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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Stef en Margarette van ‛Stef Schoenen’
•	Samen er tegenaan om beperkingen corona het 

hoofd te bieden.

Tot ziens Eva, welkom Riky
•	Rond de Toren heef nieuwe penningmeester.

Waarom WAROM?
•	Een intervieuw met twee energieke gasten.

ZJUU, horecazaak met Loonse saus
•	Sandra en Ruben durven het aan.

Een onvergetelijk avontuur
•	Zeiltocht	met	de	‛Wylde	Swan’.

Vreemde kostgangers   
uit een vervlogen tijd…
•	De erfenis van het Tilburg’s Natuur Dierenpark.
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VAN DE REDACTIE...............

De naam van kruiden

Namen van kruiden zeggen dikwijls ook iets over hun gebruik en medicinale werking. 
Planten	hebben	niet	altijd	een	naam	gehad	en	zeker	geen	officiële	naam.	Vroeger	moest	
men dan ook een beschrijving geven om een plant aan te duiden. Of iedereen gaf zelf een 
naam aan een plant en de namen waren streekgebonden. Zo werd het Sint-janskruid, ook 
Bokstalen, Hardhooi, Duvelsjacht, Peerkum, Kroontjeskruid of Olieblommeke, genoemd. 
Al die streeknamen vertellen ieder hun eigen verhaal. Uiteindelijk heeft Carl Linnaeus een 
wetenschappelijk	 systeem	 opgesteld,	 waardoor	 elke	 plant	 een	 officieel	 geregistreerde	
naam kreeg. Maar dat neemt niet weg dat we nu ook nog kunnen genieten van de oude 
volksnamen, want plantennamen van vroeger en nu vertellen ons nog steeds een verhaal 
over	gezondheid	en	ziekte,	over	leven	en	dood,	over	vreugde	en	verdriet.	Dus	‛geniet’	van	
ogentroost, vrouwenmantel, aardrook en madeliefje.

Zo is er de witte dovenetel, brandnetel, zwarte netel, gele dovenetel, 
paarse dovenetel. De bladeren van deze plant lijken sterk op die van 
de brandnetel. Vanwege het feit dat die van de dovenetel niet steken, 
werd de plant vroeger door de een dode netel, door de ander dovene-
tel genoemd. Dus een netel die niet prikt, een netel die geen netel is, 
maar familie van de lipbloemen of de Labiaten.
Heeft de Nederlandse naam betrekking op het blad, zijn wetenschap-
pelijke naam Lamium dankt de plant aan de vorm van de bloem; het 
Griekse lamos betekent muil of keelgat. De onder- en bovenlip van 
de bloem sluiten namelijk niet op elkaar en laten duidelijk een open 
keelgat zien.
De bloem bevat veel nectar en werd uitgezogen, vandaar ook de vele 
volkse namen van Zuigbloem, Honingbloem tot Suikernetel. Kinderen waren er vroeger dol 
op. Je leerde dat als kind van de oudere kinderen. Omdat erop gezogen werd en er zoet 
vocht uitkwam, werd er mogelijk ook verband gelegd met het zuigen aan de borst, van-
daar de oude Vlaamse namen mammeluiten en memmekenskruid. Het lijkt erop dat vele 
verhalen, de signatuur (melk, borsten) ons willen vertellen waar de plant goed voor is.

Gezondheid en ziekte hoort bij ons mensen en iedere tijd heeft zijn eigen manieren ge-
vonden om gezondheid te bevorderen en ziekte te bestrijden.
Virussen en vaccinaties kende men vroeger nog niet. Mensen overleefden met of zonder 
behandeling of dankzij of ondanks de behandeling en vaak ook niet.
Onderzoekers, idealisten, wereldverbeteraars, ontkenners, andersdenkenden zijn ook van 
alle tijden. De wereld hangt aan elkaar van verschillende meningen en methoden om de 
wereld te verbeteren. Eenheid is vaak ver te zoeken. 
Laten wij maar klein beginnen en proberen met een nieuw nummer van Rond de Toren in 
ieder geval de verbinding en samenhang in ons eigen dorp te bevorderen.
We wensen u weer veel leesplezier.
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Wandelrondje Noorderbos - 6,6 km

Deze 6,6 km lange landelijke rondwande-
ling loopt door een ander bijzonder stukje 
Loon op Zand en Tilburg-Noord. De route 
maakt gebruik van de wandelknooppunten. 

Lengte: 6,6 km, maar is zelf in te kor- 
 ten of te verlengen;
Type:  Rondwandeling, gemarkeerd;
Kenmerk: Water, bosrijk, vogels, akkers;
Startpunt: Loon op Zand knooppunt 16  
 gelegen net voorbij de tuin  
 van Hydra 14.;
Knp: 16, 54, 56, 57, 23, 29, 27, 55,  
 16.

Informatie voor onderweg
Vanaf knp 16 naar knp 54 blijft u alsmaar 
de weg volgen. Negeer zijwegen. Na het 
oversteken van de Kasteelhoevenweg pas-
seer je al snel aan de rechterhand de ach-
terkant van Landgoed Sandtstaete. Dit 
landgoed is gelegen tussen de Kasteellaan 
en Moleneind. Het gebied heeft een groen 
karakter en kenmerkt zich door een afwis-
seling van bossen, bosjes, houtwallen, la-
nen, paden en weilanden. Het vormt een 
ideaal uitloopgebied voor bewoners van 
nabijgelegen woonwijken en voor recre-
anten, aldus informatie op de website. De 
oppervlakte van het gebied bedraagt circa 
15 hectare.

Bij de Udenhoutseweg gekomen rechtsaf 
en na 100 m bij knp 54 steek je de Uden-
houtseweg over en kort erna waterloop De 
Zandleij. Je loopt nu in het Noorderbos, 
een onderdeel van Landschapspark Pau-
wels.

De Zandleij begint hier in het tegenwoor-
dige Noorderbos ten noorden van Tilburg, 
waar zich een complex van vloeivelden be-
vindt. Deze zijn tussen 1919 en 1929 aan-
gelegd en dienden om het afvalwater van 
de stad Tilburg en zijn textielindustrie te 

zuiveren. De resten van deze waterzuive-
ring zijn nog steeds te zien.
Van hieruit stroomt het riviertje in noord-
oostelijke richting, door het natte en laag-
gelegen natuurgebied De Brand ten noor-
den van Udenhout, en vervolgens langs 
kasteel Zwijnsbergen bij Helvoirt. Daarna 
buigt de stroom zich in noordelijke richting 
en doorsnijdt de dekzandrug. Bij Cromvoirt 
komt de Zandleij uit in het Afwateringska-
naal 's-Hertogenbosch-Drongelen.

Tussen knp 54 en knp 56 kan de Televisieto-
ren Loon op Zand u niet ontgaan.
Televisietoren Loon op Zand is een 82 me-
ter hoge betonnen toren met zendmast. De 
toren is in 1955-1957 als straalverbindings-
toren gebouwd in opdracht van de PTT ten 
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behoeve van televisie en telefonie. Sinds 
1986 staat er een antennemast op de to-
ren. De antennemast was oorspronkelijk 
bedoeld voor gebruik door de regionale 
radio-omroep. Deze totaal 153 meter hoge 
constructie doet tegenwoordig dienst als 
zendmast voor omroepzenders en mobiel 
telefoonverkeer en een datacenter. De to-
ren zelf is eigendom van Cellnex Telecom, 
dat onder andere ook de torens in Amster-
dam, IJsselstein, Hoogersmilde en 
Rotterdam beheert. De mast op de 
toren is in handen van het bedrijf 
NOVEC. Vanaf de zendmast wor-
den programma’s uitgezonden van 
RADIONL, editie Midden-Brabant, 
100%NL, Omroep Brabant, Radio 
Veronica en Radio 4 en de radio en 
televisiekanalen van Digitenne.

Vanaf knp 56 loopt u een stukje 
door het bos met geboortebomen.
Een geboorteboom brengt op sym-

bolische wijze tot uiting dat elk kind moet 
kunnen opgroeien in een gezonde groene 
wereld. De geboortebomen blijven indivi-
dueel herkenbaar door de registratie op 
een digitale kaart.

Knp 57, 23, 29, 27  
Het Noorderbos en de Noorderplas
In het Noorderbos ligt sinds 2003 een bij-
zonder recreatiegebied, waar mensen kun-
nen	wandelen,	fietsen	en	paardrijden.	Dit	
Noorderbos werd aangelegd op de voorma-
lige vloeivelden die ooit gebruikt werden 
als waterzuivering. Die functie is nog af te 
lezen aan dijken en ‘aquaducten’ waarover 
het water geleid werd. In het bos werden 
twee contrasterende bostypen aangeplant, 
een eikenbos en een gemengd parkbos 
met diverse boomsoorten. De Noorderplas, 
waarvan het afgegraven zand is gebruikt 
voor de aanleg van de tangent, heeft een 
belangrijke natuurfunctie binnen dit ge-
bied. Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door 
het feit dat er broedende dodaarzen en ijs-
vogels	 zijn	 aangetroffen.	 Het	 Noorderbos	
vormt een directe verbinding tussen het 
Huis ter Heide en De Brand, en waardevolle 
fauna	en	flora	uit	deze	natuurgebieden	vin-
den ook hier een plek.

Na knp 27 steken we weer de Udenhoutse-
weg over richting knp 55 en belanden dan 
op het Moleneind.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Waar nu de Geboortebomen rechts staan, 
stond in 1832 een boerderij. De contouren 
van deze boerderij en het voormalige erf 
worden gemarkeerd door de Geboortebo-
men: Pruimenbomen en lijsterbes.
Deze verbinding door bomen geven het 
verleden een plek in dit vernieuwde land-
schap.

Op het Moleneind, midden in landschaps-
park Pauwels, staat de Educatieve Boerde-
rij, als onderdeel van de Pauwelshoeve.
Hier bouwen vrijwilligers aan een natuur-
en-mensen-ontmoetingsplek in een ge-
varieerd landschap. Een oude stal wordt 
verbouwd tot ruimte voor cursussen, 
workshops en excursies. Rondom de hoe-
ve komen volop bloemrijke graslanden en 
bloemrijke akkers.

Het heet niet voor niets Educatieve Boer-
derij, want schoolklassen en andere be-
zoekers kunnen er van alles leren over 
duurzaamheid, natuur, landschap, cultuur-
historie, en natuurlijk over wol en schapen.

De Lachende Ooi
De boerderij is ook de thuisbasis 
van de schaapskuddes van De La-
chende Ooi. De Lachende Ooi is ge-
specialiseerd in landschapsbeheer 
door inzet van schaapskuddes in 
natuurterreinen in de meest bre-
de zin van het woord. Begraasde 
terreinen zijn onder andere stuif-
zandheide, droge heide, vochtige 
heide, kapvlaktes, schraalgraslan-
den, dijken, golfbanen en stadsna-
tuur.

Op een mooi terrein naast de Pauwelshoe-
ve is AMO Moleneind gevestigd.
AMO biedt actieve, creatieve en uitdagen-
de buitenschoolse opvang en begeleiding 
aan kinderen uit het speciaal onderwijs en 
begeleiding voor jongvolwassenen met een 
(verstandelijke) beperking en/of gedrags- 
en ontwikkelingsproblemen.
Voor de activiteiten beschikt AMO over een 
kunstgras voetbalveld en een speelbos. 
Daarnaast worden ook activiteiten uitge-
voerd in de omgeving van Loon op Zand.

We vervolgen de weg over het Moleneind 
richting knp 16, passeren vakantiewoning 
Ons Binkje en Kerstbomenkwekerij Dinge-
mans, hebben een mooi zicht op de laatste 
uitbreiding van Loon op Zand en komen via 
de eerste bebouwing weer uit op de Hydra 
bij knp 16.

Redactie: Ton Kalkers
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          Kom jij ons team versterken?
Wegens de groei van ons mooie bedrijf zijn wij per direct op zoek  
naar een fulltime automonteur.
Wij bieden een gezellige afwisselende werkplek waar service en 
klantvriendelijkheid voorop staan. 

Wat verwachten wij van jou: 
•	Gemotiveerd
•	Zelfstandig kunnen werken
•	Apk papieren of bereid om deze te halen
•	Klantgerichte instelling
•	Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wat hebben wij te bieden?
•	Fulltime baan met doorgroeimogelijkheden
•	Werken in een klein team
Bij interesse horen wij heel graag van jou!
0416-282726  info@autobedrijfpols.nl
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Stef en Margarette van ‘Stef Schoenen’

Samen er tegenaan om beperkingen corona  
het hoofd te bieden
Dat het coronavirus voor veel zelfstandige 
winkelbedrijven heel wat teweeg heeft ge-
bracht, is inmiddels bekend. Voor veel ei-
genaars werd het voortbestaan van hun be-
drijf een uitdaging waar zij nog nooit mee 
te maken hadden gehad.

Begin er maar aan als je te horen krijgt 
dat je je verkoopactiviteiten voorlopig niet 
mag uitvoeren en dat er ook geen duide-
lijkheid kan worden gegeven wanneer dat 
weer wél mag. Door deze situatie werden 
winkel- eigenaren gedwongen om met de 
ontstane situatie creatief om te gaan, voor 
zover dit mogelijk was én is, om toch enige 
vorm	van	omzet	te	creëren.

Dat dit toch kan lukken, mag blijken uit 
het verhaal van Stef van Summeren en Mar-
garette van ‘Stef Schoenen’ aan de Hoge 
Steenweg. Als Rond de Toren waren wij be-
nieuwd hoe zij het hebben aangepakt, toen 
ook zij door het coronavirus een belangrijk 
deel van hun omzet moesten missen. Het 
gesprek dat ik voor dit artikel met hen had 
zou niet alleen een heel plezierig gesprek 
worden, maar ook een heel open en vooral: 
eerlijk gesprek.

Hoe het begon en verder ging
Aan praat kom je beslist niet tekort bij dit 
ondernemersstel. Dat bleek al snel toen 
Stef vertelde hoe hij in de wereld van 
‘schoenenverkoop’ belandde. “Als man-
neke van amper 12 jaar ben ik begonnen 
als hulpje in het bedrijf van Louis Kroot aan 

de Bergstraat, die op verschillende 
markten dames- en herenschoenen 
verkocht zoals zijn vader Toon dat 
in de vele jaren daarvoor ook had 
gedaan en toen nog steeds deed. In 
eerste instantie ging ik als hulpje 
mee naar de markt in Den Bosch 
en leerde daar beetje bij beetje 
de	 fijne	 kneepjes	 van	 het	 vak.	 Na	
mijn schoolperiode, o.a. de detail-
handelsschool, trad ik in dienst bij 
Louis.

De drang naar zelfstandigheid zat er 
bij mij toen al in en dat resulteerde 
erin dat ik vanaf 1985 mijn ‘eigen 
markten’ had. In eerste instantie 
nog voor Louis, maar vanaf 1987 als 
volledig zelfstandige. De markten 
waar ik begon en nu nog kom, zijn 
die van Goes, Renesse en Zierikzee. 
Ook heb ik geruime tijd de markt 

 °Margarette en Stef zijn trots op hun bedrijf 
‛Stef Schoenen’! (Foto: RdT)
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van Hellevoetsluis aangedaan. Naast deze 
markten staan wij ook op diverse jaarmark-
ten	en	braderieën	in	deze	regio.

De reden dat ik het zover van huis moest 
zoeken, lag aan het feit dat de markten 
dichterbij destijds volledig volgeboekt wa-
ren en dat je alleen maar kans op een plaats 
maakte als een collega-schoenhandelaar 
ermee stopte. Dat is nu wel anders, maar 

dat heeft er 
nooit toe ge-
leid dat ik 
mijn ‘Zeeuw-
se markten’ 
ging inruilen 
voor markten 

dichterbij, want daarvoor had ik al teveel 
binding met mijn vaste klanten.”

Hun filosofie
Stef	 is	heel	duidelijk	over	de	filosofie	die	
hij van meet af aan heeft ingezet tijdens 
zijn werk als schoenenverkoper. “Voor mij 
is klantenbinding erg belangrijk. Deze zorgt 
voor de continuïteit van het bedrijf zoals 
we die hebben. Om die klantenbinding te 
verkrijgen, dien je een goed product te le-
veren, een prijs hanteren die aanspreekt, 
de juiste service verlenen en 
vooral de klant in zijn/haar 
waarde laten waarvoor je ver-
trouwen terugkrijgt.

Die	 filosofie	 blijkt	 heel	 goed	
te werken, gezien het ver-
koopsucces dat we mochten 
ervaren. We zijn overigens nog 
steeds blij dat we in dit deel 
van Nederland mogen werken, 
waar vooral in de zomer het 
toerisme een deel van dat suc-
ces garandeert.”

Als Stef zo’n jaar of zeven la-
ter Margarette leert kennen, 
gaat ook zij zich zoveel moge-

lijk inzetten voor het bedrijf van Stef. Ze 
hebben in die tijd dan al wel een website, 
maar het is Margarette die Stef aanmoedigt 
om ook een webshop in te richten, waarin 
voor elk model schoenen dat zij voeren een 
duidelijke foto, omschrijving en prijs is op-
genomen. Niet zonder trots geeft Stef aan 
dat Margarette volledig ‘verantwoordelijk’ 
is voor het succes van deze webshop, die 
inmiddels al vier jaar actief is!

Afzetkanalen blijven zoeken
Met de wetenschap dat stilstand leidt tot 
achteruitgang, blijft dit ondernemerspaar 
naar wegen zoeken en bewandelen om hun 
‘handel’ aan de man of vrouw te brengen, 
los van de markten die Stef afgaat. Voor-
beelden daarvan zijn de verkoopdagen van-
uit hun immens grote verkoopwagen (die 
helemaal uitgeschoven op zo’n 20 meter 
komt) bij de hoofdingang van Venloene en 
in het na- en voorjaar een thuisverkoop bij 
hen op de Hoge Steenweg. Maar daar blijft 
het niet bij, want sinds 17 april hebben zij 
ook een winkel in het centrum van Waal-

 °Op 17 april openden Stef en Margarette hun 
winkel in Waalwijk, Stationsstraat 9.   
(Eigen foto)
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Verloren

Op vrijdag 16 april 
tussen 16.00 en 17.00 
uur ben ik mijn zilve-
ren Lapponia oorbel 
op het Oranjeplein 

verloren. Ik ben bij de COOP en de sla-
ger binnen geweest. Heeft iemand deze 
gevonden? Neem dan alsjeblieft con-
tact met me op via 06-48386553.

Nelly Klein

wijk op het adres Stationsstraat 9, waar 
een ruime keuze aan modieuze schoenen 
voor haar en hem wordt aangeboden. Het 
openen van deze winkel vinden ze best 
spannend, maar de eerste resultaten zijn 
op zijn minst al heel bemoedigend te noe-
men!

Als Nederland te maken krijgt met het 
corona-virus, betekent dat ook voor Stef 
en Margarette dat ze alle zeilen moeten 
bijzetten om de schade zoveel mogelijk te 
beperken. Voor hen wil dat zeggen: niet bij 
de pakken gaan neerzitten, maar verstan-
dige keuzes maken en ervoor gaan! Stef: 
“Ook al hadden we wat vlees op de botten, 
toch hoop ik samen met veel andere onder-
nemers, dat het ergste leed nu is geleden 
en dat ik snel weer op de markt mag gaan 
staan. Maar met onze webshop, de tijde-
lijke thuisverkopen en nu met een winkel 
in Waalwijk, hebben we ervan gemaakt wat 
we konden. En daar zijn we best content 
over!”

Mijn lust en mijn leven
En hij vervolgt: “We kunnen al tijden niet 
onze markten bezoeken, waardoor we niet 
alleen het nodige aan inkomsten moe-
ten missen, maar ook het contact met al 

die trouwe klanten die we al zo 
lang niet hebben gezien. Daarom 
ben ik blij dat de markten vanaf 
nu volledig open kunnen, zodat 
ik in alle vroegte weer met mijn 
verkoopwagen richting Zeeland 
kan. Want dat is, vanaf 1985, nog 
steeds mijn lust en mijn leven!”

Stef van Summeren: een man die 
door zijn jarenlange ervaring pre-
cies weet waarover hij praat. Een 
man die trots is op zijn Brabantse 
roots, waar de schoenindustrie ja-

renlang heeft gedomineerd, en dat ook uit-
draagt. Beslist geen bla-bla-man, maar een 
eerlijke en vooral harde werker met hart 
voor de zaak. En zijn Margarette is daarbij 
meer dan de perfecte aanvulling! Met een 
‘bedankt voor jullie tijd’ neem ik afscheid 
van dit enthousiaste ondernemerspaar, 
waarvan Stef dan al eerder weg is dan ik, 
want hij moet weer snel naar zijn winkel in 
Waalwijk. Altijd druk en op weg…

Meer weten over ‘Stef Schoenen’? Ga dan 
naar: https:/stefschoenen.com. Via deze 
site kunt u ook doorklikken naar hun web-
shop.

Redactie: Tiny van Hooren

 °Een ruime collectie: ook in de winkel in  
Waalwijk! (Eigen foto)
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Tot ziens Eva, welkom Riky!
In 2018 is Eva Staps het ‘Torenteam’ komen 
versterken in de rol van penningmeester. 
Zij nam destijds het stokje over van Ine 
Bertens en heeft deze rol drie jaar met 
veel plezier vervuld. Zelf zegt ze daar het 
volgende over:

“Toen het besluit was genomen dat het 
Kraokfestival zou gaan stoppen, wist ik 
één ding zeker, “ik ga me als vrijwilliger 
blijven inzetten voor ons dorp.” Rond de 
Toren zocht destijds een penningmeester 

en aangezien ik dit 
dorpsblad altijd met 
veel plezier lees, leek 
me dit een mooi al-
ternatief. Op 18 april 
2018 stapte ik vol 
goede moed en met 
veel enthousiasme in 
het bestuur als pen-
ningmeester. Ik kwam 
in een warm bad te-
recht. De vrijwilligers 

van de Toren zijn ontzettend betrokken, 
werken heel hard en maken veel plezier. 
Het is een leuke club, waar ik me echt wel-
kom voel.

In mijn vrije tijd speel ik tennis bij onze 
vereniging in Loon op Zand en ook daar zit 
ik in het bestuur. Ik merkte dat beide ta-
ken teveel tijd gingen vragen van mij en 
daarom heb ik het besluit moeten nemen 
om één van de twee taken te laten val-
len. Voor Rond de Toren staat de nieuwe  
penningmeester al klaar en ik heb alle ver-
trouwen in haar. Daarom kan ik met een 
gerust hart mijn stokje overdragen. Ik wil 
mijn collega-vrijwilligers bij Rond de To-
ren ontzettend bedanken voor een aantal 
mooie jaren. Blijft dit mooie blad maken, 
het wordt heel erg gewaardeerd!”

In de afgelopen jaarvergadering (april) 
hebben we afscheid genomen van Eva, wat 
helaas via een scherm was. Eva heeft haar 
steentje vakkundig bijgedragen en ieder-
een was zeer te spreken over haar werk-
wijze. Zij werd geprezen om haar inzet, 
accuratesse en snelheid. Eva laat het pen-
ningmeesterschap achter aan Riky, zij is 
inmiddels ingewerkt en op volle kracht. Ze 
stelt zich graag aan u voor:

“Mijn naam is Riky Groenendaal. Vorig jaar 
ben ik benaderd om penningmeester te 
worden van Rond de Toren. Na enig wikken 
en wegen, heb ik besloten om hier ja op te 
zeggen. Nu is het dan zover dat ik het pen-
ningmeesterschap van Eva Staps overneem. 
Eva bedankt voor het inwerken! Sinds de-
cember 2004 woon ik in Loon op Zand op 
het Oranjeplein. Door lid te worden van de 
buurtvereniging was ik snel ingeburgerd en 
in	de	 loop	der	 jaren	heb	 ik	 veel	 ‛Loonse’	
mensen leren kennen. Ook ben ik al ruim 
10 jaar vrijwilliger en penningmeester van 
De Zonnebloem in ons dorp. Dat is heel 
leuk werk om te doen en geeft mij veel 
voldoening.

In mijn vrije 
tijd	 fiets	 ik	
graag. Dat 
is heel ont-
spannend en 
het maakt je 
hoofd leeg, 
ook al regent 
het soms. De 
laatste jaren 
heb ik al vele 
fietsvakan-
ties gedaan 
waarbij de 
overnachtin-
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gen	meestal	bij	‛Vrienden	op	de	Fiets’	zijn.	
Alleen al het uitzetten van de routes geeft 
voorpret. Als bezorger van Rond de Toren 
draag ik mijn steentje bij aan het ver-
spreiden van dit mooie dorpsblad en daar 
komt nu het penningmeesterschap bij. Be-
stuur en redactie bedankt voor het in mij 
gestelde ver-
trouwen. We 
gaan er samen 
voor zorgen 
dat Rond de 
Toren nog ja-
ren zal blijven 
bestaan!”

Zoals u kunt lezen is het penningmeester-
schap in goede handen bij Riky. We kijken 
uit naar deze samenwerking. Eva bedankt 
voor al je inzet al deze jaren voor Rond de 
Toren! Riky, veel succes in deze nieuwe rol!

Redactie: Kristel Vermeer

VERRAS JE MOEDER OP MOEDERDAG 
High Tea € 16,50 p.p.    Hors-d’oeuvre vlees of vis  

€ 9,50 / € 11,50  p.p.   Jij bestelt wij bezorgen. Vol=vol. 

13 MEI HEMELVAARTSDAG 
Gourmet- en/of BBQ pakket, 350 gr. vlees p.p.  

incl. salades, sauzen en brood. € 11,50 p.p. 
Bestellen tot 11 mei vol=vol.   Afhalen 13 mei 15-17 uur. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

Trieste zaak

Het is een trieste zaak dat onze zorgvuldig 
aangelegde bloemenperken worden leeg-
geplukt door kinderen in het bijzijn van de 
ouders of grootouders.
De volwassenen staan er gewoon bij te kij-
ken hoe de kinderen de mooie rode tulpen 
er tussenuit plukken en tevreden met een 
grote bos voorjaarsbloemen mee naar huis 
nemen. Regelmatig komen de kinderen te-
rug om een nieuwe bos bloemen te plukken 
en alle kleur uit onze perken halen.

Een bewoner van Residentie Molenwijck
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KIEN’s Kolumn
Weet je waar ik zin in heb?
Een paar weken geleden zat mijn man 
thuis met één vriend een potje Euro-
pees voetbal te kijken. Fles bier in de 
hand, bakkie chips op schoot. Er werd 
gescoord aan de goede helft en er werd 
een drupje bier gemorst op de houten 
vloer door het enthousiaste hupje op de 
bank. In de rust werd gefilosofeerd over 
het EK voetbal dat deze zomer plaats 
gaat vinden.

Mijn gedachten dwaalden af naar de vele 
WK’s en EK’s voetbal die we in overvolle 
kroegen en op afgeladen terrassen in 
Tilburg of Utrecht hebben gevierd, in 
oranje tenue met liters bier in je beker 
of over je hoofd bij een doelpunt, bij een 
ander in de nek hijgend omdat je het 
anders niet goed kon zien. Ik was zelfs 
live aanwezig bij de huldiging van onze 
Oranje Leeuwinnen in 2017 in onze des-
tijds ‘eigen’ stad Utrecht. Wat een feest 
was dat!

Als ik de heer Hugo de Jonge nog steeds 
mag geloven, hebben de mensen die ge-
vaccineerd willen worden tegen het be-
gin van de zomer allemaal in ieder geval 
hun eerste prik gehad en zal er tegen die 

tijd toch wel een terras of feestlocatie 
open zijn. Ik zeg het wat voorzichtig, 
eerst zien dan geloven, is mijn motto.

En weet u waar ik zin in heb, mevrouw 
Hanne van Aart? (Ik weet dat ze de 
Rond de Toren van voor tot achter leest, 
dus wie weet komt deze verkapte op-
roep aan.) Ik heb zin in een Kasteelwei-
de vol met houten platen op het gras. 
Daar omheen staan vier enorme grote 
schermen en de carnavalsverenigingen 
kunnen wel voor de nodige geluidsver-
sterkers zorgen. Uit die boxen klinkt: 
“We zijn er weer bij en dat is prima!” 
Op elke hoek van de Kasteelweide staan 
bierkarren van De Kiosk. Lily, ’t Pleintje 
en het Loons Kwartier hebben allemaal 
een snack kar en bij mooi weer deelt 
Delizioso Italiaans ijs uit als we winnen 
van de Italianen (en als we verliezen van 
de Italianen, en als het iets minder mooi 
weer is).

We dansen en we springen en kijken 
aandachtig naar alle wedstijden van het 
Nederlands elftal. Hopende dat ze de 
pool wedstrijden doorkomen zodat we 
nog een keer met z’n allen een polonaise 
kunnen opstarten die tot in de eeuwig-
heid lijkt te duren. Hutje mutje tegen 
elkaar aan, plakkende oksels, natte T-
shirts, het volkslied gezongen met zoveel 
passie en onder invloed van.

Het regent meters bier. Of 
dat komt door een doelpunt 
of omdat we allemaal weer 
lekker met elkaar mogen 
zijn, dat maakt me niet uit. 
Laat het maar regenen!

Daar heb ik dus zin in!
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Mantel-Match en Mijzo breiden samenwerking uit
Mantel-Match gaat samenwerken met zor-
ginstelling Mijzo (voorheen Schakelring) 
om thuiswonende ouderen nog beter te 
ontzorgen en ondersteunen waar nodig.
Mantelzorgorganisatie Mantel-Match uit 
Kaatsheuvel	biedt	cliënten	van	Mijzo	voort-
aan naar behoefte individuele begeleiding 
naast de wijkverpleging die ze ontvangen 
van de zorgorganisatie.

Een win-win situatie voor de ouderen en 
voor de zorgorganisaties. De wijkverpleging 
heeft de handen vol aan de zorgwerkzaam-
heden bij ouderen thuis en kunnen vaak 
geen	extra	tijd	besteden	aan	cliënten.	Hoe	
graag ze dat ook zouden willen.

Mantel-Match kan vanaf nu bijspringen met 
extra aandacht en ondersteuning voor de 
gezamenlijke	 cliënt.	Dit	 resulteert	 in	een	
betere	 gemoedstoestand	 bij	 cliënten	 en	
werkdrukverlichting bij de medewerkers 
wijkverpleging, die zeker in deze tijd erg 
veel werkdruk ervaren.
Oprichtster en eigenaresse Monique de Man 
van Mantel-Match vertelt: “We kennen in-
middels een grote groep medewerkers van 
Mijzo en hebben korte lijntjes met deze 
‘collega’s’. Samen zorgen we ervoor dat 
onze	 gezamenlijke	 cliënt	 goed	 wordt	 on-
dersteund in de thuissituatie. Natuurlijk 
altijd in overleg met de familie.”

Signaalfunctie voor Mijzo   
en Mantel-Match
Danielle van Wezel (mede-oprichtster van 
Mantel-Match) legt uit: “De samenwerking 
is zo opgezet dat wanneer een Mijzo-me-
dewerker	 signaleert	 dat	 een	 cliënt	 extra	
aandacht of hulp kan gebruiken, Mantel-
Match ingeschakeld kan worden na overleg 
met familie.
Bijvoorbeeld wanneer ouderen meer moei-
te krijgen met het oppakken en uitvoeren 
van de dagelijkse bezigheden, zoals het 
bereiden van het eten, het doen van een 
boodschap, het maken van een wandeling 
of het bezoeken van een arts of therapeut.” 
Mantel-Match	kan	dan	de	cliënt	hierbij	be-
geleiden	en	Mijzo	regelt	het	financiële	ge-
deelte, meestal een stukje WLZ-budget dat 
wordt gebruikt voor de begeleiding.”

Andersom werkt de signaalfunctie van Man-
tel-Match ook voor Mijzo. Wanneer de indi-
vidueel begeleider van Mantel-Match con-
stateert dat er, soms ook tijdelijk, meer 
zorg moet worden ingezet, geeft hij/zij 
direct een signaal af aan Mijzo. De zorgor-
ganisatie kan dan direct actie ondernemen 
en extra zorg inzetten.

 °Danielle van Wezel van Mijzo (links) en 
Monique de Man van Mantel-Mach breiden hun 
samenwerking uit. (Eigen foto)
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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

Begeleiden en voorbereiden  
op verhuizing
Met de samenwerking is er speciale aan-
dacht voor ouderen die op termijn gaan 
verhuizen naar een Mijzo-locatie. Mijzo wil 
al in een vroeg stadium in contact komen 
met ouderen die op termijn verhuizen naar 
een van haar zorgcentra.

“We kunnen vanuit Mantel-Match en Mijzo 
de	 gezamenlijke	 cliënt	 goed	 begeleiden	
en voorbereiden op een verhuizing. We 
zien nu in de praktijk dat de periode van 
aanmelden tot verhuizing naar een zorg-
centrum voor (dementerende) ouderen erg 
lang kan zijn. Soms wel meer dan een jaar. 
Door onze samenwerking hopen we in deze 
vaak	moeilijke	fase	de	cliënt	en	de	naasten	
te ondersteunen.
We zijn dus erg blij met onze nieuwe part-
ner en kijken uit naar nog meer mooie sa-
menwerkingen in de zorg. Alles om ervoor 
te zorgen dat ouderen lang plezierig en 
veilig thuis kunnen blijven wonen.” Aldus 
de	zorgonderneemster.	□

Op woensdag 7 april jl. hebben wij 
afscheid genomen van onze lieve zus 
schoonzus en tante,

Corry de Jong

Wij willen iedereen bedanken voor de 
vele lieve reacties en condoleances 
die wij mochten ontvangen.
Het heeft ons allen veel goed gedaan.

Vriendelijke groet,
Fam. De Jong
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Steun de stichting ‘Metakids’ in hun strijd  
tegen metabolen ziekten
In de editie van Rond de Toren van 31 maart 
kon u lezen dat er door Patricia Lommers 
en Olaf Savelkouls een doneeractie is op-
gestart om onderzoek naar een genezende 
behandeling voor hun 2 jaar oude zoon 
Bjorn en alle kinderen met een metabole 
ziekte te kunnen bekostigen.

het lichaam op gaan hopen die langzaam 
maar zeker het lichaam aftakelen met als 
gevolg schade aan o.a. de nieren, lever, 
hersenen en ogen. Ook kan het kind altijd 
onverwacht in een metabole coma terecht-
komen met als gevolg grote schade en in 
het ergste geval overlijden. Tot nu toe is 
Bjorn, zoals u in het vorige artikel kon le-
zen dit alles gelukkig tot nu toe bespaard 
gebleven, maar als er niets verandert ziet 
de toekomst er helaas slecht voor hem uit.

Olaf’s werkgever VIVISOL Nederland heeft 
met de ouders van Bjorn en Stichting Me-
takids de handen ineengeslagen en een 
mooie actie opgezet, genaamd “een Wan-
deling voor een behandeling” waarbij in 
het paasweekend maar liefst 103 collega’s 
hebben gewandeld voor het goede doel.
VIVISOL heeft per medewerker naar gelang 
het aantal kilometers een bedrag uitgekeerd.  
Daarnaast hebben veel collega’s zich laten 
sponsoren voor hun wandeling. Gelukkig 
waren de weergoden hen gunstig gezind en 
was het vrijdag en zaterdag prachtig weer 
en zijn er dus vele kilometers afgelegd (ui-
teraard binnen de coronamaatregelen)!

 °Patricia en Olaf met hun zoon Bjorn.   
 (Eigen foto)

Waarom is dit onderzoek zo 
belangrijk? Metabole ziek-
ten zijn de nummer één 
doodsoorzaak onder kinde-
ren, maar helaas is er in vrij-
wel de meeste gevallen nog 
geen genezende behandeling.  
Bij een metabole ziekte gaat 
er iets mis met het verwerken 
van	 voedingsstoffen	 in	 het	 li-
chaam, in het geval van Bjorn 
met eiwitten. Het gevolg is dat 
er	 zich	 zeer	 giftige	 stoffen	 in	

 °Olaf ontving een cheque van € 2500,-!
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Op donderdag 15 april kreeg Olaf op het 
hoofdkantoor van VIVISOL van directeur 
Ludo van der Poel een cheque ter waarde 
van € 2.500 uitgereikt met daarop het to-
taalbedrag van de wandelingen én een ex-
tra sponsoring van VIVISOL.

In ongeveer drie weken is er in totaal ruim 
€ 18.000 opgehaald, een enorm mooi be-
drag wat helpt om een behandeling van 
metabole ziekten een stap dichterbij te 
brengen. De actie is dus een groot succes 
geworden! Aan alle donateurs uit onze ge-
meente die hebben bijgedragen namens 
Olaf en Patricia heel hartelijk dank!

Met deze actie stopt het voor de ouders van 
Bjorn echter niet want er is nog veel meer 
geld nodig om te komen tot een genezende 
behandeling voor metabole ziekten.
Zij blijven dus doorgaan met inzamelen van 
donaties en het opzetten van nieuwe ac-

ties in de toekomst. Help hen ook mee door 
te doneren voor de strijd tegen metabole 
ziekten, of wellicht heeft u een idee voor 
een nieuwe actie!

Voor meer informatie of voor een donatie, 
ga naar https://www.actievoormetakids.
nl/actie/olaf-savelkouls.	□

Verloren
Op dinsdag 20 april, in de omgeving van 
de poort van Het Witte Kasteel, heb ik 
mijn armband verloren die ik van mijn 
onlangs overleden moeder heb gekregen. 
U kunt begrijpen dat deze armband voor 
mij van bijzonder emotionele waarde is. 

Mocht u deze armband gevonden heb-
ben, dan hoop ik dat u contact met mij 
opneemt via mijn mobielnummer:
06–49596060. Bij voorbaat dank!
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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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WAROM: Een interview met twee fanatieke, ondernemende gasten

 °Wam van der Wielen (links) en Aaron Scholten

Waarom WAROM?
Om wat meer naamsbekendheid te krijgen 
stonden de heren afgelopen week al stoer 
voorop de cover van een digitaal Tilburgs 
nieuwsblad en op social media. Nu zit ik 
namens Rond Toren bij hen aan tafel. Waar-
om WAROM en wat kunnen we nog toevoe-
gen aan dat leuke artikel? De lat ligt hoog, 
want we moeten het dus over een andere 
boeg gooien; alleen feiten opnoemen ver-
groot de kans dat u alles twee keer leest en 
dat is niet onze bedoeling.

Ik zit tegenover twee jonge ondernemers; 
hun jonge snoeten lijken zelfs na een lange 
werkdag frisgewassen en hun haren zitten 
strak in model: modern en foutloos. Ook de 
bedrijfskleding is opvallend en niet alleen 
omdat mijn wederhelft toevallig ook nieu-
we bedrijfskleding zoekt. De kleur van de 
shirts en de jassen lijkt misschien nog het 
meest op zand uit de Sahara, gecombineerd 
met grijze accenten. Net even anders dan 
anders, zeg maar, met een contrasterend 
stiksel en een schitterend logo met hun 
bedrijfsnaam, dat je ook levensgroot te-
rugvindt op hun bedrijfsauto’s. De O van 
WAROM heeft een kruis, maar kenners her-
kennen dat teken als een lichtpunt in een 

elektroschema. De bedrijfsnaam 
is bovendien een samentrekking 
van hun voornamen: Wam en 
Aaron. “Behalve het bedrijfslogo 
hebben we alles zelf bedacht en 
daar hebben we goed de tijd voor 
genomen”, zegt Wam trots. Aaron 
knikt instemmend. Er is over din-
gen nagedacht, dat zie je met-
een. Voor de helft bekend.

Als ik mezelf kort heb voorge-
steld, vertelt Wam zijn verhaal. 
Aaron ken ik al wat langer omdat 

zijn vader lang bij de vrijwillige brandweer 
Loon op Zand was, net zoals mijn man. Wat 
zijn dit voor jonge mannen en wat gaf hen 
het vertrouwen om in een jaar vol corona 
te starten met een eigen bedrijf? Wat moti-
veert hen? Houden ze van tegen de stroom 
inzwemmen? De 29-jarige Tilburger Wam 
van der Wielen groeide op in de Tilburgse 
wijk Armhoefse Akkers. Zijn ouders hielden 
niet erg van een ‘gewone’ jongensnaam en 
plaatsten ook een grappige strip met tekst 
op zijn geboortekaartje. Het manneke ver-
noemden ze naar een familielid.

Op het ROC Tilburg volgde hij een aantal 
jaar geleden de opleiding elektrotechniek 
en daar komt hij zijn werkmaatje en te-
genwoordig ook bedrijfspartner tegen, Aar-
on Scholten. Aaron heeft 25 kalenderjaren 
op de teller, is geboren en getogen aan de 
Scorpius en woont al zijn hele leven in Loon 
op Zand. Toch dacht hij dat de Toren 1x 
per maand rondgebracht werd. Geeft niks, 
hoor, maar dat is al bijna 54 jaar 20 x per 
jaar en daardoor kan een huis-aan-huisblad 
zoals Rond de Toren nooit boven op het 
nieuws zitten. Ik doe het gesprek daarom 
maar op gevoel. Laten we maar gauw van 
start gaan, want met de heren van WAROM 
raak je niet makkelijk uitgepraat, leest u 
maar!
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Wam	benoemt	 specifiek	 hun	 niveau	 3	 op-
leiding. “Ik koos er niet voor om niveau 4 
er achteraan te gaan doen. Ik had vanaf 
mijn zestiende al wat werkjaren achter de 
rug, maar kon uiteindelijk niks zonder een 
officieel	diploma.	Na	drie	 jaar	school	was	
het voor mij wel genoeg. Ik wilde met mijn 
handen werken en weer dingen maken. Ik 
werkte aanvankelijk bij een klein bedrijf 

en ging eigenlijk bij de eigenaar in de leer. 
Hij leerde me op een respectvolle manier 
naar de klant en je gereedschap te kijken. 
Hij nam hij overal mee naartoe op karwei, 
maar ik kreeg ook het vertrouwen dat ik 
dingen zelfstandig mocht doen en uitzoe-
ken. Dat vertrouwen, daar heb ik zoveel 
van geleerd! Ik ben er letterlijk van ge-
groeid. Het grote bedrijf waar we later in 
opgingen, werkte heel anders. Er kwamen 
projectleiders, tekenaars, monteurs.

Het eens zo overzichtelijke bedrijf werd 
een kolos. Starters mochten niet boren, 
niks aansluiten, niet in de herrie staan, 
ja, wat wel eigenlijk? Ieder zijn ding hoor, 
maar dat past niet bij mij.” Aaron vult aan: 
“Jonge mensen met een hart voor elektro 
zijn zó soms heel snel afgebrand. Ze mogen 
bijna nog geen schroevendraaier vasthou-
den. Ik kan me herinneren dat ik op mijn 
stageplek	 steeds	 koffie	 moest	 halen.	 Met	
een brutale kop heb ik toen gevraagd of er 
‘koffiemeneer’	 op	 mijn	 voorhoofd	 stond!	
Alleen al om deze reden zijn we sinds kort 
ook een erkend leerbedrijf. We denken te 
weten hoe we het willen, omdat we gezien 
hebben hoe het niet moet, of niet werkt…”

Wam: “Tijdens het werken in de avonduren 
hebben we elkaar en het vak in al zijn fa-
cetten pas goed leren kennen. Dat gaf ons 
steeds meer vertrouwen om een eigen be-
drijf te starten. We hebben daar goed over 
nagedacht en omdat er zoveel werk is voor 
mensen die met hun handen willen werken, 
durfden we de stap wel te maken. Uiter-
aard wel met een goed bedrijfsplan. We 
willen graag in de omgeving van Loon op 
Zand en Tilburg werken en wel grote din-
gen maken, maar we blijven liever klein. 
We kennen elkaar door en door, vullen el-
kaar aan en willen mooie dingen doen. Ons 
motto voor WAROM is daarom ook: Altijd 
een bekend gezicht en een passende oplos-
sing!”
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heden zijn bijna onbeperkt qua formaat, 
kleurstelling, lichtsterkte en slimme tech-
nische oplossingen. Daar zouden we graag 
een mooie beleving van maken!” “En”, 
vertelt Aaron lachend, “verder blijven we 
gewoon doen wat we leuk vinden en waar 
we inmiddels goed in zijn, maar misschien 
wel	met	bijvoorbeeld	een	vaste	dag	offer-
tes maken of administratie doen.” Hopelijk 
bouwen deze heren een mooi bedrijf op en 
krijgt alles en iedereen ook nog voldoende 
aandacht, heren. Het was leuk jullie inspi-
rerende verhaal te horen en op te mogen 
schrijven. Succes samen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

En hoe druk is het dan, heren?
“Nou”, zegt Aron, “ik ben twee jaar ge-
leden getrouwd en we hebben een klein 
jongetje. Ons huis ben ik helemaal aan het 
verbouwen en WAROM loopt goed. Ik maak 
net als Wam daarom zo’n 75-80 uur per 
week, zeker als je ook alle administratie-
ve dingen meetelt, zoals de boekhouding 
doen	 en	 offertes	 maken.	 Omdat	 we	 voor	
onszelf werken zijn we superfanatiek. Ei-
genlijk vinden we alles leuk, bekabeling, 
renovaties, camerasystemen inregelen, kli-
maattechniek of lichtplannen maken voor 
woonhuizen of winkels.

Hoe mijn vrouw Kelly dat volhoudt? Euhm, 
nou, af en toe is het echt te gek en dan 
kijkt ze me aan en zegt: Aaron, TWA. TWA, 
als in Te Weinig Aandacht. We plannen dan 
een vrije avond, dag of weekend. Of je die 
persoonlijke hint op mag schrijven voor de 
Toren? Tuurlijk!”
Wam zegt dat zijn eerdere relatie gestrand 
is, o.a. door zijn werkritme. “Soms werk ik 
op zondag tot 03.00 uur door en sta ik om 
07.00 uur weer naast mijn bed; een part-
ner moet dat wel begrijpen, al moet je af 
en toe ook wel je rust nemen.” En lachend: 
“In die zin is corona een uitkomst voor ons 
als startende ondernemers; je kunt nu niet 
veel anders dan werken!”

Wat is de toekomstdroom van deze twee 
goedlachse, fanatieke gasten?
Wam antwoordt meteen en heel beslist: 
“Een eigen bedrijfspand(je) waar we ons 
gereedschap en alle ingekochte spullen 
netjes kunnen opruimen en bewaren, met 
daarnaast een lampenwinkel en showroom, 
waar we verschillende woonkamers in kun-
nen richten. Nu hangen verlichtingszaken 
altijd bomvol met spullen, zodat het heel 
moeilijk is om een keuze te maken. Maar 
verlichting is een dure aangelegenheid en 
heel erg persoonlijk. Je schaft verlichting 
vaak voor langere tijd aan en de mogelijk-

T: 013-2045120
E-mail: info@warom.nl
Website: www.warom.nl 

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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O o k  z o ’ n  z i n  i n  e e n  f e e s t j e ? 
W i j  k i j k e n  a l v a s t  v o o r u i t ! 

BIJ ONS BOVEN is  
de ideale plek voor elke gelegenheid! 

B o e k  v o o r  1  j u n i  e n  o n t v a n g  1 0  %  k o r t i n g !
N e e m  c o n t a c t  m e t  o n s  o p  o m  j e  w e n s e n  e n 

i d e e ë n  t e  b e s p r e k e n  |  i n f o @ c a f e d e k i o s k . n l

I n d i e n  c o r o n a  a n d e r s  b e s l u i t  e n  j e  e v e n e m e n t  n i e t  d o o r  k a n 
g a a n ,  p r i k k e n  w e  e e n  a n d e r e  d a t u m  o f  a n n u l e r e n  w e  k o s t e l o o s .

BIJ ONS 
BOVEN

d e  l i e f d e  v i e r e n  t o t  d e  v r o e g e  u u r t j e s  | 
p r i v é  v e r g a d e r e n  m e t  e e n  a a n s l u i t e n d e  l u n c h  | 
e e n  g e z e l l i g e  b a b y b o r r e l  |  e i n d e x a m e n f e e s t  | 

e n  m e e r
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ZJUU, vanaf zomer 2021 een prachtige horecazaak in het Leijpark

Even een stukje terug in de tijd, 15 oktober 
2020. Horecaondernemers Sandra en Ruben 
Boset uit Loon op Zand hadden toen een 
zeer bewogen dag. ’s Ochtends tekenden 
ze een contract voor een nieuw te openen 
horecalocatie in het Leijpark en om 22.00 
uur moesten ze hun zaak aan de Wester-
markt voor ten minste vier weken sluiten. 
“Maar	we	hebben	wel	een	fles	champagne	
opengetrokken hoor,” vertelde Ruben des-
tijds. Hoe het de horeca vergaat de afge-
lopen maanden weten we, die geschatte 
tenminste vier weken zijn er inmiddels 26. 
(Plus de sluiting van de eerste lockdown er-
bij opgeteld kom je aan ruim negen maan-
den!)

Wat	fijn	om	iets	positiefs	te	vermelden	op	
horecagebied in deze Toren!

Tilburgse horeca   
met een vleugje Loon op Zand
Het betreft dan wel geen zaak in onze ge-
meente, maar wel gerund door dorpsgeno-
ten, waarvan één geboren Loonse: Sandra 
van der Sanden is geboren, getogen en - op 
een aantal jaar na - nog steeds woonachtig 
in Loon op Zand. Ruben Boset, geboren in 
Tilburg, woont alweer 13 jaar in Loon. Sa-
men hebben ze een tweeling van 13, Loïs 
en Daantje, die in het eer-
ste jaar van VMBO De Rooi 
Pannen zitten. Volgend 
schooljaar hebben ze bei-
den - geheel vrijwillig - de 
richting horeca gekozen. 
Iets met pap en een lepel.

Het plan om een horeca-
zaak in het Leijpark te ope-
nen, speelde al langer bij 
de familie Boset. Met Anita 
Jansen	–	De	Weijer	en	Frans	
Jansen – de verhuurder van 

de grond en het gebouw – voerden Ruben 
en	 Sandra	 fijne	 gesprekken.	 “De	 amicale	
manier	van	zaken	doen	door	Anita	en	Frans	
gaf ons vertrouwen en een goed gevoel.” 
Uiteindelijk werd de deal dus op de dag 
dat de horeca haar deuren moest sluiten 
aan de keukentafel bij Anita beklonken. 
Ondanks de huidige situatie hebben ze het 
volste vertrouwen in hun nieuwe pronkstuk 
in het Leijpark.

Bouw in volle gang
Op dit moment zijn de bouwwerkzaamhe-
den in volle gang in het Leijpark, als al-
les meezit opent ZJUU aankomende zomer 
de deuren. Bijna op dezelfde plek als waar 
ooit de horecazaak Etenstijd stond (in 2017 
door brand verwoest).

Ruben	en	Sandra	hebben	beiden	een	flinke	
passie en voorliefde voor de horeca. Ruben 
hielp in zijn jeugd al zijn moeder in de keu-
ken en was de ober op familiefeestjes. Ook 
Sandra was al vroeg in de horeca actief en 
koos voor de Hotelschool. Sinds 2004 is het 
stel eigenaar van het goedlopende Tuinhuis 
Culinair aan de Westermarkt. De zaak loopt 
– even los van het coronavirus – op rolletjes 
 °Ruben en Sandra toen de bouwwerkzaamheden 
net begonnen waren.
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en dus vinden de twee het tijd om nieuwe 
dromen na te jagen. In de vorm van een 
nieuw horecaconcept in het Leijpark dus.

“Zjuu wordt de ontmoetingsplek in het 
Leijpark. We leveren een totaalconcept 
van bewegen, ontspannen, ontmoeten en 
genieten. Laagdrempelig, maar met de 
kwaliteit en gastvrijheid die onze gasten 
gewend zijn vanuit de Westermarkt. Dage-
lijks kunnen onze gasten hier genieten van 
ontbijt, lunch en een borrel. Maar ook het 
ontmoeten van mensen door middel van 
sport en beweging, teambuilding of een 
vergadering is straks mogelijk. Passie, puur 
en ambacht zijn de kernwaarden waar wij 
voor staan,” vertelt Ruben.

Toffe beleving door geoliede machine
Samenwerken als echtpaar gaat Ruben en 
Sandra goed af, ze zijn een geoliede ma-
chine en zetten dit ook in het Leijpark 
voort. Ruben houdt zich bezig met de za-
kelijke kant en neemt een groot deel van 
de keuken voor zijn rekening. Sandra on-
dersteunt de dames en heren op de vloer. 
En niet geheel onbelangrijk: ze waarborgt 
het kwaliteitsniveau qua gastvrijheid.

Overigens hoeven gasten van Tuinhuis Cu-
linair niet te vrezen dat de zaak op de 
Westermarkt verdwijnt. Integendeel. “Het 
doel is en blijft voor beide zaken om gas-

ten	 een	 toffe	 middag,	 avond,	
lunch, borrel of feestje te be-
zorgen. Bij Tuinhuis Culinair 
ligt de focus alleen wat meer 
op de ochtend, lunch en het 
terras. Bij Zjuu kun je ’s och-
tends terecht, voor de lunch, 
maar focussen we ook op de 
borrel, bedrijfsborrels, verga-
deringen, meetings en even-
tueel totaalarrangementen. 
Daarnaast biedt het park ook 
de mogelijkheid voor gezellige 

evenementen en activiteiten in het week-
end tot een uurtje of 22.00 uur,” aldus Ru-
ben en Sandra die niet kunnen wachten om 
hun nieuwe zaak te openen.

Tot slot, de totstandkoming van de naam 
ZJUU. Ruben en Sandra hebben daar sa-
men over gebrainstormd. Ze zochten naar 
iets, korts, krachtigs, makkelijk en toegan-
kelijk. Iets waar de ‘jus van het leven’ in 
doorklinkt en de letterlijke – zoals in een 
glas	 versgeperste	 jus	d’orange-	en	figuur-
lijke vitaminen die ze de gasten mee willen 
geven. En het werd dus ZJUU!

Ontwikkelingen volgen
Wil je meer informatie over de zaak? Of wil 
je de actuele updates, acties en meer in 
de gaten houden? Check dan de website: 
www.tuinhuisculinair.nl en volg de nieuw-
ste	hotspot	in	het	Leijpark	op	Facebook	& 
Instagram.

Dit artikel is geschreven door Petra Hols-
heimer, waarin ook delen van de interviews 
op	TILBURG.COM	zijn	overgenomen.	□
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Collectie Hartstichting 2021

Van 11 t/m 17 april vond de jaarlijkse col-
lecte van de Hartstichting plaats. Vorig jaar 
is deze, in verband met de huidige Corona 
pandemie, niet doorgegaan. Een inhaal-
actie voor het najaar was gepland, maar 
ook deze heeft geen doorgang gevonden. 
Dit jaar ging de collecte wel door. Geld is 
namelijk hard nodig, voor onderzoek, voor-
lichting,	 preventie	 en	 patiëntenbelangen.	
De Hartstichting strijdt voor hart- en vaat-
zieken, er staan namelijk maar liefst drie 
hart- en vaatziekten in de doodsoorzaken 
top vijf van Nederland. U kunt zich daarom 
waarschijnlijk voorstellen, hoe belangrijk 
iedere bijdrage is.

Dit jaar mocht ik voor het eerst zelf op 
pad. Ik had me al eerder opgegeven maar 
zoals gezegd ging het vorig jaar niet door. 
Collecteren was voor mij niet nieuw, col-
lecteren voor de Hartstichting wel en col-
lecteren in Corona tijd ook. Ik was daarom 
best benieuwd hoe er op mij gereageerd 
werd. Of mensen er wel op zitten te wach-
ten om vreemden aan de deur te krijgen. 
Zij het met de beste bedoelingen! De Hart-
stichting had goed voorzien in veiligheids-
maatregelen,	dus	ik	ging	goed	geëquipeerd	
op pad. En Loon op Zand is een warm bad! 
Haast iedereen neemt de tijd om toch even 
die laatste contanten uit de portemonnee 
op te duikelen en me succes te wensen.

Hier wil ik iedereen hartelijk voor bedan-
ken. Eenieder heeft zijn of haar redenen 
om wel of geen donatie te doen. Dit jaar 
was ook digitaal doneren mogelijk, omdat 
contant geld ook steeds minder beschik-

baar is. Een digi-
tale collectebus 
kon worden aan-
gemaakt, en ook 
doneren via Tik-
kie of sociale me-
dia was mogelijk. 
Hiervoor hoef je 
de deur niet eens 
uit. Ook het fysiek 
collecteren kan ik u aanraden. Het heeft 
me al met al ongeveer vijf kwartier gekost. 
Die ik lekker wandelend in de avondzon 
heb doorgebracht. Een echte win-win situ-
atie. En ook voor u geldt, als u iets heeft 
gegeven, het kost u bijna niets, maar toch 
een goede daad verricht. En ik kan u uit 
ervaring	 vertellen,	 het	 geeft	 een	 fijn	 ge-
voel om iets voor de medemens te doen. 
Tot volgend jaar!

De collecte-opbrengst bedroeg € 1731,66, 
waarvoor	onze	hartelijke	dank.	□
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

€ 2.999,-
€ 1.999,-

€ 29,95
BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF GA NAAR DE WEBSITE
GELDIG T/M 15 MEI 2021

ONDERHOUDSBEURT E-BIKE € 59,95

Wegens succes verlengd!
ONDERHOUDSBEURT € 49,95

€ 25,-
CONTACT

Huski e-bikes
De Hoogt 34

5175 AX Loon op Zand
0416 53 72 50

www.huski-ebikes.nl

           OPENINGSTIJDEN

Maandag    op afspraak 
Dinsdag 09.00 - 17.30
Woensdag 09.00 - 17.30
Donderdag 09.00 - 17.30 
Vrijdag 09.00 - 20.00  
Zaterdag  09.00 - 17.00
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415

Deze editie omvat twee weken, waarin 
het in Loon heel rustig was.

Loonse mensen in de krant
Corry de Jong uit Venloene overleed op 7 
april en werd 84 jaar. (BD 9/4)

Popkoor	Undercover	 liet	Jeffrey	Brust	aan	
het woord over zijn rol en voorgeschiedenis 
als muzikant. (DK 7/4)

Jo IJpelaar reageert op een column in de 
krant over Wout Weghorst, die bij Willem II 
in een jeugdelftal speelde samen met Bas 
van Loon, een buurjongen van Jo. (BD 8/4)

Germa van Wel doet al dertig jaar vrijwil-
ligerswerk bij Uno Animo. Zij zat twintig 
jaar lang in de activiteitencommissie van 
de jeugd en de laatste 9 à 10 jaar plant zij 
het personeel in, staat regelmatig achter 
de bar en helpt bij het schoonhouden van 
de kantine. (DK 14/4)

De Boer op
Mieke Broeders, voorzitter de ZLTO Dongen 
- Loon op Zand schreef een openingswoord 
voor	de	nieuwe	agrarische	krant	 ‛De	Boer	
op’. (DK 14/4)

Frater Selesius
Jaap Toorenaar is een reclameman, die 
vooral bekend is geworden door de Calvé-
pindakaascommercial met Evert van Ben-
them. Hij is ook betrokken bij het maand-
blad	‛Onze	taal’	waarvoor	hij	vreemde	en	
leuke uitspraken van grootouders verza-
melde. Nu werkt hij aan een boekje met 
memorabele verhalen van en over onze 

leerkrachten. Een van die verhalen kwam 
van Anton van der Lee, wonend in Drunen, 
maar lid van de Loonse heemkundekring:

Lik op stuk van frater Selesius
De lagere school voor jongens in Loon op 
Zand, Sint Emilius, werd gerund door de 
Fraters van Tilburg. In de tweede klas, 
waar frater Selesius de scepter zwaaide, 
moest ik schuinschrift leren schrijven met 
een kroontjespen. Het was 1943, midden 
in de oorlog, er was een tekort aan alles. 
Maar de frater had beslag weten te leg-
gen op een grote hoeveelheid zoute drop 
in ruitvorm. Hij gebruikte die voor het be-
lonen van diegenen die mooi geschreven 
hadden. Daar hoorde ik niet bij, ik was een 
echte knoeier. Omdat hij wel in de gaten 
had dat ik mijn uiterste best deed, kreeg 
ik toch af en toe als aanmoedigingspremie 
enkele dropjes. Maar als ik probeerde de 
schuld voor mijn slechte prestaties af te 
schuiven op een versleten kroontjespen, 
kreeg ik meteen lik op stuk: “Het ligt niet 
aan het penneke, maar aan het menneke!”
(BD 17/4)

Gemeente en politiek
Wethouder	 Frank	 van	Wel	 vertelt	 hoe	 de	
gemeente bijdraagt aan het welzijn van 
de ondernemers, die door de coronacrisis 
getroffen	worden,	door	activiteiten	te	‛ge-
dogen’ die strikt genomen aan een aparte 
vergunning gebonden zijn. (BD 8/4)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Schorsmolenstraat 5 (dakka-
pel), voor Ambrosiusstraat 17 (carport). 
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(DK 7/4) en voor Kloosterstraat 107 (over-
kapping). DK 14/4)

Zorg en welzijn
Mantel-Match, de organisatie voor mantel-
zorg	van	Monique	de	Man	en	Daniëlle	van	
Wezel, gaat samenwerken met Mijzo (vroe-
ger Schakelring geheten).
Het doel daarvan is om thuiswonende ou-
deren	nog	beter	 te	 ‛ontzorgen’	en	onder-
steunen waar nodig. Dit alles naast de 
wijkverpleging die gegeven wordt door de 
zorgorganisatie. (DK 145/4)

Recreatie en toerisme
De Efteling koopt een stuk grond bij de 
Bernse Hoef, waar tot voor kort een opslag 
van de gemeentelijke openbare werken ge-
vestigd was.
Wat de Efteling ermee gaat doen, is nog 
niet duidelijk. (BD 15/4)

Is er in Loon ook zo’n groot konijn?
Annette Edwards uit West Mercia (VK) is ten 
einde raad. Ze heeft 1000 pond (1150 euro) 

beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Da-
rius is niet zomaar een reuzenkonijn, hij is 
een reuzenkonijnenreus. Ook in de wereld 
van de grote konijnen geldt hij als groot. 
Hij meet 129 centimeter en weegt 35 kilo, 
en is volgens Guinness World Records het 
grootste konijn ter wereld.

De politie van West Mercia, waar Darius tot 
afgelopen weekeinde nog rondhupte, heeft 
een opsporingsbericht doen uitgaan over 
een	‛nogal	unieke	Duitse	Reus’	die	is	gesto-
len uit een tuin.

Darius is de lieveling van konijnenliefheb-
ster Edwards. Hij heeft haar al veel ge-
bracht: zijn nakomelingen brachten vaak 
wel 250 pond per stuk op.
Inmiddels zit voortplanting er niet meer in, 
want daarvoor is het konijn te bejaard, elf 
jaar. Edwards wil hem nog langer bij zich 
hebben. Breng hem terug, smeekt ze, want 
zonder zijn speciale dieetvoer sterft Da-
rius. (Trouw 14/4)

  

Vanaf het voorjaar verkrijgbaar : 

stekplantjes 
groente ∙ kruiden ∙ fruit ∙ 

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

Wij sturen u graag een bestellijst toe : 

info@pvandewouw.nl ☏ 0416-36 12 81 

 
 

 

 

 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 

zaterdag 8.00 -17.00 
 Loonse Molenstraat 16 ∙ Loon op Zand ∙ www.pvandewouw.nl 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Wanneer terrassen open?
Veel discussie was er de laatste weken over 
het openstellen van de terrassen. Op het 
moment dat wij deze Krantenbak maken 
(19/4) is er weer een persconferentie van 
de regering aangekondigd.

We horen het vaker: buiten is de kans op 
besmetting heel klein. Maar de vrees is 
dat, als de terrassen opengaan, mensen 
dan álle teugels laten vieren. Een citaat uit 
een landelijk dagblad:
“Het aantal besmettingen buiten wordt 
geschat op ongeveer een op de duizend. 
Dat is het aantal coronabesmettingen dat 
in Ierland in de buitenlucht plaatsvond, 
volgens een recent megaonderzoek. Met 
andere woorden, zegt ook de Nederlandse 
viroloog Louis Kroes: coronabesmettingen 
buiten	zijn	‛zeldzaam’	en	vanuit	epidemio-
logisch	 oogpunt	 zelfs	 ‛irrelevant’.”	 Aldus	
journalist Maarten van Gestel.

Toch stelt het kabinet het openen van de 
terrassen steeds weer uit vanwege het 
toenemend aantal ziekenhuisopnames. Dit  
tot woede van horecaondernemers en bur-
gemeesters. Zij pleiten juist voor eerdere 
openingen, omdat de drukte in de parken 
niet te handhaven zou zijn.

Een grote metastudie in The Journal of 
Infection Diseases liet recent zien dat 
de kans op besmetting buiten vele ma-
len kleiner is, waarschijnlijk zo’n twintig 
keer. “Virusoverdracht gebeurt door rag-
fijne druppeltjes”, legt Kroes uit. “Die zijn 
maximaal een tiende van een millimeter 
groot en heel kwetsbaar voor de geringste 
luchtstroming, zoals wind.” Als mensen dan 

ook nog anderhalve meter afstand houden, 
is het eigenlijk 'godsonmogelijk’ om het vi-
rus buiten te verspreiden.

Zelfs Ernst Kuipers, voorzitter van het Lan-
delijk Netwerk Acute Zorg, zinspeelde er 
vorige week op dat het openen van terras-
sen mogelijk juist een positief effect heeft 
op de besmettingscijfers. Cafébazen kun-
nen dan tenminste toezien op het naleven 
van de coronamaatregelen.

Goedpraten
Waarom benadrukt minister van justitie 
Grapperhaus dan dat terrassen nog niet 
verantwoord open kunnen? Hoogleraar ge-
zondheidscommunicatie Bas van den Putte 
denkt vooral vanwege de indirecte gevol-
gen. Als iedereen weer naar buiten mag 
voor een glas wijn en een pizza, kan dat 
ervoor zorgen dat andere maatregelen los-
ser nageleefd worden. Van den Putte ver-
wacht dat mensen ook sneller ander gedrag 
gaan goedpraten: “Zo van: als ik met een 
paar mensen op een vol terras kan zitten, 
kunnen we toch ook op mijn balkon afspre-
ken? Terwijl de bezoekersregel nog op één 
staat.”

Ook vraagt Van den Putte, lid van het ge-
dragsunit-adviesteam van het RIVM, zich af 
of het bij mooi weer echt leidt tot minder 
drukke parken. En opgetogen terrasgangers 
kunnen leiden tot meer verplaatsing: vol-
lere trams, bussen en treinen, waardoor hij 
de reserve van het kabinet snapt. (Trouw 
13/4)

Uit dit uitvoerige citaat blijkt wel, dat de 
beslissing over de terrassen nog niet zo 
eenvoudig is. Op 20 april zouden we het 
horen. We hopen dat er weer iets meer 
mag,	als	u	dit	nummer	van	‛de	Toren’	onder	
ogen	krijgt.	Blijf	gezond!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

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

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Koninklijke onderscheiding  
in Loon op Zand

Op maandag 26 april jl. heeft burgemees-
ter Hanne van Aart drie Koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt aan drie inwoners 
van de gemeente Loon op Zand, waarvan 
één uit Loon op Zand. Het was Henk van 
der Velden uit de Van Rijckevorselstraat, 
die de versierselen, behorende bij de on-
derscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-
Nassau’, mocht ontvangen.

Caecilia Loon op Zand, dat de kerkdienst 
ondersteunt.

•	2004 – heden: Vrijwilliger bij de Parochie 
St. Willibrord te Loon op Zand. De heer 
Van der Velden is lid van de kerkhofploeg 
en fungeert als aanspreekpunt. Hij maakt 
de wekelijkse werkschema’s, sorteert 
het afval en verzorgt de afvoer van het 
afval. Ook verzorgt hij de aankleding van 
de begraafplaats en het columbarium tij-
dens Allerzielen.

•	2005 – heden: Vrijwilliger en penning-
meester van Liedertafel Echo der Duinen 
te Loon op Zand. Naast zijn taak als pen-
ningmeester is de heer Van der Velden 
ook zeer begaan met de overige activi-
teiten van het koor. Hij coördineert de 
inzameling van goederen voor de twee-
jaarlijkse garagesale, is actief voor de 
Grote Clubactie, de jaarlijkse Anjeractie 
(Prins Bernhardfonds) en de Raboclub-
kascampagne. Ook bij optredens van het 
koor is de heer Van der Velden betrokken 
bij de organisatie.

•	2006 – heden: Vrijwilliger bij Villa Par-
does, waar hij zorg draagt voor het on-
derhoud van de tuin.

•	2010 – heden: Collectant voor het Rode 
Kruis (vanaf 2010) en de Nierstichting 
(2017).

•	2017 – heden: Mede-initiator van het sys-
teem ‘adoptiegroen’ in de Van Rijckevor-
selstraat in Loon op Zand en hij onder-
houdt het groen in deze straat.

Daarnaast verricht hij tuinonderhoud bij 
buurtgenoten en was hij van 1993 tot 2008 
mantelzorger voor zijn 
moeder.

De redactie van Rond 
de Toren wenst Henk 
van	 harte	 proficiat	
bij het ontvangen van 
deze terechte onder-
scheiding!	□

 °Henk van der Velden. (Foto: Archief RdT)

Dit is de rijke ‘staat van dienst’ waarom 
Henk	is	geëerd:	

•	1982 – 1985: Secretaris-penningmeester 
van de Begrafenisvereniging Willibrordus 
te Loon op Zand.

•	1990 – 2000: Bestuurslid van Parochie St. 
Jans Onthoofding te Loon op Zand.

•	1990 – heden: Lid van het herenkoor St. 



36

Het Witte Kasteel en het water
In de vorige Rond de Toren viel te lezen dat 
er een plan ligt om de grachten van Het 
Witte Kasteel weer te verbinden met de 
Blauwloop en de Zandleij. Weer, want die 
dubbele verbinding bestond in het verleden 
ook al.

Voor het huidige plan worden twee doelen 
aangegeven. Ten eerste het tegengaan van 
de verdroging voor het landschap door de 
Blauwloop en de sloten ten oosten van de 
Molenwijck weer watervoerend te maken, 
en als tweede om te zorgen dat het water 
in de kasteelgrachten op peil blijft zonder 
dat daar met enige regelmaat water moet 
worden bijgepompt. Dat zijn nobele doel-
stellingen waar niemand bezwaar tegen 
kan hebben.

Om te begrijpen wat hierbij komt kijken, is 
het nuttig om te kijken naar de landschap-
pelijke situatie en naar de geschiedenis 
van de grachten en waterlopen rond het 
kasteel. Het kasteel in Loon op Zand is ge-
bouwd op een bijzondere plek in het land-
schap, namelijk op de rand van een lichte 
verhoging in het landschap en precies bo-
venop de waterscheiding die het stroom-
gebied van de Donge scheidt van dat van 
de Dommel. De lichte verhoging is ‘licht’, 
gemiddeld ongeveer een halve meter ho-
ger dan de omgeving, maar wel duidelijk 
gemarkeerd. Wie vanuit de Molenwijck de 
Ecliptica	doorfietst	zal	niet	ontgaan	dat	het	
daar stijgt.
Meteen toen het kasteel eind veertiende 
eeuw werd gebouwd, kreeg het ook al een 
gracht. Dat is dus nogal bijzonder, want zo-
als iedereen weet, heeft water de eigen-
schap dat het altijd maar één kant op wil, 
naar beneden. Waar kwam dan het water in 
de gracht vandaan?

De bodem in onze omgeving bestaat uit 
zand dat goed waterdoorlatend is, maar in 

die zandbodem zitten her en der ook leem-
lagen die veel minder gemakkelijk water 
doorlaten. Die leem werd in het verleden 
op verschillende plaatsen gewonnen om 
bakstenen van te maken. Dat kennen we 
recent nog op grote schaal bij Udenhout en 
iets minder recent ook in Tilburg (Rauw-
braken), maar in een wat verder verleden 
werden ook dichterbij stenen gebakken.
De naam van een horecagelegenheid (tot 
in 1998) in Kaatsheuvel herinnerde er nog 
aan. In de zestiende eeuw werd in het 
buurtschap Efteling klei gewonnen voor 
baksteenproductie en ook de bakstenen 
voor het kasteel zullen vast niet ver weg 
zijn gebakken. Dat juist ook onder de wa-
terscheiding Donge-Dommel leemlagen 
voorkomen die ervoor zorgen dat regen-
water slecht weg kan en water uit de bo-
dem soms opwelt, is onder meer te zien op 
het terrein van het paardenpension aan de  
Finantien	dat	altijd	nat	is.

Op de oudste betrouwbare kaart van Loon 
op Zand is te zien dat waar onlangs de 
blauwe padelbaan van de tennisvereniging 
is aangelegd een vennetje heeft gelegen 
met de naam De Pan. Dat kleine ven was 
verbonden met het grachtensysteem rond 
het kasteel en zal middels kwelwater de 
voeding voor die grachten hebben gebo-
den. Het lag op dezelfde hoogte en het 
water hoefde daardoor dus niet tegenna-
tuurlijk omhoog te stromen. De combinatie 
van deze waterbron vlakbij een relatieve 
hoogte op wat sowieso al een hoge plek in 
het landschap is, zal ideaal zijn geweest 
om juist hier een kasteel te bouwen.
Eind achttiende of in de eerste helft van 
de negentiende eeuw werd het vennetje 
gedempt. Mogelijk gebeurde dat toen het 
kasteel werd verbouwd, waarbij ook het 
grachtensysteem werd aangepast. Waar-
schijnlijk is toen ook de Wouwer, de lang-
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gerekte vijver tussen het Zaad-
huis en De Kuip, op de grachten 
aangesloten en gaan fungeren als 
waterbuffer.	Eerder	had	die	vijver	
waarschijnlijk geen aansluiting en 
diende hij als viskwekerij.

Op de kaart van Hendrik Verhees 
uit 1772 is te zien dat zowel de 
Blauwloop als de sloot die richting 
Zandleij ging ook werden gevoed 
door De Pan. Voor de Blauwloop 
veranderde dat doordat deze werd 
aangesloten op de Wouwer met 
een sloot die nu al jaren droog staat en 
die ter hoogte van De Kuip de Klokkenlaan 
kruist. Het rechte verloop van alle hier be-
sloten waterlopen laat overigens zien dat 
ze zijn gegraven. Van natuurlijke beken is 
geen sprake. De sloot richting Zandleij zal 
oorspronkelijk hebben gelopen langs het 
akkerland van de kasteelhoeve waarvan 
de boerderij Beukenhorst de opvolger is en 
dan in een rechte lijn naar de brede sloot 
die nu oostelijk in het verlengde van de 
Kornetstraat ligt. 

Deze afwateringssloot is meerdere keren 
verlegd. In elk geval al in 1644 bij de aan-
leg van de maliebaan bij het kasteel. Toen 
ontstond de loop door de tuin van Kasteel-
laan 19-A en vervolgens recht naar het 
zuidoosten tot aan het uiteinde van de ma-
liebaan en dan met een haakse hoek rich-
ting Moleneind.

Deze sloot is in het landschap nog goed her-
kenbaar.	Volgens	topografische	kaarten	uit	
begin twintigste eeuw voerde hij water aan 
naar het kasteel (terwijl de Blauwloop juist 
water afvoerde). Dat water zal dan afkom-
stig zijn geweest uit het drassige gebied 
ten noorden van de huidige aardgaswin-
ningslocatie. Blijkbaar trad ook daar kwel 
op	en	op	de	topografische	kaarten	lijkt	het	
erop dat deze sloot pas eind jaren veertig 
werd verbonden met de sloot die uit dit-

zelfde gebied in oostelijke richting afwa-
tert naar de Zandleij. Of er toen nog water 
richting kasteel stroomde, is niet duidelijk.
Het is natuurlijk bijzonder dat hier al in 
de late middeleeuwen een gegraven ver-
binding ontstond over de waterscheiding 
heen. Alle restanten van deze waterlopen 
kunnen worden aangemerkt als cultuurhis-
torisch waardevol. Ze laten ons zien hoe 
onze voorouders omgingen met het water 
in een omgeving die toen veel natter was 
dan nu het geval is. In de voorbereidingen 
voor het Masterplan Landschapspark Pau-
wels is voorgesteld om deze natte verbin-
ding te herstellen. Daarbij zouden twee 
waterschappen met elkaar worden verbon-
den en dat stuitte op grote weerstand. Nu 
lijkt dus het tij te keren en zijn beide wa-
terschappen hierover in overleg.

Dat een politieke partij daarbij met de eer 
wil gaan strijken, is nogal bedenkelijk. Het 
gaat hierbij immers niet om politiek en het 
is verstandiger om de waterschappen geen 
speelbal van partijstrijd te maken. Boven-
dien gaat het ook nog eens om een partij 
die in hoge mate medeverantwoordelijk is 
voor de verdroging van ons landschap, dus 
enige bescheidenheid lijkt op zijn plaats.
Een praktisch probleem blijft dat water 
ondanks alle goede wil nog steeds alleen 

 °Tekening van Het Witte Kasteel uit 1732 door 
Andries Schoenmaker.
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tel.: 0416 - 363 902

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

  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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maar omlaag wil, en dus weg van Loon 
op Zand. Wat de waterschappen al volop 
doen, is schotstuwen plaatsen die ervoor 
zorgen dat sloten en beken minder snel af-
wateren en zo regenwater vasthouden. Dat 
gebeurt ook al in de Blauwloop, maar juist 
het bovenste stuk daarvan zal dan eerst 
water moeten ontvangen en dat zal meer 
moeten zijn dan regenwater.

Ook ten oosten van de Molenwijck loopt het 
water van ons weg en is de kans klein dat 
regenwater ooit voldoende is om dit door 
opstuwen weer naar het kasteel te laten 
stromen. Water aanvoeren vanuit Tilburg 
(de Spinder) is een optie, maar ook daar is 

VACATURE INTERIEURVERZORGER (M/V)  
2 X 4 UUR PER WEEK

Kijk voor meer info op www.vanvenrooij-interieurbouw.nl/interieurverzorger

de vraag of het dan zonder aquaduct van-
zelf de goede kant op stroomt. Misschien 
ligt	wel	de	ondergrondse	regenwaterbuffer	
bij de Ecliptica op voldoende niveau om te 
kunnen uitwaren op de kasteelgracht. Dat 
zou mooi zijn, dan houden we ons eigen re-
genwater in Loon op Zand en herstellen we 
met enige aanpassingen een eeuwenoude 
waterloopkundige situatie.

Het verhogen van de grondwaterstand kan 
ook een belangrijke bijdrage leveren. Bij 
voldoende aanvoer zouden de grachten dan 
weer kunnen overlopen in de Blauwloop.

Lauran Toorians
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Kerkberichten van   
1 tot en met 14 mei

Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat 
emailmeldingen niet altijd op de juiste 
plek binnenkomen. Voor De Moer en Loon 
op Zand kunt u zich aanmelden op de tij-
den dat het secretariaat in Loon op Zand 
bezet is. Maandag t/m vrijdag van 08.45 
uur tot 12.15 uur. Kiest u voor een email 
stuur die dan vóór vrijdag 11.30 uur naar: 
secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en in de namiddag op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.

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

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 

de parochie; reke-
ningnummer:   
NL29 RABO 0124 
8331 01 o.v.v. Digi-
tale collecte Paro-
chie H. Willibrord.

Zondag 2 mei 9.30 uur: 5e zondag van 
Pasen, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx. Maandelijkse gedachtenis aan 
Thom en Annie Ligthart–Vermeer, Hanny 
Stalpers–Smulders, Mariette van der We-
gen–van Looy, Maria Spapens–Michielsen, 
jaargetijde	Frits	Gelevert.
In deze eucharistieviering zal Maxime de 
Bonth haar 1e h. communie ontvangen.

Zondag 9 mei 9.30 uur: 6e zondag van 
Pasen, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx. Jan van Corstanje, Corry van den 
Oetelaar–van der Lee, Rien en Corrie Haans–
van Loon, Sjaan van Esch–Taks, Mientje van 
der Velden–van den Heuvel, Paula van den 
Biggelaar–Spijkers.

Donderdag 13 mei 9.30 uur: Hoogfeest 
Hemelvaart, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga. Jan van 
Corstanje, Els Janssens–Geerts, overleden 
ouders Standaert–van den Burg.

1e H. Communie
Enkele communicanten ontvangen indivi-
dueel de 1e h. communie in de zondag vie-
ringen.
 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 steeds 10 plaatsen gereserveerd.
Voor de overige 20 plaatsen kan een reser-
vering worden gedaan door parochianen.
Wij vragen om uw begrip.

Verjaardag pastoor Luijckx
Zondag 9 mei is de verjaardag van pastoor 
Luijckx. I.v.m. het coronavirus kunnen we 
u helaas ook dit jaar niet zoals gewoonlijk 
in de parochiezaal of bij goed weer in de 
pastorietuin de gelegenheid bieden om een 
kopje	koffie	of	 thee	 te	komen	drinken	en	
een drankje te nuttigen. Hopelijk is ko-
mend	jaar	alles	weer	mogelijk.	□
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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 misintenties op te ver-
melden. Graag duidelijk vermelden op 
welke datum u de misintentie wenst en 
voor wie deze is bedoeld.

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

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

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand 
is het mogelijk om de heilige commu-
nie thuis te ontvangen. Wilt u hiervan 
gebruik maken, dan kunt u dit kenbaar 
maken via telefoonnummer 361215.

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

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Voor als het straks weer kan…

Volop culturele activiteiten bij Het Witte Kasteel
Achter de schermen wordt op dit moment 
volop gewerkt om opnieuw een divers en 
bijzonder cultureel programma voor u sa-
men te stellen bij Het Witte Kasteel.

Als de terrassen straks 
weer open gaan en 
we met elkaar na een 
hele periode van lock-
down het glas kun-

nen	 heffen,	 kunt	 u	 op	 het	 terras	 bij	 Het	
Koetshuis, op de binnenplaats of in de tuin 
(bijvoorbeeld met een heerlijke picknick-
mand) regelmatig gaan genieten van live 
muziek.
Van Jazz tot klassiek, van The Beatles tot 
Nederlandstalig, van pop via folk tot we-
reldmuziek.

Wanneer er weer concerten zijn toegestaan 
in het kasteel, kunt u op de zondagmorgen 
daarvan komen genieten.

Er staat inmiddels een mooi gevarieerd pro-
gramma voor u klaar met klassieke, oude, 
romantische en wereldmuziek.
Wilt u graag op de hoogte blijven van de 
culturele activiteiten bij Het Witte Kasteel 
en als eerste kunnen reserveren voor de 
concerten, meldt u zich dan aan voor onze 
nieuwsbrief via: cultuur@hetwittekasteel.
nl. Actuele informatie over de culturele 
activiteiten vindt u op:
www.hetwittekasteel.nl/agenda.
Graag tot ziens bij Het Witte Kasteel!

Team Cultuur
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Piepen en kraken

Deze tekst trof een van onze redactieme-
dewerkers aan bij supermarkt Lidl in Kaats-
heuvel.
 
Wat zouden die wagens mankeren? Hebben 
ze maar drie goed werkende wielen of pie-
pen	en	kraken	ze	alleen	maar??	□
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Pendelverbinding met locatie 
Gompenstraat Waalwijk

Mensen uit de regio Midden-Brabant kun-
nen sinds 13 april voor hun corona-vacci-
natie terecht in Waalwijk. GGD Hart voor 
Brabant vindt een goede bereikbaarheid 
van de locatie belangrijk en Arriva biedt 
een helpende hand.

Vanaf maandag 19 april 2021 rijdt Arriva 
twee keer per uur met een pendelbusje 
tussen busstation Vredesplein in Waalwijk 
en de vaccinatielocatie aan de Gompen-
straat in Waalwijk. Het busje, dat plaats 
heeft voor acht personen, rijdt onder lijn-
nummer 885 op weekdagen tussen 8.30 uur 
en 17.30 uur.
Vanaf zaterdag 24 april 2021 zal de busver-
binding ook in het weekend rijden.

Bron: Langstraat Media

Vakantiemedewerker 
Facilitaire dienst

Wij zijn op zoek naar een vakantieme-
dewerker	 voor	 de	 afdeling	 Facilitaire	
dienst.	Ben	jij	flexibel	 inzetbaar,	vrien-
delijk en behulpzaam, minimaal 17 jaar 
en	 vind	 je	 het	 fijn	 om	 dichtbij	 huis	 te	
werken?

De taken zijn het onderhouden van het 
appartement van onze bewoners. Ben 
je nieuwsgierig wat het werk inhoudt, 
neem dan contact op met Dolinda Kooij 
(dolinda.kooij@molenwijck.com).
Voor meer informatie over deze vacature 
kun je ook bellen: 365605.

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Peuterspeelzaal Piggelmee: de plek voor peuters!
Wat is er nu leuker dan peuters lekker te 
laten spelen met leeftijdsgenootjes? Nou 
eigenlijk niks toch…? Onder het dak van 
basisschool de Blokkendoos is peuterspeel-
zaal Piggelmee gevestigd. Piggelmee biedt 
hier iedere ochtend opvang voor peuters 
van 2 tot 4 jaar van 8.30 tot 11.30 uur. Pig-
gelmee is de ideale plek voor peuters om 
lekker te spelen en zich te ontwikkelen in 
een omgeving met volop ruimte met veel 
speelhoeken en materialen.

Maar wat biedt peuterspeelzaal Piggelmee 
dan eigenlijk en hoe ziet een ochtend er-
uit? De peuters worden door de papa's en 
mama's afgezet bij Piggelmee; vaak is hier 
ook een momentje om nog een praatje te 
maken met de leidsters. Nadat tassen en 
jasjes zijn opgehangen aan de kapstok-
jes wordt gestart met spelen. De ochtend 
heeft een vaste structuur waarbij de leid-
sters steeds actief bezig zijn met de peu-
ters.	Dit	 kan	variëren	van	het	maken	van	
puzzels, knutselwerkjes tot het spelen in 
de bouw- of poppenhoek. Samen met de 
peuters wordt er bij het bord naar de dag-
ritmekaarten gekeken, zodat ze weten wat 
er deze ochtend nog gaat gebeuren. Naast 
het binnenspelen gaan de peuters ook elke 
ochtend naar buiten. Met materialen als 
zand, water, stokjes, blaadjes kunnen de 
kinderen hier naar hartenlust spelen. Ook 
lekker	 steppen,	 fietsen,	 klimmen,	 rennen	
en verbaal lawaai maken is voor peuters 
met veel energie heerlijk.

Bij slecht weer spelen de peuters binnen 
en worden er allerlei bewegingsactivitei-
ten met matten, banken en de kruiptunnel 
aangeboden. Tijdens deze ochtend wordt 
naast het spelen ook in de kring fruit ge-
geten en gedronken om vervolgens de och-
tend af te sluiten in de kring, waarbij wordt 
voorgelezen en muziek wordt gemaakt.

De leidsters zien gedurende de ochtend 
toe op de ontwikkeling van de peuters 
en dagen ze op verschillende onderdelen 
uit. Door het doorlopen van de duidelijke 
dagindeling, worden de peuters ook met-
een voorbereid op de basisschooltijd die 
gaat komen. Veel elementen worden na-
melijk ook gebruikt in de kleuterklassen, 
waardoor deze erg herkenbaar zullen zijn. 
Als rode draad gebruiken we het taalpro-
gramma Uk & Puk, waarbij op een speelse 
manier verschillende vaardigheden worden 
aangeleerd. Het leren van deze vaardighe-
den wordt door middel van allerlei activi-
teiten aangeboden. Naast deze vaardighe-
den, wordt er ook aandacht besteed aan 
de zindelijkheidstraining van de peuters 
die daaraan toe zijn. Kinderen gaan naar 
de toiletjes, luiers worden indien nodig 
verschoond	 en	 ‛ongelukjes’	 worden	 door	
de leidsters opgelost. Ben je na het le-
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zen enthousiast geworden en wil je jouw 
peuter aanmelden? Dat kan via de web-
site: www.kinderopvangmb.nl/pa-blok-
kendoos. Voor vragen en meer informatie 
kan er uiteraard informatie ingewonnen 
worden bij de leidsters van Piggelmee tel: 
06-18959503 of neem contact op met KMB 
via telefoonnummer 278472 of per e-mail: 
info@kinderopvangmb.nl.

Jacques Bertens heeft onlangs foto’s ge-
maakt om een goede sfeerimpressie te 
geven van de Piggelmee. Neem dus gerust 
een kijkje op zijn website:
www.loonsfotowerk.nl.

Linda van der Net
namens leidsters en oudercommissie van 
Piggelmee

Foto’s: Jacques Bertens – Loonsfotowerk
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U heeft de afgelopen weken uitgebreid 
kennis kunnen nemen van het rapport Be-
renschot, waarin een 4-tal opties worden 
gegeven voor de bestuurlijke toekomst van 
deze gemeente. We zijn dan ook blij dat 
ook de redactie van Rond de Toren hieraan 
reeds aandacht heeft geschonken.

Zoals we in de vorige editie van RdT schre-
ven, wilden we graag weten hoeveel aan-
geschreven inwoners uiteindelijk hadden 
gereageerd op de enquête. En wat blijkt? In 
totaal hebben 1.118 mensen de enquête in-
gevuld (859 uit de steekproef en 259 via de 
link op de gemeentesite). Hiervan bleken 
er 7 geen inwoner te zijn van de gemeente 
Loon op Zand. Omdat de enquête bedoeld 
was voor inwoners van Loon op Zand zijn 
deze 7 deelnemers niet meegenomen in de 
resultaten en in het responspercentage.
Berenschot had in haar rapportage geen 
melding gemaakt dat er toch nog 252 in-
woners op eigen initiatief de enquête heb-
ben ingevuld. Nadat wij hierover vragen 
hadden gesteld, heeft Berenschot deze 
aanpassing in het rapport aangebracht. 
Je mag van een gerenommeerd bureau als  
Berenschot toch helderheid en transparan-
tie verwachten.

De volgende fasen zijn de raadsvergaderin-
gen. Die vinden plaats op 29 april (beeld-
vormende	ronde),	op	10	juni	(opiniërende	
ronde) en op 15 juli volgt dan besluitvor-
ming. U kunt als inwoners deze raadsver-
gaderingen inspreken of bijwonen. Helaas 
nog steeds digitaal. Wij willen u oproepen 
om hiervan gebruik te maken. Immers onze 
bestuurlijke toekomst staat ter discussie.

Verder hadden we wel een tussentijdse up-
date verwacht rondom de ontwikkelingen 
van De Wetering. Het blijft opvallend stil, 
terwijl enige communicatie naar de bur-

De Loonse rol in de bestuurlijke toekomst perikelen

gers toe mogelijkheden biedt om de men-
sen erbij te betrekken.

Verder viel ons nog iets op in het dorp
De groenvoorzieningen worden tegen-
woordig onderhouden door het bedrijf Van 
Doorn uit Geldermalsen.
Een inwoner vertelde ons dat hij verbaasd 
was over het feit dat dit werk wordt uitge-
voerd door arbeidsimmigranten, die geen 
woord Nederlands spreken. Ja, de leider 
van de ploeg sprak Nederlands. De mede-
werkers die in dit plantsoen bezig waren, 
waren ingezet door een door Van Doorn 
gecontracteerd bedrijf. Je zou toch den-
ken, hoe is het kostentechnisch mogelijk 
dat een bedrijf uit Geldermalsen hier het 
groen onderhoudt die vervolgens weer een 
ander bedrijf inhuurt om hier het groen te 
onderhouden!

Positief nieuws is, dat het voetpad naast de 
fietsstraat	 weer	 helemaal	 is	 gerepareerd	
nadat een groot landbouwvoertuig dit had 
kapotgereden. En nu maar hopen dat het 
lange tijd netjes blijft.

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

namens ‘Loon naar Tilburg’
Ton Janssen, Wim Meulesteen,   
Jan van Gompel
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Maak kennis met de padel

In editie 10 van de Rond de Toren van 2020 
schreef Joep Schellekens enthousiast over 
de twee padelbanen die gerealiseerd wer-
den	bij	‛T.V.	Loon	op	Zand’.	Inmiddels	zijn	
we bijna een jaar verder en wordt er veel 
en actief gespeeld op de banen.

Deze racketsport leent zich goed om lek-
ker actief te zijn in de buitenlucht. Rela-
tief makkelijk te leren. Waar je bij tennis 5 
jaar nodig hebt om een leuke pot te spelen 
lukt dit bij padel binnen een uur of 5!

Kom een keer vrijblijvend kennismaken tij-
dens een van onze ‘instuifmiddagen’. Iede-
re eerste en derde zaterdag van de maand 
van 14.00 tot 16.00 in mei, juni en juli. Er 
zal materiaal aanwezig zijn. Aanmelden is 
niet nodig, we zien jullie graag op Rambla 
del Ad!
Natuurlijk houden we rekening met de gel-
dende corona maatregelen. Lees het arti-
kel van Joep nog eens terug via deze link: 
bit.ly/speelpadel.

Padelcommissie T.V. Loon op Zand

Bijzonder element

Een fraai plastiek zagen we in de zoge-
naamde Uilenhoek in de Weteringstraat.
Naast de schildering op de grote poort van 
het	 ‛Uilennest’	 zijn	 de	 uilen	 op	 verschil-
lende naburige huizen te vinden, meestal 
in de vorm van een stenen beeld. Deze me-
talen kunstuiting is in het geheel van de 
straat	een	bijzonder	element.	□
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Heemkundekring is op zoek 
naar bidprentjes

Het geven van een bidprentje, tegen-
woordig steeds meer een gedenk- of her-
inneringsprentje genoemd, tijdens een 

uitvaartdienst is al een 
oude traditie. In hele 
vroegere jaren had een 
prentje zijn nut, door-
dat ze heel dun en en-
kelvoudig werden af-
gedrukt om zodoende 
het prentje in het mis-
saal te steken en mee 

te nemen naar de kerk. Bladerend door 
het missaal, kwam men dan altijd wel 
een prentje tegen om vervolgens een 
gebedje te doen voor de overledene. 
Tegenwoordig is dit wel even anders.

Klein stamboompje
De prentjes die nu worden uitgegeven ver-
dwijnen bij oudere mensen in een doosje in 
de kast, terwijl die bij anderen na verloop 
van tijd opgeruimd worden. De medewer-
kers van de werkgroep genealogie van de 
heemkundekring ‘Loon op ’t Sandt’ vinden 
dat jammer. Zij verwerken de tot nu toe 
verkregen prentjes in een computerpro-
gramma en zetten die verder met alle re-
levante gegevens die op het prentje staan 
geheel volgens de AVG-regels op hun site, 
die voor iedereen bereikbaar is.
Naast het feit dat de prentjes op de site 
van de heemkundekring worden opgeno-
men, wordt er ook een klein soort stam-
boompje van gemaakt door er ook de over-
leden ouders en verdere overleden familie 
c.q. gezinsleden aan te koppelen. Dit alles 
volgens de verkregen gezinskaarten die we 
vanuit het Regionaal Archief Tilburg over-
nemen.

Om	zoveel	mogelijk	‛gaten’	te	voorkomen	
hebben we natuurlijk veel prentjes nodig. 

Op dit moment hebben we ongeveer 40.000 
namen verwerkt. Dat lijkt veel, maar wij 
zijn ervan overtuigd dat er nog heel veel 
prentjes onder de mensen zijn die deze 
‛gaten’	kunnen	vullen.
Naar die vele prentjes, zo is onze ervaring, 
wordt bijna nooit of nog maar weinig geke-
ken. Vaak komen deze bij een verhuizing 
of na een overlijden als de kamer leegge-
maakt moet worden, pas weer tevoorschijn 
met een grote kans alsnog in de papiercon-
tainer te belanden waar ze beslist niet ho-
ren.
Oproep
Vandaar onze oproep: gooi bidprentjes niet 
weg: de Heemkundekring is er blij mee. 
Hebt u bidprentjes en wilt u er afstand van 
doen, neem dan contact op met Michel van 
Iersel via telefoonnummer 362110. Dank u 
wel!

Heemkundekring Loon op ’t Sandt

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 word 
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.	□
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CDA Loon op Zand zoekt jou!
Op 16 maart 2022 worden er gemeente-
raadsverkiezingen gehouden. Het lijkt nog 
ver weg, maar de voorbereidingen zijn in 
volle gang. Een belangrijk onderdeel daar-
bij is de kandidatenlijst, dus zijn wij op 
zoek naar kandidaten!

Het CDA bouwt aan een sterke samenle-
ving. Met elkaar bouwen wij aan een sa-
menleving waarin er aandacht is voor el-
kaar, waarin mensen tot hun recht komen 
en waarin het goed en veilig leven is. “Door 
je in te zetten voor onze gemeente Loon 
op Zand, kun jij het verschil maken”, aldus 
Rob van Hest, fractieondersteuner van CDA 
Loon op Zand.
Meld je aan!
Vind jij dit ook belangrijk? Wil je helpen 
om aan een sterke samenleving te bouwen? 
Dan is het raadslidmaatschap misschien 
iets voor jou. Als raadslid kun je het be-

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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leid in je eigen gemeente mede bepalen en 
van betekenis zijn in je directe omgeving. 
Heb je deze ambitie en wil je politiek ac-
tief worden voor het CDA, laat het ons dan 
weten. Ken je iemand die je geschikt lijkt, 
geef het aan ons door. Wil je meer weten 
over een eventueel raadslidmaatschap, 
aarzel niet. Contact opnemen kan via 
info@cdaloonopzand.nl. We maken graag 
een afspraak om nader kennis te maken!

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Zeiltocht met de Wylde Swan een    
onvergetelijk avontuur
In Rond de Toren nr. 5 van 17 maart ver-
telde Maddy van den Nieuwenhuizen ons 
over haar droomreis van vijf weken met 
zeilschip	‛De	Wylde	Swan’	in	het	Caraibisch	
gebied. Hoewel het contact beperkt is kun-
nen we toch wel wat ervaringen van de 
eerste helft van de reis  melden. Als deze 
Toren uitkomt is Maddy als het goed is weer 
thuis met een rugzak vol ervaringen en ver-
halen.

Landelijk nieuws
Opeens was ook deze reis van Maddy en 
haar 24 reisgenoten landelijk nieuws. RTL, 
NOS en Omroep Brabant wisten te melden 
dat het schip bedekt was onder een laag 
as van de uitgebarsten vulkaan La	Soufièrre 
op Saint Vincent. Zij voeren met het schip 
daar in de buurt. Straten, huizen, auto’s 
en landbouwgrond op het Caraïbisch eiland 
Saint Vincent werden bedekt onder een 

dikke laag as. Voor de bewoners heel erg. 
Ook het zeilschip De Wylde Swan, kon er 
niet aan ontkomen, vertelt Marco van der 
Werf, de kapitein. Op dit trainingsschip 
volgen middelbare scholieren een zeilend 
schoolprogramma.

“De vulkaan barstte afgelopen vrijdag der-
tig mijlen verderop uit”, vertelt Marco. Hij 
spreekt van een uitzonderlijke situatie. 
“Er is nog steeds veel as in de lucht, waar-
door we minder ver kunnen kijken. We zien 
wolken van as en als het regent komt het 
allemaal naar beneden. Een zwarte waas”, 
noemt de kapitein het.

 °De leerlingen hebben elkaar onder het vulkaanas 
gesmeerd.

De groep in de leeftijd van 15 tot 18 jaar 
vloog op 21 maart naar het Caraïbisch ge-bisch ge- ge-
bied om in vijf weken tijd van Sint Maarten, 
naar Saint Vincent en de Grenadines en 
weer terug te varen.

"Ik vind het echt uniek dat dit gebeurt nu 
we hier aan het varen zijn“, vertelt Maddy. 
"Vorige week waren we nog op Saint Vin-
cent. Er komt veel as naar beneden, verder 
hebben we er gelukkig niet zo veel last 
van.“ De leerlingen moeten wel een om-
weg	maken	en	flink	 schoonmaken	om	het	
schip as-vrij te maken.
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Tussen het zeilen en dek schrobben door is 
er gewoon school. Voor vertrek heeft elke 
leerling een planning gemaakt voor zelf-
studie in overleg met hun scholen, en er 
zijn meerdere docenten mee op reis om 
hun hierbij te ondersteunen. Maddy: “De 
biologiedocent heeft nu haar lesprogram-
ma omgegooid, zodat we alles leren over 
vulkanen en as. Terug naar Saint Vincent is 
geen optie meer.”

Zonder mediatraining
Maddy sprak met de media over de gebeur-
tenissen alsof ze nooit anders heeft gedaan. 
“Op de dag dat de vulkaan uitbarstte, be-
gon het ontzettend hard te regenen. Om-
dat de regen de as liet neerregenen, was 
het hele dek ermee bezaaid. Als je met 
blote voeten over het dek liep, zaten heel 
je voeten onder. En als je je hand ergens op 
legde, was het helemaal vies.”

De	 leerlingen	 hebben	 flink	 moeten	 poet-
sen. “We hebben het allemaal schoonge-
maakt. Maar op sommige plekken zie je 
het nog wel.” Ondertussen gaat het leren 
door, vertelt Maddy: “We krijgen nu lessen 
over de vulkaan. Dat is interessant omdat 
het ook echt hier is nu. Dan is het wel be-
langrijk om erover te leren omdat we er 
middenin zitten.”

Ervaringen tot nu
Vanaf het begin van de reis heeft Maddy 
het super naar de zin. Ze schrijft: “Het 
eten is superlekker en het is hier heerlijk 
warm. Lekker 30 graden elke dag.

De eerste dagen was het wennen aan het 
verblijf en leerden we de regels aan boord. 
Ook werd er les gegeven in het heisen van 
het zeil en leerden we tijdens het ‘Happy 
Hour’ poetsen. En als het kan natuurlijk 
zwemmen, een heerlijke plons in zee.  
Daarnaast is er elke dag zelfstudie. Dat 
gaat hier beter dan thuis, want iedereen 
doet dat op die tijd en het is dan rustig. En 
elke week is er een toets hetzij schriftelijk 
hetzij mondeling. De vijfde dag begon de 
dag wat minder voor iedereen. Iedereen 
was zeeziek en was aan het overboord kot-

 °Maddy aan boord. (Foto: De Wylde Swan)

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.



55

sen.” Alleen Maddy en Meike hadden ner-
gens last van. Zeker goed geoefend in de 
Efteling in de schip-schommel en de Baron!
Vis ontleden, kaart lezen, coördinaten le-
ren bepalen, op de uitkijk staan, het stuur-
wiel vasthouden tijdens een stormachtige 
wind, mastklimmen, wacht lopen om 2.00 
uur ’s nachts: ook al ga je laat naar bed, 
zijn allemaal zaken die je op school niet 
leert. Maddy: “Ik slaap vaak in een hang-
mat. Tijdens de reis heb ik al veel dieren 
gezien,	 veel	 dolfijnen	 die	 een	 tijdje	met	
het schip meezwemmen, een walvis, krab-
betjes, dode leguaan, landschildpadden, 
salamanders, heremietkreeften en barra-
cuda’s. Die zwommen op een halve meter 
afstand om me heen.”

Overnachting op Union Island

Op Saint Vincent mochten ze, toen de 
vulkaan nog rustig was, aan land voor weer 
een coronatest. Maddy schrijft: “We liepen 
over een piertje langs allemaal kleurrijke 
huisjes en bij een duikschool gingen we 
testen. Iedereen is weer negatief getest 
gelukkig! Dat betekende dat we eindelijk 
na de twee weken lange quarantaine aan 
land mochten.

Daarna vertrokken we naar Union Island. 
We wisten niet wat we gingen doen; we 
moesten alleen onze tas inpakken met 
spullen die je dacht nodig te hebben. Een-
maal aan land zagen we dat de boot weg 
ging en werd verteld dat we gingen over-
nachten op het strand. Vet leuk! We heb-
ben eerst de hele middag lekker gesnorkeld 
en toen het avond werd een kampvuur en 
een klein kampje gemaakt waar we konden 
slapen. Toen we in de nacht naar het kamp 
liepen werd iemand gebeten door iets op 
de grond. In het licht van de zaklampen za-
gen we echt honderden heremietkreeften 
op de grond en in ons kamp lopen. Niemand 
heeft daar geslapen. We zijn allemaal bij 
het kampvuur gaan liggen. Bij terugkomst 

op het schip werden wij en onze bagage 
met zeewater afgespoten om te voorkomen 
dat er irritante kriebelbeestjes op het schip 
terecht zouden komen.”

Route omleggen
Door de noordoost passaatwind wordt 
de aswolk naar de het zuidwesten gebla-
zen. Dat is precies de plek waar ze straks 
langs moeten om terug te zeilen naar Sint 
Maarten. Het is onduidelijk wat het ver-
loop zal zijn van de uitbarsting de komende 
de tijd. De vulkaan op Martinique, Mount 
Pelée, waar ze ook nog langs moeten zeilen, 
laat sinds twee dagen ook verhoogde activ-
iteit zien. Er zal moeten worden geïmpro-
viseerd om alles in goede banen te leiden. 
Maar kapitein en bemanning hebben er alle 
vertrouwen in.
De leerlingen zitten in de laatste weken 
van de reis. Ze zijn nu genoeg opgeleid om 
zelf de keuzes te maken aan boord, zegt 
Cristophe Meijer van De Wylde Swan. Als ze 
geen schadelijke fouten maken, laten we 
ze alles zelf beslissen. Iedereen heeft zijn 
taak. Maddy staat in de keuken als kok en 
kookt de laatste weken met twee mede-
leerlingen voor 41 personen.”

Op 24 april is Maddy weer thuis gekomen 
met een hoofd vol reisbelevenissen. En 
zoals het spreekwoord luidt: ‘Wie verre 
reizen doet kan veel verhalen.’ Misschien 
horen we dus nog de verhalen van het 
tweede deel van haar reis.

Redactie: Ton Kalkers
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Vreemde kostgangers uit een vervlogen tijd…
Het is een prachtige zondag in de lente, 
maar de start is wat grijs. In de ochtend 
hangt er een deken van mist boven ons Bra-
bantse land, een verschijnsel wat we vaak 
zien in het voor- en najaar, vooral bij hel-
der weer. Het wordt veroorzaakt door de 
zon die de aarde overdag goed opgewarmd 
heeft en de koude lucht uit hogere luchtla-
gen die er ’s nachts overheen stroomt. Die 
botsing van warme en koude lucht vormt 
de beruchte mist. Hoe helderder (is dat Ne-
derlands?) de hemel, hoe groter de uitstra-
ling en dus de afkoeling; wolken houden de 
aardwarmte langer vast.
Maar de zonnewarmte gaat het vandaag 
winnen van de mist, dat zie je. Over een 
paar	 uur	 is	 het	 prachtig	weer.	 Fris,	maar	
zonnig.
Toevallig valt mijn oog op een berichtje 
op social media. Tussen de bedrijven door 
van het vullen van deze Toren heeft onze 
hoofdredacteur Tiny gelukkig kans gezien 
om samen met zijn vrouw een ontspannen 
wandeling te maken in het Tilburgse Wan-
delbos. Hij heeft ook nog Siberische grond-
eekhoorns gespot. En opeens, in een tel, 
sta ik 48 jaar terug in de tijd.

Want in de Oude Warande, het parkach-
tige bos naast het Wandelbos, ben ik een 
soort van opgegroeid. In de straat 
waar de Universiteit van Tilburg 
staat heb ik 23 jaar gewoond. En 
hoewel ons moeder altijd langs 
de huizen wilde wandelen zaten 
mijn jeugdvriend en ik altijd in 
de bossen. Hutten bouwen, ver-
stoppertje spelen, vogels kijken, 
je naam in de bast van een boom 
kerven, kastanjes zoeken, kijk-
dozen maken van mos, padden-
stoelen en beukennootjes. Het is 
inmiddels zo lang geleden dat die 
laatste twee woorden nu inmid-

dels zelfs anders geschreven worden…

Die campus was uiteraard ’s avonds uitge-
storven en ook daar hingen we vaak rond. 
Vissen en zwemmen in de vijver, schaatsen 
in de winter, klimmen in bomen en rol-
schaatsend	de	fietsenstalling	in	denderen.	
Spelend, kletsend en lachend. Wat een 
heerlijke jeugd was dat en hoe jammer is 
het dat ik niet meer weet of ik dat mijn 
ouders wel vaak genoeg heb laten weten? 
Die Hogeschool werd groter en groter en 
werd	 later	officieel	KUB	genoemd,	Katho-
lieke Universiteit van Brabant. Katholieke 
Universiteit van Tilburg klonk in de proce-
dure van de naamsverandering misschien 
mooier, maar kortte zo rottig af.
Inmiddels heet het enorme complex van ge-
bouwen wel Universiteit van Tilburg (UvT), 
maar door het wegvallen van het woordje 
‘katholieke’ is de afkorting nu geen punt 
meer.

Daar waar het bos begon, net achter de ter-
reinen van de Hogeschool, was iets bijzon-
ders aan de hand. Heel veel woensdagmid-
dagen waren we aan de rand van dat bos te 
vinden, in het Tilburgs Natuur Dierenpark. 
Het park aan de Bredaseweg opende zijn 
deuren in 1932 als huwelijkscadeau van 
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Johan Burgers (oprichter van Burgers Zoo) 
aan zijn dochter Johanna en haar Tilburgse 
man Johan van Glabbeek. Ook toen waren 
er relletjes, want de gemeente verkoos de 
welgestelde	Familie	Burgers	boven	de	ook	
al	jaren	in	de	dierenhandel	bekende	firma	
C. van Dijk & Zonen. In 1946 trok Burgers 
zich terug en kwam het park toch nog in 
zijn handen. De gemeente kon opgelucht 
ademhalen, want zij hoopten nu de hypo-
theek met het geleende geld alsnog gro-
tendeels terug te zien.

Ik herinner me een terras, een speeltuin, 
maar vooral een entreelaantje met ara’s 
op palen, olifanten, bavianen, leeuwen, 
tijgers,	giraffen	en	nog	zo	veel	meer.	Naast	
de kooi van die prachtige langnekken met 
de langste wimpers ter wereld en blauwe 
tongen	 was	 een	 flinke	 spleet	 tussen	 het	
nachtverblijf en het hek. En hoewel we 
nooit rotzooi uithaalden, kropen we daar 
iedere woensdag tussendoor, stilletjes 
onze weg vervolgend tussen de bezoekers. 
We raapten een toegangskaartje op dat ie-
mand weggegooid had, zodat we bij con-
trole vrijuit gingen. We hingen ons op onze 
ellebogen te vergapen aan alle ‘wilde’ die-
ren en hoewel ik nu snap hoe klein en vrij-
heid berovend de kooien misschien waren; 
mijn liefde voor de natuur is hier toch echt 
ontstaan…
Een	 flinke	 kooi	 was	 trouwens	 ingeruimd	
voor de Siberische chipmunks.

In 1973 werd het park gesloten, waar wij 
persoonlijk heel verdrietig van werden. 
Wat restte was een verlaten park en ook 
daar struinden we af en toe stiekem door-
heen. Vlakbij de leeuwenkooi vonden we 
griezelige grote kaalgevreten halve sche-
dels van koeien en de bavianenberg was 
nog nooit zo stil en saai. De grote bull-
dozers die vanaf het spoor van het Bels 
lijntje oprukten overstemden de stilte en 
legden grote parkeerterreinen aan om zo 
de bereikbaarheid van de KUB te vergro-
ten. Oh ja, dat begrepen we wel, maar in 
onze hoofden waren we boos. Heel boos. 
Een klein lichtpuntje waren de Siberische 
deugnietjes. Het verhaal gaat dat met de 
ontruiming van het dierenpark hun kist van 
de vrachtwagen viel en ze massaal het bos 
in	gevlucht	zijn.	Feit	is	wel	dat	ze	eigenlijk	
nergens anders in Nederland te vinden zijn. 
De populatie is wel iets gegroeid en heeft 
zijn gouden jubileum bijna in zicht.

Dát is nu het probleem. Niet voor wande-
laars, voor biologen, of voor de gewone 
Tilburger,	maar	wel	 voor	 ‛Brussel’.	De	EU	
maakt	werk	van	‛invasieve	exoten’	het	le-
ven zuur te maken, denk hier aan planten 
en dieren die hier verzeild zijn geraakt en 
inheemse natuur in de verdrukking bren-
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gen. In Nederland staan de brulkikker, de 
Californische rivierkreeft, de Japanse dui-
zendknoop, de reuzeberenklauw en nog 
ruim dertig soorten op de lijst van onge-
wenste vreemdelingen. In onze bossen zien 
we al jaren het bijna onbegonnen werk om 
de Amerikaanse vogelkers uit te roeien. 
Vogels smullen van de felrode bessen en 
verspreiden zo de zaden door ons Natio-
naal Park. En ja, warempel, de Siberische 
grondeekhoorn is ook zo’n persona non 
grata, die alleen rond Tilburg voorkomt en 
hier helemaal geen kwaad lijkt te doen. 
We hadden ooit een jonkie thuis dat wees 
was geworden en met een bebloed neusje 
onder aan een boom werd gevonden. Het 
beestje zat hippend en springend in de 
kooi, totdat ons moeder ook begon te stui-
teren; het beestje zat vol vlooien!

Na het vangen van die parasieten met een 
vlooienkam mocht ie toch blijven en na 
twee weken hebben we hem uitgezet in 
ons geliefde bos. Stel je eens voor dat al 
zijn familie gevangen en gesteriliseerd had 
moeten worden. Of nog erger: meteen ge-
dood. Uitgeroeid, in ieder geval, want dat 
leek serieus hun lot. Maar het hoeft er niet 
van te komen; beheersen is nu het motto, 

zegt Brussel.
In de Warande, het Wandelbos, het gebied 
rond Amarant kun je ze, net als Meneer 
en Mevrouw van Hooren, zonder al te veel 
moeite tegenkomen. Prachtige beestjes, 
verschillende tinten grijs en bruin, mooi 
gestreept op rug en kop. Klein en vief, 
steekt bioloog Theo Peeters de loftrom-
pet. Tilburgse natuurkenners zijn eensge-
zind, ook wel eens leuk: “Er is geen enkele 
aanwijzing dat hij een bedreiging is voor 
de rode Europese eekhoorn. De ene - zie 
de naam - leeft óp en ’s winters ónder de 
grond, al kan hij ook goed klimmen. De an-
dere zoekt het speciaal in de bomen. Voor 
allebei is in de bossen ten westen van de 
stad blijkbaar voldoende voedsel.

Geef hem maar een verblijfsvergunning. Na 
meer dan veertig jaar heeft hij z’n plaats 
in de maatschappij wel verdiend.”

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

Paas-attentie

In deze corona-tijd, 
waarin vrijwel niets kan 
worden georganiseerd, 
heeft de Zonnebloem 
- afdeling Loon op Zand 
- De Moer gemeend hun 
gasten met Pasen een 
leuke attentie te moeten bezorgen, om 
daarmee het gemis aan ‘bij elkaar zijn’ 
wat	te	verzachten.	□
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40-jarig jubileum buurtvereniging 
Oranjeplein/Kasteellaan

Wat hadden wij als bestuur graag dit robij-
nen feest willen organiseren voor onze 55 
buurtgenoten. Maar wat in het vat zit ver-
zuurt niet! Om er toch niet helemaal aan 
voorbij te gaan werd contact opgenomen 
met Brood- & Banketbakkerij Leo Geerts.

Dankzij hun medewerking, waarvoor har-
telijk dank,  
konden wij alle 
leden huis-aan-
huis trakteren 
op een oranje-
gekleurde tom-
pouce: voorzien 
van het choco-
ladegetal 40.

Deze traktatie 
werd zeer posi-
tief en enthou-
siast ontvangen, gezien de meteen ontvan-
gen reacties of daarna via een leuk, lief 
bedankje via e-mail.

Bestuur buurtvereniging   
Oranjeplein/Kasteellaan

Wè is het stil in ut durp

Hij was aaltij op 
dezelfde tèd op 
dezelfde plaots. 
Maokte zunne 
vaste ronde of 
grote toer.
Die structuur 
had ie noodig 
nao het stoppen 
meej van alles 
wa nie deugde. 
Verder had ie 

niks meej tèd, mar al zeker nie meej d’n 
dag dè zun eige 
klok stil zò staon. 
Op zijn benkske 
stao daorum ok 
ginnen enddao-
tum, mar wel de 
wens dè iedereen 
er efkes gao zit-
ten en op zun ge-
mak rondkèkt

Wè is het stil in 
ut durp zonder 
jou, Ad van Trier! 
(† April 2020)

  

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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In het groen geweest? Doe een tekencheck!

Met de komst van het mooie weer kunnen 
we gelukkig weer meer buiten zijn en dat is 
fijn.	Maar	dit	houdt	ook	in	dat	het	tekensei-
zoen weer begonnen is. Controleer uzelf en 
anderen dan ook goed op tekenbeten nadat 
u ‘in het groen’ bent geweest. Bent u ge-
beten door een teek, dan is het belangrijk 
dat u hem snel weghaalt. Teken komen in 
het hele land voor. In het bos, een park, de 
duinen en zelfs ook gewoon in de tuin. Ze 
zitten in de buurt van bomen of struiken, in 
hoog gras of tussen de dode bladeren.

Controleer uw lichaam en uw kleding op te-
ken als u in het groen bent geweest. Teken 
kunnen zich overal vastbijten, maar heb-
ben voorkeur voor liezen, knieholtes, ok-
sels, bilspleet, randen van het ondergoed, 
achter de oren en rond de haargrens in de 
nek. Onlangs verscheen er een krantenar-
tikel waarin het RIVM en Universiteit Wa-
geningen hadden onderzocht dat kinderen 
vooral in de nek en op het hoofd worden 
gebeten door teken.

Een teek moet u   
zo snel mogelijk verwijderen
Teken kunnen de ziekte van Lyme veroor-
zaken. Lyme kan gepaard gaan met ge-
wrichtsklachten en verlammingen. Niet ie-
dereen die door een teek is gebeten, krijgt 

deze ziekte. Een teek moet u wel zo snel 
mogelijk verwijderen.
•	Gebruik voor het verwijderen van teken 

GEEN alcohol of benzine.
•	Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid 

met een puntig pincet of speciale teken-
verwijderaar.

•	Bel de huisarts of huisartsenpost als het 
verwijderen niet lukt.

•	Ontsmet het wondje na het verwijderen 
van de teek.

Neem contact op met de huisarts bij een 
rode kring of bij ongewone vermoeidheid, 
koorts, verminderde eetlust of pijn aan de 
gewrichten.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het is 
een geweldige en dankbare taak om te mo-
gen vervullen!
Voor aanmelden en meer informatie kunt 
u terecht op onze website www.ehbo-loon-
opzand.nl. Heeft u een vraag dan kunt u 
ook mailen met info@ehbo-loonopzand.
nl.	□
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Nieuwe accenten inkoop sociale domein
Donderdag 15 
april werd de 
gemeenteraad 
bijgepraat over 
de inkoop op 

het terrein van het sociale domein (jeugd, 
wmo en participatie). Dit wordt in de toe-
komst (op onderdelen) anders gedaan. 
Wethouder Brekelmans vond het nodig dat 
de raad op zo’n belangrijk onderwerp goed 
geïnformeerd is. Het gaat op deze drie ter-
reinen immers over veel geld. Maar wat 
nog veel belangrijker is: het gaat om goed 
organiseren van de noodzakelijke onder-
steuning van mensen met een hulpvraag. 
Het liefst zo normaal mogelijk en dicht bij 
huis.

Medewerkers van de Regio Hart van Bra-
bant, de gemeente Loon op Zand en de wet-
houder zelf gingen met de raad in gesprek 
over de noodzaak om de inkoop anders te 
gaan doen en over mogelijke richtingen, 
die daarbij gekozen konden worden.
Waar gaat het over
•	Jeugd (uitgaven binnen Hart van Brabant 

ca. 100 miljoen)  
Specialistische hulp (zowel thuis als bin-
nen een instelling)  
Wonen (ergens anders dan thuis)  
Dagbesteding, dagbegeleiding en dagop-
vang (o.a. ter ontlasting van het gezin)  
Veel voorkomende zorg (o.a. individuele 
begeleiding en hulp bij dyslexie)

•	WMO (uitgaven binnen Hart van Brabant 
meer dan 100 miljoen)  
Hulp bij het huishouden  
Vervoer 
Begeleiding 
Beschermd wonen 

•	Participatie 
Hulp richting werk en participatie (mee-
doen)  
Beschut werk

Accenten aangescherpt
Bekend is dat de middelen die gemeenten 
uitgeven op deze drie terreinen leiden tot 
grote tekorten op de gemeentebegroting. 
Dat betekent in ieder geval dat er niet 
meer zorg geleverd moet worden dan no-
dig is. Wethouder Brekelmans benadrukte 
daarbij wel dat wat nodig is altijd wel ge-
leverd wordt.
In de toekomst worden de volgende uit-
gangspunten aangescherpt:
•	Zorg voor oplossingen in het gewone le-

ven (normaliseren);
•	Zorg voor samenhang tussen de hulp op 

het terrein van jeugd, wmo en partici-
patie (vaak is er in een huishouden een 
brede hulpvraag);

•	Voorkom misbruik.

De gemeente Loon op Zand werkt op de 
drie terreinen nauw samen met de andere 
gemeenten binnen Hart van Brabant (9 ge-
meenten rond Tilburg), zeker als het over 
de afstemming gaat.
Al toen de (oude) WMO werd ingevoerd 
(2007) heeft de gemeente Loon op Zand 
het zorgloket goed opgezet (Serviceloket 
Welzijn, Wonen en Zorg). Dat serviceloket 
wordt bemenst door goed opgeleide men-
sen, die samen met de zorgvrager de goede 
zorg op maat kunnen vinden.

Toen in 2015 de gemeenten naast WMO 
ook verantwoordelijk werden voor jeugd 
en participatie had Loon op Zand een rela-
tieve voorsprong.
Daarom werd er op het terrein van jeugd 
(nieuw voor iedereen) volop samengewerkt 
in de regio wat grotendeels leidde tot één 
beleid en uitvoering voor iedereen.
Voor de WMO werd vervoer (regiotaxi en 
hulpmiddelen) in de regio samen gedaan. 
Hulp bij het huishouden en begeleiding 
deed Loon op Zand samen met de buurge-
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meente Waalwijk.
De participatie werd al sinds jaar en dag 
samen met Waalwijk en Heusden naar te-
vredenheid uitgevoerd binnen Baanbre-
kers.
Loon op Zand gaat er vanuit dat je de zorg 
zo dicht mogelijk bij de mensen moet orga-
niseren (wijkteams en serviceloket) en dat 
de schaal van Hart van Brabant daar vaak 
te groot voor is.

Na inmiddels zo’n zes jaar ervaring te heb-
ben opgedaan binnen de samenwerking op 
de drie terreinen binnen het sociale do-
mein zijn de uitgangspunten binnen Hart 
van Brabant aangepast;
•	Minder aanbieders en meer samenhang;
•	Kies op onderdelen op sub-regionale sa-

menwerking waardoor samenwerking 
(met bijv. huisartsen en onderwijs) mak-
kelijker kan;

•	Geef	de	cliënt	zelfregie;
•	Geef de toegang (wijkteam, servicepunt) 

ruimte voor oplossingen in het gewone 
leven;

•	Zet vooral bestaande voorzieningen in.

Raadsleden vroegen zich af of de focus niet 
te veel gericht was op het systeem van 
inkopen. Wethouder Jan Brekelmans gaf 
aan dat de inkoop slecht het middel is om 
‘de goede dingen ter beschikking te heb-
ben’. Het huishouden of de client staat al-
tijd centraal. Loon op Zand kent een hoge 
klanttevredenheid binnen het sociale do-
mein en wil dat graag zo houden.
Voor Loon weet dat de hulp binnen het 
sociale domein over het algemeen goed 
geregeld is. Natuurlijk gaat niet altijd al-
les goed. Klanttevredenheidsonderzoeken 
geven aan dat mensen tevreden zijn. Voor 
de aandachtspunten die daarbij genoemd 
worden zijn vaak al aanpassingen gedaan.
Met de nieuwe accenten worden verdere 
verbeteringen ingezet, zeker met de belof-
te van de wethouder dat altijd maatwerk 
geleverd zal worden.

Hebt u opmerkingen of suggesties m.b.t. 
het voorgaande dan kunt u die altijd door-
geven aan Voor Loon (voor de raadsleden 
zie www.voorloon.nl of stuur een e-mail-
bericht naar info@voorloon.nl).	□

Samenwerking Sociaal Domein 
 Jeugd Participatie 

wet 
WMO-

begeleiding 
WMO-

hulpmiddelen 
WMO-
vervoer 

WMO 
beschermd 

wonen 
Lokaal       

Sub 
regionaal 

      
      

Regionaal       
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CoronaMelder-app nuttig voor buitensporters

Voor welk sportmaatje   
download jij CoronaMelder?
Vóór corona sportte ruim 70% van de Ne-
derlanders minimaal één keer per week. 
Tijdens de lockdown in januari deed 
slechts 49% van de Nederlanders één keer 
per week aan sport. Dat blijkt uit cijfers 
van	 NOC*NSF.	 Nu	 volwassenen	 weer	 met	
vier personen buiten mogen sporten, wordt 
verwacht dat Nederlanders de komende 
tijd vaker hun sportkleding aantrekken. 
Voor deze buitensporters is de CoronaMel-
der-app nuttig.
 
Sport is goed voor de gezondheid. Het is 
dan ook een belangrijke ontwikkeling dat 
volwassenen weer in kleine groepen onder 
begeleiding mogen trainen. Tegelijkertijd 
ontstaan er door deze versoepeling meer 
risicovolle ontmoetingen.
Voorkom dat je onbewust anderen besmet
Uit doorlopend onderzoek onder leiding 

van Prof. dr. Wolf-
gang Ebbers van 
de Erasmus Uni-
versiteit blijkt dat 
7 op de 10 mensen 
die een melding in 
CoronaMelder kre-
gen sneller in beeld 
kwamen voor het 
bron- en contactonderzoek. Dat is belang-
rijk, aldus Ebbers. “Als je een melding via 
CoronaMelder krijgt, weet je dat je meer 
kans hebt om besmet te zijn. Zo kun je eer-
der	maatregelen	treffen	om	te	voorkomen	
dat je onbewust sportmaatjes of mensen in 
jouw omgeving besmet. Want ook voordat 
je klachten krijgt, kan je al besmettelijk 
zijn.”

CoronaMelder in het kort
CoronaMelder waarschuwt gebruikers die 
langere tijd in de buurt zijn geweest van 
iemand die achteraf corona blijkt te heb-
ben. Dit kan een bekende zijn, maar ook 
een app-gebruiker bij wie je in de buurt 
was en die je niet kent. Wie de app down-
loadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in 
te vullen. De app weet niet je naam, niet 
je e-mailadres en niet je telefoonnummer. 
Ook werkt CoronaMelder niet met locatie-
gegevens (GPS). De app weet dus niet wie 
je bent of waar je bent. In een video wordt 
eenvoudig uitgelegd hoe CoronaMelder 
werkt. Ontvang je een melding? Dan geeft 
de app je het advies om je te laten testen, 
ook als je geen klachten hebt.
Pauzeknop handig voor buitensporters
Sinds kort zit in CoronaMelder een pauze-
knop. Hiermee kunnen gebruikers de app 
pauzeren. Deze pauzefunctie is handig 
voor buitensporters die hun telefoon tij-
dens de les in een tas of bak leggen met 
andere telefoons. Terwijl ze zelf 1,5 meter 
afstand bewaren van hun medesporters. De 
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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telefoon kan dus dicht bij de telefoon van 
een andere gebruiker van CoronaMelder 
zijn, zonder dat de gebruikers in elkaars 
buurt zijn. Je kan zelf aangeven hoe lang 
je de app wilt pauzeren, met een maximum 
van 12 uur. Is de ingestelde pauze voorbij? 
Dan krijg je een melding om CoronaMelder 
weer te activeren.

Basisregels blijven belangrijk
Inmiddels hebben ruim 4,7 miljoen mensen 
CoronaMelder gedownload. Als je Corona-
Melder op je mobiel hebt, blijft het belang-
rijk om je te houden aan de basisregels. 
Zoals 1,5 meter afstand houden tijdens het 
sporten en in groepjes van maximaal 4 per-
sonen trainen.

Zo download je CoronaMelder
Heb je de app nog niet gedownload? Ga 
naar de App Store en de Google Play 
Store om CoronaMelder te downloaden. In 
een minuut zet je de app op je mobiel. Het 
gebruik van de app is altijd vrijwillig.

Meer weten over CoronaMelder?
Kijk op www.coronamelder.nl voor meer 
informatie over CoronaMelder. Voor vragen 
over de app zelf, kan je ook gratis bellen 
met de medewerkers van de Helpdesk Co-
ronaMelder op 0800-1280. Deze helpdesk is 
elke	dag	geopend	van	8.00	tot	20.00	uur.	□
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Na 16 maanden weggeweest:

Jerry is back!
Het kan bijna niemand ontgaan zijn: kat 
Jerry	was	zoek.	Loon	hing	vol	met	affiches	
waarop hulp werd gevraagd om Jerry terug 
te vinden. Het zou zomaar kunnen dat deze 
posters nog steeds ergens hangen. Regel-
matig plaatste baasje Marco een oproep op 
Facebook,	 de	 Loonse	 bevolking	 werd	 ge-
vraagd mee te zoeken naar een zwart witte 
kat, hun schuur even extra te checken of 
had iemand misschien - goedbedoeld - een 
zwart-witte kat in huis genomen.

Meer dan eens werden er tips gedeeld, 
maar 16 maanden lang was het niet Jerry 

die gezien was. Dat de aanhouder soms 
écht	 wint	 blijkt	 wel	 uit	 de	 goede	 afloop	
van dit verhaal, want Jerry is weer thuis! 
Toen Marco dit heugelijke nieuws op 7 april 
op	Facebook	plaatste	was	er	bijna	een	col-
lectief gejuich te horen in Loon op Zand. 
Het werd zelfs gedeeld via app-groepen en 
op straat. “Heb je het al gehoord? Jerry is 
terug!”

Ook tijdens de (online) redactievergade-
ring van Rond de Toren was deze - bijna 
wonderlijke - terugkeer onderwerp van ge-
sprek. De dolgelukkige baasjes werden be-
naderd, uiteraard vonden zij het erg leuk 
dat er aandacht werd besteed aan ‘hun 
Jerry’ in Rond de Toren. Op 8 april werd 
een uitgebreid artikel geplaatst op ‘Bra-
bant Vandaag’ van Omroep Brabant, daar 
stond het verhaal mooi omschreven, waar-
door we als redactie hebben besloten dat 
artikel te gebruiken.

Marco benadrukt dat hij via deze weg ie-
dereen enorm wil bedanken voor de steun, 
moeite, hulp bij de zoektocht en alle hart-
verwarmende aandacht toen Jerry gevon-
den was. “Het gaat goed met de hoofdrol-
speler van dit verhaal, alsof hij niet weg 
geweest is”, aldus Marco. “Het zou zomaar 
kunnen dat mensen mij tegenkomen met 
Jerry aan de lijn, eerst weer even wennen 
aan de omgeving. Misschien binnenkort 
weer los buiten, maar dan wel met een 
halsbandje met GPS!”

De zoektocht en terugkeer van Jerry 
(Bron: Omroep Brabant)
Marco en Anneke uit Loon op Zand hebben 
zestien maanden lang iedere dag gezocht 
naar hun weggelopen kat Jerry. Het huis-
dier was verdwenen tijdens de oudejaars-
avond van 2019. Woensdag bleek eindelijk 
waar de kater al die tijd was geweest. “We 
kunnen niet geloven dat hij is gevonden.”
Op 31 december 2019 zagen Marco van den 
Hoek en Anneke Davies hun kat voor het  °Ons dorp was zowat volgeplakt met deze affiche.
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laatst. Hij ging ‘s avonds naar bui-
ten en kwam niet meer terug. Het 
stel maakte zich al snel zorgen en 
ging meteen aan de slag om Jerry 
terug te vinden. “We hebben da-
gelijks door Loon op Zand gelopen, 
overal	 flyers	 opgehangen,	 rondge-
vraagd en bij mensen in schuurtjes 
gekeken. Jerry was nergens meer te 
vinden.”

Onze katten zijn net kinderen  
voor ons
Marco plaatste nog oproepen op 
sociale media en in de plaatselijke krant, 
maar ook dat bracht Jerry niet terug. Af-
gelopen jaar was dan ook verschrikkelijk 
voor het koppel. “Het deed pijn dat hij weg 
was. Wij hebben zelf geen kinderen, maar 
wel drie katten. Dat zijn net kinderen voor 
ons. We doen er alles voor. Dus het was echt 
stressvol.” Marco en Anneke gaven de hoop 
niet op en bleven dagelijks zoeken. “We 
reden vaak met de motor door de bossen 
en gingen langs boerderijen om te vragen 
of ze een kat hadden gevonden. We heb-
ben een drone gekocht om van bovenaf te 
kunnen zoeken. En we hebben zelfs twee 
mediums ingeschakeld die op afstand kon-
den zeggen waar Jerry zou kunnen zitten. 
We wilden hem gewoon terug, dus dan ga 
je de gekste dingen doen”, vertelt Marco.

De omgeving van de verdrietige baasjes 
zocht ook druk mee. “Heel Loon op Zand 
stond op z’n kop”, lacht Marco. “Het was 
echt grandioos. Er werd massaal met ons 
meegeleefd. We kregen bijna elke week 
wel een tip van iemand die ergens in Bra-
bant een zwart-witte kat had zien lopen. 
Daar hebben we heel veel steun aan ge-
had.”

De kat op de foto leek voor 99 procent 
op onze Jerry
Dinsdagavond kreeg Marco plotseling een 
bericht van Corrie Kant uit Kaatsheuvel. 

“Ze	zei	dat	ze	in	een	Facebook-groep	van	
Vlijmen een foto van een kat had gezien die 
erg veel op Jerry leek.” De foto was in au-
gustus 2020 online gezet. Maar er was één 
probleem: er stond bij dat de gevonden kat 
niet gechipt was. Jerry was dat wel.
“Ik ben de foto van de kat gaan bekijken en 
hij leek voor 99 procent op onze Jerry. Elk 
detail klopte.” Uiteindelijk kwam Marco 
in contact met de vrouw die de foto had 
geplaatst. “Ik vroeg of ze nog eens wilde 
kijken of de kat een chip had. Na vier keer 
proberen gaf de chipreader aan dat dat zo 
was. De code liet zien dat het onze Jerry 
was. Ongelofelijk. Het was net een won-
der”, zegt Marco.

Jerry werd vorig jaar in Vlijmen gevonden 
door een 80-jarige vrouw. Die heeft hem 
opgevangen en er een half jaar voor ge-
zorgd. Toen ze dat niet meer aankon, vroeg 
ze een vriendin uit Lelystad hem op te van-
gen. Die plaatste toen de foto van Jerry 
op	Facebook.	Woensdagochtend	zijn	Marco	
en Anneke naar Lelystad gereden om Jerry 
op te halen. “Hij begon meteen kopjes te 
geven, dus hij herkende ons wel. Nu is hij 
weer terug in zijn eigen huis. We zijn zo 
blij dat hij gevonden is.”

Redactionele samenstelling:  
Petra Holsheimer
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Collegeleden stellen zichzelf beschikbaar 

TipTopTuinen-Weekend 1 en 2 mei 
Op 1 en 2 mei helpen tuinierliefhebbers 
mensen met een tuin maar zonder tuinier-
vaardigheden en andersom. Dat weekend 
brengt ‘Loonopzandvoorelkaar’ vraag en 
aanbod van tuiniers-met-een-gebrek-aan-
tuinen en tuinen-met-een-gebrek-aan-
tuiniers samen. Ook de burgemeester en 
wethouders doen mee. Ouderen, mensen 
met een beperking, tuiniers zonder tuin, 
tuinbezitters zonder groene vingers of wie 
dan ook om welke reden een tuin of een 
tuinier zoekt: allemaal zijn ze welkom om 
hun hulpvraag op het online platform Loon-
opzandvoorelkaar.nl te plaatsen. Vrijwilli-
gers kunnen zich via de website opgeven en 
zelf een afspraak plannen om op 1 of 2 mei 
te helpen in de tuin.

Wethouder-in-de-tuin
“Een nette tuin geeft een prettig gevoel”, 
weet	vrijwilligerswethouder	Frank	van	Wel.	
Zelf kan hij geen gerbera van een geranium 
onderscheiden. “Maar op 1 en 2 mei wil ik 
me, onder regie van iemand die wél weet 
wat-ie doet, graag inzetten om samen een 
tuin mooier te maken.” Ook zijn college-
collega’s verklaarden zich daartoe bereid. 

“Dat kan nog best een komische toestand 
worden”,	gniffelt	Van	Wel.	“Stiekem	zitten	
we elkaar natuurlijk alvast de meest vrese-
lijke klussen toe te wensen.”

Vrijwilligerscoördinator Petra van Tilborg 
verzekert Van Wel en zijn collega’s dat ze 
zich geen zorgen hoeven maken. “Zo’n tui-
nenweekend is vooral gezellig. Je kunt op 
een laagdrempelige manier kennis maken 
met	‛Loonopzandvoorelkaar’.	Op	dat	plat-
form mag iedereen zijn klusjes, vragen, 
diensten en weet ik wat al meer aanbie-
den.” “Het voordeel van zo’n tuinklus is 
dat het niet veel tijd kost en je wel veel 
eer van je werk hebt”, belooft Van Tilborg. 
“Zeker als je een foto van voor en na het 
werk	 op	 Facebook	 zet.	Dan	 ziet	 iedereen	
hoe leuk tuinieren en iets voor een ander 
doen kan zijn.”

Coronaproof
Het TipTop Tuinen Weekend let op corona-
proof vrijwilligerswerk. Deelnemers wordt 
gevraagd al tuinierend goed onderling 
anderhalve meter afstand te houden en 
vooral om thuis te blijven en zich te laten 
testen als ze gezondheidsklachten hebben. 
Vrijwilligers kunnen zich opgeven via www.
loonopzandvoorelkaar.nl. Hier zien zij di-
rect de hulpvragen die met tuinen te ma-
ken hebben. Als er contact gelegd is, spre-
ken beide partijen af hoe zij het TipTop 
Tuinen Weekend invullen. Van één uurtje 
grasmaaien tot twee dagen de hele tuin op-
nieuw inrichten: alle inzet wordt gewaar-
deerd.

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.	□
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EcloZ Energieloket in Het Klavier geopend
Vrijdagmiddag 9 april was Gerard Bruijniks, 
wethouder Duurzaamheid in de gemeente 
Loon op Zand, aanwezig om de opening 
van het ECLoZ Energieloket in Het Klavier 
kracht	bij	te	zetten.	Na	de	officiële	open-
stelling meldden zich al direct de eerste 
bezoekers.

Wethouder spreekt waardering uit 
voor inzet vrijwilligers ECLoZ
In aanwezigheid van een viertal vrijwil-
ligers van ECLoZ, energiecoaches en be-
stuursleden, sprak de wethouder lovende 
woorden over het initiatief van ECLoZ | om 
om naast een digitaal energieloket, nu ook 
een fysiek energieloket open te stellen. Hij 
uitte zijn waardering voor de inzet van de 
vrijwilligers van het Energiecollectief. De 
activiteiten van ECLoZ zijn een stimulans 
voor de gemeente en helpen mee om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

De uitgesproken waardering ging vergezeld 
van een cheque ter waarde van € 200,-, 
bestemd om bezoekers aan het energielo-
ket een ledlamp mee te kunnen geven als 
kleine energiebesparende maatregel.
ECLoZ-bestuurslid en energiecoach Alex van 
der Haring nam de cheque in ontvangst en 
dankte de wethouder voor de waarderende 
woorden en de geboden mogelijkheid om 
wekelijks het energieloket in Het Klavier te 
kunnen houden. De wethouder nam vervol-
gens de gelegenheid te baat voor een kort 
gesprek over besparingsmaatregelen met 
energiecoach Wim Eijken.

Waarom een Energieloket?   
Besparen als eerste maatregel
De doelstelling van ECLoZ is dat de ge-
meente Loon op Zand in 2045 energieneu-
traal is. Dat wil zeggen dat er evenveel 
duurzame energie wordt opgewekt als er 
verbruikt wordt. De eerste stap daarbij 
is energie besparen vanuit de gedachte: 
energie die je niet gebruikt hoef je ook 
niet op te wekken. Naast het opwekken 
van schone energie in lokale zonne- en 
windprojecten, richt ECLoZ zich dus vooral 
op advies, informatie en hulp bij kleine en 
grote besparingsmaatregelen.

Wat biedt het Energieloket u?   
En wanneer kunt u er terecht?
Vanaf 9 april kunt wekelijks op vrijdagmid-
dag tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en 
zonder afspraak terecht in Het Klavier in 
Kaatsheuvel voor een gesprek met een van 
de energiecoaches van ECLoZ.

Zij zijn opgeleid om u te informeren en te 
adviseren over energiebesparingsmaatre-
gelen of over aanschaf van zonnepanelen 
of warmtepomp. Ook weten ze het nodige 
van	subsidieregelingen	en	financiersmoge-
lijkheden.

 °Wethouder Bruijniks en Energiecoach Alex van der 
Haring bij de opening van het ECLoZ Energieloket.  
(Foto: Sixthsense4u Productions)
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Het Energieloket in Het Klavier is een aan-
vulling op het digitale Energieloket Loon op 
Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook 
via het digitale loket kunt u een gesprek 
met een energiecoach aanvragen.

Het digitale loket
Het digitale loket is te bereiken via de 
Energiebesparing-pagina op de website 
www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips 
te vinden evenals informatie over de ener-
gieopwekprojecten van ECLoZ. Daarnaast 
kunt u er zich inschrijven voor de nieuws-
brief, aanmelden als lid of overstappen op 
de lokaal opgewekte groene stroom van 
ECLoZ | om.

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

Agenda Energieloket

Mei
7, 14, 21 en 28 van 14.00 tot 16.00 uur: 
ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaats-
heuvel; gratis advisering over energiebe-
sparing en zelf energie opwekken door EC-
LoZ Energiecoach.

Juni
4, 11, 18 en 25 van 14.00 tot 16.00 uur: 
ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaats-
heuvel; gratis advisering over energie-
besparing en zelf energie opwekken door  
ECLoZ	Energiecoach.	□
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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. 51
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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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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

info@ahkaatsheuvel.nl
www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel

“Bent u niet in staat om boodschappen 
te komen doen? Bel 0416-276 002 

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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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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+ 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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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. 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
Nr. 13 verschijnt op 8 september 31 augustus vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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   ‘voor een duurzame wereld, hier en daar’

Uitslag mezenkastjesactie Wereldgemeente Loon op Zand
De goede inzendingen gingen in de hoge 
hoed en daar werden 10 winnaars uitge-
haald. Bijna 50 deelnemers namen deel 
aan de mezenkastjesactie van Wereld-
gemeente Loon op Zand en stuurden een 
e-mailtje met de oplossing op de vraag: 
hoeveel eikenprocessierupsen eet een vol-
wassen mees ongeveer per dag? De meeste 
ervan gaven het juiste antwoord: zo’n 30 
tot 40 rupsen per dag. Sommige deelne-
mers voegden nog toe: een jonge koolmees 
kan tot wel 400 processierupsen per week 
verorberen, dat is zo’n 57 per dag. En ook 
dat is een juist antwoord.

In totaal waren er 45 goede inzendingen. 
Kaartjes met de namen van deze deelne-
mers gingen in een hoge hoed en daar wer-

den door Dirk, zoon van bestuurslid Mar-
jolein van der Zande-Kortus, 10 winnende 
namen uit getrokken. Alle deelnemers zijn 
per e-mail bedankt voor hun deelname. De 
winnaars kregen bericht dat voor hen een 
mezenkastje klaar staat om opgehaald te 
worden.

Wereldgemeente is blij met de belangstel-
ling voor de actie en de betrokkenheid van 
de deelnemers bij natuur en biodiversiteit 
in hun omgeving. Een paar winnaars heb-
ben te kennen gegeven mee te willen den-
ken over toekomstige activiteiten van We-
reldgemeente Loon op Zand. Dat is mooi! 
Met elkaar maken we onze gemeente duur-
zamer en groener. Ook meedoen? Kijk op 
www.wereldgemeenteloonopzand.nl of 
e-mail met:
info@wereldgemeenteloonopzand.nl.	□





E-bikes voor hem & haar
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