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

Politiek debat
In deze dagen, die voorafgaan aan de vierjaarlijkse Tweede Kamerverkiezingen, wor-
den we in de media geconfronteerd (of moeten we zeggen: “lastiggevallen”?) met tal-
rijke debatten. TV-zenders en kranten wedijveren met elkaar om de meest prominente  
kamerkandidaten te interviewen en de lijsttrekkers maken overuren. En bij die debatten 
gaat	het	er	soms	hard	aan	toe.	Duidelijkheid	roept	vaak	conflicten	op	en	een	verschil	van	
inzicht kan soms zelfs een oorlogsverklaring inhouden.

President Joe Biden zei in zijn inauguratiespeech echter iets heel anders: “De politiek 
hoeft niet een razend vuur te zijn, dat alles op haar pad vernietigt. Niet elk verschil van 
mening hoeft te leiden tot een totale oorlog.” Hij doelde daarbij ongetwijfeld op de 
manier van doen van zijn voorganger, maar hoe zit het dan in Nederland als het gaat om 
politieke meningsverschillen? Ontbreekt het ook hier aan tolerantie en bescheidenheid en 
kunnen we ons steeds minder even verplaatsen in de schoenen van een ander? Is het ook 
hier wenselijk dat het politieke debat teruggaat naar wat het moet zijn: de vreedzame 
strijd om het algemeen belang? Wat is dan ‘normaal’?

Het vroegere VVD-kamerlid Theo Joekes (1923-1999) zei eens: “Wie heeft ooit gezegd dat 
ik als wetgever spectaculair moet zijn?” Het toeslagenschandaal heeft onze democrati-
sche rechtsstaat op zijn grondvesten laten trillen en duidelijk gemaakt dat de Tweede Ka-
mer terug moet naar ‘normaal’, naar de kerntaak als zorgvuldige wetgever en waakzame 
controleur	van	het	kabinet.	Deze	laatste	taak	had	de	toeslagenaffaire	moeten	voorkomen.	
Journalist Hans Goslinga schreef: “Kamerleden moeten minder spoeddebatten aanvragen, 
niet hijgerig achter elke hype aan hollen, maar doen waartoe zij op aarde zijn.” (Trouw 
23-2-2021)

Dat ‘normaal’ is ongetwijfeld saaier dan wat wij nu het meeste op de televisie zien: 
de capriolen van sommige lijsttrekkers en splinterpartijen. Zij bepalen wel het nieuws, 
maar leiden ons, eenvoudige kiezers, af van waar het eigenlijk om gaat. Het wekelijkse 
vragenuurtje op dinsdagmiddag, voor de meesten van ons het enige contact met de poli-
tiek, wordt ook in hoofdzaak gevuld met incidenten. Maar bij het debat over de avondklok 
konden we iets proeven van de kerntaak van ons parlement: goede wetgeving en controle 
van de regering.

Het is van belang om dit in gedachten te houden als we op 17 maart of de dagen daarvoor 
weer kunnen stemmen. Met iedere verkiezing verlangen we toch naar iets nieuws.

Het voorjaar is een mooie tijd om een nieuw begin te maken. Vroeger was het de ‘grote 
schoonmaak’, nu verlangen we naar het einde van de lockdown. En ondertussen verschijnt 
gewoon	‘Rond	de	Toren’	waarmee	wij	u	veel	leesplezier	wensen.	□
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Natuur, avontuur, studie, persoonlijke ontwikkeling

Vijf weken zeilen in het Caraïbisch gebied
De Loonse Maddy van den Nieu-
wenhuizen, bijna 16 jaar, 4 havo 
leerling en voetbalster bij Uno 
Animo, gaat een zeilreis maken 
die ze nooit meer gaat vergeten.
Ze verruilt de Loonse zandduinen 
gedurende vijf weken voor de 
‛Wylde	 Swan’,	 de	 grootste	 top-
zeilschoener ter wereld die is ont-
worpen als zeiltrainingsschip voor 
het varen met jongeren. 21 maart 
vertrekt Maddy vanaf Schiphol 
naar St. Maarten om in te schepen 
op de Wylde Swan. Op 24 april zet 
ze weer voet aan wal in Neder-
land. Dat wordt vast een geweldig 
avontuur.

Toen ik hoorde van haar reis was ik heel 
benieuwd: hoe kun je midden in het stu-
diejaar zo’n avontuurlijke reis kunt maken, 
waar ga je allemaal naar toe, hoe is het 
leven aan boord en wat komt er allemaal 
bij kijken?
Een afspraak met Maddy, na overleg met 
haar ouders, is snel gemaakt. Ik heb de 
website van de organisatie doorgenomen 
(masterskip.com) en Maddy heeft een aan-
tal punten die zeker aan de orde moeten 
komen. En ik kan je melden dat ik na ons 
gesprek overstag ben en ook mee wil.

Van idee naar werkelijkheid
Het idee is ontstaan toen een meisje bij 
haar op het Theresialyceum in Tilburg zo’n 
rondreis ging maken. Maddy steekt van 
wal (om in de scheepstermen te blijven): 
“Ik hoorde de verhalen, ging er over lezen 
en werd steeds enthousiaster. Mijn ouders 
dachten dat het voorbij zou gaan, want er 
zit ook een stevig prijskaartje aan vast. En 
ik heb nog nooit gezeild en ben nog nooit 
langer dan een week zonder mijn ouders 
weg geweest”, zegt de jonge ontdekkings-
reizigster. “Maar ik heb me er in vast ge-
beten, want ik wil dit wel doen, een an-
der stuk van de wereld zien en voor mij 
onbekende dingen meemaken.” Dat is mooi 
gezegd, maar dan komen er nog een hoop 
praktische zaken om de hoek kijken die ge-
regeld moeten worden.

Maddy vertelt: “Allereerst maakte ik sa-
men met mijn ouders een plan om de reis 
te kunnen betalen. Ik ben gaan werken 
bij het Kruidvat, schoonmaken bij opa en 
oma, werken als oppas, ook mijn kleedgeld 
en zakgeld heb ik ingezet. Geen snacks of 
broodjes in de kantine op school meer, al- °Maddy van den Nieuwenhuizen. (Eigen foto)

 °‛Wylde Swan’
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lemaal voor het goede doel. Daarnaast heb 
ik naar sponsoren gezocht. Allereerst pap 
en mam natuurlijk, maar ook anderen. Ik 
hou overzicht of mijn spaardoel ook wordt 
gerealiseerd. En dat lukt tot nu toe goed.
Daarnaast moet je als minderjarige natuur-
lijk toestemming hebben van je ouders en 
van school. Nadat alle zaken op een rijtje 
waren gezet gaven zij mij groen licht. Voor 
school moest ik een motivatiebrief schrij-
ven met alle gegevens en argumenten. Met 
de docenten is besproken wat mijn huis-
werk is voor deze weken en welke toetsen 
ik moet maken onderweg. De studiezaken 
zijn allemaal geregeld en kan ik op mijn 
laptop onderweg gewoon doen, net als nu 
ook al thuis.” Kortom, ik heb een gespreks-
partner die weet wat ze wil op dit punt en 
er voor gaat om deze reis te kun-
nen maken.

Hoe ziet de reis er uit?
De reis gaat in ieder geval door. Er 
is toestemming van het ministerie 
van Buitenlandse zaken. Het valt 
onder een leerproject met een 
lange voorbereiding en kan worden 
afgemaakt.
Op 21 maart vliegen ze met 24 ho-
pelijk negatief geteste leerlingen, 
allemaal 4 havo of 4/5 vwo en nog 
onbekenden van elkaar, met bege-
leiding naar St. Maarten en sche-
pen daar in op de Wylde Swan. Dit 
schip is 62m lang en 7,3m breed. 

De hoofdmast is 43m hoog en het schip 
heeft 1130 vierkante meter zeil. Na een 
dag wennen en instructies over het leven 
aan boord wordt het anker gehesen en gaat 
de reis beginnen. Er zijn naast de kapitein 
nog 12 bemanningsleden en 4 docenten op 
het schip. De communicatie met de inter-
nationale bemanning gaat in het Engels.
Het zal wennen zijn aan een dek dat steeds 
beweegt en hopelijk valt de zeeziekte mee.

De route is door corona afwijkend omdat 
bijv. de grotere eilanden als Cuba en Ja-
maica nu niet bezocht worden, omdat je 
daar eerst in quarantaine moet en een ne-
gatieve test moet hebben.
De route van ongeveer 1500 zeemijlen 
gaat nu meer door het oostelijk deel van 
de Caraïben en bezoeken ze alleen dun-
bevolkte kleine eilandjes voor excursie of 
hikingtocht. Bijv. Saint Vincent en de Gre-
nadines, Saint Lucia en Grenada. Bekend 
om	de	stranden,	koraalriffen	en	het	schild-
paddenreservaat.	Dolfijnen	spotten	is	zeer	
waarschijnlijk.

Wat neem je mee?
“In augustus 2020 was er een open dag en 
heb ik al een kijkje kunnen nemen op het 
schip. Je hebt aan boord een vaste slaap-
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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   

tel.: 0416 - 363 902
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plaats (bunk) of een hangmat. Omdat er op 
deze reis wat minder deelnemers zijn kan 
iedereen in een bunk slapen. Iets comfor-
tabeler dan een hangmat.
Er is per twee deelnemers (ze worden trai-
nee’s genoemd) een vrij kleine scheepskist 
beschikbaar voor je spullen. Je moet dus 
kritisch kijken naar wat je mee neemt. 
Vanwege het mooie weer in de Caraïben is 
het vooral zomerkleding, een regenjasje, 
slaapzak, zaken voor de persoonlijke ver-
zorging, snorkel. Normaal hebben de trai-
nee’s allen de rode, goed zichtbare, team-
kleding aan. Back to the basics dus. Je mag 
eens per week vier minuten douchen met 
zoet water. Dat water komt uit de voor-

raadtank en op is op. Advies is dan ook bio-
logisch afbreekbare shampoo meenemen 
om je in zee te kunnen wassen.

Hoe ziet het leven aan boord er uit?
Het leven aan boord is zeer gestructureerd 
en gedisciplineerd als ik het dagschema 
zie.

•	Studie: Elke dag een paar uur achter el-
kaar je concentreren op je studievakken 
is wel wennen, denkt Maddy. Maar er zijn 
in	vergelijking	met	thuis	weinig	afleidin-
gen, geen telefoon, internet.

•	Happy hour: dat is wel een erg eufemis-
tische term voor de schoonmaak taken 
die gedaan moeten worden zoals schrob-
ben van het dek, toiletten en douches 
schoonmaken, enz. Maar het zal vast wel 
gezellig zijn en voor veel trainee’s een 
prima nieuwe ervaring.

•	Workshop of excursie: afhankelijk van de 
plaats waar het schip zich bevindt op dat 
moment, op zee of bij een eiland, wordt 
er een workshop gegeven door een van 
de docenten over een onderwerp waarbij 
de theorie wordt toegepast in praktijk. 
Op zee bijvoorbeeld over wind, wolken 
of zeestromingen. Bij een eiland kan er 
een excursie plaatsvinden onder leiding 
van een plaatselijke gids, een berg wor-
den beklommen of overnacht worden op 
het strand bij een kampvuur en tropische 
vruchten zoeken om te eten.

•	Zeiltraining: die wordt elke dag gegeven, 
want het is de bedoeling dat de trainee’s 
tijdens de laatste week het schip ‘zelf-
standig’ varen. Gedurende de reis kun je 
voor die laatste week solliciteren naar 
een bepaalde taak. Bijvoorbeeld stuur-
man/vrouw, scheepskok, matroos, enz. 
Maddy heeft gelezen dat de 43m hoge 
mast ook beklommen kan worden. Dat 
lijkt haar ook wel een uitdaging, want 
last van hoogtevrees heeft ze niet.

•	Wachtlopen: een groep loopt elke avond 
bij toerbeurt 2 uur wacht, doet contro-
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les en staat op de uitkijk. De rest van de 
groep doet een gezamenlijke activiteit.

•	Eten: de scheepskok heeft voor het ont-
bijt een wisselschema: havermout, yo-
ghurt of brood. De havermoutdag is het 
minst geliefd. En omdat er tussendoor 
geen snacks of andere tussendoortjes 
zijn, ziet iedereen uit naar de maaltij-
den. Aankomen in deze periode is niet 
aan de orde en slapen doe je als een roos 
na zo’n dag op het water.

•	Contact: Een keer per week is er contact 
met het thuisfront via een e-mail van 
maximaal 500 woorden.

Je ontmoet veel nieuwe mensen, moet sa-
menwerken, komt in contact met andere 
culturen, leert nieuwe vaardigheden, eet 
wat de pot schaft en verlegt grenzen, dus 
je persoonlijke ontwikkeling en zelfver-
trouwen krijgt een boost, zo is de ervaring.
Om met Confucius te spreken: “pas als je 
naar de overkant van de zee roeit, zul je 
ondervinden wie je werkelijk bent.”
Maddy is niet bang om in het diepe te sprin-
gen en ziet er naar uit om haar droom te 
verwezenlijken. We wensen haar behouden 
vaart.
Wil je haar reis volgen kijk dan op:
maddy-masterskip.jimdosite.com/

Redactie: Ton Kalkers
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KIEN’s Kolumn
Tony’s Chocolonely
Laat ik dit keer eens niets schrijven over 
corona. Positiviteit, daar heb ik zin in! 
Lekker het dorp in en inspiratie opdoen. 

Maar dan zit je ineens 2,5 week in qua-
rantaine…

Manlief is positief getest. “Van wie heeft 
hij het dan gekregen?”, vraagt iedereen. 
Geen enkel idee. Eigenlijk een compleet 
overbodige vraag. Zelfs de GGD maakt 
zich daar niet druk om. Vanaf nu is het 
alleen nog maar belangrijk om te iden-
tificeren wie het mogelijk van jou heeft 
kunnen krijgen en om dat aantal men-
sen direct in te perken. Allerlei tijdlijnen 
gaan lopen en de grote vraag is wanneer 
je weer 24 uur vrij van klachten bent zo-
dat we zelf boodschapjes kunnen doen.

We hebben nog overwogen om binnens-
huis ook in quarantaine te gaan. Mijn 
man opgesloten op zolder, eten via een 
luik en plassen op een eigen wc. Dan 
duurt de quarantaine voor de niet-posi-
tieven onder ons namelijk korter. Maar 
alleen van het idee kreeg ik al vlekken 
in mijn nek. Apart slapen, douchen en 
gebruik maken van een ander toilet, 
geen probleem. Maar weer dagen 
alleen binnen zitten met twee kin-
deren…! Nope, ook daar ben ik klaar 
mee.

Alternatief: zorgen dat het hele huis 
corona krijgt en dan hopen dat de 
klachten niet te erg zijn. Als we het 
allemaal tegelijkertijd krijgen, mo-

gen we ook tegelijk uit quarantaine. De 
GGD vond dat een bijzondere redenatie 
(dus don’t try this at home), maar ze 
gaven ons geen ongelijk. Het virus is in 
één ding in ieder geval heel goed, zich-
zelf zo snel mogelijk verspreiden. Dus 
ook ik had binnen 4 dagen hoofdpijn en 
een snotkop. Positief, bam! Wij allebei 
onze geur en smaak kwijt. Dat is bij-
zonder joh! We proeven alleen zout en 
chocolade. ’s Avonds eten we nu boon-
tjes, aardappelen en Tony’s Chocolonely 
melk-karamel-zeezout en smelten we 
de rest van de reep zodat we die bij het 
ontbijt op de boterham kunnen smeren. 
Onze oudste dochter wordt misbruikt 
als poepsnuiver omdat wij niet kunnen 
ruiken wanneer onze jongste in haar 
luier heeft gepoept. Dat lijkt fijn, maar 
het is zo’n bende als het langs de rand-
jes druipt na een tijdje. Elke dag snuif ik 
een poepluier, Bolsius geurkaars en na-
gellak remover om te kijken of ik al wat 
ruik. Tot op heden zonder resultaat.

Gelukkig zijn dat nu nog onze enige 
klachten en mogen we van geluk spreken 
dat ander leed ons gespaard is gebleven. 
Begrijp me dan ook zeker niet verkeerd 
bij het lezen van dit uit het leven gegre-
pen stuk tekst, maar ik probeer er toch 
nog een beetje de positiviteit van in te 
zien.
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Natuurlijk was het even schrikken toen 
Bart van Drunen aankondigde te stoppen 
met zijn raadswerk. Bart was voor ieder-
een benaderbaar en was altijd bereid met 
de inwoners van Loon op Zand in gesprek te 
gaan.	Dat	deed	hij	–om	zich	te	oriënteren-	
voordat de raad besluiten moest nemen. 
Dat deed hij ook achteraf om genomen be-
sluiten uit te leggen en zich daarover te 
verantwoorden.

Deze manier van werken paste bij Bart en 
zeker ook bij Voor Loon. Voor Loon staat 
immers voor eerlijke politiek: niet iets be-
loven wat niet kan, besluiten op basis van 
argumenten en altijd bereid tot samen-
spraak.

De vacature die Bart achterliet hebben 
we snel kunnen invullen. We zijn weer op 
sterkte! Voor Loon heeft een aantal enthou-
siaste mensen in de startblokken staan. De 
komende periode worden zij intern door 
het bijwonen van de fractie-overleggen 
wegwijs gemaakt.
Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om 
digitaal cursussen te volgen via de Neder-
landse Vereniging voor Raadsleden.

Voor Loon op volle kracht vooruit!

Heb jij ook belangstelling om mee te den-
ken binnen het gemeentebestuur om daar-
door ons dorp en onze samenleving mee 
vorm te geven? Heb je ook vaak gedacht 
als je naar je leefomgeving keek: ‘Ik heb 
daar	 ook	 ideeën	 over’	 of	 als	 je	 nadacht	
over behoeften van jouw leeftijdsgroep: 
‘Ik zou wel weten hoe ik dat aanpak’? Kom 
dan meedenken bij Voor Loon. Wij willen 
–met wat speciale aandacht voor Loon op 
Zand– lokale politiek een gezicht te geven. 
Doe jij met ons mee?

Voor meer informatie:
Wil Ligtenberg
voorzitter politieke vereniging Voor Loon
Telefoon: 0416-362232 of 06-51347339
E-mail: w.j.j.ligtenberg@home.nl
Zie ook onze website: www.voorloon.nl □
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Thea van Tandartspraktijk Loon op Zand met pensioen
Op 18 februari is Thea van Boxtel-van 
Amelsvoord (66), het vertrouwde eerste 
aanspreekpunt aan telefoon en balie bij 
Tandartspraktijk Loon op Zand, met pen-
sioen gegaan. Binnen de praktijk is op ge-
paste wijze feestelijk en vol waardering 
afscheid van haar genomen.

Als ik de praktijk binnenloop verraden de 
slingers en het bord met de pensioenaan-
kondiging van Thea al wat er aan de hand 
is. Na de korte behandeling door tandarts 
Eric Minnaard word ik door hem meteen 
naar Thea doorgesluisd, want als Torencor-
respondent lijkt hem dit vast een item voor 
de Toren. En zo zit ik plotsklaps bij Thea en 
heb tussen de telefoontjes door met haar 
een gesprek over haar afscheid en haar 
werkzame periode.

Thea kent iedereen
Ja, als je onder behandeling bent bij Tand-
artspraktijk Loon op Zand dan kun je niet 
om Thea heen. Zij is al 31 jaar werkzaam 
als tandartsassistente en 21 jaar in Loon 
op Zand, waarvan 
de laatste zeven 
jaar als eerste aan-
spreekpunt bij de 
balie en aan de tele-
foon. Iedereen kent 
haar en zij kent ie-
dereen. Lief en leed 
worden gedeeld en 
men vond en vindt 
altijd een luisterend 
oor bij Thea. Vaak 
hoort ze al aan de 
stem wie het is en 
weet ze precies wat 
er moet gebeuren.

Ze zegt er over: 
“Meedenken naar 

oplossingen is de uitdaging bij dit werk; 
dat maakt het juist boeiend. En als het 
allemaal loopt geeft dat voldoening. Hoe 
drukker	het	is,	hoe	meer	ik	floreer.	Het	snel	
kunnen schakelen is hier van groot belang. 
Daarbij probeer ik open te staan voor ie-
ders vraag of opmerking en mensen in hun 
waarde te laten.
Als je respect hebt voor elkaar kun je met 
iedereen overweg. Ik ben een positief in-
gesteld mens met interesse in mensen. Ik 
heb hier altijd met grote betrokkenheid en 
plezier gewerkt.”

In de loop der jaren heeft ze veel kennis 
en ervaring opgedaan en kent daardoor alle 
ins en outs van de praktijk. In de praktijk 
lopen tandartsassistentes in opleiding ook 
stage. Thea deed een tijd de begeleiding 
van de leerlingen en treedt nu nog steeds 
op als examinator bij de praktijkexamens.
Natuurlijk waren er wel eens strubbelin-
gen in werk en privé in de loop der jaren, 
maar met de haar kenmerkende positieve 
insteek ging en gaat ze daarmee om. In de 
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werkruimte achter de balie hangt de zin 
uit het bekende liedje van de tandartsas-
sistente: ‘in mijn ogen is het altijd lente’. 

En die positieve kijk op het leven en haar 
flexibiliteit	kenmerkt	Thea.

En nu, plannen?
Thea zegt daarover: “Nou, alles meer op 
m’n gemakje doen, meer aandacht voor 
kinderen	 en	 kleinkinderen,	 lezen,	 fietsen	
en het golfen weer oppakken. Mijn man is 
al een aantal jaren met pensioen, dus het 
zal wel even wennen zijn samen thuis.” 
Maar daar heeft ze alle vertrouwen in.

Het werk loslaten gaat niet abrupt maar 
gefaseerd. Thea blijft de komende tijd 
op de dinsdag- en vrijdagochtenden nog 
de balie bemannen en kan zo de overgang 
naar haar pensioen geleidelijk laten verlo-
pen. Kan iedereen wennen aan een nieuwe 
situatie.

Redactie: Ton Kalkers

Onderhoud, reparaties,  
onderdelen en accessoires voor 
uw fiets, e-bike, MTB en racefiets.

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

De Hoogt 18, Loon op Zand.

Tel. 06-42978942.
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Verbouwing van ‘De Gouden Laars’ verloopt volgens plan

Loon op Zand krijgt een unieke locatie terug
Ruim een jaar geleden konden wij u be-
richten dat er een nieuwe toekomst was 
voor ‘De Gouden Laars’ op de hoek van 
Kerkstraat en Kasteellaan, nadat deze ruim 
twee jaar leeg had gestaan.

De koper bleek Hans Boons te zijn. In een 
vraaggesprek met Hans en zijn vrouw José 
legden ze uit wat ze met het pand van plan 
waren:	 het	 creëren	 van	een	 ‘eigen	 stek’,	
waar Hans zijn werk als creatief ontwerper 
voor verschillende opdrachtgevers van le-
ren artikelen in het hoger segment, zoals 
dames- en herenschoenen, tassen en rie-
men, voluit kan uitoefenen. Hier krijgt hij 
een ontvangstruimte voor zakenrelaties en 
de mogelijkheid om zijn eigen webwinkel 
‘Butts and Shoulders’ onder te brengen. 
Tot nu toe gebeurt dat allemaal vanuit het 
pand van zijn broer Joost op De Hoogt, 
waar de ruimte voor Hans zijn activiteiten 
op den duur steeds krapper begint te wor-
den.

omgeving waarvan je niet meteen denkt: 
dit gaat hem worden! Via een noodtrap 
naar de eerste verdieping zie ik hem druk 
bezig met van alles en nog wat, maar maakt 
hij meteen tijd om mij te woord te staan. 
Hans: “Door corona ligt mijn werk als crea-
tief ontwerper voor een groot deel stil: tijd 
die ik nu kan inzetten voor het verbouwen 
van dit onderkomen. Want laten we eerlijk 
wezen: elk uurtje dat je zelf kunt maken, 
is	financieel	gezien	mooi	meegenomen!”

En gelijk heeft hij: het is duidelijk te zien 
dat hier al heel veel werk is verzet. Samen 
met zijn zoon Chiem, die dit jaar zijn op-
leiding als architect hoopt af te ronden, is 
vooraf precies bepaald hoe de aanpassing 
van dit aloude pand moest gebeuren.

 °Veel voorwerk voordat de tussenwanden kunnen 
worden geplaatst. (Foto: RdT)

Al veel werk verzet
Om met eigen ogen te kunnen zien hoe de 
bouwvorderingen verlopen in ‘De Gouden 
Laars’, tref ik Hans aldaar midden in een 

 ° Een tijd lang was het gebouw aan de buitenkant 
wit geschilderd.

Hans laat mij, niet zonder enige gezonde 
trots, zien wat er allemaal al gerealiseerd  
is en wat er nog staat te gebeuren. En dat 
er eerst veel gesloopt en afgevoerd moest 
worden. Op de bovenverdieping, waar 
twee appartementen worden gerealiseerd, 
lijkt het nog een doolhof waar later schei-
dingswanden worden geplaatst. Maar hij 
kan mij precies aangeven waar wat komt, 
mede omdat dit op de vloer is aangegeven. 
Om	zoveel	mogelijk	 ruimte	 te	creëren,	 is	
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in elk appartement een vide aangebracht 
met daarin weer een dakraam om zoveel 
mogelijk lichtinval te krijgen.
De appartementen, waar voorlopig de zo-
nen van Hans en José hun intrek in gaan 
nemen (Hans: “maar ze betalen gewoon 
huur!”), zijn optimaal geïsoleerd en be-
schikken naast een ruim woongedeelte ook 
over een volledig ingerichte keuken, slaap-
kamer, toilet en doucheruimte. Beide ap-
partementen hebben hun eigen voordeur, 
te bereiken via de trap vanuit de nog te 
bouwen hal in het midden van het gebouw 
op de begane vloer. In diezelfde hal zal, 
van buitenaf gezien, links de entree komen 
naar de ruimte waar Hans zijn ontwerpstu-
dio gaat inrichten en rechts de toegang tot 
het deel waar straks horeca activiteiten 
kunnen worden opgezet (z.g. ‘kleine ho-
reca’).

Het gebouw solide maken
“Onze eerste prioriteit bij aanvang van de 
verbouwing, was om het pand meer ‘solide’ 
te maken”, aldus Hans als we op de begane 

vloer	 zijn.	 “Als	 het	 buiten	 flink	 waaide,	
hoorde je het binnen kraken. Dat had alles 
te maken met het feit dat pand, mede door 
het gebruik van onjuiste materialen, onvol-
doende één geheel was. De gedeeltelijk 
doorgezakte draagbalken waren daar een 
voorbeeld van. Om dat probleem ook voor 
de toekomst op te lossen, hebben we de 
bestaande draagbalken ondersteund met 
een ijzeren constructie die volledig rust op 
ijzeren palen die op hun beurt weer rusten 
in gegoten beton. Die nieuwe draagbalken 
worden met draagankers, die aan de bui-
tenkant te zien zijn, mede ondersteund. 
Alles gebeurt geheel volgens de heersende 
bouweisen, zonder welke concessie dan 
ook. Daarom maak ik regelmatig foto’s van 
situaties voor en na de verbouwing, zodat 
ik altijd kan inzien hoe het was. Overigens 
prijs ik mij gelukkig met de volledige me-
dewerking van de gemeente Loon op Zand, 
die dit project van harte ondersteund.”

Nog voldoende uitdagingen
In tegenstelling tot wat er al te zien is aan 
vorderingen op de eerste etage, zijn op de 
begane vloer nog de nodige uitdagingen 
aan te gaan. Zo ligt het keldergedeelte nog 
helemaal open en moeten de ruimtes links 

 °Hans wijst op de ijzeren ondersteuning voor 
de nieuwe draagbalken, die de de bouw meer 
solide maken. (Foto: RdT)

 °Detail van de nieuwe ijzeren draagbalken die de 
bestaande balkenlaag ondersteunt. (Foto: RdT)
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en rechts van de centrale hal en de toilet-
groepen nog gerealiseerd worden. Voorlo-
pig werk genoeg dus voor Hans, die de lat 
voor wat hij wil best hoog legt.

Hans: “Ik wil van meet af aan hier een 
plek	 creëren	 die	 niet	 alleen	 voldoet	 aan	
alle bouwkundige eisen, maar ook een plek 
waar	ik	mijn	creatieve	ideeën	werkelijk	ge-
stalte kan geven.
Zo zal ik waar mogelijk het oude metsel-
werk van de oorspronkelijke bouw zicht-
baar houden en zal de inrichting, met 
name op de begane grond, een open karak-
ter krijgen door bijvoorbeeld glazen deu-
ren te gebruiken. Laat ik het zo zeggen: 
het strakke moderne en stoere waar ik van 
hou zal hand in hand gaan met historische 
elementen in het gebouw die bewaard én 
gekoesterd zullen worden! En geloof me: 
die combinatie werkt perfect!”

 °Het keldergedeelte ligt nog open. (Foto: RdT)

Unieke locatie komt terug
Het zal dus nog een tijdje duren, voordat 
de	officiële	opening	van	‘De	Gouden	Laars’	
een feit is. Maar Hans heeft geen haast: 
“als ik volgende jaar rond deze tijd de 
bouw kan afronden, ben ik al blij!”

In het vraaggesprek dat ik met Hans in het 
voorjaar van 2020 mocht hebben, toen 
bekend werd dat hij de nieuwe eigenaar 
van ‘De Gouden Laars’ werd, liet hij mij 
optekenen: “Wat we willen, is dat we met 
dit gebouw iets moois gaan neerzetten om 
daarmee het dorp Loon op Zand een beetje 
mooier maken.”
Toen ik die woorden nog eens terughaalde 
tijdens mijn ‘excursie’ in hetzelfde pand 
twee weken geleden, was het bij mij met-
een duidelijk: dat gaat zeker gebeuren! 
Met de vernieuwde ‘Gouden Laars’ krijgt 
ons dorp een unieke locatie, oorspronkelijk 
gebouwd in 1896, terug. En dat is alleen 
maar goed nieuws!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Het gebouw uit de tijd dat het nog als  
‛Tramstation’ fungeerde.

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Het Witte Kasteel decor voor filmopname   
documentaire Anne Frank
Drie dagen lang is de begane grond van 
Het Witte Kasteel gebruikt om scènes op 
te	 nemen	 voor	 drie	 afleveringen	 van	 een	
documentaire	over	Anne	Frank.	Deze	afle-
veringen maken deel uit van een achtde-
lige serie over Anne Frank die vanaf eind 
maart wordt uitgezonden bij NPO Zapp. 
Deze zender maakt en zendt programma’s 
uit voor de jeugd in de leeftijd tussen zes 
en twaalf jaar.

Alle aanleiding om eens te praten met Piet 
Broos over het gebruik van het kasteel voor 
filmopnames.	 “Er	 komt	 nogal	 wat	 kijken	
voordat	er	gefilmd	kan	worden.	Allereerst	
moesten door de vrijwilligers alle al gedek-
te tafels en stoelen worden verwijderd, de 
kunstwerken van de muren gehaald en alle 

accessoires uit de ruimtes. De kroonluch-
ters aan het plafond werden gedemonteerd 
met een rolsteiger en alle moderne stop-
contacten, dimmers en schakelaars verwij-
derd. Ook de bordjes met aanduiding van 
de vluchtweg waren er in de oorlogsjaren 
nog niet, dus ook demonteren.
Vanuit het Neerhuys en Koetshuys moest 
een kabel met krachtaansluiting worden 
aangelegd zodat er voldoende elektriciteit 
voorhanden was voor alle apparatuur en 
lampen. Vervolgens kwam er een vracht-
wagen vol apparatuur en rekwisieten aan 
en moest alles worden uitgeladen en geïn-
stalleerd.

De oude keuken beneden is gebruikt als 
kleedruimte en voor het schminken. In de 
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ruimtes op de begane grond vonden de op-
names plaats”, vertelt Piet. Aan de buiten-
kant vielen alleen de grote lampen op die 
van buiten naar binnen schenen om zo een 
mooi helder binnenvallend daglicht via de 
ramen	te	creëren.	Bij	film	worden	alle	om-
standigheden tenslotte naar de hand van 
de	filmmaker	gezet.	Piet	kwam	de	actrice	
die ‘Anne Frank’ speelde tegen en hij was 
verbaasd over de sterke gelijkenis.

Drie dagen, van ’s morgens half acht tot ’s 
avonds acht uur, is er gewerkt aan de opna-
mes. Dat is wel inclusief de eetpauzes. Men 
begon om half acht met ontbijten, twaalf 
uur de lunch en ’s avonds het avondeten. 
De	catering	voor	de	filmploeg	van	15	perso-
nen werd gedurende deze dagen verzorgd 
door ‘Lekker gewoon uit Loon’ en viel bij 
de	filmploeg	prima	in	de	smaak.
Vervolgens	waren	na	afloop	de	vrijwilligers	
weer een paar dagdelen bezig om de boel 
weer in de oude staat terug te brengen.

Ook China beleven?

Stel: je groeit op in Loon op Zand met nauwe-
lijks 3.000 inwoners en je woont jaren later in 
China. Het overkwam G. Tulu. 

In deze semi-autobiografische roman volgen we 
Daniel McAllister en zijn vrouw Laura. Ze verhui-
zen naar China. De kennismaking met het land en 
zijn inwoners begint onschuldig en ontspannen. 
Gaandeweg verandert dit en ontdekt Daniel de 
schaduwkanten van de economische reus in het 
Verre Oosten. Zijn roep om actie blijft niet zonder 
gevolgen. Integendeel…

‘Van de partij. Beleef China’ is te bestellen via 
www.oude-olifant.nl

Op	de	vraag	van	mij	hoe	zo’n	filmploeg	toch	
in Loon op Zand terecht komt, vertelt Piet 
mij dat het kasteel regelmatig wordt ge-
bruikt	voor	foto-	of	filmshoots	van	nieuwe	
producten, zoals meubels, schoenen, maar 
ook voor de serie Verborgen Verleden met 
schrijfster Esther Verhoef, enz. Dat gebeurt 
door	 professionele	 fotografen	 en	 filmers.	
Dat wereldje is vrij klein en de mond-tot-
mondreclame over deze mooie locatie en 
ambiance doet zijn werk blijkbaar. Het 
Witte Kasteel is ondertussen een bekend 
begrip	geworden	in	de	film-	en	fotowereld.	
En zeker in deze tijd, waarin de bruiloften 
nog niet doorgaan, is dat een mooie maar 
noodzakelijke bron van inkomsten.

Over de meer gedetailleerde inhoud van 
de documentaire is ons nog niets bekend, 
maar hou de programmering van NPO zapp.
nl in de gaten, daar zal vast binnenkort de 
nodige informatie verschijnen.

Redactie: Ton Kalkers
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Landgoed Duynstaete   
en ’t Boshuys
Gelijktijdig met het doorsturen van deze 
foto schreef Henk de Jong aan de redactie: 
“Ik zag dit bord te staan toen ik vandaag 
vanuit de Baden Powellweg door de bossen 
naar de Berkenlaan liep. Wat is ’t Boshuys 
en wie zijn de bewoners? En wat is Land-
goed Duynstaete?”

Omdat de redactie (nog) niet erg ver geko-
men is om deze vragen te beantwoorden, 
zou het mooi zijn als een van de Rond de 
Toren-lezers ons hierbij kan helpen. Weet 
u meer hierover, zodat wij daarover in 
de volgende editie terug kunnen komen, 
dan hopen wij uw reactie(s) te ontvan-
gen. U kunt deze sturen naar mailadres:  
info@ronddetoren.nl.	Dank	u	wel!	□

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Duidelijke afbakening en nieuwe ontwikkelingen bij BuroJIJ

Wie herinnert zich niet het autootje met 
het	opschrift	‛Mijnheer	Willem’,	huiswerk-
begeleiding. Dat was 2012. In die tussenlig-
gende jaren tot 2021 is er veel veranderd. 
Bram en Willem Peters ontwikkelden en 
schoolden zich voortdurend. BuroJIJ werd 
in 2014 opgericht en de insteek werd toen 
behandeling van jeugd en gezin. Ook hun 
enigszins creatieve afwijkende aanpak viel 
op en BuroJIJ werd een frisse kleinschalige 
zorgverlener. Er kwamen meer behandela-
ren in dienst en de ruimte in de Kerkstraat 
werd te krap. De verhuizing naar een pas-
send pand in de Hoge Steenweg was weer 
een nieuwe stap.

Groei en balans
Ik ben uitgenodigd door Bram en Willem, 
want ze willen vertellen over de nieuwe 
ontwikkelingen bij BuroJIJ. Een snelgroei-
ende organisatie in opbouw gaat vaak ge-
paard met groeistuipen en heeft na een 
groeispurt behoefte aan wat rustiger vaar-
water. Zo’n moment lijkt nu aangebroken. 
Hoewel!!
Bram en Willem hebben het bestaande 

aanbod aan be-
handelingen nog 
eens goed op een 
rijtje gezet zodat 
er meer duidelijk-
heid is over het 
aanbod voor de 
cliënten	maar	ook	
voor gemeentes 
en zorgverzeke-

raars. Daarnaast is gestart met een nieuw 
domein: seksuologische behandeling.

Momenteel zijn er, al of niet in deeltijd 
werkzaam bij BuroJIJ, vijf orthopedago-
gen, drie psychologen waarvan twee ook 
seksuoloog i.o., een gezinsbehandelaar, 
een creatief therapeut/consulent seksuele 
gezondheid, een pedagoog, twee mede-
werkers zorgadminstratie en een praktijk-
manager/pedagogisch manager.

Er staat nu een heldere organisatie die be-
zig is in drie domeinen:
1. Kind & Jeugd
2. Basis GGZ Volwassenen
3. Seksuologische behandeling

Kind & Jeugd was en is een belangrijk 
aandachtsgebied van BuroJIJ. De praktijk 
groeide in vijf jaar uit van klein bureau 
voor huiswerkbegeleiding tot een volwaar-
dige praktijk voor de psychologische en or-
thopedagogische behandelingen van kinde-
ren en jongeren. JIJ Kind & Jeugd is er voor 
kleine vragen en voor grote problemen.

Bijvoorbeeld bij 
aanhoudende leer- 
problemen en bij 
vragen en twijfels 
over de ontwikke-
ling van het kind. 
Of bij vragen of er 
mogelijk sprake is 
van ADHD, autis-
me of depressie. °Bram  °Willem
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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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Willem: “Vrijwel nooit richten we ons al-
leen maar op het kind of de jongere, maar 
betrekken wij de ouders en andere gezins-
leden, waar nodig, bij de behandeling. 
De behandeling wordt gegeven aan kinde-
ren en jongeren in de leeftijd van onge-
veer twee tot en met zeventien jaar oud. 
Sommige behandelingen zijn na een paar 
behandelsessies klaar, terwijl onze psy-
chotraumabehandelingen voor complexe 
problematiek vaak enkele maanden tot 
zelfs anderhalf jaar duren. Vergoeding van 
de behandeling van jeugd tot 18 jaar vindt 
meestal via de gemeente plaats.”

nemer gerichte ondersteuning kan gebrui-
ken om (weer) goed te functioneren, als 
een werknemer door psychische klachten 
gehinderd wordt in zijn of haar werkplezier 
of als er sprake is van disfunctioneren, als 
een werknemer een re-integratietraject 
doorloopt.

JIJ Seksuologen is het derde domein van 
BuroJIJ. Het is ontstaan vanuit het enthou-
siasme en de ambities van Bram en Willem. 
Je kunt dit niet doen als beginnend behan-
delaar. Nu met de nodige levenservaring, 
kennis en vaardigheden zetten ze deze 
stap. Als eerste volgde Bram de opleiding 
tot Consulent Seksuele Gezondheid. Kort 
daarna startte Willem met de opleiding 
tot Seksuoloog. Beiden deelden dezelfde 
ambitie:	het	creëren	van	een	aanbod	van	
specialistische zorg op het gebied van gen-
der en seksuele diversiteit. De opleiding 
tot seksuoloog duurt twee jaar en is een 
specialisatie van bijvoorbeeld psychologie. 
Werken in de praktijk en leren gaan hierbij 
samen. Behandelingen tijdens de opleiding 
worden zorgvuldig gesuperviseerd door een 
ervaren behandelaar/supervisor.

Hoe ziet het aanbod   
in dit domein eruit?
Gender is de eerste groep in dit domein. 
Bram legt uit: “Lang niet iedereen voelt 
zich persé een jongen of een meisje. En 
lang niet iedereen voelt zich van hetzelfde 
geslacht als waarmee die persoon geboren 
is. Van die gevoelens kun je zelf, of kun-
nen je ouders, in het begin best in de war 
raken. Dat is niet erg. Het is belangrijk om 

Basis GGZ voor volwassenen
Behandeling voor volwassenen wordt bin-
nen BuroJIJ aangeboden vanuit JIJ Psycho-
logen BV. Bram: “Wij bieden behandeling 
aan volwassenen met enkelvoudige proble-
matiek, o.a. stemmingsproblemen, ADHD, 
Autisme Spectrum Stoornis, angstklachten 
en problemen in de emotieregulatie. Wan-
neer je merkt dat je niet lekker in je vel zit 
en last hebt van psychische klachten, is een 
gerichte psychologische behandeling ge-
wenst. Vaak zijn klachten in een kortduren-
de behandeling van enkele behandelsessies 
te verminderen, soms is een intensieve en 
langdurige behandeling nodig. Vergoeding 
van de behandeling van volwassenen vindt 
meestal plaats via de zorgverzekeraar. De 
cliënttevredenheid	 bedraagt	 momenteel	
9,4 en daar zijn we trots op.”
Ook Job-coaching is een ondersteuning die 
de JIJ Psychologen aanbieden. Job-coa-
ching kan nuttig en nodig zijn als een werk-
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te weten dat je niet alleen bent. Vaak zijn 
de wachttijden bij de genderpoli’s in het 
ziekenhuis (het VUMC in Amsterdam en het 
Radboud in Nijmegen) erg lang. Om die re-
den zijn wij begin 2021 met ons speciale 
genderteam gestart met mensen die jou 
kunnen helpen. Heb je vragen of wil je 
advies over welke behandelingen er voor 
jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrij-
blijvend contact met ons op.”

Gayseksuoloog
Willem vertelt: “Als seksuoloog speciali-
seerde ik mij tijdens mijn opleiding in de 
seksuologische en psychologische proble-
men van gaymannen. Acceptatie en zelfac-
ceptatie spelen een rol en psychische pro-
blemen als depressie en angstproblematiek 
komen vaak voor. We zien mannen en vrou-
wen van jong tot oud, die maatschappelijk 
veel bereikt hebben, maar kwetsbaar zijn 
in deze hetero normatieve maatschappij.  
Ze worstelen met de keuze: vechten of 
meegaan met de stroom. Ik zal niet zeg-
gen dat ik álles weet. Maar inmiddels heb 
ik veel gezien en ik sta niet zo snel meer 
ergens van te kijken. Dat leidt tot een ont-
spannen en open behandelsfeer, waarin de 
mannen vaak veel meer durven te vertellen 
dan bij een reguliere zorgverlener.
Naast ook meer algemeen voorkomende 
seksuologische problemen zie ik mannen 
in mijn praktijk die al jaren klem zitten 
tussen enerzijds hun seksueel verlangen 
en plezier en anderzijds een oordeel dat 
zij voelen vanuit de maatschappij. De be-
handeling is dan gericht op werken aan het 
verminderen van de schaamte en het ver-
sterken van de eigen identiteit.”

Daarnaast is er los van geslacht, voorkeur 
of geaardheid de behandeling van klach-
ten of problemen op seksuologisch ge-
bied. Deze groep omvat nu ongeveer 70 % 
van	de	cliënten.	Je	kunt	terecht	voor	ad-
vies om gezonde seks te stimuleren en voor 

de behandeling van uiteenlopende seksuo-
logische klachten. o.a. erectieproblemen; 
orgasmestoornis; verminderd seksueel 
verlangen; seksverslaving of denken dat je 
verslaafd bent of leren omgaan met elkaars 
verschil in seksuele behoefte.
De behandelaren luisteren eerst naar jouw 
klachten en veranderwens. Die is voor ie-
dereen anders. In de eerste fase van de 
behandeling bepalen zij samen met jou de 
doelen die je wilt behalen.

Bram: “We moeten zeker ook nog iets ver-
tellen over ons teamlid gezinsbehande-
laar Sabina. Zij is een Poolse universitair 
opgeleide pedagoog, ze woont in Loon op 
Zand en begeleidt Poolse gezinnen en hun 
kinderen met problemen als gevolg van 
cultuurverschillen, taalproblemen. Ze on-
dersteunt kinderen/jongeren en gezinnen 
in hun psychisch welbevinden en om soci-
aal emotionele vaardigheden te vergroten. 
Problemen bij Poolse gezinnen komen eer-
der boven tafel omdat Sabina beide cultu-
ren kent en de taal. Ook de school krijgt zo 
sneller inzicht in hun situatie.”

Willem sluit ons gesprek af met: “We blij-
ven ons bijscholen en ontwikkelen. Groei 
is niet de insteek, maar eerder een speci-
alistischer aanbod van behandeling en het 
leveren van kwaliteit. We doen waar we 
goed in zijn en de rest besteden we uit aan 
anderen in goede samenwerking.
Voor meer informatie zie de website:
burojij.nl.

Redactie: Ton Kalkers
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Plantenbakken voor De Wetering zijn klaar voor het voorjaar

Op dinsdagochtend 2 maart om 9.00 uur 
werden de kale plantenbakken bij De We-
tering in een uurtje omgetoverd tot leuk 
aangeklede	 ‘groene’	 en	 fleurige	 bakken.	
Bijna niemand heeft de heren Piet den Har-
tog en Toni Smits bezig gezien op dit vroege 
uur. Ze hebben als een soort tuinkabouters 
stilletjes hun werk gedaan. Het devies van 
deze heren is niet kletsen maar doen.

Beiden zijn bestuurslid van de stichting 
Pieckplein Winterfestijn. Deze stichting 
zorgt elk jaar voor de kerstboom en een 
schaatsbaan op het Anton Pieckplein. En 
toen de vraag van de gemeente kwam 
heeft de stichting ook de plantenbakken 
op het Anton Pieckplein en Weteringplein 
geadopteerd. Met de gemeente is daarvoor 
een groene samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan. Uitgangspunt van de stichting 
is iets betekenen voor de gemeenschap. 
De plantenbakken op het Anton Pieckplein 
hebben hun eerste onderhoudsbeurt al ge-
had en vandaag waren de bakken op het 
Weteringplein aan de beurt.

Piet den Hartog, nu gepensioneerd onder-
nemer van de AH-supermarkt 
en Toni Smits die een Beveili-
gingsinstallatiebedrijf heeft en 
daarnaast een bedrijf dat grote 
Led-schermen verzorgt op eve-
nementen, zijn niet te beroerd 
om hun handen uit de mouwen 
te steken. Ze poten de planten 
eigenhandig in de bakken.
De planten voor deze acht grote 
bloembakken zijn gesponsord 
door Kwekerij van Son & Koot 
uit Kaatsheuvel. Van Son & Koot 
is een jong en dynamisch bedrijf 
dat in korte tijd is uitgegroeid 
tot één van de grootste produ-
centen van tuinplanten van Euro-
pa. In moderne kassen, met een 

totale opper-
vlakte van 14 
hectare en een 
containerveld 
van 5 hectare, 
produceert Van 
Son & Koot zo’n 
5 miljoen planten per jaar.
De potgrond en compost in de bakken is ver-
zorgd door de gemeente die ook de planten 
regelmatig van water gaat voorzien.
Voorlopig blijven de plantenbakken het 
Weteringplein	opfleuren	tot	de	verbouwing	
van De Wetering begint. Dan moeten ze 
tijdelijk plaatsmaken voor de bouwactivi-
teiten.

Het is mooi om te zien dat deze positieve 
groene actie van de stichting Pieckplein 
Winterfestijn ook in het dorp Loon zijn ef-
fect heeft. De verhoging van de leefbaar-
heid van onze kern heeft weer een klein 
oppeppertje gehad. ‘Samen Loont’, echt 
wel!!

Redactie: Ton Kalkers
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 ° In de vorige editie berichtten wij over de statiegeld actie van De Zonnebloem in combinatie met 
onze lokale supermarkt Coop. Onlangs werd de cheque overhandigd aan De Zonnebloem.
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Nominatie Loon op Zand voor ‘Wandelgemeente 2021’
Naast de gemeenten Landerd en Roerda-gemeenten Landerd en Roerda-
len in Limburg is ook de gemeente Loon op 
Zand genomineerd voor de titel wandelge- genomineerd voor de titel wandelge-voor de titel wandelge-
meente van het jaar 2021.
De keuze is gemaakt op basis van een en-op basis van een en-
quête over de wandelvriendelijkheid onder 
alle gemeenten in Nederland.

Dat het mooi wandelen is in Loon op Zand 
en omgeving wisten wij al langer, maar dat 
blijkt nu anderen ook op te vallen.
De gemeenten zijn ter plaatse getest door 
de verslaggevers van ‘te voet’, die de 
mooiste wandeling in de gemeente hebben 
gelopen en die zowel gemeente als route 
hebben beoordeeld op diverse criteria. De 
Loonse route die is genomineerd kun je 

alvast een keertje lopen. Deze route gaat 
dwars door de Loonse Duinen en leidt je via 
intieme bospaden naar uitgestrekte verge-
zichten over de zandvlaktes en heide. De 
volledige route kun je vinden op de web-
site:	‛Bezoek De Langstraat’.

Wil jij ook graag dat Loon op Zand de 
Wandelgemeente van 2021 wordt?
Breng dan je stem uit op website:
tevoetonline.nl/nieuws/wandelgemeen-
te-2021-jouw-stem-telt
Stemmen kan tot en met 19 maart. Op 1 
april maakt ‘Te Voet Online’ bekend welke 
gemeente zich ‘Wandelgemeente van 2021’ 
mag	noemen.	□

De genomineerde route.
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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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412

Als wij deze Krantenbak voor u samen-
stellen, is er volop discussie in ons land 
en ook in ons dorp over de openstelling 
van de terrassen. Bijna iedereen ziet er 
naar uit, zeker als het mooi weer is, en 
daarover hebben wij niet te klagen. Zelfs 
kroegbezoeker Mark Rutte vindt het een 
moeilijke zaak.

Corona
Een jaar na het uitbreken van de coronacri-
sis	 in	Nederland	keken	de	eerste	patiënt,	
onze dorpsgenoot Joost Boons, spoedeisen-
de hulp-arts Sabine Wittens en microbio-
loog Jean-Luc Murk terug op de gebeurte-
nissen in het ETZ-ziekenhuis te Tilburg op 
27-2-2020. (BD 27/2)

Loonse mensen in de krant
Chris Gielen uit de Eikenlaan overleed op 
23 februari aan de gevolgen van een nood-
lottig ongeval in Waalwijk. Hij werd 74 
jaar. (BD 24/2 en 3/3)
Wim van de Pas overleed op 1 maart, 83 
jaar oud. (BD 5/3)
Jan Hoes is 81 jaar geworden en overleed 
op 27 februari. (BD 6/3)

Nienke Fitters (25) doet mee aan de live-
shows van The Voice of Holland, een talen-
tenjacht, die heel veel kijkers trekt. Bij de 
knockouts van dit programma van RTL-4 
werden voor haar de vier stoelen van de 
jury	omgedraaid.	Zij	mocht	dus	 ‛door’	en	
koos voor Ali B. als coach.
Nienke studeerde na haar middelbare 
schooltijd aan de Nederlandse Musical Op-
leiding in Arnhem, maar besloot daarna als 

stewardess aan de slag te gaan bij KLM.  
Tóch begon het te kriebelen nadat ze bij 
het televisieprogramma Op1 namens de 
vliegmaatschappij een nummer zong om 
haar collega’s een hart onder de riem te 
steken. Ze kreeg zoveel reacties dat zij be-
sloot het zingen weer op te pakken en zich 
aan	te	melden	voor	‛The	Voice’.	(BD	22/2)
Inmiddels heeft zij de eerste van de tien 
live-shows overleefd.

Martijn Willers en Jeroen Punt halen 
Zweedse	kwaliteitsfietsen	naar	Nederland.	
Zij openden op 2 maart op De Hoogt hun 
‛Huski	e-bikes’-winkel.	Ook	gaan	zij	fietsen	
verhuren met leuke arrangementen. (DK 
24/2)

In Kaatsheuvel overleed op 11 februari 
Piet Schellekens. Hij was daar bekend als 
tonpraoter en heeft talrijke keren in de 
Kaatsheuvelse ton gestaan. Ook stond hij 
vier keer in de Loonse ton: in 1983 (Kapper 
Nölleke), 1984 (Heintje de Blozerd), 1985 
en 1988 (fotograaf Piet Klikklak). (DK 24/2)

Marja van Trier schreef een verhaal in het 
Loons over het Driekoningenzingen van de 
Liederentafel Echo der Duinen, zoals dat al 
jaren de traditie is. (DK 24/2)

Marion Trimbach vertelt over haar ervarin-
gen bij popkoor Undercover (DK 24/2)

Arno Jansen was Pino kwijt: een bijzonde-
re roofvogel, een kuifcaracara. Het is ook 
een slimme vogel, want hij/zij had zelf het 
slotje van de kooi open kunnen krijgen. In-
middels is hij op 6 maart teruggevonden in 
Bavel. (BD 2 en 8/3)
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 °Net als andere horeca mocht De Kiosk in tegenstelling tot ander bedrijven op 3 maart nog niet open. 
Maar dat De Kiosk klaar was om bezoekers te ontvangen zodra het mocht, bleek wel duidelijk. Het 
dorpscentrum kreeg er meteen een gezellige aanblik door. (Foto: Ruud Peters)
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Hanneke Versteijnen begon op 13-jarige 
leeftijd als plukster bij TerraVie, het fruit-
bedrijf van Bart Vromans. Nu is zij 23 jaar,  
afgestudeerd aan de Hogere Agrarische 
School (HAS) te ’s-Hertogenbosch en mede-
eigenaar van TerraVie. Het bedrijf verkoopt 
zijn producten in een boerderijwinkel en 
ook	aan	‛Goei	Eete’,	een	koelbus	met	bio-
logische producten, die door Tilburg rijdt. 
(BD 3/3)

Jacqueline van der Aa, werkzaam in de 
slagerij van William Martens en bekend als 
Loonse tonpraotster, is ook vrijwilligster bij 
Uno Animo. Zij is o.m. technisch coördina-
tor van het meisjesvoetbal. (DK 3/3)

Gemeente en politiek
Het college van B&W wil een jeugdraad 
gaan instellen: een groep kinderen, die 
gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad 
kan adviseren. Het initiatief is van Margje 
Oerlemans van basisschool De Bussel in 
Kaatsheuvel. Iedere school zou dan twee 
leerlingen afvaardigen, een uit groep 7 en 
een uit groep 8. Het experiment, dat de 
gemeenteraad nog goed moet keuren, gaat 
één jaar op proef. (BD 1/3)

Er komen op 15, 16 en 17 maart twaalf 
stembureaus in onze gemeente. Daarbij 
horen een mobiel stembureau, waar de 
bewoners van de verzorgingshuizen kunnen 
stemmen en een drive-in stembureau op de 
milieustraat in Kaatsheuvel. In De Wetering 
kan op alle drie de dagen gestemd worden 
(zg.	‛early	voting’).	(BD	3/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een omgevingsvergunning in behan-
deling voor Kraanven 9 i.v.m. een Bed & 
Breakfast. (DK 24/2). Een omgevingsver-
gunning is verleend voor Oranjeplein 43 
voor een aircobuitenunit en voor Venloon-
straat 12 i.v.m. wijziging van de achterge-
vel. (DK 3/3)

Kerk
De Stille Omgang in Amsterdam, waaraan 
ook steeds Loonse mensen deelnemen, is in 
de nacht van 20 op 21 maart, maar zal dit 
jaar vanwege de coronamaatregelen volle-
dig online te volgen zijn. (DK 24/2)

Natuurbeheer
Eftelingpersoneel gaat tijdens de lockdown 
als het park gesloten is meehelpen om 
zwerfafval op te ruimen o.a. bij Huis ter 
Heide. (DK 24/2)

Op drie hectare grond o.a. een weiland bij 
Huis ter Heide heeft Natuurmonumenten 
zevenduizend boompjes geplant om een 
nieuw bos te laten ontstaan.

Ook bij de Spinder komen nog zesduizend 
nieuwe	bomen.	Het	doel	is	om	rust	te	creë-
ren voor de dieren in dit gebied en het licht 
vanaf het nabijgelegen industrieterrein af 
te schermen. (BD 3/3)

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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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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Energiecollectief
Tamar Moors en Thijs van Berlo zijn het 
tweehonderdste lid van Energiecollectie 
Loon op Zand. Zij werden door energie-
coach Alex van der Haring verrast met een 
windmolentje dat draait op zonnecellen. 
Dochter Bente en zoon Warre vonden dat 
heel leuk. (DK 3/3)

Niet pluis
Een 26-jarige Goirlenaar heeft op zater-
dagavond 6 maart zijn rijbewijs en zijn 
auto moeten inleveren. Hij reed met 214 
kilometer per uur op de Midden-Brabant-
weg van Tilburg naar Waalwijk, waar 100 
kilometer per uur is toegestaan. Hij werd 
aangehouden op de Castellanie. Hij bleek 
ook vorig jaar zijn rijbewijs enkele maan-
den kwijt geweest te zijn na een snelheids-
overtreding. Nu werd zijn auto opgetakeld 
en de snelheidsduivel mocht zijn reis ver-
volgen	 in	een	politieauto.	De	Officier	 van	
Justitie gaat bepalen wat er met de auto 
en het rijbewijs gaat gebeuren. (OB 7/3)

Kamerverkiezingen
De provincie Brabant is relatief onderbe-
deeld als het gaat om het aantal leden in 
de Tweede Kamer. “In Brabant woont vijf-
tien procent van de bevolking, maar we 
leveren maar tien procent van het aantal 
Kamerleden”, zo vat de Brabantse werkge-
versvoorman Eric van Schagen de situatie 
handzaam samen. De afgelopen kabinets-
periode bezetten veertien Brabanders zo’n 
blauwe Tweede Kamerstoel, in de jaren 
daarvoor waren het er nog minder. Geboren 
Brabanders als Jesse Klaver, Rob Jetten en 
Ronald van Raak tellen we niet mee, want 
zij wonen al lang niet meer in de provincie 
waar hun wieg stond.

Ondervertegenwoordiging
De Brabantse ondervertegenwoordiging in 
Den Haag is een constante in de politieke 
geschiedenis. De Randstad domineert, Bra-

bant telde nooit meer dan vijftien Tweede-
Kamerleden. Dat was tussen 2006 en 2010, 
toen het CDA zes Brabantse fractieleden 
telde en de SP vier. Wie de kandidatenlijs-
ten overziet, komt tot de conclusie dat het 
patroon na deze verkiezingen intact blijft. 

Zuiver rekenkundig zou Brabant op grond 
van de ruim 2,5 miljoen inwoners aan-
spraak kunnen maken op 22 zetels. Maar 
politiek is geen wiskunde en anders dan 
bijvoorbeeld	 Groot-Brittanië	 kent	 Neder-
land geen districtenstelsel. De hamvraag 
is deze: is het erg, die Brabantse onder-
vertegenwoordiging? Hangt de provincie in-
derdaad aan de achterste mem, zoals het 
oeroude cliché wil? Zou er meer rijksgeld 
naar Brabant stromen als de Tweede Kamer 
geen vijftien, maar vijfentwintig Braban-
ders zou herbergen? (BD website 7/3)

Als je nu op het stembiljet kijkt, is het 
aantal Brabanders weer niet overweldi-
gend. In onze eigen omgeving zien wij één 
kandidaat uit onze eigen gemeente, twee 
uit Sprang-Capelle, één uit Waspik, één uit 
Dongen, twee uit Oisterwijk, één uit Dru-
nen, één uit Berkel-Enschot en tien uit Til-
burg. De meesten staan op een onverkies-
bare plaats. Je kunt je afvragen, hoe onze 
regio in Den Haag aandacht kan krijgen.

Tot zover onze overpeinzingen naar aanlei-
ding van de kranten-
berichten. Tot een 
volgende keer en: 
blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
OB = Website Omroep Brabant
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Het gaat niet over Loon op Zand
Oh nee, ik bedoel niet dat er niets over 
Loon op Zand te vertellen valt. Ons dorp 
is misschien niet groot en de lockdown legt 
een rem op heel veel activiteiten, maar er 
is genoeg te vertellen, want we zijn hier al-
lesbehalve in slaap gevallen: We kijken uit-
gebreid naar het nieuws om ons heen in de 
krant, op social media, tv en internet. We 
zijn als paashazen op zoek naar chocolade 
eieren, maar nu naar de eerste bloemen. 
Een sneeuwklokje, krokus, narcis, (tover)
hazelaar. Als je niet allergisch bent voor 
pollen, trek je die bloemen en blaadjes 
bijna uit hun bruine jasjes of uit de kale 
grond.

Deze lockdown voelde voor velen moeilij-
ker, misschien door de donkere winter. Een 
week ijzige kou, een dik pak sneeuw, heel 
heldere luchten en prachtig zonlicht wer-
den warm verwelkomd; bijna als een gezel-
lige gast aan tafel. Zelfs het grote aantal 
van 40.000 mensen die zich dat schaats-
weekend bij de spoedeisende hulp meld-
den kon de pret niet drukken, behalve bij 
die brekebeentjes zelf waarschijnlijk.

Als je behalve het RTL-nieuws, ‘doorleest’ 
zie je dat de NVT, de Nederlandse Vereni-
ging voor Traumachirurgie, na dat weekend 
een steekproef heeft gehouden in 20 van 
onze 70 Nederlandse ziekenhuizen. Een 
steekproef? Dat getal van 40.000 pechvo-
gels is dus een aanname. 
Ook het getal van 4000 mensen die meteen 
moesten worden geopereerd is een richt-
getal. Dan ziet het er naar mijn idee in-
eens wel heel anders uit… ik ken trouwens 
ook helemaal niemand die in het gips zit. 
U wel?

Na die frisse kou werd het opeens lente, en 
hoe?	We	 hoorden	 vogels	weer	 fluitend	 op	
zoek gaan naar een nieuwe partner, we za-

gen	rokjes	fietsen,	korte	mouwen	voetbal-
len en blote benen lopen die net ontdaan 
waren van te veel wintervacht.

Nee, we zijn echt niet in Doornroosjes’s 
lange slaap gevallen, maar we keken wel 
uit naar versoepelingen die ons weer wat 
meer	lucht	gaven.	Officieel	noem	je	dat	in	
het Nederlands reikhalzend naar iets uit-
kijken, maar ik vind hier vlak bij De Efteling 
‛langnekkend’	misschien	toepasselijker.
Nee, we zijn niet ingedut en misschien wel 
alerter dan ooit tevoren, want overal gaat 
het over hetzelfde onderwerp. Voor de 
winkel, in het Vrijerslaantje, de Kerkstraat 
of op de Kasteelweide.

Het gaat over DE regels, DE cijfers, waar 
niemand meer iets van lijkt te begrijpen, 
omdat de logica er een beetje in lijkt te 
missen. We verbazen ons er ook iedere 
keer weer over waarom die persconferen-
tie toch steeds weer doorgaat.
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Als er op mijn werk geen agendapunten 
zijn, gaan we door met ander werk, want 
de baas zijn centen zijn niet van blik    .

Misschien zou dat voor ons landsbudget 
ook beter zijn, want die persconferentie 
kunnen	we	eigenlijk	beter	ook	afschaffen,	
want steeds is alle informatie al uitgelekt. 
Hoe	dan?	En	wie	is	er	steeds	zo	flauw?	Of	
wordt het nieuws alvast wat in de week 
gelegd, zodat onze breinen eraan kunnen 
wennen?
Rutte en De Jonge staan tijdens zo’n pers-
moment naar mijn idee eigenlijk een beet-
je voor Jan met de korte achternaam te 
praten. Zelfs Irma staat er een beetje ver-
loren bij…

Pino
De laatste weken speurden we met z’n al-
len ook de lucht af naar grote vogels zoals 
Pino, de grote roofvogel die er tussenuit ge-
piept was en in Bavel terug werd gevonden 

door zijn blije baasje Arno. De beloning van 
€ 500,- die hij uitgeloofd had, werd door 
de eerlijke vinder niet geaccepteerd. Dat 
klinkt u misschien wat vreemd in de oren, 
want daar kun je toch weer heel wat leuke 
afhaalmomenten mee beleven?

Maar nee, de eerlijke vinder en Arno kwa-
men tot een andere, veel mooiere oplos-
sing. De man uit Bavel die Pino op zijn erf 
zag heeft een zorgboerderij voor mensen 
met een beperking. Het leek hem leuk voor 
‘zijn jongens’ om in ruil voor die beloning 
Arno eens terug te vragen met uitleg over 
zijn vogels. En dat gaat gebeuren, als je 
het internet mag geloven.

En ook al heb ik deze editie van Rond de 
Toren misschien niet veel te schrijven over 
Loon op Zand zelf, ik hoop toch dat u vro-
lijk wordt van een man die een grote belo-
ning weigerde en een betere, veel socia-
lere oplossing bedacht.
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Blij verrast
Zo werd ik een maandje geleden ook heel 
blij van een voorval in Tilburg Noord, toch 
een wijk waar je veel gemopper over hoort. 
Ik parkeer de auto op de slim ingedeelde 
ruime plekken en piep hem op slot.
Als ik op weg ga naar de weekmarkt op vrij-
dag steek ik een mondkapje en mijn auto-
sleutels in mijn zak. Ik ril van de koude oos-
tenwind en mijn donzen jasje is eigenlijk 
te dun. Ik kruip eens diep in mijn sjaal, als 
ik achter mij een mannenstem hoor:
“Mievrou, mievrou!”

Als ik me omdraai, staar ik verbaasd in de 
staalblauwe ogen van een grote, dunne 
jongeman van rond de 25, 30 jaar mis-
schien? Pools van afkomst? Zo’n jongen die 
ook weleens bij jou aan de kassa staat en 
geen woord Nederlands spreekt, zelfs geen 
dankjewel. Ik verbaas me daar altijd over, 
omdat ik in elk land in ieder geval dank-
jewel en alsjeblieft in die andere taal wil 
kunnen uitspreken. 
Gewoon, uit fatsoen. Merci, obrigado, 
danke, gracias. Hoe kun je dan hier wonen 
en…? Och, ik oordeelde niet, maar ik dacht 
het wel.

Vandaag bereikt het winterse zonlicht een 
rechteroorlel aan het Wagnerplein in Til-
burg en tovert de glazen tunnel van waar-
schijnlijk een jonge arbeidsimmigrant in 
zachte kleurtjes. Meer details onthoud ik 
niet, want mijn oog valt plots op iets an-
ders. “You lost this!”, zegt hij. In zijn rech-
terhand heeft hij een mondkapje; in zijn 
linkerhand houdt hij triomfantelijk auto-
sleutels omhoog. Míjn mondkapje en míjn 
autosleutels, wel te verstaan.

Ik ken geen mens die een mondkapje op-
raapt in een tijd waar we een soort van 
chemisch afval voor elkaar geworden zijn. 
En ik ben nog blijer dat er iemand is die 
de moeite neemt om mijn sleutels op te 

rapen en ze ook nog terug te geven. Voor 
hetzelfde geld raapt hij ze op en rijdt er 
met ‘munne schône waogen’ vandoor. Mijn 
tas met mijn hele hebben en houden zat 
ook nog in de achterklep. De uitdrukking 
voor hetzelfde geld slaat hier natuurlijk 
helemaal nergens op, dat begrijpt u…

Stomverbaasd kijk ik de jongen aan, ont-
vang de sleutelbos en het mondkapje en 
bedank hem. Hartelijk. Ik weet niet of dat 
in het Nederlands of het Engels was…
Ondertussen bekijk ik mijn jaszakken en 
voel tot drie keer toe dat er aan de lin-
kerkant een gat zit. Eén keer voelen was 
eigenlijk ook genoeg, maar mijn brein be-
grijpt pas later dat de jas over een stoel 
hing en onze jonge teckel met de naam Dot 
even niet zo dottig was en mijn voering ka-
pot moet hebben gebeten.

Een simpel bedankje. Maar nu tot me door-
gedrongen is wat hier werkelijk gebeurde, 
heb ik spijt. Zo’n ongelofelijke spijt…

Dus als u iemand kent met een glazen tun-
neloorbel rechts, stuur hem alsjeblieft 
door naar mij. Voor de sluweriken onder 
ons: de tunnel moet er wel al gezeten heb-
ben op 12 februari!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort



38

Heeft corona het griepvirus verslagen?

Deze winter nul officiële griepgevallen
Bij huisartspraktijken die structureel mon-
sters laten analyseren op de aanwezigheid 
van virussen, werd geen enkel positief ge-
val	 aangetroffen.	 Het	 stilvallen	 van	 het	
vliegverkeer en de toename in het aantal 
mensen dat zich heeft laten vaccineren 
tegen de griep kan invloed hebben gehad 
op het aantal griepgevallen. Toch zal het 
griepvirus nooit helemaal verdwijnen voor-
spelt viroloog Ab Osterhaus.
Er	 is	 deze	winter	 geen	enkel	 officieel	 ge-
val van de griep in Nederland vastgesteld, 
meldt het Algemeen Dagblad op basis van 
cijfers van kennisinstituut Nivel, dat samen 
met het RIVM de verspreiding van lucht-
wegvirussen in Nederland monitort.

Learn more
“We	volgen	het	influenzavirus	niet	zo	goed	
als het coronavirus, maar alles wijst erop 
dat	de	circulatie	van	influenza	is	gestopt.	
In de monsters van huisartsen vinden we 
het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt 
het	virus	niet	aangetroffen”,	zegt	Mariëtte	
Hooiveld van Nivel in de krant. Uit de Ni-
vel-cijfers blijkt dat mensen wel met grie-
pachtige klachten bij de huisarts kwamen, 
maar geen enkele keer bleek het ook daad-
werkelijk om de griep te gaan. In plaats 
daarvan blijkt het vaak om het corona-, 
rhino- of enterovirus te gaan.

Ook in de rest van West- en Noord-Europa 
zijn deze winter bijna geen griepgevallen 
vastgesteld. “Hoewel er continu op griep 
getest is, is het aantal gevallen overal 
kleiner dan gedacht. In februari en maart 
2020	maakte	influenza	een	opmars	op	het	
noordelijk halfrond, wat normaal is voor 
die tijd. Maar vanaf half maart, toen co-
rona echt opkwam, vertoonde het aantal 
griepgevallen plots een scherpe daling. 
Sindsdien	zit	het	influenzavirus	op	een	laag	

niveau”, zegt een woordvoerder van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO tegen 
het AD.

Oorzaak: minder vliegverkeer en meer 
griepprikken
Volgens deskundigen kan het grotendeels 
stilvallen van het internationale vliegver-
keer een grote invloed hebben gehad op 
het aantal griepgevallen, net als de toe-
name in het aantal mensen dat zich voor 
dit seizoen heeft laten vaccineren tegen 
de griep. Toch zal het griepvirus nooit he-
lemaal	verdwijnen.	“Er	is	altijd	influenza,	
zoals er altijd corona zal zijn”, voorspelt 
viroloog Ab Osterhaus in de krant.
Hij verwacht zelfs dat het virus mogelijk 
komende winter zal toeslaan als de coro-
namaatregelen zijn losgelaten. “Vergelijk 
het maar met een vijandelijk leger dat een 
slag verliest en zich daarna terugtrekt van 
het strijdtoneel om zich verscholen in de 
bosjes te beraden op een nieuwe strategie. 
Na zo’n periode kan een virus harder toe-
slaan”,	aldus	Osterhaus.	□
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21, 22, 27 en 28 maart

Kunst voor het raam in de gemeente Loon op Zand

Lockdown, avondklok, of corona staan 
kunst niet in de weg. Op 21 en 22 maart 
in Loon op Zand en 27 en 28 maart in 
Kaatsheuvel wordt de straat een échte 
galerie.

Kunst op straat
Kunst Loon op Zand heeft twee prachtige 
routes uitgezet in de gemeente Loon op 
Zand. Eén in Kaatsheuvel en één in Loon 
op Zand. Langs de straten worden prach-
tige	 kunstwerken	 geëxposeerd	 achter	 ra-
men van willekeurige woningen. U kunt op 
anderhalve	 meter	 afstand	 langsfietsen	 of	
wandelen en genieten van prachtige kunst. 
Op ieder punt op de route kunt u starten 
en in uw eigen tempo de kunstwerken be-
kijken.

Enthousiaste reacties
We hebben heel veel enthousiaste reacties 
mogen ontvangen. Meer dan dertig lokale 
kunstenaars hebben zich aangemeld om 
hun werk te mogen exposeren in deze unie-
ke open lucht galerie. Omwonenden kwa-
men spontaan hun raam aanbieden toen 
onze mensen de route kwamen inventari-
seren. Een aantal kunstenaars heeft ook 
werk beschikbaar gesteld voor het Koningin 

Wilhelmina Fonds (KWF). Een actie waar 
we later nog op nog terugkomen.

Route in Loon op Zand
Op 21 en 22 maart kunt u in Loon op Zand 
de volgende route volgen: Kloosterstraat, 
Columba, Oranjeplein, Tuinstraat, Doe-
len, Dr. Van Kesselstraat, Van Rijckevorsel-
straat, Mgr. Coomansstraat. Bij ieder raam 
staat een uitleg over het kunstwerk. Iedere 
woning	waar	kunst	geëxposeerd	wordt	kunt	
u herkennen aan de geel/groene ballon-
nen.

Route in Kaatsheuvel
Op 27 en 28 maart kunt u in Kaatsheuvel 
door	de	volgende	straten	wandelen	of	fiet-
sen om te genieten van mooie kunst:
Anton Pieckplein, Lievekenshoek, Hoofd-
straat, Peperstraat, Dr. Van Beurdenstraat, 
Gasthuisstraat. 
Ook hier wordt bij ieder raam de kunst uit-
gelegd en kunt u de adressen herkennen 
aan de geel/groene ballonen.

Kom naar ‘Kunst Voor Het Raam’
Meer informatie over onze exposanten 
vindt u op de website:
www.kunstloonopzand.nl. 
Het is meer dan de moeite waard om op 21 
en 22 maart naar Loon op Zand te komen 
en op 27 en 28 maart naar Kaatsheuvel, 
want…

Kunst kan altijd!
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Misintenties en kerkberichten van 
20 maart tot en met 2 april
Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. 
Het blijkt dat e-mail-meldingen niet altijd 
op de juiste plek binnenkomen. Gebruik 
dus het juiste mailadres:
secretariaat@parochiewillibrord.nl

Voor De Moer en Loon op Zand kunt u zich 
aanmelden op de tijden dat het secreta-
riaat in Loon op Zand bezet is. Maandag 
t/m vrijdag van 8.45 uur tot 12.15 uur.  
Kiest u voor een e-mail stuur die dan vóór 
vrijdag 11.30 uur naar:
secretariaat@parochiewillibrord.nl

Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de Facebookpagina van de 
parochie: Parochie Heilige Willibrord 
en via de parochiewebsite:  
www.parochiewillibrord.nl in de groene 
balk	via	de	knop	:	‛Mis’ en in de namiddag 
op het YouTubekanaal: 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: NL29 RABO 0124 8331 01 
o.v.v. Digitale collecte Parochie H. Willi-
brord.

Zondag 21 maart 9.30 uur: 5e zondag van 
de 40-dagentijd, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.
Jan en Riek Hamers-van den Broek, Corry 
van den Oetelaar-van der Lee, overleden 
familie Moonen-Teurlings, jaargetijde Cor 
Mol.

Zondag 28 maart 9.30 uur: Palmzondag, 
zang/muziek, celebrant pastoor Luijckx.
Jan van Corstanje, Mariette van der Wegen-
van Looy, ter nagedachtenis aan Riet Pel.

Donderdag 1 april 17.30 uur: Witte Don-
derdag, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Laatste avond-
maal van de Heer. Wij gedenken tevens de 
instelling van de Heilige Eucharistie. Vanaf 
het Gloria in de eucharistieviering op Witte 
Donderdag worden er tot het Gloria in de 
paaswake geen klokken geluid.

Vrijdag 2 april
•	15.00 uur: Goede Vrijdag, kruisweg.
•	17.30 uur: zang/muziek, celebrant   

pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Opname Gezinsviering
De gezinsviering van 27 maart kan vanwege 
corona nog geen doorgang vinden en zal 
worden opgenomen. De viering kan worden 
bekeken via de Facebookpagina en de web-
site van de parochie. De kinderen hebben 
palmpasenstokken gemaakt welke worden 
bezorgd bij eenzame en zieke mensen in 
de parochie.

Vooraankondiging vieringen 
Goede Week en Pasen
Zaterdag 27 maart 19.00 uur: in kerk H. 
Joachim De Moer: Palmpasen, orgel, cele-
brant pastoor Luijckx.
Zaterdag 3 april 21.00 uur: Stille Zater-
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dag, paaswake, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.
Zondag 4 april 9.30 uur: eerste paasdag, 
zang/muziek, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga.
Maandag 5 april 9.30 uur: tweede paasdag 
in kerk H. Joachim De Moer: orgel, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Stille Omgang 2021 alleen online
De organisatie (Het Gezel-
schap) van de Stille Omgang 
heeft besloten dat vanwege 
de huidige strenge beper-
kende maatregelen in ver-
band met de coronapande-

mie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet 
op de gebruike lijke manier door zal gaan. 
Er is in een online omgang voorzien met 
eucharistieviering via livestream en een vi-
deo van de route. Daarom wordt gevraagd 
niet in groepen naar Amsterdam te reizen. 
Mochten de regels het op 21 maart toela-
ten, dan kunnen deelnemers op eigen initi-
atief de route lopen, maar zonder supervi-
sie en organisatie door Het Gezelschap. Er 
zijn dan dus geen bijzondere voorzieningen 
en geen open stel ling van de Lutherse Kerk. 
De speciale mis in Amsterdam is online te 
volgen.

Er wordt ook een video gemaakt van de 
route van de Stille Omgang, die na de mis 
wordt uitgezon den op hetzelfde kanaal. 
De	 organisatie	 laat	 weten	 ‘ongelooflijk	
bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw 
gebroken wordt met de eeuwenlange tra-
ditie van pelgrimage voor de Stille Omgang 
naar Amsterdam. Dat de digitale ontmoe-
ting voelbare saamhorigheid en verbonden-
heid	mag	 creëren.	 ‘We	 ontmoeten	 elkaar	
in gebed en in de wetenschap dat we via 
de eucharistie met elkaar door Christus 
verbon den zijn.’

Meer informatie: www.stille-omgang.nl

Opgeven van misintenties
Op werkdagen telefonisch via telefoon 
361215 van 8.45 tot 12.15 uur of via mail 
secretariaat@parochiewillibrord.nl of op 
andere dagen en tijden door de intentie(s) 
met het bedrag van € 13,- per intentie in 
een envelop te doen en deze te deponeren 
in de brievenbus van de pastorie.

In de kerk ligt ook een formulier om mis-
intenties op te vermelden. Graag duidelijk 
vermelden op welke datum u de misinten-
tie wenst en voor wie deze is bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor het maken van afspraken voor dien-
sten in de kerk, zoals jubilea, uitvaarten en 
dopen, kunt u contact opnemen met pas-
toor P. Luijckx via telefoonnummer 361215. 

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor Luijckx is voor dringende geval-
len altijd bereikbaar via mobiel nummer 
06-48919633 voor het geval u via het vaste 
nummer 361215 van de pastorie geen aan-
sluiting mocht krijgen.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand is het 
mogelijk om de H. Communie thuis te ont-
vangen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan 
kunt u dit kenbaar (laten) maken via tele-
foonnummer	361215.	□
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Nieuwsbericht gemeente Loon op Zand

Ophalen klein chemisch afval

Het gehele jaar kunt u uw chemisch afval 
afgeven bij de milieustraat. Twee keer 
per jaar, in maart en september, komen 
we persoonlijk bij u langs om uw klein 
chemisch afval in te zamelen.

Chemokar
Van 15 tot en met 19 maart en 22 tot en 
met 24 maart halen we het klein chemisch 
afval (KCA) op. De chemokar rijdt de ge-
bruikelijke ronde door alle straten en staat 
op vaste plaatsen stil.

Geef uw milieubox persoonlijk aan de 
chauffeur	van	de	chemokar.	Laat	de	milieu-
box nooit onbeheerd achter op straat. Voor 
spelende kinderen is dit gevaarlijk.
Nog een tip: houd de milieubox bij de hand 
op de inzameldag. Zo kan de chemokar op 
tijd zijn route rijden.

Schema inzameldagen
Op www.loonopzand.nl/chemischafval 
staan de inzameldagen en tijden waarop 
de chemokar bij u door de straat komt. 
Staat er in de stratenlijst een telefoontje 
achter uw straat? Dan woont u in het bui-
tengebied.

Wilt u dat wij uw milieubox ook legen? 
Bel dan het Meldpunt Woonomgeving via 
289111. Doe dit vóór dinsdag 23 maart. De 
chemokar komt dan op woensdag 24 maart 
bij u langs.

Wat mag er in de milieubox?
•	Huishoudelijk: Batterijen, spaarlampen 

en andere energiezuinige lampen, TL-
buizen, vloeibare gootsteenontstopper, 
lampolie, petroleum en bestrijdingsmid-
delen/insecticiden.

•	Medicijnkastje: Medicijnen, kwikther-
mometers en injectienaalden (in een af-
gesloten container).

•	Doe-het-zelf: Verf, lak, beits en hout-
verduurzamingsmiddelen. Bij het verven 
gebruikte producten zoals terpentine, 
thinner, verfafbijtmiddel, verfverdun-
ner, kwastreiniger, kwastontharder en 
wasbenzine.	Kwikschakelaars	zoals	‛niet-
digitale’ verwarmingsthermostaten.

•	Hobby:	Fotofixeer,	 foto-ontwikkelaar	en	
etsvloeistoffen	zoals	salpeterzuur	of	zwa-
velzuur.

•	Vervoer: Accu’s, benzine, motorolie, af-
gewerkte	olie,	remolie	en	oliefilters.

Extra service: klein wit- en bruingoed
Bij deze inzamelronde mag u ook klein wit- 
en bruingoed afgeven bij de chemokar. Het 
gaat hier om huishoudelijke apparatuur 
waar een stekker aan zit of waar batterijen 
in moeten.
Omdat er beperkte ruimte is in de chemo-
kar, nemen we alleen apparaten in die niet 
groter zijn dan de milieubox.

Afvalkalender op maat
Via www.mijnafvalwijzer.nl is het voor elk 
adres in onze gemeente mogelijk om een 
afvalkalender op maat aan te vragen. Uw 
afvalkalender ziet u ook in de Afvalwijzer-
app.
Bovendien kunt u een herinnering instel-
len voor het eerstvolgende ophaalmoment. 
Kijk voor meer informatie op   
www.loonopzand.nl/afvalkalender.
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Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormingsmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

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

 

Géén stemadvies
Als deze Rond de Toren-editie uitkomt, zijn 
de reguliere Tweede Kamerverkiezingen in 
volle gang. Alle Nederlandse staatsburgers 
van 18 jaar en ouder kunnen hun stem uit-
brengen voor een nieuwe Tweede Kamer.

Er doen 37 partijen mee met de verkie-
zingen. Dat is een naoorlogs record. Deze 
verkiezingen worden gekenmerkt door de 
coronacrisis, de wereldwijde pandemie. 
Daarom zijn er diverse maatregelen getrof-
fen om de gezondheidsrisico’s bij het stem-
men zo klein mogelijk te maken.

Van Piet Marisael kregen we deze foto met 
als opmerking dat dit moment alleen ge-
zien	moet	worden	als	‛hoge	nood’	en	zeker	
niet	als	een	stemadvies…	□
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 °Foto 010205: St. Emiliusschool, klas Frater Walbertus Deliën.

Weet u het nog?
In	 deze	 ‛Wie,	 wat,	 waar?’	 vraagt	 de	 fo-
togroep van Heemkundekring Loon op ’t 
Sandt uw aandacht voor deze foto.
Het betreft een klassefoto van Frater Wal-
bertus	 Deliën	 van	 de	 St.	 Emiliusschool	
(‛jongensschool’)	in	Loon	op	Zand.

Uw reactie(s) kunt u met het corresponde-
rende nummer doorgeven via mailadres: se-
cretaris@heemkundekringloonoptsandt.
nl. Of bel naar: 06-10114684. □

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Nieuwe hoogspanningslijnen
in Loon op Zand
Ik heb een ontmoeting met verschillende 
betrokkenen over de plannen voor een 
nieuwe hoogspanningslijn in het buitenge-
bied van Loon op Zand. Het netwerk van 
hoogspanningslijnen- en masten zorgt voor 
de overdracht en distributie van energie 
over grote afstanden. Daarom zijn deze 
door het hele landschap van Nederland te 
vinden. Het huidige netwerk, wat te vinden 
is ten westen van De Moer en loopt over 
Plan Lobelia langs Tilburg-Noord richting 
Eindhoven, zullen de meeste van jullie wel 
kennen. Dit netwerk is niet meer toerei-
kend voor de toekomst en daarom zijn er 
plannen voor uitbreiding.

Stijgende energiebehoefte
We gaan terug naar 2009, toen is besloten 
dat er een capaciteitsuitbreiding plaats 
moet vinden van het hoogspanningsnet tus-
sen Borssele en Tilburg. De energiebehoef-
te stijgt en om hieraan te voldoen en te 
kunnen blijven voldoen moet de capaciteit 
van het huidige stelsel worden uitgebreid. 

Na deze bepaling worden er op de achter-
grond verschillende plannen gemaakt, die 
in de loop der tijd steeds meer vorm krij-
gen. TenneT is hiervoor de verantwoorde-
lijke partij, dit is de netwerkbeheerder die 
verantwoordelijk is voor het gehele hoog-
spanningsnet in Nederland en een gedeelte 
van Duitsland.

Zoals gezegd loopt de huidige 380 kV-
hoogspanningslijn (ook wel tracé genoemd) 
ten westen van De Moer in de richting van 
Tilburg-Noord. Dit tracé is omstreeks 1965 
– 1970 gebouwd. Tevens loopt er een 150 
kV-traject van Geertruidenberg via Oost-
eind naar Tilburg industriegebied Vossen-
berg. Oorspronkelijk was het plan om er 
een nieuw tracé parallel te bouwen aan de 
oude 380 kV-tracé en de huidige lijn te be-
houden, zoals dit op de meeste plekken ge-
beurt. Maar gaandeweg zijn deze plannen 
gewijzigd en blijkt deze oorspronkelijke 
uitbreiding niet toereikend. Er komt een 
geheel nieuw tracé, welke de oude moet 

vervangen en in de toegenomen 
energiebehoefte moet gaan 
voorzien.
Gevoelige bestemmingen
Tijdens de eerste planfase is er 
intensieve lobby vanuit o.a. Na-
tuurmonumenten en een burger-
initiatief uit De Moer die ervoor 
gezorgd hebben dat dit oor-
spronkelijke plan van de baan 
ging en het ministerie instemde 
met	 de	 ‛Bosroute’.	 In	 dit	 plan	
worden de oude tracés afge-
broken en teruggebouwd naast 
het nieuwe 380 kV tracé nabij 
Huis Ter Heide. Daarbij wordt 
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de 150 kV gebundeld met de nieuwe 
380 kV in één mast. Uiteindelijk ko-
men er dus twee hoogspanningstra-
cés naast elkaar met ca. 100 meter 
tussenruimte. Met deze constructie 
wordt De Moer geheel ontzien en wor-
den de hoogspanningsleidingen verder 
naar het oosten geplaatst, waar deze 
onder andere over golfpark De Loon-
sche Duynen (voorheen Efteling golf-
park) lopen naar het eindstation bij 
de windmolens van Het Spinder.

De eerste versie van de Bosroute wordt 
door TenneT in 2017 in ’t Maoske gepresen-
teerd. Hier zijn diverse buurtbewoners van 
het buurtschap Kraanven aanwezig en zij 
nemen kennis van de plannen. Via de lo-
kale media hebben zij kennisgenomen van 
deze presentatie en schrijven zich in voor 
de TenneT nieuwsbrief om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen. De plan-
nen hebben invloed op hun leefomgeving 
omdat de lijnen op enkele honderden me-
ters langs hun woonhuizen lopen. Het blijft 
echter rustig op de mail en verondersteld 
wordt dat dit voorgestelde tracé ook ge-
bouwd gaat worden.

Deze eerste versie van de Bosroute blijkt 
echter twee gevoelige bestemmingen te 
bevatten. Een gevoelige bestemming is 
een plaats waar mensen langdurig (meer-
dere uren achter elkaar) verblijven. Denk 
hierbij aan woningen (met aangrenzend 
tuin/erf), scholen, kinderopvang, bejaar-
denhuis, etc. Om dit tracé te optimalise-
ren heeft TenneT een werkatelier met de 

direct betrokkenen (locaties binnen 100 
meter van de masten).

Sinds 2017 wordt er nauwelijks informatie 
verstrekt, tot er in april 2019 een nieuws-
brief op de digitale mat valt. De Bosroute 
is in dit ontwerp nog steeds intact maar 
verder naar het oosten opgeschoven. Dit 
heeft directe gevolgen voor onder andere 
bewoners van het Kraanven. Na de presen-
tatie in 2017 is er op de achtergrond een 
onderzoek gestart onder belanghebbenden 
en door de lobby van met name Natuurmo-
numenten is deze variant op de Bosroute 
een feit.
Zonder enige communicatie
U kunt zich misschien voorstellen dat be-
woners of ondernemers die direct onder of 
naast een tracé komen te verblijven hier 
niet blij mee zijn. Vervolgens is het stil 
en	 in	 maart	 2020	 komt	 er	 een	 definitief	
besluit; TenneT komt met de mededeling 
dat zij het tracé verder gaan uitwerken en 
voorbereiden, zonder dat hier enige com-
municatie aan vooraf is gegaan. TenneT 
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beweert	 in	 officiële	 publicaties	 dat	 alle	
belanghebbenden binnen 500 meter van 
het tracé zijn geïnformeerd, terwijl bij na-
vraag niemand in de buurtschap ooit post 
van TenneT heeft ontvangen.

Dit stuit omwonenden tegen de borst en 
naar aanleiding van dit bericht gaan zij 
vanaf april 2020 om de tafel met TenneT 
en Gemeente Loon op Zand. Gaandeweg 
is er nog een nieuwe variant (volgt u het 
nog?) ontworpen, welke nog verder is op-
geschoven naar het oosten en dus nog meer 
gevolgen heeft voor de bewoners van Loon 
op Zand. Ook blijken hier nog meer gevoe-
lige bestemmingen onder te vallen. TenneT 
houdt voet bij stuk en beweert deugde-
lijk onderzoek te hebben verricht. Dit is 
het best haalbare tracé wat alle belangen 
dient.

Behoud van cultuurhistorische waarde
Ondertussen is ook Heemkundekring Loon 

op ’t Sandt aangesloten bij een groep van 
enkele omwonenden die gaan proberen 
om een andere route te bepalen voor het 
tracé. Naast de gevoelige bestemmingen 
blijkt het gebied onder het tracé, zoals 
ondertussen ontworpen, te lopen over een 
uniek stuifduinengebied (zie foto’s) en er 
is hier een schuilkelder gevestigd die zijn 
oorsprong vindt in de Tweede Wereldoor-
log. Beide zouden met de aanleg van dit 
tracé verloren gaan.

Deze stuifduinen zijn aangelegd in de ze-
ventiende en achttiende eeuw ter bescher-
ming van het landbouwgebied. Hierdoor 
zijn zij van grote cultuurhistorische waarde 
en bovendien zeer kenmerkend voor Loon 
op Zand. Hetzelfde geldt voor de schuil-
kelder, deze is in de stuifduinen aangelegd 
in 1943 en in de oorlog daadwerkelijk in 
gebruik genomen. Nu is deze recent her-
ontdekt en vanwege de historische waarde 
van deze kelder wil de Heemkundekring dit 
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

dolgraag behouden. Het plaatsen van het 
hoogspanningsnetwerk betekent immers 
dat alles wat onder de lijnen ligt, gekapt 
wordt.

Om verwarring te voorkomen; het is geens-
zins de bedoeling om het tracé tegen te 
houden. Iedereen begrijpt de noodzaak van 
deze energievoorziening dus iedereen is 
zeker welwillend hieraan mee te werken. 
Echter, er moet een variant te vinden zijn 
met zo min mogelijk impact. Ook stellen 
betrokkenen het op prijs om op de hoogte 
gehouden te worden van alle ontwikkelin-
gen, terwijl nu van transparante communi-
catie geen sprake is.

Alternatieve route
Terug naar 2020, waar in april het overleg 
met de gemeente en TenneT plaatsvindt. 
Naast de al bekende gevoelige bestemmin-
gen, blijkt er zich ook nog een woonhuis 
te bevinden, wat niet als zodanig te boek 
staat, maar hier wel degelijk bestaat en 
bewoond is. Genoeg reden dus om een al-
ternatieve route te ontwerpen. Deze buurt-
commissie is hiervoor zeer gemotiveerd en 
doet haar eigen onderzoek en komt met 
een alternatief tracé, een route die voor 
alle belanghebbenden passend is.

Daarnaast hebben zij een alternatieve ef-
fectenanalyse uitgevoerd. Ook hebben zij 
specialisten erbij gehaald op het gebied 
van archeologie en historie, om de waarde 
en uniciteit van zowel de stuifduinen als 
de schuilkelder te onderzoeken. Zij on-
derschrijven de bevindingen van de heem-
kundekring. Feitelijk is het ook zo dat de 
aanleg van het laatstgekozen tracé kost-
baarder is dan de oorspronkelijke Bosroute.

Beste optie
Alle criteria in ogenschouw genomen blijkt 
de laatste optie, zoals gepresenteerd in 
2020 (de meest westelijke optie) geen 
goede variant en de omwonenden pleiten 

voor de eerste versie van de Bosroute, 
omdat deze de minste impact heeft op 
de omgeving. Echter TenneT heeft in ja-
nuari 2021 anders besloten en is voor va-
riant ‘Bruin plus’ gegaan, hetgeen gezien 
kan worden als compromis. Minder ooste-
lijk dan de ‘Kraanvencommissie’ het graag 
zou zien, maar ietwat westelijker dan in 
het uiteindelijke plan. Het ministerie heeft 
hier inmiddels toestemming voor gegeven, 
mits het stuifduinengebied en de huidige 
bewoning ontzien worden. De Kraanven-
commissie gaat zeker haar uiterste best 
doen om TenneT ervan te overtuigen dat 
de oorspronkelijke Bosroute (2017) beste 
optie is. De daadwerkelijke realisatie gaat 
plaatsvinden medio 2028 - 2029, maar sep-
tember dit jaar moet het inpassingsplan 
gerealiseerd zijn. Wordt vervolgd!

Redactie: Kristel Vermeer
Foto’s: Evelien IJpelaar
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Nienke Fitters

Die naam ben je inderdaad al eerder tegen-
gekomen,	namelijk	in	de	‛Krantenbak’	van	
deze Toren. (Voice of Holland, team Ali, de 
zingende stewardess, glorieus de voorron-
des doorstaan en op vrijdag 5 maart - zeer 
terecht- de eerste liveshow doorgekomen 
met een prachtige vertolking van ‘The Win-
ner Takes It All’ van ABBA).

Oud-inwoonster van Loon
Nee, het betreft hier geen geboren Loonse, 
maar wél een ‘oud’ inwoonster, en leuk om 
te vermelden is dat de ouders van Nien-
ke nog steeds woonachtig zijn in Loon op 
Zand. Als je Nienke op Instagram opzoekt 
ontdek je mooie foto’s van haar voor en 
nabij ons aller Witte Kasteel! 
Wellicht heb je ook de reclame 
gezien op de auto die regelma-
tig bij De Wetering geparkeerd 
staat.

Of het lukt om deze druk be-
zette, vrolijke Brabantse met 
een gouden keel binnenkort 
zelf te spreken te krijgen we-
ten we niet, maar haar ouders 
vinden het erg leuk om in ge-
sprek te gaan over hun geta-
lenteerde dochter, dus wordt 
vervolgd!

Nienke, mocht je dit (via je 
ouders) zien en lezen. Wij, re-

dactie en vast ook alle inwoners van ons 
mooie dorp, wensen jou enorm veel TOI TOI 
TOI.

Wat er ook gaat gebeuren de komende live-
shows,	voor	ons	ben	je	‘THE	WINNER’!	□
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Aan u als wandelliefhebber

Loon	op	Zand	is	een	van	de	drie	finalisten	
om ‘wandelgemeente van het jaar’ te gaan 
worden. En dat nu nét in deze corona tijd. 
Voor ons als ‘Stichting avondvierdaagse Lo-
duka’ willen wij kijken of we  hier ook een 

steentje aan bij kun-
nen dragen.

Net als vorig jaar zijn 
we genoodzaakt om de 
avondvierdaagse voor-
alsnog niet te gaan 
organiseren op de ei-
genlijke data van 17 
tot en met 21 mei. Dit 
is voor ons geen haal-
bare zaak in verband 
met alle coronamaat-

regelen. Wél willen we gaan proberen of 
het mogelijk is om eind september alsnog 
een avondvierdaagse te houden. Over hoe 
we dit verder gaan organiseren, houden wij 
u tijdig op de hoogte.

Avondvierdaagse Home Edition
Voor de echte wandelliefhebbers die super 
graag de avondvierdaagse willen gaan lo-
pen is er nog een andere mogelijkheid. Via 
de K.W.B.N. kun je je aanmelden voor de 
Avondvierdaagse Home Edition. Wat bete-
kent dit?

In het kort samengevat: je schrijft je in 
via de site van de K.W.B.N. en vervolgens 
krijg je via de K.W.B.N de te lopen routes 
doorgestuurd. Dit gaat verder geheel bui-
ten ‘Loduka’ om.  Ook is het daar mogelijk 
om na de gelopen vier dagen de daarbij be-
horende medaille te ontvangen. Deze vier 
dagen hoeven niet aaneengesloten gelopen 
te worden, maar wel binnen twee weken. 
Het moet natuurlijk wel een uitdaging blij-
ven, maar de dagen kunnen wel verspreid 
worden gelopen in de periode van 29 maart 

tot en met 30 juni, op elk ogenblik van de 
dag en/of in het weekend. Meer informatie 
over deze avondvierdaagse ‘Home Edition’ 
treft u op de site van de K.W.B.N. en zal 
ook binnenkort op de facebookpagina van 
Stichting Avondvierdaagse ‘Loduka’ te vin-
den zijn. Mocht u nu al wat meer willen 
weten, dan kunt u contact opnemen met 
Peter Swaans via tel. 06-10725583.

Hierdoor wil ‘Loduka’ een oproep doen aan 
mensen uit ons mooie Loon op Zand, die 
ons bij een volgende editie van de avond-
vierdaagse willen komen helpen. De af-
gelopen jaren is het deelnemersaantal al-
leen maar groter geworden en dat vraagt 
steeds meer hand- en spandiensten. Wilt u 
meehelpen? Neem dan ook contact op met 
Peter Swaans via tel. 06-10725583 of stuur 
een e-mail naar:    
a4dloduka@hotmail.com.

Stichting Avondvierdaagse ‘Loduka’
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“Dít is precies wat Loon op Zand zo’n mooie gemeenschap maakt”

Kern Loon op Zand beter verbonden met de Duinen 
Het aanzien van het centrum van Loon op 
Zand werd de voorbije maanden warmer 
en gezelliger. Onder de noemer ‘Groene 
geleiding’ kwamen gezamenlijke plannen 
van de gebiedscommissie, inwoners en de 
gemeente tot leven. Alles om de dorpskern 
aantrekkelijker, veiliger en tegelijkertijd 
vanuit de Loonse en Drunense Duinen beter 
bereikbaar te krijgen.

In	 de	 afgelopen	 maanden	 is	 er	 flink	 wat	
groen aangeplant in de kern Loon op Zand. 
“Hiermee halen we het prachtige groen van 
onze natuurparken naar onze gemeente 
toe”, zegt infra-wethouder Gerard Bruij-
niks. Zijn toerisme-collega Frank van Wel 
vult aan “We zijn geen dorp waar je snel-
snel doorheen moet willen.
Integendeel: pak de rust, neem de tijd en 
geniet van de natuur. Als je klaar bent met 

wandelen kun je de inwendige mens komen 
versterken.”

Gebiedscommissie
Voordat de schop in de grond ging, werden 
er plannen getekend en uitgebreid bespro-
ken. De gebiedscommissie nam de taak op 
zich de pennenvruchten van Jeroen Klijn 
van het Loonse Bureau Broeders met on-
dernemers en inwoners te bespreken en af 
te stemmen. De tekeningen hingen in De 
Kiosk en in de bibliotheek van De Wetering 
zodat iedereen er op zijn gemak iets van 
kon vinden.

Beide wethouders zijn zeer te spreken over 
de rol die de Gebiedscommissie Loon op 
Zand op zich nam. “Daardoor is deze breed 
gedragen oplossing er kunnen komen”, 
zegt Bruijniks. “Dat op deze manier kan 
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worden samengewerkt is wat Loon op Zand 
zo’n mooie gemeenschap maakt.”

Flaneren
Sinds	 ‘Groene	 Geleiding’	 zijn	 flanerende	
voetgangers duidelijker en veiliger afge-
scheiden van de verkeersweg. Hoveniers-
bedrijf Signa Terra en aannemer Van Doorn, 
beiden uit Geldermalsen, tekenden voor de 
uitvoering. Op verschillende plaatsen op 
het traject Kerkstraat - Oranjeplein brach-
ten ze accenten aan in de vorm van lage 
beukenhaagjes. Rond het pleintje van De 
Kiosk kwamen zandduintjes met duingras. 
Een mooi hekwerk scheidt voetgangers vei-
lig af van de weg.

Op de hoek met de Ecliptica, naast huis-
nummer 20, is de kale muur van Bureau 
Broeders groener geworden met een beu-
kenhaag en twee bankjes (foto). Als af-
scheiding met de weg ligt ook hier een 
duinpartij met duingras en er staat een 
boom. Binnenkort komt er nog een grove, 
meerstemmige den op de hoek.
Omdat ze voortaan minder op auto’s en 
fietsers	 hoeven	 letten,	 krijgen	 bezoekers	
als vanzelf meer aandacht voor elkaar, de 
terrasjes en de winkels. “Dat is goed voor 
de handel”, lacht wethouder economie Van 
Wel. “En het is gewoon mooier.”

Het project was onderdeel van ‘Hart voor 
de zaak’, een programma van de provincie 
Noord-Brabant om de detailhandel te on-
dersteunen en leegstand in de kernen te-
gen	te	gaan.	□

Lente op Ecliptica

In de afgelopen weken was het al te zien: 
de lente is in het land en niet op de laatste 
plaats op Ecliptica!
(Foto: Ruud Peters)
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Vogelhuisje

In het stukje bos tussen de Bijenkorf en 
Moleneind plaatste iemand een fraai zelf-
gemaakt vogelhuisje. (Foto: Ruud Peters)

Woonruimte gezocht in  
Loon op Zand e.o.

Ik ben Aniek, 26 jaar, en zoek zelf-
standige woonruimte. Werkzaam in de 
zorg: De Laarhoeve en eigen onderne-
ming. Enthousiaste, nette en gezel-
lige meid. Maximale huur € 600,-.  
Tel. 06-12406112.

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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Afhaalbieb stilt leeshonger Loonse inwoners

Bibliotheken voorzien met de Afhaalbieb 
al weken in de grote vraag naar boeken. 
Via de afhaallocaties van Bibliotheek Mid-
den-Brabant zijn afgelopen jaar meer dan 
26.000 boeken uitgeleend. “We krijgen 
veel enthousiaste reacties, ook over de 
verrassingspakketten die we samenstel-
len.” Voor wie online wil lezen of leren, 
heeft de bibliotheek ook een ruim aanbod 
aan e-books, cursussen en activiteiten.

Sophie Bruers, die de Afhaalbieb in het 
voorjaar hielp opstarten, geeft toe: “Na-
tuurlijk kijken we uit naar het moment dat 
we weer leners en bezoekers van activi-
teiten mogen verwelkomen. Maar nu dat 
vanwege de Covid-maatregelen nog niet 
kan, gaan we vol energie door met onze 
onlineactiviteiten en de Afhaalbieb. Die 
blijkt echt te voorzien in de behoefte van 
veel mensen. En voor ons als medewerkers 
is het maken van de pakketten erg leuk om 
te doen, zo komt onze boekenkennis goed 
van pas.”

Zo werkt de Afhaalbieb
Via de website van de bibliotheek kunnen 
mensen zelf boeken reserveren of een ver-
rassingspakket aanvragen voor zichzelf of 
hun kind. Wie een verrassingspakket wil, 
geeft ook door welke genres hij graag 
leest. Op basis van iemands persoonlijke 
voorkeuren stellen bibliotheekmedewer-
kers een pakket samen met vijf boeken.

Klanten krijgen via e-mail bericht zodra 
de boeken klaarliggen. Ze kunnen dan ook 
weer via de website een afspraak maken 
voor het afhalen van de boeken.

Online lezen en leren
Voor wie graag leest op zijn telefoon, ta-
blet of laptop, is er de online Bibliotheek 
en de TijdschriftenBieb. Via deze apps kun-
nen leden gratis e-books, luisterboeken en 
tijdschriften lezen. Het aantal uitleningen 
hiervan	steeg	flink	tijdens	de	lockdown:	zo	
leenden leden afgelopen jaar 65% meer e-
books dan het jaar ervoor.

Online biedt de bibliotheek ook allerlei ac-
tiviteiten. Zo wordt er een kindercollege 
opgenomen over corona in je brein en is 
er deze maand een online talk door schrij-
ver Tommy Wieringa. Volwassenen kunnen 
zich ook volop ontwikkelen met het nieuwe 
aanbod van 160 onlinecursussen, die leden 
via de Bibliotheek gratis kunnen volgen. 
Ook dit aanbod is te vinden via de website: 
www.bibliotheekmb.nl.

Birgit van der Wiel
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Landelijke structuur behouden

De volgende stap is om verder in gesprek 
te gaan met de grondeigenaren en pro-
jectontwikkelaars over hoe invulling wordt 
gegeven aan de plannen. Dat wordt gaan-
deweg steeds concreter, met eisen aan de 
kwantiteit, inrichting en dichtheid. “We 
willen wel zorgen dat de landelijke struc-
tuur en karakter behouden blijft”, schetst 
Bruijniks. “We nemen de tijd om het best 
mogelijke aanbod voor de mensen in De 
Moer	 te	 creëren.	 Ik	 verwacht	 dat	 binnen	
één a twee jaar alle procedures zijn afge-
rond	en	de	schop	de	grond	in	kan!”	□

College stelt visie vast voor woningbouw De Moer

Het college van B&W heeft een visie op 
hoofdlijnen vastgesteld voor de ontwik-
keling van noordoost De Moer. De huidige 
woningmarkt is krap en er is een groeien-
de behoefte aan woonruimte. Samen met 
grondeigenaren en projectontwikkelaars 
wordt gekeken naar de mogelijkheden om 
in de komende jaren zo’n 40 tot 50 wonin-
gen te bouwen onder de noemer Hooivork 
III.

Het college werkt mee aan een steden-
bouwkundig plan, waarbij zowel Middel-
straat 8 en 10 een woonbestemming heeft. 
De gemeente is momenteel met de eige-
naren hierover in gesprek. Als er overeen-
stemming is over het plan, de program-
mering en de fasering, wordt met beide 
eigenaren een initiatiefovereenkomst ge-
sloten.

Starters en doorstromers
Tijdens bijeenkomsten in De Moer begin 
vorig jaar werd al duidelijk dat de inwo-
ners behoefte hebben aan nieuwe wo-
ningbouw. Wethouder Bruijniks benadrukt 
dat er vooral vraag is naar woningen voor 
doorstromers en starters: “Er is nu een gat 
in het middensegment. De starters die in 
Hooivork I en II kwamen wonen zijn toe aan 
een volgende stap. Daarom denken we aan 
grotere rijwoningen en tweekappers. Zo 
kunnen zij doorstromen en komt er weer 
ruimte voor nieuwe starters. Ook zou het 
kunnen dat ouderen die nu nog vrijstaand 
wonen, wellicht juist kleiner of gelijkvloers 
willen gaan wonen. Ook sociale (huur)bouw 
nemen we mee in onze overwegingen.”

Personeel gevraagd
Aspergeboerderij van Iersel is op zoek 
naar personeel voor in onze boerderij-
winkel en voor allerlei zaken rondom de 
asperges zoals sorteren en schillen.
Ben je minimaal 16 jaar en ben je een 
of meerdere dagen in de week of in het 
weekend beschikbaar gedurende de 
maanden april, mei en juni. Reageer 
dan via de e-mail naar:
info@aspergeboerderijvaniersel.nl.
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Ook u kunt doorpakken!
Meld u aan en word raadslid

NU DOORPAKKEN! Stem CDA
Afgelopen maandag en dinsdag heeft u uw 
stem al kunnen uitbrengen. Deze editie 
van Rond de Toren komt uit op woensdag 
17 maart, de laatste dag om te stemmen 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. 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 pe-
riode na corona, de versterking van de eco-
nomie 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, nummer 62 op de lijst 
voor het CDA.
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Ook u kunt invloed uitoefenen in uw ge-
meente. Beslist u graag mee over hoe het 
gemeentelijke budget wordt besteed? Of 
wilt u zorgen voor meer aandacht voor wat 
u belangrijk vindt in de gemeente? Kijk of 
raadslid zijn iets voor u is!
In	elke	provincie	organiseert	het	CDA	oriën-
tatieavonden om voor u te verhelderen wat 
raadslid zijn inhoudt. Naast veel informatie 
hoort u ook ervaringen uit de eerste hand 
van zittende raadsleden uit uw provincie, 
stad of dorp. In 2022 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen dus dit is hét moment 
om	uzelf	 te	oriënteren.	Oriëntatie	Raads-
leden online (Noord-Brabant)
Wanneer: Woensdag 31 maart
Tijd: 19.30 uur - 22.00 uur
De link naar de agenda op de website: 
www.cda.nl/steenkampinstituut/actueel/
agenda/orientatie-raadsleden-online-
noord-brabant

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



59

 

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.

Wat te doen bij een bloedneus?
Bloedverlies uit de neus kan ontstaan door 
een klap op de neus, peuteren, niezen, 
snuiten of een sterke temperatuurwisse-
ling.

•	Laat	het	slachtoffer	een	keer	
goed de neus snuiten, maar 
let op! Laat de neus niet snui-
ten na een ongeval, val of 
harde klap op het hoofd. Er 
kan dan sprake zijn van een 
schedelbreuk;

•	laat	het	slachtoffer	iets	voorover	buigen	
om bloed uit de mond te laten lopen. Van 
bloed inslikken kun je misselijk worden;

•	knijp met duim en wijsvinger de neus on-
geveer vijf minuten dicht; knijp daarbij 
in het zachte deel van de neus;

•	bel de huisarts of huisartsenpost als na 5 
minuten de bloeding nog niet is gestopt. 
Laat	het	slachtoffer	een	afspraak	maken	
met zijn/haar huisarts wanneer hij/zij 
vaker een spontane bloedneus heeft.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met: info@ehbo-loonopzand.nl.	□
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Drie keer is scheepsrecht

Nationale collecte   
Hartstichting 11 t/m 17 april

Voor de derde maal organiseren we de col-
lecte voor de Hartstichting in een poging 
nu deze collecte wel te kunnen uitvoeren 
en	hen	financieel	een	hart	onder	de	riem	te	
kunnen steken.
De collecte van vorig jaar, welke gehouden 
zou worden in de stille week (week voor 
Pasen)	 is,	 letterlijk	 en	 figuurlijk,	 voorbij	
gegaan. De eerste lockdown.

In een poging de verloren inkomsten een 
beetje te kunnen compenseren werd er in 
het najaar een 2e poging ondernomen om 
te collecteren. Hartstichting, Reumafonds 
en Longfonds hadden de handen in een ge-
slagen voor een landelijke gezamenlijke 
collecte. Alles en iedereen was georgani-
seerd om dit te realiseren. Helaas een 2e 

lockdown verhinderde dit.

April is de traditionele tijd waarin de Hart-
stichting haar jaarlijkse collecte houdt. 
Dapper zijn we aan de voorbereidingen 
begonnen en hebben opnieuw onze collec-
tanten benaderd met de vraag of ze bereid 
zijn voor de medemens op stap te gaan. 
Mondkapje, handschoenen, afstand hou-
den, allemaal noodzakelijke maatregelen 
om u en de collectant te beschermen, zul-
len zoveel mogelijk in acht worden geno-
men. De traditionele collectebus blijft, dus 
contant geld kan.

Anno 2021 zijn we al gewoon gaan vinden 
om digitaal te betalen, dus naar kleingeld, 
wat al een zeldzaamheid aan het worden 
is, hoeft u niet meer te zoeken. Uw mo-
biele telefoon, meestal binnen handbereik, 
scant de QR-code en u bepaalt zelf het be-
drag wat u wenst over te maken. Laat u de 
collectant a.u.b. niet tevergeefs bij u aan 
de deur staan.

Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de 
Hartstichting,

Ben Schleiffert, coördinator

‛De Curieuze Kijkdoos’
Op zaterdag 20 en zondag 21 maart 
biedt het Uilennest aan de Wetering-
straat	 de	 Loonse	wandelaars	 ‛de	 Curi-
euze Kijkdoos’.

Kijk je kwijt geniet van wat je ziet!

Openingstijd op beide dagen van 11.00 
tot 20.30 uur. Tot dan!
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Bierbrouwerij de Koningshoeven: de beste van Brabant
Bierbrouwen is booming, alhoewel de co-
rona-pandemie er voor gezorgd heeft dat 
de	 groei	 er	 even	 flink	 uit	 is.	 Maar	 dat	 is	
(hopelijk) van voorbijgaande aard. Het 
aantal brouwerijen in Nederland heeft zich 
in de afgelopen jaren weten uit te breiden 
tot ruim 780 vandaag de dag. “Veel hobby-
brouwers zijn thuis begonnen. Als het bier 
in de smaak valt, wordt er vaak verder ge-
keken en starten zij een kleine brouwerij”, 
aldus Constant Keinemans van het Klein 
Brouwerij Collectief.

De nieuwe brouwers experimenteren vol-
op met nieuwe hopsoorten, wilde gisten, 
rijping op houtvaten en technieken zoals 
drooghoppen. Daardoor is er veel variatie: 
zoet, fruitig, stevig, rokerig, voor iedereen 
zit er wel wat tussen. Veel bieren zijn bo-
vendien streekgebonden en alleen verkrijg-
baar bij de lokale slijterij of een paar kroe-
gen. Via www.untappd.com kunt u heel 
wat over de bierbrouwerijen van de hele 
wereld aan de weet komen. Dus ook die in 
ons land actief zijn.

Al jaren de beste van Brabant
Al meerdere jaren wordt Bierbrouwerij de 
Koningshoeven in Berkel-Enschot, opge-
richt in 1884, in dit overzicht als een van 
de beste van Brabant aangegeven, zo niet: 
de beste. Deze brouwerij is bekend van zijn 
bier ‘La Trappe’: het eerste trappistenbier 
van Nederland. Dat betekent dat het bier 
gebrouwen is door trappisten, monniken 
van	de	orde	der	cisterciënzers.

In 1881 vestigen een klein aantal monniken 
van de Franse trappistenabdij Monts-des-
Cats zich in Berkel-Enschot, tussen Tilburg 
en Moergestel. Een wolfabrikant uit de re-
gio schenkt hen een drietal boerderijen die 
al snel de naam Koningshoeven krijgt. De 
schaapskooi wordt omgetoverd tot provi-

sorisch klooster en op 5 maart 1881 is er 
voor het eerst een eucharistieviering op 
‘Koningshoeven’.

Om in hun levensonderhoud te voorzien 
openen de monniken een kleine brouwerij 
die tot 1 september 1999 als De Schaaps-
kooi	door	het	leven	gaat.	Om	commerciële	
redenen wordt de naam gewijzigd in Brou-
werij de Koningshoeven. Het is dan een 
jaar geleden dat de brouwerij is verkocht 
aan Bavaria om het voortbestaan te garan-
deren.

Hoewel de brouwerij een zelfstandige 
dochteronderneming van Bavaria is, zijn 
de monniken in de loop der jaren minder 
betrokken geraakt bij het brouwproces. 
De Koningshoeven huurt de gebouwen van 
de abdij en produceert daar het trappis-
tenbier in opdracht en onder toezicht van 
het klooster. Brouwmeester van La Trappe 
is Lodewijk Swinkels, een telg uit de roem-
ruchte familie, die eigenaar is van Bava-
ria. Het beste bier van deze brouwerij is 
zondermeer ‘La Trappe Quadrupel’, het 
zwaarste Trappistenbier van de abdij met 
een	percentage	van	10	procent.	□

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Nacht van Loon wordt verplaatst naar het  
weekend van 4 en 5 september
Voor de tweede keer moeten wij als Wan-
delsportvereniging Hart van Brabant gaan 
schuiven met de datum van de ‘Nacht 
van Loon op Zand’. Traditiegetrouw vindt 
deze plaats in de maand april.
Met alle nog steeds geldende coronabeper-
kingen kunnen wij onze ‘Nacht van Loon op 
Zand’ opnieuw niet in dit voorjaar organi-
seren. Hoewel wij, net als zoveel andere 
evenementen/organisaties, op dit scenario 
voorbereid waren, was er voor ons nog een 
beetje hoop en waren een aantal noodza-
kelijke voorbereidingen al in touw gezet. 
Deze gaan nu weer de ijskast in.

Wel is er met de gemeente Loon op Zand 
en de wandelsportbond KWBN ruim over-
leg geweest voor een mogelijke uitwijkda-
tum. Omdat wij naast de ‘Nacht van Loon 
op Zand’ ook organisator zijn van de lange 
afstand wandeltocht Amsterdam-Tilburg, 
hebben wij kunnen schuiven met data. 
Onze 43e ‘Nacht van Loon op Zand’ gaan 
wij verplaatsen naar het weekend van 4 en 
5 september. Dit is ook het weekend waarin 
wij vorig jaar naar zijn uitgeweken. Maar 
ook dan moet alles organisatorisch moge-
lijk zijn! Wij stellen wel de inschrijving nu 
al open voor de 43e editie van de ‘Nacht 
van Loon op Zand’.

Onze 125 kilometer lange tocht van Am-
sterdam naar Tilburg, die gepland stond 
voor het weekend van 4 en 5 september, 
gaat nu plaatsvinden in het weekend van 
16 op 17 oktober. Dit ook weer met inacht-
neming van de dan geldende maatregelen. 
Wij hopen dat we na de vakantieperiode 
alsnog een paar mooie loopevenementen 
kunnen beleven.

Nog steeds zijn wij op zoek naar een paar 
HANDJES die ons, zeker met de ‘Nacht van 
Loon op Zand’, ten dienste willen zijn. Het 
hoeft niet gedurende de gehele ‘nacht’: 
men kan ook in tijdsblokken mee komen 
helpen. Bent u die persoon?… van harte 
welkom dan!

Informatie via telefoon 362858 (Ad Leer-
makers) of 362246 (Peter Knip) of via e-
mailadres: leermakers.ad@gmail.com,  
dat u ook kunt gebruiken voor inschrijving/
deelname aan dit evenement.

Namens WSV Hart van Brabant:
Ad Leermakers, penningmeester/  
evenementencoördinator
Peter Knip, secretaris
Ad van de Sande, voorzitter
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Mega-prikoperatie

GGD: vanaf mei 1,5 miljoen 
vaccinaties per week
De GGD is zich aan het voorbereiden om 
vanaf half mei anderhalf miljoen corona-
vaccinaties per week te kunnen verrichten. 
Er komen fors meer priklocaties en per lo-
catie meer priklijnen.
De openingstijden worden verruimd en de 
vaccineerders gaan meer prikken per uur 
zetten. Een mega-prikoperatie, zegt de 
GGD zelf.

André Rouvoet, landelijk voorzitter van 
GGD GHOR Nederland: “Het doet enorm 
goed	dat	we	de	eerste	positieve	effecten	
zien bij de mensen uit de verschillende 
doelgroepen die inmiddels gevaccineerd 
zijn. We maken ons nu op, met duizenden 
gedreven GGD’ers in het hele land en sa-
men met vele partners zoals Defensie en 
het Rode Kruis, om in een razend tempo 
te kunnen vaccineren zodra in het tweede 
kwartaal de piekleveringen van vaccins be-
schikbaar zijn.”

Bron: Business Insider
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Dit is deel 2 van het artikel in de serie 
‛Durf te delen’, waarin Ronald Ligten-
berg aan het woord is. Het eerste deel 
kon u lezen in de vorige editie van Rond 
de Toren. -red.

“In 2004 terug naar huis, had nog 24-uurs-
zorg nodig, ben in woonvoorziening de 
Kerkstraat gaan wonen, paste daar niet he-
lemaal in de groep, omdat de rest een aan-
geboren beperking had. Toen ik daar was 
moest ik ook naar een leerwerkcentrum, 
om te leren werken ofzo, ook daar liep 
het niet echt zoals gewenst. Daar werkten 
mensen die toch een ander niveau hadden 
dan ik, dus om mezelf een beetje een leuke 
dag te bezorgen ging ik opmerkingen/grap-
pen maken die alleen de begeleiding snap-

te zeg maar. Ik had daar alle afdelingen 
al gehad, was alleen nog maar dingen van 
hout aan het maken die ik zelf nodig had 
(niet met de productie daar van stoelen 
en tafels), ben daar uiteindelijk vertrok-
ken en ben toen naar een zorgboerderij/
geitenboer gegaan. Was best leuk daar, heb 
daar ook geitenmelk leren drinken, gewoon 
de beker onder de geit houden en de boer 
zorgde voor melk in de beker, erg lekker!!

Misschien een jaar daar gewerkt, maar ook 
daar was het niet echt passend bij me, 
naar een sociale werkplaats gestuurd. Ben 
niet zo’n fan van “schroefjes in mekaar 
vouwen’’, ja dat doen ze niet echt, maar 
zo zeg ik het altijd, zeepjes in een doosje 
doen komt meer voor. Het klikte ook niet 
echt, dus af en toe ook wat gesprekjes/kof-
fie	met	een	jobcoach.	Heb	het	volgens	mij	
best lang volgehouden, maar uiteindelijk 
toch	maar	gewoon	tegen	de	‛busjekomtzo-
taxichauffeur’	gezegd	dat	ik	niet	meer	mee	
reed. Kwam thuis te zitten (was ondertus-
sen al na een jaar van de woonvoorziening 
naar een gewoon huis gegaan, met ambu-
lante hulp). Als ik zin had ging ik naar de 
Venloene, dat was niet goed natuurlijk en 
na een tijd nam een jobcoach contact met 
me op. Met haar heb ik misschien wel een 
jaar gesprekken/onderzoeken gehad, wat 
vond ik nou echt leuk om te doen?

Uiteindelijk bleek toch dat mijn oude 
beroep(scheepsinterieurbouw) was wat ik 
wilde, na een gesprek op de scheepswerf 
bleek het niet te kunnen en vond het ei-
genlijk ook niet erg.
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De eigenaar van een metaalbedrijf had te-
gen me vader gezegd dat ie mij wel eens 
zag lopen met bewoners van het bejaar-
denhuis en vroeg of het mij iets zou lijken 
om bij hem te werken. Ik ben een keer 
koffie	 gaan	 drinken	 bij	 het	 bedrijf,	 in	 de	
werkplaats gekeken en uiteindelijk beslo-
ten om er te gaan beginnen. Vanaf mijn 6 
of 7 wilde ik al timmerman worden, hout 
en metaal lijken niet echt op elkaar, in het 
begin was het wel even wennen dus om 
met ander materiaal te werken, deed een-
voudige klusjes, wat boren, zagen enzo. 
Tegenwoordig werk ik 2x 4 uur per dag, dat 
is niet veel, word ook moe van indrukken: 
beweging, geluid en over alles na moeten 
denken, dat is vermoeiend.

Bij de Venloene hielp ik de eerste jaren bij 
de bingo en de gym, het werd allemaal te 
zwaar,	mijn	fijne	motoriek	is	niet	zo	goed	
en de gymclub was een loopclub geworden 
waarvan de rondes steeds groter werden en 
ik het niet volhield. Ik help nu al een paar 
jaar bij de dagopvang, hier komen licht 
dementerende	cliënten	die	nog	op	zichzelf	
wonen,	we	beginnen	altijd	met	koffie	drin-
ken en gezellig kletsen, dan een activiteit, 
erg leuk. Jammer dat het dicht gaat, ge-
lukkig kan ik helpen bij de huiskamer!
Ik heb daar ook een keer een alcoholvrije 
cocktailparty gegeven! Na mijn ongeluk 
merkte ik dat niet meer zo goed tegen al-
cohol kon, de alcoholvrije radlers begon-
nen te vervelen, ik ben toen alcoholvrije 
cocktails gaan drinken. Het maken van de 
cocktails vind ik zo leuk dat ik er de nodige 
spullen voor aan heb geschaft.

Ik geef ook voorlichting bij Bureau Halt, 
de	politie	heeft	een	actie:	‘brom	effe	nor-
maal’, samen met Bureau Halt en daar 
hoort ook een stukje voorlichting bij van 
iemand die een scooterongeluk heeft ge-
had, ik paste dus precies in het plaatje. 
Als jongeren opgepakt worden met 3 over-

tredingen met hun brommer/scooter dan 
mogen ze 1 keer kiezen voor een taakstraf 
bij Bureau Halt, ze krijgen een aantal uur 
werkstraf en kunnen ook kiezen voor de 
voorlichting (er gaan dan 2 uur taakstraf 
af).

De voorlichting met ongeveer 5 jongeren 
duurt 2 uur, het eerste uur vertelt de me-
dewerker van Bureau Halt wat, de verple-
ger,	 ze	 krijgen	 een	 stuk	 film	 te	 zien	 van	
een ex- revalidant, ik vertel m’n verhaal 
en ze moeten 3 vragen aan me stellen. In 
het tweede uur krijgen ze wat oefeningen 
om er achter te komen hoe het is om met 
een beperking te leven, bij voorbeeld een 
boterham smeren met 1 hand en die boter-
ham is alleen via een spiegel te zien.  Daar 
mag ook wel bij gelachen worden, het is 
natuurlijk erg grappig als op veel plekken 
boter zit, behalve de boterham! Ik las eerst 
mijn verhaal op, het opgeschreven verhaal 
gebruik ik niet meer, het is juist goed om te 
laten zien dat m’n geheugen me wel eens 
in de steek laat.

Ik maak best leuke dingen mee, besloot die 
op te gaan schrijven in een blog, ben er in 
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2016 mee begonnen. Veel dingen die er op 
komen zijn grappig, maar het is ook wel de 
manier hoe ik het opschrijf is me wel eens 
verteld. Het is voor mij een soort dagboek, 
schrijf op wat ik heb meegemaakt, leuke 
of minder leuke ervaringen, of hoe ik over 
sommige	dingen	denk.	Wilde	geen	influen-
cer worden ofzo, dus ben er een begonnen 
bij Facebook. Schrijf ongeveer 4 keer per 
week wat ik allemaal meegemaakt heb, 
soms wat vaker, soms wat minder. Ik vind 
het	ook	leuk	om	filmpjes	te	maken,	ja	heb	
natuurlijk allemaal niet de apparatuur/be-
lichting ervoor om alles goed vast te leg-
gen, maar ja meestal is het wel goed te 
zien. Ik merkte al wel dat mensen soms 
wat vrolijkheid missen en nu zeker met die 
corona, het is geen leuke tijd en hopelijk 
lukt het me om (om te beginnen)een klein 
glimlachje op je gezicht te krijgen!!”

Die glimlach kreeg ik meer dan eens op 
mijn gezicht toen ik bij Roland langs ging 
in zijn gezellige aanleunwoning bij de Ven-
loene.  Hij bleek nóg veel meer te vertellen 
te hebben, steeds als ik dacht dat we alles 
hadden besproken zei Roland: “Ja, maar 
het zit zo…” Hij zou Torens vol kunnen ver-
tellen over zijn leven. Een leven waarin 
hij gelukkig is, met zijn ouders, broer, zus, 

vrienden,	 leuk	 werk,	 fijn	 huisje.	 Dat	 hij	
niet altijd meer voor vol aangezien wordt 
doet hem weleens verdriet. “Ik word vaak 
beoordeeld op mijn scootmobiel, of dat ik 
wat wankel loop, ik ben een volwassen ke-
rel, maar zo word ik niet altijd behandeld”. 
Een relatie heeft Roland niet, dat zou hij 
stiekem best willen, dat zou het plaatje 
helemaal compleet maken.  Roland vertelt 
openlijk over het feit dat hij een paar keer 
een vriendin heeft gehad. “Ik heb soms het 
gevoel dat er vooral naar de buitenkant 
gekeken wordt, daar op afgerekend wordt 
en je geen tijd krijgt om je binnenkant te 
laten zien, dat is jammer.”

Roland, een volwassen kerel waar je ge-
rust veel respect voor kan hebben. En met 
enorm veel humor, tijdens het (gedeeltelijk 
telefonische) interview heb ik ontzettend 
veel gelachen. Ontdek in die korte tijd ook 
dat hij goed weet wat hij wil en ook wat 
niet! Een van zijn ambulant begeleiders die 
op dat moment bij Roland is beaamt dat 
met een lach. Naast vrolijkheid komen er 
zeker andere emoties langs tijdens onze 
gesprekken, wat meer dan logisch is, want 
wat een verhaal! En wat enorm moedig 
om dit -op jouw manier- met ons te delen  
Roland! DANKJEWEL! □
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Vincent Nijkamp fietst van Colombia naar Ecuador (2)
In de vorige editie heeft u kunnen lezen hoe 
Vincent Nijkamp uit Loon op Zand begon 
aan	zijn	fietstocht	van	Colombia	naar	Ecua-
dor. Onderweg heeft hij, op uitnodiging 
van de boer waar hij toen werkte, eerst 
het kustplaatsje Rio Cedro aangedaan. Met 
vier	medereizigers	is	hij	daar	heen	gefietst.

Na er een week te hebben vertoefd start 
hij hier vandaan voor de tocht naar Mindo 
in Ecuador. De ca 2200 km die voor hem 
liggen	 zal	 hij	 verder	 alleen	 afleggen.	Wij	
volgen hem de komende weken van dag tot 
dag	op	zijn	avontuurlijke	fietstocht.
De tocht van de Colombiaanse noordkust 
naar Mindo in Ecuador gaat rond het Andes-
gebergte door moerasgebieden, woestijn, 
tropische bossen met hoogtes tot 4100 me-
ter. Zoals Vincent met de theorie van zijn 
Argentijnse medereizigers op de tocht naar 
Rio Cedro heeft geleerd, is zijn voornemen 
om de hele reis geen geld uit te geven. Hij 
wil	de	afstand	in	drie	weken	afleggen,	dat	
is elke dag minimaal 100 km.

Weggestopt kustdorpje
Als	de	zon	aan	het	firmament	verschijnt	zit	
Vincent	 al	 op	 zijn	 vol	 bepakte	 fiets	 rich-
ting El Viento dat op de weg ligt van zijn 
eerste halteplaats Sinselejo. Hij heeft in 
El Viento een afspraak met een Brabander, 
ene Fried, wiens telefoonnummer hij van 
een kennis heeft gekregen. Als hij erachter 
komt dat hij verkeerd is gereden vraagt hij 
de weg aan een motorrijder. Deze blijkt te 
weten waar de Brabander woont en gaat 
samen met Vincent die kant op. Als ze bij 
Fried aankomen worden ze hartelijk ont-
haald. Fried woont en werkt al 35 jaar in 
El Viento en blijkt in het weggestopte kust-
dorpje veel jongeren te helpen een stabiel 
leven op te bouwen. Hij is boer, missio-
naris en ook nog judocoach. Fried is een 
innemende persoon. Hij heeft prachtige 

schilderijen van Mark, een ontdekkingsrei-
ziger uit de 18e eeuw en ze praten over de 
historie van Colombia. Als Vincent in zijn 
eentje	het	dorpje	uitfietst	stopt	een	auto	
en hij krijgt zomaar een briefje van 5 Mil 
(€	1,25)	toegestopt.	“Ongelooflijk.	Zomaar.	
Het klinkt weinig, maar als je weet dat een 
dag-salaris hier 35 Mil is.”

Dienst gedaan als bordeel
Tegen de avond bereikt hij Sincelejo en 
gaat op zoek naar een slaapplaats. Bij de 
eerste drie huizen vindt hij geen gehoor. 
Hij	fietst	verder	en	als	het	al	donker	is	ont-
dekt hij een groot pand waar licht brandt, 
met ernaast een hutje. Vincent besluit zich 
aan te kondigen. Aan de man die open doet 
vraagt hij of hij in het hutje mag overnach-
ten. ‘Ja natuurlijk’, krijgt hij te horen en 
de man nodigt hem binnen. Daar zijn nog 
drie jonge mannen aanwezig, neefjes van 
hem. Hij mag douchen en bij een maaltijd 
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wordt het hem duidelijk dat hij in een pand 
verblijft dat dienst heeft gedaan als bor-
deel. “Ik had er niet echt een goed gevoel 
bij en besloot meteen te gaan slapen. Toen 
ik de volgende ochtend vroeg wilde ver-
trekken probeerde de man me in mijn kruis 
te	betasten.	Ik	sprong	snel	op	mij	fiets	en	
riep: Houdoe!”

Zingen, gitaar spelen en drinken
Vincent laat het vervelende voorval snel 
achter zich op weg naar het volgende doel, 
Mompox, een koloniaal stadje, deel van 
Unseco en Nationaal Erfgoed. De tocht 
voert door een moerasgebied. Onderweg 
komt hij door de laaggelegen stad Maran-
gué waar de twee grootste rivieren van Co-
lombia, Cauca en Magdalena, kruisen. Het 
is erg warm en Vincent gaat op zoek naar 
eten en een plek om even te rusten. In een 
privé parkje ontdekt hij een bankje en in 
het huis erbij vraagt hij of hij er mag rus-
ten. “Voordat ik er erg in had zat ik met 
acht mensen te eten die mijn verhaal wil-
den horen.”

Na het eten rust hij twee uur uit en ver-
volgt dan zijn reis naar Mompox. Op zoek 
naar een slaapplek spreekt hij een jongen 
aan. Deze neemt hem mee naar een park 
waar een groep jongens bij elkaar is. Ze 
eten samen en de hele verdere avond zin-
gen	 ze	bij	 gitaarmuziek	en	wordt	er	flink	
gedronken.	 Zijn	 fiets	 mag	 hij	 in	 het	 huis	
bij een van de jongens stallen waarna hij 
een slaapplaats zoekt op een bankje in het 
park. Midden in de nacht wordt hij wak-
ker van een zware stem die vraagt: “Hola 
Senior, heeft u rum gedronken?” De stem 
is van een van de twee politieagenten die 
bij hem staan. Vincent legt uit dat hij geen 
alcohol drinkt omdat hij onderweg is op 
een	lange	fietstocht.	Daarop	laten	ze	hem	
verder met rust.

Brandende zon
Bij de plaatselijke bakker scoort Vincent 

een ontbijtje en gaat in de brandende zon 
op weg naar El Burro. De weg voert over 
zandweggetjes en is zwaar. Hij verliest veel 
tijd. De zandweg komt uit op de asfaltweg 
El Ruta Del Sol, van Noord Colombia naar 
Bogotá.	 Daar	 kan	 hij	 flink	 tempo	maken.	
De weg gaat door een palmboomplantage 
(voor palmolie) zo groot als Brabant. In El 
Burro slaapt hij die nacht in een hangmat 
bij een benzinestation. Twee jongens zijn 
de bewakers van het complex. “Ik mocht er 
douchen en dronk wel zes liter water, zo’n 
dorst had ik.”

De weg is kaarsrecht en eentonig
Vanwege de warmte overdag besluit Vin-
cent om drie uur ’s nachts verder te rijden 
op de Ruta Del Sol naar zijn volgende stop: 
El Tropezón. Bij een nachtrestaurantje on-
derweg krijgt hij van de vriendelijke me-
vrouw	wat	 te	 eten.	 Hij	 fietst	 door	 tot	 in	
de middag waar hij buiten bij een restau-
rant tijd neemt om twee uur te slapen. Als 
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hij tegen de avond in El Tropezón aankomt 
maakt hij een praatje met een groepje 
mensen die hem wat broodjes met kaas en 
een havermoutdrankje geven. Hij mag zijn 
fiets	in	een	arepa-winkeltje	zetten	en	in	de	
patio ernaast slapen.

De zon brandt de volgende ochtend onver-
minderd	als	hij	op	de	fietst	stapt	voor	de	
volgende kilometers naar El Cruce. De weg 
is kaarsrecht en eentonig maar hij kan er 
goed tempo maken en legt in drie uur 80 
km af. Als hij in de plaats aankomt rijdt hij 
lek. Een gesprekje met plaatselijke bewo-
ners leert hem dat er verderop een groot 
restaurant is. Als hij daar aanklopt mag hij 
douchen, krijgt wat te eten en repareert 
de	band	van	zijn	fiets.	Hij	brengt	er	onder	
de heldere sterrenhemel en volle maan de 
nacht door.

Als uit de hemel gevallen
Het laatste gedeelte over de Ruta Del Sol 
gaat naar Puerto Libre, de volgende stop-
plaats op zijn route. De weg ligt langs de 
rivier. Aan de andere zijde rijzen hoge ber-
gen op. De brandende zon is slopend en 
vergt veel van Vincents krachten. Als hij 
merkt dat hij nauwelijks nog vooruit komt 
vanwege vermoeidheid stopt hij bij een 
stuk schaduw langs de kant van de weg en 

valt uitgeput in slaap. Als hij wakker wordt 
zakt de zon al langzaam onder de horizon. 
Een busje met arbeiders stopt. Vincent 
maakt een praatje met hen en krijgt twee 
lunchpakketten en lekker, ijskoud water. 
“Het waren aardige mannen die van een  
elektriciteitscentrale kwamen. Ze kwamen 
als in een droom uit de hemel gevallen. Het 
gaf	me	energie	om	flink	door	te	fietsen	tot	
in Puerto-Libre.
Daar was ik vier maanden geleden al eens 
geweest bij een auto-reparatiewinkel naast 
een groot benzinestation waar ik door een 
jongen van 15 jaar was geholpen. Die werkt 
’s nachts om banden van gestrande vracht-
wagens te repareren. Hij werkte er nog en 
herkende mij. Ik mocht in de keet blijven 
slapen.”

Ontmoeting met oude bekenden
In de morgen gaat Vincent goed gemutst op 
weg. Hij is zo goed gehumeurd omdat na de 
volgende halte Guaduas, hij op de boerde-
rij van de familie Alayon in Bogotá zal over-
nachten. Hij heeft daar eerder in het jaar 
al gewerkt. Vanuit Guaduas is het 110 km 
naar Bogotá door de bergen. Hij vertoeft 
op 900 meter en moet naar 1600 meter 
klimmen. Daarna gaat het naar 1000 meter 
en vervolgens naar 2800 meter hoogte. Een 
pittige tocht en als hij vermoeid aankomt 
in de straten van Bogotá is het goed oplet-
ten op het verkeer.

Het is 5 uur in de namiddag als hij het erf 
van de familie Alayon oprijdt. Het onthaal 
is hartelijk en Vincent kan er tot rust ko-
men. Hij blijft er een dag, werkt zijn web-
site	bij,	zet	filmpjes	op	YouTube	en	slaapt	
veel om energie op te doen voor de komen-
de weken.

In de volgende editie volgen we Vincent 
verder	 op	 zijn	 bijzondere	 fietstocht	 van	
Colombia naar Ecuador.

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

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

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel
Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.
Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel. 289111, fax: 289289  
website: www.loonopzand.nl
e-mail: info@loonopzand.nl

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

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat, mevrouw W. Heijna 
-Verhagen op telefoonnummer 289231 of me-
vrouw F. Bloemendaal op tel: 289356.

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 361529, spoednr. 362878
E-mail: info@tandartspraktijkloonopzand.nl

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

THEBE
Organisatie voor wijkverpleging, voeding en 
dieet, thuiszorgwinkel en personenalarmering.
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg. Voor alle diensten 
dag en nacht bereikbaar tel. 0900-8122,   
e-mail: info@thebe.nl. Internet: www.thebe.nl.
Buurtteam Thebe Loon op Zand/De Moer,  
24 uur per dag bereikbaar op 088-1176814.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Boeken inleveren 
op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: H. IJpelaar, tel. 361646.

BILJARTVERENIGING L.B.V.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 24.00 uur in 
De Wetering. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris: Lia Vissere, tel: 013-7858698,   
e-mail: secretariaatbcloonopzand@gmail.com  
Maandag- en dinsdagavond en woensdagmiddag 
van 13.15 tot 16.30 uur in Café Lily.

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

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

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

OVERDAGKOOR STUIFZAND
Repetitie elke woensdagochtend in De Kiosk.
Info: Lia de Meijer, tel: 362836.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Info: Bert Jansen, e-mail:   
bert.jansen1949@gmail.com, tel: 06-51235971.

GEZELLIGHEIDSKOOR VITAMINE-C
Repetitie op donderdag bij De Kuip van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden via de site of tel. 
363456 of info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur in de Blokkendoos, 
Ecliptica 26, Loon op Zand. Voor meer info zie: 
www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor informatie: Bernadette Essers-Jacobs,
tel. 363235 of bernadette_essers@hotmail.com.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep: dinsdag in De Kiosk van 20.30 tot 22.30 uur. 
Info: Dorien Huinink dorienhuinink@home.nl, 
06-16068648 of website: www.hopeloons.nl.

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Don-
derdag en vrijdag: 8.00-20.00 uur. Zaterdag: 
8.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-17.00 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 531573.
Open: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Aanvragen: via email: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 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 (dag eerder i.v.m. Hemelvaart) 10 mei vóór 19.00 uur
Nr. 10 verschijnt op 9 juni 1 juni vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Het wordt weer tijd   
voor zomertijd!
De lente en de zomer zijn heerlijk! Ein-
delijk weer langer licht en buiten tafelen 
in de achtertuin. Hoe zit het met zomer-
tijd 2021, wordt het afgeschaft? En als het 
doorgaat, moet de klok dan vooruit of ach-
teruit?

Zomertijd of wintertijd 2021 afgeschaft 
in Nederland?
Nee, voorlopig niet. Dat stond wel op de 
agenda, maar volgens het laatste nieuws 

(NOS, februari 2021) blijven we voorlopig 
twee keer per jaar de klok verzetten. Mi-
nister Ollongren van Binnenlandse Zaken 
heeft de Tweede Kamer laten weten dat 
het voorstel van de Europese Commissie 
om	de	zomer-	of	wintertijd	af	te	schaffen	
de ijskast in gaat.

Wanneer gaat de klok vooruit?
Pak je agenda maar erbij: in de nacht van 
zaterdag 27 maart op zondag 28 maart gaat 
zomertijd 2021 in. Tijdstip: 02.00 uur.
Niet vergeten te noteren: de klok gaat een 
uur vóóruit! Dit betekent dat je die nacht 
een uurtje minder gaat slapen. Gelukkig 
krijgen we er een hoop extra daglicht voor 
terug!

Heb je moeite om te onthouden of de klok 
vooruit of achteruit gaat? Ezelsbruggetje 
zomertijd 2021: “In het VOORjaar gaat de 
klok een uur VOORuit.”

Heb je er last van dat de klok een uur 
vooruit is gezet? Een paar tips:
•	Ga zondagavond (28 maart) en de dagen 

erna extra vroeg slapen. Zo compenseer 
je	mooi	dat	uurtje	‛eerder	opstaan’.

•	Probeer vroeg op de dag te sporten. Dan 
heeft je lichaam langer de tijd om de 
adrenaline te laten zakken en tot rust te 
komen. Wat ook helpt, is niet te laat op 
de	dag	koffie	drinken	in	verband	met	ca-
feïne.

•	Omdat het ’s ochtends vroeger licht is, 
word je wellicht eerder wakker. Sluit 
daarom de gordijnen goed in de avond. 
Neem verduisterende gordijnen als je je 
kamer volledig donker wilt hebben.

En voor nu: maak je klaar voor de zomer-
(tijd) en geniet van de eerste extra zon-
nestralen!

In de nacht van 30 op 31 oktober 2021 gaan 
we weer over naar de wintertijd, maar 
daar	denken	we	voorlopig	niet	aan!	□



 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 
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Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl



Lekker gewoon uit Loon
Gerlachusstraat 75 5175 AK Loon op Zand * 06 26 58 27 94 
info@lekkergewoonuitloon.nl * www.lekkergewoonuitloon.nl

Menukaart Pasen
Asperge menu

 Zalm tartaar................................................................................................................................................................€ 6.95
 met sjalotten en aubergine ingelegd in balsamico.

 Aspergesoep...............................................................................................................................................................€ 4.95
 met huisgemaakte soepstengel

 Asperges met beenham.........................................................................................................................................€ 12.95
 geserveerd met krieltjes, ei en Hollandaisesaus

 Mascarpone met voorjaars fruit.........................................................................................................................€ 4.95
 en een crumble van speculaas

Asperge 4 gangen diner compleet..........................................................................................................................€ 28,95

Gourmet compleet 

 350 gr. vlees van boerderij “De Annahoeve” uit de Moer. 
	 Biefstuk,	runderburger,	kipfilet,	kipsate,	slavink,	teriyaki	biefstukreepjes	en	varkenshaas.	
 Compleet met 3 dipsauzen, bakgroente, 2 salades, satésaus, stokbrood én kruidenboter. 
 Ieder weekend en alle feestdagen te bestellen(v.a. 2 personen te bestellen)............................................ € 11,50 p.p. 

Hors-d’oeuvre

 Vlees................................................................................................................................................................................€ 9.50 p.p.
 met asperge in ham, gevuld eitje, meloen met prosciutto, salami met augurk druiven, olijven, 
 div. vleeswarenm, dipgroente, cocktailsaus, brood en kruidenboter.

 Vis.....................................................................................................................................................................................€ 11.50 p.p.
 tomaat gevuld met garnalen, makreel, zalm, forel, druiven en dipgroente, cocktailsaus, 
 brood en kruidenboter.

Te reserveren tot 31 maart of tot wanneer onze capaciteit vol is. Vol is vol, dus reserveer op tijd.

Reserveren kan per mail info@lekkergewoonuitloon.nl, gelieve volledige naam, adres en telefoonnummer vermelden. 
Of per telefoon op 06-26 58 27 94
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