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

Ideaten, macht en oorlog

In	de	derde	aflevering	van	de	serie	Dwars	door	België,	een	wandeltocht	van	Brugge	naar	
Arlon van Arnaut Hauben, wandelen ze door het slagveld van Maissin uit de Eerste Wereld-
oorlog. De oorlogsgraven zien we vaak in beeld komen.
Ze komen daar een man tegen die zijn jachtgebied controleert. Tijdens het gesprek vraagt 
Arnout op een gegeven moment: “Kun je je inbeelden dat je op een mens schiet?” De 
jager antwoordt na enig nadenken: “ja, want anders kun je geen oorlog voeren. Je moet 
ze zo zot zien te krijgen om dat te doen. Je moet een reden vinden die de mensen emo-
tioneel aanspreekt, zoals: we gaan onze vijand verslaan.”

De gevechten daar op het slagveld van Maissin vonden plaats aan het begin van de oorlog 
1914-1918.	De	Duitsers	trokken	België	binnen	en	de	Fransen	probeerden	ze	tegen	te	hou-
den. Iedereen was nog vol oorlogsoptimisme. Pas enkele maanden later begint het lang-
zaamaan door te dringen dat het een grote slachtpartij wordt, een soort oer-catastrofe 
waar de soldaten als vee, als wild vooruit werden gedreven.
De jager vervolgt: “Oorlog is mensen tegen elkaar opzetten. Je moet ze eerst wel zover 
krijgen, maar zoveel energie kost dat niet.”
In de Column van Nynke de Jong (BD 8 jan. 2021) beschrijft ze een al oud recept: “Men 
neme een president die al vier jaar lang de democratie in twijfel trekt, die de media be-
schimpt	en	tot	schietschijf	bombardeert.	Die	rechts-extremisten	knuffelt,	die	hun	geweld	
niet veroordeelt. Die vier jaar lang heeft geroepen dat het land teruggewonnen moet 
worden, teruggegeven aan de échte Amerikanen, want links had het afgepakt. Links, 
multicultureel Amerika. En als die president vervolgens zélf zegt dat zijn vicepresident 
de uitslag van de verkiezingen niet moet accepteren, dat de vergadering in het Capitool 
gestopt moet worden, dat er gevochten moet worden, dan kun je wel uittekenen wat zijn 
getrouwen gaan doen.”

Zo	makkelijk	is	het	dus	om	mensen	tegen	elkaar	op	te	zetten	en	een	vijand	te	creëren	dat	
mensen zo zot worden om erop te gaan schieten. De Vlaamse liedjeszanger Willem Ver-
mandere zong in zijn lied Duizend soldaten: “Zeg ’t goat al goed, der is welvaart in ’t land 
en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel waopens maar met veel meer verstand 
en just om den oorlog te beletten.”

Helaas werkt het vaak niet zo. Het lijkt wel of de geschiedenis zich steeds herhaalt en 
we	aanvankelijke	idealisten	zien	veranderen	in	macht	verslaafde	dictators.	Wim	Daniëls	
lanceerde er een nieuw woord voor: “ideaten, idioten met idealen; idealen in de koppen 
van idioten. Met een vastberaden blik, die lachwekkend is, kijken ze in de camera, de 
wapens bij de hand en woorden die levens kostten en kosten”, zo schrijft hij. Oorlog kent 
alleen maar verliezers. Ondanks onze nationale en plaatselijke troubles, misschien toch 
maar vasthouden aan ons poldermodel?

We wensen u weer veel leesplezier met deze nieuwe Toren.
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Opening op 1 maart op De Hoogt 34

‘Husky e-bikes’: dé concept store op  
gebied van elektrische fietsen
Jeroen Punt en Martijn Willers, beiden woonachtig in Loon op Zand, 
staan aan de vooravond van hun gezamenlijke uitdaging waarmee 
zij al geruime tijd bezig zijn deze voor te bereiden: de opening op 1 
maart van hun bedrijf ‘Huski E-bikes’ op het adres De Hoogt 34. Het 
wordt een bedrijf dat uniek is in zijn soort. 
Van racing naar fietsen
Jeroen Punt is in ‘het Loonse’ voor velen 
geen onbekende. Hij heeft zijn sportieve 
sporen én successen vergaard in het mo-
torteam van KTM. KTM, zo las ik op inter-
net,	 is	 een	 Oostenrijks	 motor-,	 fiets-	 en	
automerk, dat in 1934 werd opgericht 
door Hans Trunkenpolz als ‘Kraftfahrzeuge 
Trunkenpolz Mattighofen’. Sinds 1954 pro-
duceert	 KTM	 motorfietsen	 en	 vanaf	 1964	
fietsen,	mountainbikes	 en	 racefietsen.	 De	
belangstelling voor de racerij zorgde er ook 
voor dat Jeroen bij de Nederlands tak van 
KTM werkzaam was, waar hij o.a. de func-
tie van General Manager heeft vervuld.

Na het motorracen ging Jeroen, voor wat 
zijn sport betrof, zijn heil zoeken in het 
mountainbiken. Inmiddels is hij hierin al 
enkele jaren actief in o.a. de Loonse wie-
lerclub die, mede door zijn toedoen, vorig 
jaar het fameuze ‘Rondje voor De Kiosk’ 
in	 ons	 dorp	 organiseerde.	 Deze	 ‘benefit-
ronde’ werd georganiseerd om te voorko-
men dat de net aangetreden uitbaters van 
De Kiosk, waar de wielerclub van Jeroen 
thuis	 is,	 financieel	 kopje	 onder	 zouden	
gaan vanwege de uitgevaardigde corona-
regels. Deze bijzondere actie bracht zo’n  
€	 32.000,-	 op,	 waarmee	 een	 definitieve	
sluiting kon worden voorkomen.

Plannen maken met Martijn
Als de organisatie van KTM Nederland an-
ders wordt ingeregeld, betekent dat voor 

Jeroen dat hij ruimte en mogelijkheden 
krijgt om zich ergens anders op te gaan 
richten. In zijn ontmoetingen met buurt-
genoot	Martijn	Willers,	ook	een	fietsfanaat	
die hij kent uit de wielersport, krijgt het 
idee om gezamenlijk een bedrijf in e-bikes 
op te zetten steeds meer vorm.
Omdat ook Martijn, die na de nodige jaren 
‘in de meubels’ te hebben gezeten, ook 
toe is aan ‘iets anders’, kunnen de plannen 
worden versneld en ook in daden worden 
omgezet.

Deze plannen houden in: het opzetten van 
een concept store op het gebied van elek-
trische	fietsen	in	alle	soorten	maten	en	uit-
voeringen voor groot én klein in de meest 
ruime zin van het woord. Deze concept 
store zal in alles voldoen zoals een concept 
store hoort te zijn: een winkel waar niet al-
leen het verkopen van producten centraal 
staat, waar de inrichting en het assorti-
ment is afgestemd op een bepaald thema 
en/of leefstijl. In dit geval dus de wereld 
van	de	elektrische	fiets	en	alles	wat	daarbij	
hoort.
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Kwalitatief hoogwaardig
Het merk dat ze gaan voeren is Husqvarna: 
van huis uit een Zweeds merk. Dat is eigen-
lijk niet zo verwonderlijk, want sinds 2013 
valt dit merk onder de KTM-groep. Precies: 
de groep waar Jeroen zo’n 16 jaar heeft 
gewerkt.
Het merk Husqvarna is voor wat betreft 
elektrische	fietsen	(nog)	niet	erg	bekend	in	
Nederland, maar daar zal, wat Jeroen en 
Martijn betreft, snel verandering in komen. 
Los van het feit dat Jeroen al bekend was 
vanuit zijn vorige werkomgeving, zegt hij 
over	de	elektrische	fietsen	van	Husqvarna:	
“Het zijn kwalitatief hoogwaardige produc-
ten. Een Zweeds premium merk dat garant 
staat voor een oerdegelijk product. Onze 
bedrijfsvoering zal dan ook geheel gericht 
zijn op die Zweedse kwaliteit, ondersteund 
met de kleuren blauw en geel die voorko-
men in de Zweedse vlag.”

Breed assortiment voor jong en oud
In de concept store van Jeroen en Martijn 
zal	een	breed	scala	aan	elektrische	fietsen	
worden aangeboden voor werkelijk élke 
leeftijd en in allerlei uitvoeringen. “Want 
de	tijd	dat	elektrische	fietsen	alleen	maar	
voor ouderen waren, ligt al ver achter ons”, 
aldus Jeroen, “de mogelijkheden voor wat 
betreft	 elektrische	 fietsen	 zijn	 inmiddels	
voor alle leeftijdsgroepen. De markt hierin 
verandert snel en dat zien we dan ook ge-
beuren. Het gebruik van een elektrische 
fiets	 door	 schoolgaande	 jongeren	 begint	
steeds meer gemeengoed te worden, want 
het verkort hun reistijd naar school vaak 
aanmerkelijk. De mobiliteit verandert snel 
en daar haken wij op in. Voor iedereen, dus 
voor elke leeftijdsgroep, is een elektrische 
fiets	 voorhanden.	 We	 kunnen	 straks	 zelfs	
elektrische	loopfietsjes	leveren!”

Natuurlijk ook online
Om te voorkomen dat de indruk wordt ge-
wekt dat bij Jeroen en Martijn alleen maar 
elektrische	fietsen	kunnen	worden	gekocht,	
voegt	hij	hieraan	snel	toe:	“De	meeste	fiet-
sen die verkocht worden zijn elektrische 
fietsen,	maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	we	de	

 °Het pand aan de Hoogt 34, waar vanaf 1 maart 
Husky e-bikes is gevestigd. (Eigen foto)

 °Martijn Willers (links) en Jeroen Punt proosten 
op een voorspoedige toekomst voor Huski 
e-bikes! (Eigen foto)
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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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klant niet kunnen en willen bedienen die 
een	‘gewone’	fiets	wil.	Laat	duidelijk	zijn	
dat bij ons alles mogelijk is voor zover het 
merk Husqvarna dat kan aanbieden en het 
nevenmerk ‘Raymon’ dat we tevens gaan 
voeren, dat onder dezelfde groep als Husq-
varna valt. Uiteraard, en daar wordt veel 
van verwacht, kunnen aankopen ook online 
via de webshop worden verricht. Met een 
simpele muisklik kan de klant thuis in alle 
rust zijn/haar keuze maken. En mocht er 
toch nog behoefte zijn aan nóg meer infor-
matie, dan kan telefonisch contact of een 
bezoek thuis of op het bedrijf aan De Hoogt 
alle duidelijkheid geven.

Bijnaam van Husqvarna
De naam die Jeroen en Martijn hebben ge-
kozen voor hun bedrijf is ‘Husky e-bikes’, 
een verwijzing naar de bijnaam ‘Husky’ 
zoals Husqvarna ook wel in het vakjargon 
wordt genoemd.
Bij ‘Husky e-bikes’ aan De Hoogt 34 kan de 
consument niet alleen een keuze maken 
uit het volledige assortiment (elektrische)
fietsen	 van	 Husqvarna	 en	 Raymon,	 maar	
ook om een reparatie uit te laten voeren 
op	fietsen	van	alle	merken	en	 in	alle	uit-
voeringen.	 Een	 ervaren	 fietsreparateur	 is	
hiervoor inmiddels aangetrokken, die de 
reparatie professioneel zal uitvoeren.

Ontzorgen
Daarnaast is er bij ‘Husky e-bikes’ alles op 
gericht om de klant volledig te ‘ontzor-
gen’. Martijn hierover: “Onze service en 
mogelijkheden gaan ver. Zo kunnen klanten 
hun	 te	 repareren	fiets	 door	ons	 laten	op-
halen en thuis laten bezorgen, kunnen ze 
via	een	leaseconcept	een	elektrische	fiets	
aanschaffen	(‘fiets	van	de	zaak’),	hun	fiets	
verzekeren met wel of geen cascodekking 
(bijvoorbeeld met ‘pech onderweg’) en 
worden ze geheel digitaal op de hoogte ge-
houden van de vorderingen van aan ons op-
gedragen reparaties. Op die manier wordt 
fietsen	echt	een	ontspannen	bezigheid!”

 °Het ‛suffe imago’ van elektrische fietsen is al 
lang verleden tijd! (Foto: Husqvarna)

 °De beleving met een elektrische mountainbike 
is werkelijk intens! (Foto: Husqvarna)

De	 ‘tweewielermarkt’	 floreert	 anno	 2021	
en dat is Jeroen en Marijn ook niet ontgaan. 
Daarom gaan zij met veel vertrouwen hun 
gezamenlijke uitdaging tegemoet en pak-
ken zij hun kans. Een uitdaging die niet 
alleen moet leiden tot deze enige Loonse 
vestiging van ‘Husky e-bikes’, maar die op 
termijn op meerdere plaatsen in Nederland 
aanwezig zal zijn.

Zo’n expansiedrift en vertrouwen hebben 
in waarmee je bezig bent, verdient alle 
respect. Alleen al daarom wens ik Jeroen 
en Martijn werkelijk alle goeds toe en een 
mooie	toekomst	voor	‘Husky	e-bikes’!

Redactie: Tiny van Hooren
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Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

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

*lid van Provoet

tel.: 0416 - 363 902
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Bart van Drunen: 13 jaar VOOR LOON
In de vorige editie van Rond de Toren was 
al te lezen dat Bart van Drunen stopt als 
raadslid namens Voor Loon. Zelf schrijft 
hij daar het volgende over op Facebook:

‘Als raadslid neem je vaak beslissingen in 
het algemeen belang, maar soms moet je 
een beslissing nemen voor jezelf. Ik heb 
dat gisteren gedaan en heb besloten per 
11 februari mijn ontslag in te dienen als 
fractievoorzitter en gemeenteraadslid na-
mens ‘VOOR LOON’. Dat was een moeilijke 
beslissing, maar wel eentje waar ik 100% 
achter sta. Zonder rancune, zonder gedoe, 
maar ‘gewoon’ omdat na 13 jaar openbaar 
bestuur het tijd is om andere keuzes te 
maken. Ik wil iedereen bedanken voor de 
enorme steun de afgelopen jaren en voor 
het vertrouwen. Het heeft ervoor gezorgd 
dat ik altijd het idee heb gehad nuttig te 
zijn geweest voor de plek waar ik graag 
woon en dat het zijn van raadslid beteke-
nisvol is geweest. Nogmaals dank.’

Dit alles begeleid door een ontslagbrief aan 
onze burgemeester. Ik weet dat Bart begin 
dertig is en nu al dertien jaar politieke er-
varing op zak heeft. Ik ben heel benieuwd 
naar	deze	carrière!

Hoe het begon...
Voor Bart begon het allemaal 13 jaar gele-
den, op 18-jarige leeftijd. Hij werkt in die 
tijd bij de Efteling en terwijl hij hier aan 
het werk is wordt hij aan zijn jas getrokken 
door Els Coolegem. Zij is destijds raads-
lid in de Loonse raad voor de partij ‘Voor 
Loon’ en haar woorden zijn duidelijk; “Bart 
we hebben jou nodig.” Zij heeft ervoor ge-
zorgd dat Bart zich aangesloten heeft bij 
deze partij.

Bart was toen al niet geheel onbekend met 
de plaatselijke politiek. Zo maakte hij zich 

in	 aanloop	 naar	 deze	 carrière	 hard	 voor	
een nightliner in Loon op Zand. Hierdoor 
had hij contact met de Loonse politiek en 
ervaring met het verwoorden van de wen-
sen van de Loonse jeugd, dus de interesse 
was aanwezig. Ook was hij toen al geen on-
bekend gezicht in Loon op Zand. Hij deed 
en doet nog steeds veelvuldig vrijwilligers-
werk bij onder andere De Kuip en Jeugd-
VakantieWerk.

En zo is Bart er een beetje ‘ingerold’. Des-
tijds studeerde hij nog en werd de politiek 
een belangrijke nevenactiviteit. Hij is met-
een een beetje voor de leeuwen gegooid, 
zoals hij het zelf zegt. Je moet het immers 
maar gaan doen. Maar Bart denkt graag 
mee over zijn woonplaats en wil hier graag 
zijn steentje aan bijdragen en over meebe-
slissen. De plaatselijke politiek is hier een 
hele	goede	manier	voor!
Een klein stukje politieke achtergrondin-
formatie, om de rol van Bart in de gemeen-

 °Bart van Drunen. (Eigen foto)
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teraad beter te begrijpen. De gemeente-
raad in Loon op Zand bestuurt de gemeente 
en bestaat uit 19 zetels. Deze 19 leden zijn 
gekozen door de inwoners van Loon op Zand 
tijdens de verkiezingen. De gemeenteraad 
vertegenwoordigt dus de inwoners. De raad 
wordt geholpen door fractieondersteuners. 
Dit zijn leden van de partijen die niet in de 
raad zitten, maar lid zijn van de partijen 
en helpen met alle ondersteunende taken.

Inzet wordt beloond
Na twee jaar de partij ondersteund te 
hebben wordt Bart in 2010 gekozen in de 
raad, door middel van voorkeursstemmen. 
De partij behaalt twee zetels, waarvan er 
één bekleed wordt door Bart. Sindsdien 
zit hij dus ook daadwerkelijk in de ge-
meenteraad en is de partij van één naar 
drie zetels gegaan. Sinds 2018 is het frac-
tievoorzitterschap hierbij gekomen en is 
Bart ook partijleider. Voor hem een aantal 
mooie kersen op de taart. Het groeien van 
de zetels laat het vertrouwen zien van de 
inwoners van ons dorp in de partij Voor 
Loon en dat Bart zoveel voorkeursstemmen 
kreeg maakt hem trots en is een terechte 
eer.	De	inzet	die	hij	toont	wordt	beloond! 

Inzetten voor de plaatselijke politiek is een 
grote en tijdrovende klus. Iets wat Bart 
altijd met veel toewijding en plezier ge-
daan heeft, maar het vraagt ook veel. Bart 
steekt heel wat uren van zijn (vrije) tijd in 
de politiek, en dit alles naast een fulltime 
baan als docent aardrijkskunde en maat-
schappijleer. In de politiek ben je soms ge-
noodzaakt om impopulaire beslissingen te 
nemen. Je neemt altijd beslissingen in het 
belang van de inwoners van Loon op Zand, 
maar je kunt het nooit voor iedereen goed 
doen. Bovendien is er in de raad naast een 
coalitie ook een oppositie en dus gaat het 
om samenwerken met elkaar. Het is altijd 
de kunst om goed te luisteren naar wat het 
gros van de inwoners wil. In al deze tijd 

heeft Bart dan ook veel mensen persoonlijk 
kunnen spreken. Eén van de belangrijkste 
taken is natuurlijk ook het luisteren naar 
de inwoners en dit omzetten in beleid en 
beslissingen. Eén van de mooiere taken die 
dit	vak	met	zich	meebrengt!

Trots
Bart is trots op veel zaken die Voor Loon 
heeft	bereikt	en	waar	hij	een	significante	
bijdrage aan heeft kunnen leveren. Hij 
heeft er altijd van genoten om mensen 
vooruit te kunnen helpen en hier ook di-
rect invloed op te kunnen uitoefenen. De 
aanwezigheid in zowel het dorp als in de 
raad heeft nut. Door Barts’ publieke aan-
wezigheid in Loon op Zand is hij ook altijd 
heel benaderbaar voor mensen. Hij kent 
veel mensen waardoor de drempel om hem 
aan te spreken heel laag is. Dit brengt soms 
ook nadelen met zich mee. Zo ben je al-
tijd raadslid, is dit niet iets wat je even 
‘uitzet’, terwijl Bart ook weleens privé wil 
zijn en even geen verantwoordelijkheid wil 
dragen. Maar eventuele nadelen hebben 
nooit opgewogen tegen alle leuke en inte-
ressante kanten.

Als de kurk van de fles is...
Toch is Bart op een punt gekomen dat het 
mooi is geweest en hij het besluit heeft 
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genomen om te stoppen. Hij legt me als 
volgt uit hoe hij tot deze beslissing is ge-
komen. Zoals bij iedereen heeft corona 
het hele levensritme op de schop gegooid. 
Toen in september de dingen weer enigs-
zins normaal werden en veel dagelijkse 
dingen weer, weliswaar binnen de perken, 
opgepakt werden, merkte hij dat het hem 
eigenlijk niet meer zo goed paste. Hij zegt 
zelf:	‘Als	de	fles	eenmaal	ontkurkt	is,	gaat	
de kurk nooit meer zo goed terug in de 
fles’.
Dit gevoel had hij bij het fractievoorzit-
ter- en raadslidmaatschap. Bovendien is 
het iets wat hij altijd met ziel en zalig-
heid heeft gedaan en het is iets wat in zijn 
ogen ook niet op halve kracht kan. Je doet 
het voor 100%, of niet. Na veel wikken en 
wegen heeft Bart daarom besloten om per 
half februari te stoppen. Logischerwijs zou 
hij nog een jaar aanblijven, omdat in 2022 
de verkiezingen op de agenda staan. Ech-
ter soms is het tijd om te stoppen en als 
je dit gevoel hebt, is dat het moment. Zo 
niet loop je het risico dat het je tegen gaat 
staan en dit wil Bart te allen tijde voorko-
men!

Waardering voor collega-raadsleden
Natuurlijk zijn er ook zaken die Bart gaat 
missen met het stoppen in de politiek. Het 
is	 natuurlijk	 heel	 interessant	 (en	 nuttig!)	
om zo dicht op de besluitvorming te zit-
ten en hier een directe invloed op uit te 
kunnen oefenen. Ook de raadsvergaderin-
gen, debatten en contacten zal hij missen. 
Hierin spreekt hij veel waardering uit voor 
collega raadsleden. Want ook al ben je het 
in de politieke arena compleet met elkaar 
oneens,	het	is	nooit	persoonlijk.	Na	afloop	
van een debat gaat iedereen goed met el-
kaar om.

Bart heeft in de afgelopen dertien jaar een 
hele lijst met hoogtepunten mogen mee-
maken en hij is dan ook erg trots op het 
feit dat hij de drempel tussen het gemeen-

tehuis en Loon op Zand heeft kunnen verla-
gen. Plaatselijke politiek is iets wat direct 
merkbaar is in je eigen woonomgeving. 
Bart heeft, voor veel mensen, een gezicht 
kunnen geven aan de politiek, wat het ver-
trouwen hierin vergroot heeft (dit blijkt 
wel uit het hoge aantal voorkeursstemmen 
en groei van zetels). Barts’ politieke jaren 
hebben zin gehad en nu is het tijd voor an-
dere zaken.

Blijft een bekend gezicht
Bart gaat genieten van de vrije tijd die 
deze keuze met zich meebrengt. Want 
hoewel hij het altijd met alle inzet heeft 
gedaan, vraagt het ook veel van iemands 
privé leven. Het is een meer dan parttime 
baan, en dat naast een voltijd baan en een 
sociaal leven, is naast leuk, interessant en 
nuttig, soms ook best pittig. Bart gaat er-
van genieten en ervaren wat deze vrije tijd 
met zich mee gaat brengen. Ik twijfel er 
niet aan of deze tijd gaat binnen de kort-
ste keren weer opgevuld worden met het 
aandacht geven aan familie, sporten, vrij-
willigerswerk en vrienden (in willekeurige 
volgorde).

Ik ben me ervan bewust dat dit geen kort 
artikel is geworden. Maar een dertien jaar 
lange	carrière	laat	zich	niet	vangen	in	een	
halve pagina. Ik wens Bart het allerbeste 
voor de toekomst en, zij het niet meer na-
mens Voor Loon, Bart zal een bekend ge-
zicht	blijven	in	Loon	op	Zand!

Redactie: Kristel Vermeer

Meerijden

Is er iemand in Loon op Zand met wie 
ik op maandag kan meerijden naar mijn 
school in Veldhoven (Summa-college)?

Reacties graag naar 06-36064234.
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Katrijn M. Klerks - Janssen

              7 mei 1980
      
          25 februari 2003

“Als ik mijn ogen 
dicht doe,   
zie ik wat er niet 
meer is.”

Henny en Ton Janssen - van den Broek

Op het verkeerde been gezet
Het gonst van de geruchten in het dorp… 
Staat Bakkerij Smolders te koop? Er is im-
mers een te koop bord in de Hoge Steen-
weg gespot. Wij kunnen u geruststellen, 
het bord waar men het over heeft gaat niet 
over de verkoop van de bakkerij. Dit bord 
hangt er om hun heerlijke brood, met in 
het bijzonder Vikorn brood, te etaleren. 
Toch	even	op	het	verkeerde	been	gezet.	□
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Streep door voetpad Loon op Zand
Het zal zo’n 14 jaar geleden zijn dat be-
woners een eerste verzoek indienden bij 
de Gemeente Loon op Zand om een voet-
pad aan te leggen naast de bestaande weg 
Kloosterstraat, richting de Baden-Powell-
laan. Uiteindelijk gaat in 2017 de schop in 
de grond, de opmaat naar een soap, drama 
of klucht, wie wil mag het een naam geven.

Tijdens de aanleg trof ondergetekende 
toevallig wethouder de heer Bruijniks die 
druk aan het fotograferen was. Een praatje 
maken is altijd leuk als je je viervoeter uit-
laat. Mooi de gelegenheid om eens te infor-
meren waarom voorbij de Natuurpoort het 
graafwerk voor het voetpad ophield. Een 
klip en klaar antwoord van de wethouder; 
Ja, ze vragen zomaar de hoofdprijs van  
€	100,-	de	meter!

En dat is veel geld realiseerde ik me, m’n 
wandeling vervolgende. Ik had er geen 
goed gevoel bij en besloot eens bij enkele 
betrokken grondeigena-
ren langs te gaan om m’n 
licht op te steken. Mijn 
onderbuik gevoel klopte. 
Nooit over geld gespro-
ken, niet uitgenodigd, 
enz. enz. In de periode 
daarna probeer ik nog 
enkele keren met onze 
wethouder in gesprek te 
komen maar dat haalde 
weinig uit.

Voorbeeld van   
gezamenlijk belang
Op een bepaald moment 
komen de eigenaren in 
het nieuws als zouden ze 
onwillig zijn en geen me-
dewerking verlenen. Om-
dat ik regelmatig contact 

heb gehouden met enkele belanghebben-
den kan ik voluit zeggen dat dit pertinent 
niet waar is.  De Natuurpoort is bereid met 
een van de andere grondeigenaren grond 
te ruilen, zodat deze zijn meters kan be-
houden	om	het	predicaat	‛landgoed’	te	be-
houden. Deze eigenaren verlenen de volle 
medewerking vanwege het maatschappe-
lijk belang en verkeersveilheid. Ook het 
belang van ondernemers, zoals De Natuur-
poort, Suikerberg, Camping Molenstraat, 
verschillende B&B, enz. enz., gunnen deze 
ondernemers een veilige verbinding voor 
hun gasten.

Van onderhandelingen is geen sprake ge-
weest en via een motie van Pro3 moet de 
heer Bruijniks huiswerk doen en met Na-
tuurpoort om de tafel gaan zitten om er 
hoe dan ook uit te komen. Een motie door 
de volledige raad ondersteund. De actie 
van de wethouder heeft zich beperkt tot 
één bezoek en maanden later een mailtje. 
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Met als slot de mededeling van burgemees-
ter Van Aart dat de aanleg (alweer) van de 
baan is. Om moe van te worden.

Conclusie betreffende dit alles
Als een gemeente een plan heeft zou je 
denken dat ze éérst met grondeigenaren 
in gesprek gaan om de grond in eigendom 
te verkrijgen, vervolgens gaan plannen en 
berekenen, subsidie van de Provincie mee-
nemen en tot slot de aanbesteding. Onze 
gemeente doet het andersom. Raar maar 
waar. 
Het geld van de Provincie voor ons voet-
pad, waar is het aan opgegaan, de diverse 
reparaties? Het is al wel gebleken dat het 
repareren onze gemeente, lees gemeen-
schap, behoorlijk wat kost en het einde is 
nog niet inzicht voor diegene die zijn ogen 
de kost geeft.

Het is een slecht voorbeeld voor een ge-
meente die de mond vol heeft over nauw 

contact met de burger houden, transparan-
tie en openheid. Van een wethouder mag 
je verwachten dat je een eerlijk antwoord 
krijgt en welwillende burgers niet willens 
en wetens in een verkeerd daglicht zet.
De perceelgrenzen van de gronden lig-
gen onder het wegdek. Een verstandige 
gemeente had deze kans aangegrepen de 
gronden in eigendom te verkrijgen om pro-
blemen voor de toekomst uit te sluiten.
Incompetent, misleidend en weinig oog 
voor veiligheid, maatschappelijk belang en 
ondernemers.

Loon op Zand, Toeristische gemeente…  
Toch maar aansluiting zoeken bij Tilburg? Ik 
ben voor.

Ingezonden door: A. Coomans
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Lockdown, avondclock of corona…

Kunst kan altijd!
Genieten van kunst kan altijd en overal. 
Een prachtig schilderij, een beeldhouw-
werk, mooie muziek, het hoeft niet moei-
lijk zijn om te genieten van al die mooie 
dingen. Kunst Loon op Zand brengt kunst 
graag dicht bij de mensen.

Lockdown, avondklok, corona
Bovenstaande begrippen zijn niet meer 
weg te denken. Op alle momenten van de 
dag, bij heel veel gelegenheden komen 
deze woorden en de impact op ons dage-
lijks leven terug. Jammer genoeg ervaren 
we heel veel beperkingen en veranderin-
gen. ‘Normaal’ krijgt plotseling een andere 
betekenis. Gelukkig hoeven we ons niet be-
perkt te voelen om van kunst te genieten.

Kunst voor het raam
Stichting Kunst Loon op Zand wil op zondag 
20 en 21 maart (Loon op Zand) en 27 en 28 
maart (Kaatsheuvel en De Moer) een kunst-
route in Loon op Zand organiseren. Wande-
lend	 of	 fietsend	 komt	 u	 langs	 de	mooiste	

plekjes en kunt u genieten van een ver-
scheidenheid aan kunstwerken die mensen 
voor ramen, in tuinen of op balkons langs 
de route hebben gezet. Gewoon in de bui-
tenlucht op anderhalve meter afstand.

De straat als galerie
Tijdens kunst voor het raam wordt de 
straat omgetoverd tot een galerie, exposi-
tieruimte of concertzaal. Het enige wat u 
hoeft te doen is een route af te halen of te 
downloaden. U bepaalt zelf waar u begint, 
hoelang u blijft staan en waar u eindigt. 
Wij hopen dat velen van u komen om te 
gaan genieten van deze unieke kunstbele-
ving.

Doet u mee?
Om dit project te realiseren zijn wij op 
zoek naar kunstenaars uit Kaatsheuvel, 
Loon op Zand, De Moer en omgeving die 
één of meerdere kunstwerken ter beschik-
king willen stellen om te exposeren.

Bij kunst denken wij aan schilderijen, beel-
den, sieraden, glas-in-lood, wandkleden, 
keramiek etc. Muzikanten, dichters en 
dansers zijn ook van harte welkom. Doet u 
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mee om kunst toegankelijk te maken? We 
gaan dit samen doen voor een mooi doel.

Goede doel
Kunst kan altijd en levert een positieve 
bijdrage. Tijdens deze unieke kunstwan-
delingen	worden	stukken	geëxposeerd	die	
binnenkort geveild worden voor het goede 
doel.

Kunst Loon op Zand werkt hiervoor samen 
met de lokale organisatie van Samenloop 
voor Hoop. Samenloop voor Hoop is een 
initiatief van het Koningin Wilhelminafonds 
en zamelt geld in voor onderzoek naar de 
genezing van kanker en de broodnodige 
inloophuizen. Alle opbrengsten komen ten 
goede aan dit fantastische doel.

Aanmelden en informatie
Bent u kunstenaar, kunt u zorgen voor een 

  

Brokken & meusli 
Hooi, kruidenhooi & stro 
Knabbels & snoepsticks 
Zaagsel & 
beukensnippers 
Konijnenhokken & rennen 
Binnenverblijven & loopraderen 
 

Konijnen, Hamsters & Cavia’s 
 

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

 

locatie	of	heeft	u	ideeën?	Schroom	niet	en	
neem contact op met Kunst Loon op Zand.

•	E-mail: kunstloonopzand@gmail.com
•	Telefoon: 06-20973690 (Leo Vlemmix)

Website en lokale media
Houd voor de meest actuele informatie 
onze website kunstloonopzand.nl in de 
gaten, alsmede de lokale media. Aan de 
hand van uw inbreng stellen wij een unie-
ke en mooie kunstroute samen. Een route 
waarmee de straat in een galerie verandert 
en iedereen altijd kan genieten van kunst.

Kunst in Loon op Zand
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Peepshow
De laatste week van januari zijn we aan 
het wandelen op de Molenstraat. Bij de 
boerderij van Pauwels, De Lachende Ooi, 
aangekomen staat er buiten een van de 
schaapherders.

Hij	 roept	 ons	 en	 vraagt	 of	 we	 de	 ‛Peep-
show’ al gezien hebben? Wijzend naar een 
deur met drie bolle ramen.

Wij kijken… en ja hoor: achter het glas 
zien we verschillende lammetjes onder 
een warme lamp liggen. Deze kunnen niet 
verzorgd worden door de moeders om ver-
schillende redenen. Prachtig om te zien.

Peter van den Broek

 °De aangeboden foto’s van Peter konden helaas 
niet gebruikt worden. Daarom heeft de redactie 
deze via Facebook verkregen.
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Coby van Esch-Leltz 90 jaar

Coby van Esch-Leltz, een welbekend ge-
zicht in de Loonse gemeenschap zal op 18 
februari zal haar 90ste	verjaardag	vieren!

In augustus 1952 vanuit Den Haag gekomen 
voor een eerste kennismaking met de fami-
lie Van Esch en Loon op Zand en sinds 2 au-
gustus 1957 samen met Marius woonachtig 
in de Kerkstraat.
Coby werd al meteen opgenomen in de fa-
milie Van Esch en zij was een grote steun-
pilaar voor de vele neefjes en nichtjes. 
Voor haar schoonmoeder zorgde zij dat er 
altijd een passend cadeautje was voor de 
vele kleinkinderen. Tandartsbezoek met 
de buurkinderen was voor Coby geen enkel 
probleem; zij nam ze allemaal onder haar 
hoede.

Ook maatschappelijk gezien maakte Coby 
zich zeer verdienstelijk. Voor het Wit-Gele 
Kruis verzorgde zij gedurende vele jaren de 
administratie t.b.v. de inentingen en was 

zij mede-organisator voor het jaarlijks te-
rugkerende ziekentriduüm.
Samen met Marius was Coby een welge-
ziene gast binnen Sophia’s Vereeniging. De 
uniformen hingen bij hen op de zolder en 
de leden wisten hun huis te vinden voor 
een	nieuwe	outfit.	Tijdens	het	ophalen	van	
het oud papier voor de vereniging werd er 
steevast een stop gemaakt op Kerkstraat 
18a,	waar	een	kop	koffie	met	 iets	 lekkers	
erbij klaar stond. Ook was Coby achter de 
bar te vinden tijdens de Carnavalsdagen bij 
’t	Vetlèr.

Coby heeft altijd met heel veel plezier sa-
men	met	Marius	tussen	haar	‛nieuwe’	fami-
lie gewoond en samen beleefden zij heel 
veel mooie jaren. De vakanties gingen vaak 
naar	 het	 buitenland	 en	 in	 Italië	 aan	 het	
meer van Caldonazzo hadden ze hun stek 
echt gevonden. Later genoten zij samen 
ook van de Nederlandse kust in Vlissingen.
Helaas werd Marius ziekelijk en heeft Coby 
jarenlang voor hem gezorgd. Hun wereldje 
werd kleiner, maar samen maakten zij er 
het beste van. Tuinieren werd een gezel-
lige bezigheid voor hen.

Sinds het overlijden van Marius in 2016 
staat Coby er alleen voor. Echter: poes 
Mowi houdt haar gezelschap en mede met 
hulp van haar buurvrouwtje, naaste buren 
en overburen woont Coby nog altijd geheel 
zelfstandig op Kerkstraat 18a.

Een telefoontje, kaartje of bezoekje door 
een van haar broers, neven en nichten uit 
Den Haag of Loon op Zand, Coby beleeft 
hieraan veel plezier, maar tegelijkertijd 
kijkt ze met weemoed terug op de vele 
mooie	achter	haar	liggende	jaren!
Coby, vanaf deze plek: onze felicitaties 
voor je 90ste	verjaardag!	Wij	wensen	je	van	
harte	een	bijzonder	mooie	verjaardag	toe!!

Namens alle neven en nichten
 °Coby en Marius bij gelegenheid van hun   

 50-jarig huwelijksfeest. (Eigen foto)
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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

Enige dagen geleden liep ik met enkele 
vrienden aan de buitenkant van ons ge-
weldige dorp, om door middel van verken-
ningstochten de omgeving te leren kennen.
We wonen nu bijna 1 jaar in Loon op Zand 
en dat bevalt ons nogal.

We liepen ook langs het nieuwe trapveldje 
nabij De Kuip in de Klokkenlaan. Er was vol-
op bedrijvigheid van opgroeiende jeugd die 
bezig was om een lekker potje te voetbal-
len. Men speelde er 5:5 en rondom het veld 
stonden enkele groepjes te wachten totdat 
ze waarschijnlijk aan de beurt waren.

Verkeerde investering
Onmiddellijk moest ik vaststellen dat het 
veldje	 een	 ongelooflijke	 verkeerde	 inves-
tering is geweest. Het veldje is niet ge-
schikt om 5:5 te spelen, hooguit 3:3 en 
zonder keepers. Het veld is veel te klein 
om leuke potjes voetbal te kunnen spelen. 
Zelfs als je het twee keer 
groter had gemaakt was 
het nog te klein voor het 
doel waarvoor het is be-
doeld.

Voor zover ik dit kan be-
oordelen is dit een matige 
investering van de ge-
meente geweest. De func-
tionaris die namens de ge-
meente heeft toegestemd 
is volgens mij niet echt 
ingevoerd in de voetballe-
rij. Vierkante voetbalvel-
den bestaan niet. Wat mij 
nog meer verbaast, is het 
feit dat Uno Animo, als ik 
goed ben geïnformeerd, al 
eens een verzoek bij de 
gemeente heeft neerge-
legd om een kunstgrasveld 

te realiseren op het huidige sportpark. Van 
vrienden vernam ik dat er € 82.000,- was 
neergeteld voor het kabouterveldje. Zo 
jammer.
Wanneer er meer communicatie zou zijn 
geweest, had het toch mogelijk moeten 
zijn geweest om met vereende krachten 
een multi-functioneel kunstgrasveld te re-
aliseren aan de andere kant van de weg, 
aansluitend aan het Uno Animo-complex.
Overdag zou in zo’n constellatie de school-
jeugd naar hartenlust kunnen spelen, ter-
wijl in de avonduren Uno Animo gebruik 
kon maken van het kunstgrasveld.

Uno Animo is een van de weinige clubs in 
Brabant die nog niet beschikt over een der-
gelijk veld, terwijl daar wel heel veel be-
hoefte	aan	is.	Wat	een	gemiste	kans!

Jan van Gool,
trainer walking voetbal Uno Animo

 °De onlangs geopende voetbalkooi aan de  
Klokkenlaan. (Foto: RdT)
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Rondje Loonsche Land en Loonse Duinen
Deze 12 km lange landelijke rondwandeling 
loopt door een bijzonder stukje Brabant. De 
route maakt naast de wandelknooppunten 
ook deels gebruik van het Hertogenpad 
(wit-rood gemarkeerd) aan de west- en 
noordzijde. Maar je kunt de wandeling ook 
helemaal lopen met de knooppunten als 
wegwijzers. Beter is het de weekenden te 
mijden vanwege de drukte met name bij 
de IJsbaan en uitspanning  De Roestelberg.

•	Lengte: 12,2 km, maar is eenvoudig zelf 
in te korten of te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: water, heuvels, bosrijk,  

vogels en wild, heide en zand(grond).

Startpunten kunnen zijn: 
•	Loon op Zand: Parkeerterrein Bussta- 

tion aan het einde van de Hoge Steenweg 
t.h.v. de N261. Vanaf het busstation via 
het	fietstunneltje	onder	de	N261	 lopen,	
links	de	trap	op	en	via	het	fietspad	langs	
het busstation lopen tot eerste onverhar-
de weg rechts. Hier staan de knooppunt 
wegwijzers richting knooppunt 93.

•	Kaatsheuvel: de IJsbaan, parkeerplaats 
Waalwijksebaan of De Roestelberg, Roes-
telbergseweg 2.

Knoopunten:
Busstation	 Loon	 op	 Zand-	 door	 fietstun-
neltje en links af naar 93, 97, 96, 92, 91, 
03, 04, 07, 05, 09, 66, 46, 45, 10, 12, 13, 
11, 89, 17, 01, richting 93 tot busstation.
Let op: knp 45 en 17 staan door de kleine 
schaal	van	de	kaart	niet	op	het	kaartje!!

Het Loonsche Land
We lopen de wandeling met de klok mee. 
De wandeling voert eerst naar en door het  
Loonsche Land. 
Het natuurgebied Loonsche Land ligt ten 
zuiden van attractiepark de Efteling. Het 

Loonsche Land is een prachtig bosrijk na-
tuurgebied met statige beukenlanen, ak-
kertjes, houtwallen en heide. De grote in-De grote in-
drukwekkende beuk net na knooppunt 92  
hoort bij de monumentale bomen van Ne-
derland. Kaal in de winter, maar kleurrijk 
in zomer en herfst. Je beleeft er het land-Je beleeft er het land-
schap zoals het er anno 1850 moet hebben 
uitgezien. Tien jaar geleden vormde de  
Efteling in overleg met Natuurmonumenten 
het toenmalige productiebos om tot het 
kleinschalige landschap van weleer. Sinds 
2020 is 28 hectare van de gronden van de 
Efteling overgedragen aan Natuurmonu-overgedragen aan Natuurmonu-
menten.

Villa Pardoes
Vanuit het Loonsche land komend bots je 
op de achterkant van Villa Pardoes, het va-va-
kantieverblijf bij de Efteling in Kaatsheu- 
vel voor ernstig, mogelijk levensbedrei-voor ernstig, mogelijk levensbedrei-
gend zieke kinderen. Samen met hun ou-
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ders, broertjes en zusjes beleven zij hier 
een week lang gratis een vakantie. De 
route gaat rechtsaf richting het voormalige 
café De Efteling.

De IJsbaan
Na het viaduct van de N261, de Midden-
Brabantweg, overgelopen te hebben, ko-
men we in het Nation-
aal park de Loonse- en 
Drunense Duinen. Als 
eerste komen we langs 
het herdenkingsmonu-
ment van de Tweede 
Wereldoorlog. Door bos-
gebied lopen we naar de 
IJsbaan, een in de cri-
sisjaren rond 1930 door 
werkelozen uitgegraven 
waterpartij. Een grote 
poel met een eiland in 
het midden, zodat er bij 
vorst ook daadwerkelijk 
een rondje geschaatst 
kan worden. Maar dat 
schaatsen is alweer wat 
jaren geleden.

De zandberg
Verder richting de Roestelberg, waar het 
goed toeven is buiten coronatijd. Hier 
moet meteen de zandberg voor de deur van 
de Roestelberg beklommen worden. Ook 
daarna is het vooral een pad van los zand 
tot aan knoopunt 10. Bij het oversteken 
van	het	fietspad	 zien	we	 links	 een	 stukje	
verder de leugenbankjes staan. Meestal 
goed	bezet	met	wandelaars	en	fietsers.	Een	
bekend ontmoetingspunt voor het uitwis-
selen van de laatste nieuwtjes.

Munitiedepot M.A.St.  
(Munitions Ausgabe Stelle)
Vanaf knoopunt 12 naar 13 en 11 komen we 
regelmatig grote ronde kuilen tegen. Het 
zijn bomkraters.

Hier was in de Tweede Wereldoorlog een 
munitiedepot van de Duitsers verborgen in 
de bossen. Het bestond uit vele bunkers, 
parkeerhavens, een kantine, een voetbal-
veld en zelfs een zwembad.
Op het complex werd met name munitie 
voor de luchtmacht opgeslagen voor vlieg- voor vlieg-
veld Gilze Rijen.
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Op 5 september 
1944 (Dolle Dins-
dag) bliezen de 
Duitsers het hele 
complex op, zonder 
dit overigens voor-
af kenbaar te ma-
ken aan de lokale 
bevolking.
Een enorm gedon-
der en geknal was 
het gevolg waarbij 
de ramen tot ver 
in de omtrek sneu-sneu-
velden.

Even verder kunnen 
we nog genieten 
van het heideveld 
op de Kraanvensche 
Heide (tussen knp 
89 en 17) en dan 
zijn we weer bijna 
bij ons beginpunt, 
het busstation.

Redactie:
Ton Kalkers
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Sfeer door groen en duinen plus meer veiligheid

Vergroening kern (bijna) afgerond
U hebt het ondertussen allang gezien en 
eerder over kunnen lezen, op verschillende 
plaatsen op het traject Kerkstraat - Oran-
jeplein zijn ‛groene	accenten’	aangebracht	
in de vorm van lage beukenhaagjes en een 
paar leibomen.
Hierdoor is een duidelijke afscheiding met 
de straat gecreëerd. Rond het pleintje van 
De Kiosk zijn kleine ‘zandduinen’ met duin-
gras, symbool voor Loon op Zand,  gereali-
seerd en zorgt ook het oude opgeknapte 
hekwerk van De Kiosk voor een veilige en 
mooie afscheiding met de weg.

Op de hoek met de Ecliptica naast huis-
nummer 20 is de kale muur van Bureau 
Broeders ook groener geworden door een 
beukenhaag en twee groene bankjes. Als 
afscheiding met de weg ligt er ook een 
duinpartij met duingras en staat er een 
boom. Tijdens de uitvoering is het plan 
hier en daar nog wat aangepast vanwege 
de praktische verkeerssituatie of is een ex-
tra verfraaiing aangebracht. Half februari 

staan de bankjes op de hoek bij de Eclip-
tica er ook, is de laatste boom geplant en 
zijn de duinpartijtjes nog wat verhoogd zo-
dat ze meer opvallen. Helaas zullen we het 
in de winter moeten doen met de bruine 
beukenblaadjes.

Het project is een initiatief van de gebieds-
commissie Loon op Zand samen met de 
gemeente. Jeroen Klijn van Bureau Broe-
ders heeft in samenspraak met de land-
schapsarchitect van de gemeente een plan 
ontworpen dat de dorpse sfeer benadrukt 
en	de	veiligheid	verhoogt.	Aannemer	firma	
van Doorn en Signa Terra tuin en landschap, 
beiden uit Geldermalsen, hebben het werk 
uitgevoerd.
Doel van het project was minder steen 
maar meer groen	en	veiligheid	te	creëren.
Het project ‘Groene Geleiding’ levert een 
bijdrage aan het winkel- en terrasklimaat, 

 °Op het plein voor De Kiosk: kleine ‘zandduinen’ 
met duingras, symbool voor Loon op Zand. 
(Foto: RdT)
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omdat er een duidelijke afscheiding van 
de verkeersweg is ontstaan die sfeerverho-
gend werkt en de veiligheid bevordert. De 
eerste reacties zijn positief.

Het heeft even geduurd, maar weer is een 
stukje onderscheidende verfraaiing van ons 

dorp gerealiseerd. Met dank aan allen die 
zich hiervoor ingezet hebben en hebben 
volgehouden. Goei werk kost tijd was toch 
de uitspraak?

Redactie: Ton Kalkers

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

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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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 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alle info vindt je op onze Facebook- en Instagram pagina en natuurlijk ook op onze 

website www.lekkergewoonuitloon.nl   je mag ook gewoon bellen. 

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

 

 
 

Het verloop van de bouw van een woning op de hoek Tuinstraat/Venloonstraat ziet er veel 
anders	uit	dan	die	van	een	‛reguliere	woning’	en	trekt	dan	ook	de	nodige	aandacht.	De	
redactie kreeg deze foto van Ton van Oss, die dit alles ook opviel.

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Sinds	de	vorige	aflevering	is	er	op	het	we-
reldtoneel een nieuwe periode begonnen 
met de komst van Joe Biden als president 
van de Verenigde Staten. Veel mensen 
hebben daar een positief en optimistisch 
gevoel over. Nu nog het coronavirus ver-
slaan en de wereld ziet er weer veel be-
ter uit.
We hadden dit nog niet geschreven of in 
ons land braken overal rellen uit bij de 
invoering van de avondklok op 18 janu-
ari. Een golf van verontwaardiging vulde 
de kranten. Daarbij was ook een ingezon-
den stukje van onze dorpsgenoot J.G.E. 
van Noije over de ongeregeldheden op 
het voormalige eiland Urk:

Een vissersdorp waar de vissers de weg 
naar Den Haag snel weten te vinden als 
er aan de visquota geknabbeld wordt, en 
hun handje ophouden voor steun. De god-
vrezende vrome cokesnuivende bevolking 
van Urk heeft schijt aan coronaregels. Een 
teststraat in de fik steken, hoe diep kun 
je zinken? De oplossing? Een hek om Urk, 
niemand erin, niemand eruit. Laat ze lek-
ker met een paar duizend man in de kerk 
uit volle borst zingen. Mocht er iemand 
corona krijgen, dan bidden ze die wel be-
ter. Mocht er iemand aan overlijden, dan 
is voor die persoon het ultieme doel be-
reikt, namelijk toetreden tot het konink-
rijk Gods. Hard? Welnee, dat is de wil des 
here. (BD 26/1)

Loonse mensen in de krant
Nienke van der Heijden zit op het There-
sialyceum en won daar de jaarlijkse wed-

strijd voor het beste essay. Dat ging over de 
noodzaak	 van	 het	 vak	 ‛maatschappijleer’	
en stond volledig in de krant. Hebben we 
hier te maken met een toekomstige redac-
teur van Rond de Toren? (BD 19/1)

Bed&Breakfast De Giechelaar verzorgde 
rond	de	kerstdagen	een	bijzondere	‛enge-
lenmaaltijd’. (DK 20/1)

A. Coomans schreef over het niet doorgaan 
van het voetpad in de Kloosterstraat, waar-
over het ging in de vorige Krantenbak. (DK 
20/1) Een van de betrokken grondeigena-
ren Marcello de Bruijn geeft zijn visie op de 
gang van zaken rond dit voetpad. (BD 29/1)  

Anton van Well vertelde over de start van 
de aanleg van de natuurbegraafplaats op 
Huis ter Heide (DK 20/1).

Hans van de Griendt is vrijwilliger van Uno 
Animo en zorgt met name voor de groen-
voorziening rond de velden. (DK 20/1) 

Nicole van der Pasch vertelde over haar 
zorgtaak voor veertien bewoners van Ven-
loene en de rol die de contacthond Loena 
- een labradoodle - daarbij heeft. Zij vor-
men samen een zorgduo, dat een positieve 
bijdrage levert aan het welzijn van de be-
woners van haar afdeling. (DK 27/1)

Jack IJpelaar is niet zo enthousiast over 
de drukte in onze natuurgebieden. Vroeger 
kon je vaak de rustige bospaadjes opzoe-
ken, maar tegenwoordig kan iedereen met 
Google Maps overal de weg vinden, zodat 
het ook overal druk is, zeker in het week-
end. (DK 27/1)
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Roosendaal-Oisterwijk-Loon op Zand 
 
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

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

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Gemeente en politiek
Mensen boven de zeventig mogen in onze 
gemeente niet meer in een stembureau 
zitten vanwege het verhoogd risico dat zij 
lopen om besmet te raken. Er zijn echter 
vrijwilligers genoeg. Men bekijkt nog of 
er stembureaus kunnen komen in de ver-
zorgingshuizen, omdat de scholen niet be-
schikbaar zijn. (BD19/1)
Op dit krantenbericht kwam een reactie 
van raadslid Bertus Kemmeren uit Kaats-
heuvel: “Vrijwilligers van boven de 70 kun-
nen zelf wel beslissen of het verstandig is 
om in coronatijd een dag op een stembu-
reau te zitten.
Veel stembureauleden voelen zich gepas-
seerd. Mensen met veertig jaar ervaring, 
die het leuk vinden én tijd hebben, mogen 
niet meer meedoen. Minister van Binnen-
landse Zaken Kajsa Ollongren heeft gezegd 
dat 70-plussers zelf de afweging moeten 
maken.” Kemmeren vindt het irritant dat 
Loon op Zand zijn eigen koers vaart. “Van 
de rijksoverheid mag het, gemeenten om 
ons heen doen niet moeilijk, alleen Loon 
op Zand is roomser dan de paus.”

De woordvoerder van de gemeente wil wel 
kwijt dat de gemeente zorgzaam wil om-
gaan met haar inwoners: “Niet voor niets 
kunnen 70-plussers dit keer per brief stem-
men. In die lijn past het niet om dan men-
sen uit dezelfde kwetsbare doelgroep de 
hele dag op een stembureau te laten wer-
ken.” (BD 21/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Gerlachusstraat 14 (dakka-
pel), Berkenlaan 38 (premantelzorgwoning 
en Ambrosiusstraat 17 (carport) en er zijn 
omgevingsvergunningen toegekend voor 
Bergstraat 45 en Heideweg 2 (aanleg van 
de	snelfietsroute),	voor	Doelen	38	(verbou-
wing) en Kasteellaan 23 (kappen dode po-
pulier). (DK 20 en 27/1)

Basisschool De Moer
Basisschool De Start in De Moer zal heel 
snel extra leerlingen moeten vinden, an-
ders is het over en uit. Onderwijsminis-
ter Arie Slob is duidelijk. Hij verleent de 
dorpsschool	geen	ontheffing	als	de	ophef-
fingsnorm	niet	wordt	gehaald.
Dat	 is	 een	flinke	 streep	door	 de	 rekening	
van deze school. De minister verleent De 
Start	 geen	 ontheffing	 als	 de	 school	 per	
1 oktober geen 23 leerlingen heeft. De 
school moet dan dicht: per 1 augustus vol-
gend jaar.

De Start en de gemeente Loon op Zand 
doen er deze maanden alles aan om extra 
leerlingen te werven. De wervingscam-
pagne richt zich niet alleen op ouders uit 
De Moer en omliggende dorpen maar ook 
op leerlingen uit Tilburg - Reeshof. Burge-
meester Hanne van Aart vroeg de minister 
om hulp. “U zult begrijpen dat een aan-
staande	opheffing	geen	stimulerende	wer-

 

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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king heeft op de inschrijvingen”, schreef 
Van Aart. De burgemeester vroeg de minis-
ter of hij nu al kan laten weten of hij De 
Start, mocht de school op 1 oktober onder 
de	 opheffingsnorm	 zitten,	 ontheffing	 wil	
verlenen voor twee jaar. Het antwoord is 
dus nee. (BD 29/1)

Joe Biden
Intussen hebben ze in de Verenigde Staten 
een nieuwe president. Bij zijn inauguratie 
op 20 januari hield hij een verzoenende 
toespraak. Eigenlijk was het een preek, die 
iedereen opriep tot eenheid en verdraag-
zaamheid. Amerikakenner Maarten van 
Rossem was echter niet onder de indruk. 
Hij kwalifieerde op dezelfde avond in het 
programma “Op 1” de rede als “gevuld met 
clichés en algemeen gelul”.
Hans Goslinga, redacteur van het dagblad 
Trouw reageerde op Van Rossem: “Met zijn 
lange blik in de geschiedenis had deze his-
toricus ook niets anders verwacht. Maar 
daarmee miste hij toch de essentie.”

De betekenis van deze speech lag niet in het 
bijzondere, maar in de terugkeer naar het 
normale. Hoe bijzonder dat op dit moment 
is, verwoordde Biden aan het begin van zijn 
rede: “Wij hebben opnieuw geleerd dat de 
democratie kostbaar en kwetsbaar is. En 
op dit moment, mijn vrienden, heeft de 
democratie gezegevierd.”

Voor wie deze staats- en beschavingsvorm 
als vanzelfsprekend en de politiek als spek-
takel beschouwt, was de speech dus kenne-
lijk saai. Maar dat kon wel eens precies de 
goede richting aangeven. De nieuwe pre-
sident zelf zei het zo: “De politiek hoeft 
niet een razend vuur te zijn dat alles op 
haar pad vernietigt. Niet elk verschil van 
mening hoeft te leiden tot een totale oor-
log. We moeten af van een cultuur waarin 
de feiten worden gemanipuleerd en zelfs 
gefabriceerd”. Dat gebeurde door Trump 

en nog steeds bij diens aanhang, die het 
Capitool op 6 januari bestormde.

Daarom alleen al was het verhaal van de 
nieuwe president een verademing. Trouw 
23/1) Uw redacteur kon er daarom ook niet 
omheen, want zo denken geeft hoop voor 
de toekomst in deze barre tijden, ook al 
woon je maar gewoon in Loon.

Daar wachten de meeste mensen op de 
vaccinatie tegen corona. Op het moment 
dat wij dit schrijven, is het nog steeds on-
duidelijk wanneer ieder aan de beurt komt. 
De betrokken farmaceuten zitten allemaal 
met leveringsproblemen. Er zit niets ander 
op	dan	maar	af	te	wachten.	Blijf	gezond! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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KIEN’s Kolumn
Rechten en plichten
Het recht tot betoging en het recht tot 
vergadering in het openbaar zijn in arti-
kel 9 van onze Nederlandse Grondwet 
opgenomen. Deze rechten zijn aan be-
perkende voorschriften gebonden. In 
het eenvoudig Nederlands: iedereen 
en iedere groep heeft het recht om in 
het openbaar bij elkaar te komen, bij-
voorbeeld voor een vergadering of een 
betoging of een demonstratie. Maar je 
mag geen andere wetten of regels over-
treden. Ook mag je niet gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid van de bevolking. En 
het mag ook niet gevaarlijk zijn voor het 
verkeer of leiden tot verstoring van de 
openbare orde.   
[Bron: www.denederlandsegrondwet.nl]

Voor de groep mensen die er niet van 
houdt om regels door een overheid opge-
dragen te krijgen, schiet de eerste alinea 
van mijn column acuut in het verkeerde 
keelgat. Ook de vele relschoppers die de 
afgelopen weken een nieuwe vorm van 
tijdverdrijf hebben gevonden, steken nu 
een dikke middelvinger naar me op. Dat 
mag.

Het gros van Nederland heeft de afge-
lopen weken echter vol verbazing het 
nieuws gevolgd en gezien dat er groepen 
mensen zijn die voor hun plezier ver-
nielingen aanrichten, politie belagen en 
stelen van anderen. Dat heeft niets te 
maken met demonsteren. Dat is gewoon 
asociaal. Bij elke vrijheid die we in dit 
land verkregen hebben, horen ook ver-
plichtingen. Je mag actie voeren in het 

openbaar, maar hou het netjes voor de 
medemens.

Dan ben ik blij dat ik woon in een dorp 
als Loon op Zand. Er zullen vast wel 
mensen zijn hier die enorm balen van de 
avondklok (of elke andere maatregel) en 
ook ik vraag me af of die avondklok wel 
z’n nut zal hebben. Maar wij zitten het 
uit, doen ons best, vloeken af en toe wat 
en schoppen tegen een lantaarnpaal 
aan, maar that’s it.

Misschien dat er op het anonieme social 
media web best wel een oproepje zal 
zijn geplaatst om in Loon te komen rel-
len, verzamelen bij De Wetering, 19.30 
uur. Maar als dan blijkt dat je maar met 
z’n drieën bent komen opdagen en de 
Molotov cocktails in Tilburg waren uit-
verkocht, voel je je toch een beetje ge-
naaid en druip je weer af. En waarom 
zou je ook je eigen dorp vernielen? Beet-
je dom, toch?

Nee hoor, wij vieren straks gewoon ver-
kleed carnaval in eigen huis in petit co-
mité, hangen ballonnen en serpentines 
voor de ramen en zetten de carnavals hit 
op: Doorgaon! Van Veul Gère. Want wij 
gaan gewoon door! (met normaal doen)
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Kerkberichten van 13   
tot en met 26 februari

Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat 
e-mailmeldingen niet altijd op de juiste 
plek binnenkomen. Voor De Moer en Loon 
op Zand kunt u zich aanmelden op de tij-
den dat het secretariaat 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 Facebookpagina van de pa-
rochie; parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en in de namiddag op het YouTube-ka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.

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

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

Vastenaktie
Thema 2021: Werken aan je toekomst. De 
campagne van de Vastenactie in de 40-da-

gentijd 2021 – van 17 februari tot en met 
5 april- staat opnieuw in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Vastenaktie onder-
steunt bij projecten die verschillende vor-
men van voortgezet onderwijs beschikbaar 
en toegankelijk maken en bij het opzet-
ten van een eigen onderneming. Er is ook 
speciale aandacht voor mensen met een 
beperking. Miljoenen mensen doen onge-
schoold, slecht betaald werk –vaak in on-
acceptabele omstandigheden- en leven 
ondanks hun baan in armoede. Een goede 
opleiding kan daar verandering in brengen 
en ervoor zorgen dat mensen een fatsoen-
lijk inkomen gaan verdienen en eventueel 
een eigen bedrijf kunnen opzetten. Achter 
in de kerken zullen in deze periode bussen 
staan om uw gift in te doen.

Zondag 14 februari 9.30 uur: 6e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx, Diaken Szejnoga. Jaargetijde 
Loes Vromans–van de Pas en Frans Vromans.

Woensdag 17 februari 17.30 uur: as-
woensdag, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. (geen misinten-
ties ontvangen)

Zondag 21 februari 9.30 uur: 1e zondag 
van de 40-dagentijd, zang/muziek, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga. 
Jan en Riek Hamers–van den Broek, Ad 
Smulders b.g.v. verjaardag, 11e jaargetijde 
Robert Mulders.
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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.

Wij namen afscheid van:
Jan Timmers
Geboren 20 november 1935 te Raamsdonk.
Overleden 26 januari 2021 te Tilburg.

Dat Jan mag rusten in vrede!

Vacatures Parochiebestuur
Op dit moment zijn er vacatures in ons pa-
rochiebestuur. Wij hebben plaats voor de 
functies: bestuurslid en secretaris. De af-
wisselende werkzaamheden in het bestuur 
worden steeds met veel inzet en enthou-
siasme verricht. Als parochiebestuur zul-
len wij erop toezien dat deze vacatures op 
termijn opnieuw 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.

Pastoor Luijckx

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

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor het maken van afspraken voor 
diensten in de kerk, zoals jubileum, uit-
vaarten en dopen, kunt u contact opne-
men met pastoor P. Luijckx via telefoon-
nummer 361215.

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor P. Luijckx is voor dringende ge-
vallen altijd bereikbaar via mobiel num-
mer 06-48919633 voor het geval u via 
het vaste nummer 361215 van de pasto-
rie geen aansluiting mocht krijgen.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand 
is het mogelijk om de heilige commu-
nie thuis te ontvangen. Wilt u hiervan 
gebruik maken, dan kunt u dit kenbaar 
maken via telefoonnummer 361215.
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Gwyneth: Bijzondere naam, bijzonder mens. Mooi verhaal…
Kent u iemand die Gwyneth heet? Ik niet. 
Oh,	ik	ken	de	naam	wel,	uit	een	film	of	
een oude Engelse sage of legende. Maar 
zo bijzonder als de naam, zo bijzonder 
vind ik de persoon die er nú bij hoort. 
En het verhaal hoe Rond de Toren bij 
Gwyneth Leermakers uitkwam. Over uit-
dagingen en dromen, jezelf tegenkomen 
en oude wonden die kunnen helen.

Het was net voor Sinterklaas in dat bijzon-
dere coronajaar 2020. Het leek alsof we 
met z’n allen nog meer naar Kerst toeleef-
den dan normaal het geval was. Zelfs een 
anti-kerstliefhebber als onze oudste doch-
ter vroeg al een paar keer wanneer we 
de kerstboom gingen zetten en wat onze 
plannen waren. En zo belandde ik op de 
website van de kerstbomenkweker waar ik 
al een paar jaar kom. Een familiebedrijf, 
waar ondanks de kou plaats is voor een 
praatje en waar mensen met trots over hun 
bedrijf en gezin praten. Kom je hem mor-
gen ophalen? Geen punt. Wil je wat takken 
voor kerststukjes? Tuurlijk, maar wel graag 
met een kleine bijdrage in de spaarpot van 
de kleinkinderen. De familie Dingemans 
kweekt al zo’n 40 jaar 
kerstbomen, eerst aan 
het Spinderspad. Rond 
de eeuwwisseling zijn 
ze aan het Moleneind 
gaan wonen, tussen hun 
bomen. Hoewel ik de 
start van het sparren-
seizoen al had gevon-
den, klikte ik toch wat 
verder. En zo valt mijn 
oog op Gwyneth Leer-
makers. Een prachtige 
profielfoto,	waarin	twee	
ogen dwars tot aan je 
ziel lijken te kijken. 
Een foto van een mooie 

vrouw met een krans vol blonde krullen. 
Opvallend aan de foto dat ze leunend op 
haar handen geportretteerd is; dat zie je 
zelden. Ze beschrijft zichzelf als onderne-
mer, schrijver, hardloper, lezer, mama. Dat 
rijtje intrigeert me…

Maar het verhaal wordt overschreven door 
de bezigheden van alledag, tot ik Gwyneth 
toevallig in levenden lijve tegenkom bij 
het uitzoeken van een grote Nordmann. Dit 
jaar helpt ze fanatiek mee door een bles-
sure van haar man. Brutaler dan ik eigen-
lijk ben, vraag ik haar of ze misschien met 
haar levensverhaal in de Toren wil? Twee 
weken	later	heb	ik	een	‛ja’	als	antwoord	en	
zes weken later spreken we af om te gaan 
wandelen, maar mijn simpele klacht van 
keelpijn maakt het verstandiger om de af-
spraak toch online te doen. Nee, niet echt 
leuk.	En	ja,	veel	beter	dan	géén	contact!

Een braaf meisje
Ik vertel Gwyneth dezelfde inleiding als 
ik u net beschreef. Ze schuift een ondeu-
gende krul van haar voorhoofd en gaat er 
eens goed voor zitten. “Ja, ik ben inder-
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daad vernoemd naar een personage uit 
een Engelse serie, omdat mijn moeder dat 
mooi vond. Behalve Opa Piet hebben mijn 
schoonmoeder, Carlo en ik ook Tilburgse 
roots. Ik heb net als jij ook een jongere 
zus die ik nog steeds zusje noem. Mensen 
kennen me misschien van de kwekerij, die 
gerund wordt door mijn schoonvader en 
mijn man Carlo. Om dichter bij het werk te 
wonen zijn we 11 jaar geleden vanuit Til-
burg in Loon op Zand komen wonen, aan de 
Gildeweg, en dat bevalt prima. We hebben 
twee kinderen, een jongen en een meisje, 
Paco en Giorgia. 

Vroeger was ik een braaf meisje, een voor-
beeldige studente en na mijn Vwo-opleiding 
heb ik een HBO- en een WO-studie afge-
rond. Ik studeerde Sporteconomie en later 
Vrijetijdswetenschappen. In mijn vrije tijd 
deed ik aan wedstrijdzwemmen. Eigen-
lijk was ik in alles nogal prestatiegericht. 
Gewoon goed was eigenlijk nooit goed ge-
noeg. Waar dat vandaan kwam? Ik had toen 
nog geen idee, maar je kunt je voorstellen 
dat het pittig was. Vroeg iemand me naar 
mijn droombaan, dan antwoordde ik stee-
vast: marketingmanager. En dat werd ik.

Een flitsende carrière
Ik kwam in Tilburg bij King Cuisine terecht. 
Een familiebedrijf waar ik me prima thuis 
voelde, omdat ze innovatie, kwaliteit en 
perfectie ook hoog in het vaandel hadden. 
Ze maken nog steeds salades, tapas en an-
dere lekkernijen. Het werk was leuk, ik 
had mijn eigen team en we kwamen over-
al. Maar ging er met het voorbereiden van 
een boeking voor een hotelovernachting 
iets mis, dan sliep ik de halve nacht niet 
meer.	Altijd	dat	perfectionisme!	Stilletjes	
kwam het besef dat het werk mijn hele 
leven beheerste. En zo kwam ik bij een 
coach terecht om antwoord te zoeken op 
mijn vragen. Op de vraag wat mijn droom-
beroepen waren, antwoordde ik: schrijver, 
boerin en Minister van Sport. Maar voor ik 

twee van die drie dromen uit zag komen, 
moest er nog veel gebeuren.

Het meest bepalende was de zwangerschap 
van ons eerste kind. Toen ik 36 weken zwan-
ger was kreeg ik het HELLP-syndroom. (Een 
ernstige ziekte, die levensbedreigend voor 
moeder en kind kan zijn, een ziektebeeld 
dat men vroeger zwangerschapsvergiftiging 
noemde, red.) Door de klachten was ik een 
soort van ‘achter in mijn hoofd’, verdoofd, 
maar ik had toch vertrouwen dat het goed 
kwam. Maar de situatie verslechterde snel 
en ons zoontje werd met een keizersnee 
gehaald, met 36 weken. We maakten het 
gelukkig goed, maar de gynaecoloog zei 
wel dat ik moest rekenen op een jaar her-
stel. Een jaar? En dat terwijl ik in mijn 
ziekenhuisbed alweer op mijn mobiel aan 
het werk was. Maar na mijn verlof kon ik 
inderdaad niet anders dan met halve dagen 
starten, ook nog op therapeutische basis.

Inmiddels zat er tot mijn schrik een collega 
op mijn stoel en had de nieuwe eigenaar 
een	andere	baan	voor	mij	‛gecreëerd’.	Mijn	
ontslag volgde snel. Eigenlijk een geluk bij 
een ongeluk, want toen kon ik kijken wat 
ik met al die dromen kon: Een eigen bedrijf 
starten, mijn webshop uitbouwen, marke-
tingprojecten aanpakken. En schrijven, 
want dat deed ik al vanaf mijn zevende. 
Dagboeken vol. Zo fanatiek zelfs, dat ik 
dacht	dat	ieder	meisje	dat	deed!	Ik	genoot	
van	dat	schrijvend	op	jezelf	reflecteren	en	
de letters op papier die mijn gevoelens be-
schreven. Gevoelens waar ik normaal door 
de druk(te) misschien moeilijk aan toe 
kwam.

Schrijven als passie en   
oude wonden die kunnen helen
Zo ging het een tijdje door, maar de lat 
lag weer veel te hoog. Zo kwam ik terecht 
bij coach Marga Huis in ’t Veld in Kaats-
heuvel. Ze stelde me heftige vragen: “Als 
alles wegvalt, wat ga je dan doen?” Maar 
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het was vooral: ‘Klopt het dat jij als klein 
meisje heel veel verdriet hebt opgenomen 
van je moeder?’ dat me diep raakte. Er 
was inderdaad een familiegeheim over het 
jeugdtrauma van mijn moeder. Over zulke 
onderwerpen sprak je niet, maar zweeg 
je. En er was schaamte, onverklaarbare 
schaamte. Onbegrip ook, maar doordat ik 
vragen ging stellen aan mijn oma en moe-
der en ging schrijven, kreeg dit verhaal 
een eigen plek. In de tijdgeest, maar ook 
binnen mij en mijn familie. Ik schreef een 
roman en publiceerde die ook; in 2017 was 
de presentatie in Het Witte Kasteel.

Moederwond gaat over verdriet en door-
zetten, over krachtige vrouwen die des-
tijds amper rechten hadden en alles deden 
om hun kinderen een beter leven te kunnen 
bieden. Over vrouwen die leefden met pijn 
en dat generatie na generatie doorgaven, 
met alle gevolgen vandien. Maar het boek 
vertelt ook het verhaal van het doorbreken 
van familiepatronen en daardoor jezelf 
kunnen zijn en is daarom ook goed in het 
leven van nu te plaatsen. Over het nooit 
goed genoeg zijn, bijvoorbeeld…”

‘Je kan niet leren vertrouwen op je  
intuïtie als je constant met de   
buitenwereld bezig bent.’
“Het schrijven van het boek werkte helend 
voor mij en inmiddels voel ik me goed in 
balans. Ik geef workshops en schrijftrainin-
gen. Ik heb de online-community STORY op-
gericht voor vrouwen die van binnen naar 
buiten willen, die hun hart willen laten 
spreken, privé en/of in hun werk. We ge-
bruiken schrijven als innerlijk kompas. En 
mijn andere droom gaat binnenkort ook in 
vervulling,	ik	word	boerin!

Vanaf dit jaar gaan mijn schoonouders 
een stap terugdoen en gaan Carlo en ik 
de kwekerij runnen en met ons gezin aan 
het Moleneind wonen. Het voelt zó goed, 
met mijn hoofd in de lucht en mijn voe-
ten in het zand. Bovendien kan ik genoeg 
van mijn vroegere beroep kwijt, want er 
is veel contact met klanten. Rondom de 
kerstbomenverkoop willen we de uitstra-
ling die mijn schoonouders neergezet heb-
ben nog iets meer beleving meegeven: Een 
prachtige, authentieke kerstsfeer, met een 
kampvuur en liedjes van een echt koor, oh, 
ik heb zoveel plannen. Maar eerst wordt 
het	lente!”

Voor meer informatie kijkt u op de prach-
tige pagina’s van gwynethleermakers.nl.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Samen komen we in actie voor de restaurants

Spaar bij Coop Loon op Zand voor korting op een etentje

Coop Loon op Zand kan niet wachten tot de 
restaurants in de buurt weer open zijn. En 
als het zover is, zorgt de supermarkt er met 
haar klanten voor dat het er weer gezel-
lig druk is. Coop-klanten sparen namelijk 
van maandag 1 februari tot en met zondag 
21 februari 2021 voor restaurantvouchers, 
waarmee het nog aantrekkelijker is om 
weer uit eten te gaan. Met elkaar helpen 
we de restaurants in de buurt er weer bo-
venop na een moeilijke tijd.

Meer dan 500 restaurants in het hele land 
doen mee met deze spaaractie. Van bras-
serie tot sterrenrestaurant, voor ieder wat 
wils. Peter Gielen, supermarktmanager 
Coop Loon op Zand: “Wij hopen dat deze 

spaaractie onze klanten aanspoort om in 
beweging te komen en weer lekker uit eten 
te gaan als de deuren van de restaurants 
weer opengaan.
Met onze kortingsactie kunnen ze misschien 
een keertje vaker uit eten dan ze normaal 
zouden doen. Of zoeken ze eens een ander 
restaurant op. De restaurants kunnen alle 
steun	goed	gebruiken!”

Spaaractie
De spaaractie van Coop start op maandag 
1 februari en loopt tot en met zondag 21 
februari. Klanten ontvangen bij elke vijf 
euro* aan boodschappen een spaarzegel. 
Een spaarkaart is al met vijf zegels vol. Bij 
inlevering van een volle spaarkaart ont-
vangt de klant een voucher met daarop een 
unieke actiecode. Vouchers geven recht op 
korting tot wel 50 procent op een menu-
prijs exclusief drank, voor de hele tafel, en 
kunnen verzilverd worden op de speciale 
actiewebsite www.cooprestaurantactie.nl   
Voor meer informatie: coop.nl/restaurant. 

* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet 
toegestane artikelen. □

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Het Boxermuseum in Loon op Zand
Soms komt er een verzoek aan de redactie-
leden om een artikel te schrijven en heb je 
geen idee wat je er van kunt verwachten. 
Dat had ik ook toen we iemand zochten om 
een artikel te schrijven over het Boxermu-
seum in Loon op Zand. Als echte kattenlief-
hebber leek me dat voor de afwisseling wel 
eens leuk.

Ik meld mij bij Rian Smolders en haar man 
Wim Weel, woonachtig aan de Van Hor-
nestraat. Mevrouw Riet Smolders, 92 jaar, 
woont daar namelijk in haar mantelzorg-
woning achter in de tuin. Mevrouw Smol-
ders zit in een grote fauteuil midden in 
haar Boxermuseum, tevens haar huis.
Overal waar ik kijk is wel iets te vinden van 
boxers. Veel van de items hebben mevrouw 
Smolders en haar in 2007 overleden man 
Dré (foto onder) gewonnen tijdens de vele 

hondententoonstellingen: vele medailles, 
bekers en een vaas. Ze zijn ontzettend 
vaak kampioen geworden met hun ‘Van  
Eugenese’ honden. In 1969 werd bijvoor-
beeld Fausto eerste (beste) van 283 boxers 
uit heel Europa tijdens de hondententoon-
stelling in Budapest, Hongarije.

 °Beeld van wat jaren terug: ook toen betekende 
boxers alles voor Riet Smolders!

Ik voel me ineens ontzettend vereerd dat 
ik hier mag zijn om dit verhaal te schrij-
ven, maar maak me tegelijkertijd een 
beetje zorgen omdat ik het verhaal over 
en van mevrouw Smolders niet tekort wil 
doen. Over alle verhalen die zij te vertel-
len heeft, kun je namelijk een boek schrij-
ven. Ik heb me laten vertellen dat dat ook 
gaat gebeuren, dus die druk valt van mijn 
schouders. We richten ons voor nu op het 
museum, maar ik kijk uit naar een boek vol 
met anekdotes verteld met een enorme do-
sis humor, want dat heeft mevrouw Smol-
ders	zeker!
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Het museum is ook goed gevuld met aller-
lei schilderijen, beeldjes, borduurwerken 
en servies met afbeeldingen van boxers die 
zij in de loop van vele jaren hebben gekre-
gen van vrienden, kennissen, mensen die 
een pup van hen hebben gekocht of die hun 
teefje hebben laten dekken door een Van 
Eugenese reu.

De Van Eugenese boxer is namelijk niet 
zomaar een boxer. Vanuit verschillen-
de delen van de wereld werd gevraagd 
om	 deze	 pups	 en	 in	 Indonesië	 kregen	
ze de namen van leden van het Neder-
lands koningshuis (zo kreeg Juliana jon-
kies van Willem-Alexander).  
In 1955 kregen meneer en mevrouw Smol-
ders hun eerste pup en dat is later uitge-
groeid tot Kennel Van Eugenese. Eugenese 
betekent (de leer van de) rasverbetering. 
Die naam hebben zij destijds bewust ge-
kozen omdat zij het boxerras wilden ver-
beteren. Niet alleen qua uiterlijk en fysiek 
maar ook qua karakter. “Het zijn altijd 
ontzettend lieve honden geweest en daar 
stonden wij ook wereldwijd om bekend”, 
licht mevrouw Smolders toe.

De volgende anekdote, een van velen, wil 
ik jullie niet onthouden. Ik moest het even 
nazoeken maar in 1971 werd Joe Frazier 
wereldkampioen in het zwaargewicht door-
dat hij Mohammed Ali versloeg in de ring. 
Datzelfde jaar kwam hij naar Tilburg met 
zijn band. De man had meerdere talenten. 
“Het	was	een	wonder!”,	 vertelt	mevrouw	
Smolders. Joe Frazier, een bokser, komt 
naar Tilburg in het jaar dat hij kampioen 
werd. In diezelfde nacht dat hij kampi-
oen werd, was net het J-nestje Van Euge-
nese geboren (deze pups zouden allemaal 
een naam krijgen beginnend met een J).  
Mevrouw Smolders, die toen in Tilburg 
woonde, trok de stoute schoenen aan rich-
ting Pelikaanhal met een pup onder de arm. 
“Ik wilde met Joe Frazier en de pup op de 
foto.	Ik	zei:	“Joe	smile!”	En	dat	deed	hij.	

Ik heb aan alle cameramensen van de pers 
gevraagd of ze mij de foto konden toestu-
ren, maar dat is helaas nooit gebeurd.” De 
pup werd naar hem vernoemd: Joe Frazier 
Van Eugenese. De hond zelf (foto boven) 
is later ook meerdere malen kampioen ge-
worden. Inderdaad een wonder, als je het 
mij vraagt. In het museum hangt een foto 
van Joe Frazier naast een foto van Joe 
Frazier Van Eugenese. Zo heeft mevrouw 
Smolders ook nog een heleboel tips voor 
hondenbezitters. Tijdens het interview 
wordt een aantal keer met klem benadrukt 
dat het belangrijk is om altijd goed te ont-
wormen. Dus bij deze, ontworm uw hond 
tijdig!	 “Vroeger	 kreeg	 ik	 1000	 tabletten	
voor 17 gulden. Daarvoor krijg je er nu 2”, 
zegt zij al hoofdschuddend.

Mevrouw Smolders zou het heel leuk vinden 
als hondenbezitters, die een boxer hebben, 
langs zouden komen. Ze heeft namelijk nog 
wel meer tips en ze is uiteraard nog steeds 
gek op honden. Wie weet zijn er nog wel 
nakomelingen van een Van Eugenese in 
Loon	op	Zand!	Wilt	u	een	keertje	langs	ko-
men, bel dan 362004.

Redactie: Carine van Esch
Fotomateriaal uit het archief   
van het Boxermuseum
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,50
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,60
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,50
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Heel Waalwijk bakt met de kids

Kindercollege met Anouk Glaudemans

Tijdens de kindercolleges van Bibliotheek 
Midden-Brabant gaan we op reis om te ont-
dekken hoe de wereld in elkaar zit. Steeds 
met een andere reisgids, die je wegwijs 
maakt in zijn expertise. Vrijdag 12 febru-
ari organiseert de Bibliotheek Waalwijk 
een Kindercollege voor kinderen van 5 tot 
10 jaar en hun (groot)ouders met de ster 
van Heel Holland Bakt seizoen 2019/2020. 
De activiteit is in de bibliotheek of online, 
afhankelijk van de huidige maatregelen. 
Grijp deze kans om al jouw bakvragen te 
stellen aan één van de beste (thuis)bak-
kers van Nederland!

Het Kindercollege
Tijdens het kindercollege ontmoet je 
Anouk Glaudemans, de winnares van Heel 
Holland Bakt 2019/2020. Wist je dat ze uit 
Waalwijk komt? En dat ze onlangs haar ei-
gen bakboek heeft uitgebracht?
Kom meer te weten over haar avontuur bij 
het bekende bakprogramma, vraag naar 
tips of doe mee met de mini-technische 
opdracht.

We gaan cupcakes versieren en de mooiste 
creatie wordt beloond met een exemplaar 
van het kinderbakboek van Heel Holland 
Bakt. Als bonus denken we ook aan jouw 
(groot)ouders en verloten we tijdens het 
kindercollege ook een exemplaar van haar 
nieuwe boek.

Wat, waar en wanneer?
•	Datum: vrijdag 12 februari.
•	Tijd: 15.30 - 16.30 uur.
•	Locatie: Bibliotheek Waalwijk   

 of online.
•	Kosten: gratis.

Aanmelden verplicht en kan via waalwijk@
bibliotheekmb.nl o.v.v. kindercollege.  
Vergeet niet ook jouw naam door te geven.

Het kindercollege vindt plaats in de biblio-
theek Waalwijk, tenzij de maatregelen 
rondom corona het niet toelaten. Dan gaan 
we gewoon door, maar dan online. Hiervoor 
ontvang je dan een link en een lijstje met 
benodigdheden na het aanmelden. Mis het 
niet	en	meld	je	gauw	aan!	□

 °Anouk Glaudemans. (Eigen foto)
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Opvolging Bart van Drunen

Het vertrek van Bart van Drunen als ge-
meenteraadslid was voor bestuur en fractie 
van Voor Loon even een tegenvaller.
Bart leverde namens onze politieke ver-
eniging een waardevolle bijdrage aan de 
Loonse politiek. Zowel binnen als buiten 
het gemeentehuis vervulde Bart een ver-
bindende rol. Gezien de vele positieve re-
acties werd dat ook erg gewaardeerd.

Voor Loon is er trots op steeds weer op-
nieuw de juiste kwaliteit te kunnen inzet-
ten om de belangen van de burgers van 
Loon op Zand goed te behartigen.
Hein Lommers gaat Bart opvolgen in de ge-
meenteraad. Hein was tot nu toe fractie-
ondersteuner namens Voor Loon.
Willem Ligtenberg neemt de plaats in van 
Hein als fractieondersteuner.
Bart heeft toegezegd binnen Voor Loon – op 
de achtergrond – actief te blijven.
Hieronder stellen zij zich voor.

Hein Lommers
Ik ben geboren in Tilburg en sinds 1976 
woon ik in Loon op Zand. Ik ben gehuwd 
met Krista en we hebben 1 dochter, die met 
haar gezin ook in ons mooie dorp woont.
Ik werk al ruim 36 jaar in de zakelijke 
dienstverlening/accountancy.

Zolang ik in Loon op Zand woon heb ik me 
ingezet voor diverse verenigingen en in-
stanties zoals buurtvereniging De Hummel-
tjes,	 midgetgolfvereniging	 de	 Financiën,	
Ontmoetingscentrum De Hoorn, Tafelten-

nisvereniging de White Balls, sportraad van 
de gemeente Loon op Zand, bibliotheekbe-
stuur gemeente Loon op Zand en Tennisver-
eniging Loon op Zand.
Sinds 2019 ben ik fractieondersteuner van 
Voor Loon en namens Voor Loon heb ik 
sindsdien zitting in de auditcommissie van 
onze gemeente.
Ik voel me thuis in ons mooie dorp en vind 
het een eer om namens Voor Loon een bij-
drage te leveren aan onze gemeenschap.

Willem Ligtenberg
Ik ben Willem Ligtenberg, 38 jaar, ik ben 
opgegroeid in Loon op Zand. Na een tijdje 
in de Reeshof gewoond te hebben wonen 
we alweer drie jaar in Loon. Ik ben ge-
trouwd met Marjolein en vader van twee 
kinderen. Onze oudste zoon heeft het syn-
droom van Down, waar we ons leven wel op 
hebben aangepast.
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Onze jongste zit op de peuterspeelzaal 
en zal na de zomervakantie naar de basis-
school gaan.
Ik heb sinds anderhalf jaar een eigen be-
drijf, 42Analytics, waar ik bedrijven door 
het toepassen van datascience help meer 
met hun data te doen. Ik ben in het verle-
den betrokken geweest bij de activiteiten-
commissie van De Kuip.

Ik was al vroeg geïnteresseerd in de lokale 
politiek (ik herinner me nog groene wup-
pies in een carnavalsoptocht), maar dit is 
voor het eerst dat ik me er ook actief voor 
ga inzetten.

Vanaf medio februari is Voor Loon door on-
derstaande personen vertegenwoordigd in 
het gemeentebestuur:

Wethouder
•	Jan Brekelmans

Fractie
•	Els Coolegem (fractievoorzitter)
•	Kiki Brekelmans
•	Hein Lommers

Fractieondersteuners
•	Bram Nieuwenhuisen
•	Willem Ligtenberg

In deze nieuwe samenstelling kan Voor 
Loon er weer volop tegen aan. Wij wensen 
Hein en Willem veel succes in hun nieuwe 
rol.

Bestuur Voor Loon
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Ter nagedachtenis aan Frits Kemper
In deze ‘Durf te Delen’ blik ik met Marja 
Wijnbergen terug op het overlijden van 
haar man Frits Kemper. In Toren 14 van 
vorig jaar stond zijn overlijdensadverten-
tie en een korte in memoriam. (Helaas 
moesten we in Toren 15 een onfortuinlijke 
typefout	rectificeren,	Marja	en	de	kinderen	
reageerden hier gelukkig heel sportief op). 
Het contact met Marja was destijds kort en 
vluchtig i.v.m. de deadline van de Toren, 
we hadden afgesproken om nog eens rustig 
een	kopje	koffie	samen	te	drinken.	Door	al-
lerlei redenen duurde het even voordat ik 
daadwerkelijk bij haar aanbel. Toevallig of 
niet, het is exact 5 maanden na het over-
lijden van Frits.

Wijnhandel Slijterij Loon op Zand
Ik stap een stijlvol ingerichte, knusse huis-
kamer binnen. Op mijn opmerking over een 
gezellig huis reageert Marja 
met: “Het is inderdaad een 
heel	fijn	huis,	voor	twee	perso-
nen of alleen.” Die opmerking 
treft me, want dat is precies 
wat er gebeurd is, van samen 
naar alleen. In 2014 kwamen 
Frits en Marja - geboren wes-
terlingen - na 15 jaar Berkel-
Enschot terecht in Loon op 
Zand. Frits zat toen nog in de 
vaak harde marketingwereld 
waar hij uit wilde; een zwager 
met een slijterij in Amsterdam 
vroeg hem of een slijterij/
wijnwinkel iets voor hem was. 

Toevallig was de Mitra in Loon op Zand op 
zoek naar een opvolger.
En dat was het, op een april 2015 stortte 
Frits zich met hart en ziel op deze nieuwe 
uitdaging met extra veel aandacht voor een 
goede wijn. Al snel werd hij een graag ge-
ziene middenstander die veel tijd besteed-
de aan het adviseren van de juiste wijn of 
likeur; zeer regelmatig werd er ter plekke 
geproefd. Frits wilde meer dan alleen een 
fles	wijn	 verkopen:	 daar	 hoorde	 een	 ver-
haal bij zodat het een beleving werd. Het 
maakte hem niet uit of je een grote klant 
was	of	af	en	toe	een	flesje	kwam	kopen.

Zoon Lars bleek dezelfde passie te hebben 
en was ook vaak te vinden in de winkel. Een 
van de grote drijfveren van Frits was om de 
Loonse bevolking in het dorp zelf te laten 
kopen, bij de plaatselijke middenstand. Ik 

 °Frits en Marja. Eigen foto.
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vertel Marja dat mijn man en ik in juni 2015 
een feestje gaven ter gelegenheid van onze 
50e en 45e verjaardagen. We kwamen bij 
gedreven Frits terecht voor de drank en de 
tap die, zoals beloofd, ’s avonds laat nog 
een extra fustje kwam brengen. Frits werd 
ook de vaste leverancier van de tennisclub 
en pakte daardoor zelf ook weer met veel 
plezier de tennissport op.

Het was hard werken, maar Frits genoot 
ervan, helaas duurde dit - meestal - on-
bezorgde harde werken maar vier jaar. In 
juni 2018 - Frits had al langer rugklachten 
- werd prostaatkanker met kleincellige, 
agressieve tumoren geconstateerd. Met 
uitzaaiingen naar ribben, bekken, wervels 
was eigenlijk meteen duidelijk dat even-
tuele behandelingen alleen gericht kon-
den worden op pijnbestrijding. De behan-
delend arts had meteen het harde, maar 
realistische advies uitgesproken om voor 
de zaak een opvolger te zoeken of de zaak 
te verkopen. Voor zoon Lars was het echt 
liefhebberij, dochter Floortje werkte toen 
al als verpleegkundige dus de optie verko-
pen bleef over. In maart en april 2019 be-
gon Frits met uitverkopen, op 1 april 2019 
draaide hij door zijn ziekte gedwongen de 
deur op slot. Helaas is het niet gelukt de 
slijterij te verkopen.
Hond Paco
Er zijn ongetwijfeld ook veel hondenbezit-
ters die Frits (ook) kenden van de wande-
lingen die hij met hond Paco maakte. Ook 
ik kwam hem vaak tegen, altijd even opge-
wekt en geïnteresseerd in zijn medemens, 
hoe ziek hij op een gegeven moment ook 
was. Ergens in juni 2019 liepen we elkaar  
- zoals vaker - tegemoet op een smal stukje 
pad. We bleven op inmiddels gepaste coro-
na-afstand staan om even een praatje te 
maken. De immer positieve, goedlachse, 
grote, sterke Frits vertelde met lood in zijn 
schoenen dat er niks meer voor hem ge-
daan kon worden. Bescheiden als hij was 

vroeg hij het niet aan de spreekwoordelij-
ke grote klok te hangen. We namen, allebei 
vechtend tegen de tranen, afscheid, ik liep 
vloekend naar huis terwijl ik het gevecht 
tegen de tranen verloor. Marja vertelt dat 
in die tijd de tumoren sneller ontwikkel-
den dan de chemo aankon, het zat op den 
duur ook in zijn hersenen waardoor hij 
niet meer stabiel was. Dat verklaart waar-
schijnlijk ook waarom ik Frits nooit meer 
tegenkwam.

Mooi afscheid
“Eerlijk gezegd gaat het goed met mij en 
de kinderen”, antwoort Marja als ik er-
naar vraag. “Natuurlijk was het vreselijk 
moeilijk om afscheid te nemen van Frits 
en wordt hij ontzettend gemist; 61 is hij 
geworden en had nog zoveel plannen. Hij 
heeft zoveel pijn gehad, maar klaagde zel-
den, ik kan op een hand de keren tellen dat 
hij boos was. Het was zo’n lieve man.”
Marja, Frits, Lars en Floortje en schoon-
dochter Frederique hebben nog een paar 
hele mooie herinneringen gemaakt samen, 
in oktober 2019 naar Spanje, januari 2020 
naar Parijs, de conditie van Frits was toen 

 °Frits en Paco. Eigen foto.
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al een stuk minder, daar werd het program-
ma op aangepast. Wat hadden ze graag ook 
nog naar Lissabon gegaan, helaas kon dat 
i.v.m. corona niet doorgaan.  Marja en Frits 
hebben samen ook erg genoten van de rit-
jes met de cabrio die Frits gekocht had, 
lekker toeren.

Marja kijkt terug op een mooi afscheid. 
“Frits had zelf veel uitgezocht en kun-
nen aangeven wat hij graag wilde bij zijn 
uitvaart.	Hij	heeft	een	fijn	gesprek	gehad	
met de uitvaartondernemer, een fantasti-
sche vrouw”, vertelt Marja.  “Het feit dat 
we voorbereid waren op zijn dood, maakt 
de acceptatie wat makkelijker. Ik ben blij 
dat ik mijn werk als fysiotherapeute in een 
verpleeghuis weer op heb kunnen pakken; 
ik heb steun aan de kinderen, familie en 
vrienden. De aanloop is door corona na-
tuurlijk een stuk minder, gelukkig kan ik 
ook goed alleen zijn.” Marja vertelt over 
de vele blijken van medeleven na het over-

lijden van Frits. Ze heeft enorm veel kaar-
ten ontvangen, ook van mensen die ze zelf 
niet kent. Op straat werd ze aangesproken 
door mensen die hond Paco herkenden. 
Ze heeft dit als erg prettig ervaren. Mar-
ja wil alles behalve de aandacht op haar 
zelf richten, “dit is ter nagedachtenis aan 
Frits!”	Ze	gaat,	na	een	moment	van	twij-
fel, wel akkoord met het aanleveren van 
een foto waar Frits en zij samen op staan. 
Dank	daarvoor!

Koop lokaal
KOOP LOKAAL, de grote wens van Frits. Hij 
heeft zich daar in de kort maar krachtige 
tijd dat hij ondernemer was in Loon op 
Zand hard voor gemaakt. Marja hoopt dat 
deze wens voortleeft.

Ik zou zeggen, beste lezers, laten we daar-
aan meewerken én laten we - bij het eerst-
volgende wijntje of ander drankje dat we 
nuttigen	-	proosten	op	Frits.	□

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.
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Kerstbomenpret

In editie 2 van Rond de Toren hebben we 
melding gemaakt over de inzamelings-
actie van kerstbomen op 9 januari. Om 
de mogelijk negatieve klank van het ver-
haal te nuanceren, wordt hierna de wer-
kelijke toedracht gepresenteerd.

Een aantal weken voor de inzameldag wer-
den wij door Rene Pagie, wijkcoördinator 
gemeente Loon op Zand, benaderd of wij 
wilden helpen bij de inzameldag van de 
kerstbomen. Deze zou plaats vinden bij De 
Wetering.

Omdat onze eigen kinderen te jong zijn om 
zo’n grote afstand met de bomen af te leg-
gen heeft een buurtbewoner voorgesteld 
hiervoor op het plein van de Bergmolen-  
en Schorsmolenstraat een inzamelpunt te 
maken. De gemeente vond dit een leuk 
idee en stemde toe.

De week voor de inzamelzaterdag was de 
eerste week van de lockdown. Alle kinde-
ren uit de wijk hebben de hele week bo-
men ingezameld en deze naar het plein 
gebracht. Van deze bomen hadden de 
kinderen een enorme grote hut gebouwd. 
Iedere dag nieuwe bomen verzamelen zo-

dat de hut alsmaar groter werd. Op vrijdag 
voor de inzameldag kwam de gemeente en 
tot onze grote schrik kwamen zij de bomen 
ophalen. Een buurman is toen naar deze 
gemeentewerkers toegegaan en heeft het 
verhaal uitgelegd. De gemeente heeft toen 
een uitzondering gemaakt om de kinderen 
tegemoet te komen.

Op de inzameldag heeft iedereen nog zijn 
steentje bijgedragen en lag er inderdaad 
een enorme berg kerstbomen om trots op 
te zijn en dat waren de kinderen dan ook.

Dit is dus de reden voor de enorme berg 
bomen en zeker geen nalatigheid van de 
gemeente.

Met vriendelijke groet,

Buurtbewoner Schorsmolenstraat

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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Carnaval 2021
Voor	veel	mensen	is	januari	niet	de	fijnste	
maand. We hebben de feestdagen achter 
ons gelaten, de kerstboom heeft plaats ge-
maakt voor een lege plek in de woonkamer, 
de dagen zijn kort en de maand lijkt onein-
dig te duren. Niet voor niks is vaak de derde 
maandag van januari omgedoopt tot ‘Blue 
Monday’, de meest deprimerende dag van 
het jaar. Waar we merken dat in februari 
de dagen weer langer worden, duurt deze 
maand kort en kijken we reikhalzend uit 
naar de eerste zonnestralen. Dit jaar meer 
dan ooit.

Normaal	 gesproken	 is	 er	 een	 flink	 licht-
puntje in februari (of soms begin maart). Ik 
heb het natuurlijk over carnaval!	En	naast	
het daadwerkelijk vieren van dit feest der 
zotheid, is de aanloop hier naartoe min-
stens zo belangrijk. Ik weet het; you love 
it, or you hate it. Er is geen grijs gebied. 
Maar gezien de hoeveelheid carnavalsvier-
ders die ik ieder jaar op de been zie in ons 
dorp ben ik niet de enige liefhebber. Zelf 
ben ik sinds jaar en dag fervent carnavals-
vierder en lid van carnavalsvereniging Loon 
op Stap (LOS).

Uiteraard staat carnaval ieder jaar dikge-
drukt in de agenda. Ten tijde van het ver-
schijnen van deze Rond de Toren had deze 

woensdagavond in het teken gestaan van 
het uithalen van de spaarkas in De Kiosk. 
Hier kan het geld opgehaald worden wat 
het hele jaar gespaard is om vervolgens 
met carnaval te consumeren. Hier wordt 
alvast een beetje opgewarmd voor de ko-
mende dagen en de eerste biertjes genut-
tigd.

In de aanloop naar carnaval wordt er van 
alles uit de kast getrokken. Voor een carna-
valsclub begint het natuurlijk met het be-
denken van een thema. Ieder jaar breekt 
een groepje creatievelingen het hoofd over 
wat we dit jaar gaan maken. Het moet ori-

gineel zijn, maar ook haalbaar en 
praktisch en heel belangrijk; kleur-
rijk!	De	wagen	wordt	naar	de	bouw-
hal gehaald en daar kan het daad-
werkelijke bouwen beginnen. Het 
creatieve team heeft een tekening 
gemaakt wat als leidraad dient en 
we gaan wekelijks op vaste bouw-
avonden aan de slag. Daarnaast 
wordt er geplakt, geschilderd, ge-
zaagd	 etc.	 Genoeg	 te	 doen!	 Hoe	
dichterbij carnaval komt, hoe vaker 
we in de bouwhal te vinden zijn.
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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.

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

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

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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De kleding wordt op elkaar afgestemd, 
een dansje ingestudeerd en de accessoires 
worden ingekocht. Het aftellen naar car-
naval	kan	beginnen!	Als	alles	gereed	 is	 (u	
verwacht het vast niet, maar uiteindelijk 
komt het met de nodige stress en laatste 
puntjes op de i toch altijd goed) kan carna-
val op vrijdagavond dan ook echt van start 
gaan. Een aaneenschakeling van hoogte-
punten met een belangrijk hoogtepunt op 
de maandag, het Pleinfeest, direct na de 
optocht. Sowieso is de dag in eigen dorp 
altijd	heel	geslaagd!

Ik heb ook contact 
opgenomen met LOS 
Kids, een andere car-
navalsvereniging in 
Loon op Zand met 
leden in de leeftijd 
van 17 – 19 jaar. 
Hoe komen zij deze 
tijd door, nu er niet 
gebouwd kan wor-
den en het uitkij-
ken naar carnaval 
geen vast onderdeel 
van de week is? LOS 
Kids heeft in de af-
gelopen jaren mooie 
wagens gebouwd en 
is niet meer weg te 

denken	uit	de	straten	tijdens	carnaval!	Op	
dit moment worden er niet veel activitei-
ten ondernomen, de mogelijkheden zijn 
natuurlijk ook zeer beperkt. Ze willen er 
liever niet aan herinnerd worden dat car-
naval niet door gaat en de leden zijn druk 
aan het werk want er hoeft immers niet 
gebouwd te worden. Dat betekent… Tijd 
over!	Wel	is	er	een	nieuwe	‘keet’	gebouwd	
om lekker bezig te blijven en iets om han-
den te hebben. Ook kunnen zij elkaar hier 
in beperkte mate ontmoeten en zo toch af 
en toe de dorst lessen.

Ook is er een initiatief om de carnavalsvlag 
uit te hangen gedurende de carnavalsda-
gen. Op deze manier kleuren we Loon op 
Zand rood – geel en is er een prijs voor het 
mooist verklede huis. Uiteindelijk gaat het 
niet om de hoeveelheid biertjes of om de 
mooiste	pakken	(al	helpen	die	wel	mee!),	
maar om de gezelligheid en verbroedering. 
Carnaval 2020 hebben we op de valreep 
kunnen vieren. Helaas moeten we dit jaar 
over slaan maar in 2022 zijn we allemaal 
weer	van	de	partij!	Alaaf!

Redactie: Kristel Vermeer
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100.000 mensen waarschuwden anderen   
via CoronaMelder
100.000 mensen die positief zijn getest op 
corona waarschuwden via CoronaMelder 
anderen hierover. Dit blijkt uit cijfers van 
de GGD. Prof. dr. Wolfgang Ebbers doet on-
derzoek naar CoronaMelder en is tevreden 
met het resultaat: “Deze mijlpaal toont 
aan dat steeds meer mensen bereid zijn de 
app te gebruiken. Belangrijk, zeker nu we 
weten dat de Britse variant van het virus 
nóg besmettelijker is.”

Uit het doorlopende onderzoek van Tilburg 
Universiteit blijkt dat zes op de tien Bra-

banders Corona-Corona-
Melder nuttig vin-
den. Want de app 
zorgt ervoor dat 
het coronavirus 
zich minder ver-
spreidt.
De GGD’en in Bra-
bant hebben als 
gevolg van mel-

dingen in de app tot eind november 13.831 
coronatesten gedaan. De meeste mensen 
die een melding in CoronaMelder kregen, 
kwamen zo sneller in beeld voor het bron- 
en contactonderzoek.

Zo werkt CoronaMelder
CoronaMelder waarschuwt app-gebruikers 
die langere tijd in de buurt zijn geweest 
van iemand die achteraf corona blijkt te 
hebben. Dit kan een bekende zijn, maar 
ook een app-gebruiker bij wie je in de 
buurt was en die je niet kent. Wie de app 
downloadt, hoeft géén persoonlijke gege-
vens in te vullen.

De app weet dus niet je naam, niet je e-
mailadres en niet je telefoonnummer. Ook 
werkt CoronaMelder niet met locatiegege-

vens (GPS). De app weet dus niet wie je 
bent of waar je bent. Ontvang je een mel-
ding? Dan geeft de app je het advies om je 
te laten testen, ook als je geen klachten 
hebt. Zo voorkom je dat je mensen in je 
omgeving onbewust besmet. Het gebruik 
van de app is altijd vrijwillig.

Meer mensen bereikt
Inmiddels downloadden al bijna 4,5 mil-
joen mensen CoronaMelder. Van de app-
gebruikers die zich na een melding laten 
testen, blijkt één op de tien daadwerkelijk 
besmet. De afgelopen weken spoorde Co-
ronaMelder in totaal zo’n 1.500 mensen op 
die geen klachten hadden, maar wel waren 
besmet.
Ebbers: “Zonder de app waren die besmet-
tingen later opgemerkt en hadden de be-
smette personen tot die tijd voor extra be-
smettingen kunnen zorgen.”

Eenvoudig downloaden
Als je de app nog niet hebt, kun je hem 
heel eenvoudig downloaden en gebruiken. 
Dit doe je zo:

•	Download de CoronaMelder-app. Als je 
een Android-telefoon hebt, vind je de 
app in de Google Play Store.  
Heb je een iPhone? Dan vind je de app in 
de App Store.

•	Installeer de app. Op het scherm van je 
telefoon lees je hoe dit moet.

•	Volg de stappen in de introductiescher-
men.

•	Zet in de instellingen van je telefoon  
bluetooth aan én laat deze aan staan. 
Alleen dan kan de app meten of je bij 
andere telefoons met CoronaMelder in de 
buurt bent geweest.

•	Ontvang je een melding? Dan geeft de 
app je het advies om je te laten testen.
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•	Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het 
jouw eigen keuze of je jouw besmetting 
– samen met de GGD – wilt melden in de 
app.

Meer weten over CoronaMelder?
Kijk op www.coronamelder.nl voor meer 
informatie over CoronaMelder.
Voor vragen over de app zelf, kan je ook 
gratis bellen met de medewerkers van 
de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. 
Deze helpdesk is elke dag geopend van 8.00 
tot 20.00 uur.

Vind je het installeren van de app lastig? 
Bel de DigiHulplijn op 0800-1508. De Di-
giHulplijn is elke werkdag bereikbaar van 
9.00 tot 17.00 uur.
De ervaren vrijwilligers helpen je met alle 
plezier en geduld bij het installeren van de 
app.	□

Spelregels
Ook bij de voetbalkooi op het kunstgras-
veld aan de Klokkenlaan gelden spelregels. 
Dit bord maakt dat duidelijk.
(Foto: Ruud Peters)



58



59

Voor wie het ook zo lang vindt duren en wel wat liefde kan gebruiken

Personeel Café De Kiosk mist haar gasten   
en schrijft Valentijnslied
Wat voor enkele personeelsleden van Café 
De Kiosk begon als een grap om een lied te 
schrijven voor hun gasten die zij zo missen, 
werd werkelijkheid. Op de melodie van het 
nummer ‘Alles is liefde’ van Blöf steken ze 
hun gasten een hart onder de riem met een 
Valentijnslied.

Café De Kiosk, ook wel de huiskamer van 
Loon op Zand genoemd, heeft een sociale 
functie in het dorp. Waar het eerder altijd 
een komen en gaan was van gasten, is het 
nu maar een stille boel…

Lockdown impact op iedereen
Voor Joep Tekath is, naast zijn studie, zijn 
bijbaan als medewerker bediening bij De 
Kiosk zijn lust en zijn leven.
Chef-kok Bryon Lontho, mist ook de gezel-
ligheid en aanwezigheid van de gasten uit 
de tijd dat alles nog ‘normaal’ was. “Nu 
oefen ik alleen nog mijn kookkunsten uit 
voor het afhalen en bezorgen. En dat is 
toch heel anders”, vertelt Bryon. Buiten op 
het terras staan skihutjes waar passerende 
gasten	een	koffie,	thee	of	iets	anders	lek-
kers ‘to go’ kunnen meenemen.
Joep: “onze stamgasten komen regelma-
tig langs en we horen dan dat zij De Ki-
osk ook wel heel erg missen. Voor velen is 
onze Kiosk een ontmoetingsplek voor jong 
en oud.”

Alles is liefde
Joep en Bryon kwamen samen op het idee 
om een ludieke tekst te schrijven voor hun 
gasten. Op Valentijnsdag op 14 februari 
draait het om de liefde daarom hebben ze 
op de melodie ‘Alles is liefde’, een tekst 
geschreven speciaal voor hun gasten. “Het 
nummer werd ingezongen door zangeres 

Evy Boons, ook uit Loon. Zij heeft vóór 
haar	 docent-	 en	 zangcarrière,	 zoals	 veel	
jongeren uit het dorp, ook bij De Kiosk een 
bijbaantje gehad. Evy: “Toen ik werd ge-
vraagd om het nummer in te zingen, twij-
felde ik geen moment. De Kiosk heeft voor 
mij ook een speciaal plekje in mijn hart.”

Videoclip 
De twee medewerkers pakten het profes-
sioneel aan en vroegen de Loonse video-
maker, Maurice de Beer, het op te nemen. 
Personeelsleden van De Kiosk en enkele 
vaste gasten speelden een rol in de clip. 
Eigenaar Frans Timmers, die vorig jaar per 
1 maart De Kiosk heeft overgenomen, vindt 
het idee van het personeel prachtig. “Ie-
dereen is er wel toe aan wat leuks in deze 
moeilijke tijden. We hebben door de co-
rona een moeilijke start gehad en zoiets als 
dit brengt weer wat positiviteit.”

Voor Valentijnsdag kunnen bij De Kiosk 
luxe brunchboxen (via www.cafedekiosk.
nl) worden besteld met een bos rozen, een 
chocoladessert of zelfs een live gezongen 
romantische love song aan de voordeur met 
Evy en haar gitarist. Bryon: “We hopen met 
de Valentijnboxen en het lied onze gasten 
toch wat extra liefde te sturen want alles 
is	liefde!”	□
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Aandacht voor de impact van 
kanker… juist nu

Bij Inloophuis TOON zetten wij ons dage-
lijks in voor iedereen die geraakt is door 
kanker. Donderdag 4 februari was het We-
reldkankerdag. Juist nu veel aandacht gaat 
naar COVID-19, is het belangrijk even extra 
stil te staan bij al die mensen die, direct of 
indirect,	getroffen	zijn	door	kanker.

Kanker zet je wereld op zijn kop. De im-
pact van kanker is groot, zeker in corona-
tijd.	Vele	patiënten	hebben	vragen	en	on-
zekerheden over hun behandelingen.
Ook laten cijfers zien dat er minder kan-
kerdiagnoses worden gesteld en mensen 
soms niet of laat contact opnemen met hun 
(huis)arts.

Helaas is Inloophuis TOON op dit moment 
gesloten. Toch willen wij er op afstand voor 
je zijn. Heb je vragen of wil je iets overleg-
gen? Of wil je gewoon een praatje maken 
of iets delen? Bel tijdens ons telefonisch 
spreekuur. Wij zijn op maandag en donder-
dag bereikbaar van 10.00 - 11.30 uur op te-
lefoonnummer 65 27 34.

Neem voor meer informatie ook eens een 
kijkje op www.kankerwachtniet.nl.
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Steun het AED-netwerk: de allereerste 6 minuten zijn van levensbelang

In de vorige Toren heeft u kunnen lezen dat 
Sint	Rafaël,	samen	met	stichting	Heartsafe	
Kaatsheuvel, begin dit jaar in de Albert He-
ijn en Jumbo’s in Kaatsheuvel en de COOP 
in	Loon	op	Zand	een	flesseninzamelingsac-
tie is gestart. Deze actie loopt bij de COOP 
in ons dorp tot eind maart. De gemeente 
vult de opbrengst aan zodat iedere wijk 
tenminste één AED houdt.

De eerste 6 minuten   
bij een hartstilstand zijn cruciaal
De bereikbaarheid van AED’s zijn dus van 
levensbelang. Onze hulpverleners zijn vaak 
sneller ter plaatse dan een ambulance en 
kan al starten met reanimeren. De kans op 
overleven wordt zo heel erg vergroot.
In bijna de gehele gemeente hangt binnen 
iedere 300 meter hangt een AED. We be-
schikken in Loon op Zand over 23 locaties 
met AED-apparaten, waarvan er 16 open-
baar en dus 24/7 toegankelijk zijn bij nood. 
Gemeente Loon op Zand valt daarmee ruim 
binnen de 6–minutenzone. Wij zijn als ver-
eniging er erg trots op, dat we zo snel hulp 
kunnen	bieden	bij	noodgevallen!

Steun ons! Elk bedrag is welkom!
Naast	de	flesseninzamelingactie	kunt	u	ons	
ook steunen door een donatie. Doorgaans 
sturen wij u ieder jaar een huis aan huis 
brief, maar door corona is dat vorig jaar 
niet gebeurd. Onze vaste lasten gaan ge-
woon door, maar door corona hebben ook 
wij	geen	inkomsten.	Steun	ons!	Elk	bedrag	
is	welkom!	U	kunt	uw	donatie	overmaken	
naar rekeningnummer: NL38 RABO 0129 
7914 82, t.n.v. EHBO Vereniging Sint Ra-
faël.

Wat gebeurt er met uw donatie?
In de afgelopen jaren is het budget besteed 
aan de aanschaf van nieuwe AED’s en nood-
zakelijke onderhoud van bestaande AED’s. 
We zijn er echter nog niet. Een aantal AED’s 
is aan vervanging toe. Onze dorpse activi-
teiten en evenementen liggen door corona 
stil, maar de zorg voor het AED-netwerk 
gaat voor ons gewoon door.
Ook kijken wij vooruit en de tijd dat er 
weer leuke activiteiten gehouden kunnen 
worden zal komen. Veel evenementen mo-
gen alleen plaatsvinden als de organisatie 
de EHBO-hulpverlening op orde heeft. Ook 
dan willen wij voor u klaar kunnen staan.

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

EHBO-Vereniging Sint Rafaël
Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met:
info@ehbo-loonopzand.nl.	□
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Folder Nieuwe Wetering
Vorige week viel er een speciale folder bij 
u op de mat over de ontwikkelingen rond 
het nieuwe gemeenschapshuis. Er komt  
onder meer aan bod hoe de sporthal en het 
middendeel van De Wetering worden inge-
richt. Ook wordt aandacht besteed aan de 
marktconsultatie rondom het Oude Kloos-
ter en de komende besluitvorming.

De folder - ingevouwen in de Duinkoerier - 
informeert inwoners over de stand van 
zaken. Ook in de komende raadsvergade-
ringen staat het onderwerp bovenaan de 
agenda. Zo wordt de gemeenteraad geïn-
formeerd	 over	 onder	 meer	 de	 financiën,	
het ontwerp, de bezetting, de invulling van 
het Oude Klooster en de planning.

Meedenken over het Oude Klooster
Voor het Oude Klooster wordt een aparte 
invulling gezocht, die past bij de sociaal-
maatschappelijke invulling van het mid-
dendeel en versterking biedt voor de kern 

van Loon op Zand. Inwoners uit Loon op 
Zand denken daarover mee; vlak voor kerst 
werden zij uitgenodigd een enquête in te 
vullen. De eerste resultaten staan in de 
folder. Deze geven richting aan de verdere 
marktconsultatie, waarbij gesprekken wor-
den ingepland tussen gemeente en geïnte-
resseerde partijen.

Besluitvorming	 over	 het	 definitieve	 ont-
werp vindt plaats in juli. Daarna start dan 
de benodigde ruimtelijke ordeningsproce-
dure. Naar verwachting stemt het College 
van B&W in het laatste kwartaal van 2021 
in met de opdracht tot realisatie van de 
Nieuwe Wetering.

Heeft u de folder niet ontvangen? U kunt 
een exemplaar ophalen in Het Klavier. □
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Samen werken aan verbondenheid en versterking van en met elkaar

CDA Loon op Zand voor een veilige en verantwoordelijke samenleving

In een veilige en verantwoordelijke sa-
menleving is goede zorg voor iedereen be-
reikbaar, betaalbaar en beschikbaar, waar 
je ook woont in Nederland. Net als goed 
onderwijs dat gelijke kansen biedt voor ie-
dereen. “Het CDA zet zich in voor het ba-
sisonderwijs in alle dorpskernen met duur-
zame schoolgebouwen, voorzien van een 
gezonde en frisse leeromgeving in de klas. 
Speciale aandacht hebben wij voor basis-
school De Start in De Moer. De leefbaarheid 
van dit dorp is namelijk onlosmakelijk ver-
bonden met het behoud van deze school,” 
aldus fractievoorzitter Mieke Broeders-Ha-
braken.

14 februari Valentijnsdag:   
een dag van liefde en compassie
Misschien verwent u uw geliefde op Va-
lentijnsdag wel met een bos bloemen of 
een ontbijt op bed. In deze tijd waarin we 

vooral bezig zijn met wat allemaal niet kan 
en wat we nu moeten missen, is het goed 
om op die dag stil te staan bij wat we wel 
hebben. Laten we tijd voor elkaar maken. 
Valentijnsdag is meer dan alleen een dag 
voor geliefden. Op een veertiende febru-
ari in de derde eeuw zou Sint-Valentinus, 
een bisschop die zich nogal om minderbe-
deelden bekommerde, zijn overleden. Hij 
had veel compassie met zijn medemens: 
hij voelde anderen aan en begreep ze. Tijd 
en aandacht aan elkaar schenken is uiter-
aard niet aan deze dag gebonden. Het hele 
jaar door kunt u momenten kiezen om wat 
extra tijd te besteden aan familie of een 
goede vriend of vriendin. Verbondenheid 
kent geen tijd.

Verenigingen zorgen   
voor verbondenheid
“Eens te meer in tijden van corona is ver-
bondenheid erg belangrijk. Het landelijk 
probleem van eenzaamheid doet zich ook 
lokaal voor. Het gemis van contacten via 
het verenigingsleven wordt het eerst lo-
kaal gevoeld”, verduidelijkt Kees Groots-
wagers, nr. 62 op de CDA-lijst in kieskring 
Tilburg voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen. ”Verenigingen organiseren activitei-
ten voor jong en oud, maar vervullen ook 
een maatschappelijke functie, omdat ze 
eenzamen en ouderen een mooi contact-
moment bezorgen. Laten we als volkspartij 
vooral hen niet vergeten en landelijk aan-
dacht vragen voor de grote bijdrage die het 
verenigingsleven verzorgt binnen de maat-
schappij. Ook in deze moeilijke tijden heb-
ben zij onze steun nodig.”

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



64

Hallo beste lezers van deze ‘Toren’

Na een lange tijd weer eens een berichtje 
van het zo vertrouwde koor Echo der Dui-
nen. Vertrouwd, zo kun je ons koor wel 
noemen binnen de Loonse gemeenschap, 
want we maken er al lang deel van uit. Vol-
gend jaar (2022) bestaan we zelfs al 150 
jaar en dat is voor een zangvereniging best 
een hele tijd.
We gaan als koor deze mijlpaal zeker ha-
len, dat kan zelfs het coronavirus niet 
meer verhinderen. Het virus heeft wél een 
streep	 getrokken	door	 onze	 ideeën,	maar	
we zijn best creatief in oplossingen beden-
ken dus dat jubileum vieren… dat komt wel 
goed.

Contact behouden
Ja… hoe ga je als koor om met het coro-
navirus? De wekelijkse repetities liggen al 
een jaar stil en dat zal nog wel even duren.  
Hoe houd je dan contact met je ‘zangfami-
lie’? Je ziet je medekoorleden vaak meer 
dan je eigen familie. In het voorjaar en de 
zomer konden we nog bij elkaar op de kof-
fie/thee	 in	de	 tuin	of	op	balkon	om	even	
met elkaar bij te praten. In de herfst en 
nu in de winter zie je regelmatig koorleden 
op vrijdag bij de kaasboer of de visboer op 
de markt. Daar is het tussen elf en twaalf 
uur het drukst en heb je even tijd om de 
wachttijd bij de diverse kramen te ver-
korten	door	een	fijn	gesprekje.

We maken ook veelvuldig gebruik van 
al wat de techniek ons biedt, zoals een 
telefoontje, een appje of een mailtje. 
Ook videobellen behoort tot een van die 
mogelijkheden. We hebben bij onze le-
den een extra ‘Kroniek’ (papieren club-
blad) bezorgd waarin leden die dat wil-
den konden schrijven hoe hij/zij deze 
coronatijd doorkomen. Een van de leuke 
berichten was dat er een koorlid over-
grootmoeder is geworden en ook mogen 

er enkelen van onze leden de eretitel opa 
of oma dragen. Helaas zijn er ook minder 
mooie berichten die ons bereiken in deze 
tijd, zoals een trouwe tenor die op dit mo-
ment in het ziekenhuis ligt (niet vanwege 
het virus). We wensen hem via deze To-
reneditie	ook	van	harte	beterschap!

Afscheid
Met verdriet hebben we afscheid moeten 
nemen van twee koorleden: onze zeer ge-
waardeerde sopraan M. Geurts en van de 
nestor van ons koor tenor Kees van Iersel, 
die al 66 jaar lid was van onze vereniging. 
Zo’n lang lidmaatschap wil toch wel iets 
zeggen over de sfeer binnen onze vereni-
ging.

Altijd welkom
We hopen dat we ná de zomervakantie 
weer kunnen starten met de repetities en 
ons zelf muzikaal kunnen voorbereiden op 
ons 150 jaar bestaan. Daarbij kunnen wij 
altijd nog versterking gebruiken. U hoeft 
geen noten te kunnen lezen en jong of oud 
maakt niet uit. Als u van een dwarsdoor-
snede van muziekstijlen houdt wordt uw 
stem	bij	ons	zeker	graag	gehoord!
Wij houden u op de hoogte.

Hartelijke groet voor u allen   
en blijf vooral gezond!
Liedertafel “Echo der Duinen”
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Biodiversiteit in de tuin

Rapport na rapport laat zien dat de bio-
diversiteit in korte tijd overal ter wereld 
achteruit holt. De landbouw wordt meestal 
als de zondebok aangewezen, maar het 
heersende groenbeheer en de manier van 
tuinieren, dragen bij aan dit probleem.

Hier zijn wat eenvoudige tips om de biodi-
versiteit in je tuin (en daarbuiten) te be-
vorderen:

1. Laat je grasmaaier* tussen april en juli in 
de schuur staan. Als je toch gazon wilt, 
laat dan wat gras vrij uitgroeien langs 
de randjes, achter in de tuin of onder 
de bomen. Lang gras biedt voedsel voor 
onder andere de rupsjes van vlinders.  
De eerste paardenbloemen voeden de 
eerste bijtjes. Hetzelfde geldt later in 
het groeiseizoen voor klavertjes, dui-
zendblad en andere inheemse plantjes. 
Komen er geen wilde plantjes op, strooi 
dan in het late najaar wat zaden van in-
heemse wilde bloemen over dit deel van 
je tuin. Je kan die zaden zelf verzame-
len.

2. Hou het inheems. Bovenstaande plant-
jes, maar ook inheemse bomen en strui-
ken zoals wilgen, klimop, slee- en mei-
doorn, zijn goede bronnen van nectar.

3. Gebruik geen pesticiden. Dit gif is ont-
worpen om insecten te doden. Als je tuin 
voeding biedt aan een gevarieerd eco-
systeem	van	insecten,	dan	creëer	je	ook	
een gevarieerde voedselketen, waarin 
wespen en lieveheersbeestjes, bijvoor-
beeld bladluis eten.

4. Zelfs de buxusmot verdwijnt als je de 
natuur zijn gang laat gaan. Als de struik-
jes tot de grond af zijn gesnoeid, bevat-
ten nieuwe takken een stofje waardoor 
ze niet meer interessant zijn voor de 
mot. Trouwens deze mot was een lek-
kernij voor mezen. Dat hadden ze heel 
snel door.

5. Zet je nachtverlichting uit als je de tuin 
’s avonds/nachts niet gebruikt. Lichtver-
vuiling is een enorm probleem. Vogel-
soorten zoals roodborstjes zingen dan  
’s nachts omdat de lichten hen in de war 
brengen; dit put ze tot stervens toe uit. 
Motjes hangen de hele nacht rond de 
lichten, waardoor ze verhongeren. In-
secten veranderen hun dagelijkse patro-
nen van eten, paren en migreren. Vleer-
muizen worden verblind. Het nachtleven 
raakt totaal in de war.

6. Wees blij met bomen. Zie de boom niet 
als een lastige rommelmaker, maar een 
leefgebied voor vogels en insecten. Zij 
geven gratis en voor niks zuurstof en ver-
koeling, nemen CO2	op,	vangen	fijnstof.

7. Neem de uitdaging aan door je tuin te 
vergroenen. Iedere tegeltuin** kan best 
een paar tegels missen. Zaai wilde bloe-
men in de vrijgekomen aarde en verbaas 
je over de kleur van bijv. klaproos en ko-
renbloem.

8. Kijk ook verder dan je eigen tuin. Als je 
denkt dat het plantsoenbeheer anders 
kan, zoek dan naar gelijkgestemden en/
of praat met het hoofd plantsoenbeheer 
of met de lokale politiek. Plaats een 
bord (Snoei)-Maai-Me-Nietje*.

Ingezonden door: Mevr. M.A. Stolp

* Zie Natuurmonumenten: Maai-Me-Nietje.
** Zie Platform Duurzaam
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Ontdek jouw talent met Sparkel2Doen

Bij Sparkel2Doen krijg je de mogelijkheid 
om je talenten en motivatie te ontdekken. 
Volg gratis workshops op het gebied van 
Fotografie,	 Film,	 Theater,	 Creative	 Tech-
nology of Creative Workshops met muziek, 
dans en media. Na het behalen van de cur-
sus	ontvang	je	een	certificaat.	Een	mooie	
aanvulling	voor	op	je	CV!
Meedoen?
Doe mee, als je tussen de 14 en 27 jaar oud 
bent, je je eenzaam voelt in deze corona 
pandemie, je een ziekte of beperking hebt, 
je je school niet hebt afgemaakt, je zonder 
werk zit, je nieuwkomer bent en je plek 
nog moet vinden.
Inschrijven
Inschrijven kan op onze website: sparkel-
2doen.nl. Ook kun je daar meer informatie 
vinden over de verschillende gratis work-
shops. Als je je inschrijft voor een cursus, 
dan neemt de cursusleider contact met je 
op. Er volgt een intakegesprek, waarin je 
meer hoort over de cursus en met ons ken-
nismaakt. De cursussen starten, als je mee-
doet, vanaf 1 april 2021.

Sparkel2Doen is een initiatief van de Natio-
nale Vereniging ReumaZorg Nederland bin-
nen de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), 
dat jou de kans geeft meer over jezelf te 
leren en iets goeds terug te doen voor an-
dere mensen.

Veel leren in korte tijd
Kaya	heeft	zelf	eerder	aan	het	project	film	
meegedaan en heeft daar geleerd om do-
cumentaires te maken. “In een paar maan-
den tijd leer je iets compleet nieuws. Dat 
is	superleuk!”	De	goede	begeleiding	tijdens	
de workshops maakt het mogelijk om alles 
uit jezelf te halen en te groeien. “Ook leer 
je nieuwe mensen kennen. Ik heb met som-
migen nog steeds contact.”
Omdat Sparkel2Doen focust op het leggen 
van nieuwe contacten, naast het aanleren 
van nieuwe vaardigheden, ontstaan soms 
zelfs nieuwe vriendschappen. Je krijgt in-
zicht hoe je impact kunt hebben op het 
leven van anderen, bijvoorbeeld door het 
maken	van	een	film.	“Ik	raad	iedereen	aan	
zich in te schrijven. Je leert veel over je-
zelf en leert vaardigheden waar je de rest 
van	je	leven	profijt	van	hebt.”	□

 

 



67

“Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets…”

Rebellerende vrouwen: website over 2e feministische golf in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en mediagenie-
ke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren 
waarmee de feministische actiegroep Dolle 
Mina ruim vijftig jaar geleden Nederland 
op zijn kop zette; of de openbare urinoirs 
die ze met roze linten hadden dichtgebon-
den. Ook in Brabant voelden vrouwen zich 
aangesproken en richtten afdelingen van 
Dolle Mina op, waaruit talrijke belangrijke 
initiatieven voortvloeiden.
Daarmee probeerden zij aandacht te vra-
gen voor de rechten van de vrouw en hun 
positie te verbeteren. Samen met Bra-
bantse feministen die aan de wieg hebben 
gestaan van de tweede feministisch golf 
in Brabant (1970-1990), heeft het BHIC de 
themawebsite ‘Rebellerende vrouwen’ ge-
maakt.

“Dolle Mina was het eerste initiatief dat de 
tweede feministische golf landelijke be-
kendheid gaf. De ludieke acties van deze 
beweging zorgde voor veel aandacht in de 
pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle Mina 
van het eerste uur. Deze acties hadden te 
maken met de onderwerpen die aan de 
orde werden gesteld. Had de eerste fe-
ministische golf geleid tot stemrecht voor 
vrouwen, recht op betaald werk en onder-
wijs, dankzij de feministen van de jaren 
zestig en zeventig werd abortus gelegali-
seerd, kwam de anticonceptiepil in het zie-
kenfonds en kwam er kinderopvang.

Van Aktie! naar Bewustwording
Na enkele jaren verschoof binnen deze 
nieuwe feministische beweging het accent 
van ludieke acties naar de bewustwording 
van vrouwen. In verschillende Brabantse 
plaatsen werden vrouwenpraatgroepen ge-
organiseerd. “Een verademing. Het idee 
dat je als vrouw over jezelf mocht praten, 
dat je mocht zeggen wat je mooi vond aan 
jezelf, en wat lelijk. Dat was helemaal 
nieuw. En ongehoord”, schrijft iemand op 

de site.

Een logisch vervolg hierop was 
de oprichting van vrouwen-
huizen, zoals in Eindhoven in 
1975. In datzelfde jaar ontstond 
‘Brood en Rozen’ in Den Bosch, 
waar men praatgroepen en vor-
mingscursussen opstartte en 
een vrouwentrefcentrum orga-
niseerde. In Eindhoven ging het 
‘Vrouwenkruidt’ van start met 
cursussen ‘Hoe zeg je wat je 
denkt’, eerst op stedelijk en la-
ter op wijkniveau. In Den Bosch 
ging dat precies andersom. Daar-
naast bleef er echter sprake van 

 °Vrouwenstaking in Den Bosch, 30 maart 1981. De 
staking was landelijk. Foto’s Wilma Geurtjens.
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activiteiten voor vrouwen in de wijken, zij 
het dat die nu werden aangeboden door 
het welzijnswerk, zoals het vrouwenwerk 
in Den Bosch- Oost. “Deze cursussen waren 
vooral gericht op bewustwording, vergro-
ting van het zelfvertrouwen en maatschap-
pelijk inzicht: cursussen maatschappelijke 
en politieke vorming werden opgezet en 
ook een lees- en schrijfcursus die later 
overging in een spontaan Open School-pro-
ject. Ook wonnen vanaf 1976 de zogeheten 
FORT-groepen (Feministische Oefengroe-
pen Radicale Therapie) snel aan populari-
teit”, vertelt Anita Koster.

En er gebeurde meer. Vrouwen ontdekten 
hun lichaam en elkaar. Er ontstonden zelf-
hulpgroepen op het gebied van gynaeco-
logie, eetverslaving en medicijngebruik, 
Vrouwen in de overgang (VIDO), DES-doch-
ters en Vrouwen tegen seksueel geweld. In 
Eindhoven opende een Blijf-van-mijn-lijf-
huis. Vrouwen leerden van elkaar te hou-
den, wat soms leidde tot seksuele relaties. 
Op vrouwenfeesten was het stampvol. Er 
kwamen vrouwenbands, vrouwenkoren, 
vrouwensportscholen, vrouwenboekhan-
dels, vrouwenkranten en vrouwendrukke-
rijen.

Vrouwenradio Den Bosch
“In die tijd, rond 1980, zagen wij het be-
lang in van eigen media om onze boodschap 
te verkondigen”, vertelt Wilma Geurtjens 
een van de oprichters van de Vrouwenradio 
Den Bosch. “We hadden al de Vrouwenkrant 
Rosa, een Vrouwendrukkerij ‘De Doordruk-
ster’ en nu dus ook de Vrouwenradio Den 
Bosch.” Elke vrijdagochtend zonden ze uit. 
Op de site kun je verschillende illegale 
uitzendingen hiervan terugluisteren, waar-
onder ‘Pottenprogramma’, ‘Pornoshop ge-
kraakt’, ‘Ontruiming van het vrouwenhuis’ 
en nog meer.

Het nieuwe feminisme
Na de tweede feministische beweging leek 

het feminisme voltooid, de strijd gestre-
den. Maar een nieuwe generatie van jonge 
feministen staat nog altijd op de barrica-
den, ook in Brabant. Zij voeren onder meer 
actie voor de rechten van alle vrouwen, of 
die nu hetero zijn, homo of in een mannen-
lichaam geboren, en verbinden deze strijd 
met die tegen racisme en voor een beter 
klimaatbeleid. Ze kijken naar inclusie en 
diversiteit en naar een betere verdeling 
van zorg voor kinderen én ouders.

Rebellerende vrouwen
Het BHIC bedankt in het bijzonder de kern-
groep van feministen die een sleutelrol 
hebben vervuld in de totstandkoming van 
de website ‘Rebellerende vrouwen’: Joke 
van der Beek, Anita Koster, Mariet Paes, 
José van der Wardt en Nel Willekens. Sa-
men met deze vrouwen uit Den Bosch is het 
BHIC op zoek gegaan naar aanknopingspun-
ten in de rest van Brabant. Dat is zeker niet 
uitputtend gebeurd en we zijn dan ook erg 
benieuwd naar alle Brabanders die herin-
neringen hebben, deelgenomen hebben of 
bijgedragen hebben aan de vrouwenbewe-
ging. Reageer op de verhalen, vertel over 
jouw eigen ervaringen en vul de site aan. 
Je kunt reageren via het forum op de site 
of (bijv. als je foto’s wilt sturen) en via 
info@bhic.nl.

Bezoek ‘Rebellerende vrouwen’ via:
www.bhic.nl/rebellerende-vrouwen.	□
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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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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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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 bereikbaar tel. 0900-8122,   
e-mail: info@thebe.nl. Internet: www.thebe.nl.
Buurtteam Thebe Loon op Zand/De Moer,  
24 uur per dag bereikbaar op 088-1176814.

LUNAVI KRAAMZORG (voorheen Thebe)
Prof. Cobbenhagenlaan 45, 5037 DB  Tilburg
tel: 013-3032500 - website: www.lunavi.nl.

MOEDERS VOOR MOEDERS
Ingrid IJpelaar-de Bock, Brahmspark 18,
5151 LM  Waalwijk, tel. 375555.  
e-mail: ingridijpelaar@hotmail.com 
website: moedersvoormoeders.nl.

OSTEOPAAT SOFIE ROELANDT
Kloosterstraat 14, 5175 BJ  Loon op Zand  
telefoon: 06-27841761  
website: www.osteopaat-sofie.nl.

OSTEOPATHIE SENS LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, 5175 BE, 763000.

FYSIOTHERAPEUTEN
Maatschap Fysiotherapie Loon op Zand
Kloosterstraat 37, 5175 BH  Loon op Zand,  
tel. 361248, e-mail: info@fysioloonopzand.nl, 
website: www.fysioloonopzand.nl.

SENS FYSIOTHERAPIE
Oranjeplein 21, tel. 763000 of 06-31796983  
jori@sensgezondheidszorg.nl
www.sensgezondheidszorg.nl.

FYSIOTHERAPIE DE HOOGT
Hoge Steenweg 45, 5175 AG  Loon op Zand
Telefoon: 853526 of 06-57936269.  
e-mail: info@fysiotherapiedehoogt.nl 
website: www.fysiotherapiedehoogt.nl.

LOGOPEDIE LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, tel. 06-44452344  
e-mail: info@logopedieloonopzand.nl 
website: www.logopedieloonopzand.nl.
KINDEROPVANG MIDDEN BRABANT
website: www.kinderopvangmb.nl
e-mail: info@kinderopvangmb.nl, tel: 278472.
GASTOUDERBUREAU BONTEKOE
Gespecialiseerd in gastouderopvang
Kerkstraat 5, 5175 BA  Loon op Zand.
Tel. 532321 of 0648-948933,
website: www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail: bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

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

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Secretariaat: Jan Hertogh, tel: 362347
Kloosterstraat 50, 5175 BJ  Loon op Zand
e-mail: secretaris@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. 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
Nr. 8 verschijnt op 28 april 20 april vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Digitale redactievergadering. Door de coronamaatregelen is het ook voor de redactie 
van Rond de Toren niet mogelijk om bij elkaar te komen voor de redactievergadering. 
Daarom	houden	we	al	een	tijdje	‛digitale	redactievergaderingen’	via	‛Teams’.	Echt	ideaal	
is	het	niet,	maar	het	is,	gezien	de	omstandigheden,	het	beste	wat	we	kunnen	doen!	□
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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