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

Nieuws
Regel 1: Precies een jaar geleden werden we in Loon op Zand geconfronteerd met iets 
nieuws.

Normaal gesproken is dat verfrissend. In het algemeen geeft iets nieuws ons inzichten en 
kansen. Om het anders te gaan doen, of zaken beter aan te pakken dan je tot nu gedaan 
had. Misschien herinnert u zich de verhalen van een ouder of grootouder over de komst 
naar Nederland van de eerste sinaasappel, banaan, het chinees afhaalrestaurant, het 
broodje shoarma, de computer. Onze monden vielen destijds open van verbazing, want 
die nieuwe dingen waren al snel helemaal ingeburgerd en niet meer weg te denken uit 
onze	samenleving:	ze	werden	verwelkomd	als	een	fijne	gast	aan	tafel.
Maar ook zoiets als een nieuwe baan geeft je als medewerker of collega de mogelijkheid 
om niet in oude fouten te vervallen of nu eindelijk eens te laten zien waar je kwaliteiten 
écht liggen. Nieuwe ronde, nieuw geluk, zullen we maar zeggen, maar is dat ook altijd 
zo…?

Op de radio was laatst een mevrouw te gast die vertelde al 25 jaar onderzoek te doen.   
Ze was al 8 jaar verplicht werkzaam in de Verenigde Staten en ook al zag ze haar familie 
daardoor maar zelden, ze vond dat niet erg. Het zichzelf wegcijferen deed ze trouwens 
meerdere keren in dat interview, want van persoonlijke schouderklopjes na een grote 
wetenschappelijke doorbraak wilde ze niets weten. Ze was een van de vele leiders van 
heel veel teams die wereldwijd aan eenzelfde soort oplossing werkten. Het laatste jaar 
was haar werk ontzettend hard gegaan. Er was een onnoemelijk geldbedrag hun kant op 
gekomen en de ontwikkelingen gingen plotseling razendsnel. Zo gaat dat soms met nieuwe 
dingen.

Ook met iets oudere dingen, zoals bijvoorbeeld met Rond de Toren, die alweer bijna 54 
lentes 20 keer per jaar de deurmatten van Loon op Zand laat schrikken. Afhankelijk van 
de vrijwillige functie die we bij ons blaoike hebben zijn we bijna dagelijks met die Toren 
bezig én met de goede invulling ervan. Door de veranderingen van het laatste jaar zijn 
ook wij teruggeworpen op onszelf. Waar halen we de 
verhalen vandaan? Kan het beter? Is die Toren wel 
leuk genoeg? Lezen jullie hem graag? Is er voldoende 
afwisseling in deze tijd zonder evenementen? Zijn 
we daar in geslaagd? We hopen van wel, maar jullie 
als lezers mogen het zeggen. We zijn te bereiken via 
Whatsapp, e-mail of heel ouderwets: de telefoon!

Verderop in deze Toren-editie leest u verder over het 
nieuwigheidje van regel 1.
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Rondje Huis ter Heide - De Moer
Deze ��5 �� l�n�e l�ndeli��e rond��nde���5 �� l�n�e l�ndeli��e rond��nde� �� l�n�e l�ndeli��e rond��nde�
lin� loopt door �eer een bi�zonder stu��e 
Loon op Z�nd. De route ����t �ebrui� 
v�n de ��ndel�nooppunten.

•	Lengte: 9,5 km, maar is eenvoudig zelf in 
te korten of te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: water, bosrijk, vogels en 

wild, heide en zand(grond).
St�rtpunten �unnen zi�n:
•	Loon op Zand: de parkeerplaats van Na-

tuurmonumenten aan de linkerkant in de 
Bergstraat/Middelstraat ongeveer 200 m 
voorbij de kruising met het Spinderspad.

•	Het Spinderspad t.h.v. knooppunt 10.
•	De Moer: Middelstraat, rechts thv knoop-

punt 85 net voor het begin van de bebou-
wing.

•	Knooppunten: 06, 10, 11, 66, 65, 14, 85, 
86, 87, 79, 02, 06.

De route kan gemakkelijk worden uitge-
breid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten.

Weetjes voor onderweg
Na	 de	 fiets	 of	 auto	 geparkeerd	 te	 heb-
ben lopen we richting Loon op Zand naar 
Knooppunt 06.

Gedenkbos De Spinder (knp. 06)
Gedenkbos De Spinder is een kleinschalig, 
persoonlijk gedenkbos. Voor uw gedenk-

boom of ander gedenkmonument(je) is een 
eigen – met houtwallen afgeschermd – ruim 
veld van 15 vierkante meter beschikbaar 
tussen hoge, zondoorlatende bomen met 
volop privacy. Of u kunt een plekje kiezen 
bij een boom of een struik op een collec-
tief veld. Het is ook een vrij toegankelijk 
mooi stukje bos om door te wandelen en 
tot rust te komen.

Voormalige militaire munitieopslag
Nadat de Tweede Wereldoorlog was beëin-
digd en de Koude Oorlog zich aandiende, 
werd een groot stuk bos in deze omgeving 
o.a. links en rechts van het Spinderspad ge-
bruikt als militaire opslagbasis (MOB). Hier 
werd munitie geproduceerd en opgeslagen. 
Als je goed kijkt, zie je langs de weg een 
aantal kale plekken met daartussen ber-
kenbomen. Hier stonden de gebouwen van 
de basis. De plek is nu dus teruggegeven 
aan de natuur, terwijl de sporen van het 
verleden nog zichtbaar zijn.

Spinderspad (knp. 6 - 10)
Voor veel wat oudere bewoners uit deze 
omgeving is de naam �de Spinder’ onlosma- is de naam �de Spinder’ onlosma-�de Spinder’ onlosma-de Spinder’ onlosma-’ onlosma-onlosma-
kelijk verbonden met de naam van de Til-
burgse vuilstortplaats die tientallen jaren 
via het Spinderspad te bereiken was. Deze 
vuilstort – die zich als een groene berg 
tientallen meters hoog aftekent tegen de 
horizon – is in de volksmond en later ook 
officieel	�de Spinder’ gaan heten. Er is nu 
een �burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-�burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-’ gebouwd waar inwo-gebouwd waar inwo- waar inwo-
ners kunnen investeren in windmolens om 
�Spinderwind’ op te wekken.

Al in de 17de eeuw liep er een zandpad van 
de Kraaivenstraat in Tilburg door de Loonse 
Heide naar Loon op Zand. Tussenhandela-
ren uit Tilburg die de Tilburgse wollenstof-
fenindustrie	 van	 grondstoffen	 voorzagen,	
lieten hun garens vaak in Loon op Zand 
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spinnen, omdat het daar nog goedkoper 
kon dan in Tilburg. De zandweg tussen de 
twee plaatsen ging daardoor het Spinners-
pad heten, later het Spinderspad.

Het Blauwe Meer 
(knp. 10)
Het is een voormalige 
zandwinning die het 
Blauwe Meer werd 
genoemd vanwege het 
heldere soms blauwe 
water. Het meer en 
het gebied er omheen 
worden nu gebruikt 
als Experience Island.

De locatie voor ie-
der evenement of  
voor een dagje 
strand!! Het bijna 
50 hectare tellende 
terrein bevat dichte 
bossen, kraakhelder 
water en mooie stran-
den. Bij uitstek ideaal 
dus voor bijvoorbeeld 
bedrijfsevenementen, 
personeelsuitjes, enz.

Leikeven en �lakke- en �lakke-
ven (thv. Knp.11)
Dit ven dankt zijn 
naam aan de afwa-
teringssloot die hier 

rond 1200 werd gegraven. In het plaatselijk 
dialect noemden ze die �de laaij’, dat later 
verbasterde naar �Leike’. Bij het Plakkeven 
is een uitkijkpunt over het verscholen ven. 
In het vroege voorjaar is dit de plek waar 
de heikikkers zich voortplanten en de man-
netjes enkele dagen blauw kleuren. Net als 
de kleine karekiet en tjiftjaf laat deze vo-
gel zich hier in de zomer geregeld horen en 
zien. (info Natuurmonumenten)

Landgoed Huis ter Heide
De route loopt  steeds langs de randen van 
landgoed Huis ter Heide en met een beetje 
geluk (of pech?) kom je langharige natuur-
beheerders tegen.
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Op Huis ter Heide grazen het hele jaar 
door Schotse hooglanders. Deze prachtige 
runderen zijn erg belangrijk voor het ge-
bied. Natuurmonumenten zet de dieren in, 
omdat zij met hun gegraas het halfopen 
landschap in stand houden en zorgen dat 
het niet dichtgroeit. Deze machtige dieren 
zorgen voor de mooiste foto’s, zeker als ze 
in het water staan. Hoewel ze er indruk-
wekkend uitzien, zijn ze erg zachtmoedig. 
Maar het blijven wilde dieren. Houd daar-
om altijd een gepaste afstand van onge-
veer 25 meter aan. Zeker als er jongen in 
de buurt zijn.

Natuurbegraafplaats
Natuurbegraven Nederland en Natuurmo-
numenten zijn gestart met de werkzaam-
heden voor een natuurbegraafplaats in een 
deel van natuurgebied Huis ter Heide. Deze 
ontwikkeling zal de kwaliteit van het na-
tuurgebied verbeteren, aldus Natuurmonu-
menten. Het doel is een robuuster gebied 
met meer variatie, afwisseling en structuur 
in de bossen en graslanden.
Een natuurbegraafplaats is een natuurge-
bied waar mensen zelf kunnen kiezen voor 
een laatste rustplaats in de natuur. De 
volledig ontwikkelde natuurbegraafplaats 
wordt	 in	 het	 voorjaar	 van	 2021	 officieel	
geopend. Huis ter Heide blijft openbaar 
toegankelijk voor natuurliefhebbers, wan-
delaars en omwonenden. De route loopt 
overigens niet over het gebied van de na-
tuurbegraafplaats.

 

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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�lan Lobelia (Knp. 66 - 65)
Het plan Lobelia was vroeger agrarisch 
maar is in de periode 1992-2010 door Na-
tuurmonumenten	met	behulp	van	Fuji	om-
gevormd tot een prachtig natuurgebied 
met water waar reeën en vele vogelsoorten 
voorkomen. Dus vogelliefhebbers, vergeet 
de verrekijker niet. 

Dankzij het herstelplan Lobelia zijn de 
intensieve landbouwgronden in het zui-
delijke deel van landgoed Huis ter Heide 
omgetoverd tot een prachtig nieuw natuur-
gebied met natte heide en oude en nieuw 
uitgegraven vennen.

Zo zijn de enige twee bij de ontginningen 
gespaard gebleven vennen, het Leikeven 
en het Plakkeven, die al die jaren omgeven 
zijn geweest door intensieve landbouw, 
in hun oude staat hersteld. Het project is 
genoemd naar de daar vroeger uitbundig 
bloeiende waterlobelia. Dit plantje zorgde 
zomers voor onafzienbare, weidse witte 
vlaktes. De waterlobelia kwam veel voor 
maar was vrijwel verdwenen door verzu-was vrijwel verdwenen door verzu- vrijwel verdwenen door verzu-
ring. Nu is de lobelia weer terug.
Beklim het uitzichtpunt even en je hebt 
een prachtig gezicht op de omgeving. Een 
klein ommetje over het knuppelbruggetje 
kan ook. Door de lage waterstand ligt dit 
pad over het water helaas momenteel op 
het droge. We verlaten de vennen en wan-
delen richting De Moer.

De Moer (Knp. 85)
De Moer, een van de drie kerkdorpen in de 
gemeente Loon op Zand, gelegen op een 
kruispunt van wegen met lintbebouwing. 
De geschiedenis gaat terug tot in de 14e 
eeuw en De Moer dankt zijn naam aan de 
veengrond die hier voorkwam en de bij-
behorende turfwinning. In 1894 wordt De 
Moer een zelfstandige parochie die zich 
afsplitst van de parochie St. Jans Onthoof-
ding in Loon op Zand. Café Restaurant ’t 
Maoske, dat uit 1894 stamt als café, win-é, win-, win-
kel en smederij met de toen toepasselijke 
naam Café Kerkzicht. Maar al snel wordt de 
naam veranderd in ’t Maoske, vanwege de 
toenmalige eigenaar Tinus Maas die door 
de inwoners van De Moer “�t Maoske” werd 
genoemd omdat hij zo’n klein vlug man-’n klein vlug man-n klein vlug man-
neke was.

Bij knooppunt 85 kan even van de route 
worden afgeweken om een rustpauze in 
te lassen bij ’t Maoske tegenover de kerk. 
Mocht vanwege de corona de uitspanning 
nog gesloten zijn, er zijn voldoende open-
bare bankjes bij de kerk.
Vanaf knooppunt 85 kan de route volgens 
plan vervolgd worden door de noordelijke 
bossen van het landgoed Huis ter Heide. 
Maar als je dat te veel kilometers vindt 
worden, ga dan van knooppunt 85 recht-
streeks naar knooppunt 2. De parkeerplaats 
is daar vlakbij.

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

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

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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Sámen pakken we corona aan

Op 5 febru�ri heeft de politie het plein�
t�e voor De Kios� schoon�evee�d. En i� 
vind hier iets v�n.

Lieve bewoners van Loon op Zand
Hoe je ook over het coronavirus, de coro-
namaatregelen, het coronavaccin denkt: 
we hebben allemaal een zwaar jaar gehad. 
Dat kan in de persoonlijke sfeer zijn ge-
weest. En enkelen van ons kregen ook nog 
eens	zakelijk	flink	te	lijden.
De eigenaren van De Kiosk, ons Grand Café, 
staan wat zakelijk leed betreft wel in onze 
lokale top 3. Hun situatie heeft veel inwo-
ners geraakt en we hebben samen in 2020 
een hartverwarmende actie gevoerd om 
hun zaak gaande te houden.

Veel mensen die niet direct in hun porte-
monnee zijn geraakt afgelopen jaar - om-
dat ze genieten van hun pensioen of omdat 
ze (nog) een vaste baan hebben - missen 
mogelijk de inleving voor het verstikkende 
lot waar het MKB (w.o. de horeca) mee te 
maken hebben gekregen. Je wilt niet in 
hun schoenen staan, geloof me. Behalve 
de angsten en zorgen waar de meesten van 
ons mee te kampen hebben, zijn de onze-
kerheden van de ondernemers gewoon on-
dragelijk. De zorgen om het voortbestaan 
van hun bedrijf levert hen nog eens zoveel 
meer	stress	op.	Faillissement	is	geen	sine-
cure. Ik weet dat uit eigen ervaring.

Bij De Kiosk houden ze de moed erin. Ze 
verdienen niks aan de handel voor hun 
deur op dat kleine pleintje; het is letterlijk 
�klein bier’. En ze bieden de bewoners van 
ons dorp een heel klein beetje vertier en 
vertrouwen in een toekomst dat het moge-
lijk nog wel goed komt. Even een glimpje 
van hoe het was.
Vrijdag 5 februari staan er ongeveer 20 
mensen voor De Kiosk, buiten in de kou, 

het heel even gezellig te hebben. En dan 
vindt een mens, een mede-inwoner van 
ons dorp, of een passant, een buurman of –
vrouw dat het “gevaarlijk is en… (misschien 
nog wel het ergste, ik weet dat niet) tegen 
de regels!” Wie het was en wat het idee 
was:	dat	weet	ik	niet,	dat	is	onbekend.	Fei-
telijk maakt die onbekende foto’s en belt 
de politie, stuurt de foto’s door.
De politie komt, stuurt iedereen naar huis 
en dreigt bij een volgende gelegenheid 
met een boete van € 4.000 voor De Kiosk. 
Ik denk niet dat ze die nog kunnen betalen.

Maar het kan nog een stap verder: op 13 
februari gaan we opnieuw even langs bij 
De Kiosk voor een warme glühwein en een 
hart onder de riem voor deze volhardende 
ondernemer. Dat lukt maar matig want… 
er zijn twee boa’s op bezoek geweest. Die 
hebben kennelijk goede argumenten om de 
warme glühwein op de kleine kaart te ver-
bieden. En de bezoekers mogen niet meer 
in de buurt van de houtkachel komen. Be-
grijpt u het nog? Voor mij is het een raad-
sel, maar kennelijk heeft corona ook nog 
iets te maken met warme glühwein en war-
me voeten?
Als iemand hier een zinnig antwoord op 
heeft dan verneem ik het graag. Er waren 
op dat moment nog andere bezoekers en 
die maakten zich net als ik boos over dit 
onbegrijpelijke en onnodige machtsver-
toon, namens zichzelf en voor de onderne-
mer. Die heeft inmiddels de schrik goed te 
pakken.

Wat mij opvalt aan de actie van �samen 
pakken we corona aan’ is dat we dat ken-
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nelijk helemaal alleen moeten doen. En 
dat is dan samen. Het nieuwe samen dat 
is alleen.

Ik heb afgelopen jaar zoveel eenzaamheid 
en persoonlijk leed door deze maatrege-
len gezien. En wat me het meeste verdriet 
doet is dit: het drijft ons als gemeenschap 
in Loon op Zand, als samenleving in Neder-
land, uit elkaar. Kennelijk vindt iemand 
onder ons dat het een prima actie is om 
op	deze	manier	 te	 zorgen	dat	 ‛de	 regels’	
gehandhaafd	 worden	 op	 straffe	 van.	 Mijn	
advies aan mijnheer of mevrouw die gebeld 
heeft: als je er wat van vindt, loop even 
naar De Kiosk en praat erover. Probeer dat 
eerst eens. We zijn na een jaar maatrege-
len allemaal wel een beetje coronamoe. 
Maar laten we dat dan tenminste samen 
zijn.

Ingezonden door: Margreet Laurs
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KIEN’s Kolumn
Vriendschap
Een paar keer per week loop ik door de 
Kerkstraat en langs L’Amitié. Mijn man 
had het er laatst nog over met zijn vrien-
den. Die goeie ouwe tijd. 

Dat was in een tijd waarin ik mijn man 
nog niet kende en ik niet eens wist waar 
Loon op Zand lag. Ik heb inmiddels een 
aantal feesten en partijen mogen mee-
maken in L’Amitié, maar als we het over 
de echte glorieuze dagen hebben van dit 
etablissement, dan praten we over járen 
terug. L’Amitié heette toen nog op z’n 
Hollands: Café De Vriendschap. 

In die tijd mocht je al alcohol drinken 
als je 15 was en begon het stappen om 
20.00 uur en na het voetballen op za-
terdag zelfs al in de middag! Die goeie 
ouwe tijd… Elke hard verdiende Gulden/
Euro die je die dag had verdiend bij de 
bakker of op de bouw, werd die avond 
opgedronken. Legendarische feesten, als 
ik de verhalen mag geloven. Niets was te 
gek en de sfeer was altijd super. Dansen 
op de tafels en op de bar. 

Op een normale vrijdag- en zaterdag-
avond begon de avond bij De Vriend-
schap en men eindigde bij Brandpunt in 
Tilburg de volgende ochtend. Een hele 
generatie aan Loonse mensen is hier 
groot geworden, heeft geleerd dat te 
veel shotjes na heel veel bier leidde tot 
een enkeltje WC-pot en heeft hier zijn 
eerste tongzoen gekregen in het smalle 
gangetje bij de jassen. De huiskamer van 
de jeugd van Loon op Zand. Die goeie 
ouwe tijd.

Tegenwoordig is het wel anders. Moet je 
je eerst vol gieten bij iemand thuis, bij 
ouders die wel vinden dat een biertje of 
twee, drie, vier mag als je 16 bent. Fiets 
je middenin de nacht straal bezopen 
naar de stad om daar vervolgens lang-
zaam te ontnuchteren zodat je alsnog 
veilig naar huis kunt fietsen om 3.00 uur 
’s nachts. De omgekeerde wereld. 

Toen ik verkering kreeg met mijn man 
had hij het vaak over De Vriendschap. 
Ik mocht eigenlijk nooit mee. Ik wilde 
mezelf ook niet opdringen, maar heb na 
een tijdje toch maar gevraagd of ik een 
keer mee mocht. Ik hou ook wel van een 
dansje en een drankje dus dat zou goed 
moeten komen. Hij had zijn antwoord 
echter snel klaar: “Er komen geen meis-
jes bij De Vriendschap”. Het floepte er 
zomaar uit, vol overtuiging om mij af te 
schepen. Klinkt nu als een goede grap, 
maar zo was het, punt uit, ik mocht 
niet mee. Dit was iets van hem. Te leuk 
om te delen. Ik geloofde hem natuurlijk 
niet, maar toen dit fake nieuws zich ver-
spreidde, was het snel gedaan met die 
glorieuze dagen. Wie wil er nu dronken 
worden op een plek waar geen meisjes 
komen? Die goeie ouwe tijd, wat verlan-
gen we er toch 
naar… Kan De 
Vriendschap 
nog één keer 
open als we 
weer mogen? 
En dan met 
meisjes?
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Maarten Hamers van   
HMS Hamers Metaal & Service
HMS H��ers Met��l & Service� een hele �ond vol. Dit �eer ��n i� het 
intervie� �e�oon ��n �i�n ei�en �eu�ent�fel �fne�en� ��t een luxe! 
Doord�t i� zo dicht bi� het vuur zit is het voor �i� niet �oeili�� o� dit 
verh��l te vertellen. Toch leu� o� zo het �espre� �et el���r ��n te 
���n. Lees �ee!

Maarten Hamers is de man achter HMS, 31 
jaar en in 2019 gestart met deze onderne-
ming. HMS produceert en plaatst stalen in-
terieur en exterieur en verricht kleine con-
structiewerkzaamheden. Maar hij is niet 
altijd de man van staal geweest.

Goed uitgepakte switch
Maarten heeft een verleden in de bouw. Hij 
heeft zo’n zes jaar in deze branche bij ver-
schillende bedrijven gewerkt en ook zijn 
papieren gehaald voor timmerman. Daarna 
was Nederland in de ban van de vorige eco-
nomische crisis waar de bouwsector hard 
door	getroffen	werd.
Hierdoor was er destijds onvoldoende werk 
en was het tijd voor een noodgedwongen 

carrière switch. Die switch heeft gelukkig 
goed uitgepakt!

De stap van bouw naar metaal was klein. 
Beide sectoren hebben veel overeenkom-
sten. Hoewel Maarten destijds geen las- 
ervaring had was dit geen beperking. Hij 
kon direct aan de slag bij ROK Metaaltech-
niek, destijds nog gevestigd in Loon op 
Zand. Ook volgt hij een driejarige (deel-
tijd)opleiding tot metaalbewerker en een 
lascursus. De voornaamste werkzaamheden 
bestonden voor Maarten uit montage en 
buitendienst bij ROK, maar ook productie 
en fabricage had hij onder de knie. Hier-
door heeft hij jarenlang en met veel ple-
zier deze allround functie vervuld bij ROK.

Een mens wil meer...
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
zo ook voor Maarten. Na verloop van tijd 
merkt hij toch dat hij graag wat �meer’ 
wil. Maar wat is dat meer? Misschien een 
eigen zaak? Dit idee sluimert geruime tijd 
en na wikken en wegen besluit hij de stap 
te wagen om voor zichzelf te beginnen. In 
september 2019 is HMS een feit. Hij start 
met (kleine) bouwwerkzaamheden zoals 
het plaatsen van overkappingen en zichzelf 
uitlenen aan externe bedrijven. Ook de 
eerste stalen puien worden vervaardigd. 
Door deze combinatie van werkzaamheden 
is de week vanaf het begin af aan lekker 
gevuld. De ervaring in de bouw komt dus 
wederom goed van pas en de combinatie 
blijkt goed te werken. °Maarten Hamers. (Foto: Bart van Hattem)
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De beste reclame: van mond-tot-mond
Ondertussen hebben de werkzaamheden 
zich meer verlegd naar de productie van 
stalen deuren, kozijnen en puien. Een 
werkplaats is snel gevonden in Dongen 
en vanuit hieruit bedient hij zijn klanten. 
Deze klantenkring beperkt zich niet alleen 
tot Brabant, hij heeft zelfs al stalen deuren 
mogen maken voor mensen in Rotterdam 
en Zevenhuizen. Maar ook in regio’s Loon 
op Zand en Dongen weten mensen hem 
steeds beter te vinden.
Mond-tot-mond reclame blijkt hierin de 
beste reclame te zijn en het is natuurlijk 
altijd een compliment, als je wordt aange-
raden door je eigen klanten.

Eén van de leukste dingen van dit werk 
is dat je altijd iets moois komt maken en 
hiermee mensen heel blij maakt. Het is in 
deze tak van sport niet mogelijk om voor-
uit te werken, want alles is maatwerk. Er 
zit dan ook altijd een tijdje (een paar we-
ken meestal) tussen het bespreken/inme-
ten van een project en het daadwerkelijke 
plaatsen. Mensen kijken daardoor altijd erg 
uit naar de komst en vaak maakt een stalen 

deur of pui een interieur ook helemaal af. 
Naast puien en deuren zijn de mogelijkhe-
den met staal eindeloos en Maarten is hier 
zelf het voorbeeld van, hij heeft de nodige 
meubels binnen staan.

Trends op de voet volgen
Een veelgehoorde vraag is �Maar ben je dan 
niet bang dat dit straks uit de mode is?’ 
Ook ik stel deze vraag omdat ik benieuwd 
ben hoe hij de toekomst ziet. Natuurlijk 
zijn bijvoorbeeld stalen deuren iets wat nu 
�in’ is en alles wat in is, gaat ook weer uit. 
Maar dan komt er weer iets anders wat een 
interieur modern of populair maakt. Het is 
dus zaak de trends en ontwikkelingen op 
de voet te volgen en mocht het niet lukken 
met staal, zijn er altijd nog volop mogelijk-
heden met hout. Hierdoor ziet Maarten de 
toekomst van HMS positief in!
 
Maarten heeft er nooit spijt van gehad dat 
hij voor zichzelf is begonnen. Een goede 
lasser maakt iemand natuurlijk nog geen 
goede ondernemer. Hierin ligt juist de uit-
daging en zorgt ervoor dat geen dag het-
zelfde is. Maarten hoopt nog heel veel 
mooie projecten te realiseren!

Redactie: Kristel Vermeer

 °HMS-project bij Hullenaar in Dongen.   
 (Eigen foto)

 °HMS-project bij Van Heeswijk in Tilburg.   
 (Eigen foto)
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Nelis van den Hoven 85 jaar lid van Sophia’s Vereeniging

Vijfentachtig jaar in edele vriendschap verbonden
Op vri�d�� 1� febru�ri vond een unie� 
en tevens bi�zondere �ebeurtenis pl��ts� 
toen op die d�� o� 11.00 uur Nelis v�n 
den Hoven in zi�n �pp�rte�ent in de 
Venloene �erd �ehuldi�d v�n�e�e zi�n 
85���ri� lid���tsch�p v�n de Konin�li��e 
H�r�onie ‘Sophi�’s Vereeni�in�’.
Onder normale omstandigheden zou deze 
huldiging deel hebben uitgemaakt van de 
157-ste Statiedag van Sophia, waarvan Ne-
lis al heel wat jaren deel uitmaakt. Helaas 
zorgde het corona-virus er hier ook voor 
dat alles anders was dan wat het normaal 
gesproken had moeten zijn.
Slechts met een paar mensen daadwerke-
lijk aanwezig in het appartement van Nelis, 
terwijl de overige familieleden en belang-
stellenden dit alles noodgedwongen via 
een video-stream moesten volgen, werd 

stil gestaan bij de bijzondere mijlpaal die 
Nelis die dag had bereikt.

Een ongekend jubileum
Om klokke 11.00 uur opende Sophia-voor-
zitter Peter Essers op afstand deze bij-
zondere bijeenkomst met iedereen, maar 
in het bijzonder Nelis, van harte welkom 
te heten bij deze bijeenkomst. Peter om-
schreef het jubileum van Nelis als een on-
gekend jubileum en deze video-streaming 
als een mooie alternatieve methode om dit 
jubileum, corona of niet, toch te vieren. 
Hij roemde de betrokkenheid van Nelis bij 
Sophia, voor wie de repetities belangrijker 
waren dan de verjaardagen in de familie 
en die in alle opzichten een voorbeeld was 
voor veel leden van de vereniging. Een man 
die ook sombere tijden voor Sophia heeft 
gekend tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
toen deze weigerde opgave te doen van 
hun activiteiten aan de, door de bezetter 
ingestelde, Nederlandse Culturele kamer 
en daardoor van 1942 tot 1944 in feite stil 
lag.

Nelis en Sophia
Als we als Rond de Toren-redactie in het 
Sophia-verleden van Nelis duiken, lezen we 
dat hij, geboren op 25 oktober 1923, zich 
als 12-jarig �aspirant-lid’ bij Sophia aan-
sluit. Vader Tinus van den Hoven, die dan 
al als baritonsaxofonist bij Sophia actief 
is, zal dit waarschijnlijk met veel genoe-
gen hebben aangezien. Nelis begon als jong 
manneke met de kleine trom en werd bij 
de harmonie tweede tamboer. Na een jaar 
of vier neemt Nelis, die als tamboer inmid-
dels de nodige indruk heeft verworven, ook 
de pauken voor zijn rekening.

Als in 1955 �Sophia’s Drumband’ wordt op-
gericht, wordt Nelis de tamboer-mâitre 

 °Nelis zat ’s morgens op tijd klaar voor alles wat 
er zou gaan gebeuren! (Foto: RdT)
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van deze drumband, maar blijft hij ook 
paukenist van de harmonie. In 1968 wordt 
ter aanvulling van de drumband een ma-
jorette-groep opgericht, waarvan Nelis de 
allereerste instructeur werd. Zijn inzet 
voor het majorettekorps werd mede on-
dersteund door zijn vrouw Riet, van wie hij 
in 2018 afscheid moest nemen, die er o.a. 
voor zorgde dat de majorettes er tijdens 
hun optredens keurig uitzagen.
Nelis was ook jarenlang betrokken bij het 
carnaval van ’t Vetlèr (de carnavalsvereni-
ging van Sophia) als lid van de Raad van Elf 
en  heeft hij zich heel wat jaren ingezet als 
voorman van de oud papier-ophaalploegen 
die elke zaterdag op pad gingen om oud pa-
pier in het dorp op te halen om daarmee 
de verenigingskas te ondersteunen. Voor al 
zijn verdiensten voor Sophia mocht hij in 
1977 terecht een Koninklijke onderschei-
ding ontvangen.

Bijzonder
Na de woorden van Peter Essers was het 
onze burgemeester Hanne van Aart die niet 
alleen Sophia’s Vereeniging feliciteerde 
met haar 157-ste Statiedag, maar zeker 
ook Nelis van den Hoven met zijn 85-jarig 
lidmaatschap. Zij noemde Sophia �bijzon-
der in de hechte gemeenschap van Loon op 
Zand’ en Nelis een van de boegbeelden van 
deze vereniging en een van de cultuurbe-
wakers ervan.

Na nogmaals Nelis geluk te wensen met 
zijn bijzonder lidmaatschap gaf zij aan 
blij te zijn dat, ondanks corona, er niet is 
gewacht om dit feit te vieren, maar sprak 
daarbij wél de hoop uit dat het volgende 
jubileum wel met iedereen fysiek gevierd 
kan worden. “Dus op naar je 90-jarig lid-
maatschap”, besloot ze haar bijdrage aan 
deze digitale bijeenkomst.

Ook ere-voorzitter Charles Verheijen sloot 
zich bij deze wens van onze burgemeester 
aan, nadat hij even terug ging naar de tijd 
dat de harmonie door de Loonse straten 
trok met Nelis als tamboer-maître voorop. 
Hij omschreef die tijden als hele mooie tij-
den die hij nooit zal vergeten. Ook hij feli-
citeerde Nelis: “Het gaat je goed en zeker 
tot je 90-jarig lidmaatschap!”

 ° In 1955 bij de oprichting van ‛Sophia’s Drum-
band’ wordt Nelis de tamboer-mâitre. 
(Foto: Archief Sophia)

 °Burgemeester Hanne van Aart noemde Nelis 
een van de boegbeelden van Sophia.   
(Schermafdruk)
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Joop van de Meulenreek van de Brabantse 
Muziekbond stak in zijn bijdrage aan deze 
bijeenkomst zijn loftrompet over Nelis niet 
onder stoelen of banken en noemde hem, 
in dit voor muziekgezelschappen �ramp-
jaar’, een vaandeldrager van de cultuur 

van Sophia. Het zal 
Nelis beslist goed heb-
ben gedaan dit te mo-
gen horen!

Voorzitter van de 
Raad van Advies van 
Sophia Jan Weierink  
en lid van deze raad 
Wim Luijendijk, beide 
oud-burgemeester van 

Loon op Zand, lieten zich in soortgelijke 
bewoordingen uit.
Jan Weierink: “Velen is een dergelijk lid-
maatschap niet gegeven. Sophia mag blij 
zijn met mensen zoals jij, voor wie niets 
teveel was. Ik gun je dan ook beslist deze 
unieke gebeurtenis. Blijf gezond Nelis en 

tot over vijf jaar!” Wim Luijendijk: “Ik 
zit werkelijk te genieten van deze bijzon-
dere gebeurtenis! Ik wens Nelis in al zijn 
bescheidenheid alle goeds toe en nog een 
lange tijd bij �zijn’ Sophia!”
Tot	slot	richtte	bestuurslid	Frans	van	Don-
gen nog het woord aan Nelis: “In de 85 jaar 
van jouw lidmaatschap heb ik er tot nu toe 
�slechts’ 40 jaar mogen meelopen. Dank je 
wel voor al je ondersteuning en blijf ge-
zond!”

Uniek
Na al deze mooie en vooral gemeende 
woorden werd het tijd om deze bijeen-
komst af te ronden, want later die dag zou 
Nelis nog de nodige aandacht moeten ge-
ven aan andere media die over hem wilde 
berichtten.

Namens Sophia’s Vereeniging overhandig-
de Letty Haen aan Nelis, naast de nodige 
bloemen, een oorkonde om dit bijzonder 
moment voor altijd vast te leggen. Dat dit 
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een heel bijzonder moment was voor hem, 
was overduidelijk toen hij tijdens zijn 
dankwoord geëmotioneerd reageerde en 
zijn dank uitsprak aan eenieder die deze 
bijzondere en unieke bijeenkomst mogelijk 
hebben gemaakt.
Het vijfentachtigjarig lidmaatschap van 
een vereniging als Sophia is een bijzonder 
unieke mijlpaal die hoogst zeldzaam is. 

 °Niet geheel zonder emotie dankt Nelis iedereen 
voor alle mooie woorden. (Schermafdruk)

Dat realiseerde het bestuur van Sophia’s 
Vereeniging zich terdege en daarom wilde 
zij er alles aan doen, corona of niet, om dit 
gebeuren door te laten gaan. En daarin zijn 
zij zeker geslaagd, getuige de vele positie-
ve reacties die Nelis heeft mogen ontvan-
gen. Reacties aan het adres van een bijzon-
dere verenigingsman, bij wie het hart altijd 
heeft geklopt voor Sophia en dat altijd zal 
blijven doen! Een man die al vijfentachtig 
jaar in edele vriendschap verbonden is aan 
deze vereniging! Zo’n prestatie verdient 
applaus en dat kreeg Nelis dan ook van ie-
dereen mede op verzoek van Peter Essers, 
voordat hij deze bijzondere video-stream 
afsloot.

Namens de lezers van Rond de Toren sluit 
ik mij graag aan bij alle gelukwensen die 
Nelis in de afgelopen periode ongetwijfeld 
zal hebben ontvangen!

Redactie: Tiny van Hooren

Te huur per april 2021
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Via deze weg vragen wij 
dus met klem aan die-
genen, die de poep van 
hun hond niet opruimen, 
om dat voortaan wel te 
doen. Wij stellen uw me-
dewerking hiervoor zeer 
op prijs.

Indien er geen verandering merkbaar is, 
zijn wij helaas genoodzaakt om de toe-
gangslaan naar het kasteel af te sluiten.

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel

Beste hondenliefhebbers
Landgoed Het Witte Kasteel stelt de toe-
gangslaan naar het kasteel met heel veel 
plezier open voor de bewoners van ons 
kerkdorp. Daar wordt erg veel gebruik van 
gemaakt als doorgaande wandelroute en 
ook vaak voor het uitlaten van honden.

De meeste hondenliefhebbers houden zich 
heel goed aan de regels, hartelijk dank 
daarvoor.	Maar	helaas	zijn	er	ook	een	flink	
aantal die dat niet doet.

De laan is ook de aanrijroute voor bruidspa-
ren en er worden ook veel foto’s gemaakt. 
Het	is	niet	fijn	voor	de	bruidsparen	en	an-
dere gasten van Het Witte Kasteel om met 
hondenpoep geconfronteerd te worden. 
Dat geldt ook voor de vele dorpsbewoners 
die gebruik maken van de laan en voor 
onze vrijwilligers die voor het onderhoud 
zorgen.

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Loon op Zand ‛Wandelgemeente van het jaar’?
Wat een eer! De gemeente Loon op Zand is 
één van de drie finalisten voor de verkie-
zing van ‛Wandelgemeente van het jaar’. 
‛Uiteraard’, zullen sommigen denken.
Want Loon op Zand is natuurlijk een prach-
tige gemeente om in te wonen, werken én 
wandelen. Maar nog niet iedereen heeft 
kennisgemaakt met de vele mooie wandel-
routes die de gemeente rijk is.

Te Voet Online organiseert sinds 2010 de 
verkiezing van de Wandelgemeente van het 
jaar. Dit jaar is één van de Loonse routes 
genomineerd. De route gaat dwars door 
de Loonse Duinen en leidt je via intieme 
bospaden naar uitgestrekte vergezichten 
over de zandvlaktes en heide. De volledige 
route kun je vinden op de website:
www.bezoekdelangstraat.nl/routes.

Wil jij ook graag dat Loon op Zand de 
Wandelgemeente van 2021 wordt?
Breng dan nu je stem uit via ���.
tevoetonline.nl. Stemmen kan tot en met 
19 maart. Op 1 april maakt Te Voet Online 
bekend welke gemeente zich Wandelge-
meente van 2021 mag noemen.

Wij hebben nog enkele tips   
voor de wandelaars:
•	Loon op Zand is alle dagen van de week 

een prachtige wandelgemeente! In het 
weekend is het vaak drukker in de wan-
delgebieden. Trek ook eens je wandel-
schoenen aan op een doordeweekse dag.

•	Toch op pad in het weekend? Controleer 
voor je vertrek de Druktemeter op:  
���.bezoe�del�n�str��t.nl.

•	Niet alleen in de Loonse Duinen vind je 
mooie wandelroutes. Denk ook eens aan 
een wandeling langs de vennen van Huis 
ter Heide of breng een bezoek aan Het 
Witte Kasteel. Je vindt in Loon op Zand 
wandelroutes van verschillende afstan-
den. Voor elk wat wils dus!

•	In Loon op zand kun je spannende Beleef-
routes lopen via de app ���.beleefrou�
tes.nl. Ontdek meer over de dieren in 
de Duinen, wandel door historisch Loon 
op Zand of ga met de kinderen op speur-
tocht.

•	Loon	op	Zand	kent	ook	bijzondere	fiets-
routes. Parkeer de auto eens wat verder 
weg	 en	 fiets	 naar	 één	 van	 de	 wandel-
routes.	Een	overzicht	van	de	fietsroutes	
vind je op:     
���.bezoe�del�n�str��t.nl/routes.	□

 °De genomineerde route gaat dwars door De 
Loonse en Drunense Duinen.
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De meeste lezers kennen zeker de bijnaam 
van de Tilburgers: Kruikenzeikers. Tijdens 
carnaval wordt deze naam door de feest-
vierende stedelingen met trots gebruikt.

Waar de naam Krèù-kezèèkers vandaan 
komt, is bij de meeste Midden-Brabanders 
ook	wel	bekend:	In	de	wollenstoffenindus-
trie, de voornaamste inkomstenbron in het 
vroegere Tilburg, gebruikte men de urine 

van de werknemers om de 
wol te wassen, te verven en 
te vollen. Daarom brachten 
de werknemers de urine van 
hun huishoudens in een kruik 
mee naar de fabriek.

Er is echter ook nog een an-
dere verklaring voor deze 
bijnaam en in dat verhaal 
speelt een boer uit Loon op 
Zand de hoofdrol: Bart den 
Breeje. Over dit verhaal is 

ooit door een onbekende auteur een lied 
gemaakt, dat in Tilburg en Goirle gangbaar 
was. Het werd gezongen op de melodie van 
‛Les	trois	cloches’	van	Jean	Villard	Gilles,	
een	lied	uit	1939,	dat	later	door	Edith	Piaff	
beroemd is geworden. In ons land werd de 
versie van André van Duin, �Bim bam’, in 
1982 een carnavalskraker.

De Tilburgse tekst is vermoedelijk na 1939 
gemaakt en werd in 1949 door Carol Don-
ders uit Tilburg opgetekend. Hij maakte er 
een derde couplet bij over de inzameling 
van urine van zwangere vrouwen door Or-
ganon uit Oss, die daarvan hormoonprepa-
raten maakte (�Moeders voor moeders’). 
De versie van Carol Donders is te vinden in 

De Krèùkenzèèker
of
Bart den Breeje

de Brabant Collectie:
���.http://���.cubr�.nl/speci�lebi��
dr��en/tilbur�selied�es/

Rolf Janssen heeft ook een versie van het 
lied opgetekend in Goirle en deze versie is 
opgenomen in het Tilburgs Liedboek �Ik zal 
zinge, hil men lèève’, in 2006 uitgegeven 
door de Stichting Tilburgse Taol.

Uit beide versies hebben wij de hiervolgen-
de tekst samengesteld. Op twee plaatsen 
wijkt de tekst van Rolf Janssen af van die 
van Carol Donders.
De sterretjes verwijzen naar de tekst van 
het lied, die hierna volgt.
*) Janssen schrijft hier: strôôm
**) Janssen schrijft: Vruuger toen ik ’t 
krökske alleen nog nie vaast kos haawe, 
toen hielp ons moeder me toch al zo fèèn.

De vraag blijft: wie is Bart den Breeje?
Verschillende personen, die op de hoogte 
zijn van de bijnamen die vroeger heel ge-
bruikelijk waren in Loon, hebben we ge-
raadpleegd, maar niemand kon antwoord 
geven op de vraag, wie de bijnaam Bart 
den Breeje droeg.

Als er lezers zijn die dit weten, doen ze de 
redactie een groot plezier als zij de naam 
van deze agrarier willen doorgeven via ons 
mailadres: info@ronddetoren.nl.

Loon en Tilburg
Als dit verhaal waar is - wat wij ernstig 
betwijfelen - dan zou daaruit blijken, dat 
Loon en Tilburg meer met elkaar te maken 
hebben, dan men op het eerste gezicht zou 
verwachten. De vaak afgebeelde kruiken-
zeiker is helemaal geen Tilburgse wever, 
maar een boer uit Loon op Zand!

Een aantal lezers vinden dat natuurlijk 
prachtig!

Redactie: Jan van Hoof
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‛De Krèùkenzèèker’ 
of ‛Bart den Breeje’

•	Melodie: Les trois cloches 
(Je�n Vill�rd Gilles)

•	Te�st: couplet 1 en 2 onbe�end;  
couplet 3 C�rol Donders.

1
’t Is misschien wel zeuvenhonderd jaor 
geleeje,
kwaam hier �ne boerewaogen aon.
En op d’n bok zaat Bart d’n Breeje,
z’n vrouwke was ok meegegaon.
’t Waren ’n paor immigraante,
uit ’t verre schôône Lôôn op Zaand.
Mar op d’n Heuvel moesse ze stoppe,
want daor was meej Bart wè aon de haand.

De koetsier sprong van de waoge,
want hij ha zon hôôge nôôd.
Mar vur de meense die et zaage,
schòmdenie z’n èège dôôd.
Vruuger stonter op d’n Heuvel,
ok al wel ne lèndebôôm.
Mar dè waar nog mar ’n klèntje,
en ons Lôôn op Zaandse ventje,
stond behoorlijk onder stôôm.*)

2
Hil zieleg stontie daor te kèèke,
tot dettie aon z’n vrouwke vroeg:
“Hoe moette hier naauw èègenlek piese?
Diejen bôôm die is nie dik genòg!”
Kee stapte aachter in durre waoge,
en krabte is over durren bèùk.
En eindelek ha ze et gevonde:
ne schôône Lôôn op Zaandse krèùk!

Bart d’n Breeje waar gelukkeg,
en de krèùk deej trouw der plicht.
Mar ’t perd wier plotsklaps nukkig,
en Bart waar rèèp vur et gesticht
Hij stond meej zunne krèùk te zwaaie,
midden op et Heuvelplèèn.
Tilburg hò toen nog gin bôôme,
daordur is et ok gekoome,
dè wij Krèùkezèèkers zèn.

3
Naa koomet end van dees schóón lieke;
ge hoeft oe nie te schaomen hor.
Want agge nie in ne krèùk kunt piese,
bende ginne Tilburger deur en deur.
Wij din’t al toen we’t alleen nie kossen;**)
toen piesten wij toch al zo fèn.
Mar tegesworrig doen et allêen nog mar 
de vrouwen,
en dan gebrèùke ze et vur meedicèèn.

Mar de tèèd is veul veraanderd.
Trots meugeme toch ammol zèèn.
Op de scheldnaom die we krèège,
dur piese op et Heuvelplèèn.
Dèt �ne Lôônse boer moes wezen,
dè ligt naa nie in men lèèn.
En ik zeeget van te vurre: 
“Zèèd’ in Tilburg nie geboore,
kunde ginne Krèùkenzèèker zèèn!!”

Vertaling
1
Het is misschien wel zevenhonderd jaar 
geleden:
Toen kwam hier een boerenwagen aan
En op de bok zat Bart de Brede.
Zijn vrouwtje was ook meegegaan.
Het waren een paar immigranten
Uit het verre mooie Loon op Zand.
Maar op de Heuvel moesten ze stoppen,
Want er was met Bart iets aan de hand.
De koetsier sprong van de wagen 
Want hij had zo’n hoge nood,
Maar voor de mensen die het zagen
Schaamde hij zich dood.
Vroeger stond er op de Heuvel
Ook al wel een lindeboom,
Maar dat was nog maar een kleintje
En ons Loon-op-Zandse ventje 
Stond behoorlijk onder stroom.

2
Heel zielig stond hij daar te kijken
Totdat hij aan zijn vrouwtje vroeg:
Hoe moet je hier nu eigenlijk plassen:
Die boom is niet dik genoeg.
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Kee stapte achter in de wagen
En krabde even over haar buik
En eindelijk had ze het gevonden:
Een mooie Loon-op-Zandse kruik.

Bart de Brede was gelukkig
En de kruik deed trouw haar plicht
Maar het paard werd plotseling nukkig
En Bart was rijp voor het gesticht:
Hij stond met zijn kruik te zwaaien
Midden op het Heuvelplein.
Tilburg had toen nog geen bomen
Daardoor is het ook gekomen
Dat we kruikenzeikers zijn.
3
Nu komt het einde van dit mooie liedje
Je hoeft er je niet voor te schamen, hoor
Want als je niet in een kruik kunt plassen
Ben je geen door en door Tilburger.
Wij deden het al, toen we het niet alleen 

konden, toen plasten wij al heel precies.
Maar tegenwoordig doe het alleen nog 
maar de vrouwen
En dan gebruiken ze dat voor medicijnen.

Maar de tijd is veel veranderd
Trots mogen we allen zijn
Op de scheldnaam die we kregen
Door plassen op het Heuvelplein,
Dat het een Loonse boer moest wezen
Dat ligt eigenlijk niet in mijn lijn.
Want ik zei het van tevoren:
Ben je niet in Tilburg geboren, 
dan	kun	je	geen	kruikenzeiker	zijn.	□
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Vijf letters bij een ongeluk
Op regel één van de eerste pagina waar we 
deze Toren mee begonnen sprak ik over een 
nieuwigheidje. We werden er al jaren voor 
gewaarschuwd, maar echt luisteren deden 
we niet… het bleef een soort van science-
fictionfilm,	 op	 een	 planeet	 afstand.	 De	
mevrouw die ik hoorde op de radio werkte 
al jaren aan de behandeling van virussen, 
soortgelijk aan COVID-19 of corona, zoals 
we haar in de volksmond zijn gaan noe-
men, miljoenen keren inmiddels. Zij zagen 
haar aankomen. Met haar formaat onge-
veer honderd keer zo klein als een micro-
scopisch kleine bacterie doet een virus in-
drukwekkende, grote dingen. En dat blijkt 
dus echt groot te zijn, want inmiddels be-
heerst ze ons dagelijks leven. Totaal. Dat is 
al eerder gebeurd in de geschiedenis, maar 
nu zitten niet onze voorouders, maar wij 
er middenin. U en ik. Allemaal in hetzelfde 
schuitje.

Organismen aan de rand van het leven
Onder wetenschappers bestaat geen over-
eenstemming of virussen eigenlijk sowieso 
wel levend te noemen zijn en daarom wor-
den ze ook wel �organismen aan de rand 
van het leven’ genoemd. Zag ik daar op-
eens (lampje!) een link met plunderende, 
vernielende mensdingen van een paar 
weken geleden? Hebben virussen eigen-
lijk ook (of wel) een geweten? Ze hebben 
in ieder geval genetisch materiaal en een 
eigen stofwisseling, maar zijn verder voor 
hun �vermenigvuldiging’ volledig afhanke-
lijk van hun gastheer. Hoewel virussen de 
gezondheid van een organisme kunnen ver-
storen, zijn er ook veel soorten die prima 
met een gastheer samen kunnen leven. Een 
bekend voorbeeld is het herpes-simplex-
virus, ofwel het koortslipvirus dat soms 
maandenlang in �slapende’ toestand in het 
menselijk lichaam kan circuleren. Dit komt 
ook voor bij het varicella-zostervirus, dat 

waterpokken en gordelroos veroorzaakt. 
Onder bepaalde omstandigheden kan zo’n 
in de coulissen levend virus voordelig zijn 
voor de gastheer, omdat ze het immuun-
systeem versterkt. Van groepsimmuniteit 
horen we de laatste maanden niets meer, 
bedenk ik me nu.

Waar virussen heel erg goed in zijn
Ze kunnen zich perfect aanpassen aan hun 
leefomstandigheden! En daar zit nou een 
belangrijk punt: Het afgelopen jaar zijn wij 
er met zijn allen achter gekomen dat wij, 
als mensen, misschien niet zo snel en goed 
zijn in ons aanpassen. We kregen beper-
kende maatregelen om onze oren, waarvan 
de laatste, de avondklok, misschien wel als 
de meest beperkende voelt. Een verwij-
zing naar de maatregelen in de WO-II werd 
vaak gemaakt, al ging die voor velen die 
het echt meemaakten veel te ver. Voor veel 
mensen werd de leefomgeving in ieder ge-
val stukken kleiner en ook de werksituatie 
veranderde ingrijpend.

Afgelopen maand werden op onze school 
taalexamens afgenomen. Toen zich twee 
examinatoren	aan	de	koffieautomaat	ston-
den te verdringen spraken zij onderling 
Duits. Normaal zou ik dat iets minder fat-
soenlijk vinden. “Der erste Student, der 
war	richtig	gut,	nah?	Hast	du	seine	Fragen	
an mich gehört?”

 ° Afbeelding: 1 SARS-CoV-2.
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Twee simpele zinnetjes en echt, ik had 
heimwee en kon mijn tranen maar net 
bedwingen. Waar we eerst wereldburgers 
waren, of op zijn minst Europeanen, zijn 
we nu vooral teruggeworpen op ons eigen 
Brabant.

Wij hebben moeite met aanpassen
Ons koopgedrag lijkt ook niet meer op dat 
van vroeger, net als ons sociale leven. Maar 
waar het virus zich razendsnel aan een 
nieuwe situatie aanpast, lijken wij er veel 
meer moeite mee te hebben. Ik laat even in 
het midden of ik een aanhanger ben van de 
ene of de andere of geen complottheorie, 
maar door alle verschillende deskundige 
meningen ben ik inmiddels wel een beetje 
murw geworden. Onze regering zendt ook 
nogal eens dubbele en voortijdige bood-
schappen uit, waardoor ik afgehaakt ben 
bij de persconferenties. Ik weet zelfs niet 
eens meer wat ik moet gaan stemmen op 
17 maart. Wie mijn stem pertinent NIET 
krijgt weet ik dan weer wel.

Maar voor goede, bruikbare info ben je 
voor veel dingen toch afhankelijk van men-
sen die er iets meer vanaf weten dan de 
gemiddelde burger. Dan mij ook. Komt nog 
bij dat wij in Nederland behoorlijk wat 
roeptoeters hebben. Dat zijn mensen die 
niet veel kennis hebben van wat dan ook, 
maar wel stellig hun mening ventileren op 
allerlei kanalen. En die kanalen bereiken 
mensen ongelofelijk snel, bijna net zo snel 
als een virus zich lijkt te verplaatsen.
Het ergste van al zijn de droeftoeters. Dat 
zijn mensen met zeer beperkte kennis die 
hun mening op een negatieve manier venti-
leren door alleen maar slechte dingen aan 
te halen en stemming te maken. En dan be-
doel ik niet de stemming die je leuke neef 
vroeger maakte op een ouderwets feestje: 
met of zonder drankje op, hij maakte altijd 
plezier en deed dat nooit ten koste van an-
deren! Nee, droeftoeters zijn vervelende 
schepsels.

Toch was de onderzoekster op de radio bij-
zonder goed te spreken over het laatste 
jaar. De doorbraak in het maken van een 
vaccin was Nobelprijswaardig, zo zei ze en 
bovendien voor meerdere ziekten toepas-
baar in de nabije toekomst. Ze was ongelo-
felijk trots op alle mensen die meegewerkt 
hadden.

Benoem positieve dingen
Als zij hoop houdt, dan doe ik dat óók, zo 
nam ik me voor. En zo begon er een soort 
van spel waarbij ik voor mezelf iedere dag 
een positief ding benoemde, ondanks of 
juist dankzij corona. En echt, de lijst is 
indrukwekkend. Ik noem maar iets op: Zo 
ben ik er weer eens achter gekomen dat 
ik meer van mijn wederhelft houd dan ik 
eigenlijk nog wist. Ons gezin werd begin 
maart	al	behoorlijk	getroffen	door	corona,	
maar zijn twee weken ziekenhuisopname 
aan 14 slangen, toeters, bellen en beade-
ming zette alles weer eens op zijn plek. 
Iedere stap in zijn herstel maakte ons ge-
lukkiger dan wat voor aankoop in de win-
kel dan ook. Je kunt weer zelf douchen? 
Jippie! Je doorligplekken op je hielen zijn 
bijna beter? Je kunt je sokken weer zelf 
aankrijgen? Ik hoef je niet meer rond te 
rijden? Die dertien kilo spiermassa die je 
verloor zijn bijna terug? Alle lieve mensen 
om ons heen? De huisarts en de burgemees-
ter die regelmatig belden om te vragen hoe 
het	 ging?	Heel	 erg	fijn	 allemaal.	Hartver-
warmend ook.

De straat waar wij wonen was nog nooit 
zo heerlijk stil, vooral tijdens de eerste 
lockdown, want alle sporten lagen stil. We 
konden tijdens een lange, prachtige zomer 
zelf op straat tennissen of voetballen en 
we zagen en hoorden meer lente en vogels 
dan ooit tevoren.

Door het thuiswerken werden velen van 
ons, maar ik dus ook, een soort van eigen 
baas. Waar ik aanvankelijk dacht dat je 
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minder uren maakt dan op kantoor, werkte 
ik meer dan ooit, alleen de verdeling was 
geheel anders. Ietsjes later uit bed stap-
pen dan normaal omdat je geen reistijd 
of	fileleed	had	 is	ook	heerlijk.	Uitgebreid	
ontbijten? Zin om rond 12 uur een rondje 
te wandelen? Gewoon doen! Dat verloren 
uurtje haal je ’s avonds zo weer in.

Op de dagen dat ik wel naar mijn werk 
�mocht’, want zo ben ik dat gaan zien, is er 
uitgebreid tijd om een praatje te maken. 
Ik heb meer mensen leren kennen aan een 
lunchtafel met drie op gepaste afstand, 
dan voorheen met 20 collega’s op een 
kluitje. En we missen studenten, de reden 
waarom we daar werken. Afgelopen week 
was er een student die een examenenvelop 
in kwam leveren. Toen ik haar zag en hele-
maal	blij	aansprak,	zei	ze:	“Och	juffrouw,	
ik mis zoveel van school. School is zoveel 
meer dan alleen dit gebouw en leren. U ge-
looft het niet, maar ik mis zelfs de stomste 
docent nog.” Toen ik vanachter mijn mond-
kapje glimlachte en knipoogde zei ze snel: 

“Neeee, juf, ik bedoel u niet!!”

En eerlijk, door corona worden er duizen-
den bordspelletjes gespeeld, worden er 
legpuzzels uitgewisseld, waren kasten zel-
den zo netjes, leerden we onze kinderen 
weer eens van heel dichtbij kennen, wa-
ren onze wasmanden nog nooit zo leeg, 
want netjes bijgehouden. Zijn er ontelbare 
prachtige initiatieven.

Een paar jaar geleden vroeg ik de slager 
om een schenkel en mooi rundvlees om zelf 
bouillon van te trekken. Het uiteindelijke 
doel was om ragout volgens familierecept 
te maken. “Och,” zei de oude vakman 
weemoedig, “dat u dat nog klaarmaakt, 
het lijkt een uitstervend iets, dat stoven en 
sudderen. Alles wat ik verkoop moet snel 
of kant en klaar zijn”. Inmiddels bakken en 
pruttelen we weer als nooit tevoren, liefst 
met de hele familie. En natuurlijk, dat ge-
mis aan school is een gemis, maar hebben 
we onze kinderen ook niet heel veel ge-
leerd tijdens corona?

En ja, ik weet het. We moeten wel. Deze 
situatie is niet leuk, met veel ernstige ge-
volgen, het beperkt ons op heel veel fron-
ten, het is ons overkomen en we willen er 
zo snel mogelijk weer uit.
U en ik. We zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje. Maar we maken er iets van, met 
een lijst met mooie dingen bijvoorbeeld! 
Vijf letters in een bizarre situatie, ofwel 
geluk bij een ongeluk.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Sinds de vori�e Kr�ntenb�� hebben �e 
toch no� een echte �inter �eh�d �et ’s 
n�chts te�per�turen rond de �15°. Men 
���nde zich in Z�itserl�nd of Oostenri��. 
De rest�ur�nts v�n ‛Bosch en Duin’ en ‛De 
Rustende J��er’� �l ���ndenl�n� dicht 
v�n�e�e de coron����tre�elen� h�dden 
een �eev�ller: ze �onden de ‛sneeu��
��n�ers’ buiten voor de deur voorzien 
van	 chocomel,	 koffie	 en	 worstenbrood.	
(BD 11/2)

Winter
De lammetjes van Bart van Ekkendonk van 
‛De	Lachende	Ooi’	hadden	geen	last	van	de	
kou. Bart: “Integendeel, lammetjes van het 
Kempische Heideschaap zijn prima bestand 
tegen winterkou. Ik heb liever dat het tien 
graden vriest dan dat het 5 graden boven 
nul is en de hele dag regent. Dat is veel 
slechter voor ze. Zolang de moeder genoeg 
melk geeft, is er weinig aan de hand. En de 
ooien houden hun lammeren zelf wel uit de 
koude wind.” (BD 5/2)

De Schotse Hooglanders werden ook bijge-
voederd. Zij zijn eigendom van de Stichting 
Taurus en Peter Verstijnen verzorgde met 
zijn	terreinwagen	de	‛roomservice’	voor	de	
beesten. (BD 12/2)

Jack IJpelaar schreef een impressie over de 
winterpret in de Duinen en het Bodemven 
in De Moer. (DK 17/2)

Carnaval
Vanwege de coronamaatregelen bleef het 
carnaval dit jaar beperkt tot een enkele 
activiteit, ook in ons dorp. Hans Immerzeel 

organiseerde een wandeltocht voor de ba-
sisschoolkinderen op vrijdag en een kleur-
wedstrijd voor de allerkleinsten en radio 
LOZZZEO was in het weekend in de lucht 
van 14.00 tot 20.00 uur. In de Standaard-
straat hadden de bewoners hun huizen met 
veel geel-rood versierd. (DK 17/2)

Loonse mensen in de krant
Frans	 Hendriks,	 echtgenoot	 van	 Elly	 Ver-
schuuren, overleed op 29 januari, 77 jaar 
oud. (BD 3/2)

In Dongen-Vaart overleed Maria Spapens-
Michielsen, 72 jaar oud. De uitvaart was op 
12 februari. (BD 10/2)

Martien van Liempd zingt bij popkoor Un-
dercover, maar heeft nog meer hobby’s, 
zoals	mountainbiken,	fietsvakanties,	hard-
lopen, vogels spotten en fotograferen. (DK 
3/2)
Astrid Brust is al vanaf de oprichting lid 
van dit koor en zit ook in het bestuur. Ook 
speelt zij ukelele en wil nog eens een grote 
wandeltocht in de bergen gaan maken. (DK 
17/2)
Jan Daems is al 20 jaar scheidsrechter bij 
Uno Animo. Ook heeft hij 45 jaar ervaring 
in de bosbouw en heeft een vijftal jaren 
de groenvoorziening van de club mee bij-
gehouden. (DK 3/2)
Peter	 Flohr	 schreef	 een	 ingezonden	 brief	
om uit te leggen wat het verschil is tussen 
Indische Nederlanders en Indonesiërs en 
wat de Indische Nederlanders en de Moluk-
kers hebben meegemaakt na de dekoloni-
satie van Indonesië. (BD 4/2)
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Yara Heikamp van basisschool De Vlinder-
boom is winnaar geworden van de Loonse 
ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Zij	las	voor	uit	‛Vlammen’	van	Hans	Hagen	
en de jury, bestaande uit burgemeester 
Van Aart, theatermaker Marij den Teuling 
en bibliotheekdirecteur Peter Kok, riepen 
haar uit tot Voorleeskampioen! Thomas van 
Vliet presenteerde de wedstrijd en Yara 
gaat op 14 april naar de halve provinciale 
finale.	(DK	17/2)

Ad van de Wouw (77) is verwoed vrijwilliger 
bij de Klussen- en Dienstencentrale. Hij is 
onder meer bezig met het opknappen van 
fietsen	 voor	 de	 Voedselbank.	 Samen	 met	
zijn vrouw Cis runde hij ruim 40 jaar een 
garagebedrijf aan de Kloosterstraat. (DK 
17/2)

Vincent Nijkamp verblijft al geruime tijd 
in	 Zuid-Amerika	 en	maakt	 daar	 een	fiets-
tocht van Columbia naar Ecuador: 2000 km 
door het Andesgebergte. Onderweg doet 
hij praktijkervaring op in de landbouw en 
werkt op verschillende landbouwbedrijven.
Zijn tocht is te volgen op:
���.vincentni����p.�ordpress.co�
(DK 17/2)

Bart van Drunen kreeg de gemeentelijke 
erepenning in brons bij zijn afscheid als 
gemeenteraadslid. (DK 17/2)

Nelis van den Hoven sloeg als kind thuis de 
pannendeksels stuk volgens de krant. Nu 
is hij 85 jaar lid van Sophia en werd via 
een videoverbinding door voorzitter Peter  
Essers gehuldigd. (BD 20/2)

Kerken
Loon op Zand gaat aan de slag met het ma-
ken van een toekomstplan voor de kerken 
in de gemeente. Samen met betrokken 
partijen zoals de kerkgenootschappen zelf 
en met inwoners wordt het totale kerken-
bestand in kaart gebracht. Bekeken wordt 
hoe de staat is van de gebouwen en wat de 

toekomstplannen en eventuele mogelijk-
heden zijn.

De	 ‛kerkenvisie’	wordt,	met	 subsidie,	 ge-
stimuleerd door de rijksoverheid. Welke 
kerken blijven als kerk fungeren, welke 
kerkgebouwen worden geschikt gemaakt 
voor nevengebruik en welke krijgen een 
andere functie? Maar ook: hoe het gesprek 
aan te gaan met alle partijen als er kerken 
gesloten of verkocht worden. (BD 19/2)

Gemeente en politiek
De CDA-fractie in onze gemeenteraad vroeg 
zich af of de fout bij het versturen van de 
uitnodigingen aan de leden van de stem-
bureaus op 17 maart a.s., waarover wij het 
hadden in Krantenbak 409, een gevolg was 
van een datalek, waarvoor de gemeente 
een boete zou kunnen krijgen. (BD 4/2)
Op 18 februari werd bekend dat die boete 
niet is opgelegd. (BD 18/2)

Vanaf volgende winter gaat onze gemeente 

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

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

*lid van Provoet
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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.

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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over tot een andere vorm van gladheidsbe-
strijding: met nat in plaats van droog zout. 
Ook de strooimachines moeten vervangen 
worden. Alleen het CDA vond een kwart 
miljoen euro investering wel erg veel. (BD 
12/2)

Burgemeester Hanne van Aart blijft bij haar 
standpunt, dat 70-plussers te veel gezond-
heidsrisico’s lopen als zij in het stembureau 
zitting nemen. Ook deelname van raadsle-
den vindt zij niet acceptabel. Zij is het dus 
niet eens met bezwaren van de raadsleden 
Kemmeren en Van Boven, waarover we het 
hadden in de vorige Krantenbak. (BD 17/2)

Laadpalen
Nederland is koploper in Europa als het 
gaat over het aantal laadpalen voor elek-
trische auto’s. De gemeente Loon op Zand 
heeft er 23. Volgens de ANWB zijn er zeven 
in ons dorp: twee op de Hoge Steenweg, en 
verder op het Lijkpad, in de Schutsboom-
straat, Klokkenlaan, Weteringplein en Van 
Rijckevorselstraat. Het initiatief om een 
laadpaal te realiseren laat onze gemeen-
te bij de automobilist zelf. De gemeente 
plaatst de palen op maximaal 300 meter 
loopafstand van het adres van de aanvra-
ger. Soms kan dat voor de deur zijn, maar 
als de parkeerdruk daardoor te hoog wordt, 
wordt gekozen voor een geschiktere loca-
tie. Ook kijkt men naar de spreiding van 
laadpalen in het dorp. (BD 6/2)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Kraanven 27 (i.v.m. kleinscha-
lig logeren), Udenhoutseweg 1 (overdekte 
paardenbak), Venloonstraat 12 (wijziging 
achtergevel), Hoge Steenweg 37 (herbe-
stemming van winkelruimte naar 2 woon-
units), Strieckenlaan 24 (herbestemming 
beschermd wonen), Loonse Molenstraat 42 
(bestemmingswijziging B&B) en Land van 
Kleef 2 (erker).
Omgevingsvergunningen werden verleend 

voor Oranjeplein 7 (in-uitrit), Bergstraat 
28 (bestemmingswijziging en vernieuwing 
dak), Van den Hummelstraat 42 (nokver-
hogende dakkapel) en Lijkpad 2 (splitsing 
pand).
Verder werd er een bestemmingsplan vast-
gesteld voor Weteringstraat 15B. (DK 3, 10 
en 17/2)

Zorg en welzijn
Het vaccineren tegen corona is inmiddels 
begonnen voor mensen van 85 jaar en ou-
der. Huisarts Claudia Verheijen, lid van 
het	crisisteam	‛Huisartsen	Rampen	Opvang	
Plan Midden-Brabant’ vertelde dat de huis-
artsen veel vragen krijgen van de oudere 
patiënten. (BD 4/2)

Jan Bernard Koolen, directeur van Residen-
tie Molenwijck, vertelt over hoe het er in 
zijn residentie aan toe gaat in coronatijd 
en welke maatregelen er zijn genomen. Er 
zijn slechts twee bewoners besmet geraakt 
en die zijn weer genezen. Gelukkig is er 
niemand overleden.
De oudste bewoners zijn inmiddels gevac-
cineerd en iedereen hoopt dat de lockdown 
tot een eind zal komen. Kleinschalige acti-
viteiten vinden wel plaats, zelfs mini-con-
certjes van bewoners op de vleugel. Mevr. 
van de Broek zagen we op de foto (DK 3/2)

Wandelen
De gemeente Loon op Zand is een van de 
drie	finalisten	voor	de	verkiezing	Wandel-
gemeente van het Jaar. Mensen kunnen 
stemmen tot en met 19 maart. Op 1 april 
wordt de winnaar bekend.
‛Te	Voet	Online’,	de	website	voor	wande-
laars, organiseert sinds 2010 de verkiezing 
van de Wandelgemeente van het Jaar. Dit 
jaar zijn naast Loon ook het Brabantse  
Landerd en het Limburgse Roerdalen in de 
race voor deze eretitel.
De	drie	finalisten	zijn	genomineerd	op	ba-
sis van een enquête over wandelvriende-
lijkheid. Verslaggevers van de wandelkrant  



34



35

‛Te	Voet’	zijn	ter	plaatse	geweest.	Ze	heb-
ben de mooiste routes in de drie gemeen-
ten gelopen. (BD 9/2)

Wegen
Het	tweede	gedeelte	van	de	snelfietsroute	
Tilburg - Waalwijk gaat aangelegd worden. 
(DK 10/2)

Natuurbeheer
Boswachter Irma de Potter stelt dat het 
heel druk is in de Loonse en Drunense 
Duinen	met	wandelaars,	fietsers,	honden,	
crossers en moutainbikers.
Toch kan het gebied dit aan, als de mensen 
zich maar aan de regels houden, maar dat 
gebeurt helaas niet. In het artikel somt zij 
een aantal overtredingen op, die het na-
tuurgebied verstoren.
En nu het aantal bezoekers door de lock-
down	flink	is	toegenomen,	zal	dit	ernstige	
gevolgen	hebben	voor	de	flora	en	fauna	in	
het gebied. (BD 4/2)

In de Loonse en Drunense Duinen, ten noor-
den van de Rustende Jager, is te zien dat 
het veelvuldige beklimmen van de duintop-
pen ook een keerzijde heeft. “Juist een 
duin is een heel waardevolle plek in dit 
stuifzandgebied”, zegt Irma de Potter. “De 
zomereiken die daar staan zijn eeuwen-
oud. Ze zijn ooit geplant als bron van hak-
hout. Eens in de tien jaar werden ze tot op 
de grond teruggesnoeid. Ze zijn geleidelijk 
ingestoven door het zand, maar nu dreigen 
ze om te vallen, omdat door erosie de wor-
tels bloot komen te liggen.”

Daar wordt nu aan gewerkt. “Onder die 
zomereiken is een heel speciale bosbo-
dem ontstaan. Insecten en andere dieren 
vinden er een schuilplaats. De bodem, die 
zich in de loop van eeuwen heeft ontwik-
keld,	zorgt	voor	voedingsstoffen	voor	veel	
planten, korstmossen, schimmels en bo-
demdiertjes, die het in het omringende 
stuifzand nooit zouden overleven. Het is 
daar een oase.” Daarnaast ziet Natuurmo-
numenten de duintoppen ook als cultureel 
en aardkundig erfgoed. (BD 9/2)

Voetbal
Kees van Loon blijft ook komend seizoen 
hoofdtrainer van Uno Animo en zoon Rick 
blijft assistent-trainer.
Britt Leermakers traint MO-17 en valt op 
drukke dagen in achter de bar. (DK 17/2)

Nieuwe Wetering
De huidige stand van zaken met betrek-
king tot de Nieuwe Wetering stond in een 
brochure van 8 bladzijden, die opgenomen 
was in De Duinkoerier van 10 febr.

Daarmee zijn we weer aan het einde van 
dit overzicht. Tot de volgende keer en blijf 
gezond! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Gespot
Wie vroeger, vóór maart 2020, graag ver-
schillende mooie plekken op de wereld be-
zocht, herkent ze misschien wel. Hoopjes 
stenen gekunsteld op elkaar gestapeld, op 
onmogelijke plaatsen bij een of andere af-
grond in de bergen.

De oorsprong en betekenis van deze steen-
mannetjes verschilt per cultuur. In som-
mige landen zijn deze steenstapels heilig 
en in de bergen fungeren ze vaak als navi-
gatiepunt voor bergbeklimmers. Vele toe-
risten weten dat niet en bouwen er graag 
een stapeltje naast zodat er hele velden 
met steenmannetjes ontstaan, vaak bij een 
mooi uitkijkpunt. Navigatie-technisch gaat 
dat natuurlijk niet goed, maar mensen mar-
keren nu eenmaal graag een plaats waar 
ze geweest zijn. Wat mij betreft beter een 
steenstapel	dan	een	leeg	flesje	cola.

Tot mijn grote vreugde spotte ik ander-
halve week geleden zowaar een steenman-
netje in Loon op Zand! Iemand heeft be-
dacht dat Loon op Zand het waard is, als 
heilige grond wellicht, om een stapeltje 
van stenen te bouwen uitkijkend over de 
kasteelweide. Het voelde ineens alsof ik 
weer die Egyptische berg had beklommen 
midden in de nacht om de zonsopgang te 
mogen aanschouwen en waar ik naderhand 
een steenmannetje heb achter gelaten met 
de gedachte “Carine was hier!”

Redactie: Carine van Esch

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Culturele activiteiten bij Het Witte Kasteel

Als het straks weer mag, dan zijn wij er klaar voor. Kom je dan ook weer mee genieten 
van de Concerten, de Muziek op het Terras en de Cultuur in de Tuin? Actuele informatie 
over culturele activiteiten vind je op: ���.het�itte��steel.nl/��end�

Graag tot ziens bij Het Witte Kasteel!
Team Cultuur

 °Foto’s Henri Boer, Ine Darlavoix en Anne-Marie Pullens
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 °Toen het plotselinge overlijden van Hanneke Molenschot van Cafetaria ’t Pleintje bekend werd 
in het dorp, werden bij het pand bloemen gelegd, lichtjes ontstoken en de nodige kaartjes met 
woorden van medeleven bezorgd. Een mooi gebaar van vele betrokkenen uit ons dorp! (Foto: RdT)
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Yara Heikamp is voorleeskampioen van de gemeente Loon op Zand!

Yara Heikamp van basisschool de Vlinder-
boom is winnaar geworden van de Loonse 
ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Zij	las	voor	uit	‛Vlammen’	van	Hans	Hagen.

Op 11 februari keken de schoolkampioenen 
samen met hun klas naar de uitzending van 
de wedstrijd. Zeven kandidaten hadden 
een	filmpje	thuis	opgenomen	en	ingestuurd	
waarin de kampioen zelf de hoofdrol speelt 
en een fragment uit zijn/haar boek voor-
leest.

De	zeven	finalisten	lazen	ongeveer	5	minu-
ten	voor	uit	hun	boek.	Nadat	alle	finalisten	
hadden voorgelezen, had de driekoppige 
jury de loodzware taak om een winnaar uit 
te roepen.

De jury bestond uit:
•	Hanne	van	Aart,		  

burgemeester Gemeente Loon op Zand
•	Marij	den	Teuling,		  

DraMarij Theatermakerij
•	Peter	Kok,		  

directeur Bibliotheek Midden-Brabant

Uiteindelijk werd Yara uitgeroepen tot 
voorleeskampioen! Dezelfde dag was de 
uitreiking bij Yara op school. Klasgenoten 
van de kandidaten hadden digitaal ge-
stemd op hun favoriet en de publieksprijs 
ging naar Evelyne de Wijs van basisschool 
de Vaert.

Voorleeskampioen Yara gaat door naar de 
halve	Provinciale	finale	op	14	april.	De	Bi-
bliotheek Midden-Brabant wenst Yara veel 
succes! De presentatie was in handen van 
rapper Thomas van Vliet, Ongelovige Tho-
mas	verzorgde	ook	de	pauzeact.	□

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Kerkberichten van   
6 tot en met 19 maart
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:  
secret�ri��t@p�rochie�illibrord.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; ���.p�rochie�illi�
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en in de namiddag op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas tot nader 
bericht nog steeds 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.:
NL2� RABO 0124 8331 01 o.v.v. Digitale 
collecte Parochie H. Willibrord.

Zond�� 7 ���rt �.30 uur: 3e zondag van 
de 40 dagentijd, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga. Jaarge-
tijde Toos van Veldhoven, maandelijkse ge-

dachtenis aan Thom en Annie Ligthart–Ver-
meer, in dankbare herinnering aan Pierre 
Standaert, Willy Damen–Mol, Hanny Stal-
pers–Smulders, Mariette van der Wegen–
van Looy.

Zond�� 14 ���rt �.30 uur: 4e zondag van 
de 40 dagentijd, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga. Ter na-
gedachtenis aan Riet Pel, jaargetijde Niek 
van Dooren-Albers.

Ook in de maand maart blijft het mogelijk 
om in de portalen van de St. Jan in Kaats-
heuvel en de kerk in Loon op Zand een 
kaars op te steken bij Maria. De portalen 
van beide kerken zijn open van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.

Wij namen afscheid van:
M�ri� Sp�pens�Michielsen
Geboren te Loon op Zand 10 maart 1948.
Overleden te Dongen 5 februari 2021.

Elly Korver
Geboren te Boskoop 19 juli 1943.
Overleden te Tilburg 7 februari 2021.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Opname Gezinsvieringen
Omdat de communicanten en vormelingen 
van vorig jaar, zowel als dit jaar nog niet 
de bijzondere dag van hun 1e h. commu-
nie en h. vormsel hebben kunnen vieren 
t.g.v. Covid-19, zijn de kinderen in kleine 
groepen bij elkaar geweest in de kerk in 
Loon op Zand en Kaatsheuvel (St. Jan) en 
de vormelingen in het parochieel centrum 
in	Kaatsheuvel.	het	waren	fijne	bijeenkom-
sten waarbij het belangrijkste was dat wij 
elkaar weer even konden zien, spreken en 
iets met elkaar konden ondernemen. Een 
leuke knutselopdracht. Vanwege Corona 
kunnen de gezinsvieringen geen doorgang 
vinden. Daarom is zaterdag 20 februari 
met een kleine groep kinderen en ouders 
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de gezinsvieringen van het weekend 27/28 
februari (2e zondag van de 40 dagentijd) in 
de kerk in Loon op Zand opgenomen. Dit 
gaan wij ook doen voor de gezinsviering 
van Palmzondag. De gezinsviering die werd 
opgenomen is nog te zien via de website 
en	Facebook.	Zo	hopen	wij	veel	ouders	en	
kinderen te bereiken om te laten zien dat 
we met elkaar een gelovige parochiege-
meenschap vormen ondanks alle beperkin-
gen. Er was een mooie afbeelding gemaakt 
met alle namen van de kinderen daarop 
met in het midden een kruis en ook een 
afbeelding van de regenboog en een duif 
als symbolen van hoop en Gods Geest. Veel 
dank aan allen die hebben geholpen met de 
voorbereidingen.

Veertigdagentijd een tijd om geloof, 
hoop en liefde te hernieuwen
In zijn boodschap voor de veertigdagen-
tijd	vraagt	paus	Franciscus	om	op	weg	naar	
Pasen Jezus in herinnering te houden, die 
“zich heeft vernederd, gehoorzaam werd 
tot de dood, tot de dood aan een kruis” 
(Fil.	2,	8).	“In	deze	tijd	van	bekering	her-
nieuwen wij ons geloof, putten wij het “le-
vende water” van de hoop en ontvangen 
wij met een open hart de liefde van God, 
die ons verandert in broeders en zusters in 
Christus”, zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de 
Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen 
om dankzij de werking van de Heilige Geest 
als nieuwe mannen en vrouwen herboren 
te worden. Maar de tocht van de veertig-
dagentijd staat, zoals de gehele pelgrims-
tocht van het christelijk leven, geheel in 
het licht van de verrijzenis, die de gevoe-
lens, de houdingen en de keuzes van wie 
Christus wil volgen, bezielt.”

V�sten� bidden� �even
Paus	 Franciscus	 noemt	 vasten,	 bidden	 en	
geven een voorwaarde bij het laten zien 

van bekering in de veertigdagentijd. “De 
weg van de armoede en onthouding (het 
vasten), de aandacht en zorgende liefde 
voor de gewonde mens (de aalmoes) en een 
dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Va-
der (het gebed) maken het ons mogelijk 
een oprecht geloof, een levende hoop en 
een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven� hopen� liefhebben
De paus schrijft dat ieder moment van het 
leven een tijd is om te geloven, te hopen 
en lief te hebben. “Dat wij de veertigda-
gentijd beleven als een tocht van bekering, 
gebed en samen delen en zowel gemeen-
schappen als individuen het geloof in de 
levende Christus laten herleven. De adem 
van de Geest bezield ons en de liefde van 
de barmhartige Vader is onuitputtelijk, al-
dus de paus.

Beste parochianen
De gemeente Loon op Zand was op zoek 
naar diverse extra locaties i.v.m. de aan-
komende Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 17 maart 2021. Omdat buiten de 
zorgcentra spreiding noodzakelijk is ben ik 
vanuit de gemeente benaderd of wellicht 
de kerk in deze tijd van nood een extra 
stemlocatie kan zijn. Het gaat nl. om een 
ruime locatie. Uiteraard ongebruikelijk, 
maar gezien de omstandigheden mogelijk. 
De bisschop heeft hierin toegestemd en 
aangegeven dat in deze situatie het H. Sa-
crament in het tabernakel dient te worden 
verplaatst naar een andere (kapel)ruimte.

Vanuit de huisartsenpost in Loon op Zand 
bereikte mij tevens het verzoek de kerk in 
Loon op Zand open te stellen voor Covid-19 
vaccinaties. Dit zal zijn voor een of twee 
dagen, in overleg. In beide situaties zullen 
wij rekening houden met de erediensten in 
de kerk. Vertrouwend op uw begrip hier-
voor houden wij u op de hoogte.

Pastoor Luijckx
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Samen komen we er wel!
Heeft u een oproep gehad voor de vaccina-
tie voor Covid 19 van het RIVM, maar kunt u 
niet zelf naar de vaccinatielocatie komen? 
ANWB AutoMaatje helpt!

Voor meer informatie of het aanvragen van 
een rit naar de vaccinatielocatie, kunt u 
op maandag t/m donderdag tussen 9.00 
en 12.00 uur bellen naar ANWB AutoMaatje 
Loon op Zand via tel. 280280.

Uitgebreidere informatie vindt u op: 
���.loonopz�nd.nl/�n�b��uto���t�e

Samen komen we er wel!

Kunnen wij of een vrijwilliger/dorpsge-
noot iets voor u doen in deze lastige tijd? 
Heeft u een vraag, een tip, zit u ergens 
mee? Of heeft u �alleen maar’ zin in een 
praatje, een maatje, wat gezelligheid?

Misschien heeft u tijd en energie over om 
zelf iets met en voor een ander te doen?
Neem hoe dan ook gerust contact op met 
team Loonopzandvoorelkaar.

Bel ons op 280280, e-mail ons via info@
loonopz�ndvoorel���r.nl of kijk eens op 
���.loonopz�ndvoorel���r.nl.	□

Amper staan de �Groen geleiding-haagjes’ 
bij en rond het Oranjeplein en meteen zijn 
er vernielingen. Paaltjes omver, afzetting 
kapot en tussen de haagjes duidelijk spo-
ren	van	fietsbanden.	Jammer	en	ook	asoci-
aal…	(Foto:	Ruud	Peters)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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 °Kees en Rick van Loon.  
Foto: archief Uno Animo.

Kees van Loon ook komend seizoen hoofdtrainer bij Uno Animo

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen 
melden dat hoofdtrainer Kees van Loon ook 
in het komende seizoen verbonden blijft 
aan Uno Animo. Kees is momenteel bezig 
aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer.

De beslissing van Kees om er nog een jaar 
aan vast te plakken wordt gedragen door 
de volledige selectie. Ook oud-eerste elf-
talspeler Rick van Loon blijft komend sei-
zoen deel uitmaken van de technische staf. 
Hij zal wederom met zijn vader samenwer-
ken als assistent-trainer. Beiden hebben 
een lange historie bij Uno Animo.

Kees van Loon doorliep alle jeugdelftallen 
bij Uno Animo en debuteerde op 15-jarige 
leeftijd in het eerste. Na enkele seizoenen 

kreeg	hij	de	kans	om	bij	FC	Den	Bosch	te	
gaan spelen, destijds nog een suptopper 
in de Eredivisie. Na vele jaren hoofdklasse 
gespeeld te hebben en daarna een zeer 
succesvolle carrière als trainer/coach in 
de top van het amateurvoetbal gehad te 
hebben, keerde hij terug bij Uno Animo. 
Eerst twee seizoenen als assistent-trainer 
van het eerste, naast toenmalig hoofdtrai-
ner Stefan Brok. In 2018 nam hij het stokje 
over van Stefan en werd hij hoofdtrainer. 
Nadat zijn tweede en derde seizoen als 
hoofdtrainer van Uno Animo door het wel-
bekende virus in de war zijn geschopt, ho-
pen we dat Kees zijn succesvolle trainers-
carrière komend seizoen met een volledige 
competitie kan voortzetten.

Rick van Loon doorliep ook alle jeugdelf-
tallen bij Uno Animo, hij kwam in de win-
terstop van seizoen 2005-2006 vervroegd 
over vanuit de jeugd naar het eerste elftal, 
onder	trainer	Frank	Leenders.	Na	het	sei-
zoen 2019-2020 nam hij afscheid als speler 
van Uno Animo 1. Rick maakte voor Uno 
Animo 1 in competitie verband meer dan 
100 doelpunten. Nadat Rick in het verleden 
al trainer was van de A1 (JO19-1) heeft hij 
in het huidige seizoen zijn trainerscarrière 
voortgezet als assistent-trainer van Uno 
Animo 1. Ook Rick heeft te kennen gegeven 
volgend seizoen weer als assistent-trainer 
aan Uno Animo verbonden te willen blijven.

Wij wensen Kees 
en Rick veel succes 
en zijn als bestuur 
overtuigd van een 
goede en sportieve 
samenwerking met 
beiden.

VV Uno Animo  
Anjo Damen
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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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“Hoi, las in de opgave van 27 januari bij 
�the show must go on’ dat het wat moeite 
kost om het blad te vullen, laat ik eens een 
stukje schrijven was mijn idee… weet niet 
of het wat is…” Een mail met deze aanhef 
viel op 1 februari j.l. op de virtuele deur-
mat van Rond de Toren. Gevolgd door: 
“Hoi, las dat het wat moeite kost om het 
blad te vullen, laat ik het nou leuk vinden 
om te schrijven!!”

En daarmee was niks teveel gezegd, dat 
�stukje schrijven’ bleek een indrukwek-
kend levensverhaal van een dorpsgenoot, 
namelijk dat van Roland Ligtenberg, 37 
jaar. Twintig jaar geleden veranderde zijn 
leven ingrijpend door een ongeluk. Ro-
land heeft zich een bijzondere manier van 
schrijven eigen gemaakt, daardoor klopt 

het niet altijd, afgaande op onze gram-
maticale regels en zinsbouw, maar is dat 
zo erg? Ik moet denken aan het bordje wat 
ik bij Roland zag staan met de tekst: NIET 
PERFECT	 IS	OOK	GOED.	En	zo	 is	het	maar	
net!

Hij zegt er zelf over: “Ik wil gewoon vertel-
len wat ik te vertellen heb, geen gedoe met  
hoofdletters enzo, lekker doorschrijven.” 
Die tijd besteedt hij dan weer wel aan 
het einde van zijn zin, daar staan steevast 
drie puntjes … Het is even wennen, maar 
eenmaal aan het lezen ben je eigenlijk zo 
gewend. Als je dat zelf wilt ervaren ver-
wijs ik je door naar het blog van Roland op  
Facebook	met	als	titel:	Mijn	bijzondere	le-
ven met NAH. Aan de wens om zijn eigen 
geschreven verhaal zoveel mogelijk intact 
te laten werk ik heel graag mee, Roland 
heeft voor dit artikel wel toestemming ge-
geven	om	hoofletters	toe	te	voegen	en	de	
extra puntjes weg te laten. 😉 Genoeg in-
leiding, ik laat Roland aan het woord.

“Veel dorpsgenoten zullen er wel van ge-
hoord hebben en vragen zich misschien af 
hoe het met me gaat, waarom ik nog steeds 
met een scootmobiel rij, ik kan lopen, 
maar niet lang. Ik moet zuinig met mijn 
energie omgaan, daarom maak ik soms de 
keuze voor de scootmobiel. Daar maken 
mensen weleens opmerkingen over, om-
dat ze het niet snappen, daar heb ik geen 
moeite mee. Wel met een dorpsgenoot die 
het niet kan laten mij nog steeds een suk-
kelaar te noemen. Laten we het er maar op 
houden dat diegene er niks aan kan doen, 
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hoop voor hem dat ie een keer vrede met 
zichzelf krijgt.

Op 17 mei 2001 was ik op weg naar mijn 
werk, was scheepsinterieurbouwer, dat 
bedrijf zat toen in Sprang-Capelle. Bij het 
oversteken een auto niet gezien, volgens 
omstanders (later gehoord) kwam er een 
auto van links en een zelfde kleur auto van 
rechts, toen die elkaar passeerden keek ik 
en dacht dat het er 1 was. De snelheid aan 
de hand van de remsporen van de auto kon-
den niet goed berekend worden omdat de 
bestuurder van schrik de rem los liet toen 
ie me raakte, voor hoe ver ze hebben kun-
nen berekenen heeft ie 83 tot 88 km/h ge-
reden. Ik ben toen naar het Elisabeth zie-
kenhuis gebracht, ongeveer een maand op 
de IC, een week op urologie, omdat mijn 
nier bleef bloeden.

In totaal 4 maanden in coma gelegen, 3,5 
week aan de beademing, als je van de be-
ademing af gaat ben je volgens het zieken-
huis uit coma, maar dan kom je in vegeta-
tieve toestand. Gelukkig weet ik niks van 
die tijd, want heb kantje boord gelegen, 
daarna een jaar gerevalideerd bij revalida-
tiecentrum ’t Leijpark.
Het klinkt gek, maar het was voor mij geen 
onplezierige tijd. Ik zal echt wel dingen 
anders vertellen dan zoals het was, maar 
vertel hoe ik het heb onthouden, hoe ik het 
heb meegemaakt. Van het begin en de prik-
keltherapie weet ik niet veel meer en later 
kwamen er bepaalde therapieën altijd te-
rug. Niet alleen mijn nier was kapot, ik had 
ook hersenletsel en heb nu dus NAH (niet 
aangeboren hersenletsel)

Ik heb spasme, zie dubbel, mijn korte ter-
mijngeheugen is aangetast (ja in het be-
gin was het zo: als ik de laatste hap eten 
nog in me mond had en je vroeg dan wat ik 
had gegeten, wist ik het niet meer, het is 
wel verbeterd, maar bij bijvoorbeeld ver-

moeidheid moet ik soms nog even denken). 
Ik heb ook een brandwond op me been van 
de uitlaat, de scooter heeft op me gelegen.
Mijn �’rem’’ is kapot gegaan, lach daarom 
veel, kan hier niet altijd wat aan doen. De 
eerste jaren na me ongeluk lachte ik heel 
de dag, ook bij een begrafenis, dat was 
voor anderen niet leuk, maar kon er niks 
aan doen. Dat is een stuk minder gewor-
den, ben wat volwassener geworden, maar 
als het onverwachts is lach ik soms iets te 
snel. Sinds ik het geaccepteerd/aanvaard 
heb van mijn ongeluk heeft het me rust ge-
bracht en sta nu vrolijk in het leven. Doe 
soms dingen op mijn eigen manier, de �bui-
tenwereld’ draait toch wel iets serieuzer 
en sneller, continu dat volhouden lukt me 
niet. Bij het Leijpark op school dachten 
de leraren dat ik een slimme jongen was, 
omdat ik vaak zei dat ik het wel wist en 
dat het wel goed zou komen, ze gingen me 
daarom testen en het bleek dat ik toch niet 
zoveel wist.

Ik was ook te oud voor die school en ben 
toen naar Werkenrode gegaan (in Groes-
beek, vlakbij Nijmegen). Hier kunnen men-
sen met een beperking school volgen, krij-
gen woontraining en therapie als het nodig 
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is, ik had nog revalidatie therapie nodig, 
dus ging vaak naar de Sint Maartenskliniek 
in Berg en Dal, de tijd die over was ging ik 
naar school. Het ging steeds beter, dus kon 
ook meer naar school, ben uiteindelijk een 
opleiding in de administratie gaan doen. 
Dit ging goed, een paar keer naar de ver-
volgopleiding en zelfs stage gelopen in het 
Radboudziekenhuis.
De collega’s daar kwamen erachter dat ik 
wel van een grapje hou, van werken kwam 
steeds minder, bij de eindevaluatie bleek 
dat niet in me voordeel te werken, de chef 
stelde voor om maar iets anders te gaan 
doen.

Had echt een paar jaar voor ogen en er 
ook wel serieus voor gewerkt dat een ge-
wone baan me wel zou lukken. Mijn job-
coach heeft toen een andere stage voor 
me gezocht, heb een week bij de activi-
teiten geholpen in de Venloene, vond dat 

erg leuk, maar niet voor de hele week. Ik 
had met mijn vader ook al een keer een 
gesprek met de directeur gehad en ben 2 
middagen vrijwilliger geworden. Was toen 
al een beetje een apart geval (haha), was 
bij Werkenrode ergens halverwege het jaar 
ingestroomd en maanden voor het was af-
gelopen me diploma al gekregen, dus het 
was toen echt gewoon een beetje vakan-
tie vieren op school!! Had bijna alleen nog 
maar leuke vakken, yoga, koken, compu-
tertekenen en ook nog wel �gewone’ les-
sen, maar was toch verdacht vaak ziek.
Ik was op mijn paviljoen ook bezig met op 
mezelf leren wonen, dus had al �’een ei-
gen huisje’’. Tegenwoordig zou je dat een 
�mancave’ noemen, hahaha, nee zo erg 
was het niet hoor.”

Het tweede deel van dit artikel kunt u le-
zen in de volgende Rond de Toren-editie 
van 17 maart. -red.
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‘Niet meedoen zat ons gewoon niet lekker’

Gemeente Loon op Zand alsnog partner   
Van Gogh Nationaal �ark

In december 2020 besloot het college van 
burgemeester en wethouders van Loon op 
Zand	dat	de	gemeente	niet	financieel	kon	
bijdragen aan het realiseren van het Van 
Gogh Nationaal Park. Daar komt het nu op 
terug. “Een zo belangrijke en veelbeloven-
de ontwikkeling op het gebied van natuur-
behoud en ontwikkeling mogen we niet aan 
ons voorbij laten gaan”, vindt wethouder 
economie	en	toerisme	Frank	van	Wel.	“Niet	
meedoen zat ons gewoon niet lekker.”

Er is, nadat dat eerste besluit viel, nog een 
paar keer gesproken tussen Van Wel, het 
Van Gogh Nationaal Park en het college 
van B&W. “Vooral tussen de wethouder van 
economie	en	toerisme	en	die	van	financiën	
zijn harde woorden gevallen”, doet Van Wel 
even alsof hij niet zelf allebei die porte-
feuilles beheert. “In overleg met Van Gogh 
Nationaal Park vonden we een oplossing 
waardoor	we	 toch	 financieel	 verantwoord	
kunnen bijdragen aan een topeconomie in 
een toplandschap.”

Daarmee komt hij tegemoet aan de wens 
van	 oppositiepartij	 Pro3.	 “Fractievoorzit-
ter Louis Laros sprak me hierover aan. Hij 
zag graag dat Loon op Zand alsnog dit ini-
tiatief steunde. Mede daarom hebben we 
het besluit nog eens goed tegen het licht 
gehouden.” Een deel van de oplossing was 
het inzetten van het restbudget van de 
stuurgroep Loonse en Drunense Duinen van 
het	jaar	2020.	De	financiële	schade	voor	de	

gemeente is daarmee nihil terwijl de ont-
wikkelingen kunnen doorgaan. “Vervolgens 
moeten we voor de jaren 2022 en 2023 ie-
der nog eens €12.500,- zien te vinden. Dat 
móet lukken, daarvoor vinden we de ge-
dachte achter het Van Gogh Nationaal Park 
mooi en veelbelovend”, aldus Van Wel.

Van Gogh Nationaal Park is een samenwer-
king tussen zo’n vijftig partijen in Bra-
bant, variërend van ASML tot ZLTO, van 
landschapsbeheerders, gemeenten, water-
schappen, natuur- en milieugroepen tot 
provincie. Doel is om een groot deel van 
het grondgebied van de provincie Noord-
Brabant, inclusief woonkernen, ‘Natio-
naal Park’ te maken. Het beschermen van 
een landschap, zo is de gedachte, doe je 
niet duurzaam door er een hek omheen 
te zetten. Het is juist zaak samen goed 
na te blijven denken hoe een landschap 
ook in de toekomst zijn waarde blijft be-
houden. De Loonse en Drunense Duinen 
zouden onderdeel uitmaken van dit park. 
(Zie: www.vangoghnationalpark.com.) □
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Valentijn in Loon op Zand
Natuurlijk dikgedrukt in iedere agenda: 14 
februari, Valentijnsdag! Dit jaar geen excu-
ses dat er carnaval gevierd moest worden. 
Enkel een ritje op de schaatsen kon de dag 
doorkruisen. Maar dit is prima te combi-
neren met een ontbijt (eventueel op bed) 
toch?
Er doen verschillende verhalen de ronde 
over het ontstaan van Valentijnsdag. Zo 
zijn er verschillende priesters geweest 
met de naam Valentinus, maar het kan ook 
komen van een feest wat gehouden werd 
ter ere van de vruchtbaarheidsgodin. Anno 
2021 is het voornamelijk een commerciële 
dag geworden, ooit begonnen in de Ver-
enigde Staten en ondertussen overgewaaid 
naar Nederland. Oorspronkelijk bedoeld 
om je (geheime) liefde anoniem de liefde 
te verklaren, maar inmiddels viert zo’n 30 
procent van de Nederlanders deze dag. Ze-
ker ook in Loon op Zand!

De	 Financiën	 had	 een	 heerlijk	 ontbijt	 sa-
mengesteld wat in het gehele weekend be-
zorgd of afgehaald kon worden. Ruim 350 
van deze boxen zijn er in dit weekend be-
zorgd. En aan de reacties te zien was dit 
zeer in de smaak gevallen. Deze waren lou-
ter positief!

Ook was in de vorige editie van Rond de 
Toren te lezen over het Valentijnslied wat 
Café De Kiosk heeft ontwikkeld in aanloop 
naar deze romantische dag. Zij hadden 
voor de gelegenheid brunchboxen gemaakt 
welke uit te breiden waren met een bos ro-
zen, chocoladeverrassing of een lied aan je 
eigen voordeur.

Zangeres Evy had hier haar medewerking 
aan verleend en kwam bij verschillende 
deuren een liefdeslied zingen begeleid 
door haar gitarist. Romantischer wordt het 
niet, toch? En terwijl Loon op Zand nog wit 
zag van de sneeuw, werd er achter heel 
wat voordeuren in ons dorp een compleet 
verzorgd ontbijt genuttigd. En dat zonder 
er	zelf	de	deur	voor	uit	te	hoeven!	□
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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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Toneelvereniging ’t Moers Verzetje laat van zich horen

’t Moers Verzetje blijft actief!
Normaal gesproken zou toneelvereniging 
’t Moers Verzetje nu publiceren dat ze in 
maart hun jaarlijkse toneeluitvoeringen 
zouden hebben. Ieder jaar komen er ruim 
700 bezoekers. Een avondje gezelligheid en 
onbevangen lachen. Daar komen de bezoe-
kers voor. Samen met de goed verzorgde lo-
terij lukt dit de leden van ’t Moers Verzetje 
jaar op jaar. Vorig jaar zouden we zelfs 
voor het eerst in het bestaan van ’t Moers 
Verzetje vier voorstellingen bij ’t Maoske 
doen, zodat alle bezoekers goed konden 
zitten en verzekerd waren van mooi zicht 
op het toneel. Helaas konden we maar één 
weekend spelen.

sica Stevens is een vaste hoofdrolspeelster,  
Carine Loonen speelt sinds vijf jaar mee en 
in 2019 is Constance de Bell lid geworden 
van de club.

De afgelopen tijd mochten onze leden door 
de coronamaatregelingen niet repeteren 
en in 2021 zijn er dan ook geen toneelvoor-
stellingen. ’t Moers Verzetje wil toch van 
zich laten horen en momenteel komt er 
wekelijks een van onze leden in de Duin-
koerier aan het woord. Wij wensen u veel 
leesplezier bij deze interviews en hopen u 
in maart 2022 weer bij een van onze to-
neeluitvoeringen te mogen ontmoeten. Tot 
dan.

Namens alle leden van ’t Moers Verzetje,
Eric Schoenmakers en Carine Loonen

’t Moers Verzetje wil nogmaals alle sponso-
ren van het afgelopen jaar bedanken voor 
hun geldelijke bijdrage of hun bijdrage 
aan de loterij. Zonder henn geen vereni-
ging. Op de foto het decor van twee jaar 
geleden	bij	het	stuk	‛Boerenbond	en	Rode	
Lampjes’, waarbij wij het barretje van Van 
Venrooij Interieurbouw uit Loon op Zand 
mochten lenen. Dat was echt super, want 
het paste precies in ons decor.
Ondertussen zijn er vier Loonse inwoners 
actief binnen ’t Moers Verzetje. Jos van 
Leeuwen is al negen jaar decorbouwer 
en	 is	 tijdens	 de	 repetities	 souffleur,	 Jes-

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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Samenloop voor Hoop 2022

Vrijwilligers: “Schouders eronder”
Beste lot�enoten in het leven �et en n� 
��n�er: �i� ���n voor u ��ndelen!

Wij gaan voor u wandelen en dat doen we 
24 uur lang. Om aandacht te vragen voor 
de strijd die u dagelijks voert, medisch, 
fysiek en mentaal, om de ziekte en de ge-
volgen te verslaan. Ons doel is tweeledig. 
Er is blijvend veel geld nodig voor weten-
schappelijk onderzoek zodat we meer grip 
krijgen op steeds meer kankersoorten en 
de gevolgen. Daarnaast omkleden we het 
wandelevenement voor u met allerlei acti-
viteiten zodat u voor even uw zorgen kunt 
parkeren. Een evenement met een lach en 
een traan, voor u en uw omgeving.
Zet de datum in uw agenda: 5 en 6 �uni 
2022. Het duurt nog even, omdat ook wij 
door Corona beperkt worden, maar zo heb-
ben we de tijd om met vrijwilligers een 
mooi evenement neer te zetten.

Geld inzamelen
Voor het onderzoek naar kanker is veel 
geld nodig en gelukkig zien we resultaten 
in kennis over vormen van kanker, in be-
handelmethodes, in kwaliteit van leven. 
Kwaliteit tijdens leven met en na kanker 
krijgt ook steeds meer aandacht. We zien 
landelijk een groei in organisaties die juist 
naast het medisch traject diensten aanbie-
den voor de fysieke en mentale steun wat 
zo belangrijk is.
Naast landelijke organisaties, landelijke 
websites en landelijke evenementen, zien 
we ook lokale steun gericht op kwaliteit 
van leven. Daarbij denken we bijvoorbeeld 
aan de inloophuizen, waar u vrijblijvend 
terecht kunt voor een praatje met lotge-
noten, deelnemen aan workshops, etc. Van 
deze inloophuizen hebben we er twee, in 
Waalwijk en in Tilburg. Daarnaast zien we 

ook lokale initiatieven gestart door vrien-
den, buurtgenoten of familie van lotgeno-
ten die samenkomsten organiseren.

Voor onderzoek is veel geld nodig, maar 
ook de inloophuizen en andere project-
groepen	hebben	financiële	steun	nodig	om	
hun diensten te kunnen aanbieden en uit te 
breiden. Wij organiseren ons wandeleve-
nement	in	samenwerking	met	het	KWF	en	
afgesproken is dat van het bedrag dat we 
inzamelen 40% naar het onderzoek gaat. 
Mooi dat 60% beschikbaar komt voor de in-
loophuizen en de lokale projecten.

Uw zorgen parkeren
Wij kunnen ze niet wegnemen, maar wel 
kunnen wij u een weekend bieden met zo-
veel activiteiten dat u en uw directe omge-
ving de zorgen even kunt parkeren.

Ons wandelevenement staat bekend als 
de Samenloop voor Hoop. Centraal in het 
weekend staat een wandelestafette van 24 
uur, dus ook ’s-nachts want kanker slaapt 
ook niet. We organiseren deze wandelesta-
fette waarvoor teams zich inschrijven om 
24 uur lang te wandelen over een parcours 
langs de Kasteelweide. Deze Samenloop 
voor Hoop wordt voor de eerste keer ge-
organiseerd in de Gemeente Loon op Zand, 
maar ons doel is dit evenement elke 2 jaar 
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op de agenda te plaatsen. Daarom is het zo 
belangrijk dat de eerste versie direct een 
groot succes is.

Naast het sportieve element organise-
ren we een compleet programma voor de 
sfeer van de wandelaars en de bezoekers 
van de Samenloop voor Hoop. Er komt een 
speciaal programma voor lotgenoten, een 
aantal	 specifieke	 ceremonies,	 een	 mooie	
kinderloop, een braderie, een amuse-
mentsprogramma met muzikale optredens, 
lezingen, sportieve activiteiten, etc. Acti-
viteiten voor de sociale binding van en tus-
sen de wandelaars, de bezoekers, speciale 
gasten. In deze Samenloop voor Hoop met 
activiteiten werken we ook samen met Het 
Witte Kasteel.

Oproep voor vrijwilligers
Wij vertrouwen erop dat u enthousiast 
wordt over onze Samenloop voor Hoop.
Voor het organiseren van dit evenement 
hebben we uiteraard veel vrijwilligers no-
dig. Vrijwilligers die weten waarom ze tijd 
en energie steken in het realiseren van een 
mooi weekend voor onze lotgenoten. Vrij-
willigers die het leuk vinden om samen met 
anderen in een project te stappen en hun 
creativiteit willen inzetten om de doelen 
van onze samenloop te bereiken.

Daarom deze oproep: Vrijwilligers “schou-
ders eronder” en “mouwen opstropen”.
Een oproep voor iedereen in Kaatsheuvel, 
Loon op Zand en De Moer, zich aan te mel-
den als vrijwilliger. Willen we onze doelen 
halen,	financieel,	beleving,	verbinding,	dan	
hebben we daarvoor jullie inzet nodig. In-
dividuen, gezinsleden, vrienden, collega’s 
die vanaf 1 mei dit jaar zitting willen ne-
men in een van onze commissies, heten wij 
van harte welkom. Het concept is mede de 
kracht van de Samenloop voor Hoop. Het 
is een lokaal georganiseerd evenement, 
waarbij je als betrokken vrijwilliger veel 
ruimte krijgt om er met de commissie een 

eigen invulling aan te geven. Je geeft kleur 
aan jouw eigen evenement. 
Een citaat van een vrijwilliger die eerder 
heeft meegewerkt een mooie Samenloop 
te organiseren:

“De Samenloop voor Hoop is een evene-
ment met heel veel verschillende gezich-
ten, gevoelens en belevingen. Ik leerde 
wat verdriet is, wat succes is, wat verlies 
is, wat plezier maken is, welk verhaal er 
achter een traan schuilgaat en wat er al-
lemaal bij de organisatie van zo’n evene-
ment komt kijken. De organisatie kostte 
me tijd en inspanning, maar ik heb er zó 
veel voor teruggekregen!”

Deze saamhorigheid en verbinding tussen 
vrijwilligers, tussen lotgenoten, tussen 
vrijwilligers en de lotgenoten maakt de Sa-
menloop voor Hoop een uniek en belang-
rijk maatschappelijk evenement. Ons team 
bestaat momenteel uit 5 bestuursleden en 
13 vrijwilligers. We streven naar minimaal 
een verdubbeling van dit aantal. Na uw 
aanmelding organiseren wij begin maart 
een informatieavond. Wilt u meer weten of 
u aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met:

Frank Tabbers
Voorzitter Samenloop voor Hoop   
Gemeente Loon op Zand
tabbersfrank@gmail.com
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Vincent Nijkamp fietst van Colombia naar Equador
Om ervaring op te doen in de landbouw 
trok Vincent Nijkamp uit Loon op Zand naar 
Zuid-Amerika. De verplaatsingen van het 
ene landbouwbedrijf naar het andere doet 
hij niet per bus of per trein maar met de 
fiets.	Op	dit	moment	is	hij	onderweg	van-
af de Atlantische kust van Colombia naar 
Equador, een tocht van 2000 km door de 
Andes. Op zijn reis door Zuid-Amerika ont-
moet Vincent bijzondere mensen, maakt 
hij vrienden en geniet hij van de natuur.

Vincent Nijkamp wil praktijkervaring op-
doen in de landbouw op boerenbedrijven in 
Zuid-Amerika. Hij vertrekt naar Colombia 
en het plan is om te gaan werken op boeren 
landbouwbedrijven en telkens na een tijd-
je weer op zoek te gaan naar een volgende 
locatie. Hij werkt niet voor een geldelijke 
vergoeding maar voor kost en inwoning. De 
afstanden tussen de bedrijven wil Vincent 
niet	per	bus	of	trein	afleggen	maar,	sportief	
als	 hij	 is,	 per	 fiets.	 Dat	 Vincent	 Nijkamp	
niet	 terugdeinst	 voor	 een	 fikse	 fietstocht	
was al wel bekend. Drie jaar geleden deed 
de Duinkoerier verslag van zijn thuiskomst 
nadat hij van Barcelona naar Loon op Zand 
was	gefietst.	Op	dit	moment	is	hij	in	Bogo-
ta, nadat hij vanuit Cartagena in Colombia 
is vertrokken om in Mindo, Equador, uit te 
komen. Een reis van ruim 2000 km door de 
Andes.

Met z’n drieën richting de kust
In de omgeving van Medellin werkt Vincent 
de afgelopen periode op een grote boerde-
rij. De boer heeft een huisje in Rio Cedro 
aan de kust en hij nodigt Vincent uit om 
daar naartoe te komen. “Het leek me heel 
interessant. Niet in de laatste plaats om-
dat de boer daar met een aantal mensen 
een bos van zo’n 120 voetbalvelden groot 
had aangelegd.” De trip bedraagt 500 km 
en als hij een kennis van de boer, Georges 

genaamd, van zijn voornemen vertelt, zegt 
deze	dat	hij	met	hem	wil	meefietsen.	Vin-
cent gelooft hem niet maar de dag van ver-
trek gaat hij nog wel even bij hem langs. In 
zijn	huis	staat	een	mooie	fiets	die	van	een	
Amerikaanse gast blijkt te zijn. Een oud-
NFL-speler,	 Donovan	 genaamd.	 Ook	 hem	
vertelt Vincent zijn plannen en ook Dono-
van zegt mee te willen. “Het klikte gewoon 
meteen met deze grote, gespierde sporter. 
Toen ik de volgende dag wilde vertrekken 
wilde hij ook mee.” Met z’n drieën gaan ze 
op	weg	en	fietsen	ze	de	bergen	tegemoet,	
richting de kust.

Zonder geld uit te geven   
de kust bereiken
De reis gaat door prachtige, ongerepte na-
tuur. Vincent geniet ervan. Maar het is van 
tijd tot tijd ook zwaar. Een van de obsta-
kels onderweg is de berg Mata-Sano, het-
geen zoveel betekent als dood-gezond. Dit 
vanwege de moeilijkheidsgraad. Als je bo-
ven komt ben je zo goed als dood, maar 
als je de berg bedwingt betekent dat ook 
dat je goed gezond bent. Georges heeft 
een	slechte	fiets	waarbij	de	bepakking	met	
touwtjes bij elkaar gehouden wordt, maar 
tegen alle verwachtingen in redt hij het.

Boven aangekomen ontmoet het drietal 
twee Argentijnse jongens die met vol be-
pakte	fietsen	onderweg	zijn.	“Dat	was	best	
bijzonder want je komt hier niet zoveel 
mensen	op	de	fiets	tegen.”	De	Argentijnen	
blijken circusartiesten te zijn die perma-
nent	op	de	fiets	onderweg	zijn,	en	om	de	
drie maanden van de ene plaats naar de 
andere	fietsen	om	te	trachten	wat	te	ver-
dienen met hun kunsten te vertonen. Tij-
dens het gezellige praatje dat ze met de 
circusartiesten hebben, passeert een man 
met een kar fruit waarvan ze wat toege-
stoken krijgen om bij te komen van de in-
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spanning. Als het trio kenbaar maakt dat ze 
onderweg zijn naar de kust, besluit het duo 
de plannen om te gooien en met hen mee 
te	fietsen.	Als	ze	de	berg	afdalen	worden	
ze onderweg ingehaald door de boer waar 
Vincent gewerkt heeft. Die is met acht 
personen in zijn auto onderweg naar het 
huisje aan de kust in Rio Cedro. “Ja, als je 
in Colombia laat weten dat je ergens met 
de auto naar toe gaat heb je altijd meteen 
een volle wagen, want iedereen wil mee.” 
De twee circusartiesten blijken ook kunste-
naars in het overleven. Ze zeggen dat ze 
het altijd weer voor elkaar krijgen om een 
slaapplaats te regelen en een gratis maal-
tijd los te praten. Met de ervaring van de 
twee wordt besloten om te trachten zon-
der verder nog geld uit te geven, de kust te 
bereiken. Er zullen zich best nog gelegen-
heden voordoen waarop de artiesten hun 
overlevingstalenten kunnen benutten, zo 
denken ze.
Hulp van een passerende motorrijder
De	fiets	van	Donovan	krijgt	een	lekke	band.	
Het is een high-tec exemplaar 
dat blijkbaar normaal gespro-
ken het euvel zelf verhelpt. 
Als ze de band willen oppom-
pen klapt het ventiel kapot. 
Terwijl ze bezig zijn te trach-
ten het te repareren, stopt 
een motorrijder die vraagt of 
hij kan helpen. Hij nodigt de 
fietsers	 uit	 naar	 zijn	 woning	
te komen, die iets verderop 
staat, om het ventiel daar te 
herstellen.
Als de klus geklaard is biedt 
hij	de	fietsers	aan	om	te	blij-
ven overnachten en de vol-
gende dag verder te reizen. 
Om tegen de avond nog op de 
fiets	te	klimmen	lijkt	hem	niet	
verstandig. Het vijftal maakt 
gretig gebruik van het aan-
bod.

Gratis lasagna
De volgende dag worden de talenten in het 
overleven van de Argentijnen getest en het 
blijkt nog te werken ook. “Wij kwamen in 
een plaatsje aan en klopten aan bij een 
restaurant. De Argentijnen deden hun ver-
haal en het resultaat was dat we even later 
aan de lasagna zaten met nog wat te drin-
ken erbij ook. Gratis!
Voor de nacht hebben we een overdekte 
plaats in het plaatselijke park opgezocht. 
In Nederland zou dat niet kunnen, maar 
hier is dat normaal.”

De volgende ochtend stapt het gezelschap 
om	6.00	uur	op	de	fiets	om	de	tocht	naar	
Rio Cedro te vervolgen. Daarbij zullen ze 
ongetwijfeld weer bijzondere mensen ont-
moeten en opmerkelijke voorvallen bele-
ven. Benieuwd hoe het verder gaat met de 
reis?	De	fietstocht	van	Vincent	en	zijn	bele-
venissen onderweg kunt u volgen via:  
https://vincentni����p.�ordpress.co�/

Jack IJpelaar
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Het Witte Kasteel in tijden van corona

Natuurlijk werden ook wij in het eerste 
kwartaal van 2020 verrast door de gevol-
gen van het corona-virus voor Het Witte 
Kasteel. Vanaf maart 2020 ging het kasteel 
grote delen van het jaar in �lockdown’. 
Bijna alle bijeenkomsten hebben wij moe-
ten verplaatsen naar het jaar 2021. Denk 
daarbij aan de vele huwelijken die vorig 
jaar op het kasteel gevierd zouden worden. 
Maar ook het zondagcafé moest een aantal 
maanden de deuren sluiten.

Het was onontkoombaar dat een zeer groot 
deel van onze inkomsten uit de horeca 
wegviel. En dat zijn doorgaans de activitei-
ten die ons helpen om het kasteel in stand 
te houden. Dankzij steunmaatregelen van 
de rijksoverheid, de door vrijwilligers ge-
organiseerde culturele activiteiten op de 

zondagen, het pop-up restaurant en de ver-
huur van onze vakantiewoningen konden 
wij in 2020 toch voldoen aan onze taak om 
het	landgoed	effectief	en	goed	te	beheren.	
Bij	dat	laatste	mogen	we	de	niet	aflatende	
inzet van de tuin- en onderhoudsploeg ze-
ker niet vergeten: allemaal vrijwilligers, 
die het hele jaar door tuin en gebouwen 
hielpen onderhouden!

Vooruitblik op het lopende jaar 2021
Als Landgoed Het Witte Kasteel willen wij 
voor al onze bezoekers ook dit jaar een bij-
zondere ontmoetingsplaats zijn, om samen 
met hen te kunnen genieten van de prach-
tige tuinen, van cultuur, evenementen en 
sociale activiteiten. Voor actuele info over 
activiteiten kunt u onze website raadple-
gen: ���.het�itte��steel.nl/��end�.
Wij weten nog niet wanneer wij de poort 
weer open kunnen zetten. Maar we zijn 
er klaar voor! Wij hopen van harte u weer 
regelmatig te kunnen ontmoeten op Het 
Witte Kasteel.

Namens bestuur   
Stichting Het Witte Kasteel,
Francine Broos, voorzitter

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Loon wil een beter   
toekomstperspectief…
Het was prettig om in de laatste Rond de 
Toren te lezen, dat ook andere inwoners 
zich hebben uitgelaten over gemeentelijke 
onderwerpen. Zo werd genoemd de voet-
balkooi aan de Klokkenlaan en het dossier 
over	het	 voetpad	 langs	de	fietsstraat.	Dit	
laatste onderwerp blijft de gemoederen 
bezighouden. Het dossier voetpad wordt 
volgens de verantwoordelijke wethouder 
gesloten, overigens met onbegrijpelijke 
steun van Voor Loon. Is het gemis van car-
naval misschien de aanleiding voor inwo-
ners geweest om in de pen te klimmen?

Intussen mogen we constateren dat er (bij-
na) overal bomen zijn geplant. Een posi-
tieve en groene uitstraling voor ons dorp. 
Maar het kan nog beter! Zo heeft het col-
lege ook geld vrijgemaakt om aan te haken 
bij de plannen voor het Van Gogh Nationaal 
Park. Een terechte zet voor een toeristi-
sche en recreatiegemeente!

In de raadsvergadering van 11 februari 
wordt het bestemmingsplan �de Wereld 
van de Efteling’ vastgesteld. Of wij daar in 
Loon en in het bijzonder de bewoners van 
de Bergstraat daar nou zo blij mee moeten 
zijn is de vraag. De rotonde bij de afslag 
Loon op Zand aan de N261 is in dit plan 
opgenomen. We zijn benieuwd naar de ver-
keersgegevens welke betrekking hebben op 
dit besluit. We weten niet of het u opvalt, 
maar wanneer de wind uit het (zuid)wes-
ten komt, is er constant verkeerslawaai te 
horen in het dorp. Hoe pakt dit straks uit?

Het besluit van burgemeester Van Aart om 
70-plussers niet op het stembureau in te 
zetten, is heel jammer. Waarom kan deze 
leeftijdsgroep dat zelf niet bepalen? De 
burgemeester van Gilze-Rijen veranderde 
van mening en liet 70-plussers dat wel zelf 
beslissen!

Hebt u de bijlage in de Duinkoerier ook ge-
lezen over de nieuwe Wetering? Opvallend 
in de folder is dat het college pas in decem-
ber van dit jaar verwacht in te stemmen 
met de opdracht tot realisatie. Waarom is 
de nieuwe Wetering pas eind 2022 klaar?
We hebben kunnen genieten van een beetje 
winter. Maar uiteraard brengt dat ook ver-
velende situaties met zich mee. Zo werd er 
bijvoorbeeld bij Venloene niet gestrooid. 
Het was hier erg glad. Bij Residentie Molen-
wijck werd wel gestrooid. Bij navraag bij 
de gemeente was het argument dat Ven-
loene niet aan een hoofdweg/doorgaande 
weg ligt. Kunt u de logica volgen?

Ook de huizenmarkt heeft Loon in zijn 
greep. Er staat nog een enkel huis in Loon 
te koop. Hoe staat het met nieuwe bouw-
plannen in ons dorp? We horen niets van het 
project op het Van Lier-terrein. Moeten er 
niet meer bouwlocaties gevonden worden 
om perspectief voor dit dorp te houden?

Corona	blijft	ons	flink	bezighouden,	ook	in	
onze gemeente. Zo is er een oproep aan 
burgemeester Van Aart gericht om winkels, 
horeca en cultuur per 3 maart weer te ope-
nen. 7 op de 10 ondernemers geeft aan, 
dat ze het niet gaan redden. En dat is geen 
prettig vooruitzicht voor het winkelcen-
trum in ons kerkdorp. Laten we hopen, dat 
het niet zover hoeft te komen.

De verkiezingen op 17 maart naderen. Nog 
tijd om eens goed na te denken welke 
koers dit land vraagt, na het bestuurlijk 
verval wat zich op tal van terreinen heeft 
gemanifesteerd. Welke dat zijn, kunt u zelf 
wel invullen. We blijven u op de hoogte 
houden.	U	vindt	ons	sinds	kort	op	Facebook	
en reacties kunnen naar loonn��rtilbur�@
zi��o.nl.

Namens ‘Loon naar Tilburg’: Ton Janssen, 
Wim Meulesteen en Jan van Gompel
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 ° Nog nét voordat Loon op zaterdag 6 februari werd getrakteerd op een flink pak sneeuw en de 
winterdagen die daarop volgden, werden op het Looiershof – Oranjeplein de originele Loonse 
carnavalsvlaggen aan de man/vrouw gebracht. Dit niet alleen om Stichting ‘Theebuikenland’ 
financieel te ondersteunen als zij (hopelijk) weer het Loonse carnaval kunnen organiseren in 2022, 
maar ook om deze uit te hangen tijdens de carnavalsdagen van dit jaar met als doel stil te staan 
bij wat we zo misten die dagen! Wethouder Frank van Wel kocht die zaterdag als eerste een vlag, 
om daarmee dit initiatief te ondersteunen! (Foto: RdT)
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Belastingaangifte over het jaar 2020

Ook dit jaar worden, als service van de Se-
niorenVereniging Loon op Zand, weer be-
lastingaangiften ingevuld en zorg- en/of 
huurtoeslag aangevraagd. Deze belasting-
service is bestemd voor: AOW��erechti��
den met een inkomen van: € 35.000 voor 
een alleenstaande; € 55.000 voor gehuw-
den / samenwonenden.

Vijf belastinginvullers van de SeniorenVer-
eniging Loon op Zand staan voor u klaar om 
deze, voor sommigen lastige, klus te klaren.  
Bij het invullen van uw belastingaangifte 
wordt meteen gekeken of u in aanmerking 
komt voor zorgtoeslag en / of  huurtoeslag. 
(Als u een eigen huis bezit, komt de huur-
toeslag natuurlijk niet in beeld.)

Den� niet� �ls i� er recht op heb z�l i� het 
�el �ri��en� ��nt zo �er�t het niet. Deze 
toesl��en �oeten ��n�evr���d �orden� u 
�ri��t deze niet �uto��tisch!

Hebt u vorig jaar geen huur- en/of zorg-
toeslag ontvangen en denkt u daar gezien 
uw inkomen wel recht op te hebben? Tot 1 
september 2021 kunnen deze achterstalli-
ge toeslagen over 2020 alsnog aangevraagd 
worden.

Voor meer informatie of aanvragen van 
hulp bij het invullen van uw belastingaan-
gifte en aanvraag zorgtoeslag en/of huur-
toeslag,	 bel	 Steffan	 Teunissen,	 tel.	 36	 13	
15, contactpersoon. (best��nde �l�nten 
�orden ben�derd door hun ei�en bel�s�
tin�invuller). □

Lieve mensen,

Wij willen iedereen die tijdens de COOP�
st�tie�eld�ctie aan het eind van vorig jaar 
hun statiegeld beschikbaar hebben gesteld 
voor de Zonnebloem afd. Loon op Zand/ 
De Moer heel hartelijk bedanken. De op-
brengst  van € 6�5�60 was geweldig!

Het is gebleken dat veel men-
sen onze afdeling een warm 
hart toedragen. Met het ont-
vangen bedrag hopen we dit 
jaar (?) weer iets leuks te kun-
nen en vooral, weer te mogen 
organiseren voor onze gasten.

Namens bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem Loon op Zand/ De Moer nog-
maals bedankt!

tel.: 0416 - 363 902
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BUREAU BROEDERS ONTWERP&BOUWKUNDE BV 
 

Voor de aanvulling op ons team zijn we per direct op zoek naar een 
 

Bouwkundig engineer/ontwerper 
  
Wie zoeken we: 
• Iemand met een open houding die een goede samenwerking met zowel collega’s als met externe 

partijen hoog in het vaandel heeft staan; 
• De communicatieve vaardigheden heeft om het bureau te vertegenwoordigen; 
• Zelfstandig kan werken en altijd gemotiveerd is het beste resultaat te bereiken; 
• Bekend is met Adomi-ASD en sketchup of bereid zich dit eigen te maken; 
• De Nederlandse taal vloeiend beheerst en kennis heeft van Nederlandse bouwregelgeving; 
• Passie voor architectuur; 
• Een afgeronde HBO-opleiding Architectuur of Bouwkunde.  
 
Wat ga je doen: 
• Opzetten ontwerp van bestaand tot definitief ontwerp; 
• Maken van 3D visualisaties; 
• Technisch tekenwerk t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning 

alsmede voor de uitvoering; 
• Overleg met opdrachtgevers, overheid, en de verschillende externe partijen die bij elk project 

betrokken zijn. 
 
Wat bieden we:  
• Een fulltime positie (32 – 40 uur per week); 
• Afwisselende projecten van verschillende schaalniveaus; 
• Ruimte voor de uitdieping van persoonlijke interesses tijdens projecten; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao voor architectenbureaus.  
  
Heb je interesse om te solliciteren, stuur dan een e-mail naar info@bureaubroeders.nl met je 
motivatie, cv en eventueel portfolio. Nog vragen? Neem contact met ons op via 0416-36 51 40.  
Meer informatie over ons bureau kun je vinden op www.bureaubroeders.nl 

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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NU DOORPAKKEN: Stem CDA!

Ook in Loon op zand pakken we door
Het CDA heeft bij de laatste raadsvergade-
ring op 11 februari een motie vreemd aan 
de orde van de dag met de titel �Openbaar-
heid en transparantie’ ingediend. “Hier-
door worden de bijlagen van onder andere 
collegebesluiten openbaar gemaakt,” licht 
fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken 
toe. Door deze met algemene stemmen 
aangenomen motie worden de raad en onze 
inwoners optimaal van informatie voorzien 
en kan de raad zijn rol beter uitoefenen.

Nieuw raadslid: Anthony Maas
Tijdens deze raadsvergadering nam An-
thony Maas als nieuw raadslid voor het CDA 
voor de eerste keer zitting. Anthony werd 
27 jaar geleden geboren in het groene 
kerkdorp Loon op Zand en wil er niet meer 
weg. De standpunten over onder meer 
veiligheid, een eerlijke economie en een 
duurzame toekomst voor onze aarde waren 
in 2014 voor hem redenen om zich aan te 
sluiten bij het CDA. Hij vindt het belangrijk 
dat de democratie en onze lokale overheid 
zo dicht mogelijk bij de burger staan en 
zegt daarover:

“De maatschappelijke betrokkenheid en 
initiatieven van de inwoners van onze ge-
meente maken de prettige, sterke samen-
leving die onze drie dorpen kenmerkt.” Als 
historicus weet hij hoe het is om onderzoek 
te doen, gegevens zo objectief mogelijk te 
benaderen en zaken vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken. “Die competen-
ties zet ik als raadslid graag in om samen 
met elkaar goede besluiten te nemen voor 
en met de inwoners van Kaatsheuvel, Loon 
op Zand en De Moer,” aldus Anthony.

Stem op 15, 16 of 17 maart CDA
Over enkele weken is het zover. Dan vinden 
op 15, 16 en 17 maart de verkiezingen voor 

de Tweede Kamer plaats. Dit is de kans om 
uw stem te laten horen. De actualiteiten 
die landelijk spelen, zoals de opgaven op 
het gebied van de zorg, de periode na co-
rona, de versterking van de economie en 
de klimaatopgaven, spelen ook op lokaal 
gebied.

“Het CDA is een brede volkspartij die zijn 
contacten zowel landelijk als provinciaal, 
maar zeker ook lokaal heeft. De lijntjes 
vanuit onze gemeente naar het provin-
ciehuis in ’s-Hertogenbosch en de Tweede 
Kamerleden in Den Haag zijn kort en kun-
nen van belang en nuttig zijn voor onze 
gemeente. Landelijk komt er ook meer 
aandacht voor sport, want de periode van 
corona heeft eens te meer aangetoond dat 
sporten niet alleen gezond is, maar ook 
zorgt voor een dosis ontspanning,” aldus 
Kees Grootswagers (foto), nu��er 62 
op de lijst voor het CDA bij de komende 
verkiezingen. Laat uw stem niet verloren 
gaan, stem CDA!
Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of mail naar info@cda-
loonopzand.nl.	□
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Reactie op artikel over ‘de voet-
balkooi’ in de vorige ‛Toren’

Met enige verbazing las ik het stuk van Jan 
van Gool over de nieuwe voetbalkooi bij JC 
de Kuip. Losstaande van het feit dat Uno 
Animo nog geen kunstgrasveld heeft (wat 
overigens wel jammer is), klopt de infor-
matie die in dit stuk staat niet helemaal.

Onjuist bedrag
Het	 was	 fijner	 geweest	 als	 de	 schrijver	
even bij ons of ContourdeTwern geïnfor-
meerd	 had	 over	 de	 achtergronden,	 finan-
ciën enz. Het bedrag van € 82.000,- dat 
genoemd wordt, klopt namelijk niet. Het 
is	nog	niet	de	helft	en	met	financiële	steun	
van de gemeente en Rabobank hebben we 
het kunnen realiseren.
Daarnaast heeft het zogenoemde �veldje’ 
een standaardmaat voor een kooivoetbal-
veld met hekken erom heen. Dus zeker niet 
bedoeld om als een voetbalveld te dienen. 
Ook kan dit veld multifunctioneel gebruikt 
worden, dus ook voor andere sporten. Dat 
was de opzet van dit veld en dus als zoda-
nig ook uitgevoerd.

Verder heeft dit pas aangelegde veld een 
geschiedenis. Sinds jaar en dag lag er een 
zogenaamd �blauw veld’ bij basisschool �de 
Lage Weijkens’, dat overigens dezelfde 
maat had als het huidige. Met name de 
naaste buren van dit blauwe veld hadden 
klachten over overlast.
Nadat dit veld is verkleind, was er geen 
veld voor de jeugd in Loon op Zand tus-
sen 12 en 18 jaar. Het heeft jaren geduurd 

voordat het huidige veld bij de Kuip is ge-
realiseerd, nadat het bij diverse locaties in 
de kern van Loon op Zand was afgewezen 
om diverse redenen. Bij het realiseren van 
dit veld zijn de jongeren, via de Kuip en 
jongerenwerk ContourdeTwern, betrokken 
geweest en zijn enthousiast over het resul-
taat.

Voor de doelgroep jongeren is in Loon op 
Zand toch al zo weinig te doen en daarom 
biedt deze �kooi’ een welkome aanvulling. 
Van deze voetbalkooi kan in niet-georga-
niseerd verband gebruik worden gemaakt, 
wat de jongeren de vrijheid geeft om er 
gebruik van te maken wanneer zij dat wil-
len en kunnen.

Namens JC de Kuip en de jongeren,
Kees Hesselmans



65

Jeugdvakantiewerk Loon op Zand 
gaat door in 2021!

Dat het in deze tijd moeilijk is om iets op 
touw te zetten, dat past bij alle verande-
rende maatregelen en veilig is voor ieder-
een, hoeven we vast niet uit te leggen.
Toch brengt JVW een lichtpuntje in de co-
ronaduisternis. Na veel overleg, passen en 
meten, checken en dubbelchecken willen 
we het van de daken schreeuwen: �JVW 
2021 gaat hoe dan ook door!’
De vorm zal zoals verwacht anders zijn dan 
we gewend zijn. We kunnen helaas niet 
met 400 man in de Wetering, we kunnen 
niet alle activiteiten en het toneel en het 
overnachten en de tochten aanbieden met 
alle vrijwilligers erbij. Dat vindt het be-
stuur mega jammer, maar het zou ook ze-
ker onverantwoordelijk zijn.

Maar wat dan wel? Graag delen we mede 
dat in de week van 23 tot en met 27 augus-
tus 2021 in heel Loon op Zand op diverse 
locaties activiteiten te beleven en te on-
dernemen zijn voor kinderen tussen de 4 
en 13 jaar.
Helaas kunnen we geen groepjes vormen 
en geen leiding leveren die alles begelei-
den en in goede banen leiden. Dat past 
ook tegen die tijd niet binnen de gegeven 
richtlijnen. Maar wat we wel willen en kun-
nen doen is het plezier en vertier leveren. 

De oudste kinderen kunnen de opdrachten 
en locaties wellicht zelfstandig bezoeken, 
de jongere kinderen onder begeleiding van 
een ouder, opa, oma, tante of de oppas na-
tuurlijk.	Alles	is	binnen	loop-	of	fietsafstand	
te bereiken en te beleven. Op de locaties 
zullen	alle	voorzorgsmaatregelen	getroffen	
worden, zodat het veilig is voor iedereen!

Heel graag houden we je op de hoogte van 
het programma en de voorwaarden waar 
wij en u aan moeten voldoen. Binnenkort 
willen we jullie graag informeren over hoe 
je mee kunt doen en wat hiervoor nodig is.
Hopelijk is dit een stip op de horizon, iets 
om naar uit te kijken. Wil je toch meehel-
pen of heb je leuke ideeën om dit vorm 
te geven, wat super is, laat dan een be-
richtje	achter	op	onze	Facebook	pagina	of	
mail naar:      
���.�eu�dv���ntie�er�loonopz�nd.nl.

Wilt u of kunt ons sponsoren met welke 
middelen dan ook?! Laat het dan weten via 
bovenstaande contactgegevens.

Tot ziens!

Gezocht

Te koop of te de huur gevraagd: 
een garagebox, bij voorkeur in Molen-
wijck, met stroomaansluiting.

Marcel Nijskens 06�516112�3.
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Waar hangen de AED’s   
in Loon op Zand?

Deze vraag krijgen wij de laatste tijd vaak 
te horen. Wij waren dan ook erg blij dat 
Jacques Bertens ons een paar weken gele-
den vroeg of hij al onze AED’s mocht fo-
tograferen. Zeker! Daar zijn we heel blij 
mee. Op de facebook pagina “Loon op 
Zand”, staan de foto’s van de AED’s op de 
locaties waar ze hangen. Ook heeft Jac-
ques voor ons een kaart gemaakt op Google 
Maps. Deze kan je vinden via deze link: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mi
d=10kFvYS4jYDjGeqmAiLcnJlmDazTEK6GC
&amp;usp=sharing

AED’s halen, terughangen  
en onderhoud
We horen ook regelmatig dat als er een op-
roep is geweest, dat men een AED moest 
halen die niet in de buurt van het slachtof-
fer hing. Dit is omdat de centrale die de 
melding verstuurt, meerdere oproepen 
doet om een AED te 
halen die dicht bij 
het	 slachtoffer	 in	 de	
buurt is en waar jij 
op dat moment bent. 
Vanuit meerdere rich-
tingen wordt om as-
sistentie gevraagd.

Mocht het nou zijn 
dat je een AED ge-
haald hebt en deze 
niet gebruikt is, dan 
is er niets aan de 
hand. Plaats deze 
gewoon terug in de 

kast waar je deze gehaald hebt. Is de AED 
wel gebruikt, dan is het handig voor ons 
om te weten waar deze vandaan komt. 
Wij moeten dan de AED tijdelijk op non-
actief zetten, tot wij de nieuwe pads en 
batterij hebben ontvangen. Deze moeten 
na gebruik vervangen worden en wij heb-
ben dit niet op voorraad in verband met de 
houdbaarheidsdatum en de kosten. Geeft 
dit door via: info@ehbo�loonopz�nd.nl.

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 ���.ehbo�loon�
opz�nd.nl. Heeft u een vraag dan kunt u 
ook mailen met info@ehbo�loonopz�nd.
nl.	□

 °De Google Maps kaart van Jacques Bertens: 
“AED’s in kerkdorp Loon op Zand”
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Gemeenten Loon op Zand en Waalwijk verlengen 
hun samenwerking

De �e�eenten zetten hun s��en�er�in� 
bi� de in�oop v�n W�o�be�eleidin� voort. 
Deze best��t sinds 2018. De contr�cten 
�et de zor���nbieders zi�n in�iddels 
voor 2021 verlen�d.

Mooie resultaten
De betrokken wethouders Jan Brekelmans 
(gemeente Loon op Zand) en Eric Daandels 
(gemeente Waalwijk) evalueerden de sa-
menwerking. Zij hebben samen bij meer 
dan 50 zorgaanbieders maatwerkvoorzie-
ningen voor Wmo-begeleiding ingekocht. 
Beide wethouders kijken tevreden terug op 
de manier waarop deze samenwerking is 
ingevuld. Daarbij is onder andere gekeken 
naar de inkoop, het contractmanagement 
en de samenwerking rondom de corona-
maatregelen.

“De samenwerking geeft duidelijkheid voor 
de toegangsmedewerkers en aanbieders 
over de ondersteuning aan onze inwoners", 
aldus wethouder Daandels. Uit de jaarlijk-
se cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat 
inwoners ook tevreden zijn over de hulp-
verlening en ondersteuning vanuit de ge-
meenten. Wethouder Brekelmans vult aan: 
"Deze manier van werken zorgt voor meer 
diversiteit van het aanbod en geeft moge-
lijkheid om te sturen op de afspraken die 
met zorgaanbieders zijn gemaakt.”

Afwijkende regio inkoop 
De gemeenten Loon op Zand en Waalwijk 
nemen niet deel aan de inkoop Wmo van de 
regio Hart van Brabant. Door nauw samen 

te werken met lokaal verankerde aanbie-
ders, kunnen beide gemeenten maatwerk 
aanbieden en beter aansluiten op het net-
werk en de voorzieningen die er al zijn.
Tijdens de coronacrisis bleek deze manier 
van samen inkopen nog een groot voordeel 
in zich te hebben. Door de goede contacten 
met lokale, maatwerkgerichte aanbieders 
kon een hulp bij het huishouden ook snel 
ingezet worden voor bijvoorbeeld bood-
schappen doen.

Voortzetten samenwerking
Vanaf 2021 worden de voorbereidingen 
getroffen	 voor	 de	 nieuwe	 inkoopcontrac-
ten vanaf 2023. Beide wethouders hebben 
daarbij nog wel aanvullende wensen. Ze 
gaan onderzoeken of ze hulp bij het huis-
houden ook samen kunnen inkopen. En of 
ze bepaalde producten ook indicatievrij 
kunnen aanbieden aan de inwoners.

Om dit inkoopproces in goede banen te lei-
den gaan ze meer informatiegestuurd wer-
ken. Want of het aanbod van de gemeente 
voldoet aan de behoefte, hangt natuurlijk 
in grote mate af van de hulpvraag van de 
inwoners.	□

Gevonden
Deze handpop vos is ge-
vonden op 23 februari 
om 16.35 uur voor kap-
salon Ameno.    
Adres bekent bij redactie.
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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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�ro3: Efteling-plan nu nog   
beter voor inwoners

Donderdag 11 februari is in de raadsver-
gadering een nieuw besluit genomen over 

de uitbreiding van de 
Efteling. Pro3 heeft 
uiteindelijk in kunnen 
stemmen met dit voor-
stel.
De uitbreidingsplan-
nen van de Efteling 
zijn omvangrijk en 
complex. Daarom zijn 
ze al jaren onderwerp 

van gesprek in de gemeenteraad. Nadat 
de Raad van State afgelopen najaar al een 
flink	aantal	verbeterpunten	 in	de	plannen	
aangaf, heeft Pro3 al snel vragen gesteld 
over hoe we dit proces van verbetering 
ingaan.

Op 11 februari is uiteindelijk een verbeterd 
voorstel vastgesteld door de gemeenteraad 
van	Loon	op	Zand.	Fractievoorzitter	Louis	
Laros: “Na een lange periode en een duide-
lijke uitspraak van de Raad van State zijn een 
paar belangrijke punten aangepast in het 
plan. Zo zijn er nog duidelijkere afspraken  
over het in- en uitgaan van het verkeer in 
onze kernen. Ook is er beter onderbouwd 
hoe de stikstofuitstoot kan worden ge-
compenseerd en hebben we de geplande 
camperplaats aan de Bernsehoef wegge-
streept.”

Na een discussie op 4 februari en de uit-
eindelijke raadsvergadering op 11 februari 
heeft Pro3, dankzij toezeggingen van de 
wethouder, voor kunnen stemmen. “Wel 
moeten de inwoners nog beter worden ge-
hoord zoals omschreven in onze motie uit 
2018. De wethouder heeft toegezegd dat te 
doen. Deze toezegging, in combinatie met 
de verbeteringen in het plan zijn voor Pro3 

reden om uiteindelijk positief te zijn over 
de voorgenomen uitbreiding van de Efte-
ling. Hopelijk kan het grootste bedrijf in 
onze gemeente snel weer veilig open en is 
er nog meer levendigheid in onze gemeente 
waar te nemen! Met een positief-kritische 
blik zal Pro3 de ontwikkelingen rondom de 
Efteling	blijven	volgen.”	□

Gemeentelijke erepenning in brons 
voor Bart van Drunen 

Op donderdagavond 11 februari reikte 
burgemeester Hanne van Aart tijdens de 
raadsvergadering de gemeentelijke ere-
penning in brons uit aan Bart van Drunen.

Bart werd burgercommissielid op 5 maart 
2008 en op 11 maart 2010 volgde zijn be-
noeming tot raadslid. Hij nam zijn rol en 
taak als raadslid zeer serieus en bereidde 
zich dan ook gedegen voor op de agenda. 
Hij sprak met inwoners, ondernemers en 
instellingen om te horen hoe beleidsvoor-
stellen bij hen gevallen waren. Door zijn 
open en authentieke houding als inwoner, 
weet hij als geen ander wat er leeft en 
speelt in de gemeente.

Hij heeft zich, als bevlogen �senior raads-
lid’, gedurende meer dan twee raadsperi-
oden als deskundige op verschillende ter-
reinen, op zeer aansprekende wijze laten 
kennen in de raad. Het college onderkent 
en waardeert de grote verdiensten die Bart 
voor de gemeente Loon op Zand heeft ge-
had en nog zal hebben. Daarom werd be-
sloten hem te onderscheiden met de ge-
meentelijke	erepenning	in	brons.	□
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ECLoZ | om verwelkomt 200e lid

Steeds meer mensen weten het lokale Ener-
giecollectief ECLoZ | o� te vinden, hetzij 
voor	 hulp	 bij	 aanvragen	 van	 een	 defini-
tief energielabel, voor het maken van een 
warmtebeeldfoto of een besparingsadvies. 
Dat is ook te merken aan het sterk groeiend 
ledenaantal. Zo besloot ook Tamar Moors 
uit Loon op Zand, die graag een warmte-
beeldfoto van haar woning wilde, direct 
om lid te worden van ECLoZ. Zij bleek het 
200e lid, reden voor ECLoZ om haar op te 
zoeken met een passende attentie.

Energiecoach Alex van der Haring maakte 
de warmtebeeldfoto van de woning van Ta-
mar Moors en Thijs van Berlo en hij was 
ook degene die namens ECLoZ de attentie 
overhandigde: een bouwpakket van een 
windmolentje dat draait op zonnecellen. 
Dochter Bente en zoon Warre waren er blij 
mee.

Een warmtebeeldfoto laat precies zien 
waar je woning warmte �verliest’. Dat was 
in het geval van Tamar en Thijs nauwelijks 
aan de orde, spouwmuren en vloer zijn ge-

isoleerd en zij hebben goed isolerend glas 
rondom. Daarnaast wekken ze nog eigen 
stroom op door middel van zonnepanelen 
op het dak. Voor steeds meer mensen blijkt 
het belangrijk om besparingsmaatregelen 
toe te passen aan de woning: het bespaart 
niet alleen energie, maar ook geld.

Niet alleen besparing, ook opwekking!
ECLoZ | o� biedt niet alleen haar diensten 
aan rondom besparing aan de woning. De 
coöperatie wekt ook energie op in lokale 
zonne- en windprojecten. Zo is er het Kwa-
trijnZon-project, met zonnepanelen op de 
Kwatrijnstal van Sjaak Sprangers in het bui-
tengebied van Kaatsheuvel, van start ge-
gaan in 2017. In 2019 kwamen er zonnepa-
nelen op sporthal De Werft in Kaatsheuvel 
te liggen, die sinds mei van dat jaar stroom 
leveren. De windturbines van SpinderWind, 
op het burgerwindpark De Spinder, mede 
op initiatief van ECLoZ tot stand gekomen, 
leveren sinds voorjaar 2020 energie. In alle 
gevallen is en was er inspraak en mogelijk-
heid tot deelname door de leden.

Verwacht wordt dat er dit jaar twee nieuwe 
zonneprojecten gestart kunnen worden.

De energie van ECLoZ | om is duur-
zaam, lokaal en zonder winstoogmerk
Niet onvermeld mag blijven dat ieder-
een klant kan worden en afnemer van de 
schone en lokaal opgewekte energie van 
ECLoZ. Deze wordt geleverd aan o� | 
nieu�e ener�ie, coöperatie van coöpera-
ties, door de consumentenbond voor het 
6e achtereenvolgende jaar gewaardeerd 
met 10 bij de jaarlijkse Stroomranking. Er 
is geen winstoogmerk, de opbrengsten van 
de verkoop worden geïnvesteerd in nieuwe 
projecten of in verlaging van de energie-
prijs voor de klanten. Meer informatie op 
de website van ECLoZ | o�:  
���.ecloz.nl.

Nanny Verheyen

 °ECLoZ Energiecoach Alex van der Haring 
overhandigt windmolen aan 200e lid.  
(Eigen foto)
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Efteling-medewerkers ruimen afval in de natuur

Waar pas geleden de schaatsen op het ijs 
klikten, hoor je nu het getik van prikstok-
ken. Een afvalploeg helpt Natuurmonu-
menten rond de Kaatsheuvelse IJsbaan 
mee met het opruimen van alle overblijf-
selen van de ijspret. De spreekwoordelijke 
kabouters zijn deze keer medewerkers van 
de Efteling die hun handen uit de mouwen 
steken.

Meer afval in de natuur
Tijdens de lockdown is het aantal bezoekers 
in de Loonse en Drunense Duinen enorm 
toegenomen. “We hoorden van Natuur-
monumenten dat daarmee ook veel meer 
afval in het gebied achterblijft”, vertelt 
Wyke Smit, manager bestuurlijke zaken en 
duurzaamheid bij de Efteling. “Omdat ons 
pretpark momenteel de deuren gesloten 
moet houden, hebben wij aangeboden om 
te helpen bij het opruimen van dat afval. 
Onze medewerkers, die normaal verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud van de 
buitenruimte in de Efteling, gaan nu een-
maal per week in drie ploegen aan de slag 
in de natuur.”

De vogels kan ik het vergeven
“Wij zijn erg blij met deze hulptroepen”, 
aldus Lex Querelle van Natuurmonumenten. 
“Wekelijks maken onze vrijwilligers een 
grote ronde door de gebieden om de vuil-
nisbakken te legen, maar voor het zwerf-
vuil zijn wij afhankelijk van extra hulp”. De 
drie plekken waar de Eftelingtroepen inge-
zet worden zijn; de Kaatsheuvelse IJsbaan, 
de atb-route en het deel van Huis ter Heide 
dat grenst aan de stortplaats De Spinder. 

“Op deze laatste plek is het vooral de wind 
die veel plastic vanaf de hoge afvalberg het 
gebied in waait”, vertelt Querelle, “maar 
ook vogels pikken daar plastic op waar nog 
voedsel aan kleeft. Ze nemen het mee naar 
het natuurgebied, waar ze het oppeuzelen. 
“De vogels kan ik het vergeven, maar in de 
meeste gevallen zijn het toch mensen die 
er een troep van maken.”

Van de natuur komen genieten en hem 
dan toch vervuilen?!
“Het meeste zwerfvuil wordt inderdaad 
door de bezoekers zelf achtergelaten en 
dan	 zijn	 het	 vooral	 plastic	 flesjes	 die	we	
hier oprapen”, zegt Peter Houwelingen van 
de Efteling, die met een paar collega’s de 
natuurgebieden naloopt op afval. “Het is 
een	kleine	moeite	om	een	leeg	flesje	terug	
in je tas te stoppen. Ik verbaas me er dan 
ook wel over dat mensen die juist komen 
om van de natuur te genieten, diezelfde 
natuur vervuilen. Gelukkig kunnen wij een 
steentje bijdragen door dit op te ruimen. 
Zo kan iedereen van de natuur blijven ge-
nieten. We krijgen ook veel positieve reac-
ties	van	wandelaars	en	fietsers.	Dat	maakt	
het extra leuk werk!” De afvalploegen van 
de Efteling blijven actief zolang de deuren 
van de Efteling gesloten blijven.

Irma de Potter
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Gemeenteraad Loon op Zand   
akkoord met aangepast plan Efteling

In de vergadering van donderdagavond 11 
februari 2021 heeft de gemeenteraad inge-
stemd met het aangepaste bestemmings-
plan �Wereld van de Efteling 2030’. In de 
opiniërende raad van vorige week werd al 
duidelijk dat de politieke partijen tevreden 
waren over de aanpassingen. Het bestem-
mingsplan gaat nu terug naar de Raad van 
State	voor	een	definitieve	uitspraak.

Het is nog niet bekend wanneer de Raad 
van State een uitspraak doet, maar de ge-
meente en de Efteling vertrouwen op een 
positieve uitspraak. In dat geval mag de 
Efteling groeien naar 7 miljoen bezoekers 
per jaar.
Aangescherpt op laatste punten
Het hersteldocument geeft nu duidelijk-
heid over de vragen die de Raad van Sta-
te nog had. De grootste aanpassing is het 
schrappen van de camperplaats aan de 
Bernsehoef. Daarnaast ging het vooral om 
het verder aanscherpen, onderbouwen en 
beter vastleggen van de plannen.

Wethouder Gerard Bruijniks is blij met het 
akkoord van de gemeenteraad: “Het is een 
lange en intensieve periode van overleg, 
plannen maken én verder aanscherpen ge-
weest. In het bestemmingsplan dat er nu 
ligt zijn de belangen van onze inwoners en 
de	Efteling	nog	beter	geborgd.”	□

1

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

Bart van Drunen: 

enorm bedankt!!

Hein Lommers 

en 

Willem 

Ligtenberg:

veel succes!!

         voorloon@gmail.com
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Aanleg laatste deel snelfietsroute F261 

Komende maanden legt de gemeente Loon 
op	Zand	de	 laatste	hand	aan	de	F261,	de	
snel-fietsroute	 van	Waalwijk	naar	Tilburg.	
De provincie Noord-Brabant en de gemeen-
ten bouwen gezamenlijk aan een prettige, 
veilige	 fietsverbinding.	 Van	 eind	 februari	
tot begin juli wordt de laatste fase vol-
tooid. 

Aan	 de	 noordzijde	 is	 de	 snelfietsroute	 al	
klaar, nu is de zuidzijde aan de beurt. Dit is 
het gedeelte vanaf de Eftelingsestraat tot 
aan de gemeentegrens met Tilburg. Om de 
overlast voor het verkeer tot een minimum 
te beperken, pakt de BAM de afronding in 
één keer grootschalig aan. Van 22 februari 
tot naar verwachting begin juli 2021 zijn de 
werkzaamheden.

Snelfietsroute
De	snelfietsroute	F261	is	een	veilige	verbin-
ding die naadloos aansluit op de bestaande 
toeristische	fietsroutes.	De	fietsverbinding	
langs de N261 wordt een mooie route met 
brede	fietspaden	en	zoveel	mogelijk	voor-
rang	 voor	 fietsers.	Op	de	 bijna	 negentien	
kilometer	 komen	 de	 fietsers	 nauwelijks	
verkeerslichten of obstakels tegen. Ze de-
len onderweg de route zo weinig mogelijk 
met snelverkeer. 

“Steeds	meer	mensen	stappen	op	de	fiets	
om	naar	hun	werk	te	gaan.	Fietsen	is	goed	
voor het milieu en voor de gezondheid. En 
het	is	slim:	fietsers	ondervinden	veel	min-
der	 last	 van	 file-	 en	 parkeerproblemen”,	

weet verantwoordelijk wethouder Gerard 
Bruijniks. De provincie Noord-Brabant en 
de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en 
Tilburg	sloegen	voor	deze	snelfietsroute	de	
handen ineen. “We leggen onder de noe-
mer	 ‘Hart	 van	 Brabantroute’	 een	 fijnma-
zig	netwerk	van	snelfietsroutes	aan	die	de	
grotere plaatsen in de provincie met elkaar 
verbinden”, vertelt Bruijniks. “De bedoe-
ling	is	om	de	fiets	een	aantrekkelijk	alter-
natief te laten zijn voor auto en OV.”

Omleidingen
De werkzaamheden vragen de nodige ruim-
te. De Heideweg zal op verschillende data 
achtereenvolgens op drie plaatsen worden 
afgezet. Het verkeer wordt dan waar mo-
gelijk	omgeleid	via	de	N261.	Fietsers,	be-
stemmings- en landbouwverkeer krijgen 
andere omleidingsroutes.

Tussen de bushalte aan de Heideweg en 
de Bergstraat wordt een damwand in het 
talud van de N261 aangebracht. Hiervoor 
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werkt de BAM ’s nachts door, op 23 februari 
en 23 maart. Dit zal enig geluid met zich 
meebrengen. “Het nadeel van nachtwerk 
zou op moeten wegen tegen de voordelen 
door het verminderen van verkeershinder 
en kosten”, hoopt Bruijniks. “We doen ons 
best de last te beperken.”

Omwonenden en bedrijven aan de routes 
zijn per brief op de hoogte gesteld van de 
inhoud	van	de	werkzaamheden.	□

Hulde aan de bibliotheek   
van Loon op Zand!

Als lid van het eerste uur wil ik de biblio-
theek een groot compliment geven. Toen 
de bibliotheek nog mobiel was, maakte ik 
als een van de eerste gebruik van deze ser-
vice. Al die jaren ben ik trouw lid gebleven 
en heb eigenlijk een band op gebouwd.

Ik ben een fervent bezoeker en zat dus 
vanaf de lockdown in zak en as, ook zij 
waren gesloten. Zij hebben echter een ge-
weldig staaltje dienstverlening gegeven. 

We kregen bericht dat men via de site toch 
boeken konden uitzoeken. Er werden cate-
gorieën aangeboden en daaruit kon je een 
keuze maken. Natuurlijk was dat wel span-
nend. Zou hun keuze ook de mijne zijn?
Als je de bestelling had doorgegeven, zou-
den zij zorgen dat de boeken bij je werden 
bezorgd. En jawel hoor, twee dagen later 
ging de bel en stond er een tas vol boeken 
bij de voordeur. De keuze was echt wat ik 
had aangegeven.

Na enkele weken ging de bieb weer open en 
kon	je	als	vanouds	gewoon	lekker	snuffelen	
en je keuze maken. Helaas maar voor even 
want de tweede golf gooide alles weer op 
slot. Na informatie bleek, dat dezelfde ser-
vice weer werd gegeven als bij de eerste 
lock-down. Tot op de dag van vandaag krijg 
ik na opgave mijn boeken en kan ik heerlijk 
genieten.

Ik weet dat er mensen zullen zijn die zeg-
gen dat je ook digitaal boeken kunt lezen, 
maar als fervent lezer moet je een blad 
kunnen omslaan en het papier horen rit-
selen. Daarom dank aan alle medewerkers 
van de bibliotheek voor de PRACHTIGE SER-
VICE: terecht met hoofdletters!

Corry Linders

  

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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Beeldschone winter…

Dat de winter het landschap in een beeld-
schoon plaatje kan veranderen, bewijzen 
deze foto’s die de redactie van Elly Bakker 
mocht	ontvangen.	□

MAALTIJDSERVICE AL V.A. € 5,75 
3 X PER WEEK VERS GEKOOKT 

6 MAALTIJDEN EN 1 SOEP PER WEEK 
MENU WEEK 9 (1 T/M 6 MAART) 

SPERZIEBOONTJES MET SLAVINK, ZUURKOOL MET SPEKLAP, 
GOULASH MET RIJST, BLOEMKOOL MET BRAADWORST,  

WITTE KOOL IN KERRIESAUS MET KIPFILETS, ERWTENSOEP. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

3 proefmaaltijden voor € 12,00, kijk voor alle info op onze website, bellen mag natuurlijk ook. 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel
Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.
Te bezoe�en n� telefonische �fspr���.
Tel. 289111, fax: 289289  
website: www.loonopzand.nl
e-mail: info@loonopzand.nl

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

Spree�uur bur�e�eester en �ethouders
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.
Wi����ent: Remy Slangen, 0900-8844, 
e���il: 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:
Dienst�pothee� de Ducd�lf� 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, B. Moorthaemer, J. Wind,
36 33 55, spoednummer 36 45 70.
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

THEBE
Organisatie voor wijkverpleging, voeding en 
dieet, thuiszorgwinkel en personenalarmering.
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg. Voor alle diensten 
dag en nacht 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
M��tsch�p Fysiother�pie Loon op Z�nd
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 ��n�elden: 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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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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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 KO�IJ
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 
012�7�3442 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:
���.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 inleverd�tu� �opi�
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
Nr. 9 verschijnt op 19 mei (d�� eerder i.v.�. He�elv��rt) 10 �ei vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Carnaval 2021 in Loon op Zand

Toch nog een beetje carnavalsgevoel!





& MAAK IEDERE DAG KANS OM JE TANKBEURT TERUG TE WINNEN

DOE MEE OP: 
BERKMAN.NL/ACTIE

TANKSTATION WIJTVLIET/ 
BERKMAN


	Rond de Toren - 2021-04 kaft - formaat 170 x 215 mm
	Rond de Toren 2021-04 - binnenpagina's.pdf
	Rond de Toren - 2021-04 kaft - formaat 170 x 215 mm

