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

The show must go on
Een bekende term in de showbizz, theater en muziekwereld. Al heb je blaren op je voe-
ten, je zult die hoofdrol dansen alsof je leven ervan afhangt. Poliepen op je stem, de zaal 
is uitverkocht, dus je zingt door tot je stem het begeeft. The show must go on! Whatever 
it takes.

De oorsprong van dit gezegde ligt in het circus. Als iemand van de trapeze afviel of er 
brak een wild dier uit, dan probeerden de band en de circusdirecteur de boel draaiende 
te houden zodat het publiek niet in paniek schoot. Wat er ook voor nare dingen gebeuren, 
de show moet doorgaan.

Zo voelen wij ons als redactie van Rond de Toren soms ook een beetje. Het blad moet 
gevuld blijven met alles wat er maar te bedenken valt over Loon op Zand. Onze oren 
en ogen staan wijd open om elk nieuwtje, elke gebeurtenis aan te grijpen om een mooi 
stukje proza te schrijven voor ons dorp. Alleen, is het u ook opgevallen dat er al bijna 
een jaar niet echt meer iets gebeurt? In de zomer werd er her en der nog wel wat on-
dernomen,	maar	die	activiteiten	verbleken	bij	een	‘normaal’	jaar	in	Loon	op	Zand.	Geen	
carnaval, geen Loonstars, geen kermis. Geen kerstklokkenloop, geen concert van Sophia, 
geen avondvierdaagse en jeugdvakantieweek en alle activiteiten van de SeniorenVereni-
ging zijn opgeschort tot nader order.

Maar ons periodiek moet gevuld worden. Adverteerders hebben daar 
recht op en we hopen u als lezer elke keer weer te verblijden met 
leuke afwisselende artikelen. We doen ons best, maar hoe lang hou-
den	we	het	nog	vol	om	72	à	80	pagina’s	te	vullen	met	elke	fase	van	
de aanleg van de Groene Geleiding, de eindeloze vraag wat er met 
het Oude Klooster gaat gebeuren en de warme chocomel verkrijgbaar 
op het Oranjeplein? Men noemt dat ook wel komkommertijd. De tijd 
waarin de kranten dunner worden en de geboorte van een bruine beer 
in de dierentuin van Warschau breed uitgemeten wordt in het NOS-
journaal.

Gelukkig	zijn	er	dorpelingen	die	met	ons	mee	schrijven,	mensen	die	foto’s	maken	van	alles	
wat opvalt. Super veel dank daarvoor en we hopen dat jullie dat blijven doen! Op anderen 
doen wij graag bij deze ook een beroep. Wordt er bijvoorbeeld een kleinschalige actie 
op touw gezet voor ouderen, ken je iemand die het verdient om in het zonnetje gezet te 
worden of wordt er een leuke activiteit georganiseerd voor de kinderen in de straat, laat 
het ons weten. Lijkt het jou heel leuk om eens wat te schrijven (bijvoorbeeld een gedicht 
of kinderverhaaltje) of kan je ontzettend mooi tekenen, dat kan natuurlijk ook.

The show must go on, but we are in this together!
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Bezigheidstherapie
Tijdens de laatste redactievergadering van 
de Rond de Toren in 2020 vroeg één van 
de redacteuren zich af hoe gezinnen met 
basisschool kinderen (of jonger) zich bezig 
houden nu de scholen en kinderdagverblij-
ven	dicht	zijn.	Ik	denk	dat	ze	op	een	fijne	
manier eigenlijk wilde vragen hoe wij ons 
in vredesnaam redden tijdens deze nieuwe 
strenge lockdown.

Omdat het werk dat mijn man en ik doen 
van geen énkel cruciaal belang is voor de 
maatschappij	 (fijn	gevoel	geeft	dat	als	 je	
de hele dag vanuit huis je stinkende best 
doet voor de baas), hebben wij een dreu-
mes van bijna 2 en een kersverse kleuter 
van 4 jaar rond wandelen en kan ik daar-
over meepraten. Ervaring dus wel, maar 
deskundig zeker niet. Waar wij in de eerste 
lockdown de dans ontsprongen om thuison-
derwijs te geven, moeten we daar vanaf nu 
toch echt aan geloven.

Tips
Misschien heb je nog wat aan de volgende 
tips. Als niet, stuur me even een appje met 
jouw tips want ik kan wel wat inspiratie ge-
bruiken.

Tip nummer 1: probeer als ouder met het 
juiste been uit bed te stappen, want bij de 
kinderen kan dat nogal wisselend en vol-
ledig onberekenbaar zijn.

Tip nummer 2: kies een aantal beziens-
waardigheden die je tijdens de dag kunt 
bezoeken want van alleen binnen zitten, 
knapt niemand op. Bij de Coop kan je bij-
voorbeeld net doen alsof het schap van de 
smeerkaas een bladzijde van een zoekboek 
is. Het is lekker lang zoeken naar de krui-
denboter als ze niet weten wat dat is. Na-
deel is dat je langere tijd in de weg staat, 
maar dan loopt men maar via de aardap-
pelen naar het brood.
Een andere bestemming is wandelen, wan-
delen en nog eens wandelen, in het bos of 
uiteraard in de grootste zandbak van Eu-
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ropa. Tijdens de kerstperiode was de kerst-
stal van de kerk ook een hit, alleen miste 
ik daar de os en de ezel.

Andere Loonse attracties zijn de bakkers, 
het Kruidvat, speeltuintjes, Land van Kleef 
en Het Witte Kasteel (menig meisje zal ge-
loven dat de hekken op slot zijn omdat de 
ouders van Elsa en Anna die op slot houden 
omdat Elsa anders heel Loon op Zand onder 
het ijs zal toveren).

Tip nummer 3: heb tijdelijk lak aan alle 
meningen over maximale schermtijd voor 
kinderen.	Netflix	en	YouTube	Kids	are	 life	
savers. Je kunt best een telefoontje voor 
de baas doen als de Paw Patrol op de ach-
tergrond een kip redt uit een boom.

Tip nummer 4: bloembollen planten sa-
men met je kinderen. Vergeet daarbij niet 
te vermelden dat de bloemen sneller uitko-
men als je erbij blijft zitten.

Dit geeft ook weer 15 minuten extra tijd 
om even je e-mail bij te werken, voordat 
ze geen geduld meer hebben.

Tip nummer 5: maak snel een einde aan 
rollenspellen waarin jij de hele tijd de 
hoofdrol speelt. Ik ben al juf en gymleraar 
geweest, Pardoes en kassamevrouw en een 
patiënt met allerlei aandoeningen.
Op het thuisonderwijs kom ik later nog te-
rug. Geen idee nog hoe dat moet gaan luk-
ken. Aan de inzet van de juf ligt het niet. 
Toch schooltje en gymlesje spelen dan 
maar!

Redactie en foto’s: Carine van Esch
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Hallo  

Jeugd van Loon op Zand! 

 

Lijkt het je leuk om in Rond de Toren te 
staan, grijp dan je kans! 

Heb je een leuk, grappig, bijzonder 
verhaal/ foto’s over bijvoorbeeld hoe jij de 
coronatijd doorkomt of van je (nieuwe) 
huisdier of (nieuwe) hobby. 

Stuur het (met behulp van je ouders) naar 
Rond de Toren!  - info@ronddetoren.nl 

We laten je weten in welke editie jouw 
inzending geplaatst wordt. 

Alvast bedankt! 
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Rijschool Knook, al bijna 30 jaar een begrip
Bijna viert Jaap Knook zijn 30-jarig jubi-
leum als rijschoolhouder en van al deze ja-
ren is hij er al ruim 27 aan Rond de Toren 
verbonden. Meer dan de hoogste tijd dus 
om hem aan het woord te laten. Ik schuif 
aan bij Jaap om alles te horen over zijn 
rijschool welke hij in 1992 is gestart.

Natuurlijk beginnen we met de huidige si-
tuatie en ik vraag hem of hij ooit in deze 
hele loopbaan zo lang gedwongen gesloten 
is geweest, of iets dergelijks meegemaakt. 
Zonder negatief te zijn is dat inderdaad 
niet het geval. Nog nooit eerder heeft hij 
zo lang zijn rijschool gedwongen (zo goed 
als) moeten sluiten. In de huidige situatie 
mag er niet gereden worden en ook eer-
der in 2020 waren de deuren gesloten. In 
de tussentijd is er wel lesgegeven, met de 
nodige maatregelen zoals mondkapjes, het 
desinfecteren en luchten van de auto na 
iedere rit en maximaal één leerling in de 
auto.	Dit	komt	de	effectiviteit	van	de	rij-
school niet ten goede, maar gelukkig kan 
er dan gereden worden. De motorrijlessen 
gaan	wel	door.	Zo’n	één	derde	van	de	les-
sen bestaan uit motorrijders. En net als 

iedereen, hoopt Jaap natuurlijk snel weer 
volledig aan de slag te kunnen!

Na een achtergrond in de zorg is het in 
1992 tijd voor iets anders. Jaap is dan in-
middels enkele jaren gevestigd in Loon op 
Zand en heeft een jong gezin. Hij start met 
autorijlessen en anno 2021 doet hij dit nog 
steeds met veel plezier. Ondertussen heeft 
hij ruim duizend leerlingen in zijn auto 
gehad uit met name Loon op Zand, maar 
ook vanuit de omgeving (Waalwijk, Sprang-
Capelle, Kaatsheuvel, Udenhout, Tilburg, 
etc.) weten ze hem goed te vinden. Mond-
tot-mond reclame blijkt nog altijd de beste 
reclame te zijn.

Na vijf jaar ervaring opgedaan te hebben 
als rijschoolhouder breidt hij uit met mo-
torlessen. Jaap heeft zelf altijd in meer of 
mindere mate motorgereden dus deze in-
teresse is er altijd geweest. Het geven van 
motorrijlessen is dan ook een kleine stap 
en een mooie aanvulling. In ons dorp was 
er ook geen andere rijschool te vinden en 
dit is tot op de dag van vandaag nog steeds 
het geval.
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Heel veel andere dingen zijn natuurlijk 
wel veranderd. Zo is medio 2008 de Rij-
opleiding In Stappen (RIS) ingevoerd, een 
methode die Jaap ook hanteert. De naam 
zegt het al, hierbij leer je stap voor stap 
autorijden en is de gehele rijopleiding op-
gedeeld in modules. Veel rijscholen gebrui-
ken deze methodiek waardoor het heel ge-
structureerd te werk kan gaan. Ook zitten 
hier meerdere toetsmomenten in om de 
kennis en rijvaardigheid van de leerlingen 
tussentijds te toetsen.

De grootste verandering die heeft plaats-
gevonden is dat jongeren nu al vanaf de 
leeftijd van 16,5 jaar achter het stuur mo-
gen kruipen. Ooit begonnen met een pilot 
van de overheid, maar door de positieve 
resultaten is deze verandering inmiddels 
blijvend.	Jaaps’	ervaring	 is	dat	 jeugd	van	
deze leeftijd de voertuigbeheersing juist 
nog sneller onder controle heeft. Hierdoor 
hebben zij minder lessen nodig. Wel merkt 
hij	dat	de	interesse	 in	auto’s	onder	jeugd	
vermindert. Dit kan ervoor zorgen dat er 
juist meer lessen nodig zijn.

Natuurlijk blijft de branche 
niet stilstaan. De grootste 
ontwikkeling voor de toe-
komst zal de opkomst van 
de elektrische auto zijn. De 
feeling met de auto wordt 
dan minder en bovendien 
is dit altijd een automaat, 
waardoor er steeds meer 
‘automatenrijbewijzen’	 (je	
mag dan alleen rijden in 

een auto die automatisch schakelt) uitge-
geven gaan worden. Jaap verwacht dat hij 
voorlopig trouw kan blijven aan de traditi-
onele	 brandstoffen	maar	 over	 een	decen-
nium zal dit steeds meer de realiteit zijn. 
‘Het is net of je in een grote smartphone 
rijdt’,	 aldus	 Jaap.	Ook	nu	geldt	al	dat	er	
telkens technische ontwikkelingen zijn 
waar de rijschoolbranche op in moet spe-
len. Denk aan het rijden op navigatie of 
rijden met start-stop systeem. Telkens zijn 
er nieuwe snufjes waarin rijscholen ook 
mee moeten om dit over te brengen aan 
de leerlingen.

In al die jaren en met zoveel leerlingen in 
de auto is er vast een keer een ongelukje 
gebeurd of een leuke anekdote te vertel-
len. Naast alle (liefdes)perikelen welke 
Jaap geregeld ter ore komen in de auto is er 
ook zeker wel eens een ongelukje gebeurd. 
Hij had eens twee dagen een nieuwe auto 
en hij was onderweg met een leerling van 
Udenhout naar Oisterwijk. In het wat meer 
landelijke gebied bleek een geit op de weg 
los te lopen en hierdoor klapten ze zo ach-
ter op een auto die plots moest remmen 
voor de geit. De geit kwam met de schrik 
vrij, maar voor de auto liep het slechter 
af. En over alle perikelen… Maak je geen 
zorgen, soms moet het hart even worden 
gelucht maar ook voor een rijinstructeur 
geldt beroepsgeheim.

Redactie: Kristel Vermeer
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Spapens, Meubel- en Timmerwerken, altijd bezig!
Net voor er deze winter een eerste sneeuw-
bui voorspeld is, wandel ik op mijn gemaks-
ke naar de Kloosterstraat, een gedeelte dat 
ik zo goed ken, omdat ik hier vier jaar lang 
jong en gelukkig was. Het schitterende huis 
waar ik gewoond heb en waarom ik vanuit 
Tilburg naar Loon op Zand verhuisde, heeft 
samen met de grond van de vroegere huis-
baas plaatsgemaakt voor nieuwe, moderne 
woningen. Prachtig, hoor, maar ik heb al-
tijd meer met oude huizen. Met verbor-
gen hoekjes, glas in lood, kamers en suite, 
oude granieten aanrechten met ingelegd 
mozaïek. Alleen die enorme kelder die in 
de winter volliep met water en waar af en 
toe zelfs een kikker van het trapje sprong, 
die mis ik niet echt…

Ik word na die frisse wandeling dus al heel 
snel blij als ik bij Harold en Rosemarie 
Spapens aan de keukentafel schuif. Een 
volledig gerestaureerd, oud huis met een 
schitterende authentieke sfeer! Ik noem 
maar even wat: een prachtig uitzicht op 
de veranda met tuin, een landelijk kip-
penhok met gepotdekselde wanden, een 
grote woonkeuken met schuifdeuren naar 
de woonkamer, een schitterende balklaag. 
In de bijkeuken zie ik nog net een granie-
ten aanrecht. Het is meteen duidelijk dat 
ik aan tafel zit bij een timmerman, al cor-
rigeert Harold me meteen vriendelijk. Hij 
is meubelmaker en interieurbouwer. Samen 
met Rosemarie hebben ze alles bedacht en 
bijna alles heeft hij zelf gemaakt. Rosema-
rie zegt lachend: “Iedere paar jaar krijg ik 
andere keukendeurtjes. Deze heeft Harold 
van oude eiken salontafels gemaakt. Hij 
kan gewoon niet stilzitten.”

Een echte Loonse jongen
Ik maak kennis met Harold, die ik alleen 
vaag kende. Harold wordt in 1972 geboren 
als echte, Loonse jongen. Op de plek waar 

zijn wiegje in een noodwoning stond, kun 
je nu naar je tandarts, apotheek of huis-
arts. Inderdaad, hij woont er niet ver van-
daan.	Hij	groeit	op	in	een	‘gewoon’	gezin,	
zoals hij zelf zegt. Zoals zoveel Loonse 
mensen hadden ze het niet breed, maar 
de drie kinderen kwamen niks tekort. Geen 
overdreven luxe en leren werken voor je 
geld. Meer is niet altijd beter, zo vindt hij. 
Hij	had	een	fijne	jeugd,	ouderwets,	maar	
dat dus in de goeie zin van het woord. Hij 
praat er vol trots over.

Na de lagere school gaat hij naar de MAVO, 
met tegenzin, dat wel, maar hij haalt na 
vier jaar toch zijn diploma. Daarna gaat hij 
naar de Streekschool in Tilburg, omdat hij 
meer dan graag met zijn handen wil wer-
ken. En met hout. Hij volgt er met succes 
de opleiding tot meubelmaker en na zijn 
diplomering	gaat	hij	al	snel	bij	de	firma	Van	
Venrooij aan de slag. Het bedrijfje bestaat 
dan uit drie medewerkers en is gevestigd 
achter de toenmalige doe-het-zelf zaak 
van Cor Krol aan het Oranjeplein. Wat is er 
veel verdwenen uit Loon, hè? Harold voert 
daar allerlei werkzaamheden uit, van inte-
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rieur- en timmerwerk tot Autocad tekenen 
en uiteindelijk wordt hij werkvoorbereider. 
En dat hij het er goed naar zijn zin had 
wordt wel duidelijk. In 2019 is het bedrijf al 
twee keer uit zijn jasje gegroeid en inmid-
dels zo groot geworden dat Harold een van 
de 30(!) medewerkers is. Vooral dat wer-
ken in een groot bedrijf vindt Harold soms 
jammer; hij mist het knusse karakter van 
het kleine. Zijn zilveren jubileum maakt 
hij net niet vol, want halverwege dat jaar 
krijgt hij een aanbod en een nieuwe uitda-
ging aangeboden bij Natuursteen Brabant 
in Udenhout. Maar niet voor lang… werken 
met natuursteen is prachtig en daar wor-
den mooie dingen gemaakt, maar werken 
met hout trekt hem meer. Eigenlijk miste 
Harold	‘zijn’	hout	gewoon.	“Ik	ben	al	van	
kleins af aan met hout bezig en ik ben weer 
gaan doen wat ik het liefste doe.”

De bekende stap in het onbekende
In de kerstvakantie van 2019 neemt hij dan 
samen met zijn gezin een grote stap; hij 
besluit zijn baan op te zeggen en een eigen 
bedrijf te starten. “Het opzeggen van die 
twee functies kort achter elkaar was eigen-
lijk het allermoeilijkst. Ik ben misschien 
wel een grote kerel, maar ik wil niemand 
kwetsen en deze bedrijven hadden mij zo-
veel kansen geboden. Maar toen het eind-
gesprek eenmaal gevoerd was, ging alles 
in een stroomversnelling. Ik moest opeens 
naar de KvK, een bedrijfsnaam en logo be-
denken, eigen werkkleding, materiaal en 
een	 bus	 aanschaffen.	 En	 opeens	 was	 die	
financiële	zekerheid	van	iedere	maand	een	
vast salaris weg, dat was wel spannend. 

Maar na de eerste klus volgde een tweede 
en een derde en zo ging het als een lopend 
vuurtje door het dorp. Ik kan alleen maar 
heel tevreden zijn met de stap die ik toen 
gezet heb, want ik heb geen moment spijt 
gehad.

Spapens Meubel- en Timmerwerken
Op mijn vraag wat Harold vooral doet, ant-
woordt hij enthousiast en met een trotse 
grijns op zijn gezicht. “Mijn belangrijkste 
werkzaamheden zijn het bouwen van over-

 °Eigen foto’s van Spapens Meubel- en Timmer-
werken. Collage RdT
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kappingen, meubels, keukens, kleding- of 
inloopkasten en het (af)hangen van deu-
ren. Wat het allermooist is aan mijn werk? 
Een veranda of overkapping bouwen. Ik ben 
dan lekker buiten aan het werk, je ziet snel 
resultaat en het is een mooi verlengstuk 
van je huis. Iedereen blij! Maar ik vind alles 
mooi, hoor, en kan ook genieten van een 
op maat gemaakte kast. In het algemeen 
is het prachtig dat ik nu veel persoonlijk 
contact met de klanten heb en mijn eigen 
tijd en agenda in kan delen. Ik kan mensen 
mijn persoonlijk advies geven en ik heb al-
les in eigen hand. Van in kaart brengen wat 
de	klant	wil,	opmeten,	een	offerte	uitbren-
gen, bestellingen plaatsen, de klus klaren 
en mijn eigen administratie doen. De cirkel 
is helemaal rond, mooi toch?! En met mijn 
jarenlange ervaring zijn er niet veel gehei-
men meer, maar wel altijd een nieuwe uit-
daging. Voor alle duidelijkheid, een eigen 
bedrijf voer je misschien wel alleen, maar 
je kunt dat niet zonder anderen. In de eer-
ste plaats noem ik natuurlijk Rosemarie en 
de twee dochters, die van kleins af aan al 
mee hebben geholpen. Met het verbouwen 
van het huis stonden zij ook mee plintjes 
te schilderen en je snapt, dat ging ook wel-
eens achteruit in plaats van vooruit! Maar 

ik moet hier ook mijn broer noemen. Na de 
start van mijn bedrijf vroeg hij me meteen 
om bij zijn Lightronics te komen klussen. 
Zo maakte hij de opstartfase makkelijker, 
met opdrachten en goed advies. En later 
heb	ik	bij	‘onze	Jos’	heel	veel	mee	gehol-
pen toen zijn gezin privé ging verhuizen. 
Heel veel van het binnenwerk hebben we 
gesloopt en weer opnieuw opgebouwd, dat 
is toch zó mooi om te zien. En als uiteinde-
lijk de inloopkasten klaar zijn, of de laatste 
plint op de visgraatvloer gaat, dan kun je 
daar alleen maar blij van worden. Eigenlijk 
heb ik van mijn hobby gewoon mijn werk 
gemaakt”.

En dat die hobby eigenlijk meer een soort 
van passie is, zie ik rondom in de keuken en 
tuin	aan	allerlei	details.	Prachtig	hoor,	zo’n	
ambacht! Ga zo maar door, Harold!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Een wandelsuggestie voor een dagje bewegen

Rondwandeling Loonse- en Drunense Duinen
Wandelen in deze coronatijd is steeds po-
pulairder en rondwandelingen zijn prima 
geschikt om de benen eens even goed te 
strekken. Op wandelnet.nl vindt u steeds 
meer rondwandelingen.
Ook in onze omgeving is er een mooie rond-
wandeling uitgezet door het wandelnet, die 
naar behoefte langer of korter kan worden 
gemaakt. De rondwandeling volgt veelal 
de knooppunten, maar volgt ook voor een 
klein deel de route van het Hertogenpad, 
het lange afstand-wandelpad van 238 km 
van Breda naar Roermond.
Lea van Someren heeft de wandeling ge-
daan en beschrijft hem op haar blog:

“Deze 17 km lange landelijke rondwande-
ling gemaakt door Ton Kalkers, lid van de 
padwerkgroep van het Hertogenpad, loopt 
door een bijzonder stukje Brabant. Wan-
neer je tot rust wil komen, en dat wil ik 
wel, moet je de weekenden mijden, aldus 
padcoördinator Jos. De route maakt ge-

bruik van het Hertogenpad aan de noord-
zijde en wandelknooppunten in het zuiden.

Giersbergen
Hoewel er vier mogelijke beginpunten zijn, 
start ik in de oude agrarische gemeenschap 
Giersbergen met de zeer typische Brabant-
se boerderijen. Daar is voldoende parkeer-
gelegenheid en biedt Herberg De Drie Lin-
den	(tijdens	de	lockdown)	een	koffie-to-go.	
Op advies van de padcoördinator loop ik de 
route met de klok mee. Dus op naar het 
zuiden.	Niet	via	het	drukke	fietspad	dat	be-
gint bij de herberg, maar de route door het 
bos en over de woeste zandgronden. Het 
zand biedt in deze tijd van het jaar geluk-
kig	een	relatief	stevige	ondergrond.	’s	Zo-
mers is het ploeteren door het losse zand.

Arme zandgronden
De Rustende Jager laat ik links liggen en 
ik loop in noordwestelijke richting verder. 
Het pad loopt nu westelijk en bestaat op 
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dit stuk voornamelijk uit bossen met grove 
dennen, zo karakteristiek voor deze arme 
zandgronden en heide. Ook uitspanning 
Bosch en Duin sla ik over. Ik kies onderweg 
wel voor een rustiger plek voor mijn boter-
hammetjes. Vlak na deze uitspanning loopt 
het pad weer over de zandgronden en door 
heide, waar na een half uur toch de bossen 
weer opduiken. Ik kruis een aantal keren 
drukke	fietspaden.

Zwoegen
Bij Roestelberg ligt een relatief nieuw 
stuifzandgebied. De begroeiing is er 10 jaar 
geleden weggehaald, want als de mens 
zich niet met de natuur bemoeit dan groeit 
het dicht. Hier heb je een wijds uitzicht 
en kun je bij helder weer het bekende In-
terpolis-gebouw van Tilburg zien. Ik ploeg 
door het zand en ben blij als ik weer op 
een	‘gewoon’	bospad	kan	 lopen.	Wanneer	
ik agrarisch gebied bereik, weet ik dat ik 
terug ben in Giersbergen. Wat een heer-
lijke route”, aldus Lea.

Ook zin in deze rondwandeling? De rou-
tekaart	 en	 de	 GPX-file	 vind	 je	 op:	www.
wandelnet.nl/wandelroute/1541/Rondje-
Loonse-en-Drunense-Duinen
•	Lengte: 16,9 km
•	Type: Rondwandeling
•	Kenmerken: Meren, plassen en vennen, 

Heuvels, Bosrijk, Vogels en wild, 
Heide en zand(grond), Gemarkeerd.
•	 Startpunten kunnen zijn: 
Bosch en Duin, De Roestelberg, 
Giersbergen, De Rustende Jager. Of 
gewoon vanuit Loon op Zand naar 
knooppunt 23 of 25 lopen en begin-
nen.

U maakt een rondwandeling door de 
Loonse en Drunense Duinen, waarbij 
u aan de noordzijde gedeelten van 
het rood-wit gemarkeerde Herto-
genpad loopt (tussen de knooppun-

ten 46 en 44 en tussen 39 en 99). U kunt 
het pad ook helemaal via de knooppunten 
lopen.

Als u bijvoorbeeld start bij Bosch en Duin 
volgt u de knooppunten vanaf 30 naar 
knooppunt 28, 27, 23, 25, 14, 15, 45, 46, 
44, 43, 39, 38, 36, 20, 77, 78, 99, 98, 96, 
81, 82, 83, 32, 37 en 30.

De route kan natuurlijk ook nog iets anders 
of korter worden gelopen. Bijvoorbeeld 
door vanaf knooppunt 36 naar 35, 34, 33 
naar 37 te lopen (zie knooppuntenkaart). U 
ziet dan meer van het mooie zand- en duin-
landschap, maar u moet ook meer door het 
zand ploeteren. U komt dan niet in Giers-
bergen	 en	 langs	 de	 Rustende	 Jager.	 Enfin	
maak uw eigen plan en ga lekker bewegen.

Ik	wens	u	een	fijne	wandeling.

Redactie: Ton Kalkers
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Beteugelen wateroverlast

Wateroverlast aan de Ecliptica tussen de 
Orion en Hydra is al jarenlang een pro-
bleem.	 Eerder	 al	 werd	 een	 flink	 onder-
gronds bassin aangelegd om het hemelwa-
ter op te vangen.

Halverwege januari is gestart met de aan-
leg van 30 extra kolken. Die moeten er voor 
zorgen dat het water nog sneller afgevoerd 
wordt. Dat water verdwijnt niet echt in het 
riool maar stroomt naar een plek waar het 
in de grond opgenomen kan worden.

Foto + tekst: Ruud Peters

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Meer info vind je op: 

 www.walewyc.nl

  4 februari 2021
 5 februari 2021

van 16.00 tot 20.00 uur
van 16.00 tot 20.00 uur

22 februari 2021
van 16.00 tot 21.00 uur

Meer info vind je op:  
www.drmollercollege.nl

24 februari 2021

van 18.30 tot 21.00 uur

Meer info vind je op:  

www.doultremontcollege.nl

Meer info vind je op:  
www.vanhaestrechtcollege.nl

JIJ BENT WELKOM OP ONZE

DIGITALE OPEN DAG
Fientje...
Opvallend	 is	 ze	 zeker:	mascotte	 ‛Fientje’	
van	het	Loonse	Pannenkoekhuis	‛de	Finan-
ciën’,	die	er	alles	aan	doet	om	de	nodige	
aandacht	te	trekken!	(FB-foto)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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KIEN’s Kolumn
Rare snuiters
Met gierende banden wilden zij naar 
Tilburg. Ze stonden hutje mutje in het 
bushokje aan de Ecliptica tegenover  
De Wetering.  
Zoals dat in het openbaar vervoer in  
India gaat, met de benen buiten, op het 
dak. De ene klein, de ander breed van 
onder en smal in de top. Sommigen half 
naakt, soms met kluit. Rare snuiters, zo 
in dat bushokje.

Die arme kerstbomen. Afgedankt, hou-
doe en bedankt. Volgend jaar trekken 
we gewoon je neefje uit de grond. Die 
hangen we vol met lampjes en ballen 
totdat de naalden weer uit gaan vallen.

Het hele dorp gooit haar kerstbomen op 
één hoop. Niet de fik erin met wat rotjes 
erbij en knallen maar. Nee, hier maak 
je als kerstboom-in-
leverend-kind kans 
op een VVV-bon als 
je de boom inlevert 
tussen 9 en 12 uur.

In Loon goed ge-
regeld want in on-
der andere Drunen 
hebben ze dit jaar 
de kerstboombonus 
niet uitgedeeld. Of 
we wel ‘een kerst-
boom afstand’ wil-
len houden bij het 
inleveren, vraagt de 
gemeente Loon op 
Zand. Heerlijkheid! 

Deze inleverinstructie heeft zelfs BN De 
Stem gehaald!

Het is een gezellige boel bij die berg 
met kerstbomen. Bolderkarren en krui-
wagens met bomen komen in een stoet 
deze kant op. Auto’s met de kofferbak 
open komen aangereden. Balende ge-
zichten als men zich realiseert dat alle 
naalden in de kofferbakbekleding zijn 
blijven steken. De beste wensen voor 
het nieuwe jaar.

En die bomen balen ook. Als laatste 
redmiddel proberen ze de bus naar Til-
burg te nemen (Kaatsheuvel is minder in 
trek), maar ze hebben meerdere malen 
de bus gemist. Er is weinig te vinden over 
de bestemming van de Loonse bomen. 
Waarschijnlijk dan de hakselaar en later 
de composthoop. Jouw compostoverblijf-
sel wordt dan op je reeds aangeplante 
neefje neergegooid. Ben je toch nog 
goed terecht gekomen. Halte circulaire 
economie, alstublieft.
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Steunt u ook onze flessenactie bij de COOP?

Elke	week	krijgen	zo’n	300	mensen	in	Ne-
derland een hartstilstand buiten het zie-
kenhuis.	In	70%	van	de	gevallen	vindt	zo’n	
hartstilstand thuis plaats. De kans op over-
leven is het grootst als binnen 6 minuten 
gestart wordt met reanimeren en de au-
tomatische	 externe	 defibrillator,	 de	 AED,	
wordt ingezet.

Dekkend AED-netwerk
De gemeente gaf stichting Heartsafe Kaats-
heuvel en EHBO-vereniging Sint Rafaël in 
2018, 2019 en 2020 subsidie om het AED-
netwerk verder uit te breiden. Door de 
inzet van stichting Heartsafe Kaatsheuvel, 
EHBO-vereniging Sint Rafaël, de subsidie 
van de gemeente en de ondersteuning van 
inwoners en ondernemers beschikt onze 
gemeente nu als een van de eerste ge-
meenten over een dekkend AED-netwerk. 
Dit betekent dat in bijna de hele gemeente 
binnen iedere 300 meter een AED hangt.

Flesseninzamelingsactie bij onze COOP
We zijn er echter nog niet. Een aantal 
AED’s	 is	 aan	 vervanging	 toe.	 Om	 het	 be-
nodigde geld bij elkaar te krijgen, starten 
stichting Heartsafe Kaatsheuvel en EHBO-
vereniging Sint Rafaël in de Albert Heijn en 
Jumbo’s	in	Kaatsheuvel	en	de	COOP	in	Loon	
op	Zand	een	flesseninzamelingsactie.	Deze	
actie duurt tot en met eind maart. De ge-
meente vult de opbrengst aan zodat iedere 
wijk tenminste één AED houdt.

Burgerhulpverlener
Een	AED,	 zo’n	 reanimatiekastje,	moet	 op	
de juiste manier bediend worden. Daarvoor 
zijn burgerhulpverleners nodig. Als burger-
hulpverlener krijg je een korte training en 

staat daarna aangemeld bij het reanima-
tie-oproepsysteem. Bij een hartstilstand in 
je buurt krijg je via je mobiel een oproep 
om	 naar	 het	 slachtoffer	 te	 gaan.	 Burger-
hulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut 
sneller ter plaatse dan de ambulance. Juist 
in die cruciale eerste minuten kunnen zij 
een leven redden. Voor een goed werkend 
oproepsysteem zijn er overal in Nederland 
veel burgerhulpverleners nodig. Burger-
hulpverlener worden of meer informatie?
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/
word-burgerhulpverlener/wat-doet-een-
burgerhulpverlener

Cursus volgen?
Je kunt burgerhulpverlener worden als je 
18 jaar of ouder bent en in de afgelopen 
twee jaar een reanimatiecursus of -training 
hebt gevolgd. Kijk voor het aanbod van  
EHBO-vereniging Sint Rafaël Loon op Zand 
op www.ehbo-loonopzand.nl.

Meer informatie?
Wilt u een burgerinitiatief starten, heeft u 
vragen	of	wilt	u	weten	waar	de	AED’s	in	uw	
buurt hangen? Dan kunt u e-mailen met: 
info@ehbo-loonopzand.nl.

EHBO-Vereniging Sint Rafaël
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Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864

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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Bart van Drunen stopt als raadslid

Bart van Drunen heeft aan burgemeester 
Hanne van Aart laten weten dat hij per 11 
februari wil stoppen als lid van de raad van 
de Gemeente Loon op Zand. Bart was ca. 
13 jaar – namens Voor Loon - lid van de 
raad en fungeerde vele jaren als fractie-
voorzitter. Voor Loon betreurt zijn besluit, 
maar heeft begrip voor zijn persoonlijke 
afwegingen.

Bart heeft zijn werk als raadslid en fractie-
voorzitter met veel passie en verantwoor-
delijkheid gedaan. Zijn motivatie haalde 
hij uit het contact met de inwoners van 
onze gemeente. Zijn speciale aandacht 
ging daarbij uit naar de jongeren.
Politiek bedrijven is geen doel op zich. Je 
doet het voor de mensen. Dat je daarbij 
ook compromissen moet sluiten en ver-

schillende belangen moet afwegen is niet 
altijd even gemakkelijk. Dat trekt zowel 
fysiek als mentaal een zware wissel.
Bart voelde zich – namens Voor Loon – ver-
antwoordelijk en stak veel energie in de 
voorbereiding van besluiten. Daarbij ging 
hij regelmatig vooraf in gesprek met inwo-
ners. Achteraf was hij altijd bereid verant-
woording af te leggen aan de samenleving. 
Moeilijke discussies ging hij daarbij niet 
uit de weg. Voor Loon draagt al jaren haar 
steentje bij aan het dagelijks bestuur de 
gemeente Loon op Zand. Op deze wijze 
krijgen	wij	het	meest	voor	elkaar,	specifiek	
voor Loon op Zand. Bart vervulde binnen de 
coalitie een bindende rol. Met veel energie 
bracht hij meningen bij elkaar, waardoor 
besluitvorming eensgezind kon plaatsvin-
den. Bart heeft binnen de lokale politiek 
zijn sporen verdiend. Hij heeft Voor Loon 
met	 niet	 aflatende	 energie	 zowel	 binnen	
het gemeentehuis als daarbuiten op de 
kaart gezet.

Namens Voor Loon, maar zeker ook namens 
veel inwoners van Loon op Zand – bedanken 
wij Bart voor zijn inbreng en zijn inzet.
Over de opvolging van Bart volgt binnen-
kort informatie.

Wil Ligtenberg, voorzitter Voor Loon

 
MOBIEL: 06-21971018 
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

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

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

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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Jacques Bertens:

‛Loon in beeld’ via www.loonsfotowerk.nl
Dat corona naast veel ellende en onzeker-
heid ook mooie ontwikkelingen met zich 
meebrengt bewijst dit verhaal, dat van 
Jacques Bertens. Ik weet zeker dat bij 
vele dorpsgenoten het spreekwoordelijke 
belletje gaat rinkelen, van herkenning of 
van het gevoel van die naam ken ik, maar 
waarvan?

Het kan natuurlijk zijn dat je Jacques (en 
ook	 zijn	 vrouw	 Ria)	 ‘gewoon’	 persoonlijk	
kent, als dorpsgenoot of zijn naam komt je 
dus heel bekend voor. Laat ik to the point 
komen: Jacques is inmiddels een klein jaar 
‘onze’	Loonse	Hoffotograaf!	Met	zeer	grote	
regelmaat plaatst hij de meest mooie, leu-
ke,	 interessante,	 fotoreportages	 op	 Face-

book. Oh jaaaaa, natuurlijk, Jacques, van 
die	foto’s!

Facebook en website
Al eerder hadden wij, van de Toren, ge-
probeerd een afspraak te maken om deze 
bevlogen fotograaf beter te leren kennen 
en ook vooral te weten te komen wat hem 
drijft er steeds weer op uit te gaan om niet 
zomaar	foto’s	te	maken	en	te	‘posten’,	zo-
als dat heet in sociale media-taal. Begin 
2020 was niet het goede moment en eind 
2020 was Jacques een wens aan het reali-
seren: het bouwen van een website waarop 
hij alle reportages kon plaatsen, om punt 
een,	de	mensen	zonder	Facebook	tóch	van	
zijn	 foto’s	 te	 kunnen	 laten	 genieten	 én	
punt twee, zijn reportages overzichtelijk 
te documenteren en dus makkelijker terug 
te zoeken.
Net voor de jaarwisseling stuurde Jac-
ques mij zoals afgesproken een bericht-
je: de website is in de lucht, de tijd is 
rijp voor het interview. Ik twijfel of ik de 
naam van de site alvast vrijgeef, want ik 
speek uit ervaring: eenmaal op de site, 
dan blijf je klikken en kijken. Vooruit dan:  
www.loonsfotowerk.nl, maar lees eerst 
nog even verder, want over Jacques valt 
veel meer te vertellen dan het feit dat hij 
mooie	 foto’s	 kan	 maken.	 Hij	 is	 namelijk	
ook een zeer gedreven bierbrouwer! Hoe 
dat zit? Even verder lezen dus.

De	 passie	 voor	 fotografie	 ontstond	 trou-
wens al op jonge leeftijd, van zijn eerste 
bijbaantje kocht hij zijn eerste, simpele 
camera. Zijn eerste echte salaris ging gro-
tendeels	 op	 aan	 een	 heuse	 spiegelreflex	
camera en door de jaren heen groeide de 
verzameling	 camera’s.	 Op	 een	 na	 liggen	
ze allemaal in de kast, want geloof het of  °Jacques Bertens. (Foto: RdT)
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niet,	die	prachtige	foto’s	worden	nagenoeg	
allemaal gemaakt met Jacques mobiele 
telefoon! Speciaal uitgezocht op de goede 
kwaliteit	 van	 foto’s.	 Die	 ene	 camera	 die	
nog mag concurreren met zijn mobiel is 
een Leica camera, onder de kenners een 
bekend, zeer gerenommeerd merk.

Fotograferen en brouwen
Jacques was een hobbyfotograaf, vooral 
tijdens vakanties en vanaf het begin vooral 
natuurfoto’s.	Zelf	maken,	zelf	ontwikkelen	
en afdrukken. Samen met een bevriende 
kustschilder Richard van Dijk trok hij erop 
uit, de natuur in. Richard om te schetsen 
als inspiratie voor schilderijen, Jacques om 
foto’s	te	maken.

De broer van Richard had een slijterij en 
daardoor had Richard altijd diverse bij-
zondere biertjes in huis. Die smaakten 
Jacques niet alleen goed, het fascineerde 
hem dat er zoveel smaken bestonden in 
bier, zijn interesse was gewekt. Dat bete-
kende niet alleen veel proeven en lezen 
over bier, maar ook zelf brouwen! Als er 
in de middeleeuwen al bier werd gebrou-
wen dan moet het toch niet zó moeilijk 
zijn was Jacques bescheiden mening, het 
was eind jaren zeventig, begin jaren tach-
tig, het bierbrouwen in Nederland stond in 
de kinderschoenen. Jacques toog met een 

vriend naar Engeland om de benodigde ma-
terialen	te	kopen,	de	grondstoffen	haalde	
hij bij de trappisten in het klooster in Til-
burg. “Ik kwam er toen zo vaak dat de di-
recteur, broeder Eligius, vroeg of het geen 
tijd was om toe te treden”, vertelt Jacques 
lachend. Gaat verder: “Het thuisbrouwerij-
tje stelde niet zoveel voor eerlijk gezegd, 
het eerst gekochte apparaat nog altijd in 
het bezit, recentelijk heb ik, na 40 jaar, 
het verwarmingselement vervangen. Het 
doet nu dienst als onderdeel van mijn hob-
bybrouwerij, want ik brouw nog steeds.” 
Jacques was destijds een van de weinigen 
in Nederland die met thuis bierbrouwen 
bezig was, hij is de medeoprichter en in-
middels al jaren erelid van de amateur-
bierbrouwersvereniging	‛De	Roerstok’.

Vanaf de opleving van de Nederlandse 
biercultuur ging Jacques meer dan eens 
mét camera op bezoek bij de professio-
nele bierbrouwers, waar hij met regelmaat 
deel mocht nemen aan het brouwproces. 
Er bestaat inmiddels alweer heel wat jaar-
tjes een website van De Roerstok, ook ab-
soluut een digitaal bezoekje waard: www.
roerstok.nl. Maar ook de door Jacques zelf 
gebouwde website www.hobbybrouwen.
nl, waarin hij alles vertelt over zijn hobby 
als thuisbrouwer, moet u zeker inzien. Lees 
toch eerst nog even verder, want ik, of ei-
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genlijk Jacques is nog niet uitverteld. Dat 
Jacques niet van het halve werk is heb ik 
inmiddels door, het verbaast me dan ook 
niet echt dat hij nog altijd redacteur is 
van	het	clubblad	én	het	boek	‛Bierbrouwen	
voor	Dummies’	van	zijn	hand	is.	En	niet	te	
vergeten het door Jacques gebrouwen win-
nende bier bij een wedstrijd van brouwerij 
Brand:	 ‛Brand	 Zwaar	 Blond’	 dat	 een	 tijd-
lang te koop is geweest.

Loon mag gezien worden
We dwalen af, maar toch heeft de liefde 
voor bierbrouwen gecombineerd met het 
vastleggen van het mooie proces bij diverse 
brouwerijen te maken met de mooie repor-
tages waar wij van genieten. Door corona 
kon Jacques geen bierbrouwers meer be-
zoeken, daarnaast had een hele drukke tijd 
i.v.m. zijn werk als jurist wat tol geëist, de 
buitenlucht deed hem goed. Jacques ont-
dekte het fotogenieke van het dorp waar 
hij in 1983 vanuit Tilburg terecht kwam 
door de liefde. Door een wat onhandige re-
paratie actie van zijn mobiele telefoon was 
Jacques genoodzaakt een nieuwe te kopen 
met als eis een goede camera.

Als	hij	fietsend	of	wandelend	op	iets	moois	
stuitte om een reportage van te maken 
hoefde hij alleen maar zijn mobiel tevoor-
schijn te halen. Al snel werd deze mobiel 
weer ingeruild voor een andere met een 
nóg betere camera, meer een fototoestel 
waarmee je ook kan bellen. (Volgens mij 
mogen we bij de Toren sluikreclame ma-
ken, het is een OPPO.)

En daar zitten we dus, bijna een jaar ver-
der, die OPPO bestaat nog steeds en daar-
mee heeft Jacques dus al vele plaatjes 
geschoten. Hij gaat vaak zonder plan op 
pad en laat zich verrassen door wat hij te-
genkomt. Met de ondernemers die hij tot 
nu toe heeft mogen fotograferen maakte 
hij natuurlijk eerst een afspraak. Jacques 
kan ook geboekt worden voor het maken 

van een beeldverhaal, dat is ook al meer 
dan eens voorgekomen. Zijn wens om naast 
Facebook	 ook	 een	 website	 te	 lanceren	 is	
dus gelukt, helemaal tevreden is perfecti-
onist Jacques nog niet, maar hij praat met 
gepaste trots en enthousiasme over de re-
den voor de website: “Ik wil Loon op Zand 
met alle facetten in beeld te brengen, in 
de schijnwerpers zetten, dat verdient dit 
mooie dorp, zowel buiten als binnen bij 
ondernemers, ook bij verenigingen. Al ge-
beurt er momenteel natuurlijk een stuk 
minder, wat dat betreft loop ik tegen het-
zelfde probleem aan als Rond de Toren, 
een deel van het maatschappelijke en soci-
ale leven ligt stil.”

Een openbaar toegankelijk beeldarchief 
vindt Jacques een mooie omschrijving. Dat 
is ook precies hoe hij zelf omschrijft wat 
hij doet. “Ik maak beeldverhalen, met al-
tijd	minimaal	vier	foto’s.	Niet	teveel	tekst,	
de beelden spreken voor zich, dat er te-
genwoordig wat meer tekst bij staat heeft 
puur te maken met het feit dat je dan be-
ter te vinden bent door de zoekmachines.” 
“Wij, bij de Toren zijn wel blij dat er niet 
teveel tekst bij zijn reportages staat, want 
voordat de volgende editie nog maar in de 
maak is, staat veel nieuws al in de vorm 
van	een	beeldverhaal	op	Facebook”,	zeg	ik	
lachend.
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Kwijt in Londen
Echtgenote (juf van de Lage Weijkens) 
Ria komt thuis. Op de vraag of ze weleens 
meegaat als Jacques op pad gaat reageert 
ze heel resoluut. “Nee hoor, we hebben ie-
der onze eigen dingen die we graag doen, 
bovendien, Jacques gaat zo op in zijn taak, 
voor ik het weet ben ik hem kwijt. Dat is 
ons al eens overkomen in Londen, ik liep 
voorop,	Jacques	was	gestopt	om	foto’s	 te	
maken, tegenwoordig moet hij HO- STOP- 
HU roepen als hij een foto wil maken als ik 
erbij ben.”

Hoffotograaf
Dat Jacques inmiddels met deeltijdpensi-
oen is komt goed uit, want het is meer werk 
dan	vaak	wordt	gedacht.	Foto’s	maken,	be-
kijken, kiezen, beetje bewerken, plaatsen. 
De website perfectioneren en bijhouden. 
De	foto’s	die	besteld	worden	bestellen	(dat	
kan dus ook, tegen een kleine vergoeding). 
De reclame die verschijnt op de site had 

Jacques ook liever niet, maar anders is het 
niet te bekostigen. Leuk detail is het logo 
van de site dat verwijst naar onze kerkto-
ren met een knipoog naar het feit dat de 
foto’s	met	een	mobiel	gemaakt	zijn.

Volgens mij kunnen we een hele editie vul-
len met de kennis en interesses van weder-
om een interessante, aardige en bevlogen 
dorpsgenoot, maar ik denk dat deze ruim 
1480 woorden een aardig beeld geven van 
onze	‘Hoffotograaf’,	die	uiteraard	voorbe-
reidingen	treft	alvorens	ik	foto’s	mag	ma-
ken om bij dit artikel te plaatsen.
Het is zover, ik zou zeggen: op naar:
www.loonsfotowerk.nl !

Ook een goede tip als mensen vragen een 
beeld te schetsen van ons prachtige dorp. 
Rest mij nog Jacques hartelijk te bedanken 
voor dit openhartige interview.

Redactie: Petra Holsheimer
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Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 
lazen wij de nieuwjaarswensen van bur-
gemeester Hanne van Aart, wijkagent 
Remy van Slangen en pastoor Peter 
Luijckx. Ze kijken terug op het crisisjaar 
2020 en hopen dat we dat spoedig echt 
achter ons kunnen laten. Met het er zijn 
voor elkaar en blijmakende initiatieven 
kunnen we van 2021 een mooi jaar ma-
ken. (DK 6/1)

Loonse mensen in de krant
Thea Smarius-Elisen overleed op 12 januari 
in de leeftijd van 88 jaar. (BD 15/1)

Bart van Drunen, fractievoorzitter van 
‛Voor	Loon’	in	onze	gemeenteraad,	verlaat	
de politiek om meer tijd te hebben voor 
zijn privéleven. (BD 15/1)

Pascal van Wanrooij is al zeven jaar vrijwil-
liger bij Uno Animo in verschillende func-
ties: trainer van JO-11-1, wedstrijdcoör-
dinator en consul (keuren van de velden). 
(DK 6/1)

Vroeger woonde er op het Kraanven een 
vrouw,	die	als	bijnaam	‛Liegkatje’	had.	An-
ton van der Lee schreef erover. (DK 14/1)

Gemeente en politiek
Ook de computers in het gemeentehuis 
blijken fouten te maken. De leden van de 
stembureaus op 17 maart a.s. werden aan-
geschreven, terwijl op de brieven gege-
vens van andere collega-stembureauleden 
te vinden waren. Het ging gelukkig maar 
om 34 brieven, die bijna allemaal terugge-
haald konden worden. (BD 8/1)

Een aanvulling op het bericht in de vorige 
Krantenbak over het ophalen van oud pa-
pier in Oud-Loon (wijk 1): dat blijft op don-
derdag om de vier weken. Uit onze formu-
lering zou men af kunnen leiden, dat het 
net als het PDM-afval om de twee weken 
zou gebeuren, maar dat is dus niet zo.

Het	 voetpad	 bij	 de	 fietsstraat	 Klooster-
straat tussen manege van Loon en de Ba-
den Powellweg gaat weer niet door tot 
groot	ongenoegen	van	Peter	Flohr	van	Pro3	
die zich daarvoor al jaren heeft ingespan-
nen. De grond die voor het voetpad aan-
gekocht zou moeten worden is te duur 
volgens	 wethouder	 Bruijniks.	 Peter	 Flohr	
wil het onderwerp opnieuw op de agenda 
krijgen, vooral ook omdat de aangeleverde 
informatie rond het genomen besluit niet 
volledig was. (BD 14/1)

Als het gaat vriezen en de wegen glad wor-
den, gaat onze gemeente in navolging van 
Waalwijk voortaan nat zout strooien. Dat 
zou	effectiever	zijn	dan	droog	zout	en	ook	
beter voor het milieu. (BD 14/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Oranjeplein 7 voor een in- en 
uitrit, voor Moleneind 25 voor de bouw van 
een bedrijfsgebouw voor dagrecreatie en 
voor Bergstraat 28 voor vernieuwing van 
het dak.

Een vergunning is verleend voor Klooster-
straat 81 voor verbouwing van een garage 
tot slaapkamer. (DK 14/1)
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Recreatie en toerisme
De	Efteling	heeft	haar	 toekomstplan	 ‛We-
reld	 van	 de	 Efteling	 2030’	 aangepast	 aan	
de wensen van de omwonenden. Men wil 
groeien naar zeven miljoen bezoekers per 
jaar. De camperplaats bij de Bernsehoef is 
echter geschrapt.
De rotondes bij de afslag naar ons dorp 
worden op kosten van de Efteling ook on-
derhanden genomen, maar daarbij is wel 
afgesproken, dat de “bewoners van Loon 
op Zand geen last mogen hebben van de 
verkeersafwikkeling	op	‛hun’	rotondes.	De	
rotondes moeten zo worden ingericht dat 
automobilisten uit Loon op Zand niet in het 
Eftelingverkeer terecht komen”. (BD 14/1)

Natuurbeheer
Het gaat goed met de dassen in de Loonse 
en Drunense Duinen. In 1999 werden hier 
21 dassen uitgezet. Na 21 jaar leven er nu 
259. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er 
26 bijgekomen. (BD 12/1, DK 14/1)

Verenigingen
De heemkundekring is op zoek naar infor-
matie over een schuilkelder die onlangs 
ontdekt is op het Kraanven. U las daarover 
al in Rond de Toren op 26 augustus 2020.
De schuilkelder ligt verscholen onder de 
stuifduinen aan het Kraanven, op een ter-
rein van anderhalve hectare dat vroeger 
van een Tilburgse familie was. De huidige 
eigenaresse, wier familie het landgoed ja-
ren terug overnam, belde met de heem-
kundekring met de vraag of zij wisten van 
de schuilkelder. Dat bleek niet het geval, 
vertelt Kees Hesselmans, voorzitter van de 
heemkundekring. “De kelder was echt in 
de vergetelheid geraakt. We proberen er 
nu meer over te weten te komen.”

De kelder ligt ingegraven in een berg: er 
ligt circa drie meter zand bovenop en de 
plek wordt gemarkeerd door enkele lucht-
pijpen. Een smalle gang leidt naar een sta-
len deur, waarachter een ruimte is van circa 

vijf bij vier meter met een gewelfd plafond 
en gemetselde pilaar in het midden. Hes-
selmans wil meer weten. “We weten niet 
precies wie de schuilkelder heeft gebouwd, 
wel dat het in 1943 was. We hebben onder-
zoek laten doen naar de kelder en de wijze 
van bouwen. De stenen zouden met paard 
en wagen vanuit Tilburg aangevoerd zijn of 
ze komen wellicht van de steenfabriek in 
Udenhout.”

Voor de verhalen over de kelder sprak Kees 
Hesselmans met een 86-jarige oud-buurt-
bewoner. “Hij vertelde ons dat hij er met 
zijn vriendjes speelde. Maar het precieze 
verhaal kende hij ook niet. En hij wist wat 
van de oorlogshandelingen. Zo hebben er 
Duitse soldaten in de kelder gezeten nadat 
ze gevangengenomen waren. We zoeken nu 
mensen die ons meer kunnen vertellen om 
de puzzel compleet te maken.” Of die puz-
zel compleet wordt en de schuilkelder be-
houden blijft, is nog maar de vraag. Er zijn 

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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plannen om een hoogspanningsleiding aan 
te leggen die dwars over de schuilkelder en 
de stuifduinen loopt. Die zouden dan moe-
ten verdwijnen. “We maken ons dus niet 
alleen druk om een stukje geschiedenis te 
achterhalen, maar vooral te behouden.” 
(BD 5/1)

Efteling
Het Efteling Golfpark is vanaf 1 januari 
verder gegaan als Golfpark De Loonsche 
Duinen. De Hollandse Golfbaan Exploita-
tiemaatschappij (HGM) uit Woudrichem 
neemt de exploitatie van de golfbaan van 
de Efteling over. De afspraak is gemaakt 
voor tien jaar. De gronden en de gebouwen 
van het golfpark blijven van De Efteling.
Het attractiepark in Kaatsheuvel maakte 
vorig jaar al bekend te willen stoppen met 
de golfbaan. Volgens de Efteling is de baan, 
die bestaat uit twee lussen van negen 

holes, al enkele jaren niet meer rendabel. 
De Efteling had echter tot 2034 een con-
tract met de golfclub. Dit contract wordt 
nu ontbonden, zegt een woordvoerder van 
De Efteling. (BD 24/9/2020)

Dat waren de belangrijkste gebeurtenissen 
van de eerste weken van 2021. Ze vallen 
een beetje weg tegen het geruchtmakende 
nieuws van buiten ons dorp: de stuiptrek-
kingen van de regering Trump in Amerika en 
het begin van de vaccinaties tegen corona. 
Wat dit laatste betreft, de meeste mensen 
hopen snel aan de beurt te zijn voor vac-
cinatie,	omdat	de	‛Britse	variant’	van	het	
virus opnieuw voor grote problemen kan 
zorgen. Daarom: houdt nog even afstand 
en	blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

  

Botten & kluiven in alle 
soorten en maten ! 
Heel veel keuze. 
 
Hondenbrokken al vanaf 
€ 17,50 per 15 kg 

Honden 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Nacht van Loon op Zand 2021

Tijdens de komende Nacht van Loon op 
Zand gaat Ad Leermakers voor de vijftigste 
keer van start. De vorige 49 keer heeft hij 
met goed gevolg uitgelopen, dus dit wordt 
een speciaal jubileum.

Ter opfrissing
Even in het kort de geschiedenis. Begonnen 
als	 een	privé	 tocht	 vanuit	Ad’s	 huis,	 café	
de Spoel en café Echo der Duinen werd het 
42	 jaar	 geleden	 een	 officiële	 wedstrijd.	
Binnen enkele jaren leefde het hele dorp 
mee met deze wedstrijd en was het langs 
het gehele parkoers groot feest tot diep 
in	 de	 nacht.	 ’s	 Morgensvroeg	 stonden	 de	
eerste supporters alweer langs de weg aan 
te	moedigen	en	bij	de	finish,	zondags	om	
12.00 uur stond men rijen dik de lopers en 
loopsters binnen te halen.

Door strengere regelgeving is dat allemaal 
verleden tijd maar het zou mooi zijn als 
deze tijd terugkomt.
De voorbereidingen voor dit jaar zijn al in 
gang gezet. De grote vraag: wordt het weer 
het derde weekend van april of wijken wij 
weer uit, zoals afgelopen jaar, naar het 
eerste weekend van september. Wanneer 
zijn er zoveel mensen gevaccineerd zodat 
veel weer mag. De tijd zal het leren.

Laatste Nacht van Loon?
Maar, wordt dit ook de laatste Nacht van 
Loon op Zand? De organisatie draait al 
jaren om dezelfde personen die op een 
leeftijd zijn gekomen dat alle drukte in 
de voorbereiding en het weekend zelf te 
zwaar wordt.
Dit jaar heeft deze ploeg er nog heel veel 
zin in maar een aantal mensen wil daarna 
stoppen. Zonder vers bloed in de organi-
satie zou dit het einde betekenen van De 
Nacht van Loon op Zand.

Daarom roept het bestuur vrijwilligers op 
zich aan te melden als nieuwe kartrek-
kers voor de Nacht van Loon op Zand in de 
toekomst. De komende tijd kan men dan 
met de organisatoren meelopen om zo alle 
‛in	en	outs’	te	leren	kennen.	Ook	de	jaren	
daarna kan men met vragen op deze men-
sen terugvallen.

Wie durft de uitdaging aan?
Wie vindt dat de Nacht van Loon op Zand 
behouden moet worden voor ons dorp?
Vrijblijvend inlichtingen bij het bestuur.
Wij horen graag van u.

Peter Knip, secretaris
telefoon: 0416-362246
e-mail: peter.knip@home.nl

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Vervolg: energiecoaches aan de slag met warmtebeeldfoto-actie

Groot succes energielabelactie ECLoZ | om

Nogal wat inwoners van onze gemeente 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van de 
hulp van de energiecoaches van ECLoZ bij 
het	aanvragen	van	een	definitief	energiela-
bel.	 In	totaal	waren	er	zo’n	80	aanvragen	
die allemaal op tijd zijn afgehandeld.

Op pad met de warmtebeeldcamera
Vanaf deze week gaan de energiecoaches 
op pad met de warmtebeeldcamera om 
door middel van een warmtebeeldfoto 
te laten zien waar in de woning warmte 
weglekt en energie en geld bespaard kan 
worden. Voor een goede foto moet het ver-
schil tussen binnen- en buitentemperatuur 
tenminste 15 graden zijn. De actie zal dan 
waarschijnlijk ook niet langer lopen dan 
tot begin maart. Er ligt voor onze vrijwil-
lige	energiecoaches	al	een	flink	aantal	aan-
vragen klaar, maar het is nog mogelijk om u 
hiervoor aan te melden. In verband met co-
rona	worden	alleen	buitenfoto’s	gemaakt.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op 
Zand, geïnteresseerd om zulke warmte-
beeldfoto’s	van	de	woning	te	laten	maken,	
meld u dan aan bij contact@ecloz.nl. Kos-
ten van deelname zijn € 25,-. Voor leden 
van ECLoZ is deelname gratis. Word voor 
een tientje per jaar lid van ECLoZ dan kunt 
u ook gratis aan deze actie deelnemen!

Besparingscampagne van ECLoZ
De warmtebeeldactie maakt onderdeel uit 
van een grote besparingscampagne van EC-
LoZ, waarvoor subsidie is verkregen van de 
Rijksoverheid. Er is een Digitaal Energielo-
ket Loon op Zand tot stand gekomen, te 

bezoeken op:
energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-
zand/.

Fysiek energieloket
Eind september was er een succesvolle 
marktactie, waarbij besparingstips werden 
gegeven en een gratis ledlamp werd uitge-
reikt. In november en december werd de 
energielabelactie gehouden. In de nabije 
toekomst hopen wij ook een fysiek ener-
gieloket te kunnen openen in Kaatsheuvel. 

Daarnaast blijft het altijd mogelijk om 
voor een uitgebreid besparingsadvies een 
afspraak te maken met een van onze ener-
giecoaches. Kijk daarvoor op www.ecloz.
nl of e-mail met: contact@ecloz.nl.	□

 

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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Misintenties en kerkberichten van 
30 januari t/m 12 februari

Aanmelden voor de weekend kerk-
diensten is nog steeds noodzakelijk
Het blijkt dat e-mailmeldingen niet al-
tijd op de juiste plek binnenkomen.  
Voor De Moer en Loon op Zand kunt u zich 
aanmelden op de tijden dat het secreta-
riaat in Loon op Zand bezet is. Maandag 
t/m vrijdag van 8.45 uur tot 12.15 uur.  
Kiest u voor een e-mail, stuur die dan vóór 
vrijdag 11.30 uur naar:   
secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Iedere zondag worden opnames   
gemaakt van de eucharistievieringen
Deze zijn te bekijken via de facebookpa-
gina van de parochie: Parochie Heilige 
Willibrord en via de parochiewebsite:  
www.parochiewillibrord.nl.
In de groene balk via de knop: Mis en ook 
na	de	middag	op	het	YouTube-kanaal:	Paro-
chie Willibrord gemeente Loon op Zand.

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

Zondag 31 januari 9.30 uur; 4e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx. Corry van den Oetelaar-van 
der Lee t.g.v. trouwdag.

Zondag 7 februari 9.30 uur; 5e zondag door 
het jaar, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Maandelijkse ge-
dachtenis aan Thom en Annie Ligthart-Ver-
meer, Jan van Corstanje, Mariette van der 

Wegen-van Looy, Truus Marisael-v.d. Velden 
t.g.v. verjaardag.

Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk een collectegift 
in de daarvoor bestemde bus doen om onze 
parochie te blijven ondersteunen.
Er is ook een mogelijkheid voor een digita-
le collecte op de rekening van de parochie; 
rekeningnr: NL29 RABO 0124 8331 01 
o.v.v. Digitale collecte Parochie H. Willi-
brord.

Openstelling kerkportalen
Ook in de maand februari blijft het mo-
gelijk om in de portalen van de St. Jan in 
Kaatsheuvel en de kerk in Loon op Zand 
een kaars op te steken bij Maria. De porta-
len van beide kerken zijn open van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.
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Wij namen afscheid van:
Anneke Fritscheck-Zegers
Geboren 30 januari 1926 te Amsterdam.
Overleden 8 januari 2021 te Loon op Zand.

Toos Kimmel
Geboren 15 juni 1928 te Rijsbergen.
Overleden 14 januari 2021 te Loon op Zand.

Jeanne Heijda-Brands
Geboren 28 januari 1939 te Tilburg.
Overleden 16 januari 2021 te Loon op Zand.
Dat zij mogen rusten in vrede!

Vacatures parochiebestuur
Op dit moment zijn er vacatures in ons pa-
rochiebestuur.

De heer Jan Roestenberg heeft met veel 
inzet twee bestuurstermijnen van elk vier 
jaar deel uitgemaakt van het parochiebe-
stuur en zijn tijd, talenten en goede krach-
ten gegeven voor onze parochiegemeen-
schap. Heel bijzonder in jaren vanaf de 
totstandkoming van de Parochie H. Willi-
brord, heeft de heer Roestenberg zich veel 
moeite getroost.

Hij heeft als bestuurslid in al die jaren door 
omstandigheden	 ook	 de	 portefeuille	 ‛se-
cretariaat’	 behartigd	 en	 trad	 op	 als	 vice-
voorzitter. Voor alle inzet past veel dank.
In feite is er nu zowel een functie van be-
stuurslid als van secretaris vacant.

Wij zullen als parochiebestuur er op toe-
zien dat deze vacatures op termijn op-
nieuw worden vervuld.
Wilt u ons helpen met uw talent en inzet 
om onze mooie parochie goed te blijven 
besturen? Heeft deze oproep uw interesse 
gewekt? Neem dan gerust contact met mij 
op.

Hartelijke groet,
Pastoor Luijckx

Geknot

Aan de Loonse Molenstraat werden op 19 
januari deze geknotte wilgen aangetrof-
fen. Duidelijk dat de bomen kort tevoren 
gesnoeid waren en de naam knotwilg eer 
aan deden. (Foto: Ruud Peters)
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Het nieuwe zwerfafval: weggegooide mondkapjes
Bijna een jaar geleden is het allereerste 
geval van covid-19 in ons land vastgesteld. 
Om het virus in te dijken, zijn mondmas-
kers een deel van ons leven geworden. 
Maar het stijgend gebruik van wegwerp-
maskers vervuilt ook ons milieu. “Zoals 
blijkt uit de hopen weggegooide mondmas-
kers die zich opstapelen aan kusten over de 
hele wereld”, zo lazen we in een bericht 
van Greenpeace.

Ook	 ‘Nederland	 Schoon’	 bericht	 over	 het	
‘nieuwe	 zwerfafval’	 dat	 in	 ons	 land	 lang-
zaam maar zeker steeds zichtbaarder 
wordt. Sinds de uitbraak van het virus lig-
gen er steeds vaker gebruikte mondkapjes 
op straat. Vooral na de invoering van de 
landelijke mondkapjesplicht lijkt het pro-
bleem	 van	 het	 ‘nieuwe	 zwerfaval’	 alleen	
maar groter te worden. Ook in ons dorp is 
deze trend al ruimschoots zichtbaar, ge-
tuige	de	verschillende	foto’s	van	achteloos	
weggegooide mondkapjes in onze omge-
ving die de redactie inmiddels heeft mogen 
ontvangen.

Niet voor niets roept directeur Helene van 
Zutphen	 van	 ‘Nederland	 Schoon’	 ons	 dan	
ook op om gebruikte mondkapjes altijd 

in een prullenbak te deponeren of beter: 
draag een herbruikbaar mondkapje. Samen 
met	de	stichting	Plastic	Soup	Foundation	is	
‘Nederland	Schoon’	de	campagne		#mond-
kapjegeenzwerfkapje gestart om dit pro-
bleem terug te dringen.

Geïnfecteerd met corona
De achteloos weggegooide mondkapjes 
vervuilen niet alleen het milieu, er is ook 
een risico dat het mondkapje geïnfecteerd 
is met het coronavirus. Als kinderen een 
verdwaald kapje oppakken, zou dit voor 
een besmetting kunnen zorgen.

“Het virus hecht namelijk aan het materi-
aal waarmee het mondkapje is gemaakt”, 
legt directeur Maria Westerbos van Plastic 
Soup	 Foundation	 uit.	 “Mensen	 gooien	 al-
les maar op straat, daarom hopen wij dat 
mensen vooral katoenen, herbruikbare 
mondkapjes gebruiken. We moeten van die 
wegwerpcultuur af”, aldus de zegsvrouw. 
Zo heeft in België iedereen een herbruik-
baar kapje opgestuurd gekregen.”

Een enorme stap terug
Cijfers over het aantal rondzwervende 
mondkapjes zijn er nog niet. “Maar ze zijn 
er wel, je ziet ze gewoon overal liggen. Dit 
wordt echt het nieuwe zwerfafval”, denkt 
een woordvoerder van Greenpeace. Er zijn 
volgens haar grote stappen gemaakt op het 
gebied van minder plastic gebruiken. “Dit 
is een enorme stap terug en dat baart ons 
zorgen.”

Mensen die op straat worden gevraagd naar 
de rondzwervende mondkapjes begrijpen 
er niets van. “Ik vind het asociaal, je hebt 
toch een vuilniszak buiten?”, reageert ie-
mand. Een ander: “Ze horen in de vuilnis-
bak, dit is echt zonde van het milieu.” Dat 
klopt dus allemaal en toch komen we ze 
her	en	der	steeds	meer	tegen…	□
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Afgelopen week werd me op het werk een 
korte	training	‛Omdenken’	aangeboden.	U	
raadt het al, uiteraard alles online. Ik weet 
niet hoe het met u gesteld is, maar online, 
ik kan het woord bijna niet meer horen. 
Waar mijn werk voor het c-woord bijna al-
leen uit echt contact bestond in de vorm 
van praktijklessen verpleegkunde, zit ik 
nu veel achter mijn computer. Nu dus ook 
weer. Te vaak, te veel. Zo veel zelfs, dat 
mijn contactlenzen voor de eerste keer in 
20 jaar zelfs drastisch van sterkte moeten 
veranderen…
Net als jullie verlang ik terug naar echt 
contact met mensen, nu ook eens een 
keer buiten mijn eigen bubbel. Een knuf-
fel voor een verdrietige collega, een klopje 
op iemands schouder, ja, zelfs het denken 
aan	de	geforceerde	‘lucht’-	kussen	van	de	
nieuwjaarsreceptie geven me een brok in 
de keel. Niet voor iedereen zal dat gemis 
zo groot zijn: ik zie al bijna een jaar men-
sen om mij heen die dit echte contact he-
lemaal niet hebben hoeven missen, simpel-
weg omdat ze zich niet aan regels wilden 
houden.	Ik	denk	dat	ik	zelfs	‘slimme’	men-
sen hele domme dingen zie doen. Gewoon, 
net als al die andere jaren een ouderwetse 
verjaardag vieren, gewoon een bomvolle 
gourmet-tafel. Hoe dan?

En hoewel ik die inperking van al onze vrij-
heden en luxe op de voet volg en echt niet 
leuk vind; in een complottheorie geloof ik 
niet. Maar ik wil wél van dit virus af, zo 
snel mogelijk. Maintenant. Jetzt. Now. 
Adesso. Nu! Ik volg dus behoorlijk braaf 
alle regels op, maar valt deze lockdown u 

ook zoveel zwaarder dan die van de lente 
van 2020? De dagen zijn nu kort, meestal 
somber en grijs; de berichtgeving is al niet 
veel beter. Om het vol te kunnen houden is 
dus meer nodig dan een enkele schop on-
der je kont of het door ons moeder aange-
leerde: Rug recht, neus in de wind! Ik vind 
dat je veel karakter en doorzettingsvermo-
gen nodig hebt om je op een fatsoenlijke 
manier door de corona te slaan… Wat wel 
heel erg helpt? Je zegeningen tellen. Want 
we zijn hier behoorlijk veilig. En de mees-
ten hebben een baan, een warm huis, lieve 
mensen om zich heen en voldoende bood-
schappen in de kast. Oh ja, en creativiteit. 
Daar kom je ook een verrekte eind mee!
Daarom leg ik u uit wat er verteld werd in 
dit webinar: Omdenken…

Het begint bij Berthold Gunster. Deze me-
neer werd in 1959 in Apeldoorn geboren, 
volgde daar het gymnasium en later de Aca-
demie voor Expressie in Utrecht. Hij werk-
te daarna tot 1996 als regisseur en artistiek 
leider bij verschillende theatergroepen. In 
1996 richtte hij het bedrijf Ja-maar® op. 
In 2008, bij het verschijnen van het boek 
Huh?!	werd	 de	 term	 ‛Omdenken’	 geïntro-
duceerd. Inmiddels is omdenken groot: er 
is een speciale website (www.omdenken.
nl), er zijn diverse boeken, (online) trai-
ningen en workshops, posters, ja, zelfs een 
gezelschapsspel.

De term omdenken zei me eerder niet zo 
veel, maar in deze coronatijd komt hij 
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veelvuldig langs. Zeker in deze tijd waarin 
de problemen ons links en rechts om de 
oren vliegen: je baan staat op de tocht, er 
is	financiële	onzekerheid,	bijv.	als	ZZP’er,	
met elkaar als gezin of juist als single in 
een lockdown. Het principe van omdenken 
helpt je in mogelijkheden, in plaats van on-
mogelijkheden te denken. Kansen te zien 
in plaats van beren op de weg, halfvolle in 
plaats	 van	halflege	glazen.	Passender	dan	
nu kan dat eigenlijk niet zijn.

Een	citaat	uit	het	boek	“‛Omdenken’	klinkt	
simpel. ‘Maak van een probleem een moge-
lijkheid’.	Alleen	in	de	praktijk	is	het	verra-
derlijk lastig. We willen problemen name-
lijk het liefst oplossen. En dan bij voorkeur 
zo snel mogelijk. Op de een of andere 
manier kleuren we toch het liefst binnen 
de lijntjes. Helaas is deze op zich logische 
neiging om problemen weg te werken een 
sta-in-de-weg	 om	 ze	 ‛om	 te	 denken’.	 En	
(belangrijker): een gemiste kans. Een pro-
bleem oplossen is goed. Een probleem om-
denken is beter.”

Op papier allemaal makkelijk, maar van 
een probleem een nieuwe uitdaging of mo-
gelijkheid maken, dat is een kunst op zich, 
denk ik. Het is nodig om je manier van den-
ken te veranderen en die is ons vaak aan-
geleerd of zit zelfs een beetje vastgeroest. 
Je kunt het beste starten met van een af-
standje te bekijken of het probleem ook 
echt een probleem is, of je er invloed op 
hebt en wat je er eventueel mee kunt. Een 
oplossing van een probleem gaat uit van: 
Zo zou het moeten zijn. Omdenken? Zó zou 
het ook kunnen zijn.
Als je de wind niet kunt veranderen, veran-
der je de stand van je zeilen. Omdenken: 
Verander je bestemming. 

Om u een voorbeeld te geven: Aan het be-
gin van de coronacrisis was er een markt-
koopman die door de 1,5 meter afstand 

ineens vijf, i.p.v. twee personeelsleden 
nodig had. De klanten sloten in rijen aan, 
maar achter iedere rij werd wel een me-
dewerker verwacht; per slot van rekening 
zijn wij een ongedurig, ongeduldig volkje. 
Dat	was	financieel	gezien	geen	optie,	dus	
moest de man iets anders bedenken.
Hij zette zijn marktkraam om, waardoor 
het voor de klanten aan twee kanten van 
de kratjes zelfbediening werd en de door-
loop prima was. Met twee personeelsleden 
kon hij de klandizie prima aan. Resultaat? 
Iedereen blij.

Een ander voorbeeld van de website: 

Op	het	platteland	van	Groningen	een	fiet-
stocht organiseren is een gedoe: meer dan 
de helft van de tijd heb je wind tegen of 
half van opzij. En dan bedoelen we ook 
echte wind tegen, niet zoals wij dat hier 
in Brabant kennen. Om die reden hebben 
ze	 in	 Groningen	 de	 ‛Windmee-ritten’	 be-
dacht. Wat is het idee? Op een bepaalde 
dag en tijd verzamelt iedereen zich op een 
bepaalde plek. Die ligt vast. Maar waar de 
tocht naartoe gaat wordt bepaald door de 
wind van die dag. Voor elke windrichting is 
er een tour voorbereid. Vervolgens wordt 
díe tour uitgekozen die past bij de wind 
van die dag. Iedereen laat zich na vertrek 
als het ware naar het eindpunt waaien en 
wordt	 vanaf	 daar	met	 een	 bus	 (met	 fiets	
en al) teruggebracht naar het vertrekpunt. 
Waarom is dit een goed voorbeeld van om-
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denken? Omdat rechtstreeks, een-op-een, 
van het probleem (de wind) een nieuwe 
mogelijkheid gemaakt wordt. Hoe groter 
het probleem (hoe meer wind), des te be-
ter	de	fietstocht	wordt.	  

Het online webinar, oh, wat een prachtige 
Nederlandse term, zorgde er die middag 
voor dat ik opeens weer even in mogelijk-
heden, in plaats van problemen dacht. Nu 
moet ik alleen proberen nog een paar van 
die mooie spreuken te bedenken en waar 
te maken.

Zullen we een wedstrijd uitschrijven wie:
 

instuurt?

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Marloes Klaverdijk brengt amateur-fotografen bij elkaar

Facebook-initiatief ‘Un Schôon plaotje’ levert 
nu al veel moois op!
Omdat wij als Toren-redactie ook op Fa-
cebook in de gaten houden wat er in en 
om ons dorp gebeurt, zeker in deze co-
ronatijd, kwamen we hier de aankondi-
ging tegen van het initiatief ‛Un Schôon 
plaotje’, in gang gezet door Marloes  
Klaverdijk.
Omdat we daarover meer wilden weten 
zou ik een afspraak hierover met Marloes 
maken, maar zij was mij al voor met de 
vraag	of	 ‘de	Toren’	hieraan	aandacht	 kon	
besteden. Natuurlijk wilden wij dat, dus 
zat	ik	snel	bij	haar	aan	de	koffie	om	alles	
te vragen én te noteren over dit bijzonder 
creatieve initiatief.

Marloes, die haar sporen met betrekking 
tot	 het	maken	 van	 foto’s	 inmiddels	 ruim-
schoots heeft verdiend met haar bedrijf 
‘Marloes	 Klaverdijk	 Fotografie’	 (kijk	 op	
www.marloesklaverdijkfotografie.com), 
legt uit: “In feite ben ik door een vriendin 

getipt om dit ook in ons dorp te organise-
ren, nadat zij iets soortgelijks in Udenhout 
had gezien. Wat was het geval? Ik zat zo op 
het eind van 2020 te bedenken dat de mo-
gelijkheden tijdens de coronacrisis, waarin 
we nog steeds zitten, zeer minimaal wa-
ren en dat nog steeds zijn. We hebben een 
jaar achter de rug waarin heel veel ‘niets 
te	doen	was’	en	gaan	een	nieuw	jaar	tege-
moet waarvan we voorlopig ook niet al te 
veel kunnen en mogen verwachten.

Daarom stelde ik mij de vraag: hoe kan ik 
iets in het vat gieten om dat te doorbreken 
om daarmee een stukje maatschappelijke 
betrokkenheid te creëren? Mede door de 
tip van mijn vriendin én mijn passie voor 
fotografie	 kwam	 bij	 mij	 al	 snel	 het	 idee	 
opborrelen om een facebookpagina te ope-
nen	met	als	naam	‛Un	schôon	plaotje’.

Wekelijks thema
Via	 ‛Un	 schôon	 plaotje’	 worden	 mensen	
uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit ini-
tiatief, door met hun mobiele telefoon 
een foto te maken van een vooraf bepaald 
thema. Dat thema wordt wekelijks op vrij-
dag via facebook bekend gemaakt, waarna 
de deelnemers in de daaropvolgende week 
aan	de	slag	kunnen.	Hun	beste	foto’s	delen		
ze	 op	 ‛Un	 schôon	 plaotje’,	 voorzien	 van	
hun toelichting, met de opdracht deze op 
hun eigen kanaal te delen met de hashtag 
#unschoonplaotjeloz. Daardoor zijn deze 
foto’s	voor	alle	andere	deelnemers	ook	te	
zien.

Natuurlijk	 hoopt	 Marloes	 dat	 veel	 foto’s	
herkenbaar zullen zijn als opgenomen in en 
om ons eigen dorp, waar heel veel moois 
valt vast te leggen. Maar een verplichting 
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is	dat	zeker	niet!	De	thema’s	zijn	volgens	
Marloes heel divers en heel makkelijk vast 
te leggen in een foto. Ze schrijft daarover 
op	‛Un	schôon	plaotje’:	“Je	hoeft	hiervoor	
geen super luxe camera te hebben. Als je 
beschikt over een mobiele telefoon met 
camera kun je al deelnemen! Meedoen is 
belangrijker dan winnen!”

Verder vraagt ze aan de deelnemers om 
de	foto’s	van	andere	deelnemers	te	beoor-
delen: “Behalve een bijdrage leveren met 
foto’s,	zijn	ook	jullie	stemmen	van	belang.	
Deel de credits met diegene waarvan jij 
vindt dat ze het verdienen door middel 
van	een	‘like’	 te	geven	op	de	 ingezonden	
foto!” In datzelfde bericht geeft Marloes 
ook aan dat wanneer je deelneemt aan 
deze	‘challenge’	(uitdaging)	je	er	automa-
tisch	mee	instemt	dat	de	ingezonden	foto’s	
gedeeld mogen worden op de pagina van 
‛Un	schôon	plaotje’	én	het	risico	dat	deze	

opgepikt kunnen worden door andere, wel 
of niet sociale, media.

Het doel: samen iets moois creëren
Wat dat laatste betreft, komt dat voor 
Rond de Toren heel goed uit. Want daar-
door kunnen wij een foto van Danielle Ver-
boven- van de Wiel bij dit artikel opnemen, 
die	 zij	 n.a.v.	 het	 thema	 ‘schaduw’	 heeft	
aangeboden met de opmerking: “Beetje 
anders geïnterpreteerd, maar wel spelen 
met de schaduw door de jalouzie.”

Het	 project	 ‛Un	 schôon	 plaotje’	 loopt	 in	
principe tot en met de laatste dag van 
2021. Je kunt op elk moment instappen of 
ermee ophouden. Mis je een week? Geen 
probleem, dan ga je weer de week daarna 
verder met het thema dat dan wordt aan-
gegeven. Niets moet, alles kan en mag! Let 
wel: verwacht als deelnemer geen ‘prijs 
van	de	maand’	of	welke	ander	cadeau	dan	



45

ook. Het meedoen en het samen delen en 
genieten	 van	 de	 ingebrachte	 foto’s	 om	
daarmee het gevoel iets te creëren dat je 
‘samen’,	 ondanks	 de	 coronabeperkingen,	
toch iets moois hebt neergezet, was en is 
het uiteindelijke doel van Marloes Klaver-
dijk die dat, gezien het aantal aanmeldin-
gen, steeds meer kan ervaren!

Thema voor volgende week:  
‘Rond de Toren’
Omdat Rond de Toren dit initiatief van 
Marloes van harte ondersteunt, hebben we 
met haar afgesproken dat we van tijd tot 
tijd (afhankelijk van wat de redactie krijgt 
aangeboden)	een	van	de	ingebrachte	foto’s	
mét de bijgeleverde opmerking publiceren 
in een van de komende edities van dit jaar. 

Toen ik tot slot van ons gesprek aan Marloes 
meegaf dat dit artikel in de Rond de Toren-
editie van 27 januari zou worden opgeno-
men, reageerde ze met: “Dat is twee dagen 

Met Valentijnsdag je geliefde verrassen ! 
12, 13 en 14 februari  vol=vol 

  Uitgebreid 4 gangen diner € 39,95 p/p 
  2 persoons Valentijns plank € 39,95 

  Gewoon gezellig gourmet  € 11,50 p/p 
Alles inclusief servies én afwas 
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voordat ik op vrijdag 29 januari het nieuwe 
thema voor de daaropvolgende week be-
kend ga maken. Ik denk dat ik dat nu al 
weet:	 het	 wordt	 ‘Rond	 de	 Toren’.	 Ik	 ben	
benieuwd wat daaruit voort gaat komen!”

Wij als redactie zijn wij niet minder be-
nieuwd	en	zullen	‛Un	schôon	plaotje’	dan	
ook zeer zeker volgen in 2021!

Redactie: Tiny van Hooren

Wij willen iedereen bedanken voor alle 
steunbetuigingen die wij mochten ont-
vangen bij het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Piet Hooijmaijers

Betsy Hooijmaijers,
kinderen en kleinkinderen
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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   

+ 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



47

Eerste dreun voor   
Loon op Zand in 2021

Er was het plotselinge nieuws over het aan-
staande vertrek van Bart van Drunen als 
raadslid. Persoonlijke afwegingen hebben 
tot zijn besluit geleid. Een echte tegenval-
ler en jammer! Bart heeft zich altijd met 
hart en ziel voor de gemeente ingezet, met 
Loon op Zand bovenaan.

We hebben met Bart enkele malen gespro-
ken over de bestuurlijke toekomst van ons 
dorp. Niet altijd gemakkelijke discussies, 
maar wel fair en respectvol naar elkaar. 
We zijn dan ook bezorgd en benieuwd over 
de opvolging. Want wie gaat de Loonse kar 
trekken? Het vertrek van Bart van Drunen 
kort na het vertrek van Gerben Burgmans 
heeft geleid tot een verdere verzwakking 
van deze gemeenteraad.

Na ons laatste artikel in RdT hebben we een 
aantal reacties gekregen vanuit de bevol-
king over de enquête. De enquête over de 
bestuurlijke toekomst van ons dorp of zoals 
in	KIEN’s	Kolumn	mooi	werd	verwoord:		  
to fusie or not to fusie.

Op 27 januari is er een digitale bijeen-
komst (georganiseerd door de gemeente) 
met maatschappelijke organisaties uit 
onze gemeente. Buro Berenschot zal deze 
bijeenkomst regisseren en organiseren. Bij 
het schrijven van dit artikel is er ook nu 
geen publieke mededeling te verwachten 
over wie er uitgenodigd zijn; wel laat de 
uitnodiging zien wat tekst betreft, dat wij 

wel behoren tot die maatschappelijke or-
ganisaties en uitgenodigd hadden moeten 
worden.

Onze argumenten voor aansluiting bij Til-
burg zijn inmiddels wel bekend. Onlangs is 
Tilburg wederom uitgeroepen tot de meest 
financieel	gezonde	grote	gemeente	van	ons	
land. Zou toch mooi zijn, als we als kerk-
dorp hierop kunnen meeliften?!

De	 fietsstraat	 in	 de	 Kloosterstraat,	 heeft	
helaas opnieuw het nieuws gehaald. Want 
wanneer wordt nou eens eindelijk het voet-
pad doorgetrokken tot aan de Suikerberg?
In de brief van 5 januari van het college 
aan de gemeenteraad staat om niet over 
te gaan tot grondverwerving voor de ver-
dere realisatie van het voetpad langs de 
fietsstraat	in	de	Kloosterstraat.	In	dezelfde	
brief staan een aantal zwakke argumenten 
bijv. er zijn voldoende onverharde paden 
aanwezig. Nadat de verantwoordelijke 
wethouder wederom met een aantal grond-
eigenaren is gaan praten, zegt het college 
nu weer dat de aankoop van de grond te 
duur is. Ze willen geen inzage geven in de 
bedragen. Vreemde gang van zaken!

Dan was er nieuws over de Efteling. Wan-
neer de Efteling jaarlijks 6,3 miljoen be-
zoekers trekt, moet het park aan de slag 
met de rotondes bij ons dorp Loon op Zand. 
Die moeten aangepast worden op kosten 
van het attractiepark. Het verkeer vanuit 
Tilburg wordt dan, op drukke dagen, al bij 
Loon op Zand via de Horst naar het attrac-
tiepark gedirigeerd. Bewoners van Loon op 
Zand mogen geen last hebben van de ver-
keersafwikkeling	 op	 ‘hun	 rotondes’,	 zo	 is	
afgesproken. “De rotondes moeten zo wor-
den ingericht dat automobilisten uit Loon 
op Zand niet in het Eftelingverkeer terecht 
komen.” Bewoners van de Bergstraat ma-
ken zich grote zorgen. En terecht! Verkeer 
mag ook geen gebruik gaan maken van 
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sluiproutes. De aangepaste plannen wor-
den op 11 februari in de raadsvergadering 
besproken.

Terwijl deze RdT in uw brievenbus valt, 
heeft het demissionaire kabinet waar-
schijnlijk besloten om een avondklok in 
te stellen. Een zware, maar begrijpelijke 
maatregel om het coronavirus verder aan 
te pakken. Hopelijk dat we na 9 februari 
wat	meer	‘lucht’	gaan	krijgen.	We	zijn	er	
met zijn allen wel aan toe!
Dit was het voor dit moment. We blijven 
u op de hoogte houden. U vindt ons sinds 
kort	op	Facebook	en	reacties	kunnen	naar	
loonnaartilburg@ziggo.nl.

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

 °Op twee plaatsen in ons dorp werden in de ochtend van zaterdag 9 januari heel veel kerstbomen 
ingezameld. Kennelijk was dat toch een te kort tijdblok. De dag erna lagen op de inzamelplaatsen 
aan de Ecliptica tegenover De Wetering en aan de Bergmolenstraat nog zo’n 150 bomen. Aan de 
Ecliptica werden zelfs de nodige kerstbomen in het bushokje geparkeerd: zie de foto bij ‛Kien's 
Kolumn’ op pagina 19. (Foto: Ruud Peters)

De volgende Toren…

De volgende editie van Rond de Toren 
(editie 3) kunt u vanaf 10 februari in uw 
brievenbus verwachten.

Uw bijdrage(n) voor deze 
editie kunt u tot dinsdag 
2 februari 19.00 uur aan-
leveren. Eerder mag ook: 
graag zelfs! Advertenties 
dienen een dag eerder 
(dus tot maandag 1 fe-
bruari) te worden aange-
boden.
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Obsi wie? OBSIDENTIFY

In zelfbedacht fonetisch schrift ziet dat er 
zo uit: [obsie dentie faai]

Een term waar je gegarandeerd over strui-
kelt, maar waar je, eenmaal aan gewend, 
heel veel plezier van hebt. Het is een com-
binatie van twee Engelse termen, nl. to ob-
serve en identify.

In deze app kun je namelijk kosteloos, heel 
snel en veilig  allerlei planten en dieren de-
termineren	en	identificeren,	ofwel	gewoon	
een naam geven. Bovendien geeft de app 
vrij nauwkeurig aan hoe groot de kans is 
dat	de	identificatie	goed	is	en	komt	hij	met	
extra aanvullende informatie.
Probeer het maar eens en volg onderstaan-
de stappen, een kind kan de was doen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Terugkijken op een bewogen jaar

Wat een raar jaar 
was 2020. Op per-
soonlijk gebied zijn 
er negatieve, maar 
ook mooie dingen 
gebeurd. Ik heb mijn 
vriendin ten huwe-
lijk gevraagd, mijn 
ouders én schoon-
ouders waren dertig 

jaar getrouwd en dat hebben we gevierd 
met een paar mooie vakanties (toen dat 
nog mocht).

Ik ben binnen een paar weken bekwaam 
geworden in online lesgeven en in het be-
geleiden van leerlingen op de digitale weg 
bij ons op school. Maar buiten die paar 
positieve lichtpuntjes, hebben we in 2020 
vooral negatieve berichten gehoord. Voor 
mij persoonlijk het overlijden van mijn 
oma en van dierbare partijgenoten Cees 
van de Ven en Jan van Gorkum. Wat zullen 
zij alle drie vreselijk gemist worden.

Het nieuws dat overheerste was natuurlijk 
corona, corona en corona. Ook bij ons in 
de gemeenteraad. In het voorjaar en de 
zomer hebben we als raad dan ook enkele 
malen gevraagd om meer en duidelijkere 
informatie van het college. Hoe werd onze 
gemeente geraakt door het nieuwe coro-
navirus? Wat konden wij als gemeenteraad 
verwachten en hoe was de communicatie 
en hulp naar onze inwoners, stichtingen, 
verenigingen en ondernemers?
Toch heb ik ook een gevoel van trots als 
ik terugkijk naar 2020. We hebben als Pro3 
fractie namelijk best dingen bereikt. Zon-
der hoog van de toren te blazen, wil ik de 
successen wel graag met u delen.

In januari was er de fractievoorzitterswis-
sel. Na tien jaar nam ik het stokje over van 

Peter	Flohr.	Na	een	tijd	meekijken	over	de	
schouder van Peter en kennisnemen van 
al zijn ervaring, mocht ík het gaan doen. 
In begin was het wat onwennig, maar het 
werd al gauw normaal en om in mijn nieu-
we rol het Pro3-woord goed te verspreiden.

Voor	de	nieuwe	school	‛de	Berk’	in	Kaats-
heuvel hebben we eindelijk echte stap-
pen kunnen zetten. Een paar jaar geleden 
maakte Pro3 er zich hard voor om de lo-
catie van de KlimOp te gebruiken voor de 
nieuwbouw. En kijk nu eens: Het is gelukt! 
Dat is inderdaad de locatie geworden!
We hebben in de gemeenteraad gepleit 
voor duidelijkere afspraken rondom ge-
heimhouding en vertrouwelijkheid. Onze 
vergaderingen moeten gewoon altijd open-
baar zijn, met echt zo weinig mogelijk uit-
zonderingen.

De gemeente heeft stappen gezet op het 
gebied van verbetering van het klimaat. 
Die stappen mogen best groter. Dat laten 
we dan ook geregeld weten!
Peter	Flohr	heeft	zijn	tanden	gezet	in	‛de	
Nieuwe	Wetering’.	Na	jaren	is	het	tijd	om	
door te pakken, maar op basis van weinig 



52

informatie	 gaan	we	 nu	 een	 groot	 financi-
eel project aan. Peter heeft duidelijk ge-
maakt dat voor ons een Nieuwe Wetering 
een must is, maar wel eentje die écht voor 
en door de inwoners van het dorp Loon op 
Zand is neergezet.

Onze oproep om als gemeente open te 
staan voor het opvangen van vluchtelin-
genkinderen, die nu in verschrikkelijke om-
standigheden in Griekenland zitten, is aan-
genomen. Humaan beleid is zó belangrijk!
Marianne	 Verschure	 en	 Peter	 Flohr	 heb-
ben voor elkaar gekregen dat we als raad 
eindelijk meer inzicht en discussie krijgen 
met betrekking tot het mantelzorgbeleid. 
Honderden mensen in onze gemeente zijn 
mantelzorger, maar in de gemeenteraad 
wordt daar veel te weinig over gesproken.

Bij de begroting heb ik onze Pro3-stand-
punten duidelijk gemaakt. We hebben de 

mogelijkheid van starters- en duurzaam-
heidsleningen bepleit. Ook willen we dat 
De Start in De Moer alle mogelijkheden 
krijgt om open te blijven. Verder zou de 
toeristenbelasting zo snel mogelijk weer 
naar een normaal niveau gebracht moeten 
worden. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Duidelijk is in ieder geval dat een oppo-
sitiepartij met drie zetels veel invloed en 
zeggenschap kan hebben in onze gemeen-
teraad en dat ik trots ben dat ik een fractie 
mag voorzitten met mensen die hun tanden 
zetten in de onderwerpen die aan de orde 
zijn en daarbij het échte progressieve ge-
luid laten horen. Want door nieuwe, pro-
gressieve ideeën kan onze gemeente zich 
verder ontwikkelen.

Louis Laros
Fractievoorzitter Pro3
louislaros@pro3.nu
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Lichtpuntje

Januari is een donkere maand, ook al kruipt 
de zon weer iets omhoog…

Dit jaar denk ik vaker dan anders aan een 
patiënt uit de Psychiatrische Intensieve 
Thuiszorg. Twee keer per week bezocht ik 
deze man en zijn gezin. Hij had al jaren-
lang last van zware depressies; vooral in 
de winter leek hij de hele wereld op zijn 
schouders te dragen…

Soms ging ik met hem wandelen, soms 
ging zijn vrouw juist even de deur uit.  
Ieder jaar na Nieuwjaar zei hij:
“Lonneke, zo rond Driekoningen moet je 
goed opletten! Bij mooi helder weer zie 
je de dagen lengen. Het is dan pas donker 
rond 17.15 uur, echt waar. Of had ik je dat 
al verteld?”
Geeft niks, lieve oude man. Voor mij heb je 
mijn leven lang een naam én een verhaal. 

Ondanks zijn somberheid is hij mijn sym-
bool van een lichtpuntje in de duisternis 
geworden.

Let vandaag even op het tijdstip waarop de 
donkere deken over ons land valt…

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Samenloop voor Hoop 2022
Diagnose: Kinderkanker

Het spijt ons, uw kind heeft kanker! En dan 
wordt het stil. Dan zijn er plotseling geen 
woorden voor. Want dit mag niet. Niet een 
kind. Dat er zoveel mensen zijn die de di-
agnose krijgen is al erg genoeg, maar een 
kindje. Hoe oneerlijk is dat?

Maar stil? Het knijpt je keel dicht, natuur-
lijk, maar als je goed luistert en kijkt dan 
is de schreeuw oorverdovend! Afhankelijk 
van de leeftijd schreeuwt het kind zelf van 
schrik, maar meestal met andere emoties 
dan die van (jong-)volwassenen. Vaak emo-
ties en zorgen over het bang zijn van de 
behandeling, school, vrienden/vriendin-
nen, maar minder bezig met de toekomst 
en de vraag “hoe nu verder?”

De schreeuw van ontzetting en onmacht 
komt van de ouders, de grootouders, de fa-
milie. Ons geweldig (klein)kind, ons plezier 
van het zien opgroeien van ons kind naar 
(jong)volwassene, onze onvoorwaardelijke 
liefde. Dat ga je ons niet afnemen! Als wij 
het konden overnemen van ons kind, dan 
deden we dat. Als er een God was…
De schreeuw is gericht naar artsen. Wij 
willen een second opinion laten uitvoeren, 
want de diagnose moet een vergissing zijn. 
Wat zijn de kansen voor ons kind? Jullie 

moeten ons kind beter maken en bege-
leiden. Wij willen steeds weten wat jullie 
gaan doen, de behandelingen moeten zo 
draaglijk mogelijk zijn voor ons kind.

En dan is er vaak de schreeuw naar de 
werkgevers. In het begin is er begrip en 
empathie van de werkgever. Richt je op je 
kind, dat is voor nu het belangrijkst. Maar 
voor hoe lang stelt de werkgever zich zo 
begripvol op? Je hebt maar een beperkt 
aantal vrije dagen, er moet wel gewerkt 
worden, je moet wel structuur aanbrengen 
zodat wij op je kunnen rekenen.
Veel ouders herkennen dit probleem he-
laas. Volgens onderzoek hebben vaders 
meer issues met hun werkgever dan vrou-
wen. De helft van ouders meldt zich nood-
gedwongen ziek, omdat er geen passende 
zorgverlofregelingen zijn. Kanker en werk 
past niet.

Ouders
Als ouders moet je overeind blijven. Voor 
je kind natuurlijk, maar ook om je zelf te 
beschermen.	Want	zo’n	30%	van	ouders	van	
kinderen met kanker hebben serieus last 
van psychische stress, zelfs nog jaren na 
de diagnose. Slaapproblemen, piekeren, 
schuldgevoel, geheugen- en communicatie 
problemen, emoties, lichamelijke klach-
ten. Maar ouders kunnen zich niet bezig-
houden met hun eigen problemen. Hun 
kind staat centraal.

De ziekte van het kind is het probleem. 
Ouders moeten zich wegcijferen. Ze zitten 
met moeilijke afwegingen over wat vertel 
ik ons kind, hoe vertel ik wat we weten, 
hoe zorg ik ervoor dat het leven van ons 
kind	 zoveel	mogelijk	 ‛gewoon’	 en	 ‛zorge-
loos’	 kan	 doorgaan.	 Hoe	 blijven	 ouders	
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op een lijn zitten, hoe kunnen ze ook nog 
voldoende aandacht geven aan de andere 
kinderen, hoe blijf ik een anker voor de 
emoties waar ons kind mee zit, hoe zwaar 
is de weg steeds weer naar het ziekenhuis, 
neemt een van ons onbetaald verlof on-
danks	de	mogelijk	financiële	problemen?

Kinderen
Er zijn meerdere vormen van kanker en dat 
geldt zeker voor kinderen. Daarnaast kent 
elke vorm weer variaties en andere behan-
delingen. Vaak komen kinderen hun ziekte 
te boven, gelukkig, maar de kanker tekent 
wel hun leven en voor de latere fases in 
hun leven geldt blijvende zorg omdat het 
kind juist kanker kreeg in een levensfase 
dat het lichaam zich aan het ontwikkelen 
is.

Tijdens hun ziekte is het van onschatbare 
waarde dat er voldoende plaats/tijd is voor 
de sociale ontwikkeling van het kind. Vrien-
den,	hobby’s	en	heel	belangrijk	ook	school.
School is belangrijk niet alleen voor de 
kennis en kunde, maar ook voor het ont-
wikkelen van vaardigheden, sociale en 
emotionele ontwikkeling.

School stelt eisen en prestaties, biedt 
toekomstperspectief en biedt het gevoel 
aan het kind van erbij horen. Toch blijven 
kinderen het moeilijk vinden om over hun 
ziekte te praten en gevoelens te tonen. Om 
open	te	zijn	over	de	neveneffecten	van	hun	
behandelingen, om te accepteren dat ze 
minder lang of helemaal niet kunnen mee-
doen aan (sportieve) activiteiten.

Op zoek naar zorg
Tijdens de medische fase worden kinde-
ren meestal behandeld in een van de vijf 
centra voor kinderoncologie, allemaal ver-
bonden aan academische ziekenhuizen. 
Omdat kinderkanker in zoveel vormen/va-
riaties voorkomt en ieder kind vraagt om 
een	 eigen	 specifieke	 benadering	 is	 er	 in	

2017 het Prinses Maxima Centrum geopend 
in Utrecht. Hierdoor kan de wetenschap 
over en de behandeling van nog meer ge-
centraliseerd worden. Het initiatief voor 
deze centralisatie komt vanuit het in 2002 
opgerichte Stichting Kinder Oncologie Ne-
derland, het SKION.

Tijdens en na het medisch traject worden 
kinderen nog vaak bijgestaan door een psy-
chosociaal team, bestaande uit een ortho-
pedagoog, maatschappelijk werker en een 
psycholoog.	Zo’n	team	is	van	groot	belang	
voor zowel de kinderen als de ouders. Een 
belangrijke vereniging voor ouders en kin-
deren, die steun biedt en werkt aan opti-
male zorg voor kinderen en het gezin in alle 
fasen, is het VOKK. VOKK is partner van het 
SKION.

Samenloop voor Hoop: kinderen!
Voor de organisatie van de Samenloop voor 
Hoop 2022 in de Gemeente Loon op Zand, 
is het een vanzelfsprekendheid dat er aan-
dacht is voor de kinderen en hun ouders. 
Zo staat het al vast dat er tijdens het eve-
nement een speciale Kinderloop georgani-
seerd wordt. Tijdens dit onderdeel zal er 
ook worden stilgestaan bij kinderkanker. 
De Kinderloop is een wandeling van 24 mi-
nuten en wordt gelopen op een speciaal 
aangelegd parcours langs Het Witte Kas-
teel.

Daarnaast zijn er, zoals we hebben gedaan 
voor organisaties zoals Inloophuizen, Care 
for	Cancer,	AYA,	lijntjes	gelegd	met	SKION	
en VOKK om met een informatiestand 24 
uur aanwezig te zijn.

Zo hebben we een totaal evenement, ge-
richt op een zo goed mogelijke opbrengst 
voor	 onderzoek	 en	 projecten	 ‛leven	 met	
en	na	kanker’,	maar	ook	op	saamhorigheid,	
aandacht voor onze lotgenoten, met tal 
van activiteiten die leiden tot een bijzon-
der	weekend	met	een	lach	en	een	traan.	□
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Onderhoud, reparaties, 
onderdelen en accessoires voor 
uw fiets, e-bike, MTB en racefiets.

Geopend:     
dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur.

De Hoogt 18, Loon op Zand.

Tel. 06-42978942.

CoronaMelder werkt nu samen met Belgische Coronalert app

CoronaMelder werkt sa-
men met de app Coro-
nalert uit België. Ge-
bruikers van de Corona-
Melder-app ontvangen 
nu ook meldingen als zij 
langere tijd dicht bij een 

Belg zijn geweest die de Coronalert app 
heeft geïnstalleerd en later positief is ge-
test in België.

Al meer dan 4,4 miljoen Nederlanders heb-
ben CoronaMelder gedownload. De app 
informeert je of je mogelijk besmet bent 
met corona. Zo kun je verdere besmettin-
gen voorkomen. Het downloaden van de 
app is altijd vrijwillig. CoronaMelder werkt 
niet alleen samen met de Belgische Coro-
nalert app, maar ook met de corona-apps 
uit Duitsland, Denemarken, Ierland, Italië, 
Kroatië,	Letland,	Polen,	Spanje	en	Finland.	
Op een later moment zullen ook corona-
apps uit andere EU-landen samenwerken 
met CoronaMelder.

Als je CoronaMelder gebruikt en langere 
tijd dicht bij iemand bent die de corona-
app van een ander EU-land gebruikt, wisse-
len de twee apps codes uit. Dit gebeurt op 
dezelfde manier als tussen twee gebruikers 
van CoronaMelder. Als een van de twee la-
ter positief getest wordt en dit meldt in de 
app uit zijn land, dan ontvangt de ander 

een waarschuwingsmelding in de app uit 
het andere land.

Ook voor de samenwerking van CoronaMel-
der met apps uit andere landen is de priva-
cy een belangrijk punt. Binnen de Europese 
samenwerking kunnen alleen corona-apps 
met elkaar communiceren die volgens de-
zelfde privacybeginselen als CoronaMelder 
zijn gemaakt. CoronaMelder wisselt alleen 
gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de 
samenwerking. Net zoals bij CoronaMelder 
weten de corona-apps uit andere landen 
niet wie je bent of waar je bent.

Heb je de app nog niet gedownload? Ga 
naar de App Store en de Google Play Store 
om CoronaMelder te downloaden. Het ge-
bruik van de app is altijd vrijwillig. Meer 
informatie vind je op www.coronamelder.
nl.	□
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Door Uitgekookt ‘kluisbezorgd’
Het is koud maar droog en ik loop naar 
bakker Peter Smolders op de Hoge Steen-
weg	 voor	 zo’n	 lekker	 vers	 volkorenbrood	
en daar aangekomen is die winkel er niet 
meer. Gesloten, geen brood meer te zien 
en de ramen afgeplakt. Dan maar naar bak-
ker Leo Geerts op het Oranjeplein. Die win-
kel is ook leeg en gesloten. Blijft over de 
supermarkt, die heeft toch ook brood?

Ik zoek en zoek, maar in Loon op Zand is 
helemaal geen supermarkt meer. Geen sla-
ger William, een zaak met smaak met lek-
ker vlees en heerlijke maaltijden. Ik dwaal 
door de straten van Loon, maar er is geen 
enkele winkel meer waar je terecht kunt 
voor je dagelijkse boodschappen. Alleen 
Brillant Bottles is er nog wel, maar die is 
niet open.

Wat ik wel zie, is een aantal bijna niet 
hoorbare elektrisch of met waterstof aan-
gedreven voertuigen die huis aan huis stop-
pen	en	pakketjes	afleveren,	zeker	Bol.com	
of Zalando of Esprit, denk ik nog. Maar als 
ik dichterbij kom zie ik dat de meest gekke 
producten worden afgeleverd, maar ook le-
vensmiddelen.
Naast of bij ieder huis staat een soort kluis 
waar pakketten in kunnen worden gezet. 
Aanbellen hoeft niet meer. De bewoner 
krijgt automatisch een seintje op zijn com-
municator (iets wat wij nog een telefoon 
noemen). Bij sommige huizen hebben ze er 
bij de bouw al rekening mee gehouden en 
is	de	afleverkluis	geïntegreerd	in	de	muur	
van de voorgevel. Ik ben in een voor mij 
nieuwe wereld terechtgekomen.

Ik spreek bij De Kiosk met een voorbijgan-
ger, die me raar aankijkt als ik hem vraag 
waar de winkels zijn. “Je komt zeker van 
een andere planeet”, zegt hij, “want sinds 
2030 hebben we hier al geen winkels meer.” 

Ik denk: “ hè, 2030, wat is er aan de hand?” 
Hij gaat verder: “Mijn opa vertelt er nog 
wel eens verhalen over. Dat de mensen 
met een karretje of mandje door de winkel 
moesten lopen om zelf hun boodschappen 
te verzamelen. En als je klaar was moest 
je in de rij gaan staan om af te rekenen en 
moest ieder artikel weer op een lopende 
band en kon je na het afrekenen alles nog 
eens een keertje inpakken en vervolgens 
meesjouwen naar huis in de auto of op de 
fiets.
Nee, dan hebben we het een stuk makkelij-
ker nu. Dat was allemaal zo omslachtig en 
inefficiënt	met	al	die	transporten	en	distri-
buties. Alles wordt nu na digitale bestelling 
in grote (food)centra verzameld voor de 
klant	en	vervolgens	‘kluisgebracht’.

Je kunt ook je reeds gekookte maaltijd 
bestellen.	 ‘Uitgekookt’	 heeft	 daar	 tegen-
woordig het monopoli in. Die heeft een uit-
gekookt systeem van maaltijden bedacht 
van gezond tot supergezond.”

“En”, vraag ik verder, “waar is Lily, Het 
Pleintje	 en	 ’t	 Loons	 Kwartier	 gebleven	
met hun lekkere frikadel, frietje oorlog 
en gehaktstaaf?” “Die zijn ook met hun 
tijd meegegaan en leveren verantwoorde 
snacks”, vervolgt hij, “je bestelt via hun 
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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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app	en	het	wordt	‘kluisbezorgd’	op	de	door	
jou aangegeven tijd.”

De Hubo doehetzelfzaak was al lang ge-
sloten, maar de witgoed en tv/electronica 
zaak	van	Frans	Smits	 is	er	ook	niet	meer.	
Hij was niet meer opgewassen tegen de 
digitale concurrentie. Dus geen persoon-
lijk klantencontact meer met winkelier, 
middenstander, kleine zelfstandige. Een  
adviesgesprek is niet meer face to face 
mogelijk. Alles kun je opzoeken via de 
elektronische snelweg. Voor ieder product 
is	daar	een	instructiefilmpje	te	vinden	over	
gebruik, onderhoud en reparatie van on-
derdelen.

We staan voor De Kiosk en met bange voor-
gevoelens begin ik over dit centraal in het 
dorp gelegen eet- drink en ontmoetings-
centrum. Ik krijg een stukje geschiedenis 
te horen. “Na de coronacrisis had iedereen 
weer erg veel zin om elkaar te ontmoeten 
en was er makkelijk aanleiding voor een 
feestje, mensen gingen uit eten, er was 
gezelligheid en er werd veel opgetreden en 
muziek gemaakt, kortom het waren vette 
jaren voor De Kiosk. Maar nu is De Kiosk 
uitgekookt. Teveel concurrentie; niet van 
andere restaurants, nee, van Uitgekookt. 
Die heeft er iedereen uitgekookt met zijn 
uitgekiende kookfabriek. Ik kan mijn oren 
niet geloven. Dit kan toch helemaal niet 
echt zijn!?

In een klein hoekje van het Oranjeplein zie 
ik ineens een heel klein ouderwets win-
keltje	‘Loonse	Lebber’	staat	op	de	winkel-
ruit. Ik kijk door het raam naar binnen en 
zie allerlei potten staan met snoep, drop, 
spekkies en ander zoet spul. Mijn dorps-
rondleider vertelt: “Dit zoet spul wordt 
momenteel nog gedoogd. Je mag er 25 
gram voor eigen gebruik halen zonder boe-
te. De regering praat nu al jaren of ze dit 
moeten legaliseren om het zo uit de crimi-
nele sfeer te halen.”

Ik denk, waar heb ik dit eerder gehoord. 
Ik koop uit nostalgie, kan mij het schelen, 
een	flinke	zak	gemengde	drop	van	onder	de	
toonbank en zie dan zelfs in Loon een poli-
tiewagen naderen.
Dit gaat niet goed! Ik zet het op een lopen, 
maar vluchten in een droom lukt nooit en 
met een schok word ik wakker badend in 
het zweet. Ik schud mijn hoofd om weer 
een beetje bij de tijd te komen.

Het is 2021 vijf uur midden in de nacht en 
net januari geworden. De oliebollen zijn 
nog niet allemaal op, de bubbels wel. Had 
ik een nare droom door al die bubbels? Of 
misschien toch niet?

Morgenvroeg eerst eens kijken op het Oran-
jeplein.

Ton Biberon

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
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Voor de dassen was 2020 weer een ‘normaal’ jaar!

Het gaat weer goed met de dassen in de 
Loonse en Drunense Duinen en omgeving. 
Na een aantal zware jaren voor de das is de 
groei van het aantal dassen in 2020 weer op 
een normaal niveau gekomen. Er leven nu 
259 dassen, 26 meer dan aan het eind van 
2019.  Deze en nog meer interessante ge-
gevens zijn te lezen in het jaarverslag dat 
de Dassenwerkgroep Loonse en Drunense 
Duinen e.o. ieder jaar uitgeeft. Al sinds 
1999 inventariseert de werkgroep voor Na-
tuurmonumenten alle dassenburchten in 
het natuurgebied.

Das breidt zijn leefgebied uit
In 1999 werden in de Loonse en Drunense 
Duinen 21 dassen uitgezet. Dit groepje 
is in eenentwintig jaar uitgegroeid tot 
259 exemplaren die in familieverband 80 
burchten bewonen. Ze leven inmiddels 
al lang niet meer allemaal in de duinen, 
maar hebben ook buiten de grenzen van 
de natuurgebieden geschikte leefgebieden 
gevonden. Natuurmonumenten heeft in de 
duinen en Huis ter Heide 36 
dassenburchten, maar daar-
buiten, in de driehoek Den 
Bosch, Raamsdonksveer en 
Tilburg zijn ook al 53 burchten 
geteld. Op dit moment zijn 80 
van de 92 burchten bewoond.

Aanpassende dassen?
De extreem droge en warme 
zomers van 2018 en 2019 ging 
de das niet in zijn koude kleren 
zitten. Veel jonge dassen haal-
den de volwassenheid niet. De 
aanhoudende droogte zorgde 
voor een zeer lage grondwa-

terstand, waardoor ook de regenwormen 
de diepte in gingen en zo buiten het bereik 
van de dassen kwamen. Jonge dassen heb-
ben nog niet voldoende vetreserves om zo 
een periode van voedselschaarste te over-
leven. Hoewel de zomer van 2020 ook zeer 
droog was, kwam de groei van de populatie 
dassen wel weer op een normaal niveau. Er 
is onderzoek over meerdere jaren nodig om 
hier echt een conclusie aan te verbinden, 
maar vooralsnog lijkt het alsof de dieren 
zich aan de situatie hebben aangepast.

Grootste burcht
Een das bewoont in familieverband een 
burcht, die uit een complex stelsel van 
gangen en kamers bestaat. De burchten 
worden soms generaties lang bewoond 
en steeds verder uitgebouwd. De meeste 
burchten bestaan al snel uit drie tot wel 
dertig kamers en zijn voorzien van vlucht-
pijpen en ventilatieschachten voor verse 
lucht.  Zo is er in de duinen een burcht ge-
vonden met wel 65 ingangen en ook een 
burcht met een oppervlak van 3300 vier-
kante meter.

 °Gravende dassen. Foto: Peter Verbunt.
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tel.: 0416 - 363 902

Verkeersslachtoffers
Dassen volgen iedere nacht vaste routes en 
steken daarbij vaak wegen over om bij de 
voedselrijke weilanden te komen waar ze 
op regenwormenjacht gaan. Dat overste-
ken kost veel dassenlevens. 2019 was een 
dramatisch slecht jaar, waarin veertig das-
sen werden doodgereden. In 2020 waren 
dat er gelukkig zeven minder. Omdat de 
dassen zich de komende jaren zeker verder 
gaan verspreiden is het belangrijk dat er 
op meer plekken rasters en tunnels komen. 
De twee dodelijkste trajecten voor de das 
zijn De Heikant/Guldenberg ten zuiden van 
de duinen en de Bergstraat die door Huis 
ter Heide loopt. Het eerste traject scoort 
zelfs	 het	 grootste	 aantal	 slachtoffers	 van	
Nederland.

Dassenwerkgroep in coronatijd
De Dassenwerkgroep inventariseert met 
dertien vrijwilligers alle burchten in De 
Loonse en Drunense Duinen en Huis ter 
Heide. Maar ook in het buitengebied van 
de omliggende gemeenten wordt het das-
senleven nauwkeurig gevolgd en krijgen ze 
het steeds drukker. Gelukkig kon het inven-
tariseren in coronatijd gewoon doorgaan 
en kwamen alleen de rondleidingen en het 
project	 ‛Das	 in	de	klas’	op	een	 laag	pitje	
te	staan.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Kees Grootswagers op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het CDA: een stevige basis, een brede volkspartij

Het CDA is er klaar voor en heeft een hel-
der verkiezingsprogramma met als titel  
‘Zorg	voor	Elkaar’.	Onze	lijsttrekker	Wopke	
Hoekstra is veruit één van de meest beken-
de bewindslieden van Nederland. Hij heeft 
een persoonlijkheid waar wij nog meer van 
willen zien. Zijn running mate Pieter Omt-
zigt, de doorbijter, is de man die opkomt 
voor de mensen die het vertrouwen in de 
politiek en het systeem zijn kwijtgeraakt.

Met de Brabantse Inge van Dijk op plaats 4 
klinkt onze Brabantse stem in Den Haag ge-
garandeerd.	Ze	 is	 in	staat	 lastige	thema’s	
op te pakken, samen te werken, mensen 
met elkaar te verbinden en komt op voor 
gelijke kansen voor iedereen. En als ie-
mand in de Tweede Kamer specialist is op 
het gebied van jeugdzorg, werk & inkomen 
en armoedebestrijding dan is dat René Pe-
ters uit Oss.

Kees Grootswagers, nr. 62 op de  
CDA-lijst in kieskring Tilburg
Nog dichter bij huis is Kees Grootswagers 
onze CDA-vertegenwoordiger. “Onlangs 
kreeg ik de vraag of ik beschikbaar was 
voor de kandidatenlijst van de Tweede Ka-
merverkiezingen in het kieskring Tilburg. 
Met bijna 30 jaar politieke ervaring en 
een echt CDA-hart hoefde ik dan ook niet 
lang na te denken”, aldus Kees. “In deze 
periode waarin corona de overhand heeft, 
vergeten we vaak dat ook andere belang-
rijke politieke onderwerpen aandacht ver-
dienen. Zo staan de klimaatdoelstellingen, 

de vraag hoe we ons positioneren binnen 
Europa, de brexit en de gevolgen ervan en 
zeker ook de periode na Covid-19 op dit 
moment hoog op de agenda.”

CDA heeft oog en oor   
voor wat lokaal speelt
Dit zijn uitdagingen waar het CDA niet al-
leen landelijk, maar ook lokaal zich voor 
geplaatst ziet. Om een goede invulling te 
geven aan deze uitdagingen heeft het CDA 
veel aandacht voor de signalen die er lan-
delijk en regionaal zijn, maar zeker ook 
oog en oor voor zaken die lokaal spelen. Dit 
maakt dat het CDA een stevige basis heeft 
en daardoor een brede volkspartij is.

CDA Loon op Zand
Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar info@
cdaloonopzand.nl.

 °Kees Grootswagers, nr. 62 op de CDA-lijst in 
kieskring Tilburg. (Eigen foto.)
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BHIC opent (digitale) schatkamers tijdens   
de Openbaarheidsmaand
Journalisten, historici en belangstellenden 
kunnen vanaf vandaag nieuwe archieven 
raadplegen, want januari is bij het BHIC 
‘openbaarheidsmaand’.
Voor archieven met een openbaarheids-
beperking van 75 jaar komt het jaar 1945 
beschikbaar; een beladen jaar van oorlog 
en bevrijding, van armoede en honger. Een 
traumatisch jaar ook, waarin de meeste 
slachtoffers	 zijn	 gevallen	onder	de	bevol-
king. Een van de belangrijkste archieven 
die dit jaar openbaar worden, is het ar-
chief van het Militair Gezag (MG).
Als gevolg van de lockdown kun je deze 
nieuwe archiefstukken t/m 19 januari niet 
in onze studiezaal raadplegen, maar kun-
nen we ze wel voor je digitaliseren.

Militair Gezag
In de herfst van 1944 wordt onder het geal-
lieerde opperbevel een bestuursorgaan Mi-
litair Gezag (MG) operationeel dat de con-
tacten onderhoudt tussen de geallieerde 
autoriteiten en lokale bestuurders, en dat 
daarnaast de veiligheid en openbare orde 
kan herstellen. Het Militair Gezag stuit op 
veel onbegrip, omdat het publiek slecht op 
de hoogte is van wat het uitspookt.
Toch heeft dit bestuursorgaan veel tot 
stand gebracht. Zo treedt het in het be-
vrijde Zuiden met enig succes op tegen 
plundering en wangedrag door geallieerde 
troepen. Andere belangrijke taken zijn  on-
der meer het beschermen van de bevolking 
tegen oorlogsgeweld, het faciliteren van 
onderwijs en het zorgen voor goede com-
municatieverbindingen.

Uit de overzichtslijst 2021
In het openbaar geworden archief van het 
Militair Gezag, 1944 – 1946, vinden we in 
stukken van de ‘Oud Illegale Werkers in Ne-

derland’	over	zwarte	handel	en	misstanden	
in kamp Vught. Het is maart 1945, het Zui-
den van Nederland is net bevrijd. In Kamp 
Vught worden nu NSB'ers, collaborateurs en 
Duitsgezinden ondergebracht. Oud illegale 
werkers, die nog zeer recent hun leven in 
de waagschaal hebben gesteld, hameren 
op een correcte behandeling van de ge-
interneerden. “Immers, ons verzet tegen 
het nazidom is mede een verzet tegen alle 
barbarij, een opkomen voor waarachtige 
cultuur.”

Ook lezen we in het archief van het Mili-
tair Gezag over de misère van kinderen van 
'foute ouders'. Hun ouders kozen voor de 
Duitse kant in de oorlog, maar wat te doen 
met hun kinderen? De opvanghuizen zijn 
vol en vaak ook vies. En kunnen deze jon-
gens en meisjes wel gewoon naar school, 
zonder	 dat	 dat	 ‘verstoring’	 oplevert?	 Op-
rechte zorg over deze kinderen ‘van onze 
doodsvijanden’.

In de archiefstukken van de Gemeente-
politie Vught én het Militair Gezag vinden 
we een brief uit april 1945 met een nood-
kreet vanuit het Kamp Vught gericht aan 
de gemeentepolitie Vught. De gezondheid 
van de geïnterneerde vrouwen blijkt veel 
te wensen over te laten. In andere stuk-
ken lezen we dat deze noodkreet niet voor 
niets is geweest. De militaire commissa-
ris van Den Bosch blijkt onthutst over het 
ontslag van 19 vrouwen uit het kamp. Er 
is weliswaar huisarrest opgelegd, maar de 
inwoners	van	Vught	zijn	‛not	amused’.	De	
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ontslagen geïnterneerde 
dames zouden hevige 
opschudding veroorza-
ken onder de anders zo 
rustige plaatselijke be-
volking en ze zouden een 
gevaar vormen voor de 
samenleving.

Van heel andere orde 
zijn de archieven van 
Staatsbosbeheer die nu 
openbaar zijn. Honderd 
jaar geleden vonden we 
wellicht nog geen drugs-
afval in de bossen, maar 
de	figuren	die	 je	er	wel	
tegenkwam, waren ook 
niet echt waar je tijdens je zondagoch-
tendwandeling rekening mee hield: naakt-
lopers, bomendieven, chanteurs… en zelfs 
prostituees. Het drijft de Bredase houtves-
ter bijna tot wanhoop, lezen we in het dos-
sier van de Houtvesterijen van Staatsbos-
beheer Breda, Eindhoven en Helmond.

Zo	 blijkt	 een	 bende	 ‘eerloze	 vrouwen’	
(prostituees) in 1919 in het Mastbos te wer-
ken en daar wandelaars en jonge vrouwen 
lastig te vallen. Het liep zelfs zo uit de hand 
dat de houtvester hulp vraagt aan de bur-
gemeester,	 officier	 van	 justitie,	 Staatbos-
beheer en de marechaussee. Zo wordt de 
bende toch nog uit het Mastbos verjaagd. 
Lang duurt de rust niet…

Openbaarheid in lockdown
Als gevolg van de lockdown is onze studie-
zaal in ieder geval t/m 19 januari gesloten. 
Bezoek is gedurende deze periode helaas 
niet mogelijk. Als je archieven wilt inzien 
die dit jaar openbaar zijn geworden, geef 
dit dan in je e-mail aan en stuur deze naar: 
aanvragen@bhic.nl. We gaan dan graag 
voor je kijken of we ze kunnen digitalise-
ren.

Openbaarheid archieven
De Archiefwet 1995 bepaalt dat documen-
ten van overheidsinstellingen na twintig 
jaar worden overgedragen aan het histo-
risch archief. Ruim 95 procent van de over-
gedragen stukken is direct in te zien. Voor 
de rest geldt een beperking op de open-
baarheid, meestal omwille van de privacy 
van nog levende personen. Over particu-
liere archieven maakt het BHIC speciale af-
spraken met de schenkers. De beperkingen 
gelden altijd voor een van tevoren vastge-
stelde periode. En dus worden er jaarlijks 
nieuwe	archieven	openbaar.	□

 ° Foto bijschrift:  
De mensen van het Afwikkelingsbureau kamp 
Vught worden op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen 
wordt op 26 november 1944, meteen na de 
bevrijding van het Zuiden, opgericht. Hoofddoel: 
het opsporen van vermiste gevangenen uit kamp 
Vught, na de bevrijding van het gehele land op 
5 mei 1945 breidden de werkzaamheden zich 
ook uit tot andere kampen waar Nederlanders 
gevangen hadden gezeten. (Vught, 5 maart 1945, 
Fotopersbureau Het Zuiden/BHIC).
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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	F.	Bloemendaal	op	tel:	289356.

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 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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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 MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag  
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. Inleveren via buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities drumfanfare elke dinsdag van 19.30 
tot 22.00 uur in Jongerencentrum De Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden op woensdagavond voor de 
herencompetitie en recreanten in De Wetering.
info: www.vvsetup.nl of info@vvsetup.nl.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
Klokkenlaan 44. Voor info: www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden: info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris Wil Oerlemans, tel: 757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

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

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

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De	 Klokkenberg’,	
Info: www.cochonnetclub.nl. 
Dinsdag clubavond leden. Vrij boulen voor ie-
dereen: woensdagmiddag vanaf 13.30 uur en 
zondagochtend vanaf 10.30 uur.

HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal De Kletterenhoef, Klokkenlaan 44.
Secretaris: Mevr. Marij Kruitwagen-Geukers
Ecliptica 66, 5175 XK  Loon op Zand
Tel: 06-10114684, e-mail:   
sercretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.
website: heemkundekringloonoptsandt.nl.

DE WETERING
Weteringplein 1, Loon op Zand, tel. 363736.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor mensen met geheugenproblemen.
Website: www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel: 06-13085892, info@geheugenwerkplaats.nl.

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden in sporthal De Wetering:
zaterdag 9.00 - 11.45 uur vanaf 3,5 jaar;
donderdag 18.00 - 20.30 uur vanaf 8 jaar.
Website: www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Tijdig via ons e-mailadres:  
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties, tekst tijdig aanleveren (zie data hier-
onder) via ons e-mailadres:
info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan 
uit maximaal 35 woorden in platte tekst. 
Kosten: € 7,50 te voldoen door over-
boeking naar bankrekening NL80 RABO 
0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren 
o.v.v.	‛Torentje	en	editienummer’.

Overige advertenties
Voor alle overige advertenties gelden de 
tarieven die u op onze website: 
www.ronddetoren.nl onder ‘Advertenties’	
kunt inzien.
Sociale torentjes
Sociale ‘torentjes’	 (bedankt,	 gevonden,	
verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd 
worden zoals hierboven is aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
Iedere tweede woensdag van de maand om 
20.00 uur vrij spelen in Café De Kiosk.
website: www.mahjongclubdevierwinden.nl.

TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website: www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
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
Nr. 7 verschijnt op 14 april 6 april vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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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. 

 



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

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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