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

Van de redactie
Deze ‘van de redactie’ is geschreven op 6 april 2020, de dag na een bijzonder fris, zelfs 
winters paasweekend, dag 2 van een week die voor velen vaak wat verwarrend verloopt. 
Door de extra vrije dag op maandag kan het gebeuren dat je op dinsdag denkt dat het 
maandag is en zo de hele week enigszins van de wap bent en wellicht wat achter de feiten 
aanloopt. Fijn hoor zo’n extra vrije dag, maar voor de structuur is het best een beetje 
lastig.

Zo ook voor de redactie van Rond de Toren, zeker voor de redactieleden die tussen de soep 
en de eieren door de afgesproken artikelen aan het tikken zijn. Binnen het Torenteam is 
enige tijd geleden afgesproken dat de deadline voor de schrijvende redactie maandag 
19.00 uur i.p.v. dinsdag. (Geen zorgen voor de lezers, voor stukken die aangeleverd wor-
den is de dinsdag als deadline blijven staan.) Door de deadline voor de schrijvers in het 
Torenteam te vervroegen geeft wat meer lucht voor degenen die ervoor moeten zorgen 
dat de Toren eruitziet zoals die op de mat of in de bus belandt. Dat is best een uitdagende 
klus, er moet heel wat gepuzzeld en geschoven worden om ervoor te zorgen dat alle pa-
gina’s evenredig gevuld zijn. Vervolgens wordt er normaal gesproken gezamenlijk gecor-
rigeerd in de Kuip (wat zien we met z’n allen uit dat we daar weer live onze redactiever-
gadering kunnen houden, zoals iedereen wel een of meerdere dingen weet te bedenken 
waar reikhalzend naar uitgekeken wordt), maar niet veel is nu ‘normaal’ en houden wij 
ook digitale vergaderingen waarvan in een eerdere editie weleens beeldmateriaal van 
voorbij is gekomen.
Er bestaan nu zogenaamde correctieploegen die de uitgeprinte Toren op - dan nog - A4 
formaat aan elkaar doorgeven waarna het met de eventuele correcties en /of veranderin-
gen weer terugkomt bij de ‘opmakers’. Als alle puntjes op de i staan gaat de opgemaakte 
Toren per digitale post naar de drukker waarna een zucht van verlichting klinkt in de hui-
zen van de eindredacteuren. Ja, soms staat er hier en daar geen puntje waar die wel had 
moeten staan of staat er ergens een puntje te veel. Daar balen we bij de redactie enorm 
van, maar spreken elkaar dan in onze Torenapp toe dat we altijd voor de volle 100 % ons 
best doen. Zo ook de verspreidploeg en de bezorgploeg die weer een week later in actie 
komen.
Laten we duidelijk zijn in het feit dat bovenstaande absoluut niet bedoeld is om te klagen, 
want het Torenteam heeft er vooral erg veel plezier in om te zorgen dat de Toren de Toren 
is waarvan nummer 7 van dit jaar alweer een feit is.

Het schrijven van ‘Van de redactie’ gebeurt per toerbeurt, onderwerp en strekking geheel 
naar eigen invulling. Dat verklaart voor de trouwe lezer de verschillende onderwerpen en 
schrijfstijlen. De oplettende lezer heeft wellicht opgemerkt dat deze ‘Van de redactie’ 
dus te laat wordt ingeleverd, de deadline voor de redactie was toch op maandag? Klopt, 
maar die maandag voelde dus als zondag en bovendien ook als midden in de winter, maar 
over het weer hebben we het weer een andere keer. Veel leesplezier met deze editie!
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Al ruim 40 jaar bezig oude handgeschreven   
teksten toegankelijk maken
Ze treden niet zo op de voorgrond, maar 
ze zijn er wel: de vrijwilligers die buiten 
het zicht in stilte werk doen waar anderen 
weer plezier en gemak van hebben.
Lia Stadhouders-van den Broek (75) doet al 
ruim 40 jaar vrijwilligerswerk op het Re-
gionaal Archief in Tilburg, dus hoog tijd om 
eens met haar in gesprek te gaan over wat 
ze doet en wat er nou zo boeiend is aan dit 
gepeuter in de oude handgeschreven stuk-
ken.

Ondanks corona gaat het werk van Lia 
Stadhouders gewoon door. Ik tref haar thuis 
achter de laptop bezig met het transcrib-
eren, het letterlijk overzetten van oude 
handgeschreven teksten in makkelijker 
leesbaarder schrift voor het Regionaal Ar-
chief Tilburg voor mensen die onderzoek 
naar het verleden doen. Voor meer infor-
matie zie: www.regionaalarchieftilburg.
nl. Nu het archief is gesloten vanwege 
de corona wordt er gewoon thuis door-

gewerkt. De productie is misschien nu wel 
groter,	want	de	koffiepauzes	en	het	sociale	
contact met elkaar is er niet, maar wordt 
wel gemist.

Wanneer begonnen
Als de thee voor ons staat begint Lia te 
vertellen: “Zo rond 1980 ben ik begonnen 
met onderzoek in de archieven. Eerst nog 
in het stadhuis van Tilburg en later aan de 
Kazernehof. De aanleiding was een verhaal 
dat steeds verteld werd in de familie op 
verjaardagen. Mijn overovergrootvader zou 
een weeskind zijn en mijn overgrootmoed-
er zou grond geschonken hebben voor de 
kerk van de Heikant. Ik was benieuwd of dit 
verhaal klopte. Dat weeskind klopte niet 
dat van die schenking van de grond wel.

En zo heb ik stapje voor stapje al lerend 
en zoekend de stamboom van mijn fami-
lie ontrafeld. Als je die verhalen leest van 
je voorouders, hoe ze moesten rondkomen 

met schulden en de 
grote kindersterfte 
van toen, dan voel 
je dat gewoon 
zelf nog. Als ik die 
oude stukken zit te 
lezen, dan ben ik 
daar. Leef ik mee. 
Dat is spannender 
voor mij dan een 
roman.
In het begin ging ik 
een keer per week 
naar het archief op 
vrijdag en meteen 
ook naar de markt. 
Alles ging toen nog 
met pen en papier. 
Je had het oude 
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manuscript bij de hand en noteerde wat je 
vond. Thuis werd het verder uitgewerkt.”

Van stamboom naar Schepenbankakte
“Dan ben je meteen ook aan het wroeten 
in de geschiedenis van Brabant. Daar wilde 
ik ook meer van weten. Ik ging onderzoek 
doen in de Schepenbankarchieven van Loon 
op Zand en Chaam. Maar om dit oude hand-
schrift te kunnen lezen heb ik eerst twee 
cursussen oud-schrift gevolgd”, gaat ze 
verder.

En als ik nu vele jaren later Lia een stukje 
hoor voorlezen van zo’n manuscript doet 
ze dat met een snelheid alsof het de krant 
is van vandaag. Ik kan een paar woordjes 
ontcijferen, maar dan houdt het op.
De term ‛schepen’ is in Nederland vóór 1795 
wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuur- 
der. De Schepenbank is het oude woord 
voor het lokale bestuur, met inbegrip van 
de plaatselijke rechtspraak. De schepen is 
een lid (ambtenaar) van een college van 
oordeelvoorstellers (oordeelvinders) die op 
rechtszittingen van het volksgerecht (ding) 
hun oordeel uitspreken. In de Nederlanden 
kent men de term schepen en schepen-
banken van de Middeleeuwen tot 1796 
(einde van het Ancien Régime).	De	griffier	
noteert de protocollen en houdt registers 
bij van de geregistreerde akten.

“Ik ben begonnen in het jaar 1504 met 
het eerste Schepenbankboek van de Heer-
lijkheid Venloon en dat was inclusief 
Kaatsheuvel. Vanaf dat jaar kon je in de 
Heerlijkheid Venloon zaken laten beschrij-

ven. Voor die tijd moest dat in Oisterwijk of 
’s-Hertogenbosch. Daar was een overnacht-
ing noodzakelijk. Het stuk moest met de 
hand worden beschreven en daarna worden 
getekend met een zogeheten ‘handmerk’ 
en natuurlijk moest er ook voor worden 
betaald. Nu ben ik bezig met het drie-en-
twintigste boek. Dat speelt in 1648, dus 
aan het einde van de 80-jarige oorlog.
De eerste boeken waren dunner dus gingen 
sneller, maar momenteel werk ik ongeveer 
een jaar aan een boek voor het is over-
gezet. Perkament was duur dus werden 
beide zijden (recto en verso) beschreven. 
Deze Schepenboeken zijn er nog tot 1800, 
dus ik kan nog vooruit. Maar dat haal ik niet 
gezien mijn leeftijd”, zegt ze nuchter.

Wat kom je zoal tegen?
“Veel voorkomende onderwerpen in de 
akten zijn: de verkoop van een paard, de 
benoeming	 van	 voogden,	 de	 vereffening	
van schulden, verdelen van goederen na 
overlijden, het regelen van de begrafenis, 
de verkoop van grond bijv. de moerbodems 
bij het Plakkeven en Lijkeven. Een ka-
daster was er nog niet, dus de beschrijvin-
gen van een stuk grond waren globaal en 
werden aangegeven met de ‘belendingen’, 
de aangrenzende percelen met hun eigena-
ren en met termen als ten noorden van en 
ten oosten van.
Met ‛aan ’t end’ werd bedoeld richting 
Kraanven. Land van Kleef werd toen nog 
genoemd ‛het gebied rond de oude kerk’. 
De straten die genoemd worden waren nog 
zandpaden. De Kasteellaan bestond nog 
niet, Kraanven, Duykse hoeve en Bernse 
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hoeve waren toen al buurschappen. Molen-
eind was de ‘Moele straote’.

Maar je komt soms ook wel iets aparts 
tegen. Zo werd er in het midden van de 
zestiende eeuw een huis verkocht in de 
buurt van het kasteel. Bij de verkoop werd 
een bepaling opgenomen dat de achter-
deur van het huis gesloten moest blijven 
tijdens het broedseizoen van de reigers. 
De achterdeur mocht pas weer open als de 
mensen de nesten gingen roven. De Heer 
van Loon had het recht van o.a. vogelerije 
en visscherije. Overtreding werd bestraft 

met een boete vanwege stroperije.

Een ander voorbeeld van een toch wel 
aparte akte is die van een jongedochter 
(een ongehuwde vrouw) die in 1600 haar 
eigen begrafenis alvast regelde. Ze bepaal-
de in de akte wie er op haar begrafenis 
mocht komen en wat er werd gegeten. o.a. 
wittebrood, dat toen een luxe artikel was. 
Het taalgebruik is voor ons plechtig. Woor-
den als ‘overmits’, ‘gelijk hij wettelijk’ en 
‘ampel’ gebruiken we nu niet meer.
Samengevat: Het gaat hier over de verkoop 
van een paard, een rode ruin, voor de som 
van 81 gulden in goed gangbaar geld.

Echtparen die geen kinderen hadden, leg-
den vast wie hun bezittingen erfden. Ge-
bruikelijk was dat de bezittingen gingen 
naar de familie waar ze vandaan kwamen.
Soms lees je een regeling na een doodslag 
of moord. De twee partijen, die van de fam-
ilie	 van	 het	 slachtoffer	 en	 de	 familie	 van	
de dader moesten tot een overeenkomst 
zien te komen. Meestal een geldelijke 
schadevergoeding en een straf die vaak 
inhield het op bedevaart gaan bijv. naar 
Rome	 en	 daar	 vergiffenis	 vragen	 aan	 de	
paus. De dader moest dan wel met bewij-
zen aantonen dat hij dat had gedaan.

Een ander voorbeeld is dat van Thomas 
Adriaensoon die in 1557 gecorrigeerd en 
bestraft werd omdat hij heimelijk konijnen 
had gevangen die niet van hem waren. Ook 
had hij bij diverse dorpelingen appelen, 
rapen, kolen, wortelen en ander hofkruid 
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weggehaald. Zijn vader moest binnen 14 
dagen een boete van 10 gulden betalen en 
voor Kerstmis nog eens 9 gulden. De vader 
moest zijn minderjarige zoon corrigeren en 
straffen.

In 1546 verklaart Wouter Jan Heijen dat hij 
18 carolusguldens heeft geleend van Joost 
Petersse. De helft zal hij terugbetalen voor 
de Loonse kermis en de andere helft met 
Allerheiligen. In de zestiende eeuw was er 
dus al een Loonse Kermis. Meer voorbeel-
den zijn te vinden in enkele jaarboeken 
2006, 2008 en 2009 van Straet & Vaert.

Hoeveel tijd per week mee bezig
“Ik ben er nu hier thuis zo’n 18-20 uur per 
week mee bezig. Tussendoor doe ik wel 
even iets anders, want het is werk waar je 
een goede concentratie bij nodig hebt.
Ik ben er voor mezelf mee begonnen en ik 
ben ook nog steeds benieuwd naar wat ik 

tegen zal komen.” Lia is ook wel een per-
soon die de rust en het geduld heeft om in 
deze oude boeken te duiken. “Bovendien”, 
zegt ze, “je doet iets wat niet iedereen 
kan of wil doen en je helpt door het toe-
gankelijk te maken anderen die onderzoek 
doen naar bijv. namen, straten of gebeur-
tenissen uit die tijd. Toch hoop ik als deze 
coronaperiode voorbij is ook weer op het 
archief zelf te kunnen werken. Ik mis nu de 
gezelligheid	 en	 de	 koffieklets	met	 de	 an-
dere vrijwilligers.

Zolang ik kan ga ik door met dit werk en 
het duiken in de geschiedenis van onze 
Loonse voorvaderen. Het blijft boeiend en 
zinnig werk.”

Redactie: Ton Kalkers
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Loon op Zand ‛Wandelgemeente van 2021’
Het is u vast niet ontgaan, Loon op Zand 
heeft dit jaar de titel van ‛Wandelge-
meente van het jaar 2021’ in de wacht 
gesleept. Dit was al via verschillende me-
dia te lezen, maar deze titel verdient ze-
ker ook een plaats in Rond de Toren!

Wandelkrant ‘te voet’ reikt ieder jaar de 
prijs uit voor wandelgemeente van het 
jaar. Jaarlijks doen zo’n veertigtal ge-
meenten een gooi naar deze titel. Als alle 
inschrijvingen bekend zijn, maakt een vak-
jury een selectie van drie gemeenten die 
dan ook daadwerkelijk kans gaan maken op 
de titel. Dit gebeurt onder andere door een 
enquête over wandelvriendelijkheid in de 
betreffende	gebieden.

Er zijn een aantal criteria, waaronder vei-
ligheid, parkeren, natuurschoon, afwisse-
ling enz., waar Loon op Zand zeer goed op 
scoorde. Uiteraard wordt er ook gewandeld 
en de mooiste routes in de gemeenten wor-
den gelopen.

Landerd en Roerdalen
Nadat de genomineerden bekend zijn, mag 
er gestemd worden. Iedereen kan stem-
men, waardoor er een publieksfavoriet ont-
staat. Ook via deze weg heeft u meermaals 
de oproep gehad om uw stem uit te bren-
gen. De andere genomineerde gemeenten 
waren Landerd en Roerdalen. Landerd is 
eveneens een gemeente in Noord-Brabant 
en ligt aan de rand van gebied ‘de Peel’. 
De jury noemde het gebied ‘een pareltje 
dat aan het grote gebied ontsnapt is’. (VVV 
Landerd). Landerd is een toeristische ge-
meente met veel natuur en historie over 
onder andere de Tweede Wereldoorlog.

Ook gemeente Roerdalen is een kansheb-
ber; deze gemeente ligt in Limburg, zo’n 
beetje halverwege en tegen de Duitse 
grens. Nationaal park De Meinweg maakt 
deel uit van deze gemeente. Met een om-
vang van zo’n 18 km2 kunt u zich voorstel-
len dat dit een populair wandelgebied is.
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De stemronde sloot op 19 maart. Loon op 
Zand won met een nipte meerderheid van 
Roerdalen, Landerd werd al eerder achter 
zich gelaten. Uiteindelijk beslist de vakju-
ry en die bleek dit jaar een erg goed oor-
deel te vellen. Zij sloten zich aan bij het 
publiek en Loon op Zand kwam als winnaar 
uit de bus. Hiermee volgt Loon op Zand ge-
meente Winterswijk op, welke in 2020 de 
titel mochten dragen. De verslaggever van 
‛te	 voet’	 schreef;	 “Struinen	 door	 de	 Bra-
bantse Sahara. Waar je ook kijkt, zand. Het 
is moeilijk voor te stellen, maar de vlakte 
meet pakweg 750 voetbalvelden bij elkaar. 
In 2014 haalde Natuurmonumenten de 
laatste bomen op de stuifzandvlakte weg, 
waardoor de wind nu vrij spel heeft.”

Een hoop geschiedenis
Naast al dit natuurschoon ligt er ook een 
hoop geschiedenis in de duinen verstopt. 
De voormalige Munitions Ausgabe Stelle 

(M.A.St.), munitiedepot, van het Duitse 
leger besloeg, gedurende WOII, 10 hectare 
van het natuurgebied. Naast magazijnen 
vol wapens hadden de Duitsers er onder an-
dere ook beschikking over parkeerplaatsen 
en een zwembad (het zogenaamde solda-
tenzwembad).

Toen de geallieerden het land kwamen be-
vrijden en de Duitsers de oorlog dreigden 
te verliezen, wilden ze niet dat de muni-
tie in handen van de geallieerden zouden 
vallen en daarom werd het overgrote deel 
van	de	opgeslagen	munitie	 tot	ontploffing	
gebracht. De eerste dag waarop dit ge-
beurde, die noemen we nu Dolle Dinsdag 
noemen, was 5 september 1944. Dagen 
achter elkaar was er een oorverdovend la-
waai te horen van ingestorte bunkers en 
magazijnen.	(bron	‛te	voet’).	De	restanten	
van loopgraven en bomkraters zijn ook nu 
nog steeds zichtbaar.
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Dank aan iedereen die gestemd heeft!
Via het scannen van QR-codes met een 
smartphone valt nog veel meer informatie 
te vergaren over deze geschiedenis.

Via	de	officiële	kanalen	wordt	verrukt	ge-
reageerd op de titel die Loon op Zand in 
maart in ontvangst mocht nemen; Frank 
van Wel, wethouder van Loon op Zand en 
Aileen Kok, manager bij Regionaal Bureau 
voor Toerisme (RBT) De Langstraat zijn 
verheugd met de uitslag. “Wij danken ie-
dereen die gestemd heeft op Loon op Zand 
en zullen deze titel het komende jaar met 
trots dragen”.

De	 officiële	 uitreiking	 zal,	 gezien	 de	 co-
ronamaatregelen, op een later moment 
plaatsvinden.

Wandelgraag dorp
Loon op Zand staat natuurlijk bekend als 
een wandelgraag dorp, wat gezien de lig-
ging, omringd door bos en duinen niet 

vreemd is. Naast de Loonse en Drunense 
duinen is ook landgoed Huis ter Heide po-
pulair, waar de kans op het spotten van 
Schotse Hooglanders erg groot is.

De huidige periode waarin het ondernemen 
van andere activiteiten zeer beperkt is, 
draagt bij aan de populariteit van wande-
len. Het is immers een van de weinige din-
gen die wel kunnen en wie knapt er niet op 
van het halen van een frisse neus?

Benieuwd naar de route welke doorslag-
gevend is geweest voor het winnen van de 
titel? Trek de wandelschoenen aan en neem 
een paar uur de tijd, de route is 16,4 ki-
lometer. Deze start en eindigt bij Natuur-
poort Van Loon en is na te slaan via www.
bezoekdelangstraat.nl. Een prachtige rou-
te langs alle pareltjes van onze mooie wan-
delgemeente, die voert langs zandvlaktes, 
bossen, waterpartijen en heidevelden.

Redactie: Kristel Vermeer



12

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

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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Een creatieve familie…

Hobby’s hakken en zagen
Op 8 januari lieten onze buren twee 
enorme coniferen kappen. Zeker 10 me-
ter hoog. Een heel spektakel met een 
professional die in de bomen klimt en 
de bomen van bovenaf een kopje kleiner 
maakt. Dat levert een hoop hout op en 
daar is onze buurman gek op.

Vanaf dat moment horen wij elke zaterdag, 
ongeveer de hele dag, een kettingzaag in 
actie. De eerste weken dachten we nog 
dat de coniferen in handzame stukken wer-
den gezaagd voor in de houtkachel, maar 
na nog een paar weken vraag je je toch af 
of die bomen inmiddels versnipperd in de 
tuin liggen. Ik kan vanaf mijn werkkamer 
op zolder een heel klein beetje gluren bij 

de buren in de tuin en ik zag ineens dat er 
allerlei	houten	figuren	verschenen.
Dat wekte mijn nieuwsgierigheid en toen 
mijn buurmannen tijdens de kunst-wandel-
route in maart hun kunsten vertoonden op 
de oprit van hun huis en het publiek met 
aandacht stond te kijken, heb ik meteen 
maar even gevraagd of ik iets mocht schrij-
ven in Rond de Toren.

Peter is van het stoere werk
Zo zit ik twee weken later bij Peter en Ma-
rianne van Erp om het eens te hebben over 
deze hobby. Peter heeft altijd al een cursus 
houtbewerking willen doen. In mijn bele-
ving gaat dat met beitels en een vijl, maar 
Peter is meer van het stoere werk. Aan hout 
geen gebrek in ieder geval. Iemand heeft 
aan huis een cursus gegeven. Peter verza-
melde plaatjes die als voorbeeld moesten 
dienen en maakte dan een schets om op 
basis daarvan de eerste contouren met een 
kettingzaag te maken. En als je dan denkt 
dat	de	fijnere	afwerking	van	de	uilen,	eek-
hoorns en vlinders die hij maakt wel met 
een vijl worden gedaan, dan heb je het 
mis. Alles gaat met dezelfde kettingzaag!

Joep, de jongste zoon des huizes, is inmid-
dels ook aangestoken door de kettingzaag 
en	 maakt	 zelfs	 houten	 flessen	 met	 fijne	
rondingen.

Professionele aanpak
Uiteraard is het even oefenen en lukt niet 
meteen alles in de juiste verhouding, maar 
dat gaat steeds beter. “Het begint eigenlijk 
met het leren hol en bol maken van een 
stuk hout, net als bij beeldhouwen”, legt 
Marianne uit. “De houtsoort maakt ook nog 
uit”, zegt Peter. “Een conifeer is redelijk 
zacht en makkelijker te bewerken dan ei-
ken.”

 °Peter en Joep maken van boomstamdelen de 
mooiste creaties. (Foto: RdT)
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Zijn volgende project wordt uit eiken ge-
maakt. “Je hebt ook een speciale zaag no-
dig. Als je dit doet met een normale ket-
tingzaag, slaat deze terug en dat is heel 
gevaarlijk. Je moet speciale ‘carving’ za-
gen gebruiken.” Als je de mannen bezig 
ziet, ziet dat er professioneel uit. Helm op, 
veiligheidsscherm voor het gezicht en spe-
ciale handschoenen. “We hebben zelfs een 
speciale zaagbroek aangeschaft en vergeet 
de oordoppen niet. Als de zaag uitschiet, 
kan het goed mis gaan en het maakt best 
wat lawaai als je de hele dag bezig bent”, 
voegt Peter toe. Bij dat lawaai kan ik me 
het een en ander voorstellen, ook als je 
een deur verder woont.

Inmiddels zijn de coniferen op, maar de 
buurman heeft allerlei adresjes waar hij 
hout vandaan kan halen dus ik ben be-
nieuwd wat voor creaties nog meer zullen 
oprijzen de tuin!

Marianne zoekt meer uitdaging
En als u dacht dat het dan klaar is met de 
creativiteit van deze familie, nee hoor, Ma-
rianne doet al 16 jaar een duit in het zakje 
als het gaat om kunstwerken in de tuin en 
in huis. Zij is ooit begonnen met een cursus 
speksteen bewerken bij de VU in Kaatsheu-
vel. Dat was zo leuk dat zij besloot bij BICK 
een andere cursus te doen. BICK had des-
tijds een workshopruimte in een hele oude 
boot in de Piushaven in Tilburg. Daar heb 
ik toevallig ooit ook een eendaagse cursus 
speksteen bewerken gedaan!

 °Met veel oefenen bereik je uiteindelijk fraaie 
resultaten! (Foto: RdT)

Marianne maakt grote werken waar zij 
soms een jaar mee bezig is. De zeemeer-
min (foto boven) die in haar tuin staat was 
een project van zelfs 2 jaar. “We doen alles 
met de hand en bij de hardere stenen zoals 
verdiet en marmer kost dat dan meer tijd. 
Het hangt natuurlijk ook af van de grootte 
van het beeld dat je wilt maken. In de 16 
jaar dat ik dit doe, heb ik zo’n 30 werken 
gemaakt. Ik volg nog steeds lessen omdat 
het	fijn	is	als	iemand	je	even	kan	helpen	bij	
een bepaalde ronding of bewerking.
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Je moet echt leren om iets van 2-dimensio-
naal in 3-dimensionaal om te zetten zonder 
dat je dat precies kunt uittekenen”, legt 
Marianne uit.
Ze	 vindt	 het	 fijn	 om	 iets	 buitenshuis	 te	
doen aangezien zij een bedrijf aan huis 

hebben. “Ik ben tijdens het beeldhouwen 
echt alleen daarmee bezig. Verder is mijn 
hoofd leeg.”

Naast het beeldhouwen kan Marianne ook 
brons gieten, maar dat is nogal een dure 
hobby door de hoge bronsprijzen. Omdat 
het huis inmiddels vol staat met kunstwer-
ken, gebruikt ze alleen nog steensoorten 
die buiten mooi blijven. Ze blijft lekker 
verschillende dingen uitproberen. “Ieder-
een maakt een torso of een vogel, maar ik 
zoek wat meer uitdaging.”

Ik vind het mooi om te zien dat ieder zo 
zijn eigen ding doet. De een zaagt er op 
los met een kettingzaag en de ander vijlt 
zich subtiel een weg door een steen om zo 
uiteindelijk een kunstwerk te maken. Kunst 
is er voor iedereen in welke vorm dan ook!

Redactie: Carine van Esch

 °Het huis van Peter en Marianne staat aardig vol 
met kunstwerken! (Foto: RdT)

E-bikes voor hem & haar
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KIEN’s Kolumn
Soms heb ik zomaar ineens een ‘week 
van de leuke ontmoetingen’. Zo wandel-
de ik mijn favoriete bosrondje dat begint 
bij Landgoed Duynstaete en bij ’t Bos-
huys kijk ik even of de babykangoeroe al 
buiten de buidel van mama kangoeroe 
speelt. Een man die op de oprit van het 
huis staat, komt naar me toe gelopen. Ik 
neem aan de bewoner van dit huis, en hij 
vraagt of ik noten lust. Die lust ik zeker 
dus kreeg ik zo een hele zak gedroogde 
walnoten mee. Lekker hoor, nogmaals 
dank!

Twee dagen daarvoor belt er iemand 
aan. Ik doe open en de eerste vraag is: 
“Heeft u een bedrijf? Want er moet in 
deze straat nog een bedrijf zitten en ik 
heb overal al gekeken.” Dit was duidelijk 
een vrouw met een missie dus ik wilde 
haar graag helpen, maar waarmee wist 
ik op dat moment nog niet. “Ik ben met 
mijn step en ik woon hier in Loon op 
Zand op de woongroep. Ik ben al drie 
keer door deze straat gefietst.” Ik moet 
haar helaas teleurstellen. Ik heb geen 
bedrijf. Ze wijst verontwaardigd naar 
het bord dat aan ons hek hangt. “En 
wat staat daar dan op dat bord?” Oh dat 
bord, ja inderdaad, dat is van een bedrijf. 
Ik leg uit dat dat het bord is van het be-
drijf dat onze nieuwe badkamer maakt, 
maar dat dit niet ons bedrijf is.

Ze kijkt me nog steeds vastberaden aan, 
niet van plan om het zomaar op te geven. 
“Wat voor bedrijf zoek je?”, vraag ik. Ze 
haalt een tekening uit haar tas. Een te-
kening van een cirkel van ongeveer 20 
cm doorsnede. Iemand moet twee van 

deze cirkels zagen zodat ze er spulletjes 
op kan zetten op de woongroep. Aha! Ze 
zoekt dus een bedrijf of iemand die een 
mooie cirkel kan zagen. Ik weet niet of 
er in de straat een aannemer of timmer-
bedrijf zit dus dat wordt lastig, al is zij er 
heilig van overtuigd. Ze vertelt dat ze al 
aan iemand in deze straat een keer een 
tekening heeft afgegeven en dat diegene 
had beloofd te zagen voor haar, maar ze 
heeft nog steeds niets gehoord van hem 
en die tekening heeft ze ook nooit meer 
terug gekregen.

Ik ken wel iemand die enorm mooie 
meubels kan maken en nu weet ik toe-
vallig waar zijn huis staat, althans, waar 
hij zijn nieuwe huis aan het verbouwen 
is. Ik vraag haar of ze weet waar die en 
die straat is en of ze naambordjes kan 
lezen. “Als je mij vertelt hoeveel straten 
het is, dan kan ik wel tellen, legt ze uit. 
Oké, gaan we dat doen, het is immers 
niet zo ver weg. “Voorbij de Coop fiet-
sen en dan de tweede straat links. Daar 
is vast wel iemand aan het klussen en 
hopelijk hebben zij wel tijd voor je. Ik 
kan niets beloven maar je kan het altijd 
proberen!”

Vol goede moed zie ik deze dappere 
dame weer op haar step stappen en 
ze zwaait nog even vrolijk als ze langs 
fietst. Ik ben je naam vergeten te vra-
gen, maar ik hoop oprecht dat je inmid-
dels iemand hebt gevonden die jou heeft 
kunnen helpen met je plankjes! Als dat 
nog niet is gelukt, 
laat het even we-
ten aan de Rond de 
Toren, dan plaatsen 
we de volgende edi-
tie een oproepje.
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The voice of Holland én Loon
The voice of Holland (TVOH) is niet met-
een een onderwerp waar je aan denkt als 
onderwerp in ons dorpse magazine, tenzij 
daar een hele goede reden voor is. En die 
is er, viel ook al te lezen in Toren nummer 
5: een van the voice deelnemers is een oud 
inwoonster van Loon, op dat moment door-
gedrongen tot nummer twee van de felbe-
geerde live shows.
Inmiddels moeten we spreken in verleden 
tijd, The voice seizoen 11 is inmiddels af-
gesloten. Niet met onze oud-inwoonster als 
winnaar,	maar	ze	stond	wél	in	de	finale	als	
een	van	de	vier	finalisten.	Wat	een	gewel-
dige prestatie!

Het gaat hier natuurlijk over Nienke Fit-
ters. Toen in november de uitzendingen 
begonnen en mijn dochter en ik als trouwe 
fans van het programma ‘kennismaakten’ 
met deze goedlachse Brabantse waren we 
meteen fan, en niet alleen door haar ge-
weldige stem. “Wat een super leuke, grap-
pige, enthousiaste meid”, zeiden we tegen 

elkaar. En dat heeft ze van geen vreemden 
weet	ik	nu,	want	ik	zit	een	week	na	de	fi-
nale aan tafel in de sfeervolle woning bij 
dé ouders van dé Nienke. Met hen keek ik 
terug op een intensief, tijdrovend, maar 
fantastisch avontuur, waar ze uiteraard vol 
trots op terugkijken.

Ludwig en Gerrie Fitters benadrukken dat 
ze sowieso trots zijn op hun dochter, net 
zoals op hun zoon Sjors, daar hoeven ze 
niet voor mee te doen aan een talenten-
jacht. Dat die getalenteerde dochter zo 
glansrijk aan dit bekende tv-programma 
heeft mee gedaan laat je als ouders na-
tuurlijk wel éxtra glimmen van trots.

Een stukje algemene Nienke kennis
Nienke is net als haar ouders en broer Sjors 
een echte ‘Wollukse’ waar ze 25 jaar ge-
leden werd geboren. Haar ouders kwamen 
vier jaar geleden enigszins toevallig in 
Loon terecht, waar ze nooit meer weg wil-
len zeggen beiden heel stellig. “Loon voelt 
geweldig,	wat	een	fijn	dorp	met	fijne	men-
sen.” Nienke heeft nog drie jaar bij haar 
ouders  in Loon op Zand gewoond en woont 
nu in Tilburg. “Wanneer ze aan geschikte 
woonruimte kan komen in Loon komt ze te-
rug”, aldus haar ouders.

Vanaf haar zesde zat Nienke bij musicalver-
eniging de Notenkrakers in Waalwijk. Dat 
ze na het behalen van  haar middelbare 
schooldiploma aan het Dr. Mollercollege 
naar de musicalopleiding ging was geen 
verrassing.  In het vak aan de bak komen 
was minder vanzelfsprekend. Nienke kwam 
terecht bij de KLM, waar ze het al vier jaar 
enorm naar haar zin heeft.
Na haar optreden op het feest van KLM 100 
jaar werd ze aan het begin van de corona-
crisis gevraagd door CEO Pieter Elbers om 
op te treden bij OP1 om haar collega’s en  °Nienke met haar ouders. (Eigen foto)
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heel Nederland een hart onder de riem te 
steken. De zingende stewardess was een 
feit.

Een stukje algemene Voice kennis
Voor degenen die niet of minder bekend 
zijn met TVOH even een kleine stoomcur-
sus: TVOH is een talentenjacht die sinds  
2010 te zien is op RTL 4. De naam doet 
het niet vermoeden, maar het programma 
komt uit de hoge hoed van de Nederland-
se media-ondernemer televisieproducent 
John de Mol. Een leuk weetje: de titel The 
voice is een eerbetoon aan de vader van 
John de Mol die zanger was en de Neder-
landse Frank Sinatra werd genoemd. De 
bijnaam van Sinatra was The Voice.

In het 11-jarig bestaan van het succesvolle 
programma is de formule wat aangepast 
maar de rode draad is blijven bestaan: 
bekend en onbekend zangtalent kan zich 
opgeven voor de voorrondes. Wie daar 
doorheen komt gaat meedoen aan de tv 

opnames beginnend met de zogenaamde 
Blind Auditions:  je treedt op voor vier be-
kend Nederlandse artiesten - de coaches -  
die in enorme omgedraaide stoelen zitten. 
Als een of meerdere stoelen draaien ben je 
door naar de volgende ronde met de coach 
die draaide of die je kiest uit de gedraaide 
stoelen. Daarna volgen The Battles, daarna 
The Knockouts, sta je dan nog overeind 
dan kom je terecht in de felbegeerde live 
shows.

Geheim
En daar stond Nienke, ze kwam - onder lei-
ding van coach Ali B - glansrijk door alle 
bovengenoemde voorrondes heen waarvan 
de opnames waren in het najaar van 2020. 
Gerrie kan - al scrollend door haar telefoon 
- alle data noemen. “De uitzendingen be-
gonnen 20 november, de eerste liveshow 
was op 5 maart. Al die tijd wisten we dat 
‘ons Nien’ de liveshows zou halen, maar 
mochten	we	 dat	 niet	 delen,	 pfff	 dat	was	
best lastig.”

De blind auditions waren nog met publiek, 
maar daarna werden de coronamaatrege-
len steeds strenger. Dat de live shows zon-
der publiek waren, was ontzettend jam-
mer, maar Gerrie en Ludwig prijzen het 
hele team van The voice de hemel in over 

 °Nienke in haar element in de studio van The 
Voice. (Eigen foto)
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de manier waarop ze er toch een feestje 
van maakten voor deelnemers en de paar 
aanwezige familieleden en/of vrienden. Zij 
mochten in de zogenaamde ‘glazen kooi’ 
hun artiest aanmoedigen. Ludwig en Ger-
rie vonden dat meer iets voor de vrienden 
van Nienke, zij zelf volgden de liveshows 
bij vrienden thuis. Op één keer na bij the 
knockouts, toen hun dochter heel graag 
haar ouders erbij wilde hebben. Het was 
al die tijd al een behoorlijke rollercoaster, 
vooral voor Nienke, maar na de uitzending 
waarbij ook de trotse ouders in beeld wa-
ren geweest werden ook zij steeds meer 
aangesproken.

Gekkenhuis
In de weken van de live shows waarbij er 
gestemd kan worden, was het helemaal 
een gekkenhuis. Hartverwarmend was de 
manier waarop er werd meegeleefd, zo 
ook door de medebewoners van het  ‘Tau-
ruspleintje’. Via deze weg willen Ludwig 
en Gerrie hen nogmaals enorm bedanken. 
(Eens kijken hoe goed de Toren wordt ge-
lezen op de Taurus, 😉) Er werden diverse 

acties op touw werden gezet om stemmen 
te vergaren. Broer Sjors is er enorm druk 
mee geweest, zo ook haar vriendenclub uit 
Loon. Een bestickerde auto, posters in eta-
lages, ‘Nienke tompoucen’ bij de bakker. 
“Echt geweldig”, aldus Ludwig en Gerrie. 
“Voor Nienke was het een fulltime baan 
en ook wij zijn er behoorlijk druk mee ge-
weest; het is een heel circus, maar vooral 
een fantastisch avontuur. Dat het op een 
gegeven moment voorbij is, is ook weer 
goed en beter voor je hart, haha.”

YouTube
Nienke is ‘gewoon' weer aan het werk, 
maar haar zangcarrière heeft door dit 
avontuur ook zeker een vlucht genomen. 
Zeker weten dat we haar vaker zingend 
gaan tegenkomen, om te beginnen op haar 
eigen YouTube kanaal! Nienke is ontzettend 
druk bezig met de voorbereidingen voor de 
lancering op 9 april.

Ludwig en Gerrie, enorm bedankt voor het 
kijkje achter de schermen van het voice 
avountuur van jullie dochter! Nienke wen-
sen we heel veel succes met alles wat er 
ongetwijfeld op haar muzikale pad gaat 
komen.

Redactie: Petra Holsheimer

 °Op Instagram kom je Nienke ook tegen!
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Voortbestaan café De Efteling 
(voorlopig) behouden

In het Brabants Dagblad was het bericht op-
genomen dat na jaren van leegstand café 
De Efteling aan de Horst in Kaatsheuvel een 
nieuw leven tegemoet gaat. Medewerkers 
van de Efteling, die door de coronasluiting 
minder werk hebben in het park, knappen 
het café zelf op. Dat is natuurlijk mooi 
nieuws voor het (voorlopige) voortbestaan 
van deze aloude uitspanning.

 °Café De Efteling, lange tijd dichtgetimmerd, 
krijgt weer een bestemming. (Foto: RdT)

Langs deze weg willen we alle hulp-
verleners van ambulance, brandweer, 
politie en zeker de dorpsgenoten uit 
de AED-groep bedanken.

Het was hartverwarmend om te zien 
hoe betrokken iedereen is en hoe ie-
dereen zich inzette op 15 maart bij 
het plotselinge overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma.

Ad Spapens,
kinderen en kleinkinderen

Volgens hetzelfde bericht wordt het café 
een plek waar medewerkers van het at-
tractiepark samen kunnen komen zodra dit 
weer mag, zegt een woordvoerder.
“De locatie is geschikt voor vergaderingen 
en inspiratiesessies en de tuin is groot ge-
noeg voor sportieve activiteiten.”
Het attractiepark is niet van plan om het 
voormalige café in te zetten voor commer-
ciële	doeleinden.

De Efteling wil in de toekomst het park uit-
breiden richting de Horst. De locatie waar 
het café staat is voorlopig geen onderdeel 
van	de	uitbreidingsplannen.	□

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

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

Dat op de parkeerplaats Oranjeplein een-
richtingsverkeer geldt weten de Loonse in-
woners wel. Dat veel ‘mensen van buiten’ 
zich daar niet aan houden zien ze dagelijks. 
Of een onlangs door de gemeente geplaatst 
tweede bord zal helpen is afwachten. Je 
kunt maar duidelijk zijn…
(Foto: Ruud Peters)  

MOBIEL: 06-21971018 
 

 
 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Rondje Kraanven 5,5 km
Deze 5,5 km lange rondwandeling loopt 
door weer een ander bijzonder stukje 
Loon op Zand. De route maakt gebruik 
van de wandelknooppunten.

•	Lengte: 5,5 km, maar is eenvoudig zelf 
ook te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: bosrijk, vogels, wild   

en zand(grond).
•	Startpunt: Loon op Zand.

Zet	je	fiets	neer	bij	knp	98	bij	de	bushalte	
Kerkstraat/Klokkenlaan en loop vandaar 
door de Bergstraat naar knp 90. (Dat is 
850	m	extra)	of	zet	je	fiets	bij	het	eerste	
bankje na Bergstraat 53 en loop langs de 
slagboom het wandelpadje op naar knp 90.
Knoopunten: 90, 06, 02, 79, 84, 83, 97, 93, 
90.
De route kan heel gemakkelijk worden uit-
gebreid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten. Tegen de klok 
in lopen kan natuurlijk ook. Ga dan bij knp 
90 richting knp 93.

Landgoed Huis ter Heide  
Knp 02 - 79 - 84
Vanaf knp 02 lopen we door het bos langs 
de oostelijke rand van Landgoed Huis ter 
Heide. Na ongeveer een kilometer begin-
nen de stuifduinen, heuveltjes zand met 
bomen begroeid.

Deze stuifduinen zijn aangelegd in de ze-
ventiende en achttiende eeuw ter bescher-
ming van het landbouwgebied. Hierdoor 
zijn zij van grote cultuurhistorische waarde 
en bovendien zeer kenmerkend voor Loon 
op Zand. Halverwege tussen knp 02 en knp 
79  steken we een zandpad met aan de 
rechterhand een hek en wildrooster.

Dit pad is de uitloper van de weg het 
Kraanven. We lopen net achter de laatste 
bebouwing langs Minicamping De Kraan-
vensche Berg, Kraanven 41 van Jack en 
Hennie Huijben. Het Kraanven vormt een 
buurtschap, samen met de aangrenzende 
straten ‛Blauwloop’ en ‛Duikse Hoef’.

Informatie voor onderweg
Gedenkbos Spinder. Knp 06
Het eerste stukje van de route van knp 90, 
06 tot knp 02 loopt in de buurt van of langs 
de Bergstraat.
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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Het tracé voor de hoogspanningsmasten, 
zoals nu is ontworpen, gaat als het zo 
doorgaat over dit  uniek stuifduinengebied 
en de oude schuilkelder uit de Tweede 
Wereldoorlog die hier ligt op particulier 
terrein (Kraanven 22). Beide zouden met 
de aanleg van dit tracé verloren gaan. De 
schuilkelder is recent herontdekt. Geniet 
van het slingerend pad door de stuifduinen.

Dwarsbaan knp 84-83
Kort na knp 79 is alweer knp 84. Hier be-
reiken we de Dwarsbaan en gaan rechts 
af. Aan de overkant van de Dwarsbaan ligt 
het golfterrein De Loonsche Duynen, 95 ha 
groot. Voorheen het Efteling golfpark.

Verder naar knp 83.  Daar op de kruising 
Dwarsbaan-Duikse Hoef ligt Open Door 
(links) en Hartenboeren (rechts). Open-
Door is een (t)huis voor kinderen en (jong-)
volwassenen met een lichte tot ernstige 
verstandelijke of meervoudige beperking. 
OpenDoor is een kleinschalige woonvoor-
ziening en biedt naast logeren ook dag-
besteding en dagopvang. Duurzaamheid 
vinden zij belangrijk en komt terug via het 
speciale, bijna energie-neutrale gebouw 
en de focus op gezond eten.

Hartenboeren is het domein van Peter 
Timmermans en Angelique Verhoeven. Ze 
leven met het ritme van de seizoenen en 
met respect voor de natuur. Waarom? Het 
brengt rust, voldoening en levensgeluk. Zie 
voor meer informatie: hartenboeren.nl.
“Sinds maart 2020 vormen we een voor-
malige landbouwakker om tot voedselbos. 

Een voedselbos is een slim ontworpen eco-
systeem waar bomen, struiken en planten 
door elkaar heen staan. Een van de voorde-
len van een voedselbos is samen te werken 
met het land in plaats van tegen te wer-
ken en op die manier een nieuwe vorm van 
landbouw te ontwikkelen.

Hier wonen en werken we de komende ja-
ren. In een Mongoolse Yurt ontvangen we 
mensen die met behulp van de natuur wil-
len herstellen of hun innerlijk leiderschap 
willen versterken. We doen dit voor mensen 
binnen een organisatie als wel voor parti-
culieren. Voor ons gezin bouwden we een 
zelfvoorzienend Tiny-House van natuurlijke 
materialen.	We	vangen	ons	water	op	en	fil-
teren het zelf in een gesloten systeem. We 
composteren zo veel mogelijk en brengen 
dit terug op het land. We zijn niet aange-
sloten op het riool en maken geen gebruik 
van het waterleidingnetwerk”, zo is te le-
zen op de website. Weet u dat ook weer.

We gaan verder langs de rand van Het 
Loonsche Land als we van knp 83 naar knp 
97 - 93 lopen. Dan is het vanaf knp 93 nog 
maar een km voor we weer bij knp 90 zijn. 
Vergeet onderweg niet te genieten van het 
landschap dat afwisselend dan weer open 
en bebost is.

Redactie: Ton Kalkers
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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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Beste redactie,

In ‘Rond de Toren’-editie 5 van 17 maart 
jl. las ik op pagina 20 een ‘opvallend’ ar-
tikeltje over Landgoed Duynstaete en villa 
’t Boshuys. Hierbij werd de vraag gesteld 
of een Rond de Toren-lezer hier wat meer 
over wist en dat is bij ons toevallig het ge-
val. Als gelukkige stichters van dit gebeu-
ren willen wij deze vraag dan ook met alle 
plezier beantwoorden.

Het begon allemaal zo’n acht jaar geleden 
toen wij een wat vervallen bosperceel met 
daarop een voormalig vakantiehuisje aan 
de Berkenlaan kochten om vanuit de Lijs-
terbeslaan hierheen te verhuizen. En ‘wij’ 
zijn Frans en Nicole Landmeter, samen met 
onze kinderen Milly en Nick. We namen de 
gok om de woning ongezien aan te kopen 
daar we er wel vertrouwen in hadden dat 
het uiteindelijk goed zou komen. Onze kin-
deren dachten daar toen iets of wat anders 
over, maar toch… Al snel werd onze droom 
werkelijkheid en ontdekten we inderdaad 
de enorme vrijheid en rust van onze nieu-
we stek in de natuur.

Na zo’n drie jaar in ons vertrouwd ‘bos-
hutje’ te hebben gewoond, lukte het ons 
uiteindelijk een nieuw huis te bouwen 
waarbij we de naam van onze woning ver-
anderden in ’t Boshuys. Ondertussen was 
ook	het	bos	flink	aangepakt,	een	tuin	met	
de nodige voorzieningen aangelegd en een 
nieuw hekwerk geplaatst. Ook hebben we 
wat bijgebouwen vernieuwd of opgeknapt 
en voor het huis een dierenbos toegevoegd 
waar de kippen, pauwen, eenden, katten, 
hertjes en wallaby’s vrolijk met elkaar sa-
menwonen. En als ze de kans krijgen, loge-
ren	onze	trouwe	blaffende	viervoeters	hier	
ook graag.

Naast de bouw van ons paradijsje kochten 
we stilletjes ook de omliggende gronden 

die te koop werden aangeboden om uitein-
delijk uit te komen op een aaneengesloten 
geheel van ruim 7 ha. Bij elkaar een hele 
lap grond waarop gelukkigerwijs ook boer 
Rens zijn gezellige Limousin koeien laat 
grazen. Daarna slaagden we erin om hier-
van zo’n 5 ha bos en weiland om te zet-
ten	in	een	NSW	landgoed	wat	fiscaal	gezien	
weer een aantal voordelen biedt. Ook dat 
was dus leuk om te doen… Hiervoor hebben 
we nog wel extra groen moeten aanplanten 
en de naam Duynstaete voor het landgoed 
moeten verzinnen. Verder waren we ver-
plicht om naambordjes bij de ingangen van 
de wandelpaden te plaatsen, wat aldus nu 
weer de aanleiding is voor deze korte uit-
eenzetting voor Rond de Toren.

Het geheel is nu zo’n beetje afgerond en 
al hoewel het de nodige (positieve) ener-
gie heeft gekost om hier te geraken, heb-
ben wij nog geen seconde spijt gehad van 
onze aankoop van destijds. Als natuurlief-
hebbers is het een rijkdom om aan c.q. in 
de prachtige Loonse en Drunense Duinen 
te mogen wonen. Een serieuze luxe waar 
wij en al onze (huis)dieren iedere dag nog 
volop van genieten!

Wij hopen hiermee de vraag naar tevreden-
heid te hebben beantwoord.

Met hartelijke groet,
Frans & Nicole Landmeter
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Het Rode Kruis helpt: helpt u mee?

Het Rode Kruis is een van de goede doelen 
organisaties, die jaarlijks een collecte mag 
houden. Deze staat dit jaar gepland van 
13 tot en met 19 juni. De collecte wordt 
in een digitale vorm gegoten en gaat zeer 
waarschijnlijk ook via de huis-aan-huiscol-
lectebus plaatsvinden.

Over de huis-aan-huiscollecte wordt 1 mei 
een	definitieve	beslissing	genomen	en	aan	
de belanghebbenden doorgegeven. De 
huis-aan-huiscollecte is voor het Rode Kruis 
enorm belangrijk, doch door verhuizing, 
gezondheid en overlijden is er zeker ook in 
ons mooie dorp een behoorlijk tekort aan 
vrijwilligers/sters ontstaan.

Waarom is het Rode Kruis   
zo belangrijk?
Zeker in het begin van deze covidpandemie 
was via de media duidelijk zichtbaar hoe 

deze organisatie op velerlei terrein de al 
of niet medische beroepskrachten aanvul-
den met hun grootse inzet. Die inzet van 
vele duizenden uren is er nog steeds, nu 
wat minder zichtbaar, maar kost ook han-
denvol geld voor aanschaf van materialen 
die onontbeerlijk zijn. De inzet van het 
Rode Kruis beperkt zich niet tot Neder-
land. Overal waar zich rampspoed voordoet 
springt zij zo snel mogelijk bij.

Graag ziet het Rode Kruis (veel) meer men-
sen de collectebus ter hand nemen om die 
kosten mee op te vangen. Bent u door deze 
oproep enthousiast geraakt, stuur dan een 
e-mail naar:
collecte.districtmwb@rodekruis.nl
met naam, adres, postcode, telefoon- en/
of mobielnummer. U kunt ook bellen 06-
5722 3330 of whatsappen.

Hoe meer collectanten, hoe korter de loop-
route, hoe meer voldoening van deze vrije-
tijdsbesteding! Uiteraard blijft ook dan de 
dan	geldende	RIVM-regeling	van	kracht.	□
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Deze aflevering stellen wij voor u sa-
men op de tweede paasdag, als na een 
sneeuwbui de zon weer even door de 
wolken breekt. Een bijzondere Goede 
Week hebben we achter de rug, waarin 
de landelijke politiek de meesten van 
ons behoorlijk heeft beziggehouden. Of 
na deze sneeuwbui de zon ook daar weer 
doorbreekt moeten we nog afwachten.

Loonse mensen in de krant
Nicole Spee (45) uit ons dorp is ergothera-
peut en werkzaam bij SWZ, dat op 25 loca-
ties in Brabant zo’n 14000 clienten met een 
beperking en ruim 750 medewerkers telt. 
Zij zit nu in het landelijk TOP-team Zorg, 
dat op verzoek van het ministerie onder-
zoek doet naar de beroepsziekten aan rug, 
arm, nek, schouder, knie of heup, waaraan 
460.000 Nederlanders lijden, en de impact 
die dit heeft op de zorg. (BD 24/3)

Ingrid Broeders vertelt over haar ervarin-
gen bij popkoor Undercover. (DK 24/3)

Sylvia Martens, echtgenote van slager Wil-
liam Martens, woont dan wel niet in Loon, 
maar is hier wel werkzaam. Zij verzorgt de 
administratie voor verschillende slagers en 
zingt ook in popkoor Undercover. (DK 31/3

Mevr. Wijtenburg in de Residentie Molen-
wijck werd 100 jaar en kreeg een bankje 
aangeboden door burgemeester Van Aart. 
Het staat bij de vijver van het gebouw, zo-
dat mevr. Wijtenburg het vanuit haar ap-
partement in de gaten kan houden. (BD 
30/3)

Vrijwilligers Helma Ruggenberg, Kees van 
Dijk en Jan Dingemans presenteerden een 
gloednieuwe	en	ultramoderne	duofiets	aan	
de bewoners van Residentie Molenwijck. 
(DK 31/3)

Henk van Rossum is al zes jaar actief in de 
Technische Commissie Jeugd van Uno Ani-
mo. (DK 31/3)

De Wetering
De gemeenteraad is bijgepraat over de 
nieuwe Wetering, de exploitatie en het be-
heer zoals dat door de Plangroep is voorbe-
reid. Ook de plannnen met het zogenaam-
de Oude Klooster kwamen aan de orde. 
Daarvoor is een marktconsultatie gestart. 
Een en ander wordt besproken in een zgn. 
‛beeldvormende’	raadsvergadering.	Ook	de	
huidige en toekomstige gebruikers worden 
geïnformeerd. (DK 31/3)

Gemeente en politiek
Michel Verhoeven, ondersteuner van de 
VVD-fractie, legt uit hoe wij om kunnen 
gaan met het cameratoezicht dat op een 
aantal locaties in onze gemeente is gein-
stalleerd.

Alewijn ten Cate van het CDA legt uit wat 
we	uit	het	rioolwater	kunnen	afleiden	over	
de volksgezondheid. Hoe het riool in onze 
gemeente wordt bijgehouden is te lezen in 
een bijdrage van Anton van Well.(DK 31/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn milieumeldingen binnengekomen bij 
de gemeente over Kraanven 12a en Loonse 
Molenstraat 42a. Een omgevingsvergunning 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl

DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,50
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,60
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,50
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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is aangevraagd voor het kappen van bomen 
bij van Hornestraat 34. (DK 24/3)

Aan de Hoge Steenweg 92 komt een gehan-
dicaptenparkeerplaats en aan de Ursa Mi-
nor komen oplaadpunten voor electrische 
auto’s. (DK 31/3)

Er zijn omgevingsvergunningen in behande-
ling voor Ambrosiusstraat 17 (carport) en 
Strieckenlaan 24 (beschermd wonen). Ver-
gunningen zijn toegekend voor Hoge Steen-
weg 37 (winkel wordt omgebouwd tot twee 
woonunits) en Loonse Molenstraat 42a (Bed 
& Breakfast) (DK 31/3)

Natuurbeheer
Het nieuwe tracé van de hoogspanningslei-
ding is gepland dwars door de buurtschap 
Kraanven. Pluimveehouder Lambert de 
Bok, die ook een agrarische kinderopvang 
runt, Martina Elesen, die er woont, en 
Christiaan Vermeer, die plannen heeft met 
de voormalige nertsenfokkerij, zijn het 
niet eens met het beleid van de ministers 
Wiebes en Van ’t Wout in deze kwestie.
Wethouder Gerard Bruijniks zei desge-
vraagd: “Het kan altijd beter”. Hij is het 
niet eens met de lezing van Christiaan Ver-
meer over de gang van zaken. Hoe dan ook, 
de	‛werkgroep	Kraanven’	vindt	dat	het	plan	
hen door de strot geduwd is. (BD 2/4)

Niet pluis
Een	flinke	hagelbui	op	zaterdagochtend	27	
maart zorgde voor enkele ongelukken op 
de Midden-Brabantweg. Een auto met aan-
hanger kantelde en een andere auto begon 
door de gladheid te tollen. (BD 29/3)

De zondag daarna was het raak in de Loonse 
Hoek. Daar bleek een race van vijftien tot 
twintig dure auto's plaats te vinden, waar-
bij	 twee	oudere	fietsers	werden	aangere-
den. Die werden met ambulances naar het 
ziekenhuis gebracht. Twee coureurs van 28 
en 22 jaar, afkomstig uit Utrecht en Am-

sterdam, werden aangehouden (BD 29/3)

De voorgenomen verbouwing van een voor-
malige winkel tot kantoor en twee appar-
tementen aan de Kerkstraat kwam aan de 
orde op de website van de krant. De buren 
waren niet op de hoogte en zijn er niet ge-
lukkig mee. Ze vinden ook dat de vergun-
ning, die de gemeente al heeft afgegeven, 
niet klopt, omdat daaruit niet duidelijk 
blijkt dat het kantoor straks ook nog eens 
appartementen wordt.
De gemeenteambtenaar erkent dat die 
tekst ontbrak, maar stelde dat uit de ver-
gunning duidelijk blijkt wat de bedoeling 
is. (BD 5/4)

Tot zover de weinige berichten uit de voor-
bije weken. Tot een volgende keer en: blijf 
gezond en laat u vaccineren! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Loon op Zand telt veel inwoners die met muziek bezig zijn. Zij bespelen een instrument en ge-
bruiken daarbij bladmuziek op hun lessenaar. Geschreven muzieknoten worden door de musicus 
omgezet in klanken, een wonderlijk gebeuren eigenlijk. Toch is dat zo gewoon, dat niemand zich af-
vraagt hoe deze wijze van communiceren tot stand komt. Een hoogleraar neuro-psychologie, zoals 
de welbekende Erik Scherder, kan dat haarfijn uitleggen. Een altsaxofonist, al eerder gastschrijver 
in ons blad, dacht daarover na en schreef daarover de volgende bijdrage:

Drukte onder mijn hersenpan
Meanderend, compartimenterend verza-
mel ik uit mijn, in keurige rijen opgeslagen 
brein,	warrige	ideeën	om	er	een	lopend	en	
logisch verhaal van te maken. Visualise-
rend van beelden kom ik tot een productie 
waar een bestsellerschrijver enorm jaloers 
op wordt.
Ik sluip rond in de occulte wereld der lette-
ren. In elke zijgang liggen ze keurig gesta-
peld inclusief accenten in hun onderkasten 
op hun beurt te wachten. In het bovenste 
compartiment ligt dezelfde letter in ‘Kapi-
taal’. In de onderkast is het drukker daar 
dit type vaker voorkomt en dan start het 
meanderen.
Telkens wanneer men de juiste denkt te 
hebben komt de ‘spellingscorrectie’ om de 
hoek kijken en vraagt of je wel de juiste 
volgorde hebt; een naar fenomeen dat in 
deze wereld rondschuifelt als je het mij 
vraagt.

Het voorwerk gebeurt op de andere afde-
ling; ‘Tekst-Kwab’ geheten. De bedoeling 
daarvan is om een idee uit de ‘I-kwab’, 
spontaan ontstaan dan wel terloops bin-
nengelopen, enige vorm te geven. In een 
andere	kwab,	de	‘M-Kwab’	ontstaan	ideeën	
om muziek vorm te geven. Personen met 
een zo’n sterk ontwikkelde kwab en zij die 
er wat nuttigs mee doen zijn naast compo-
nisten ook arrangeurs en dirigenten.
Hun notatie is een vrij lastige, eentje om 
gek van te worden!
Aan en tussen dunne lijnen hangen tekens 
op waarde, ze geven lengte en klank aan. 
Al schrijvend kan men niet horen of het 

klopt, of het juist 
klinkt. Een akkoord 
is er nodig om het 
te staven en mede 
daarvoor zijn mu-
ziekinstrumenten 
nodig om een en an-
der te controleren 
en bevestigd te krijgen. Gecompartimen-
teerd heet dat een ‘maat’.
Aan het begin van een aantal maten staan 
enge, rare tekens die vertellen welke klep, 
toets of snaar van het muziekinstrument 
men moet wijzigen of niet mag raken, om 
hetgeen wat men leest juist te laten klin-
ken.
Zelfs een korte pauze wordt aangegeven en 
dat klinkt vaak het mooist.

De meeste gebruikers/lezers hebben juist 
last van letters; pp mp mf en fff.
Voor dit alles heb je de andere leeskwab 
nodig. En bij een onjuist gebruik daarvan 
legt de dirigent het werk en zijn batôn 
meteen neer! Want: “De componist be-
doelde het anders.”

Eer zo’n serie maten een ‘compositie’ 
wordt, heeft de componist te voldoen aan 
de logica die deze vorm van communiceren 
vereist. Is het dan gek dat het stellen van 
dit soort eisen aan dirigent en orkest haast 
een gotspe is?
Het verhalen en vertalen van het gelezen 
werk is voor beide een regelrechte verzoe-
king.

Geert van Nunen
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‛Krakend gebak’ dankzij   
behaald succes Nienke

Door zijn partner is bakker Tijs Evers van 
bakkerij Leo Geerts aan het Oranjeplein 
verplicht volger van Voice of Holland. Hem 
was dan ook niet ontgaan dat dorpsbe-
woonster	Nienke	 Fitters	 tot	 de	finale	 van	
26 maart doorgedrongen was. Reden om 
iets leuks te bedenken binnen zijn vakge-
bied vond hij.

De ouders van Nienke zijn vaste klant dus 
het contact was snel gelegd. Een speciale 

tompouce met een foto van Nienke leek 
wel iets. Nienke bleek ook enthousiast en 
leverde de foto graag aan.
Voor deze tompouce bedacht Tijs een 
nieuw recept; ‘een meer krakend gebak’ 
zoals hij het noemde.

Meteen een succes
Ofwel ‘niet aan te slepen’ vertelde hij. Na 
al een paar honderd verkocht te hebben 
werden er op de dag van de uitzending nog 
eens 100 stuks extra bereid. Tijs wil geen 
exact aantal noemen maar uit zijn verhaal 
lijkt op te maken dat het toch aardig rich-
ting 500 stuks gegaan is.

Tijs had zich ook voorgenomen een speci-
aal gebakje te maken als Nienke winnares 
zou worden. Dat is gezien de uitslag helaas 
niet gelukt, dus dat bedachte gebak blijft 
het geheim van de bakker.

Foto + tekst: Ruud Peters
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Honderdjarige    
in Loon op Zand

Mevrouw Wijtenburg-Geerdes, woonachtig 
in Residentie Molenwijck, vierde 30 maart 
jl. haar 100ste verjaardag. Op deze voor  
Mevrouw Wijtenburg zo gedenkwaardige 
dag, bezocht onze burgemeester haar met 
een wel heel bijzonder cadeau.

Burgemeester Hanne van Aart: “Begin van 
deze maand mocht ik al een inwoonster 
van onze gemeente feliciteren met haar 
100ste verjaardag, vandaag gelukkig weer. 
Ik overhandig de jarige, in haar bijzijn, een 
bankje ter gelegenheid van dit heuglijke 
feit.” Het bankje is geplaatst tegenover 
het appartement van de jarige aan de vij-
verkant van het ‘eiland’, van waaruit zij 
elke dag weer ervan kan genieten als een 
mooie herinnering aan deze bijzondere 
verjaardag.

Te laat
Mevrouw Wijtenburg werd op 30 maart 
1921 in Schiedam geboren. Haar vader 
schreef	 haar	 één	 dag	 later	 in.	 Officieel	
werd daarmee 31 maart 1921 haar geboor-
tedatum. Ze groeide op in een katholiek 
doktersgezin met negen kinderen, één zus 
en zeven broers.
Na de middelbare school volgde ze een 
opleiding tot verpleegster in Den Haag. 
Tijdens de oorlog leerde ze haar man, de 
broer van haar beste vriendin, kennen. Hij 
studeerde voor huisarts. In 1947 trouwden 
ze en gingen wonen aan de Hoofdstraat 4 
in Kaatsheuvel. Als vrouw van de dokter  
regelde ze veel maatschappelijke zaken 
voor	patiënten	en	was	zij	vaak	een	luiste-
rend oor. Daarnaast hielp ze altijd actief 
mee in de apotheek.

 °Burgemeester Hanne van Aart, zittend op het 
aangeboden bankje, in gesprek met mevrouw 
Wijtenburg. (Eigen foto)
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Familie
In Kaatsheuvel kreeg het echtpaar acht 
kinderen. De familie telt inmiddels vijftien 
kleinkinderen en zeven achterkleinkinde-
ren. De meeste kinderen streken elders 
in het land neer, maar een paar keer per 
jaar komt de hele familie bij elkaar. Om de 
twee jaar wordt er met het hele gezin een 
gezamenlijk weekeinde georganiseerd.
Nadat haar echtgenoot in 1986 overleed, 
verhuisde mevrouw Wijtenburg naar de 
Van Heeswijkstraat. Sinds zes jaar woont 
ze naar volle tevredenheid in Residentie 
Molenwijck in Loon op Zand. Vroeger was 
ze actief in de sociale hulpverlening en 
tenniste ze graag. Toen dat niet meer ging, 
is ze gaan kaarten. Bridgen deed ze in ver-
schillende groepjes.
De redactie van Rond de Toren feliciteert 
Mevrouw Wijtenburg van harte met deze 
gedenkwaardige verjaardag en wenst haar 
nog heel mooie momenten in haar ‘Loonse’ 
woonomgeving!	□

1

         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

 Opgericht in    
 1930 

  Nog steeds    
 jong en 

'VOOR LOON'

Word lid!

   Opgave via:  
voorloon@gmail.com
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Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096

3 ETAGES | 2.000 M2 | RUIM 150 TOPMERKEN
LATENZO UDENHOUT IEDERE ZONDAG OPEN
EIGEN ATELIER TROUW- EN MAATKOSTUUMS
IN UDENHOUT | WWW.LATENZO.NL

MAAK EEN 

AFSPRAAK:

013-5116096

Mededeling huisartsenpraktijk 
Verheijen

In verband met vakantie is de praktijk van 
dkt. Verheijen gesloten van  
maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei.

Voor zaken die niet kunnen wachten wordt 
er waargenomen door de praktijk van dkt. 
Kools en Van Liempd, Kloosterstraat 33, 
tel. 363330.

In de avonden, nachten en in het weekend 
word er waargenomen door de Spoedpost 
Huisartsenzorg, tel. 085-5360300.	□

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

  Mijn oom, die woont in Tibet
  en fokt daar prachtige Afghanen.
  Dat zijn honden met lange manen:
  alles is goed, tot ie bet! 

  © Frans
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Buurtgezinnen:   
Opvoeden doen we samen!
Wat is Buurtgezinnen?
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de 
gemeente Loon op Zand. Mensen worden 
bij elkaar worden gebracht om elkaar op 
een laagdrempelige manier te helpen en 
ondersteunen in de opvoeding van de kin-
deren. Waar je met elkaar in gesprek kunt 
gaan en elkaar kunt vragen hoe je met klei-
ne en grotere uitdagingen in het dagelijks 
leven om kunt gaan.

Met behulp van Buurtgezinnen kun je een 
eigen sociaal netwerk om je heen bouwen. 
De uitdagingen waar een gezin tegenaan 
kan lopen, kunnen van uiteenlopende aard 
zijn; een alleenstaande ouder, een kind dat 
extra aandacht vraagt. In de praktijk kan 
het soms een stuk lastiger zijn en heel an-
ders lopen, dan je in je hoofd had.

Het mooie van Buurtgezinnen is dat er dan 
steun	georganiseerd	kan	worden.	Variërend	
van iets simpels als het na school even op-
vangen van je kind omdat je later klaar 
bent met werken tot een weekendje loge-
ren zodat je kind in een andere omgeving 
van alle aandacht kan genieten en jij als 
ouder even wat ademruimte krijgt.

Hoe werkt het?
Vraag- en steungezin worden gekoppeld 
door de coördinator. Samen met mij wor-
den er afspraken gemaakt over de steun. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om een weke-
lijkse speelafspraak, een weekend logeren 
of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij 
iedere vraag en kind weer anders.

Door wie?
Steun wordt gegeven door gezinnen die 
een gezin in hun buurt willen helpen. Dit 
kan een gezin met kinderen zijn, maar dat 
hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwo-
nende kinderen en stellen zonder kinderen 
zijn van harte welkom. We vinden het wel 
belangrijk dat steunouders ervaring heb-
ben met kinderen.

Meer informatie?
Ga naar www.buurtgezinnen.nl of neem 
contact op met Maaike Haan   
(coördinator Loon op Zand)
Mobiel: 06-51312210
E-mail: maaike@buurtgezinnen.nl

 °Maaike Haan: coördinator Buurtgezinnen voor 
Loon op Zand. (Eigen foto)
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Kerkberichten van 17 t/m 30 april

Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat e-
mailmeldingen niet altijd op de juiste plek 
binnenkomen.

Voor De Moer en Loon op Zand kunt u zich 
aanmelden tijdens de openingstijden van 
het secretariaat in Loon op Zand. Maan-
dag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 12.15 uur. 
Kiest u voor een e-mail, stuur die dan vóór 
vrijdag 11.30 uur naar:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop:
Mis en in de namiddag op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas tot nader 
bericht nog steeds niet worden hervat.

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

Zondag 18 april 9.30 uur: 3e zondag van 
Pasen, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx, Diaken Szejnoga. 
Jan van Corstanje, Willy Damen–Mol.

Zondag 25 april 9.30 uur: 4e zondag van 
Pasen, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx. Maandelijkse gedachtenis aan Jan 
en Riek Hamers–van den Broek, Martinus 
Marisael b.g.v. verjaardag, ter nagedachte-
nis aan Riet Pel.

1e H. Communie en H. Vormsel
Enkele communicanten ontvangen indi-
vidueel de 1e H. Communie in de zondag 
vieringen.
 11 april Nadine Krol
 25 april Ravie Putmans
 2 mei Maxime de Bonth
 23 mei Thijs de Kort
 30 mei Job Kuijpers
 20 juni Julian en Feline van Esch
Hiervoor worden voor de communicant en 
familie 10 plaatsen gereserveerd. Voor de 
overige 20 plaatsen kan een reservering 
worden gedaan door parochianen.
Wij vragen om uw begrip.
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Opgeven van misintenties
Op werkdagen via tel: 361215 van 8.45 
tot 12.15 uur (secretariaat) of via e-mail:  
secretariaat@parochiewillibrord.nl of op 
andere dagen en tijden door de intentie(s) 
met het bedrag van € 13,- per intentie in 
een envelop te doen en deze te deponeren 
in de brievenbus van de pastorie.

In de kerk ligt ook een formulier om mis-
intenties op te vermelden. Graag duidelijk 

vermelden op welke datum u de misinten-
tie wenst en voor wie deze is bedoeld.

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

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

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand is het 
mogelijk om de heilige communie thuis te 
ontvangen. 
Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt 
u dit kenbaar maken via telefoonnummer 
361215.	□
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Marktconsultatie invulling  
Oude Klooster gestart

De plannen voor de Nieuwe Wetering zijn al 
in een vergevorderd stadium. Het deel waar 
nu het Oude Klooster zit (voormalig Fra-
tershuis), wordt ingevuld door een markt-
partij. Uit een enquête begin dit jaar bleek 
dat inwoners en ondernemers het meest 
zien in horeca en gezondheidszorg. Op  
basis hiervan is nu de marktconsultatie op-
gestart.

Partijen die belangstelling hebben in het 
Oude Klooster kunnen hiervoor een for-
mulier invullen. Dit formulier is te vinden 
als ‘Bijlage A’ in het markconsultatiedocu-
ment. In dit document is meer informatie 
te vinden over de randvoorwaarden en be-
oordelingscriteria.
Aanvullend is ook de presentatie van ar-
chitectenbureau De 2 Snoeken in te zien. 
Sommige inwoners gaven in de enquête al 
aan	ideeën	te	hebben	voor	het	Oude	Kloos-
ter. Zij worden zoveel mogelijk direct be-
naderd.

Voorselectie na beoordeling plannen
Ideeën	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	
deze beoordelingscriteria:

•	Het plan moet een ‘toevoeging’ zijn voor 
Loon op Zand en voor de Nieuwe We-
tering. Bijvoorbeeld op het gebied van 
leefbaarheid en economisch klimaat. Het 
moet aansluiten op het gemeenschaps-
huis en het monument in ere herstellen.

•	Het plan moet een marktconforme ver-
koop mogelijk maken en het exploitatie-
risico ligt bij de exploitant.

•	Er moet voldoende draagvlak voor het 
plan zijn. Inwoners worden betrokken 
bij, en geïnformeerd over, de invulling 
van het Oude Klooster.

Als er meer dan tien reacties zijn, selec-

teert de projectgroep de tien plannen die 
zij als beste beoordelen.

Individuele gesprekken
Vervolgens voeren de gemeente en de We-
tering Plan Groep (WPG) individuele ge-
sprekken met de geselecteerde partijen. 
De informatie uit deze gesprekken wordt 
gebundeld en opgenomen in een selectie-
document, waarin de vijf meest belovende 
plannen worden opgenomen.

Meer weten? Neem dan contact op met pro-
jectleider Maarten School van de gemeente 
Loon	op	Zand	via	06-22499808.	□

 °Opname uit 2011 van het ‛Oude Klooster’, het 
voormalige Fratershuis, dat hier nog de functie 
van bibliotheek vervuld. (Foto: RdT)
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Ongeluk door asociaal weggedrag

Loon op Zand werd zondag 28 maart rond 
het middaguur opgeschrikt door racende 
auto’s, knallende uitlaten, asociaal wegge-
drag, sirenes van hulpverleningsvoertuigen 
en het ronken van een traumaheli.

Een deel van ons dorp, onder andere 
Kloosterstraat, Loonse Molenstraat, Uden-
houtseweg	en	Finantiën	lag	kennelijk	op	de	
route van een groep straatracers. Net voor 
binnenkomst in Loon, op de Loonse Hoek, 
ging het fout en reed een van de racers 
twee	 fietsers	 aan.	 Een	 73-jarige	 man	 en	
een	60-jarige	vrouw	waren	de	slachtoffers	
en werden met ambulances naar een zie-
kenhuis gebracht. Twee vermoedelijke ver-
oorzakers van het ongeval, een 28-jarige 
Amsterdammer en een 22-jarige Utrechter 
werden door de politie opgepakt.

De	 aangereden	 fietsen	 waren	 total	 loss.	
Van de auto brak onder andere een wiel 
af. Andere racers gingen gewoon door en 
deden Loon op Zand aan. Een dag na het 
ongeval waren op het wegdek de sporen 
van het gebeuren nog goed te zien door de 
markeringen	van	het	politieonderzoek.	□

Foto’s: Ruud Peters

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.  
Respectvol en milieubewust ontzorgen. 
Wij zijn partner van www.ontboedel.nl 

Voor info: Erik de Bont 06-51294131. 
*Ook voor kleine ritjes naar de 

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021

Collectanten gezocht in Loon op Zand

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de lande-
lijke huis-aan-huiscollecte van het Natio-
naal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar collectanten in Loon op Zand. Help 
jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende 
ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Col-
lectanten kunnen ervoor kiezen om huis-
aan-huis of thuis vanaf de bank te col-
lecteren. De opbrengst van de landelijke 
collecteweek is van essentieel belang voor 
de 25.000 mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten leven 
die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onder-
zoek naar MS en onze strijd tegen MS moet 
daarom doorgaan.

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per 
jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Doordat er iets mis is in het af-
weersysteem, wordt de laag om de zenu-
wen aangevallen en beschadigd. Hierdoor 
komen signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlammings- 
en uitvalsverschijnselen optreden. In Ne-
derland hebben 25.000 mensen MS en elk 

jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De 
eerste symptomen treden meestal op tus-
sen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS 
de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS ontstaat en 
hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is 
daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit de MS Collecte-
week onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen en 
een betere kwaliteit van leven voor men-
sen met MS.

Meer informatie en aanmelden:  
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.	□

tel.: 0416 - 363 902



45

Nog steeds op afstand en toch bijeen

Muziekproject 2021 basisscholen Loon op Zand
Nog steeds corona. Wie had dat een jaar 
geleden gedacht? Gelukkig kunnen en mo-
gen we het muziekproject voor de basis-
scholen toch draaien van 15 tot en met 29 
april 2021. De Wetering gaat er voor open, 
het protocol is goedgekeurd, de muziekdo-
centen staan te trappelen, dus laat maar 
komen die enthousiaste kinderen.

Het ziet er niet naar uit dat we een grootse 
afsluiting kunnen houden, dus we begin-
nen anders: we gaan er vanuit dat niet ex-
tra’s kan en bereiden zo alles voor. Mocht 
er meer kunnen? Geen probleem, ook die 
draaiboeken liggen klaar, van een beetje 
meer tot ‘alles kan’. Het zou geweldig zijn, 
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
we daar niet op rekenen.

Op de woensdagavonden wordt door vrij-
willigers van de Stichting Muziekopleiding 
Loon op Zand (SMOL) alles alvast klaar 
gezet en op donderdagochtend (eveneens 
door vrijwilligers van de stichting) worden 
de laatste puntjes op de i gezet. Alles op 
afstand, met mondkapjes, desinfectiema-
terialen, voorverpakt, looproutes en ga 
zo maar door. Het wordt echt niet minder 
leuk, maar wel anders dan ‘normaal’.

Ook deze keer spelen de blazers van groep 
6 Mini Disco Highlights van Ivo Kouwenho-
ven mee met (de opname van) Sophia’s Op-

leidings Orkest (SOL). De slagwerkers van 
groep 5 spelen mee met een top 40 num-
mer dat de slagwerkdocenten uitzoeken. 
Het swingt zeker de pan uit en biedt (als er 
meer mogelijk zou worden) voor de afslui-
ting mogelijkheden om interactief mee te 
doen met elkaar.

Wat doen we dan eigenlijk met de afslui-
ting als er geen grote versoepelingen plaats 
vinden? Geen ouders en kinderen in de 
zaal om het geleerde te komen beluiste-
ren, maar een opname van het optreden 
per groep door een van de vrijwilligers ge-
maakt en naderhand bewerkt door Ralph 
Oors. Daarna gaat de opname naar de be-
treffende	 groep	 toe,	 zodat	 de	 ouders	 het	
optreden ook kunnen bekijken en beluiste-
ren. Met dank aan Ralph voor zijn deskun-
dige hulp!

Het is (nog steeds) heel leuk om het project 
te draaien, ook al is het wat ‘uitgekleder’. 
Toch hopen we dat het project komend 
jaar weer ‘gewoon’ kan plaatsvinden, dat 
betekent namelijk dat ons aller leven er 
weer wat ontspannener uit zal zien.

Dank aan de hulpen van Stichting Muziek-
opleiding en de medewerkers van De We-
tering! Fijn dat jullie er weer waren.

Namens medewekers SMOL,
Bernadette
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Joep Tekath!

Onze beste vriend Joep kun je misschien 
wel kennen van De Kiosk, hier is hij name-
lijk al een aantal jaar werkzaam en heeft 
zich	hier	flink	omhoog	gewerkt	de	afgelo-

pen jaren. Zo is 
hij begonnen als 
afwasser en werkt 
hij nu als kastje 
loper en neemt 
hij de drankjes 
op. Mocht je Joep 
niet kennen van 
De Kiosk dan heb 
je hem misschien 
wel eens gehoord 
tijdens radio Lozz-
zeo.

Als je hem nu nog 
niet kent (wat 

haast niet mogelijk is) dan kun je hem 
herkennen aan zijn vriendelijk gezicht en 
grote lach.

Nu jullie Joep kennen zullen wij even ter 
zake komen, hij wordt namelijk 24 april 20 
jaren	jong.	En	wij	met	zijn	drieën	proberen	
elkaars verjaardagen speciaal te maken en 
steeds	te	overtreffen.	Daarom	bij	deze	al-
vast van harte gefeliciteerd met je verjaar-
dag. Wij drinken er een (of meerdere) op!

Dikke verjaardagskus,
Anique en Iris

Herkomst van het begrip 
‛Ezelsbruggetjes’

Om iets te onthouden maken we soms ge-
bruik van ezelsbruggetjes. Als we vergeten 
zijn of de klok bij het omschakelen van de 
winter- naar de zomertijd voor of achteruit 
moeten, kunnen we bijvoorbeeld gebruik-
maken van het ezelsbruggetje dat leert dat 
in het voorjaar de klok vooruit gaat. Waar 
komt het woord ezelsbruggetje vandaan?
Het begrip is oorspronkelijk afkomstig uit 
het Latijn. Pons asinorum (‘brug van de 
ezels’) is de naam van de vijfde meet-
kundige stelling van de hellenistische 
wiskundige	 Euclides	 van	 Alexandrië.	 Het	
ezelsbruggetje dat we vandaag de dag te-
genkomen heeft meestal echter niets meer 
te maken met wiskundige problemen, maar 
wordt enkel bedoeld voor trucjes waarmee 
we eenvoudig zaken kunnen onthouden.

Algemeen wordt aangenomen dat het be-
grip verwijst naar ezels die slechts een 
heel klein bruggetje nodig hebben om bij-
voorbeeld een riviertje over te steken. Vol-
gens het Etymologisch woordenboek van 
het Nederlands is het begrip in zijn huidige 
betekenis afkomstig van de Romeinse ge-
schiedschrijver Plinius. In de eerste eeuw 
na Christus schreef hij over ezelinnen die 
een brug niet durfden over te steken omdat 
ze daaronder het water zagen stromen. Pas 
nadat ze ondersteund werden, waagden de 
dieren zich aan de overtocht. Met een klein 
trucje werd het probleem dus opgelost.

Bron: Historiek.net
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Gevaarlijk
Op mijn dagelijkse wandelrondje, een 
mens moet wat als de sportschool dicht is, 
zit ik op een van de bankjes bij het bussta-
tion even uit te rusten.
Tot mijn stomme verbazing zie ik vanuit 
ons	 dorp	 een	 auto	 over	 het	 fietspad	 aan	
komen rijden. Ik denk eerst nog die heeft 
zich vergist, maar nee hoor. De bestuur-
der/ster van de auto rijdt onverschrokken 
richting	 het	 fietstunneltje,	 claxonneert	
even en verdwijnt door het tunneltje naar 
de overkant van de N261.

Een	 paar	 minuten	 later	 komt	 een	 fietser	
uit	het	fietstunneltje	gereden.	Die	is	goed	
weggekomen, want dat had zeker een fron-
tale botsing kunnen zijn met de auto die 
daar niets te zoeken had.

Ik vraag me af wat de bestuurder(ster) be-
zielde toen die de beslissing nam om via de 
kortste weg naar de overkant van de N261 
te komen?
Was het nu echt zoveel gevraagd om een 
klein stukje om te rijden omdat de ‘oude’ 
weg naar Kaatsheuvel nu afgesloten is 
i.v.m.	de	aanleg	van	het	nieuwe	fietspad?	
Of was u te laat van huis gegaan voor die 
belangrijke afspraak? De volgende keer wat 
eerder van huis vertrekken is mijn devies. 
U heeft met dit kamikaze ritje  een ontoe-
laatbaar risico genomen in mijn ogen!

Helaas was ik te verbouwereerd om een 
foto van uw kenteken te maken. Want an-
ders…

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

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

*lid van Provoet

De volgende Toren-editie

De volgende editie van Rond de Toren 
(editie 8) kunt u vanaf 28 april in de bus 
verwachten.

Uw bijdrage(n) 
hiervoor kunt u tot 
dinsdag 20 april 
19.00 uur aanbie-
den via mailadres 
info@ 
ronddetoren.nl

Eerder inleve-
ren kan en mag 
natuurlijk: heel 
graag zelfs! Daar-

mee heeft de redactie meer tijd om alle 
zorg aan uw artikel te besteden.

Redactie Rond de Toren
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ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.

Al ruim 3.000 Casade-huurders lid van    
Zonnecoöperatie Dakenstroom
Via het verbeteringsprogramma Daken- 
stroom van wooncorporatie Casade komen 
op zo’n 500 eengezinswoningen meer dan 
12.000 zonnepanelen. Van de collectieve 
zonne-energie die deze panelen opwekken, 

gaan ruim 3.000 Casade-
huurders	 profiteren.	 Als	
lid van Zonnecoöperatie 
Dakenstroom krijgen zij 
namelijk 15 jaar lang kor-
ting op hun energiebelas-
ting.
De komende jaren blijven 

er zonnepanelen bij komen en kunnen dus 
nóg meer huurders lid worden van de coö-
peratie.

“Ik ben heel blij met dit succes”, zegt Joris 
Loefs van Zonnecoöperatie Dakenstroom 
enthousiast. Hij is vanaf de eerste plannen 
betrokken bij Dakenstroom. “We hebben 
de coöperatie opgericht, zodat zoveel mo-

gelijk	huurders	van	Casade	kunnen	profite-
ren van de zonne-energie.
Dat gaat via een speciale regeling van de 
overheid”, vertelt Joris. “Inmiddels zijn 
ruim 4.200 zonnepanelen aangesloten en 
krijgt de eerste groep leden de korting van 
ongeveer € 70,- eind dit jaar op hun ener-
gierekening.”

Sámen voordeel
Casade maakt daken die aan onderhoud 
of vervanging toe zijn, klaar voor de toe-
komst. In 2050 moeten namelijk alle hui-
zen gemiddeld CO2-neutraal zijn.

Jan van Kessel, programmamanager duur-
zaamheid bij Casade: “De zonnepanelen 
zijn straks nodig als het gas uit die woning 
gaat. Maar we gebruiken ze nu voor col-
lectieve opwekking. Zo hebben wij én onze 
huurders dus allemaal voordeel van Dak-
enstroom!”

Meer informatie op:  
www.onzedakenstroom.nl en   
www.casade.nl/dakenstroom
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Goed tegen droogte en tegen hittestress

CDA: Laat het water naar Het Witte Kasteel stromen
CDA-lid Tom Dankers heeft al heel lang het 
idee om oppervlaktewater naar de grach-
ten van Het Witte Kasteel te laten stromen. 
Hij borduurt hiermee voort op een oud plan 
van de lokale ZLTO om van de Zandleij aan 
de Udenhoutseweg water af te tappen en 
dit water te voeren naar de bovenloop van 
de historische Blauwloop, die tot op de dag 
van vandaag droog maar nog intact is. In 
vroeger tijden hield de Blauwloop via een 
aftakking de grachten van het kasteel op 
peil om verderop via het Kraanven richting 
het stroomgebied van de Donge te gaan.

Samen met anderen heeft Tom dit met CDA-
fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken 
en CDA-waterschapsbestuurder Alwijn ten 
Cate besproken. Dit heeft ertoe geleid dat 
de gemeente Loon op Zand, Landschaps-
park Pauwels, Waterschap De Dommel en 
Waterschap Brabantse Delta hier nu een 

onderzoek naar uitvoeren. De CDA-fractie 
van Loon op Zand heeft dit idee ook ver-
woord tijdens de behandeling van het Pro-
gramma Water en Riolering 2021-2024, dat 
in oktober 2020 in de gemeenteraad is be-
sproken.

Wateraanvoer
Er worden op dit moment twee mogelijkhe-
den onderzocht om het water aan te voe-
ren. De ene mogelijkheid is om het water 
vanuit de Zandleij naar de Blauwloop te 
geleiden en vandaar naar de grachten. De 
andere mogelijkheid is om het gezuiverde 
water van de rioolwaterzuivering Tilburg 
via een buis naar de grachten te brengen. 
Uiteraard worden ook combinaties onder-
zocht.

Goed tegen droogte
Om water in de grachten van Het Witte 

 °Van links naar rechts: Mieke Broeders-Habraken, Alwijn ten Cate en Tom Dankers voor de gracht 
van Het Witte Kasteel. (Eigen foto)
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Kasteel te krijgen wordt nu grondwater 
opgepompt. Een pomp staat een aantal 
malen per jaar drie dagen te draaien om 
het water op peil te brengen. Vanwege cul-
tuurhistorische waarden en het risico op 
verzakkingen moet er continu water in de 
grachten staan. In dit opgepompte voed-
selarme water komt bijna geen natuurlijk 
leven voor.

Op dit moment stroomt de gekanaliseerde 
Zandleij naar het Drongelens Kanaal, waar-
na het via de Bergsche Maas naar zee gaat. 
De Zandleij wordt voor een groot gedeelte 
gevoed door het stadswater van de riool-
waterzuivering Tilburg. In tijden van zware 
regenval kan deze waterloop de grote hoe-
veelheid water niet aan. Daarom liggen er 
ook	grote	buffervijvers	 om	de	 rioolwater-
zuivering.

Wanneer water via de Zandleij en de 
Blauwloop naar het Witte Kasteel zou stro-
men wordt het niet zo snel mogelijk en on-
gebruikt naar zee afgevoerd, hoeft er geen 
grondwater te worden opgepompt en staat 
er altijd water in de grachten. Bovendien 
wordt de verdroging in het stroomgebied 
van de Blauwloop tegengegaan, wat goed is 
voor de natuur en het agrarisch landschap.

Goed tegen hittestress
“Het tegengaan van verdroging en het lan-
ger vasthouden van water in waterlopen 
zorgen er ook voor dat het koeler in de om-
geving wordt. Daarom wordt opname van 
dit project in het uitvoeringsprogramma 
van de Regionale Energie- en Klimaatstra-
tegie (REKS) ook onderzocht.

In de REKS van de regio Hart van Brabant 
staan klimaatmaatregelen opgesteld,” vat 
fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken 
samen. “Dit plan heeft veel voordelen voor 
onze inwoners, hun kinderen en de natuur 
en het landschap in hun omgeving. Daarom 
heeft dit project de steun van onze partij 
en blijft het CDA Loon op Zand zich hier 
hard voor maken.”

CDA Loon op Zand
•	Meer informatie kunt u vinden op www.

cdaloonopzand.nl of e-mail naar info@
cdaloonopzand.nl.

  

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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Thiessen Wijnkopers eerste ingeschreven

Honderd jaar   
Handelsregister KVK

100 jaar geleden werd het eerste bedrijf 
ingeschreven in het kersverse Handelsregis-
ter van KVK, dat op 15 maart 1921 wette-
lijk werd vastgelegd in de Handelsregister-
wet. Thiessen Wijnkoopers uit Maastricht 
had op 17 maart 1921 de primeur. Het is 
één van 2.331 bedrijven die sinds 1921 in 
het Handelsregister staan en nu nog steeds 
actief zijn.

“We hebben de akte ingelijst in de zaak 
hangen,” vertelt Gerry Habets, vinoloog 
en bedrijfsleider bij Thiessen Wijnkoopers. 
“Er staat nog steeds een 1 in het inschrijf-
nummer, daar zijn we trots op. Bij elke 
proeverij of rondleiding staan we hier even 
bij stil.” Het bedrijf bestaat sinds 1717 en 
is na ruim 300 jaar nog steeds actief in de 
wijnhandel.

100 jaar
De lijst van 2.331 bedrijven die al sinds 
1921 in het Handelsregister staan is heel 
divers: o.a. juweliers, kappers, slagerijen 
en bouwbedrijven. Ze hebben oorlogen en 
crisisjaren overleefd. Wat ook opvalt is het 
aantal verenigingen dat al 100 jaar bestaat. 
Van toneel-, zang- en voetbalverenigingen 
tot uitvaart- en ijsverenigingen.

Wettelijke doelen
KVK legt van iedere onderneming en ande-

re rechtspersoon onder andere vast wat de 
handelsnaam is, op welke adres het geves-
tigd is en wie tekenbevoegd en aansprake-
lijk is. Iedereen kan deze bedrijfsgegevens 
24/7 opvragen in het Handelsregister. 

Naast	 rechtszekerheid	 zijn	 de	 efficiëntie	
van de overheid en het stimuleren van de 
economie wettelijke doelen van het Han-
delsregister. Zo hoef je als ondernemer 
niet bij iedere instantie opnieuw je gege-
vens achter te laten om te bewijzen dat je 
ondernemer bent. Ook is het eenvoudig om 
via het register klanten en opdrachtgevers 
te vinden.
In 2020 is er nog een doel toegevoegd in de 
wet: fraudesignalering. KVK heeft een rol 
in het bestrijden en voorkomen van crimi-
naliteit. Niet alleen doordat gegevens uit 
het register worden gebruikt door instan-
ties als Dienst Justis, maar ook voor het de-
tecteren van signalen die mogelijk duiden 
op fraude of andere criminele activiteiten, 
zoals mensenhandel of plof-bv’s.

Hofleverancier
Als je bedrijf 100 jaar bestaat en al die tijd 
een onberispelijke bedrijfsvoering heeft 
gehad,	dan	zou	je	als	bedrijf	de	titel	Hofle-
verancier kunnen krijgen. Bijna 600 bedrij-
ven	in	Nederland	hebben	dit	predicaat.	□
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Een bijzondere passie van Edo Timmermans

Kubussen, Nanodots en Polyomino’s
De deur van zijn appartement staat al gast-
vrij open en ik word ontvangen door een 
goedlachse Edo Timmermans (53). Ik tref 
een echt mannenhuishouden aan, dat cha-
otisch lijkt, maar waar Edo alles kan vin-
den als hij iets nodig heeft. Mijn moeders 
handen zouden gaan kriebelen om te gaan 
opruimen, maar dit is Edo’s domein en niet 
dat van mijn moeder.
Aanleiding tot ons gesprek is een inge-
zonden stuk van Edo dat te lang was voor 
plaatsing en de nodige vragen opriep. Van-
daar deze kennismaking met de man achter 
zijn verhaal, zijn kijk op de wereld en zijn 
niet alledaagse passie.

Wie is Edo?
Edo, geboren in 1967, woont al bijna zijn 
hele leven in Loon op Zand. Is er opge-
groeid, ging in Tilburg naar de Montesso-
rischool omdat zijn moeder op een der-
gelijke school heeft gewerkt, deed zijn 
middelbare school op het Pauluslyceum in 
Tilburg en begon daarna op de TU in Eind-
hoven met de studie Informatica. Door o.a. 

het vak statistiek liet zijn motivatie om af 
te studeren hem in de steek, maar door de 
zelfgekozen weg binnen het leren program-
meren werd de basis gelegd voor de pas-
sies in zijn latere leven: de geometrische 
figuren,	het	ontwerpen	en	maken	van	puz-
zelkubussen	 en	 het	 creëren	 van	 kunstige	
voorwerpen en gebouwen met magnetische 
kogeltjes, Nanodots geheten. Maar daar-
over later meer.

Niet een carrièremaker
Edo is wat betreft inkomsten snel tevreden 
en kan met weinig rondkomen. Hij heeft 
een tijd gewerkt bij het AH-distributiecen-
trum en als postbezorger in Loon op Zand. 
Na ook het overlijden van zijn vader woont 
Edo in zijn appartement en kan hij met 
zijn	eenvoudige	levensstijl	financieel	rond-
komen. Dat geeft hem ook de gelegenheid 
om zich bezig te houden met zijn passies. 
Verder is hij vrijwilliger bij Automaatje en 
brengt hij mensen naar dokter, supermarkt 
of familie als vervoer nodig is.

Edo vertelt: “Mijn vader was erg technisch, 
hij had werktuigbouwkunde gestudeerd en 
werkte met de eerste computers bij de 
Volt. Mijn moeder was veel bezig met spiri-
tualiteit. Beide zaken heb ik van hen mee-
gekregen. Ik ben een aantal keren in India 
geweest. Heb onderricht gehad van wijze 
leermeesters die mij veel geleerd hebben. 
Het heeft geleid tot aparte ervaringen. Het 
is me bijvoorbeeld overkomen dat mede-
werkers van drie verschillende geheime 
diensten me letterlijk hebben gevraagd of 
ik voor hun dienst zou willen werken, waar 
ik niet op ben ingegaan.”

In welke mate beïnvloedt dat je leven?
“Ik probeer mijn weg te vinden om er mee 
om te gaan. Een aantal uitzonderlijke spi- °Edo Timmermans. Foto Rond de Toren.
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rituele ervaringen die ik tijdens mijn leven 
heb opgedaan helpen daarbij enorm. Ik ben 
er eigenlijk mijn hele leven al op voorbe-
reid om met buitengewone omstandighe-
den om te gaan.”

Edo kiest er bewust voor om zich niet met een 
Covid19-vaccin te laten inenten. Hij vindt 
oprecht dat dat niet verstandig is; hij on-
derbouwt dat met het verhaal van de Belgi-
sche immunoloog Geert Vanden Bossche die 
een humanitaire ramp voorziet bij vaccine-
ren tijdens een epidemie (www.youtube.
com/watch?v=ZJZxiNxYLpc&t=2128s). 
Edo ziet geen berichten daarover in de pers 
en vermoedt dat de verstrengelde belan-
gen van farmaceuten, overheid en media 
daarbij een rol spelen.
Als interviewer verzucht ik dan: “Weer een 
andere kant van het verhaal. Wat moet een 
gewoon mens toch met die verwarrende en 
erg moeilijk te verenigen berichten? Wordt 
daar onze wereld beter van?

De passies van Edo:   
bezig zijn met vormen
“Enige jaren ben ik gesponsord door eerst 
een Nederlands bedrijf en later een Cana-
dees bedrijf dat Nanodots (magnetische 

kogeltjes) produceert. Op YouTube-kanaal 
Edo	Timmermans	kun	je	filmpjes	zien	van	
voorwerpen en vormen die ik heb gemaakt. 
Een voorwerp of patroon vormt zich vaak 
door het herhalen van een klein vormpje 
dat door experimenteren ontstaat. Bij en 
aantal vormen zijn beweging mogelijk zo-
als bijvoorbeeld een scharnierconstructie, 
bij sommige anderen ontstaat door blijven-
de vervorming een nieuw fraai patroon.”
Het demonstreren van zijn vaardigheid op 
dit gebied bracht hem op enkele bijzonde-
re plekken in de wereld, waaronder Japan, 
Zwitserland, Qatar en de Verenigde Sta-
ten. In Dubai heeft hij de wolkenkrabber 
de 829,8 meter hoge Burj Khalifa op schaal 
nagebouwd met Nanodots.

Edo heeft een speciaal gevoel voor wiskun-
dige geometrische vormen en combinaties 
van vormen die hij met behulp van zelfge-
schreven computerprogramma’s ontdekt, 
een aantal puzzels heeft hij ook van hout 
gemaakt. Het computerprogramma dat de 
kubuspuzzels berekent verdeelt een mas-
sieve kubus in 8 stukken, zodanig dat met 
dezelfde puzzelstukken 3 kleinere mas-
sieve kubussen kunnen worden gemaakt, 
met zijdes in verhouding 3-4-5. Uit de mil-
joenen mogelijkheden heeft Edo met een 
ander programma een aantal bijzondere 
oplossingen geselecteerd die hij vervolgens 
handmatig heeft gemaakt.

Ook hierbij komt zijn technische vaardig-
heid en precisie aan bod. Hij demonstreert 
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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

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

€ 2.999,-

UITGEVOERD MET EEN LUXE NEXUS 8 DI2 NAAF WAARDOOR
U MOEITELOOS AUTOMATISCH OF MANUEEL KUNT SCHAKELEN!

ECO CITY 5
ACCU 
Shimano 504Wh

MIDDENMOTOR
Shimano STePS 250W, 60Nm

STADS-TOURFIETS

SERVICE 
Inclusief 2 gratis onderhoudsbeurten

€ 1.999,-

 °Gelukkig hebben we deze ansichtkaart nog van café ‛Echo der Duinen’ aan de Hoge Steenweg.
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een paar kubussen waarvan de onderdelen 
op een bijzondere manier in elkaar passen. 
Bij één ervan is een combinatie van een 
draai- en een schuifbeweging nodig om een 
kubus te vormen. Het is uitzonderlijk dat 
dat mogelijk is in een puzzel waar je van 
een kubus drie kleinere kubussen kan ma-
ken. Het handmatig maken van een houten 
kubuspuzzel kost hem 16 uur en is dus echt 
monnikenwerk.

Spiritualiteit
Ook hier speelt spiritualiteit een rol. De 
zojuist beschreven kubus heeft Edo ver-
noemd naar de Hindoe god Ganesha, de god 
die helpt bij het oplossen van problemen. 
“Deze god heeft een olifantenhoofd, één 
van de puzzelstukken doet aan Ganesha 
denken, wat mooi past bij de uitzonder-

lijke combinatie van draaien en schuiven 
in een dergelijke puzzel. In de andere ge-
toonde puzzel lijkt het centrale puzzelstuk 
op het Om symbool, dat in het Hindoeïsme 
onder andere de Heilige Drie-eenheid sym-
boliseert. De symboliek van het symbool 
past perfect bij wat er mechanisch in die 
puzzel gebeurt.

In weer een andere puzzel komt een zeld-
zame soort draaibeweging voor. In die puz-
zel doen de vormen van de stukjes denken 
aan de symbolen van de eerste evangelis-
ten, wat weer mooi past bij die beweging, 
waarbij tijdens het draaien het draaipunt 
verschuift. Die verschuiving volgt namelijk 
een pad dat aan een visje doet denken, het 
eerste symbool van de Christenen”, aldus 
Edo.

Edo is graag bezig met polyomino’s
Een polyomino is een polyvorm met het 
vierkant als basisvorm. De polyomino wordt 
gevormd door een aantal vierkanten in een 
vlak te plaatsen zodanig dat ze één geheel 
vormen en zodanig dat ze elkaar met min-
stens één zijde raken (zie voorbeeld).

Trots laat Edo mij aan het einde van ons 
gesprek een wiskundeboek-B voor HAVO- 
scholieren zien waar hij wordt genoemd als 
onderzoeker van dissecties van vierkanten 
en kubussen. Hij heeft er over gepubliceerd 
in het blad Pythagoras en Cubism for Fun. 
“Wiskundige puzzels en spiritualiteit lijken 
niks met elkaar te maken kunnen hebben.

Bij het ene is alles bewijsbaar en objectief 
en bij het andere speelt ongrijpbaarheid en 
subjectiviteit een grote rol. Ik kan er met 
weinig mensen over praten en weet dat ik 
vaak verkeerd begrepen wordt. Dat maakt 
het leven wel eens eenzaam”, merkt hij 
tot slot op. Maar dat ligt niet aan je en-
thousiasme, Edo.

Redactie: Ton Kalkers
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TipTop Tuinen in Loon op Zand
Vrijwilligers knappen in één weekend zo-
veel mogelijk tuinen op.

Op 1 en 2 mei mobiliseert Loonopzand-
voorelkaar zoveel mogelijk vrijwilligers 
om tuinen op te knappen van mensen die 
dit zelf niet zo makkelijk kunnen. Dorps-
genoten die hun tuin zelf niet kunnen aan-
pakken, worden uitgenodigd om hun hulp-
vraag op www.loonopzandvoorelkaar.nl 
te plaatsen. Vrijwilligers kunnen zich via 
de website opgeven en zelf een afspraak 
plannen om op 1 of 2 mei te helpen in de 
tuin.

Heggen snoeien en grasmaaien favoriet
‘Loon op Zand Voor Elkaar’ is een platform 
dat vrijwilligers koppelt aan mensen en 
organisaties die wel wat hulp kunnen ge-
bruiken. In de lente zijn er erg veel vra-
gen over het opknappen van tuinen. Vooral 

heggen snoeien, grasmaaien en lente klaar 
maken van de tuin zijn favoriet. Daarom 
is ervoor gekozen om extra aandacht aan 
deze hulpvragen te besteden en zoveel mo-
gelijk mensen op te roepen om te helpen 
tijdens het TipTop Tuinen Weekend. Dit kan 
coronaproof, aangezien het in de buiten-
lucht plaatsvindt en gemakkelijk op 1,5 
meter gedaan kan worden.

Wil jij helpen om een tuin op te knappen 
of heeft jouw tuin wel een opknapbeurt 
verdiend? Kijk op www.loonopzandvoorel-
kaar.nl/vrijwilligerswerk-doen/tiptoptui-
nenweekend om je aan te melden. Voor 
meer informatie of hulp bij het aanmelden 
kun	je	ook	bellen:	0416-280280.	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Wat te doen bij een blaar?

Er wordt de laatste tijd wat afgewandeld 
in ons dorp. Een gezond tijdverdrijf in deze 
tijden. Maar wat te doen bij een blaar?

Dek de gesloten blaar steriel of zo schoon 
mogelijk af. Prik in verband met infectie-
gevaar een gesloten blaar alleen open, als 
deze echt hinderlijk is.
•	Was uw handen voor en na het behande-

len van de blaar.
•	Ontsmet de huid voor en na het doorprik-

ken met een huidontsmettingsmiddel;
•	Prik de gesloten blaar door met een ste-

riele naald of bloedlancet. Prik zo dicht 
mogelijk tegen de huid een gaatje in de 
boven- en onderzijde van de gesloten 
blaar. Prik eerst aan de bovenzijde;

•	Druk de blaar leeg met een wattenstaaf-
je of gaasje en vang het vocht op met 
een gaasje;

•	Dek de blaar steriel of zo schoon moge-
lijk af.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt 
u terecht op www.ehbo-loonopzand.nl. 
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met info@ehbo-loonopzand.nl.	□

Verloren
Op zaterdag 3 april jl. is de pinguïn-
knuffel	 (foto	 boven)	 van	 onze	 jongste	
zoon rond 20.00 uur uit zijn rugzak ge-
vallen tussen de Cassiopeia en de Ursa 
Major.	 Mocht	 iemand	 deze	 knuffel	 ge-
vonden en meegenomen hebben, dan 
hoor ik het graag.

Ons zoontje wil hem erg graag terug.  
Bel a.u.b. naar tel. 06-22524540.

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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VVD: Samen houden we onze 
gemeente veilig!

Op verzoek van politie en in overleg met 
de officier van Justitie kan de burgemees-
ter besluiten om (flexibel) cameratoezicht 
in te stellen.

Wat betekent cameratoezicht eigenlijk? En 
wanneer stellen we dat in? Welke rol heeft 
u als inwoner van Loon op Zand? Vragen 
waar dit artikel antwoord op geeft.

Wat betekent cameratoezicht?
Cameratoezicht kan op twee manieren 
plaatsvinden. Vaste camera’s die zijn ge-
monteerd	 of	 flexibele	 camera’s	 die	 tij-
delijk op een locatie worden neergezet. 
Concreet voorbeeld is het winkelgebied in 
Kaatsheuvel.
De reden dat hier vaste camera’s hangen is 
om bij te dragen aan uw veiligheid en om 
strafbare feiten te voorkomen. Een ander 
voorbeeld is afvaldumping langs de weg, 
Bij het Blauwe Meer hangen daarom ook 
camera’s.
 
Mocht er dan toch een strafbaar feit plaats-
vinden, dan bekijkt de politie de beelden. 
Mocht er iets strafbaars op de beelden 
staan dan kunnen ze gebruikt worden om 
de daders op te sporen. De beelden worden 
na 28 dagen verwijderd.

Wanneer wordt er cameratoezicht  
ingesteld?
De burgemeester van Loon op Zand besluit 
in	overleg	met	de	politie	en	de	officier	van	
justitie	waar,	en	of,	er	vast	of	flexibel	ca-

meratoezicht wordt ingesteld. Dus het is 
nooit zonder reden dat er cameratoezicht 
komt. De burgemeester neemt dit belang-
rijke besluit na meldingen en aangifte van 
inwoners van Loon op Zand bij de politie. 
De burgemeester mag dit besluit nemen op 
basis van de gemeentewet.

Belofte ingelost van ons   
verkiezingsprogramma!
Tijdens de afgelopen verkiezingen hebben 
wij	onze	wens	voor	flexibel	cameratoezicht	
niet onder stoelen of banken gestoken. De 
VVD heeft het mede mogelijk gemaakt om 
de APV (Algemene Plaatselijke Verorde-
ning) aan te laten passen om dit te kunnen 
realiseren.

Als het besluit genomen is zet de leveran-
cier, FSN, de camera’s op locatie neer. Dit 
besluit wordt bekend gemaakt via de web-
site overheid.nl en de social media van de 
gemeente.

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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Welke rol heeft u als inwoner   
van Loon op Zand?
De burgemeester neemt dit belangrijke be-
sluit	na	overleg	met	politie	en	de	officier	
van justitie. Daarbij worden meldingen van 
overlast en aangiftes van diefstal gekop-
peld aan de locaties waar deze plaatsvin-
den.

U heeft als inwoner van Loon op Zand dus 
een belangrijke rol! Uw informatie over 
overlast en het doen van aangiftes bij de 
politie zorgt ervoor dat het op deze loca-
ties weer veilig wordt.
Daarom de volgende tips:
•	Meldt overlast bij de politie;
•	Doe aangifte van diefstal bij de politie.

Kortom, samen houden we onze gemeen-
te veilig!

VVD Fractie-
ondersteuner
Michel Verhoeven
Tel: 06-55825274
Woonachtig in
Loon op Zand

Inloophuis TOON opent   
de deuren weer
Vanaf maandag 29 maart gaat Inloophuis 
TOON weer gedeeltelijk open. Lange tijd 
zijn de deuren gesloten geweest en was 
alleen telefonisch contact mogelijk tussen 
gasten en vrijwilligers. Nu is iedereen die 
geraakt is door kanker weer van harte wel-
kom!

Maak vóóraf een afspraak
Voorlopig vragen wij iedereen een af-
spraak te maken wanneer u Inloophuis 
TOON wilt bezoeken. Bel hiervoor tijdens 
onze openingstijden naar 65 27 34. De ope-
ningstijden zijn maandag- tot en met vrij-
dagochtend van 10.00 – 12.00 uur en maan-
dagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.

Bezoek Inloophuis TOON alleen als u vrij 
van klachten bent. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Inloophuis TOON
Jan de Rooystraat 15, 5141 EN  Waalwijk
T 0416 – 65 27 34
E-mail: info@thhw.nl
Website: www.inloophuistoon.nl

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

  Café – Cafétaria 
 

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

 
Wij zijn geopend om af te halen. 

 

Vanaf 1 april zijn wij voortaan 
ook op maandag geopend! 

 

Voor de lekkerste friet, snacks en het lekkerste softijs en schepijs 
kunt u bij ons terecht. 

 
Openingstijden cafetaria: maandag, woensdag en donderdag 16.00 tot 20.00 uur. 

Vrijdag, zaterdag en zondag 12.00 tot 20.00 uur. 
Op DINSDAG zijn we gesloten. 

 
Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen! 

Graag tot ziens bij Irmgard 
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Tussen kippen, koeien en een paar zeugen op de boerderij

Nieuwe fotocollectie toont nostalgisch boerenleven in Brabant
Een boer die zijn grasland bemest, een per-
ceel met goed opgestelde ruiters waarop 
gras en hooi ligt te drogen, een blik op het 
achterwerk van koeien in de oude potstal 
en een boerin die vroeg uit de veren is om 
de koeien te melken in de wei. Zomaar een 
greep	 uit	 de	 kleine	 maar	 fijne	 collectie	
van het Consulentschap voor Akkerbouw 
en Rundveehouderij, afdeling Tilburg, die 
het BHIC onlangs heeft gekregen en online 
heeft gezet.

De collectie bestaat uit ongeveer 270 foto’s 
van verschillende fotografen die in de jaren 
’50 tot ’70 van de vorige eeuw de dynamiek 
in boerenbedrijven in de omgeving van Til-
burg op de gevoelige plaat hebben vastge-
legd. Het consulentschap hield zich bezig 
met het hele bedrijf en bestond vooral uit 
voorlichting, onderzoek en onderwijs.

In en om de boerderij
“De afbeeldingen in zwart wit geven een 
mooi tijdsbeeld en een nostalgische inkijk. 
Niet alleen van het werk op het land, maar 
ook op de boerderij. Je ziet hier bijvoor-
beeld nog een boerderij met rieten dak, 
een houten schuur, een hooiberg en een 
grote moestuin. Nu is die hooiberg vaak 
weg, het huis is nieuw gebouwd en de schu-
ren zijn vervangen door moderne stallen”, 
vertelt Joost Hoedemaeckers, beheerder 
audiovisuele collecties bij het BHIC.

Bladerend door de collectie kijken we bij-
voorbeeld in de melkkamer waar alle melk-
bussen schoon geboend zijn en uitdruipen 
op een rek, staan weckpotten zorgvuldig 
gerangschikt in de voorraadkelder en wordt 
de	koffie	op	de	kachel	warm	gehouden	in	de	
boerenkeuken. Maar je ziet ook hoe bieten 
voor het inkuilen met de bietenhakselma-
chine kapot worden gesneden, melkbussen 
’s ochtends vroeg opgehaald worden om ze 
naar de zuivelfabriek te brengen en boeren 
van de Rooms Katholieke Jonge Boeren-
stand (RKJB) die gymnastiek en behendig-
heidswedstrijden doen. 

Behalve veel foto’s van paard en wagens 
en driespannen ontdek je in deze verzame-
ling ook nieuwere landbouwtechnieken en 
machines die rond die tijd al werden inge-
zet om te zaaien, oogsten en het land te 
bewerken.

Tractor vervangt paard en wagen
In de eerste jaren na de oorlog waren er in 
de landbouw nog geen grote veranderingen 

 °Tussen de kippen in Bladel (1963), beeld-
collectie Consulentschap voor Akkerbouw en 
Rundveehouderij, afdeling Tilburg | BHIC.
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gaande. De meeste Brabantse boeren had-
den een gemengd bedrijf met wat akker-
bouw, koeien, kippen en een paar zeugen. 
Daarnaast wat aardappels, rogge, knollen, 
bieten en grasland. Het zwaardere werk 
gebeurde met paarden, maar er werd ook 
veel handmatig gedaan met schop, mest-
vork,	hark	en	schoffel.

In 1950 kwam door de Marshallhulp de me-
chanisatie	 flink	 op	 gang.	 Paard	 en	wagen	
maakten plaats voor de tractor, die veel 
sneller was en waaraan boeren grotere 
landbouwmachines konden koppelen.

Reageer
Lang niet alle fotobeschrijvingen zijn vol-
ledig. Weet je meer over een foto? Reageer 
dan gerust en help ons aan meer informa-
tie. Kijk op: www.bhic.nl. □

 °Tijdens de Varkensfokdag in Haaren beoorde-
len boeren de varkens (1960), beeldcollectie 
Consulentschap voor Akkerbouw en Rundvee-
houderij, afdeling Tilburg | BHIC.
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

C. Verheijen, 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.

Zie ook pag. 38
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Eric de Brouwer.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Nick de Lange.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV De Vriendenkring ie-
dere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in de ruimte van ‘De Lucht-
bode’ aan de Willibrordusstraat.
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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. 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
Nr. 12 verschijnt op 21 juli 13 juli vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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ANWB Kinderfietsenplan ontvangt  
1481 fietsen uit Noord-Brabant

De ANWB is in maart gestart met de cam-
pagne	‘Elk	kind	veilig	op	de	fiets’.	Sindsdien	
komen	er	uit	het	hele	land	fietsen	binnen	
voor	het	ANWB	Kinderfietsenplan.	De	teller	
staat	 inmiddels	op	10.000	fietsen	en	daar	
is	de	ANWB	heel	blij	mee,	want	elke	fiets	
telt. De ANWB vraagt iedereen om thuis te 
kijken	of	er	nog	ongebruikte	fietsen	in	de	
schuur staan en doet hierbij een speciale 
oproep aan de provincie Noord-Brabant.
Niet	 voor	 alle	 kinderen	 is	 een	 eigen	 fiets	
vanzelfsprekend. Zij groeien op in een om-
geving	waar	geen	geld	is	voor	een	fiets	of	
waar	het	niet	gebruikelijk	is	om	te	fietsen.

De ANWB vindt dat alle kinderen in Neder-
land	 een	 eigen	 fiets	 verdienen	 en	 vraagt	
daar met de campagne ‘Elk kind veilig op 
de	fiets’	extra	aandacht	voor.	Nederlanders	
steunden afgelopen maand enthousiast de 
oproep	van	de	ANWB	om	ongebruikte	fiet-
sen	 te	 doneren	 aan	 het	ANWB	Kinderfiet-
senplan. Inmiddels zijn er al duizenden 
fietsen	 ingezameld.	 De	 fietsen	 worden	 in	
regionale werkplaatsen opgeknapt en ko-
men met behulp van lokale partners te-
recht	bij	kinderen	die	het	hardst	een	fiets	
nodig hebben.

Eerder bleek uit onderzoek van de ANWB 
dat	een	derde	van	de	huishoudens	fietsen	
heeft staan die niet meer gebruikt worden; 
in totaal zijn er 3,8 miljoen ongebruikte 
fietsen	 in	Nederland.	Deze	fietsen	kunnen	
worden aangemeld via:
anwb.nl/kinderfietsenplan.	□

 ° In een vorige Toren-editie kon u bloeiende 
krokussen zien op de groenstrook aan de 
Ecliptica naast de Kasteelweide. Deze hebben 
inmiddels plaats gemaakt voor vele narcissen. 
Foto: Ruud Peters.



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”



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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