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

Versplintering
De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer liggen weer achter ons. Het volk 
heeft gesproken en men is druk bezig een regeringsploeg te formeren die ons land gaat 
besturen op basis van een meerderheid. Geen makkelijke opgave, want elke partij die 
hiervoor wordt gepolst heeft zo haar eigen voorwaarden om hieraan deel te nemen; mede 
vanwege de beloftes die zij vooraf hebben gedaan aan het kiezersvolk.
Maar	liefst	17	partijen	gaan	de	150	zetels	in	de	Tweede	Kamer	bezetten.	Het	is	dan	ook	
begrijpelijk dat er wordt	geklaagd	over	de	‘versplintering’	van	het	politieke	 landschap	
met	17	partijen.	Maar	weet	u,	dat	dit	er	precies	evenveel	zijn	als	in	het	verkiezingsjaar	
1918? De Tweede Kamer telde toen ook zeventien partijen. Het parlement had toen bo-
vendien	‘slechts’	honderd	zetels,	tegen	honderdvijftig	nu.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 waren bijzonder. Een jaar eerder werd het ‘alge-
meen	mannen	kiesrecht’	ingevoerd,	die	bepaalde	dat	alle	mannelijke	Nederlanders	vanaf	
vijfentwintig jaar en ouder mochten stemmen. Tot die tijd was het zogenaamde ‘census-
kiesrecht’	van	toepassing,	waarbij	het	recht	om	te	stemmen	voorbehouden	was	aan	inwo-
ners die een bepaald bedrag aan belasting betaalden. Tegelijk met de invoering van het 
algemeen mannenkiesrecht in 1917 werd het systeem van evenredige vertegenwoordiging 
ingevoerd, wat inhield dat er niet meer per district werd gestemd maar dat alle kiezers 
hun stem zelf konden uitbrengen op een willekeurige kandidaat van een partij. Vrijwel 
alle uitgebrachte stemmen tellen in dit systeem mee voor de zetelverdeling.
Dankzij deze veranderingen waren er bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 ineens 
veel meer kiesgerechtigden dan daarvoor. Er werden ruim 1,3 miljoen stemmen uitge-
bracht.	 Deze	 verkiezingen	 zouden	 leiden	 tot	 grote	 verschuivingen.	 Met	 name	 voor	 de	
confessionelen en socialisten was er reden tot juichen. Opvallend genoeg raakten de 
liberalen, die juist voor het algemeen kiesrecht hadden geijverd, een groot deel van hun 
zetels kwijt.

Doordat	er	een	lage	kiesdrempel	gold	(50	procent	van	de	kiesdeler)	kende	de	Tweede	Ka-
mer na de verkiezingen van 1918 ineens acht partijen met slechts één zetel, waaronder 
de	Socialistische	Partij	(SP)	en	het	Verbond	tot	Democratisering	der	Weermacht	(VDW).	
De kleinste partij, het Verbond democratisering der Weermacht, behaalde slechts 6830 
stemmen, maar dat was vanwege de kiesdelers dus nog wel genoeg voor een zetel. De 
slechts honderd zetels tellende Kamer telde toen maar liefst zeventien partijen. Precies 
evenveel	als	103	jaar	later	in	2021.	Dus	‛versplintering’	is,	zeker	in	de	Tweede	Kamer,	iets	
van	alle	tijden!

Na dit stukje vaderlandse parlementaire geschiedenis gaat de redactie weer over tot 
de orde van de dag. Zoals met het uitbrengen van deze Rond de Toren-editie, waarin u 
uiteraard	ook	het	een	en	ander	over	de	verkiezingen	(met	name	in	ons	eigen	dorp)	zult	
tegenkomen.
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In het voetspoor van Danny Vera
Als	je	op	de	website	van	Ralph	Oors	(1974)	
kijkt	en	de	vele	voorbeelden	ziet	van	film-
opnames van concerten en evenementen, 
promotiefilms	 en	 bruiloften	 dan	 word	 je	
nieuwsgierig.	 Hoe	 komt	 een	 semiprof	 fil-
mer uit Loon bij Danny Vera in Zeeland 
op Concert at Sea en in Paradiso? En hoe 
krijg je het voor elkaar om optredens te 
filmen	 van	Wouter	 Hamel,	 van	 de	 Boston	
Tea	Party	met	Romy	Monteiro,	Do,	Lee	To-
wers,	 Jamai,	 Xander	 de	 Buisonjé,	 Mental	
Theo, Barry Hay, Trijntje Oosterhuis, Spike 
en The Deaf? Alle aanleiding om daar met 
Ralph eens over door te praten.

Geboren met trommelstok en camera
Ralph, geboren in Breda, is door de liefde 
in Loon op Zand beland en aangezien hij 
niet stil kan zitten was hij al snel actief als 
slagwerker bij Sophia en de Black Wooow 
en in de organisatie van het Kraokfestival. 
Van jongs af aan is de muziek en met name 
slagwerk	en	filmen	al	 zijn	passie.	Mensen	
die	horen	dat	je	filmt	vragen	om	ook	hun	
feestje	of	bruiloft	te	filmen	en	van	het	een	
komt	 het	 ander.	Met	 zijn	 technische	 ach-
tergrond maakt Ralph werk van de beeld-
montage met een goede geluidskwaliteit. 
Bij Sophia werd de Rusland-reis vastgelegd, 

de	jubileumfilm	150	jaar	Sophia	gemaakt,	
het jubileumconcert in het Eftelingtheater 
in	 aanwezigheid	 van	 koningin	Maxima	 ge-
filmd,	maar	ook	de	Kerstklokkenloop,	(gou-
den)	bruiloften,	zanggroep	Kwint	en	niet	te	
vergeten het Kraokfestival. In 2010 heeft 
Ralph zijn eigen bedrijfje Visual Emotions 
opgericht.	 Maar	 filmopnames	 maken	 en	
monteren is nog steeds een bijbaan.

Hoe kom je dan terecht bij Danny Vera?
We schrijven 2014 en Danny Vera is ge-
boekt, toen nog niet bekend en dus betaal-
baar voor het Kraokfestival. Ralph maakt 
daar contact met de zeer toegankelijke 
Danny	Vera.	Muziek	maken	verbindt	en	 in	
2014 komt Ralph weer in contact met een 
oude drumvriend uit Breda die bij Wouter 
Hamel	drummer	is.	Hij	maakt	een	filmop-
name van dit concert en met dit materi-
aal zoekt hij weer contact met Danny Vera 
met het aanbod om videomateriaal van zijn 
liveoptredens te maken voor zijn website, 
waar	tot	dan	toe	nog	geen	live	video’s	op	
staan. Ralph vertelt: “In juli 2015, op een 
festival in Andijk, een soort Kraokfestival, 
mag	 ik	een	optreden	filmen	en	wordt	het	
resultaat geëvalueerd. De hele band en 
crew is enthousiast over het resultaat en 

dat is een mooie binnenkomer. 

Een week later komt al de vraag 
om een videoclip te maken van 
het nieuwe liedje van Danny Vera 
‘Expandable	Time’.	 Over	 vergoe-
dingen werd nog niet gesproken, 
het was hobby en beide partijen 
beleefden er plezier aan. Het is 
gewoon gaaf om te doen”. Zelf 
muzikant zijnde weet Ralph als 
geen ander wat muzikanten wil-
len zien. Hij kruipt in hun huid en 
brengt de emotie van de muziek 
over	in	zijn	films.



5

Danny Vera leidt tot   
nieuwe opdrachten
Ralph:	“Men	weet	dat	je	Danny	Vera	‘doet’	
en weet je dan te vinden. Dan sta je ineens 
bij de LocoLoco Royal op Paaspop of op de 
Zwarte	Cross.	 Ik	heb	gefilmd	op	het	Wan-
tij popfestival in Dordrecht, op Concert at 
Sea in Zeeland, Bevrijdingsfestival Zwolle, 
Tuckerville in de Achterhoek, Parkpop Den 
Haag, Breda Live, Koningsdag in Den Bosch, 
Tuinfeest Nirwana in Lierop etc. Ging het 
land door met The BostonTea Party, een be-
kende coverband die door heel Nederland 
optreedt met de boven genoemde bekende 
artiesten. The Boston Tea Party gebruikt 
mijn	filmpjes	voor	promotie.	En	dan	kom	je	
ook backstage in contact met de artiesten 
en leer je de mens achter de artiest beter 
kennen. Dat valt soms positief, maar ook 
wel eens negatief uit. Via Theaterbureau 
‘De	 Schoenfabriek’	 heb	 ik	 ook	 promotie-
filmpjes	 gemaakt	 van	de	DJ’s	Captains	 at	
Sea en van straattheater-artiesten die op 
festivals tussen het publiek optredens ver-
zorgen.”

Mee naar de top
Danny Vera wordt ook gevolgd in de the-
aters, eerst nog met een klein publiek, in 
plaatsen door heel het land. De aantallen 
bezoekers groeien en de kleine theaterza-
len moeten worden omgeboekt naar grote 
zalen	met	800	tot	1000	bezoekers.	De	film-	
en montageapparatuur groeit mee. Ver-

diensten worden vaak omgezet in nieuwe 
apparatuur.

Nog enthousiaster wordt Ralph als hij ver-
telt over de hoogtepunten: “In 2016 was er 
een voor het eerst uitverkochte zaal met 
1200	man	voor	Danny	Vera	 in	de	Effenaar	
in Eindhoven en in 2017 volgt dan ook voor 
het	 eerst	 het	 festival	 ‘Concert	 at	 Sea’	 in	
Brouwersdam. In oktober 2017 is er het 
uitverkochte liveoptreden in Poptempel 
Paradiso Amsterdam. Dat was wel een gave 
belevenis. Dat was ook de start voor een 
documentaire van Omroep Zeeland over de 
Zeeuw Danny Vera. In die documentaire zit 
heel veel materiaal van mij. Deze docu-
mentaire laat het begin zien, het zwoegen, 
doorgaan, volhouden en de uiteindelijke 
doorbraak van Danny Vera. Binnenkort te 
zien op een van de publieke zenders.”

Voor het eerst in vijftien jaar staat er weer 
een Nederlandse artiest bovenaan de Top 
2000. Danny Vera voerde de muziekrang-
lijst van NPO Radio 2 in 2020 aan, met 
zijn	nummer	‛Roller	Coaster’.	De	Zeeuwse	
singer-songwriter pakte de hoogste plek af 
van Queen.

Hoe verder?
2020 was er natuurlijk niks te doen; de 
laatste klus in 2020 was de Black Wooow 
met carnaval. Daarna ging de boel op slot; 
inclusief	 bedrijfspromotiefilms	 en	 bruilof-
ten.	 Maar	 in	 2021	 hoopt	 hij	 dat	 Pinkpop,	
Paaspop en de Zwarte Cross doorgaan, 
want het is gewoon kicken om de artiesten 
en hun ambiance mooi in beeld te bren-
gen. Het is een mooie hobby en dat moet 
het	ook	blijven.	Ralph	blijft	lekker	filmen,	
monteren, muziek maken en ook gewoon 
werken als datacenter manager.

Voor	 meer	 info	 en	 filmvoorbeelden	 zie	
www.visualemotions.nl.

Redactie: Ton Kalkers
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Boerderijwinkel 
 

Écht lekker vers fruit, kaas van de boerderij, zuivel, droge worst, rundvlees van eigen 
koeien, kippenvlees uit het dorp, varkensvlees van weidevarkens & schepijs, een kleine 
greep uit ons assortiment. Voor de dagelijkse boodschappen, een goed gevulde borrelplank 
of voor een versnapering tijdens uw fietstocht of wandeling bent u bij ons aan het juiste 
adres.  
 

Onze winkel is geopend op onderstaande momenten: 
Vrijdag : 13.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag : 10.00 tot 17.00 uur  
 

Met Pasen zijn wij extra geopend: 
Donderdag 1 april : 10.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) : 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 3 april : 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 4 april (Eerste Paasdag) : 10.00 tot 17.00 uur 
Maandag 5 april (Tweede Paasdag) : 10.00 tot 17.00 uur  
 

Vanaf donderdag 1 april hebben wij weer overheerlijke Hollandse aardbeien. Zeker 
de moeite waard om tijdens de Paasdagen (of daarna) een bezoekje te brengen aan ons 
bedrijf.   
 
 

 
Vakantiewerk 

 

Ben jij eindexamenkandidaat, 16 jaar of ouder & ben je op zoek naar een bijbaantje? Dan is 
kersen en/of aardbeien plukken wellicht wat voor jou. Bel, mail of app naar Hanneke 
Versteijnen om jouw interesse in het vakantiewerk aan te geven en wij nodigen je uit voor 
een sollicitatiegesprek.  
 

Ben jij 13 jaar of ouder? Steek jij graag je handen uit je mouwen? Werk jij graag met mensen 
van jouw leeftijd? En heb je eind juli / begin augustus tijd? Dan is bessen plukken echt iets 
voor jou! Ben je nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan gauw in via onze website: 
www.terravie.nl 
 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op: 
 

Adres : Loonse Molenstraat 35, 5175 PS Loon op Zand  
Telefoon Hanneke : 06-25505008 
E-mail Hanneke : hanneke.versteijnen@terravie.nl 
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 °Metakid Bjorn. Eigen foto.

METAKIDS

Wellicht heb je deze al voorbij zien komen 
op Facebook of heb je de uitzending gezien 
bij	 omroep	 Max	 op	 23	maart.	 Het	maakt	
eigenlijk niet uit, er kan niet genoeg aan-
dacht	zijn	voor	deze	‘kids’.	Wat	ze	gemeen	
hebben is helaas geen bijzondere hobby of 
uitzonderlijk talent, maar een ernstige, 
toch vrij onbekende en onderbelichte ziek-
te.

Om te beginnen wat medische uitleg…
Metabole	 ziekten,	 ook	 stofwisselingsziek-
ten genoemd, zijn één van de grootste 
doodsoorzaken onder kinderen in Neder-
land. Vaak wordt een ziekte te laat her-
kend of is behandeling niet mogelijk. Veel 
kinderen halen hun eerste verjaardag niet 
eens. Onderzoek geeft deze kinderen een 
kans. Als we vaart maken met noodzakelijk 
onderzoek, zijn vrijwel alle metabole ziek-
ten	binnen	25	jaar	behandelbaar.	Metakids	
werft fondsen zodat alle kinderen met een 

metabole ziekte behandeld kunnen wor-
den.	Met	medisch	onderzoek	naar	metabo-
le ziekten maken we verschil. Vroege diag-
nose en meer behandelingen voor kinderen 
met een metabole ziekte geven kinderen 
een	kans!	(bron:	WWW.METAKIDS.NL)

‛Metakid’ in Loon op Zand
In	ons	dorp	woont	ook	een	‘Metakid’,	na-
melijk Bjorn Savelkouls, een vrolijk man-
netje van 2 jaar. Zoon van Olaf Savelkouls 
en Patricia Lommers.
Op hun eigen pagina van de site vertelt 
vader Olaf over Bjorn: https://www.actie-
voormetakids.nl/actie/olaf-savelkouls

“Bjorn	heeft	MMA	(MethylMalonAcidurie)	-	
mut 0, een zeldzame ernstige erfelijke me-
tabole ziekte. Door een foutje in zijn DNA 
is zijn lichaam niet in staat om eiwitten 
goed af te breken.
Het	gevolg	hiervan	is	dat	zich	giftige	stoffen	
ophopen in zijn bloed die langzaam maar 
zeker zijn lichaam slopen, beginnend met 
zijn	nieren	en	lever	die	deze	giftige	stoffen	

24/7 moeten verwerken.
Twee dagen na zijn geboorte 
werd Bjorn plotseling ernstig 
ziek, ging heel snel achteruit 
en het werd al heel snel dui-
delijk dat er iets goed mis met 
hem was. Uiteindelijk bleek 
dat de oorzaak hiervan een 
metabole ziekte is.
De dagen erna vochten Bjorn 
en zijn artsen voor zijn leven 
op de IC en hebben o.a. een 
dialyse, een bloedtransfusie en 
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heel veel geluk ervoor gezorgd dat hij het 
heeft overleefd. Hiermee begon ons leven 
met een kind met een metabole ziekte, iets 
waar wij nog nooit van hadden gehoord…

Streng dieet
Om de ziekte zoveel mogelijk onder con-
trole te houden heeft Bjorn een streng 
eiwitbeperkt dieet en veel medicijnen. 
Ook vinden er regelmatig controles in het 
ziekenhuis plaats. Dit voorkomt dat hij in 
een metabole coma terecht komt, met als 
gevolg schade en in het ergste geval over-
lijden.

De zorg voor Bjorn is erg intensief. Alles 
draait de hele dag om eten, drinken, me-
dicijnen en leven op de klok. Het is een le-
ven met veel regels en beperkingen, zowel 
praktisch als sociaal.
Bjorn is nu twee jaar en ontwikkelt zich ge-
lukkig tot op heden goed. Je ziet niet aan 
hem dat hij ernstig ziek is, voor de buiten-
wereld is hij een gezond vrolijk jongetje, 
en dat maakt de ziekte nou juist zo ver-
raderlijk…
Want ondertussen is de ziekte een niet te 
stoppen, meedogenloze en onvoorspelbare 

sluipmoordenaar die langzaam maar zeker 
zijn lichaam sloopt. Er is namelijk nog geen 
behandeling die zijn ziekte kan genezen, 
en hij kan onverwacht altijd ontregelen en 
daardoor weer in de situatie van zijn ge-
boorte belanden.
Als er niets verandert ziet de toekomst er 
dus niet goed uit voor Bjorn.

Baanbrekend onderzoek
Maar	 de	 toekomst	 geeft	 ook	 hoop.	 Dr.	
Fuchs	van	het	UMC	Utrecht	werkt	namelijk	
met haar team aan de ontwikkeling van 
een behandeling die het foutje in Bjorn 
zijn DNA kan repareren waardoor de ziekte 
over een aantal jaren veel beter behandel-
baar wordt. Ook wordt verwacht dat deze 
behandeling de opmaat is naar een suc-
cesvolle behandeling van andere metabole 
ziekten. Voor dit baanbrekende onderzoek 
is echter veel geld nodig.

Daarom kom ik samen met mijn vriendin 
Patricia	in	actie!	Zo	krijgen	onze	zoon,	en	
alle kinderen met een metabole ziekte en 
hun gezinnen weer een toekomstperspec-
tief. Doe ook mee en help metabole ziek-
ten	de	wereld	uit!”
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Een wandeling voor een behandeling 
door Team Vivisol
De werkgever van Olaf, VIVISOL Nederland, 
draagt het onderzoek naar de behandeling 
van deze aandoening een warm hart toe. 
Daarom komen zij als team in actie: Een 
Wandeling voor een Behandeling. In het 
paasweekeinde gaan overal in Nederland 
collega’s	 van	 Olaf	 –	 en	 Olaf	 zelf-	 aan	 de	
wandel. Op de site onder het kopje acties 
staat hartverwarmend beschreven waarom 
ze deze actie op poten hebben gezet.

DONEREN
Inderdaad, er is geld 
nodig voor behandeling 
en onderzoek. Dona-
ties zijn meer dan wel-
kom!	Ga	daarvoor	naar	
de pagina van Bjorn 
op: METAKIDS.NL.
Dat het leven met 

Bjorn er anders uitziet dan het gemiddelde 
leven van ouders met een peuter van twee 
kunnen we ons alleen maar proberen voor 
te	stellen.	Mama	Patricia	houdt	vanaf	zijn	
geboorte een prachtig geschreven blog bij 
waarin ze de mooie en minder mooie avon-
turen met hun bijzondere zoon beschrijft. 
Deze is te vinden via de volgende link: htt-
ps://www.mamaplaats.nl/profiel/mama-
van-een-stoere-sterke-jongen/239300.
Het	 terugkijken	 van	 de	 uitzending	 ‛Tijd	
voor	MAX’	van	dinsdag	23	maart	is	ook	ze-
ker de moeite waard.

Bij voorbaat VEEL DANK voor de aandacht, 
interesse en -indien mogelijk- donatie na-
mens Olaf, Patricia, Bjorn en alle andere 
METAKIDS.	□
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OpenDoor zoekt een handige klusser!

Ben jij iemand met twee rechter handen? Of ken je iemand die heel handig is? Dan 
kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Wij zoeken namelijk iemand die 1 à 2 keer in 
de maand vrijwillig, of tegen een kleine vergoeding, klusjes komt doen bij OpenDoor.

Wij hebben met Jeroen gelukkig al een heel handige collega, maar zijn lijst met klus-
sen is eigenlijk nooit leeg. Omdat Jeroen, net als de rest van het team natuurlijk, 
vooral	bezig	moet	zijn	met	de	zorg	voor	onze	gasten	en	bewoners,	zou	het	heel	fijn	
zijn als jij ons een handje wil helpen.
Je	krijgt	er	ook	iets	voor	terug,	namelijk	een	hele	fijne	en	ontspannen	werkplek	met	
een	leuke	sfeer!	Elk	jaar	een	uitje,	een	kerstpakket	en	als	belangrijkste:	heel	dank-
bare	gasten	en	bewoners!

Nieuwsgierig? Vraag dan om meer informatie bij Wouter: wouter@opendoorzorg.nl 
of bel: 06-16423771.



11

Stemmen anno 2021

De afgelopen verkiezingen waren in aller-
lei opzichten anders dan normaal. Door 
het gehele land kon er gestemd worden op 
unieke locaties, die normaal niet openbaar 
toegankelijk zijn. Zo waren er in grote ste-
den	 verschillende	 ‘stem	 drive-thru’s’	 en	
kon er in het naastgelegen Tilburg gestemd 
worden in poppodium 013.

In de gemeente Loon op Zand kon er ge-
stemd worden vanuit de auto. De milieu-
straat in Kaatsheuvel was omgedoopt tot 
drive-in stembureau, zodat er vanuit de 
auto gestemd kon worden. Er is gekozen 
voor alternatieve stemlocaties omdat deze 
ruim zijn opgezet, zodat kiezers de ander-
halve meter maatregel in acht konden ne-
men.

Ook in Loon op Zand verliep het stemmen 
wat anders dan we gewend zijn. De Ven-
loene	 en	 Residentie	 Molenwijck	 hadden	
plaatsgemaakt voor voetbalvereniging Uno 
Animo en de kerk. Enkele bewoners van 
deze zorghuizen mochten op hun eigen lo-
catie stemmen bij een mobiel stembureau. 
In gemeente Loon op Zand waren twaalf 

stemlocaties waarvan drie in Loon op Zand. 
Alle maatregelen werden strikt toegepast 
met	extra	aandacht	voor	afstand	en	hygi-
ene. De Wetering was nog steeds het ver-
trouwde stemlokaal.

En stemmen in de kerk, dat levert unieke 
beelden op. Plus… het stemmen in deze 
omgeving kon ook nog gecombineerd wor-
den met het opsteken van een kaarsje. 
Twee	vliegen	in	één	klap	dus!

Redactie: Kristel Vermeer
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Wandelrondje Land van Kleef - Kraanvensche heide: 6,1 km
Hierbij weer een wandeling ter inspiratie 
in	deze	coronatijd.	Maar	ook	daarna	blijft	
dit rondje de moeite waard om te doen. En 
een wandeling hoeft tenslotte niet altijd 
lang te zijn om er van te kunnen genieten.

Deze ruim 6 km lange rondwandeling loopt 
door weer een ander bijzonder stukje Loon 
op Zand. De route maakt gebruik van de 
wandelknooppunten.
•	Lengte: 6,1km, maar is eenvoudig zelf in 

te korten of te verlengen.
•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: bosrijk, vogels, wild en 
paarden,	Heide	en	zand(grond).

•	Startpunt: Loon op Zand: kruising Ven-Loon op Zand: kruising Ven- kruising Ven-
loonstraat - Van Hornestraat. Ga het 
fietspad	 van	 de	 Waalwijksebaan	 op	 en	
loop	 via	 het	 fietspad	 tot	 knooppunt	 19	
(40	m	na	de	zendmast) en ga daar rechts 
af richting knooppunt 24.

•	Met	 de	 klok	 mee	 lopen	 kan	 natuurlijk	
ook. Ga dan linksaf richting knp 01.

•	Knoopunten: 19, 24, 25, 14, 15, 13, 11, 
89, 17, 01, 19.

De route kan gemakkelijk worden uitge-
breid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten. Bijvoorbeeld 
van knp 14 rechtstreeks naar knp 17.

Informatie voor onderweg

De Kerkenakker
Tussen knp 19 en knp 24 komt u langs een 
metalen monument op De Kerkenakker, 
het historisch centrum van de Willibrord 
parochie. Ten noorden van het dorp Loon 
op Zand, achter Kampeerboerderij Land 
van Kleef en een honderdtal meters oos-
telijk van de Waalwijksebaan, ligt in het 
bos een paardenweide met in die weide 
een springberg. Deze weide, lokaal bekend 
als ‘de Kerkenakker’, met de aangrenzende 

zandwallen ten noorden en westen ervan, 
is een archeologisch monument en een be-
langrijke plaats voor de geschiedenis van 
Loon op Zand en omgeving. Zie website: 
parochiewillibrord.nl/kerkenakker/
Hier bevond zich eeuwenlang de oude pa-
rochiekerk van Loon op Zand. Deze kerk 
was	gewijd	aan	de	heilige	Willibrord	(658-
739)	 die	 ook	 nu	 weer	 de	 patroon	 van	 de	
parochie is.

De oudste vermelding die we van deze kerk 
kennen, dateert van 1233. Hendrik I, her- Hendrik I, her-Hendrik I, her-
tog van Brabant, schonk toen aan de abdij 
van Tongerlo het recht om hier de pastoors 
te benoemen. Archeologisch onderzoek 
heeft laten zien dat op deze plek vrijwel 
zeker rond 1150 al een kerk stond.

Munitiedepot M.A.St.  
(Munitions Ausgabe Stelle)
Vanaf knoopunt 13 naar 11 naar 89 komen 
we regelmatig grote ronde kuilen tegen. 
Het zijn bomkraters.

 °Monument ter herinnering aan de locatie waar 
de eerste parochiekerk heeft gestaan.
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Hier lag in de Tweede Wereldoorlog een 
munitiedepot van de Duitsers verborgen 

 °De bomkraters zijn nog steeds te zien.

in de bossen. Het bestond uit vele bun-bestond uit vele bun-
kers, parkeerhavens, een kantine, een 
voetbalveld en zelfs een zwembad. Op het 
complex	werd	met	name	munitie	 voor	de	
luchtmacht opgeslagen voor vliegveld Gilze 
Rijen.

Op	5	september	1944	(Dolle	Dinsdag)	blie-blie-
zen	de	Duitsers	het	hele	complex	op,	zon-
der dit overigens vooraf kenbaar te maken 
aan de lokale bevolking.
Een enorm gedonder en geknal was het 
gevolg waarbij de ramen tot ver in de om-ramen tot ver in de om-
trek sneuvelden.

Kraanvensche Heide
Even verder kunnen we nog genieten van 

het heideveld op de 
Kraanvensche Heide 
(tussen	knp	89	en	17).		
Archeologisch onder-
zoek heeft hier neder-
zettingssporen uit de 
bronstijd en de vroege 
ijzertijd vrijgegeven.

Dit is ook het gebied 
waar tot aan de late 
middeleeuwen be-
scheiden boerenge-
meenschappen in be-
trekkelijke welvaart 
woonden, maar door 
overbegrazing en te 
vaak plaggen van de 
heide heeft het op-
rukkende stuifzandge-
bied de middeleeuwse 
dorpjes Efteling en 
Westloon bedolven. En 
daarna lopen we weer 
via knp 01 naar het be-naar het be-
ginpunt.

Redactie:
Ton Kalkers
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Tweede lustrum voor Loonse kerstklokkenloop
Het is 2004 als een aantal mensen bij el-
kaar komt om de mogelijkheden te bespre-
ken in de aanloop naar kerstmis van dat 
jaar	om	een	 ‘Loonse	kerstklokkenloop’	 te	
organiseren.
Het doel hiervan is om de samenhorigheid 
binnen het dorp te stimuleren. De ingre-
diënten van dit nieuwe evenement kunnen 
én mogen divers zijn, zolang deze maar een 
verbinding	hebben	met	het	 thema	 ‛Kerst-
mis’.	 De	 bedoeling	 van	 de	 organisatie	 is,	
om in een deel van het dorp een bijzondere 
kerstsfeer te creëren waarin de bezoeker 
de mogelijkheid krijgt hierin mee te gaan.

De tiende editie wordt   
een bijzondere loop!
Gesterkt door dat succes wordt besloten 
om het evenement in 2005 wederom te or-
ganiseren en daarna om er een 2-jaarlijks 
evenement van te maken. En met succes, 
zo	blijkt	elke	keer!	Dit	jaar,	op	zondag	19	
december, wordt voor de tiende keer de 
Loonse kerstkokkenloop georganiseerd. En 
natuurlijk wordt dat, zo hebben we van de 
organisatie begrepen, terecht een bijzon-
dere editie.

Ook al mag men er heel voorzichtig van 
uitgaan dat op 19 december geen strenge 
coronamaatregelen meer zullen gelden: 
toch dien je daar als organisatie rekening 
mee te houden. Voorop moet staan dat de 
veiligheid van deelnemers en bezoekers 
gewaarborgd is. Dankzij de gunstige voor-
uitzichten, mede omdat iedereen tegen die 
tijd gevaccineerd kan/zal zijn, heeft men 
goede hoop dat een deel van het Loonse 
centrum op die dag getransformeerd kan 
worden tot één grote kerstkaart. Want dat 
het een bijzondere editie zal gaan worden, 
staat	wel	vast!

Mede	 door	 het	 enthousiasme	 dat	 de	 or-
ganisatoren op allerlei manieren uiten, is 
er aan belangstelling geen gebrek. Zang, 
muzikanten, theatermakers, verenigingen 
enz., ook van buiten Loon op Zand, geven 
massaal gehoor aan de oproep om mee te 
doen. Als op 19 december van dat jaar de 
allereerste Loonse kerstklokkenloop wordt 
gehouden, blijkt uit het geweldige succes 
dat	dit	‘een	blijvertje’	gaat	worden.  °Beeld uit de kerstklokkenloop van 2004.
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December lijkt nog erg ver weg, toch is de 
organisatie van deze 10de kerstklokkenloop 
al druk bezig met de voorbereidingen. Veel 
zaken moeten nu eenmaal op tijd worden 
geregeld en vastgelegd. De nodige deel-
nemers van vorige edities hebben zich nu 
al aangemeld voor de editie van dit jaar. 
Maar	 aanmeldingen	 van	 nieuwkomers	 zijn	
ook van harte welkom.

Een gebaar
Alhoewel verschillenden bijdragen aan de 
editie	 van	dit	 jaar	nog	officieel	bevestigd	
moeten worden, mogen we toch al een 
klein tipje van de sluier oplichten van wat 
u tijdens de komende Loonse kerstklokken-
loop kunt verwachten. Zo is de komst van 
het carillon van André Rieu bevestigd, dat 
zoals het er nu naar uitziet wordt bespeeld 
door een van de mensen van het orkest van 
André Rieu.

Wat ook bijzonder is tijdens dit evene-
ment, is dat er een heuse ijsbaan wordt 
aangelegd in de route. Hier kunnen vooral 
de kinderen hun hart ophalen. Deze ijs-
baan zal nog enkele weken blijven liggen, 
zodat er optimaal gebruik van kan worden 
gemaakt.	De	officiële	opening	van	deze	ijs-
baan	zal	zeker	ook	bijzonder	worden!	Ger-
rie Govers, van meet af aan al betrokken 
bij de Loonse kerstklokkenloop: “Deze tij-
delijke ijsbaan is vanwege de tiende editie 
een gebaar van de organisatie, om alle be-
zoekers te bedanken voor het succes van al 
die kerstklokkenlopen vanaf 2004.

Uitdaging
Zoals gezegd gaat de organisatie van deze 
10de Loonse kerstklokkenloop er alles aan 
doen wat in hun vermogen ligt om er een 
bijzondere editie van te maken, waarover 
nog lang zal worden nagepraat. Hierin 
weet men zich gesteund door velen die 
de handen uit de mouwen zullen steken 
om	er	 iets	moois	van	te	maken.	Maar	dat	
is niet genoeg. Financieel gezien is het op 
zijn	 zachtst	 gezegd	 ‘een	 hele	 uitdaging’.	
Het spreekt dus als vanzelf dat sponsoring 
hierin een belangrijke rol speelt.

In dat kader hebben niet alleen de vaste 
sponsoren de vraag al voorgelegd gekre-
gen om ook nu weer de Loonse kerstklok-
kenloop	financieel	 te	ondersteunen,	maar	
worden ook nieuwe sponsoren benaderd. 
Mocht	u	de	organisatie	van	dit	bijzondere	
evenement een warm hart toedragen en 

 °Kerstklokkenloop 2017.
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wilt	 u	 financieel	 ondersteuning	 bieden,	
dan kunt u een bijdrage storten op reke-
ningnummer: NL08 RABO 0101093020 t.n.v. 
St. Loonse Kerstklokkenloop. Daarnaast zal 
vanaf 1 april bij COOP Loon op Zand weer 
een statiegeldactie worden gehouden voor 
deze	organisatie.	Mocht	u	hier	uw	flessen	
inleveren voor statiegeld, dan kunt u dit 
bedrag gunnen aan de Loonse kerstklok-
kenloop. Het geld dat hiermee wordt op-
gehaald tot en met de maand juni, zal ver-
dubbeld worden door de COOP-organisatie.

Een heel mooi gebaar dit jaar komt van de 
Loonse	 sportschool	 Easyfit,	 die	 een	 spon-
sorloop gaat organiseren waarvan de op-
brengst naar dit bijzonder evenement gaat. 
Wanneer hierover meer bekend is, gaat u 
dat	zeker	via	Rond	de	Toren	vernemen!

Welkom om mee te doen!
De voorbereidingen zijn dus inmiddels in 
volle gang om er een mooi evenement van 
te maken. Er zijn volop ideeën en wensen 

  

Vanaf het voorjaar verkrijgbaar : 

stekplantjes 
groente ∙ kruiden ∙ fruit ∙ 

pootgoed ∙ uien ∙ zaai- en potgrond ∙ 
meststoffen ∙ tuinzaden ∙ tuingereedschap 

Wij sturen u graag een bestellijst toe : 

info@pvandewouw.nl ☏ 0416-36 12 81 

 
 

 

 

 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 

zaterdag 8.00 -17.00 
 Loonse Molenstraat 16 ∙ Loon op Zand ∙ www.pvandewouw.nl 

die in ontwikkeling zijn over hoe de 10de 
editie eruit moet gaan zien. Wanneer u 
hieraan ook uw bijdrage wilt leveren op 
wat voor manier dan ook: meehelpen met 
de	op-	en	afbouw	(wij	hebben	uw	hulp	hard	
nodig),	 optreden	 met	 een	 act	 of	 anders-
zins, dan bent u van harte welkom en is 
een mailtje naar Gerrie Govers:
(gerriegovers@hotmail.com)	 of	 een	 te-
lefoontje	 (06-27264982)	 genoeg	 om	met	
haar in contact te komen.

Mensen	 die	 met	 een	 act	 of	 andersoortig	
optreden aan de kerstklokkenloop willen 
deelnemen, wordt gevraagd om vóór 1 mei 
a.s. contact op te nemen met Gerrie.

Rond de Toren zal ook nu weer in aanloop 
naar deze bijzondere tiende editie van de 
Loonse kerstkokkenloop u als lezer hier-
over van tijd tot tijd informeren.

Redactie: Tiny van Hooren
Foto’s: Archief RdT
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KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?

Schoorst raat 37,  Udenhout
013-5909604

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l



19

KIEN’s Kolumn
Minder
Bent u ook geweest, 15 of 16 of 17 
maart naar de stembus? Weer een vakje 
ingekleurd op die enorme lijst waar ie-
dere verkiezing weer een extra kolom, 
dus partij, bij komt. Soms zie ik de bo-
men door de verschillende verkiezings-
programma’s niet helemaal meer, maar 
mijn stem is binnen.

Van één ding ben ik heel erg zeker. Ik wil 
minder, een heleboel minder, extreem 
veel MINDER van die bruine, gele en 
soms zelfs zwarte hondenstront op de 
stoep rondom de Blokkendoos en Vlin-
derboom! Dat is echt niet normaal.

Regelmatig wordt er geschreven over de 
poep op de stoep. Het houdt de burger 
bezig. Terecht naar mijn mening. Je moet 
voor de grap maar eens de stoep bij de 
Vlinderboom proberen te trotseren zon-
der je nek te breken bij het haasje-over 
springen met alle drollen die daar liggen. 
Hier lopen twee keer per dag hordes kin-
deren overheen en rijdt menig kinderwa-
gen de profielbanden vol met stinkende 
smurrie. Ik snap dat niet. Laten we het 
woord er nogmaals ingooien: asociaal. 

Een ouder probeerde vandaag met een 
stok een drol in de bosjes te wippen. Dat 
is dan wel weer heel sociaal, maar zou 
niet nodig moeten zijn.

Je zou bijna denken dat een aantal men-
sen een enorm slechte basisschooltijd 
heeft gehad vroeger. Schijt aan de juf, 
schijt aan hoekenwerk, schijt aan liedjes 
zingen en schijt aan gym. Dat is nooit 
meer over gegaan. Ook nu, in het vol-
wassen leven, schijt aan alles. Of ge-
woon lui. Of moeite met bukken. Nee, ik 
denk toch gewoon schijt aan het welzijn 
van andere burgers.

Lekker positief verhaal weer Kien. Ja sor-
ry, maar soms maak ik me druk. Beter 
dan onverschillig zijn. Dan had ik net zo 
goed zelf op de stoep kunnen gaan zit-
ten kakken.

Bij de lokale verkiezingen weet ik wel 
waar ik op ga stemmen. Zeker de partij 
die iets gaat ondernemen tegen al deze 
poep op straat! Ik weet het, dat is wel 
erg micro-management, maar iets waar 
we direct resultaat van zien. Daar houdt 
de burger van. □
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Kerk in de steigers

Al enige tijd is men bezig om een deel 
van het dak van de kerk te vervangen. Na 
eerst de noordkant is nu de zuidkant aan 
de beurt. Omdat daar ook de openbare weg 
ligt	zijn	er	extra	maatregelen	genomen	om	
te voorkomen dat vallend gesteente op 
de weg komt. Steigers met houten pla-
ten en andere afdekking vormen nu enke-
le weken het straatbeeld rond de kerk. 
(Foto: Ruud Peters)

Klein, maar fijn…

Een jonge lindeboom en een abrikozen-
boompje stonden beiden op een plekje 
zonder echte toekomst. Spitten en zwoe-
gen	in	de	winter	hebben	effect	gehad.
Nu staan ze te pronken bij de nieuwe bij-
enstal van imker Ingrid Ceulemans, bij De 
Lachende	 Ooi	 aan	 het	 Moleneind.	 Klein,	
maar	fijn,	toch?!	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Rapport Berenschot

Rond de Toren is, zoals u hopelijk weet, 
aan geen enkel geloof of politieke partij 
gebonden en een uitspraak doen over wat 
u	moet	gaan	stemmen	of	wat	er	in	de	(be-
stuurlijke)	toekomst	moet	gebeuren	zult	u	
bij	ons	niet	makkelijk	aantreffen,	zelfs	niet	
met een borrel op. We laten ons niet zo-
maar uit de tent lokken, maar om ervoor te 
zorgen dat u een mening kunt vormen pro-
beren we u wel informatie te geven of te 
vertellen waar u die kennis vandaan kunt 
halen.

Afgelopen week is het Rapport Berenschot 
uitgekomen over de bestuurlijke toekomst 
van Loon op Zand. In december werden 
3000 inwoners via een brief gevraagd mee 
te	 doen	 aan	 een	 (uitgebreide)	 enquête,	
waarin o.a. gevraagd werd naar wonen, 
veiligheid, bestuurlijke indeling, wensen 
en visie. 1.111 inwoners hebben de tijd 
genomen om alle vragen te beantwoorden, 
ofwel 37%. De onderzoekers hebben ver-
der data gezocht bij het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, lokale en regionale be-
leidsstukken bestudeerd en er werden ge-
sprekken gevoerd met direct betrokkenen, 
bestuurders, buurgemeenten en regionale 
samenwerkingsverbanden.

In het kort gezegd schijnt het voor kleinere 
gemeenten steeds moeilijker te worden 
om alle taken uit te voeren, want besturen 
vraagt	veel	kennis	en	financiële	investerin-
gen. Er liggen veel uitdagingen in de toe-
komst, die je zelf heel goed op een rijtje 
kunt zetten als je bijgaande afbeelding op 
pagina 22 en 23 bekeken hebt:

Onze gemeente heeft Bureau Berenschot 
opdracht gegeven een rapport uit te bren-
gen, zodat er hopelijk een weloverwogen, 
juiste koers gevaren kan worden in de na-
bije toekomst.

Berend Willem Berenschot leefde van 1895 
tot 1964 en was een Nederlands ingenieur, 
organisatieadviseur en hoogleraar bedrijfs-
leer. Zijn naam is nog altijd verbonden aan 
het adviesbureau met 350 werknemers dat 
het rapport uitbracht en dat al vanaf 1938 
bestaat. Ze zeggen voorop te gaan in ver-
anderingen en grondlegger van vooruitgang 
te zijn. Wat dat voor Loon op Zand bete-
kent weten we nog niet, maar zullen we 
wat details uit het rapport opnoemen?

Allereerst valt op dat het rapport er heel 
mooi uitziet. Niet belangrijk, maar het 
leest	wel	 lekker,	 zeg	maar.	Mooie	kopjes,	
leuke	 kleurkeuze,	 mooie	 foto’s	 en	 over-
zichtelijke	 schema’s.	 Zo’n	 rapport	 kost	
iets, maar dan heb je ook wat. Ook wat 
tikfoutjes	trouwens!

De eerste binnenkomer:
Loon op Zand is waarschijnlijk tot 2050 een 
groeiende, vergrijzende historische ge-
meente met hechte dorpen. De inwoners 
lijken meer gericht op hun eigen dorp, dan 
op de gemeente zelf. Dat is belangrijk voor 
de grote kernen om ons heen, want een 
kern die betrokken is bij een naastgelegen 
kern, zal een bestuurlijke aansluiting min-
der snel een probleem vinden.

Loon op Zand is een groene gemeente waar 
het goed wonen is, zo lezen we ook.
Zoals bijna in heel Nederland kent ook 
Loon op Zand een woonopgave, ofwel er 
is behoefte aan woonruimte en dan vooral 
aan starters- en seniorenwoningen.
Qua duurzaamheid scoren we nog niet ide-
aal, dus ligt daar een grote uitdaging voor 
de gemeente. En uiteindelijk ook voor ons.
Economisch zijn we een sterke, toeristische 
gemeente. Dit heeft natuurlijk voor- en na-
delen. De nadelen merken we allemaal als 
de lockdown eens ophoudt te bestaan en 
we	weer	in	de	file	staan	tussen	Eftelingbe-
zoekers	of	de	fietspaden	weer	druk	bevolkt	
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€ 29,95BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF GA NAAR DE WEBSITE
GELDIG T/M 30 APRIL 2021

ONDERHOUDSBEURT E-BIKE € 59,95

Voucher
ONDERHOUDSBEURT € 49,95

€ 25,-

CONTACT

Huski e-bikes
De Hoogt 34

5175 AX Loon op Zand
0416 53 72 50

www.huski-ebikes.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag  op afspraak 
Dinsdag 09.00 - 17.30
Woensdag 09.00 - 17.30
Donderdag 09.00 - 17.30 
Vrijdag 09.00 - 20.00  
Zaterdag  09.00 - 17.00

STADSFIETS

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR
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zijn. Die Efteling bezorgt ons veel werkge-
legenheid, maar vraagt ook veel van ons 
gemeentebestuur.
Loon op Zand heeft verder een actief be-
stuur en een kwetsbare organisatie, om-
dat	er	 een	flinke	financiële	druk	 is	 en	de	
ambtelijke organisatie relatief klein. De 
uitdagingen waar zij voor kwam en komt te 
staan zijn echter totaal niet klein en daar 
zit	misschien	ook	wel	de	crux.

Kunnen we die uitdagingen überhaupt wel 
aan en willen we dat ook? Blijven we in ons 
uppie of zijn we liever aangesloten bij an-
deren? En als we ons aansluiten bij ande-
ren, doen we dat opgedeeld per dorpskern 
en hoe dan wel?

Volgens de inleiding van het rapport piept 
en kraakt de gemeentelijke organisatie, 
met weliswaar betrokken medewerkers, 
maar een hoge werkdruk en een zorgelijk 
ziekteverzuim. De keuze om een overzicht 
te maken van bestuurlijke mogelijkheden 
wordt als moedig gezien. Dit rapport Be-

renschot biedt daarom hopelijk een rich-
tingwijzer voor de toekomst, waarbij de 
gemeenteraad kiest voor een van de vier 
mogelijke bestuursvormen. Inwoners en or-
ganisaties worden dan later meegenomen 
in het vervolg.

Hopelijk hebben we u een klein inkijkje ge-
geven in dit rapport Berenschot en nodigt 
het	uit	tot	een	kijkje	van	dichtbij!
Op de website en op de Facebookpagina 
van de Gemeente Loon op Zand vindt u een 
link naar het uitvoerige rapport van dit ad-
viesbureau.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Aspergeboerderij Van Iersel; nieuw seizoen, nieuwe winkel!
Asperges, wie kijkt er niet ieder jaar reik-
halzend naar uit? Deze seizoensgroenten, 
ook	wel	‛het	witte	goud’	genoemd,	steken	
(letterlijk)	in	het	voorjaar	de	kop	op	en	we	
kunnen	deze	dan	zo’n	drie	maanden	eten	
(doorgaans	 van	 april	 t/m	 juni).	 Daarna	 is	
het aspergeseizoen ten einde en moeten 
we weer een heel jaar wachten op deze 
lekkernij.

Ik neem een kijkje bij Aspergeboerderij Van 
Iersel, op de rand van Udenhout en Loon 
op	 Zand,	 officieel	 Udenhout,	maar	menig	
Loonse weet de weg hierheen te vinden. 
Zij zijn de directe buren van Bosch en Duin, 
waar op een zonnige weekenddag het gro-
te parkeerterrein niet toereikend is. Bosch 
en Duin is een populaire uitvalsbasis om 
de duinen te bezoeken. Een perfecte plek 
dus voor deze boerderijwinkel, waarvoor 
mensen speciaal omrijden, maar ook veel 
passanten,	 fietsers	 en	 wandelaars	 komen	
graag naar de winkel.

Nieuwe winkel
Er is mij ter ore gekomen dat ze een geheel 
nieuwe schuur en winkel hebben gebouwd. 

Hoogste tijd dus om een kijkje te gaan ne-
men!	 En	 inderdaad,	 wanneer	 ik	 de	 oprit	
oprijd die toegang geeft tot de winkel is 
dit beeld haast onherkenbaar. Er staat een 
grote nieuwe schuur met een imposante 
glazen pui. Natuurlijk ga ik ook kijken in de 
nieuwe winkel en wat direct opvalt is de 
hoeveelheid ruimte die ter beschikking is 
gekomen. Aan sfeer is niet ingeboet en de 
winkel is zowel modern en van deze tijd, 
als gezellig en knus. Ten tijde van schrijven 
is de winkel nog niet helemaal af, maar ik 
zie dat ze druk bezig zijn met de laatste 
loodjes en de winkel wordt al ingericht. Als 
deze Toren bij u op de mat valt is de winkel 
zeker	klaar,	en	zijn	ze	hopelijk	ook	al	open!
Fenna,	dochter	van	oprichters	Piet	en	Mie-
ke	 van	 Iersel,	 draait	 volledig	 (naast	 haar	

reguliere	baan)	mee	op	de	
boerderij, en vertelt me 
hoe het zo is gekomen. 
“Natuurlijk	 gaat	 zo’n	pro-
ject nooit over één nacht 
ijs. De plannen voor een 
nieuwe schuur en daar-
mee winkel lagen al langer 
klaar en in de winter van 
2019 werden deze steeds 
concreter. De eerste te-
keningen waren gemaakt 
en de bouw zou doorgaan. 
Het doel was om direct 
te beginnen na het asper-
geseizoen, op 1 juli 2020. 
Alles moest immers weer  °Stefan, Fenna, Mieke en Piet. Eigen foto.
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klaar zijn bij de start van het nieuwe sei-
zoen, medio maart. Geen tijd te verliezen 
dus!	Echter	1	juli	bleek	niet	helemaal	haal-
baar, maar begin september begon de sloop 
van de oude schuur.”

De oude schuur was een voormalige var-
kensstal, tot 2000 was Piet namelijk var-
kensboer. In 1987 is hij daarnaast gestart 
met asperges. Daarvoor had hij bij een 
aspergeboer in Loon op Zand gewerkt en 
dit zorgde ervoor dat hij zelf ook ‘in de 
asperges	 ging’.	 Eerst	 vanuit	de	garage	en	
gaandeweg is dit steeds verder uitgebreid. 
U kunt zich misschien voorstellen dat deze 
stal niet ideaal was voor de doeleinden 
waar deze later voor werd gebruikt. De 
schuur ging al heel wat jaren mee. Ook lag 
er asbest op de schuur, wat uiterlijk in 2024 
gesaneerd moet zijn. Genoeg redenen voor 
nieuwbouw dus.

Medio	 september	 ligt	 de	 schuur	 plat	 en	
wordt er gestart met de bouw van de 
nieuwe schuur. Het plaatsen van de stalen 
spanten, de vloer en stucwerk wordt uit-
besteed, maar verder hebben ze alles zelf 
gedaan, zoals al het houtwerk, inrichting, 
en nu zitten er nog heel wat uurtjes in de 
afwerking.	 Piet,	 Mieke,	 Fenna	 en	 Stefan	
(de	partner	van	Fenna)	runnen	de	boerderij	
met	z’n	vieren	en	na	zoveel	zelf	gedaan	te	
hebben,	is	het	eindresultaat	iets	om	extra	
trots op te zijn.

Fenna weet me nog veel meer te vertel-
len over hun winkel en natuurlijk asper-
ges. Het telen van asperges begint bij de 
akker. Aspergeboerderij van Iersel zorgt 
goed voor hun aspergevelden. Immers als 
je goed bent voor het land, is het land ook 
goed voor jou. Uiteindelijk komt dit de 
kwaliteit van de asperges alleen maar ten 
goede,	en	dit	proef	je!	Zo	zaaien	ze	bloe-
menranden naast de akkers. Dit ziet er niet 
alleen mooi uit, maar is ook goed voor de 
biodiversiteit. Ze gebruiken enkel organi-
sche	meststoffen	en	schoffelen	het	onkruid	
in plaats van dit te bespuiten.

Zaaien en oogsten
De aspergeplant is gezaaid, nu wordt het 
tijd om te oogsten. Belangrijk bij de as-
pergeplant is om het land en de plant niet 
uit te putten. Niet voor niets zijn asperges 
een echt seizoensproduct. De plant moet 
groeien en geeft in de eerste jaren dan ook 
maar een korte tijd asperges. Na het be-
reiken van de zogenaamde volwassenheid, 
geeft	een	aspergeplant	zo’n	drie	maanden	
asperges. Daarna is het zaak de plant en 
het veld te laten rusten. Op deze manier 
kun	je	een	aspergeplant	zo’n	tien	jaar	blij-
ven gebruiken. Na ongeveer een decenni-

 °Fenna en Piet. Eigen foto.
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um asperges gegeven te hebben heeft het 
land	zo’n	8	tot	10	jaar	nodig	om	‘op	adem	
te	komen’.	Je	kunt	de	akker	dan	voor	iets	
anders gebruiken, maar niet voor asperges. 
Ook	het	productieproces	is	(arbeids)inten-
sief en de groente is al door heel wat han-
den gegaan voordat deze daadwerkelijk op 
uw bord ligt.

Met	het	schijnen	van	de	zon	in	het	voorjaar	
verschijnen de asperges en bij de eerste 
steek gaat de winkel open. Tot ongeveer 
eind juni gaat dit dan door. Aspergeboer-
derij Van Iersel vindt het belangrijk om de 
klanten kennis te laten maken met het hele 
teeltproces. Onder normale omstandighe-
den is er bijvoorbeeld ieder jaar een open 
dag op Hemelvaartsdag, waarbij er ook de 
mogelijkheid is tot het bezoeken van het 
land, waar alles wordt uitgelegd over de 
teelt van asperges. Ook de culinaire week 
is inmiddels een begrip, een week waarin 
chef-koks	uit	de	omgeving	(Van	Iersel	heeft	
ook	 samenwerkingen	 met	 de	 horeca)	 ko-
men koken en er een gehele restauranter-

varing is op de boerderij. Zo betrekken ze 
de klanten graag bij hun mooie product en 
zorgen zij ervoor dat de weg naar de con-
sument zo kort mogelijk is.

Veelzijdig product
Fenna wil graag laten zien dat de asperge 
een zeer veelzijdig product is. Waar vaak 
gedacht wordt aan asperges op traditionele 
wijze, zijn de mogelijkheden juist einde-
loos. Aspergeboerderij Van Iersel blijft ie-
der jaar vernieuwen en ieder jaar worden 
er nieuwe producten aan hun assortiment 
toegevoegd. Zo verkopen ze huisgemaakte 
aspergetaart	(dit	is	een	hartige	taart),	sala-
des en soepen, alles met asperge. Ook zijn 
alle ingrediënten voor een aspergemaaltijd 
te verkrijgen zoals krieltjes, eieren, en de 
befaamde Tijn-saus. 
Daarnaast verkopen zij verschillende addi-
tionele lekkernijen zoals ijs, aardbeien en 
streekproducten. Ook komend jaar wordt 
het assortiment weer verder uitgebreid 
met onder andere aspergeworstenbrood-
jes en ambachtelijke maaltijden. Reden 
genoeg om eens een bezoek te brengen 
aan deze gezellige boerderijwinkel, toch? 
U bent van harte welkom, de winkel is elke 
dag van de week geopend.

Redactie: Kristel Vermeer
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Deze	 aflevering	 staat	 uitvoerig	 stil	 bij	
het rapport van bureau Berenschot over 
de toekomst van de gemeente Loon op 
Zand. Ook kijken we naar de uitslag van 
de Tweede Kamerverkiezingen in ons 
dorp.

Loonse mensen in de krant
Op 16 maart overleed op 87-jarige leeftijd 
Jacques de Leeuw van Villa Le Blaireau.
Hij was de grote man achter uitgeefcon-
cern	 Audax,	 waarvan	 hij	 vier	 jaar	 gele-
den	 pas	 definitief	 afscheid	 nam.	 Hij	 liet	
zich echter ook gelden als mecenas. Het 
fortuin dat hij als ondernemer vergaarde, 
wendde hij aan om de cultuur in Tilburg en 
omgeving te ondersteunen. De Jacques de 
Leeuw Prijs, voor talentvolle kunstenaars, 
getuigt daarvan. De Stichting Jacques de 
Leeuw	financierde	de	AKO	Literatuurprijs.

De Leeuw stond als tijdschriftenman be-
kend	als	‛de	vader	van	de	leesmap’,	maar	
hij redde bijvoorbeeld ook HP/De Tijd van 
de ondergang. Toen een hoofdredacteur 
van dat tijdschrijft eens meesmuilend 
sprak	over	 ‛de	boeren	 in	Brabant	die	niks	
kunnen’,	ontsloeg	De	Leeuw	hem,	zo	ver-
telde hij in 2015 in het Brabants Dagblad. 
Want:	“Zo	praat	je	niet	over	je	baas.”	(BD	
17/3).	 Jacques	 de	 Leeuw	 vergat	 ook	 zijn	
woonplaats niet. Hij ondersteunde talrijke 
culturele doelen in ons dorp.

Mevr.	Mieke	 Eggermont-de	Mast,	 oud-bur-
gemeester van Haaren, mocht nog een keer 
een lintje doorknippen en wel van het ver-
nieuwde	restaurant	van	Residentie	Molen-
wijck,	waar	zij	woont.	(DK	10/3)

Anny Jonkers schreef een gedicht over het 
voorjaar.	(DK	10/3)

Sjef van Noije schreef een ingezonden 
brief over Thierry Baudet en diens mening 
over corona. Hij beschouwt corona als een 
griepje zoals president Bolsonaro van Bra-
zilië ook doet. Gewoon alles opengooien, 
zegt	 die.	 Sjef	 schrijft:	 “Mijn	 broer	Anton	
van Noije woont al 35 jaar in Brazilië en 
ging deze week naar het ziekenhuis voor 
onderzoek. Voor het ziekenhuis stonden 
meerdere containers om de lijken in op te 
slaan: coronadoden. Op de begraafplaats 
staat	een	file.	Afgelopen	week	32.000	be-
smettingen en 1200 doden per dag. Forum-
stemmers: ik zie jullie terug op de inten-
sive	care.”	(BD	13/3)

Tilly Pluk vertelde over haar rol bij popkoor 
Undercover	en	haar	andere	hobby’s	en	Ke-
vin Beerens over zijn vrijwilligerswerk bij 
Uno Animo. Hij is de trainer van JO17-1. 
(DK	17/3)

P. Wouters uit de Orion won een slagroom-
taart	met	een	kruiswoordpuzzel.	(DK	17/3)

Gemeente en politiek
Anthony	Maas	 is	het	nieuwe	 raadslid	 voor	
het	CDA	en	is	op	11	februari	beëdigd.	(DK	
10/3)

Er is een nieuwe gemeentearchivaris be-
noemd:	Mathijs	Timmermans	van	het	Regi-
onaal	Archief	Tilburg	(Gemeenteblad	11/3)

De Tweede Kamerverkiezingen zijn ook 
weer achter de rug. Hoe ons kerkdorp ge-
stemd heeft vindt u elders in dit nummer in 



30



31

een tabel weergegeven. Spectaculair is het 
niet: de landelijke verschuivingen ten op-
zichte	van	2017	zien	we	ook	hier.	(BD	18/3)

Herindeling?
“Kan Loon op Zand wel zelfstandig blij-
ven?”, zo kopte de krant op 19 maart. Wij 
citeren uitvoerig uit dit bericht van journa-
liste Sylvia van de Ven:
“Loon op Zand, met goed 23.000 inwoners, 
denkt na over haar bestuurlijke toekomst. 
Kan de gemeente zelfstandig blijven of 
moet er toch echt iets veranderen? De ge-
meente heeft haar inwoners en onderne-
mers gevraagd wat zij belangrijk vinden en 
hoe zij over de toekomst denken.

Ruim 1100 inwoners vulden een online en-
quête	in	en	bureau	Berenschot	ging	in	ge-
sprek met ondernemers, verenigingen en 
organisaties. Inwoners van de gemeente 
Loon op Zand voelen zich betrokken bij hun 
gemeente, zo blijkt, maar maken zich wel 
zorgen	over	de	financiële	situatie	van	Loon	
op Zand.
Loon op Zand heeft bepaald geen vet op 
de botten. Ruimte voor tegenvallers is er 
niet. De gemeente kan haar beloftes dan 
ook niet altijd nakomen, zeggen vereni-
gingen.	 ‛Want	er	 is	geen	geld.’	Daarnaast	
is Loon op Zand, als kleine, niet bepaald 
rijke gemeente, geen aantrekkelijke werk-
gever, zo wordt geconcludeerd. En dan 
gaat het piepen en kraken. De ambtelijke 
organisatie wil wel, maar kan vaak niet. Te 
weinig	mankracht	en	 te	weinig	expertise.	
De gemeente is te klein om alle kennis in 
huis	te	hebben.	Maar	een	kleine	gemeente	
heeft ook voordelen, vinden inwoners. De 
betrokkenheid	is	groot.	Meer	samenwerken	
met andere gemeenten kan dan misschien 
slagvaardiger	en	efficiënter	zijn.	‛We	lopen	
ook het risico dat lokale belangen minder 
goed	worden	behartigd.’

Wanneer Loon op Zand in de toekomst 
meer gaat samenwerken of fuseren, dan is 

de	grote	vraag	met	wie?	Met	welke	buurge-
meente hebben de inwoners het meest? De 
uitslag is verdeeld. Inwoners van het dorp 
Loon op Zand hebben de beste band met 
Tilburg, inwoners van Kaatsheuvel richten 
zich	 meer	 op	 Waalwijk.	 Met	 Heusden	 en	
Dongen hebben de meeste inwoners niet 
veel.

De gemeente Loon op Zand zelf neigt naar 
kleine samenwerkingsverbanden, zoals de 
samenwerking met Waalwijk en Heusden in 
De Langstraat, zegt Berenschot in het rap-
port. Het grotere Hart van Brabant wordt 
ook gezien als belangrijk samenwerkings-
verband.	Maar	 het	 bezwaar	 is	 dat	Tilburg	
vaak de overhand heeft als centrumge-
meente.”	(BD	19/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Bergstraat 37 voor het kappen 
van 25 bomen, voor Udenhoutseweg 1 voor 
het bouwen van een overdekte losloopbak 
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voor paarden en voor Berkenlaan 38 voor 
een premantelzorgwoning. Een omgevings-
vergunning werd verleend voor een be-
drijfsgebouw	met	dagrecreatie	aan	Molen-
eind	25.	(DK	10	en	17/3)

Bedrijven
Zwemschool Vital mag, zolang de corona-
crisis duurt, ijs gaan verkopen. De zwem-
school is door de coronamaatregelen al 
maanden gesloten en wil met de verkoop 
van ijs het verlies enigszins beperken. IJs 
verkopen aan niet-klanten mag het zwem-
bad normaal gesproken niet, maar vanwe-
ge de crisis wil de gemeente de verkoop 
tijdelijk	gedogen.	(BD	11/3)

Loon op Zand Duindorp
Het centrum van ons dorp is de laatste 
weken gezelliger geworden. Door de sa-
menwerking van de Gebiedscommissie van 
de ondernemers, gemeente en provincie, 
bureau Broeders, hoveniersbedrijf Signa 
Terra en aannemer van Doorn is het plan 
‛Groene	 Geleiding’	 gerealiseerd.	 Door	 de	
beukenhaagjes en enkele zandduintjes met 
duingras is een relatie zichtbaar met het 
nabijgelegen	Nationaal	Park.	(DK	10/3)

Bibliotheek
De bibliotheek in Loon op Zand doet ook 
mee	 aan	 het	 project	 ‛afhaalbieb’	 van	 Bi-
bliotheek	Midden-Brabant.	(DK	10/3)

Voetbal
Henk Jan Smit, Bob Emmen en Niek Stevens 
staan trots op de foto in de nieuwe mul-
tifunctionele voetbalkooi, want zij hebben 
drie	jaar	lang	‛hun	tanden	in	dit	proces	ge-
zet’.	(DK	10/3)

Niet pluis
De politie hield op donderdagavond 11 
maart twee mensen aan voor heling. Po-
litieagenten controleerden twee personen 
die met een werkbus en aanhanger door de 
Loonse en Drunense Duinen reden. Zij wer-

den op heterdaad betrapt. De aanhanger 
bleek namelijk als gestolen gesignaleerd te 
staan. Deze is inmiddels terug bij de recht-
matige eigenaar, een inwoner van België. 
(BD	13/3)

Tot slot vernamen wij dat Nienke Fitters 
(zie	 vorige	 Krantenbak)	 de	 finale	 bereikt	
heeft	van	de	‛Voice	of	Holland’.

Mocht	 u	 iets	 uit	 ons	 dorp	 tegenkomen	 in	
andere bladen dan de hier genoemde, dan 
vindt de redactie het prettig als u dat via 
de mail laat weten. Dan kunnen wij het in 
deze rubriek vermelden.
Verder wachten ook wij op de persconfe-
rentie van de Nederlandse regering, die 
vlak na de sluiting van deze editie plaats-
vindt. Zullen we met de paasdagen meer 
mogen?	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

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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Iets opvallends in Loon…

Deze keer een wel heel bijzondere ‛Op-
vallend’ van Jacqueline van der Aa. Zij 
stuurde deze foto’s en schreef ons:

Vandaag tijdens mijn wandeling kwam ik 
twee opvallende dingen tegen. Als eerste de 
witte kunstof paaltjes langs het wandelpad 
tussen het Kraanven en de Bergstraat. De 
witte paaltjes waren blijkbaar bescherm-
hoezen voor de twijgjes van meidoorns en 
vlierbessen, die daar geplant zijn. Zodat de 
hertjes ze niet gelijk opeten. Ik neem aan 
dat Natuurmonumenten dat heeft gedaan.

“Toen ik via bakker Smolders door het 
doorsteekje/parkeerplaats naar de Wil-
librordusstraat liep, viel mijn oog op iets 
speciaals, wat je niet zomaar op straat 
aantreft. Een rubberen…, tsja hoe noem je 
zoiets netjes… foef, voorbips, vulva, muts, 
met	daarnaast	een	verrekus	dik	‛condoom’	
met bobbels, alhoewel deze eerder voor 

het genot is en niet bedoeld voor de anti-
conceptie of bescherming tegen een soa.
Ik denk niet dat deze zomaar, wat nu wel 
veel met de mondkapjes gebeurt, uit een 
jaszak gevallen zijn. Je zou toch denken, 
wie laat nu toch zijn genot op straat liggen 
in	 deze	 saaie	 coronatijd?	 Mocht	 de	 eige-
naar het herkennen, dan kon deze dit alles 
vinden	in,	wat	wij	noemen,	de	zaal	van	d’n	
Echo	aan	de	Hoge	Steenweg.	Met	nadruk	op	
‛kon’,	want	ik	vrees	dat	het	er	nu	niet	meer	
ligt… En nee, ik heb het niet meegenomen, 
want ik hoef gelukkig mijn genot niet op 
straat	te	zoeken.”	□

Verloren

Op zondag 21 maart, tijdens de wande-
ling	‘Kunst	voor	het	raam’	in	de	Kloos-
terstraat: een gouden broche. Het is 
een dierbare herinnering aan de moe-
der van de eigenaresse, die er zeer 
door is aangedaan.

Mocht	u	deze	gevonden	hebben,	wilt	u	
zich dan in verbinding stellen met de 
redactie van Rond de Toren via tel. 06-
81230055 of via e-mail:   
info@ronddetoren.nl.
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Fietspad
Elke	 werkdag	 (behalve	 donderdag,	 dat	 is	
mijn	parttime	dag)	fiets	ik	zo	rond	de	klok	
van 7 uur van huis naar werk en laat in de 
middag weer terug naar huis. Van Kaats-
heuvel naar Loon op Zand en v.v.
In	de	winter	neem	ik	het	fietspad	langs	de	
voormalige provinciale weg, maar zodra 
het ook maar een beetje licht is, neem ik 
het	fietspad	door	het	bos.	Ruim	20	minuten	
genieten	 van	 de	 buitenlucht.	 Met	 aange-
spannen	 spieren	 (ik	 heb	nog	 geen	e-bike)	
en een frisse neus arriveer ik in Residentie 
Molenwijck,	of	 later	op	de	dag,	 thuis	aan	
de	(nieuwe)	Zwiktang	in	De	Els	II.

Ik realiseerde me eerder deze week de bij-
zondere	betekenis	van	dit	fietspad.	Tijdens	
dit	fietsende	woon-werkverkeer	ontmoette	
ik de afgelopen vijf jaren geregeld dezelf-
de mensen. Ook te voet. Steeds weer op 
dezelfde	 plek,	 hetzelfde	 tijdstip.	 Mensen	
met dezelfde jas, muts, handschoenen of 
tas aan het stuur. Ook onderweg naar werk 
of naar school.

Fietsen	 ze	 naar	 het	Mollercollege	 of	 toch	
naar het Willem van Oranje? Zij werkt vast 
in het ziekenhuis in Waalwijk, wacht, en 
hij werkt voor gemeente Waalwijk. De man 
met de baard werkt, vermoed ik, voor een 
bouwbedrijf	in	Loon	op	Zand.	De	fiets	is	in-
geruild voor een brommertje, je mag hier 
niet	 snorren	 hoor!	 De	 oudere	 wandelaar	
zwaait vriendelijk en roept vrolijk ‘goede-
morgen!’.

Het	fietspad	verbindt	letterlijk	Kaatsheuvel	
met	 Loon	 op	 Zand.	 Het	 fietspad	 verbindt	
ook	figuurlijk.	Mensen	bewegen	zich	in	bei-
de richtingen en met een beetje fantasie 
ontstaat een denkbeeldige verbinding tus-
sen de mensen, die ik elke dag tegenkom 
of soms ook voorbijrij. Het is een uniek en 
veelkleurig palet van indrukken, gedach-
tes, aannames, vermoedens van en over de 
fietsende	 en	 wandelende	mensen.	 Op	 dit	
fietspad	vluchtig,	snel	voorbij	en	anoniem.	

Op	het	fietspad	van	mijn	leven,	het	fietspad	
van	 mijn	 werk	 in	 Residentie	 Molenwijck,	
is verbinding tussen mensen mijn ‘bread 
and	butter’,	mijn	fundament.	In	april	2016	
stapte	ik	op	de	fiets	richting	Loon	op	Zand,	
later	dit	 seizoen	brengt	de	fiets	me	weer	
thuis, in Kaatsheuvel. Wat een geweldige 
ervaring, wat een mooie tijd, wat is Resi-
dentie	 Molenwijck	 een	 briljante	 plek	 om	
te wonen, én om te werken én om door te 
geven!

Jan Bernard Koolen



36



37

Zet rioolwater in voor volksgezondheid en milieu!

CDA Loon op Zand bedankt de kiezers
De verkiezingen liggen al even achter ons, 
maar wij zijn de kiezers zeer erkente-
lijk voor hun stem en het vertrouwen dat 
in het CDA en zijn kandidaten gesteld is. 
Onze Brabantse kandidaten Inge van Dijk 
en René Peters bedanken u hartelijk voor 
uw stem en hopen het Brabantse geluid in 
de Tweede Kamer goed te kunnen laten ho-
ren. Ook dank namens Kees Grootswagers, 
die in onze regio in de staart van de lijst 
er met kop en schouders bovenuit stak met 
veel stemmen in de gemeenten Loon op 
Zand,	Tilburg,	Waalwijk,	Dongen	en	Breda!

Naast	 actieve	 CDA’ers	 die	 zich	 inzetten	
voor onze gemeenten, provincies of in Den 
Haag, hebben wij ook betrokken mensen bij 
de waterschappen zoals Alwijn ten Cate. 
Hij vertelt in dit artikel over het testen 
van het rioolwater op corona. Dat vindt hij 
zo’n	slimme	inzet	van	ons	afvalwater,	dat	
hij mogelijkheden ziet voor de toekomst.
“Je kunt rioolwater ook op andere zaken 
testen. Denk aan indicaties voor veel voor-
komende ziektes, maar ook voor sporen van 
medicijn- en drugsgebruik, microplastics 
en bestrijdingsmiddelen. Big Brown Data is 
een goede maatschappelijke graadmeter”, 
denkt Alwijn.

Rioolwater testen op corona
Waterschap Brabantse Delta gaat binnen-
kort dagelijks monsters van het rioolwater 
nemen in de strijd tegen het coronavirus. 
Nu gebeurt dat nog wekelijks. Dat gaat het 
waterschap doen bij alle waterzuiverings-
installaties. Die monsters gaan naar het 

laboratorium	van	het	RIVM,	dat	kijkt	hoe-
veel virusdeeltjes het water bevat. Neemt 
het aantal virusdeeltjes toe, dan is dat een 
indicatie	dat	er	in	de	buurt	van	zo’n	instal-
latie een corona-uitbraak is. Bij een piek 
in de besmettingen zou je er op die manier 
achter kunnen komen of er in een gemeen-
te een bron zit. Deze informatie wordt in 
het coronadashboard van de Rijksoverheid 
opgenomen en wekelijks geactualiseerd.

Rioolwater als maatschappelijke 
graadmeter
“Zoals rioolwater ons dingen leert over co-
rona, zo kan het ons ook leren over heel 
veel andere zaken,” legt Alwijn uit. “Ik 
roep ertoe op om het rioolwater meer te 
laten vertellen. Er zijn op dit moment al 
gesprekken met waterschappen en minis-
teries om ook voor andere zaken monsters 
te nemen. Zo kunnen we dankzij het riool-
water een beter beeld krijgen van bijvoor-
beeld obesitas, diabetes, bepaalde vormen 
van kanker en medicijn- en drugsgebruik.

Behalve een graadmeter voor de volksge-
zondheid is rioolwater ook een belangrijke 
indicator voor het milieu. We vinden er 
microplastics in terug en ook residuen van 
bestrijdingsmiddelen.
Zo zien we hoe gezond mensen zijn en hoe 
ons milieu erbij staat. Beleidsmakers van 
bijvoorbeeld gemeenten kunnen die infor-
matie goed gebruiken om het beleid daar-
op aan te passen en vervolgens kunnen we 
meten of die aanpassingen ook daadwerke-
lijk	effect	hebben!”

CDA Loon op Zand

Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar: 
info@cdaloonopzand.nl
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Gevonden: 
Aapje met Sleutel in Oud Loon

Al een maandje lang zag ik 
tijdens het uitlaten van de 
hond elke middag een aap-
je met een sleutel aan een 
hekje hangen. Waarschijn-
lijk verloren en door een 
wandelaar wat beter in het zicht gehangen.

Het had inmiddels al aardig wat weer en 
wind moeten doorstaan en hing er steeds 
verdrietiger bij. Zijn of haar baasje had 
hem nog steeds niet gevonden. Het aap-
je heeft bij ons op de verwarming mogen  
drogen en de eigenaar/eigenaresse mag 
hem bij ons komen ophalen.

Bent u uw sleutel met aapje kwijt?
Bel 06-52695645.

Dana
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Kerkberichten van 3 t/m 16 april

Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat 
emailmeldingen niet altijd op de juiste 
plek	binnenkomen.	Voor	De	Moer	en	Loon	
op Zand kunt u zich aanmelden op de tij-
den dat het secretariaat in Loon op Zand 
bezet	 is.	 Maandag	 t/m	 vrijdag	 van	 08.45	
uur tot 12.15 uur. Kiest u voor een email 
stuur die dan vóór vrijdag 11.30 uur naar 
secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite: www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis	en	 in	de	namiddag	op	het	Youtubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas tot nader 
bericht nog steeds niet worden hervat.

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

Zaterdag 3 april 21.00 uur: Stille zater-
dag, paaswake, zang/muziek, celebrant 
pastoor	Luijckx,	diaken	Szejnoga.	I.v.m.	de	
avondklok een gesloten viering, Deze vie-
ring zal in een gesloten kerk worden opge-
nomen en uitgezonden.

Zondag 4 april 9.30 uur: 1e paasdag, zang/
muziek,	celebrant	pastoor	Luijckx,	diaken	
Szejnoga. Voor deze viering kunnen geen 
reserveringen	meer	gedaan	worden.	Maan-
delijkse gedachtenis aan Thom en Annie 
Ligthart–Vermeer,	 ter	 nagedachtenis	 aan	
Wim	en	Mies	v.d.	Velden–Kuis,	 jaargetijde	
Els	 Janssens–Geerts,	 Corry	 van	 den	 Oete-
laar–van	 der	 Lee,	 Hanny	 Stalpers–Smul-
ders, Wil van den Hout en Annie van den 
Hout–Grootswagers	 b.g.v.	 verjaardag,	 Ad	
en	Riet	Smulders–de	Brouwer,	Rien	en	Cor-
rie	Haans–van	Loon,	Maria	Spapens–Michiel-
sen,	 Sjaan	 van	 Esch–Taks,	 Ria	 Graumans,	
fam.	 van	 Rooij–Stouthart,	 fam.	 Fabert–de	
Weerd, Sjef van Loon.

Zondag 11 april 9.30 uur: 2e zondag van 
Pasen, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx,	diaken	Szejnoga.	Mariette	van	der	
Wegen–van	 Looy,	 ter	 nagedachtenis	 aan	
Riet Pel, jaargetijde Betsie Kemmeren-
Taks.

Wij namen afscheid van
Mientje van der Velden–van den Heuvel
Geboren 25 januari 1931 te Gassel
Overleden 22 maart 2021 te Kaatsheuvel

Dat zij mag rusten in vrede!

Power of Fire
De jaarlijkse bijeenkomst in Den Bosch 
voor de vormelingen, de Power of Fire, is 
verzet van zaterdag 10 april naar zaterdag 
2 oktober 2021.



41

Pasen geeft hoop

Deze uitroep herbergt een oeroude kreet.  
En in het licht van de realiteit in de we-
reld van vandaag wordt Pasen daaraan ge-
relateerd, maar zal altijd die boodschap 
van hoop bevatten en uitdragen, ook, en 
vooral in tijden van de huidige pandemie, 
die nog niet op zijn retour is. Ons paasge-
loof verlicht onze ziel. En toch, er is angst 
bij mensen, terwijl de Heer zegt; wees niet 
bevreesd. De Goede Week, waarin het lij-
den en sterven van Jezus wordt herdacht 
zien	wij	de	laatste	jaren	verwoord	in	‛The	
Passion’	 die	 dit	 jaar	 weer	 geen	 massa-
evenement is. Het lijdensverhaal in een 
modern jasje, zoals meer religieuze tradi-
ties	dat	hebben	gekregen.	Mensen	hebben	
behoefte aan rituelen. De vieringen in de 
Goede Week en met Pasen zijn zeer bete-
kenisvol. Het paasverhaal begint met ver-
raad en pijn, maar eindigt met de overwin-
ning van het kwaad en de verrijzenis van 
Christus. Sleutel naar eeuwig leven. Ook 
dit jaar kunnen wij Pasen niet uitbundig 
vieren en merken wij dat de boodschap 
van Pasen aansluit bij de emoties die er nu 
in de maatschappij, in onze parochie be-
staan.	 Mensen	 hebben	 angst	 en	 onzeker-
heid, er is pijn en eenzaamheid, ook ver-
driet om dierbaren. De wederopstanding 
van Christus biedt hoop: Ondanks alle nood 
klinkt het Alleluja. Ik hoop van harte dat 
het Licht van Pasen alle duister verlicht en 
wij in onze harten die wens van een Zalig 
Pasen ervaren.

Gelukkig kunnen wij in de parochie vieren, 

zij het beperkt en zoals velen hebben ge-
merkt zijn de eucharistievieringen in onze 
parochie beperkter, met name in de klei-
nere	kerken	in	Kaatsheuvel	en	De	Moer.	U	
weet dat sinds de fusie in 2012 er vanuit 
het bisdom is gevraagd om de kerken, zo 
lang als pastoraal mogelijk is te blijven 
bedienen. Daar is steeds naar gestreefd. 
Ook m.b.t. het vieren op zondagen en met 
(Hoog)feesten.	Zeker	 in	het	kader	van	de	
Goede Week is het de bedoeling om het 
Heilig Triduüm zoveel mogelijk als kan in 
een of twee kerken te vieren. Dat geldt ook 
voor de Paaswake. Zolang als kon zijn alle 
vier de kerken bediend. De Paaswake is nu 
al jaren in Loon op Zand en in de St. Jan in 
Kaatsheuvel. Jarenlang heeft het Pastorale 
Team,	 geprobeerd	 om	 zowel	 in	 De	 Moer	
als in de Berndijk een viering van het H. 
Triduüm te verzorgen. Het verdient echter 
de voorkeur om de vieringen bij elkaar te 
houden in dit geval, in twee kerken en niet 
versnipperd. Wat de zaterdag betreft; bij 
de normale pastorale bediening wisselden 
de	 eucharistievieringen	 in	 De	Moer	 en	 de	
Berndijk steeds op zaterdagen en zonda-
gen. De vaste vieringen zijn steeds in Loon 
op Zand en in de St. Jan in Kaatsheuvel. 
Om structuur te houden is er niet voor ge-
kozen dit steeds te wisselen met de kerk in 
De	Moer	en	de	Berndijk.	I.v.m.	het	emeri-
taat van pastor Groos vorig jaar september 
hebben wij sinds de vakantie het rooster 
aangehouden dat in die periode wordt ge-
bruikt en ook in geval van nood kan worden 
ingezet. Dat houdt in dat de eucharistie 
in de laatstgenoemde kerken op zaterdag 
wordt gevierd.
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Op het hoogfeest van Pasen verdient het 
niet de voorkeur om een woord- en com-
muniedienst te houden en nodigen wij pa-
rochianen die dat kunnen uit om naar de 
andere kerken te komen. Gelukkig gebeurt 
dat ook, maar dat zal niet iedereen doen. 
Wij	 beseffen	 dat	 dat	 moeilijker	 is,	 zeker	
ook	gezien	het	maximumaantal	van	30	be-
zoekers per viering. Op tweede paasdag is 
er	een	viering	in	De	Moer	gepland	en	in	de	
Berndijk, ook al is men dat al jaren niet ge-
wend en zeker niet om 11.00 uur. Toch lijkt 
het ons goed dit aan te bieden. Daarom 
zijn de vieringen zoals nu is vastgesteld.

Het pastorale team is 
bezig met het op niet 
al te lange termijn 
realiseren van een 
woord- en communie-

dienst	 in	De	Moer	en	de	Berndijk	op	zon-
dagen.	Deze	zullen	dan	door	Alexis	worden	
verzorgd. Dan kunnen uiteraard ook de ko-
ren, het gemengd koor in de Berndijk, het 
Caeciliakoor	en	Allegria	in	De	Moer	worden	
ingezet als het zingen weer wordt toege-
staan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het 
Gemengd Koor van de St. Jan en het He-
ren-	 en	 Dameskoor	 in	 Loon	 op	 Zand.	Met	
een paar zangers/zangeressen is het vaak 
wel mogelijk om te zingen. Omdat ook wij 
bezorgd zijn om het enthousiasme bij de 
koorleden te blijven behouden in deze las-
tige tijd, hoop ik op wat kortere termijn 
een keer met de koorleden samen te ko-
men voor wie wil, eventueel in de kerk, 
voor	een	ontmoeting	en	wat	koffie	of	thee-
drinken. Ik hoop van harte op meer bewe-
gingsvrijheid zodat er weer iets meer mo-
gelijk is. Laten we dankbaar blijven voor 
de wijzen waarop de vieringen tot op he-
den kunnen worden vormgegeven, al hopen 
wij op andere tijden.

Namens het pastorale team,
Pastoor Luijckx

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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



43

Jongeren uit Loon op Zand realiseren   
multifunctionele voetbalkooi
Een groep van zo’n 10 jongeren uit Loon 
op Zand hebben een aantal jaar geleden 
het initiatief genomen om te kijken of 
ze een multifunctioneel kunstgras sport-
veldje konden realiseren.
Met	name	Henk-Jan	 Smit,	 Bob	Emmen	en	
Niek Stevens waren de kartrekkers in dit 
proces. Samen met het jongerenwerk en 
de gemeente zijn ze op gesprek geweest 
bij Samen Loont. Dit was toen een buurt-
bijeenkomst waar bewoners samen met 
raadsleden en ambtenaren konden brain-
stormen over de toekomst en wensen van 
hun dorp.

Hier hebben de jongeren toen ook gebruik 
van gemaakt. Henk-Jan heeft hier duidelijk 
aan kunnen geven waarom het zo belang-
rijk is om een nieuwe sportvoorziening te 
realiseren. Het liefst wilden ze een soort 
Cruyff	Court,	maar	dat	zou	gezien	de	kos-

ten moeilijk haalbaar zijn. Aanleiding voor 
deze vraag was toen ook dat het bestaande 
veldje aan de Gerlachusstraat gedeeltelijk 
afgebroken zou worden. Dit i.v.m. de over-
last. Het veldje daar stond te dicht op de 
huizen. Op die locatie waren deze jonge-
ren vaak te vinden want het was de enige 
interessante voetbalkooi in het dorp.

Na een aantal gesprekken met gemeente, 
bewoners en jongerenwerk zijn deze jon-
geren aan de slag gegaan. Ze moesten 
namelijk ook een deel van het benodigde 
bedrag zelf zien te genereren. Hierop zijn 
er een aantal plannen gemaakt. Waar haal 
je sponsors vandaan? Het stimuleringsfonds 
van de Rabobank was een optie. Er is toen 
een plan gemaakt en dat is opgestuurd.

Het plan werd door de Rabobank goed ont-
vangen en de jongeren werden uitgenodigd 
om op een avond te komen pitchen op het 
hoofdkantoor van de Rabobank in Waal-

wijk. Deze kans lieten 
ze niet liggen en ze zijn 
op die uitnodiging gretig 
ingegaan. Samen met de 
gebiedscoördinator en 
het jongerenwerk werden 
we erg vriendelijk met 
een	bakje	koffie,	een	co-
laatje en een koekje ont-
vangen.
Ze mochten het plan voor 
een grote delegatie nog 
een keer mondeling pre-
senteren. Dat vonden ze 
uiteindelijk erg interes-
sant.

Bob nam het woord en 
begon aan zijn pitch. Hij 

 °Henk-Jan Smit, Bob Emmen en Niek Stevens.  
 (Eigen foto)
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vertelde het belang en nut van dit project. 
Jeugd heeft dit nodig om achter de com-
puter uit te komen en minder te gamen. 
Ze	vertelden	ook	dat	zo’n	voorziening	voor	
minder overgewicht zorgt door meer be-
wegen en dat een interessante vrijetijds-
besteding heel belangrijk is voor jeugd om 
zich goed sociaal, fysiek en mentaal te 
kunnen ontwikkelen. Bob ging verder, dat  
een dergelijk veldje weer een positieve 
ontmoetingsplaats	voor	jeugd	is.	Maar	ook	
dat het veld voor meerdere doelen gebruikt 
kan worden.
Zo kunnen ouderen er ook gebruik van 
maken, dat er ook iets voor mensen met 
een beperking georganiseerd gaat worden, 
en dat het veldje een stukje geadopteerd 
wordt door de groep. Ze zorgen er mede 
voor dat het netjes en opgeruimd blijft. We 
gaan samen met het jongerenwerk zo nu en 
dan iets leuks organiseren als een toernooi. 
Ze deden het erg goed en overtuigend.

Wachten was nu op de uitkomst. Dat was 
spannend, want het zou betekenen of dit 
veld wel of niet gerealiseerd zou kunnen 
worden. De uitslag kwam een aantal dagen 
later en die was heel positief. De groep 
heeft de Rabobank kunnen overtuigen van 
het nut en belang van dit project. Nu een 
aantal maanden verder is het veld uitein-

delijk gerealiseerd en is al niet meer weg 
te denken. Het wordt erg veel gebruikt en 
de jeugd is er erg blij mee. Dit geeft maar 
weer aan dat je als jongere ook veel kunt 
bewerkstelligen als je er je schouders on-
der	wil	 zetten.	Mooi	 voorbeeld	 van	parti-
cipatie.

Belangrijk is ook dat de omliggende vereni-
gingen uiteindelijk positief zijn omgegaan 
met de vraag om dit veldje te realiseren 
in hun omgeving. Er zijn wel een aantal 
gesprekken aan voorafgegaan maar uit-
eindelijk is er iets positiefs uit gekomen. 
Hiervoor danken we de Scouting, jongeren-
centrum De Kuip, Vermeer van de manege 
en het Sint Hubertus Gilde.

Een	 officiële	 opening	 staat	 gepland	 op	
woensdagmiddag 7 april.

Rick Fontijn
Jongerenwerk R-Newt

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Zeker voor herhaling vatbaar!

Kunstzinnig Loon op Zand
De zon is ons gunstig gezind. Zaterdag 20 
maart loop ik een rondje door het dorp. Bij 
een aantal winkels en veel particuliere hui-
zen hangen de vlaggen en ballonnen buiten. 
Want zoals in de vorige editie van Rond de 
Toren in de aankondiging al werd gezegd: 
“Kunst	kan	altijd!	Lockdown,	avondklok	of	
corona staan kunst niet in de weg.”

Bezoekers schuifelen op het gemak langs 
de ramen en maken een praatje met ande-
re	voorbijgangers.	Dit	zorgt	voor	een	fijne	
sfeer in het dorp. Leuk initiatief. Je ziet 
mensen genieten. Iemand die ik spreek en 
die nog niet zo lang in Loon op Zand woont, 
is blij verrast dat er zoveel creatieve men-
sen in ons dorp wonen.

De	 Loonse	 ‘kunst	 voor	 het	 raam’-expo	 is	
een feit. Ontzettend leuk om te zien dat 
zoveel mensen vrijwillig hun raampartij 
beschikbaar hebben gesteld om de kunst 
van	lokale	kunstenaars	tentoon	te	stellen!	
En ik moet zeggen, er hangen en staan pa-
reltjes bij hoor. Van kindertekeningen tot 
spekstenen beeldhouwwerken en van kunst 
op doek tot kunst van vilt. Voor ieder wat 
wils. Een bezoek aan Het Uilennest aan de Wete-

ringstraat mag zeker niet ontbreken. Nor-
maliter episch centrum voor de kunstzin-
nige mens onder ons. Nu ook helaas al een 
hele tijd dicht. Voor ieder raam van het 
Uilennest	 is	een	kleine	expositie	gemaakt	
van verschillende werken. Elk raam geeft 
een leuke doorkijk en zorgt voor een kleine 
verrassing.	 Net	 een	 enorme	 kijkdoos!	 Ik	
mag van Hein Verschure onder strikte voor-
waarden	even	naar	binnen	om	foto’s	te	ma-
ken	voor	dit	artikel.	Foto’s	maken	door	een	
raam heen doet de kunst namelijk geen eer 
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aan, ofwel je ziet er niets van en dat is 
jammer. Ook is een hoek van het Uilennest 
ingericht als eerbetoon aan Jacques de 
Leeuw, die op 16 maart jl. is overleden. Hij 
was	de	oprichter	van	mediaconcern	Audax,	
waarvan Het Uilennest eigendom is.

Het is ook druk bij mijn buren, waar gedu-
rende	de	dag	dierfiguren	worden	gezaagd	
uit ruwe boomstammen. Interessante hob-
by!	Wie	weet	mag	ik	 in	de	volgende	Rond	
de Toren een stukje schrijven over de kunst 
van houtbewerking met een kettingzaag.

Redactie: Carine van Esch

De loop zat er goed in
Ook Ruud Peters bekeek alle kunstuitingen, 
tentoongesteld tijdens ‘Kunst voor het 
raam’.	Hij	 stuurde	 foto’s	 door	 en	 schreef	
de redactie.

Liefst 51 locaties telde ik bij de Kunstrou-
te in het weekeinde van 20 en 21 maart. 
Concentratie van de route duidelijk in het 
centrum, de Kloosterstraat en Columba. 
Schilderijen,	foto’s,	borduurwerken,	beel-
den en tekeningen achter de ramen van de 
diverse woningen. Keramiek en houtbewer-
king was ook in voortuinen te zien.

De eerste dag, zaterdag, fraai weer. Fris 
maar	 veel	 zon.	 Daardoor	 flinke	 aanloop.	
De tweede dag, zondag, leek aanvankelijk 
door het weer wat minder bezoekers te 
trekken, maar begin van de middag zat de 
loop er goed in.

Ook ontdekten enkele dorpsbewoners voor 
het eerst het oorlogsmuseum in de Dr. Van 
Kesselstraat. Helaas mochten ze door ge-
zondheidsmaatregelen niet binnen maar 
gaven ze aan zeker op bezoek te komen 
zodra	het	weer	mogelijk	is.	□
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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



49

Muzikanten van Loon op Zand

Kijken we niet allemaal verlangend uit naar 
het moment dat we weer bij elkaar mogen 
komen en samen muziek kunnen maken?

Zelf ben ik een bassiste in wording van 62 
lentes jong en 2,5 jaar geleden met lessen 
begonnen: een levenslange stille wens. Ik 
heb het geluk gehad al ervaring op te mo-
gen doen in een paar bands en met enkele 
prima	muzikanten.	Heel	leerzaam!
De muziek en het muziek studeren heb-
ben	 mij	 veel	 gebracht,	 van	 afleiding	 tot	
afreageren	(sorry	buren),	van	plezier	in	het	
eigen maken van een nieuwe vaardigheid 
tot frustratie als de ontwikkeling even stil 
ligt.	Van	dromen	tot	doen!	En	zo	ben	ik	het	
afgelopen jaar goed en tevreden doorge-
komen.

Tegelijkertijd voel ik de urgentie om mijn 
nieuwe passie door te zetten, vorm te ge-
ven en de vaart erin te houden. Wanneer 
je	jong(er)	bent	ontbreekt	dat	soms	en	stel	
je dingen misschien uit met het gevoel nog 
een leven vol mogelijkheden voor je te 
hebben liggen. Nu wil ik niet somber zijn 
over mijn levensverwachting, maar NU is 
het wel het moment dat het wat míj be-
treft mag gebeuren.

Hoe leuk zou het zijn om alvast te wer-
ken aan repertoire om straks met elkaar  
een vliegende en vrolijke start te maken. 
Het kan bijna niet anders of er zijn meer 
mensen in een vergelijkbare situatie, die 
misschien vroeger een instrument hebben 

bespeeld en een herstart willen maken of 
die, net als ik, nog niet zo lang bezig zijn. 
Of wellicht meer ervaren muzikanten die 
het wel zien zitten om een nieuweling in 
de groep op te nemen. Ikzelf doe niet aan 
leeftijdsdiscriminatie.

Nu heb ik natuurlijk wel mijn voorkeuren. 
Mijn	hart	ligt	toch	echt	wel	bij	de	Rock	&	
Roll, Indorock, Rockabilly en aanverwante 
genres.	Maar	ook	jaren	‘60	en	‘70,	Blues,	
Bluesrock etc. sluit ik niet buiten. Het is 
sowieso interessant om van en met elkaar 
te	 leren.	Het	 gaat	 om	de	 energie!	 Dus	 ik	
kom graag in contact met medestanders en 
geïnteresseerden om eens te peilen wat de 
wensen en mogelijkheden zijn.

Ik ben Simone en je kan mij bellen op num-
mer	06-36209000.	Ik	hoor	graag	van	je!

Met muzikale groet,
Simone

tel.: 0416 - 363 902
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  Café – Cafétaria                    
 

  Kerkstraat 2 
  5175 BB Loon op Zand 
   0416  362158 
 
   www.loonskwartier.nl 
   info@loonskwartier.nl            

             
Wij zijn geopend om af te halen. 

 

Het lekkerste Brabantse schepijs voor 
maar € 1,30 per bol. 

Het bekende ijs van Het IJshuys 
 

Ook voor de lekkerste friet en snacks kunt u natuurlijk bij ons terecht. 
 

Openingstijden cafetaria: woensdag en donderdag16.00 tot 20.00. Vrijdag, zaterdag en zondag 12.00 tot 20.00 uur. 
Op MAANDAG EN DINSDAG zijn we gesloten. 

 
Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 

Graag tot ziens bij Irmgard! 
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Oefenen met een LOTUS-slachtoffer is belangrijk

Wordt u ons LOTUS-slachtoffer?

Een	 LOTUS-slachtoffer	 is	 iemand	 die	 een	
ongevalsslachtoffer	 natuurgetrouw	 uit-
beeldt.	 Een	 LOTUS-slachtoffer	 speelt	 een	
belangrijke rol in het Eerste Hulp onder-
wijs	en	bij	de	examens.	LOTUS-slachtoffers	
hebben een  opleiding achter de rug waar-
bij ze leren hoe ze allerlei EHBO-situaties 
na kunnen bootsen. Dat doen ze door zich-
zelf te grimeren, maar ook door toneel te 
spelen. Veel verwondingen zijn niet van 
echt te onderscheiden.

Dank aan LOTUS-slachtoffers Sjaak 
van Noije en Francien van Dooren
Voor vele jaren verzorgden Sjaak van Noije 
en Francien van Dooren voor onze EHBO-
Vereniging Sint Rafaël deze onmisbare rol 
van	 LOTUS-slachtoffers.	 Wij	 danken	 hen	
hartelijke voor hun inzet in de afgelopen 
jaren. Hun afwezigheid als LOTUS-slacht-
offers	zullen	wij	zeker	gaan	merken	en	wij	

zijn dan ook op zoek naar nieuwe LOTUS-
slachtoffers	die	samen	met	ons	de	cursus-
sen willen verzorgen voor onze leden.

Wordt u ons LOTUS-slachtoffer?
Bent u in het bezit van een LOTUS-diploma? 
Of bent u in het bezit van het Diploma Eer-
ste Hulp en lijkt het u leuk om die rol uit te 
voeren?	Dan	is	de	opleiding	LOTUS	(Lande-
lijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slacht-
offers)	misschien	iets	voor	u.	Neem	met	ons	
contact op via info@ehbo-loonopzand.nl 
voor meer informatie.

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 is een 
geweldige- en dankbare taak om te mogen 
vervullen!

EHBO-Vereniging Sint Rafaël
Voor aanmelden en meer informatie kunt 
u naar onze website www.ehbo-loonop-
zand.nl.  Heeft u een vraag dan kunt u ook 
mailen met info@ehbo-loonopzand.nl.	□
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Samenloop voor Hoop 2022

Samen krijgen we kanker klein(er)
Het woord “samen” klinkt al ruim een jaar 
door in onze samenleving en doet een be-
roep op ons allemaal om de corona pande-
mie te overwinnen. Samen overwinnen we, 
samen winnen we de strijd, samen brengen 
we onze economie weer op orde, samen 
komen we uit het sociale isolement.

In het overwinnen van kanker heeft dat be-
grip “samen” in het verleden een veel min-
dere verbindingsfunctie gehad. De reden 
hiervan is dat de strijd tegen doodsoorzaak 
nummer-1 veelal een medische verant-
woordelijkheid was met als enige verbin-
ding het wetenschappelijk onderzoek. Dit 
is geen aanval, maar een constatering. 
Maar	gelukkig	zien	we	dat	er	grote	progres-
sie is geboekt in onderzoek en behandeling 
van mensen die de slechte diagnose kregen. 
Het goede nieuws is ook dat de laatste ja-
ren steeds meer met andere ogen gekeken 
wordt naar de kankerpatiënt in plaats van 
de kankerziekte. Krijgen we samen kanker 
kleiner? Dit is wat ik lees, zie en hoor.

De medische strijd tegen kanker is  
als een Nintendo spel
De wereld kankervrij maken is een noodza-
kelijk doel en je moet doelen zo ambitieus 
mogelijk stellen. Dat maakt het mogelijk 
om stappen voorwaarts te zetten, stappen 
waarvan je leert, stappen die je dichter 
brengt bij je uitdaging. Wetenschappers 
en medisch specialisten zien hun uitdaging 
steeds meer als het spelen van een compu-
terspel. 

Ik citeer een belangrijke wetenschapper, 
René Bernards:  “Ik vergelijk mijn werk 
met een videogame. Telkens als je naar een 
volgend level gaat, krijg je weer een nieuw 
wapen waarmee je een tegenstander kunt 

verslaan. Zo speel ik dit spel tegen kanker 
al ruim 30 jaar op een steeds hoger niveau. 
Want onze techniek - het equivalent van 
het wapen in het videospel - wordt almaar 
beter. We beantwoorden inmiddels vragen 
waar we vijf jaar geleden alleen maar van 
konden dromen. En ik doe dat op de duur-
ste Nintendo ooit, want aan kankeronder-
zoek wordt wereldwijd honderden miljar-
den	gespendeerd.	Met	het	spel	ben	ik	pas	
klaar als niemand meer doodgaat aan kan-
ker. Zover zijn we nu nog niet, maar ik ver-
wacht over vijftien jaar dat voor negen van 
de tien patiënten kanker chronisch wordt, 
met een goede kwaliteit van leven”.

De grote veranderingen
Wat je vandaag de dag steeds vaker hoort 
is "kanker wordt chronisch" en "stel de 
patiënt steeds meer centraal". Als je de 
ontwikkelingen en bijbehorende uitspra-
ken ziet, dan kan de conclusie alleen zijn 
dat er door de medische en psychosociale 
verbindingen het leven met en na kanker 
een positieve groei laat zien. De kwaliteit 
van leven neemt toe. De medische succes-
sen en de manier waarop er met patiënten 
wordt samengewerkt zijn tastbare game 
changers.
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Wordt kanker een chronische ziekte?
Chronische ziektes gaan vaak niet meer 
over; je moet ermee leren leven. Je moet 
vaak een andere leefstijl aannemen en ac-
cepteren dat je soms beperkt bent. Chro-
nische ziektes hebben vaak verregaande 
fysieke en psychologische gevolgen, zoals 
vermoeidheid, pijn, afhankelijkheid, ander 
werkleven, eenzaamheid, beperkingen, 
angsten, onbegrip van de omgeving, toe-
komstplannen die veranderen, regelmatig 
medische behandelingen.
Deze gevolgen zijn natuurlijk ook zo her-
kenbaar	 voor	 kanker	 lotgenoten.	 Maar	
patiënten met een chronische ziekte heb-
ben wel levensverwachtingen, ervaren wel 
kwaliteit van leven. Dat maakt dat ieder-
een met kanker, nu en in de toekomst, een 
betere kans heeft op een langer leven met 
een betere kwaliteit van leven. Dat komt in 
belangrijke mate door het eerder ontdek-
ken van kanker, nieuwe behandelingen met 
doelgerichte	middelen,	betere	(combinatie	
van)	medicatie	en	de	grip	op	steeds	meer	
vormen van kanker. Veel lotgenoten zullen 
die	ziekte	(nog)	niet	ervaren	als	chronisch,	
maar het geloof is er dat we over 10-20 
jaar veel stappen hebben kunnen zetten 
naar een beter en langer leven met kanker.  

Samen voor kwaliteit van leven
Door veel lotgenoten wordt kanker ervaren 
als een gevoel van eenzaamheid. Het heeft 
zoveel impact, het raakt aan zoveel en het 
is zo moeilijk om uit te leggen. Zelfs aan je-
zelf. De angst is eenzaam, je omgeving die 
niet zo goed kan omgaan met je ziekte, de 
verschillen die je zelf ziet tussen het leven 
wat doorgaat en dat van jou dat stilstaat, 
het ervaren dat je de vanzelfsprekendheid 
van het leven bent verloren. Praten over 
de eigen eenzaamheid zit vaak nog in de 
taboesfeer. 

Toch zien we ontwikkelingen van een grote 
behoefte aan betrokkenheid bij elkaar, aan 

geborgenheid. We willen graag iets doen 
voor de ander, wellicht omdat we ons kun-
nen voorstellen hoe het is om eenzaam te 
zijn. Bijna iedereen kent wel een moment 
waarop hij of zij zich alleen voelde. Wan-
neer het mensen door ziekte, ouderdom 
of beperking ontbreekt aan betekenisvolle 
contacten met anderen, stellen wij ons 
voor dat ons dat ook kan overkomen.
Je eenzaam voelen is niet hetzelfde als 
alleen zijn, hoewel dat wel vaak wordt 
gedacht.	Ook	‘onder	de	mensen’	kan	een-
zaamheid gevoeld worden doordat je in 
een groep steeds de aansluiting mist. De 
sleutel tot het doorbreken van deze een-
zaamheid en het groeien van vertrouwen 
zit steeds meer in je weerbaar maken. 
Weerbaar	in	de	zin	van	(veer)kracht,	men-
taal	sterker	worden.	Een	sterk(er)	persoon	
word je door te geloven in jezelf, door 
erop te vertrouwen dat je de uitdagingen 
van het leven aankan, zowel geestelijk als 
lichamelijk.

Het wegstappen van die eenzaamheid hoef 
je niet zelf te doen, kun je niet zelf doen. 
Eerder hebben we gelezen dat ook vanuit 
de wetenschappelijke/medische wereld 
steeds meer de noodzaak onderkend wordt 
om meer aandacht te besteden aan het 

 
MOBIEL: 06-21971018 
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centraal stellen van de patiënt zelf. Daar-
om halen lotgenoten steeds meer support 
uit de vele initiatieven die ontstaan vanuit 
het besef dat psychosociale hulp zo belang-
rijk is.

Naast de traditionele oncologische behan-
deling zien we bewegingen van specialisten 
die zich richten op die psychosociale zorg. 
We zien professionele organisaties die lot-
genoten bijstaan om de vele vragen die er 
zijn te beantwoorden en de lotgenoten te 
helpen naar een betere kwaliteit van le-
ven. Heel belangrijk voor lotgenoten die 
zoekend zijn, is aankloppen bij inloophui-
zen, zoals Inloophuis TOON in Waalwijk en 
Inloophuis	 Midden-Brabant	 in	 Tilburg,	 om	
met lotgenoten te praten, om mee te doen 
met activiteiten zoals workshops. Samen 
dus het beste pad zoeken naar vertrouwen 
en kwaliteit van leven met en na kanker.

Samenloop voor Hoop
Dat woord “samen” zit ook in ons evene-
ment Samenloop voor Hoop. Op 5/6 juni 
2022 kleuren we de Gemeente Loon op 
Zand paars, de kleur van hoop. Daarin her-
denken wij de naasten die we zijn verlo-
ren en vieren de lotgenoten die nog bij ons 
zijn en waarvan we hopen dat ze kunnen 
profiteren	 van	 een	 verbeterde	 kwaliteit	
van leven en mogelijk zelfs kanker gaan 
meemaken als een chronische ziekte. Een 
weekend met een lach en een traan, waar-
bij de lotgenoten en hun naasten de zor-
gen even kunnen parkeren om samen te 
genieten van een mooi weekend. Centraal 
staat een wandel estafette van 24-uur voor 
deelnemende teams, een kinderloop voor 
de jeugd, een braderie, veel amusement, 
een aantal ceremonies en een speciaal lot-
genoten programma.

Wij gaan dus samenlopen voor u, om pra-
ten over kanker uit de taboesfeer te ha-
len. Om kanker kleiner te maken. Om de 
verbinding te vinden tussen lotgenoten, 

tussen naasten, tussen lotgenoten en orga-
nisaties die hulp kunnen bieden die voor u 
het best passend is. Een aantal van die or-
ganisaties zullen ook aanwezig zijn tijdens 
de Samenloop. En voor velen zal er herken-
ning zijn tijdens lezingen, maar ook bieden 
ze vertrouwen voor een betere toekomst. 
En, niet geheel onbelangrijk, om geld op te 
halen wat vooral ten goede komt aan orga-
nisaties en initiatieven in uw eigen regio. 
Zodat u ook daar samen kunt werken aan 
een betere kwaliteit van leven.

Dat doe je niet met een bestuur van 5 men-
sen, maar met veel vrijwilligers samen. 
Gelukkig zien we een groei in aantal men-
sen die met ons willen samenwerken, maar 
we kunnen nog altijd de inzet gebruiken 
van mensen die een succes willen maken 
van onze Samenloop voor Hoop. Inzet in de 
commissies die samen de doelen van de Sa-
menloop realiseren in het weekend van de 
Samenloop.	□
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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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Gezocht: mensen met meningen die ze willen delen

Inwonerpanel Loon op Zand van start
Binnenkort start 
in de gemeente 
Loon op Zand het 
online inwonerpa-
nel. Hierin nemen 
inwoners zitting 
die ongeveer eens 
per kwartaal via 

internet een aantal vragen over een actu-
eel thema beantwoorden. Zo helpen ze de 
gemeente	te	doen	wat	‘gewone	inwoners’	
belangrijk vinden. Het eerste thema is 
‘Leefbaarheid	en	de	inzet	van	handhavers’.	
De gemeente Loon op Zand wil er zijn voor 
iedereen. Of je nu hulp nodig hebt om rond 
te komen, problemen ervaart in je directe 
woonomgeving of je wilt een vergunning 
aanvragen om te bouwen; je kunt niet om 
de gemeente heen. Daarom vindt de ge-
meente het belangrijk te weten wat inwo-
ners denken en vinden van wat ze allemaal 
doet en laat. “Dan is een inwonerpanel 
een logisch middel”, denkt burgemeester 
Hanne van Aart. “Het bestaat uit enkele 
tientallen	betrokken	inwoners.	Mensen	die	
echt even na willen denken voor ze ant-
woord geven op onze vragen. Die ideeën 
delen over hoe het in Loon op Zand beter 
zou kunnen.”

Thema’s
Dan	 kan	 het	 gaan	 over	 thema’s	 als	 afval-
inzameling, handhaving, vergunningen, 
klimaatregels, straatmeubilair, de gemeen-
telijke	financiën:	van	alles.	De	eerste	keer	
staat 'Leefbaarheid en de inzet van hand-
havers' op de agenda. De burgemeester: 
"Een onderwerp waar we allemaal mee te 
maken hebben en waar iedereen iets van 
vindt.”
Wat moet je kunnen om inwonerpanellid 
te kunnen worden? “Je hoeft dus niet per 

se de leukste op Facebook te zijn of zo”, 
lacht Van Aart. “Je bent geïnteresseerd in 
wat	 er	 in	 ‛ons	 dorp’	 speelt.	 Daar	 heb	 je	
een opbouwende mening over en die wil je 
anoniem maar niet zonder nadenken met 
ons delen.” Ongeveer eens per kwartaal is 
er een onderzoek over een actueel thema. 
“De	 uitkomsten	 daarvan	 zijn	 een	 extra	
steun en hulp voor ons om de juiste beslis-
singen te nemen.”

Het inwonerpanel is geen schaduwraad of 
zoiets, haast Van Aart zich eraan toe te voe-
gen. “De gemeenteraad is en blijft de baas 
in de gemeente en houdt altijd het laatste 
woord.	Maar	ik	reken	erop	dat	raadsleden	
meekijken met de uitkomsten om te zien 
hoe inwoners tegen zaken aankijken.”

Aanmelden 
Iedereen die in de gemeente Loon op Zand 
woont, een e-mailadres en internet heeft 
en tenminste 16 jaar oud is, kan zich aan-
melden op:  
www.loonopzand.nl/inwonerpanel.
Deelnemers ontvangen een aantal keer per 
jaar via e-mail een uitnodiging om mee te 
doen aan een online-onderzoek. Per onder-
zoek kost dit meestal niet meer dan tien 
minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen 
op een mobiele telefoon, tablet, laptop of 
computer.	Na	afloop	ontvangen	deelnemers	
een nieuwsbrief met de belangrijkste re-
sultaten en informatie over wat er met de 
uitkomsten	gebeurt.	□
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Stormschade

Een minuut voor verkiezingsdag 17 maart 
van start ging werd de brandweer gealar-
meerd voor een omgewaaide boom in de 
Finantiën.	 Het	 bleek	 een	 flink	 exemplaar	
te zijn dat in de val ook een lantarenpaal 
meegenomen had.
De brandweer zaagde de boom in moten 
om	zo	de	weg	weer	vrij	te	krijgen.	(Foto: 
Ruud Peters)

Opschoondag 2021

De Nationale Opschoondag op zaterdag 20 
maart ging ook in Loon op Zand niet on-
gemerkt voorbij. Veelal worden dit soort 
acties in buitengebieden gehouden met 
veel	belangstelling	van	de	media.	Maar	in	
de bebouwde kom van ons dorp gebeurde 
zeker ook het nodige. De 9-jarige Fyn Im-
merzeel uit de Bergstraat vulde samen met 
zijn opa drie zakken met afval dat in en-
kele straten achter gelaten werd. Ook in 
andere delen van Loon kwamen meerdere 
inwoners	in	actie.	(Foto: Ruud Peters)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Ook KDC Repair Café  
op afspraak

Nu ook het Repair Café weer mee gaat 
doen,	zijn	alle	activiteiten	van	KDC	(Klus-
sen	 en	Diensten	Centrale)	weer	 actief	 op	
afspraak. Er kunnen afspraken gemaakt 
worden voor de Klussenbank, ANWB Auto-
maatje, de Formulierenbrigade en voor het 
winkelen	in	de	Spullenbank	(kringloopwin-
kel).

Voor winkelafspraken in de Spullenbank 
kunt u bellen met 534821 op maandag tot 
en met donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. 
U	mag	maximaal	 20	minuten	winkelen	en	
er	mogen	maximaal	8	personen	tegelijk	in	
de	winkel.	Mondkapje	en	1,5	meter	afstand	
houden blijft verplicht.

Vanaf heden kunnen er bij Repair Café af-
spraken gemaakt worden voor reparaties 
aan huishoudelijke apparaten, elektri-
sche	 apparaten,	 computers/laptops,	 fiet-
sen en ook voor naaiwerk. Als u belt voor 
een afspraak met 531573, dan kan de ba-
lie vertellen op welke dagen er reparaties 
mogelijk zijn en voor welke spullen. Repa-
raties worden voorlopig alleen uitgevoerd 

in de werkplaats aan 
de Schotsestraat in 
Kaatsheuvel en nog 
niet in de Wetering in 
Loon op Zand.

Ook voor de afspraken 
bij de Klussenbank, 
ANWB Automaatje en 
de Formulierenbriga-
de mag er gebeld wor-
den naar de centrale 
balie via 531573. Bel-
len kan op maandag 
tot en met donderdag 
van 9.30 tot 12.00 uur. 

Spullen inleveren voor de kringloopwinkel 
kan zonder afspraak op woensdag en don-
derdagochtend. Het ophalen van spullen 
gaat weer op afspraak.

 °De foto is gemaakt vóór de uitbraak van corona. 
(Eigen foto)

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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Stemmen bij Uno
Ja, en daar sta je dan: woensdag 17 maart, 
kort voor 07.00 uur. Adres: stembureau 11, 
ofwel Uno Animo.

Enkele weken daarvoor je enthousiast op-
gegeven als lid stembureau, na de oproep 
die de gemeente in de Duinkoerier deed. 
Daarna de digitale opleiding gedaan en ge-
slaagd voor de daaraan verbonden toetsen. 
Vervolgens bericht dat je op de reservelijst 
stond.
Dan:	 ‘oeps’,	maandag	 15	maart	 de	 vraag	
om op verkiezingsdag het stembureau bij 
Uno Animo te bemensen. Eerst even kennis 
maken met de drie andere medewerkers 
van het stembureau. Door de gemeente 
was alles al keurig ingericht. Eerst bakje 
koffie	 (met	 dank	 aan	 Uno)	 en	 daarna	 de	
koffers	met	 formulieren	 uitpakken,	 taken	
verdelen en toch nog wat schuiven in de 
looproute.

Zoals verwacht niet een stembureau met 
een	grote	aanloop.	Maar	wel,	of	misschien	
juist daardoor, eentje met ruimte voor 
contact met dorpsgenoten en soms ook 
een diepgaander sociaal praatje. Was soms 
even stoom afblazen. Fijn dat alle stembu-
reauleden daar ook voor open stonden.

Om	 14.00	 uur	 aflossing	 door	 de	middag-/
avondgroep. Deze groep deed ook de tel-
ling voor dit stembureau. Volgens plan zou 
ook de ochtendploeg daarvoor moeten 
komen, maar gezien het aantal stemmers 
bij Uno was dat volgens de gemeente niet  
nodig.	Ja,	zeker	een	leuke	ervaring!

Tekst en foto: Ruud Peters

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)
Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 03:00 uur
15:00 - 01:00 uur
 

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Kom in beweging met Inloophuis TOON

Nieuw bij Inloophuis TOON:  
actief ‛Bewegen in de buitenlucht’

Met	inachtneming	van	de	coronamaatrege-
len zijn we begonnen. Individueel, veilig en 
vooral met veel plezier. Zonder uitzonde-
ring is iedereen enthousiast. Doe ook mee. 

Kom in beweging!
‛Bewegen	 in	de	buitenlucht’	 is	een	actief	
beweegprogramma onder deskundige be-
geleiding. Een programma met verschil-
lende	wandeltempo’s.
Tussendoor doen we allerlei oefeningen zo-
als coördinatie-, lenigheids-, kracht- en re-
actieoefeningen. We houden rekening met 
ieders mogelijkheden.

De begeleiding is nu één op één. Eén deel-
nemer en één begeleider. Uiteindelijk is 
het de bedoeling om in groepsverband dit 
actieve	programma	‛Bewegen	in	de	buiten-
lucht’	wekelijks	 te	doen.	Samen	bewegen	
is	fijn	en	motiveert	om	vol	te	houden.

Tijdens of na behandelingen ervaren pati-
enten met kanker regelmatig klachten als 
vermoeidheid, slapeloosheid, een vermin-
derde conditie, minder spierkracht of ver-
anderingen in de stoelgang. En ook naas-
ten geven regelmatig aan minder energie 
te hebben, vermoeid te zijn of slecht te 
slapen. Actief bewegen kan hierbij helpen. 
Wij nodigen patiënten en naasten van har-
te uit om deel te nemen.

Meld je aan
Bel tijdens het telefonisch spreekuur op 
maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 
uur naar 652734.
Of stuur een mail naar info@thhw.nl. We 
maken daarna samen afspraken hoe we 
kunnen starten.
Doe mee. Kom in beweging.

Inloophuis TOON
Jan de Rooystraat 15
5141 EN Waalwijk
www.inloophuistoon.nl

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Vincent Nijkamp fietst van Colombia   
naar Ecuador 3 (slot)
In de vorige twee edities van Rond de Toren 
hebben we Vincent Nijkamp kunnen volgen 
op	zijn	fietstocht	van	Colombia	naar	Ecua-
dor. Inmiddels is hij een week onderweg en 
heeft nog veel kilometers te gaan. Op de 
route bezoekt hij mensen die hij eerder 
heeft ontmoet en ondervindt hij proble-
men bij de grensovergang.

Na goed te zijn uitgerust bij de gastvrije 
familie Ayalon start Vincent de tweede 
etappe	 van	 zijn	 fietstocht.	 Deze	 dag	 wil	
hij in Flandès aankomen. Onderweg heeft 
hij een afspraak in Anapoima met Hernan-
do, met wie hij heeft gewerkt. Het eerste 
gedeelte is een afdaling die voert langs 
een prachtige waterval maar ook langs 
de stroom met afvalwater van Bogotá. De 
stank van het schuimende water is niet te 
harden!	Als	een	vrachtwagen	met	mango’s	
passeert zitten daarop enkele jongens met 
wie Vincent heeft gewerkt in Anapoima. 
Hij kan maar kort met hen spreken want 
hij moet naar zijn afspraak met Hernando. 
Als hij daar aankomt nodigt deze hem uit 
naar een restaurant waar ze een heerlijke 
maaltijd genieten.

Vluchtelingen uit Venezuela
Vincent besluit na het etentje meteen door 
te	fietsen	naar	Flandès.	Hij	heeft	daar	een	
keer de nacht moeten doorbrengen in een 
politiepost	(!),	maar	de	post	blijkt	verdwe-
nen. Het eetkraampje naast een pompsta-
tion is er nog wel. De man die het beheert 
kent hem nog en Vincent geeft hem wat 
van het eten dat hij van de familie Ayalon 
heeft mee gekregen. Hij mag er overnach-
ten en in de loop van de avond komen er 
ook drie jongens uit Venezuela langs. “Ze 
bleken al negen dagen onderweg met al-
leen de kleren die ze aan hadden. Ze waren 

hun land ontvlucht op zoek naar een betere 
toekomst in Colombia. Pas 19 à 20 jaar oud 
en ze hadden geen idee wat hen de morgen 
zou brengen.”

Luxe overnachting
Nog onder de indruk van de verhalen van 
de jongens uit Venezuela gaat Vincent de 
volgende ochtend op weg naar Aipe. De 
weg gaat door de woestijn van de Tatacoa, 
de naam van een slang. “Je zou denken dat 
die naam om toeristische redenen is gege-
ven, maar onderweg zag ik een slang langs 
de kant van de weg.” Vincent ontmoet on-
derweg een wielrenner. Die verhaalt over 
tochten die hij heeft gemaakt. De man is 
onder de indruk van de reis die Vincent nu 
onderneemt.
Ze	fietsen	samen	op	tot	het	volgende	stad-
je	waar	ze	samen	wat	eten.	Daarna	fietst	
Vincent alleen verder om in de namiddag 
aan te komen in Aipe. Hij spreekt een jon-
gen aan met de vraag of hij wellicht een 
overnachtingsplaats weet. De jongen wijst 
hem naar de middelbare school die leeg 
staat. Het pand is niet gesloten. Een klas-
lokaal fungeert die nacht als slaapkamer. 
Wat	een	luxe!
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Lift met de ambulance
Het plan om een vriend, Nelson, met wie 
hij gewerkt heeft, te bezoeken in Floren-
cia heeft Vincent uit zijn hoofd gezet om-
dat het een omweg is op zijn route. Als hij  
’s	 avonds	 aankomt	 in	 Garcón	 en	 bij	 het	
tankstation een praatje maakt met de me-
dewerkers, stopt er een ambulance om te 
tanken.	“De	chauffeur	zei	dat	hij	uit	Flo-
rencia kwam en diezelfde nacht nog terug 
moest. Als hij geen patiënten mee terug 
zou hoeven nemen zou hij me oppikken om 
mee te rijden.

Om 04.00 werd ik gewekt en kon ik mee-
rijden.” Het is 06.00 uur als Vincent voor 
de deur van Nelson staat. In de tijd dat ze 
bijpraten laat Vincent zijn voorwiel, dat in 
de	kreukels	ligt,	vervangen	bij	een	fietsen-
maker. Om terug te komen op zijn route 
naar de volgende plaats, Pitalito, is het 35 
km	 die	 hij	 over	 een	 berg	moet	 afleggen.	
Bovenop rust hij wat uit en geniet van het 
uitzicht. Een oude man die daar woont 
en hem ziet, vraagt of hij voor hem een 
grote pompoen wil halen die hij een heel 
eind beneden heeft zien liggen. Vincent 
helpt de man waarna deze hem uitnodigt 
te	eten.	Met	een	overvolle	maag	vervolgt	
hij zijn weg bergafwaarts. Als hij om 20.00 

uur aankomt in Pitalito zoekt hij bij een 
restaurantje onderdak tegen de regen. “Ik 
begon de lange reis te voelen. Waar ik in 
de eerste week makkelijk 150 km per dag 
aflegde	waren	dat	er	nu	met	moeite	100.	
Ik rolde mijn matje uit en viel in een diepe 
slaap.”

Illegaal de grens over
Vincent	 stapt	 ’s	 morgens	 op	 de	 fiets	 om	
de laatste berg voor Ecuador te slech-
ten. Daarna is het een vlak landschap met 
prachtige	vergezichten	tot	aan	Mocoa	waar	
hij bij een boerderijtje wat te eten krijgt 
en in een houten huisje mag slapen. In de 
laatste plaats voor de grens, Puerto Asis, 
gaat hij op bezoek bij Brian, waar hij ook 
mee heeft gewerkt. Hij kan er douchen en 
slaapt in een bed, wat heerlijk aandoet na 
nachten op een matje. De volgende morgen 
is het tijd om zich klaar te maken om 110 
km richting de grens te rijden die hij bij 
Lago Agrio moet oversteken. Hem is ver-
teld dat de grens gesloten is en dat blijkt 
ook zo als hij er aankomt. Vincent mag zijn 
verhaal doen, maar dat haalt niets uit.

Tussen Colombia en Ecuador ligt een rivier 
en Vincent heeft gehoord dat je de grens 
kunt oversteken met een bootje. “Ik ging 
op	zoek	en	zo’n	2	km	verderop	lagen	ver-
scheidene bootjes in de rivier om mensen 
over te zetten. Het was illegaal, maar de 
politie deed er niks tegen.” Voor € 2,00 
wordt	Vincent	met	zijn	fiets	naar	de	over-
kant gevaren. Hij stapt meteen op om de 
grens achter zich te laten.

Voetballen met de jeugd
De twijfel of de Ecuadorianen net zo vrij-
gevig zijn als de Colombianen wordt snel 
weggenomen als hij bij een fruitkraampje 
vraagt of ze misschien wat fruit hebben 
voor hem wat niet meer verkoopbaar is. “Ik 
mocht	 mijn	 fietstassen	 vullen	 met	 bana-
nen, appels, sinaasappels en granaatappels 
en	 fietste	 vol	 goede	 moed	 meteen	 door	
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naar het volgende dorpje. Daar aangeko-
men stopte ik bij een voetbalveldje waar 
jongens aan het voetballen waren. Omdat 
ik een Colombiaans voetbalshirt droeg rie-
pen	de	jongens	naar	me:	Ey	Colombiano!	Ik	
legde	uit	dat	ik	onderweg	was	naar	Mindo	
en ze vroegen me of ik mee wilde doen.” 
Na een pittig potje voetbal wijzen de jong-
ens hem naar een schooltje waar hij kan 
overnachten.	Na	160	km	gefietst	te	hebben	
en een potje voetbal is hij hard aan slaap 
toe.

Equadorianen zijn ook gastvrij
Van Ecuador is natuurlijk bekend dat de 
evenaar er door loopt, dat er hoge bergen 
zijn en enkele vulkanen. Het dorpje waar 
Vincent in de avond arriveert is genoemd 
naar de vulkaan El Reventador. Je kunt 
er de rook zien opstijgen uit de vulkaan. 
Vincent heeft een lekke band en de Ecua-
dorianen blijken net zo behulpzaam als de 
Colombianen en hij kan weer snel op weg 
naar	Cuyuja,	de	plaats	die	op	zo’n	300	km	
van	zijn	bestemmingsplaats	Mindo	ligt.

Cuyuja ligt echter in het gebied dat Paramo 
heet, op 3500 meter hoogte. Het is er koud 
en Vincent vraagt bij het eerste het beste 
huisje of ze wat warme thee voor hem heb-
ben. Als hij zijn verhaal doet wordt hij bin-
nen genodigd, krijgt te eten en mag zelfs in 
een bed slapen.

Lift van een douanier
De bergen in dit gedeelte zijn niet hoog, 
maar wel talrijk. De batterij van zijn tele-
foon is leeg maar de weg vragen aan men-
sen blijkt geen optie. De een praat over 2 
km verderop terwijl een volgende het over 
15 km verderop heeft, waar het over de-
zelfde plaats gaat. “Na een berg zag ik in 
de verte het vliegveld van de hoofdstad 
Quito. Ik raakte gefrustreerd omdat ik moe 
was en de helling niet meer verder op kon 
fietsen,	dus	besloot	ik	te	lopen.”

Op het moment dat het echt niet meer 
gaat komt een auto hem achterop rijden. 
Luid toeterend omdat hij midden op de 
weg loopt. De auto stopt en Vincent vraagt 
de	 chauffeur	 of	 hij	 iets	 te	 drinken	 heeft	
voor hem. De man ziet hoe vermoeid hij 
is en biedt aan om hem mee te nemen de 
berg op. Dat laat Vincent zich geen twee 
keer zeggen. Als de boel is ingeladen merkt 
hij dat de man een uniform aan heeft. Hij 
blijkt op het vliegveld te werken. Vincent 
doet hem zijn verhaal maar verzwijgt de 
grensoversteek.

Het zit er op
Als hij bij het vliegveld van Quito uitstapt 
kan hij in een lange afdaling rustig naar zijn 
eindbestemming	 fietsen.	 In	 Mindo	 wordt	
hij hartelijk onthaald bij zijn Nederlandse 
kennis. Het zit erop. Na 22 dagen, waarvan 
4 rustdagen, en 2217 km is hij aangekomen 
in	Mindo.	Inmiddels	werkt	hij	weer	op	een	
boerderij. In juli wil Vincent terugreizen 
naar huis, naar Loon op Zand. Ongetwijfeld 
gaat de avonturier daarna weer op zoek 
naar een volgende uitdaging.

Op https://youtube/M_p7gwGE6gM is in 
een	 filmpje	 te	 zien	 hoe	 Vincent	met	 een	
bootje	 (illegaal)	 de	 grens	 met	 Ecuador	
oversteekt.

Jack IJpelaar
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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
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‘voor een duurzame wereld, hier en daar’

Mezenkastjes te winnen bij Wereldgemeente Loon op Zand
Stichting Wereldgemeente 
Loon	 op	 Zand,	 (WGLoZ),	
zet zich al jaren in voor 
een duurzame samenle-
ving binnen de gemeente 
Loon op Zand. Ten gevolge 
van de Covid-19-pandemie 

kunnen veel bijeenkomsten en evenemen-
ten die de stichting in dit kader organi-
seert, zoals informatiebijeenkomsten, 
boomfeestdag en de duurzame eerlijke 
maaltijd, niet doorgaan.

Maar	WGLoZ	wil	 niet	 blijven	 stilzitten	 en	
komt nu met een winactie om de inwoners 
van	Kaatsheuvel,	Loon	op	Zand	en	De	Moer	
op een andere manier te stimuleren in  
actie te komen voor meer biodiversiteit en 
een natuurlijke bestrijding van ongedierte.
Meer	vogels,	minder	eikenprocessierupsen
Het voorjaar komt eraan en daarmee het 
broedseizoen!	 Hoog	 tijd	 om,	 naast	 het	
planten	van	(fruit)bomen	en	mooie	(bloei-
ende)	planten	 in	de	 tuin	extra	 vogelnest-
kastjes op te hangen.

Vogelnestkastjes zorgen ervoor dat de vo-
gelstand verbetert. Een goede vogelstand 
zorgt weer voor de natuurlijke bestrijding 
van ongedierte, zoals de eikenprocessie-
rups. Verschillende vogelsoorten en insec-
ten helpen de eikenprocessierups te be-
strijden.

De natuurlijke vijanden van de eikenpro-
cessierups groeien als het ware mee met 
de ontwikkeling van de eikenprocessierups. 
Zo dienen de eitjes van de rups als voeding 
voor de winterkoning, roodborst en pim-
pelmees. In het eerste en tweede larves-
tadium	vormen	de	‛rupsen	in	spe’	voedsel	
voor de koolmees, ringmus, boomklever en 
boomkruiper.

Het is dus van groot belang dat het ge-
bied rondom de eikenbomen een geschikte 
leefomgeving is voor deze vogels. Deze is 
eenvoudig te creëren door te zorgen voor 
geschikte nestlocaties, bijvoorbeeld door 
nestkastjes op te hangen die geschikt zijn 
voor genoemde vogelsoorten.

Koop bij een tuincentra een vogelnest-
kastje	of	timmer	er	een	zelf	(https://www.
vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nest-
kasten/zelf-een-nestkast-maken)	en	hang	
deze op een beschutte plek in je tuin waar 
geen katten bij kunnen komen.
Vogelkastjes te winnen bij WGLoZ
Of win er een, want WGLoZ verloot een 
tiental nestkastjes onder de inzenders van 
de	juiste	oplossing!	Ook	meedoen?	Beant-
woord dan de volgende vraag: hoeveel 
eikenprocessierupsen eet een volwassen 
mees ongeveer per dag? Stuur vóór 10 april 
2021 een e-mail met uw antwoord naar 
info@wereldgemeenteloonopzand.nl en 
misschien kunt ook u binnenkort een mooi 
nestkastje ophangen in uw tuin of op uw 
balkon.

De winnaars van de nestkastjes worden ge-
publiceerd op onze website. Aan deelname 
aan deze prijsvraag stelt WGLoZ slechts als 
voorwaarden dat u woont in Kaatsheuvel, 
Loon	op	Zand	of	De	Moer	en	dat	u,	mocht	
u tot de winnaars behoren, het nestkastje 
zelf kunt komen ophalen bij een van de 
bestuursleden, allen wonend binnen de ge-
meente, op een nader af te spreken datum 
en tijdstip.

Meer	 informatie	 over	 WGLoZ	 vindt	 u	 op	
www.wereldgemeenteloonopzand.nl.
En	mocht	ook	u	(extra)	actief	willen	wor-
den als vrijwilliger en/of meedenker, van 
harte	welkom!	□
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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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Loon en rapport  
bureau Berenschot

Door de afgelopen Tweede Kamerverkie-
zingen waren we misschien even de lo-
kale actualiteit vergeten. Uiteraard staat 
ons land voor belangrijke beslissingen, 
maar ook hier in onze gemeente staan 
belangrijke beslissingen op stapel.
Zo is afgelopen week de eindrapportage 
‘Bestuurlijke	toekomst	Loon	op	Zand’	ver-
schenen, welke is opgesteld door bureau 
Berenschot. Het geeft het huidige beeld 
weer en een verkenning van mogelijkheden 
van de bestuurlijke toekomst van Loon.

Zoals u in het BD van 19 maart jl. heeft 
kunnen lezen, hebben er 1.111 inwoners 
gereageerd	om	de	enquête	in	te	vullen.	Er	
waren 3.000 inwoners uitgenodigd om on-
line	de	enquête	in	te	vullen.
Op onze vraag hoeveel inwoners op eigen 
initiatief	 de	 enquête	 hebben	 ingevuld,	
hebben	 we	 (nog)	 geen	 antwoord	 van	 de	
gemeente	 gekregen.	 Misschien	 zitten	 die	
wel in de cijfers verwerkt, maar weten we 
het vooralsnog niet. Daarnaast ging bureau 
Berenschot in gesprek met ondernemers, 
verenigingen en organisaties.
Jammer dat in het rapport niets wordt ver-
meld over de 642 handtekeningen die wij 
in 2018 in Loon hebben opgehaald. Hand-
tekeningen van Loonse inwoners die Loon 
graag bij Tilburg zien aansluiten.

Het	 lijvige	 rapport	 van	 95	 pagina’s,	 be-
schrijft	de	‘voors’	en	‘tegens’	van	de	hui-
dige stand van zaken van de gemeente. Het 
rapport is te lezen op de website van de 
gemeente.

Loon op Zand heeft bepaald geen vet op 
de botten. Ruimte voor tegenvallers is er 
niet. De gemeente kan haar beloftes dan 
ook niet altijd nakomen, zeggen verenigin-

gen, “Want er is geen geld.” Daarnaast is 
Loon op Zand, als kleine, niet bepaald rijke 
gemeente, geen aantrekkelijke werkgever, 
zo wordt geconcludeerd. En dan gaat het 
piepen en kraken. De ambtelijke organisa-
tie wil wel, maar kan vaak niet. Vacatures 
worden langdurig niet ingevuld, relatief 
hoog	ziekteverzuim	en	inhuren	van	externe	
mensen	(in	2019	huurde	de	gemeente	voor	
€ 1.295.000 personeel in voor de realisatie 
van	projecten!).

Te	weinig	mankracht	 en	 te	weinig	 exper-
tise. “De wereld wordt steeds ingewikkel-
der”, zeggen verschillende ondernemers: 
“De gemeente is te klein om alle kennis in 
huis te hebben.”

De gemeente Loon op Zand is en blijft een 
kleine organisatie waaraan de afgelopen 
jaren weinig richting is gegeven en wel is 
bezuinigd. Dit resulteert op dit moment 
in een kwetsbare organisatie waar, welis-
waar hard wordt gewerkt, maar de output 
op onderdelen zelfs zakte tot onder het 
wettelijk	minimum!	Een	zorgelijke	en	niet	
wenselijke situatie.

Zo zien we bijvoorbeeld ook dat er de ko-
mende jaren erg weinig gebouwd gaat wor-
den in Loon. Daarnaast liggen deze magere 
plannen ook nog aardig ver in de tijd. En 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl

dat terwijl er op korte termijn grote be-
hoefte is aan woningen voor met name jon-
ge mensen, starters en senioren. We zijn 
dan ook benieuwd of en hoe de politieke 
partijen hun achterban betrekken bij dit 
eindrapport.

Gelukkig lezen we, dat inwoners van het 
dorp Loon op Zand de beste band hebben 
met Tilburg. En… Tilburg verwelkomt Loon 
op	Zand	(liefst	volledig)	als	fusiepartner	als	
zij	dat	wenst.	Er	wordt	dus	al	geflirt	 tus-
sen Tilburg en Loon. Vooruitlopend hierop 
hebben we de weekkrant Stadsnieuws ge-
vraagd of deze krant ook in Loon op Zand 
bezorgd kan worden. Immers, veel Loonse 
mensen zijn georiënteerd op Tilburg.

Tot slot
Positief te vermelden is, dat burgemeester 
Hanne van Aart in de gemeente een online 
inwonerspanel gaat starten. Het inwo-
nerspanel gaat bestaan uit enkele tiental-

len	 betrokken	 inwoners.	 Mensen	 die	 echt	
even willen nadenken voor ze antwoord ge-
ven op vragen vanuit de gemeente. Wie er 
in dit panel gaan zitten en hoe die gekozen 
worden, is nog even onduidelijk. We zijn 
benieuwd.

Pasen is het feest van nieuw leven en dat 
betekent ook dat de lente eraan komt. 
Alleen al het feit dat we dan weer vaker 
naar buiten kunnen, is iets om naar uit te 
kijken. Helemaal prachtig zou het zijn als 
warmere temperaturen ook een knock-out 
uitdelen aan het virus. We zijn er allemaal 
aan	toe!

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

Namens ‘Loon naar Tilburg’
Ton Janssen, Wim Meulesteen,
Jan van Gompel
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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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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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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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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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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Hypotrust Woon Bewust  0,88% 
BLG Hypotheken   0,89% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,16% 
ASR Wel Thuis   1,20% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  1,45% 
Aegon  1,51% 

 
  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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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. 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
Nr. 11 verschijnt op 30 juni 22 juni vóór 19.00 uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Gelukkig weer lente

Eindelijk lente,
daar heb ik op gewacht.
Ik kon het niet uit mijn kop zetten,
ik heb het hele jaar eraan gedacht.

Eindelijk lente,
weer lekker zitten in je tuin.
Of ergens anders,
overal wordt je bruin.

Eindelijk lente,
naar buiten zonder jas.
Die heerlijke geur,
van pas gemaaid gras.

Eindelijk lente,
met heerlijk weer.
Die koude winter,
die hoef ik echt niet meer!

Hans Schippers

Energieloket in Het Klavier

Vanaf 9 april op kunt u op vrijdagmiddag 
terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het 
Klavier

Heeft u vragen over aanschaf van zon-
nepanelen of van een warmtepomp? Wilt 
u besparingsadviezen of informatie over 
subsidieregelingen	 of	 financiering	 van	
energiemaatregelen? Kom dan vooral naar 
het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in 
Kaatsheuvel!	Daar	zijn	vanaf	9	april	iedere	
vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur door  
ECLoZ | om opgeleide lokale energiecoa-
ches aanwezig om u gratis en zonder af-
spraak te adviseren.

ECLoZ | om-adviseur   
voor lokale energietransitie
Het Energieloket in Het Klavier is een aan-
vulling op het digitaal Energieloket Loon 
op Zand wat juni vorig jaar werd geopend. 
Ook via het digitale loket kunt u een ge-
sprek met een energiecoach aanvragen. 
Het digitale loket is te bereiken via de 
Energiebesparing-pagina op de website:
www.ecloz.nl.
Daar zijn ook besparingstips te vinden 
evenals informatie over de energie-opwek-
projecten van ECLoZ.

Daarnaast kunt u er zich inschrijven voor 
de nieuwsbrief, aanmelden als lid of over-
stappen op de lokaal opgewekte groene 
stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale ener-
gietransitie.	 Meer	 weten?	 E-mail	 met: 
contact@ecloz.nl.	□



Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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