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Interieurbouw in Loon op Zand
•	Van Venrooij & Van Ierland - Dat snijdt hout!

Rondje Stuifzand - 6,9 km
•	Stuifzand met miraculeuze vergezichten.

Evelyne Salden - 10 jaar Eviva Pilates
•	Werken aan je lijf, zodat je zo moeiteloos   

mogelijk kunt bewegen.

Bomenkap door Natuurmonumenten
•	Vrijwilligers	strijden	tegen	de	‛bospest’.

Stichting Buurtgezinnen
•	Prachtig initiatief dat steungezinnen en   

vraaggezinnen bij elkaar brengt.

Durf te delen
•	Familie Traore-Kake voelt zich thuis in Loon.
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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

 

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

Geef het door
‘Geef	het	door’	is	de	vrije	vertaling	voor	‘Pay	it	forward’.	Dit	principe	is	ontstaan	door	het	
gelijknamige	boek	van	Catherine	Ryan	Hyde	dat	in	het	jaar	2000	werd	verfilmd.	Het	PIF-
principe gaat over de essentie van de sociale verbondenheid in een samenleving. Het gaat 
over het verlenen van een vrijblijvende gunst, groot of klein, aan een ander. De ontvanger 
van de gunst krijgt een positieve boost waardoor hij (onbewust) wordt geprikkeld om ook 
aan iemand anders een gunst te verlenen. Uiteindelijk ontstaat een kettingreactie van 
gunsten en positiviteit in een samenleving.

Wie	 weet	 is	 dit	 in	 gang	 gezet	 door	 het	 helpen	 van	 de	 dappere	 dame	 uit	 KIEN’s	 ko-
lumn, terug te lezen in Rond de Toren editie 7. De meubelmaker liet namelijk aan de 
schrijfster van de column weten dat hij de dame heeft geholpen met het zagen van de 
twee plankjes. “Weer iemand blij gemaakt!”, had hij gezegd tegen zijn stagiair. Een 
kleine gunst van de meubelmaker, maar een groots gebaar voor de ander. Wie weet 
heeft de stagiair inmiddels ook (onbewust) iets vriendelijks gedaan voor een ander.  
Fijn nieuws verspreidt zich snel en brengt ook daar blijdschap. Inmiddels is men zelfs in 
Waspik op de hoogte. Toevallig wonen de ouders van de schrijfster én de ouders van de 
dappere dame (onbekenden van elkaar) allebei in dit nabijgelegen dorp. De ouders van de 
schrijfster werden via via, want zo gaat dat in een dorp, met enthousiasme op de hoogte 
gebracht van deze gunst.

Andere vriendelijke gebaren zijn bijvoorbeeld het attenderen van een voorbijganger op 
het feit dat zijn rugzak wagenwijd open staat; het teruggeven van een briefje van 20 euro 
dat u uit iemands zak ziet vallen of iemand helpen met een product te pakken van de 
bovenste plank in de supermarkt.

Nu hoeven het niet allemaal van deze heldendaden te zijn. Zelfs een heel klein gebaar 
richting een ander, ook door mensen die zichzelf niet direct onder dit superheldentype 
scharen, kan voor een golf aan positiviteit zor-
gen die wordt doorgegeven en doorgegeven. 
Hierbij een kleine heldenoefening voor u van de 
redactie: als u op pad gaat, doe de voordeur 
open, haal een keer diep adem, recht uw rug en 
glimlach. Loop met die glimlach het dorp tege-
moet en: verwonder u.

Veel leesplezier met editie 9 van de Rond de 
Toren en wij hopen dat het lezen ervan u met 
positiviteit mag vullen.
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Van Venrooij Interieurbouw & Van Ierland  
Interieurbouw, dat snijdt hout!
Ik stap binnen bij Van Venrooij Interieurbouw en meteen is duidelijk 
dat ze hier druk bezig zijn met verandering. Een verbouwing is volop 
gaande, de eerste resultaten zijn zichtbaar en duidelijk is ook dat er 
nog wat punten op de i gezet moeten worden. Daan (eigenaar) en Bram 
(bedrijfsleider) laten me de verbouwplannen zien en steken direct van 
wal. Een introductie is niet nodig, deze mannen zijn zo bevlogen en en-
thousiast	over	hun	bedrijf	dat	de	koffie	vanzelf	koud	wordt.

Ik neem plaats in de gloednieuwe spreek-
kamer, welke nog volledig afgewerkt moet 
worden. Hierin is direct de ontwikkeling 
van het bedrijf te zien. De kamer voldoet 
en de eerste contouren van het eindresul-
taat zijn zichtbaar. Ik ben nieuwsgierig naar 
dit bedrijf, wat al decennialang gevestigd 
is in Loon op Zand. Aanleiding om juist nu 
met ze in gesprek te gaan is de overname 
van Interieurbouwbedrijf Ad van Ierland, 
eveneens	in	Loon	op	Zand.	Een	flinke	ont-
wikkeling in dit toch al mooie bedrijf. Ik 
neem u mee in dit verhaal.

De start in 1990
Van Venrooij Interieurbouw is opgericht in 
1990, als klein één-mans-timmerbedrijf, 
destijds gevestigd op het Oranjeplein. Na 
een aantal jaar zijn zij 
verhuisd naar de huidi-
ge locatie aan de Hoge 
Steenweg en in de loop 
der jaren uitgegroeid 
tot volwassen interieur-
bouwbedrijf	met	zo’n	35	
personeelsleden. Eige-
naar Daan is de tweede 
generatie en, zoals dat 
zo vaak gebeurt bij fa-
miliebedrijven, hier al 
vanaf jongs af aan bij 
betrokken. Vanaf 2006 
‘zit	hij	in	de	zaak’	en	is	
hij eigenaar. Sinds 2015 
is ook Bram in beeld, om 

meer structuur aan te brengen en Daan te 
ontlasten bij de dagelijkse gang van zaken. 
Een	 flinke	 automatiseringsslag	 wordt	 ge-
maakt en het bedrijf is klaar voor de toe-
komst.

De toekomst
Deze toekomst gaat gepaard met groei. 
Van Venrooij had niet per se de drang om 
flinke	groei	door	te	maken,	maar	dit	blijkt	
onvermijdelijk. Ter illustratie: ten tijde 
van	overname	door	Daan	werkten	er	zo’n	
15 mensen in het bedrijf. Inmiddels zijn 
dit er ongeveer 35. Waar Van Venrooij eer-
der nog een regionaal karakter heeft, gaan 
zij steeds meer werken voor architecten 
met gevestigde namen en blijkt de klan-
dizie zich steeds meer in de Randstad te 
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bevinden. De heren beraden zich over de 
toekomst: welke kant gaan we op en wat 
willen we? Wat is onze visie? Hieruit komt 
dat er een niche aangeboord wordt: minder 
horeca, meer particulier en alleen het al-
lerhoogste niveau. Dit uit zich in onder an-
dere de meeste luxe materialen en unieke 
ontwerpen. Dit is wat de markt en de op-
drachtgevers (met name architecten) vra-
gen en waar Van Venrooij goed in is. 

Echter zoals bij alles wat hard of snel 
groeit, zorgt dit ook voor bepaalde groei-
pijnen. Voor Van Venrooij betekent dit 
onder	 andere	 dat	 er	 een	 flinke	 markt	 is	
waar ze afscheid van moeten nemen. Het 
is immers niet mogelijk om iedereen te be-
dienen als je een bepaalde kwaliteit wilt 
waarborgen. Hier liepen zij tegen een ca-
paciteitsprobleem aan. Van Venrooij heeft 
wel alle juiste ambitie, kennis, materiaal 
en mensen in huis om dit gat te dichten, 
maar simpelweg te weinig capaciteit.

Uitbreiden
Op het juiste moment komt er een interi-
eurbouwbedrijf uit de regio op de markt, 
ter overname. Dit zou weleens precies zijn 
wat Van Venrooij zoekt, om de huidige ca-
paciteit uit te breiden en veel meer klan-
ten te kunnen bedienen. Niet veel later 
blijkt dit Ad van Ierland te zijn. Een inten-
sief proces volgt, en medio februari 2020 
is de overname een feit. Ad van Ierland is 
overgenomen door Van Venrooij en gaat on-
der de noemer Van Ierland verder onder de 
vleugels van Van Venrooij. 

In eerste instantie blijft Van Ierland ope-
ratief op de eigen locatie, omdat er nog te 
weinig ruimte is bij Van Venrooij. Maar ook 
hier bedenken de creatieve ondernemers 
een oplossing voor. Een verbouwing wordt 
gestart en zo wordt de gehele werkplaats 
uitgebreid en heringericht. In de zomer van 
2020 is de werkplaats voldoende uitgebreid 
om	hier	beide	te	vestigen	en	de	definitieve	
verhuizing volgt. Momenteel zitten zij in 
het laatste gedeelte van de verbouwing, 
waar onder andere de spreekkamer onder-
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E-bikes voor hem & haar
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deel van is. Hier worden verschillende in-
terieurs uitgelicht, als zijnde een soort van 
showroom, zodat de klant hier verschil-
lende stijlen en materialen kan bekijken.

Elkaar versterken
Nu,	 zo’n	 anderhalf	 jaar	 na	 de	 overname,	
zijn beide bedrijven volop in ontwikkeling. 
De overname betekende een uitbreiding 
tot om en nabij de 55 personeelsleden. 
Wat Daan en Bram me heel goed uit weten 
te leggen is hoe Van Venrooij en Van Ier-
land elkaar versterken. Uiteindelijk komen 
er uit hetzelfde netwerk meer orders. De 
klant die nu bij Van Venrooij/Van Ierland 
binnenkomt kan bijna altijd op de juiste 
manier bediend worden. Het aanbod en de 
capaciteit	 zijn	 beide	 immers	 flink	 groter.	
Beide maken de mooiste interieurs, in de 
breedste zin van het woord. 

Bij Van Venrooij zijn het pioniers, zij zitten 
vaak mee in de ontwerpfase en is het een 
echt proces. Alles wat een ander niet kan 

op interieurgebied, maken zij. Bij Van Ier-
land is het meer een gestroomlijnd proces, 
waarbij er binnen relatief korte tijd een 
hoogwaardig interieur neergezet kan wor-
den. Ook richt Van Ierland zich meer op de 
regionale markt, met name Noord-Brabant.

Gebeiteld in Loon op Zand
Is Loon op Zand niet te klein voor dit be-
drijf, vraag ik me nog hardop af. Iets waar 
Daan en Bram natuurlijk ook geregeld over 
nadenken. Voorlopig zeer zeker niet, ver-
zekeren ze mij. De gemoedelijkheid en 
mentaliteit van Brabanders is iets wat Van 
Venrooij/Van	Ierland	juist	zo’n	prettig	be-
drijf maakt. Dit heeft ook voor een hele na-
tuurlijke overgang gezorgd van Van Ierland 
naar Van Venrooij.

Uiteraard gaat iedere verandering gepaard 
met de eigen uitdagingen, maar deze ble-
ken	 in	dit	 specifieke	geval	heel	gemakke-
lijk te overwinnen. Ook de klandizie heeft 
graag met nuchtere, hardwerkende Bra-
banders te maken. Voorlopig zitten zij dus 
gebeiteld in Loon op Zand. En tot besluit; 
wat is er nu mooier dan ondernemen in je 
eigen dorp, aldus Daan. Zo is het maar net!

Redactie: Kristel Vermeer

 
MOBIEL: 06-21971018 
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De laatste stukjes  
snelfietsroute F261

Sinds een paar weken wordt er weer hard 
gewerkt	 aan	 de	 snelfietsroute	 F261.	 De	
dames en heren van BAM zijn druk in de 
weer met de Heideweg en de Horst richting 
Kaatsheuvel. Aangezien ik iedere dag op de 
fiets	naar	mijn	werk	in	Kaatsheuvel	ga,	zie	
ik het grootste deel van deze werkzaamhe-
den gestaag vorderen.

ven. Op het moment van schrijven is het 
grootste deel al voorzien van de juiste on-
dergrond. Dit stuk zou klaar moeten zijn 
tegen de tijd dat u dit leest.

Het stuk Heideweg (foto onder) is vanaf het 
busstation tot aan de Bergstraat al even 
afgesloten.	Een	paar	foto’s	maken	mocht,	
maar de harde werkers konden mij helaas 
niet in het Nederlands te woord staan. Wel 
is te zien dan ook hier het werk gestaag 
vordert. De weg wordt duidelijk verbreed, 
waardoor we ook over deze kilometer vei-
lig	en	vlot	kunnen	doorfietsen.	Helaas	kost	
dit wat bomen, maar hopelijk wordt dat 
verlies gecompenseerd door mensen die 
hun auto of scooter laten staan en in plaats 
daarvan	op	de	fiets	stappen?

Al	enige	tijd	fiets	ik	vanaf	Bosrijk,	waar	de	
Horst is omgeleid ten faveure van uitbrei-
ding	van	de	Efteling,	al	over	deze	snelfiets-
route. Ik ga daar bij Autobedrijf Pols weer 
af, maar je kunt nu helemaal tot aan Waal-
wijk	doorfietsen.	Zelfs	met	de	racefiets	is	
dit	 prettig	 fietsen:	 overzichtelijk,	 breed,	
en je hebt doorgaans voorrang.
En het moet gezegd worden: de meeste 
automobilisten zijn inmiddels gewend aan 
het verlenen van die voorrang. Waar ik eer-
der nog wel eens noodstoppen uitgevoerd 
zag worden, is dat tegenwoordig een zeld-
zaamheid.

Nu	wordt	 deze	 snelfietsroute	 dus	 doorge-
trokken tot én voorbij ons dorp richting Til-
burg. De ellendige betonplaten zijn aan de 
Westzijde van de Horst al weggehaald, en 
een lekker breed pad is daar al uitgegra-
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Ook richting Tilburg kunnen we binnenkort 
flink	doortrappen.	Zodra	ze	klaar	zijn	met	
de Horst en men van het weekend geno-
ten heeft, starten ze met het traject vanaf 
afslag Loon op Zand tot aan de gemeente-
grens met Tilburg (bij de Spinder).
Mijn oudste zoon kan niet wachten tot hij 
nóg	 sneller	 naar	 opa	 en	 oma	 kan	fietsen.	
Dat hij hierbij dan toch echt een paar kilo-
meter om rijdt vindt hij geen probleem, al 
viel de typische geur van Attero toch wat 
tegen de laatste keer dat hij hier wilde 
verkennen.

Volgens de plannen moet op 2 juli alles 
klaar zijn. Vanaf dat moment kun je “vol 
gas” doortrappen van Station Tilburg, he-
lemaal tot aan het Halvezolenpad in Waal-
wijk. Daar moeten we dan vanaf 2023 
kunnen	 ‛invoegen’	 op	 de	 F59	 richting	 ’s-
Hertogenbosch. Wie weet dat ik dan met 
mijn zoon zijn andere opa en oma op de 
fiets	 ga	 bezoeken.	 Vorig	 jaar	 vroeg	 dat	

met zijn korte beentjes toch wel heel veel 
energie, al was de route door de Loonse en 
Drunense duinen zeker geen straf.

Genoeg	fietsplezier	in	onze	omgeving	dus!

Meer	informatie	over	snelfietsroutes?			
Kijk op www.ronddetoren.nl/link/f261.

Redactie + foto’s:
Ger Bruinsma

PINKSTERWEEKEND (ZA. 22 MEI). 
* Aspergesoep € 6,00 per Ltr. 

* Spareribs met coleslaw en stokbroodje € 10,00 
* Gourmet- en/of BBQ pakket, 350 gr. vlees p.p.  

incl. salades, sauzen en brood. € 11,50 p.p. 
Bestellen tot 20 mei vol=vol.  Wordt bezorgd in Loon. 

ZATERDAG 29 MEI 
* Zomerse aspergesalade met stokbrood € 10,00  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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We weten nog niet of alles door kan gaan, 
maar de Cultuuragenda 2021 staat in de 
steigers!

Met trots presenteren we u een overzicht 
van concerten in Het Witte Kasteel en mu-
ziekmiddagen op het terras van Het Koets-
huis, van Pinksteren t/m Kerstmis 2021. De 
muzikanten en wij zijn er klaar voor. Het is 
nu wachten op toestemming van de over-
heid.

De plaatsen voor concerten en de A-mee-
zingavonden moeten gereserveerd worden.
De prijs per kaartje bedraagt € 12,50. De 
muziek op het terras op de zondag is steeds 
gratis toegankelijk.

Info
Meer info over de culturele activiteiten 
vindt u op:
www.hetwittekasteel.nl/concerten

Inschrijven
U kunt zich met een gerust hart inschrijven 
voor de concerten via:
cultuur@hetwittekasteel.nl. 

Wij	zullen	u	pas	een	definitieve	bevestiging	
met betalingsverzoek sturen als we zeker 
weten dat het door kan gaan.

Team cultuur Het Witte Kasteel
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Cultuuragenda 2021
•	24 mei 15.30 uur: Muziek op het terras. 

Jazztrio Daan van Schaik.
•	30 mei: 15.30 uur: Muziek op het terras. 

Maestro & Co.
•	6 juni 15.30 uur: Muziek op het terras. 

Glenn de Roo.
•	13 juni 15.30 uur: Muziek op het terras.   

Spectacles Jazzband.
•	20 juni 11.00 uur: Concert Leonardo  

Palacios en Radboud van Geldre.
•	20 juni 12.30 uur: Concert Leonardo 

Palacios en Radboud van Geldre.
•	27 juni 15.30 uur: Muziek op het terras. 

KZL-band.
•	4 juli 15.30 uur: Muziek op het terras. 

IRISH BLEND.
•	11 juli 11.00 uur: Concert Melocorde.
•	11 juli 12.30 uur: Concert Melocorde.
•	18 juli 15.30 uur: Muziek op het terras. 

Back to business.
•	25 juli 11.00 uur: Concert Raak de snaar.
•	25 juli 12.30 uur: Concert Raak de snaar.
•	25 juli 15.30 uur: Muziek op het terras. 

Joekaladies.
•	8 augustus 15.30 uur: Muziek op het  

terras. Jack IJpelaar & Friends
•	22 augustus 15.30 uur:   

Muziek op het Terras. Klezmania

•	25 augustus 20.00 uur: A-meezingavond 
The Beatles: UITVERKOCHT!

•	26 augustus 20.00 uur:   
A-meezingavond The Beatles

•	5 september 15.30 uur:   
Muziek op het terras. Pega Loca

•	12 september 11.00 uur:   
Concert Janneke Zegveld Trio.

•	12 september 12.30 uur:  
Concert Janneke Zegveld Trio.

•	19 september 15.30 uur:  
Muziek op het terras. Emillio

•	10 oktober 11.00 uur:   
Concert Duo Como.

•	10 oktober 12.30 uur:   
Concert Duo Como.

•	7 november 11.00 uur:   
Concert José Fernandez Bardesio.

•	7 november 12.30 uur:   
Concert José Fernandez Bardesio.

•	12 december 11.00 uur:  
Concert Tango Y Canciones.

•	12 december 12.30 uur:  
Concert Tango Y Canciones.

•	22 december 20.00 uur: 
Kerstconcert Duo For A While. □

  

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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Hallo Loon op Zand,
 
Laat me mezelf even voorstellen. Mijn 
naam is Gert Nieveen, 35 jaar en sinds 2009 
woonachtig in Loon op Zand. Rond de Toren 
vroeg mij of ik een stuk zou willen aanle-
veren met betrekking tot 4 en 5 mei. Dit 
naar aanleiding van de artikelen die zij ge-
lezen hadden op loonopzand.nieuws en in 
de Duinkoerier. En waar gaan dan deze ar-
tikelen over hoor ik jullie jezelf afvragen?

Op het moment dat ik dit schrijf is het 3 
mei, wat betekent dat het morgen auto-
matisch 4 mei is. Uiteraard is dit voor velen 
een bijzondere dag, een dag van herden-
ken en gedenken. Als militair en veteraan 
had ik dit jaar samen met mijn vader (te-
vens veteraan) op de Dam gestaan in het 
erecouloir (erehaag). Dit gaat helaas niet 
door i.v.m. alle geldende maatregelen.

Het Nederlands Veteraneninstituut heeft 
mijn vader en mij uitgelicht om ons verhaal 
te doen, over het veteraan zijn, de beteke-
nis van herdenken op 4 mei en het gevoel 
van vrijheid vieren op 5 mei.

Want wat is nu eigenlijk hetgeen ik her-
denk op 4 mei? Ik herdenk op 4 mei de-
genen die hun levens gaven, tijdens welke 
vorm van oorlog of missie dan ook, waar 
ook ter wereld. In het bijzonder ben ik stil 
voor	een	aantal	collega’s	die	van	dichtbij	
hun kameraden verloren tijdens missies 

Ik ben sinds 2008 militair en sinds 2013 mi-
litair met de veteranenstatus. Dit omdat 
ik op uitzending ben geweest in 2013 naar 
Turkije en daaropvolgend naar Afghanistan 
in 2017 en 2020.

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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in Afghanistan, voor mijn vader, en mijn 
teams waarmee ik zelf op uitzending ben 
geweest. Die twee minuten stilte is voor 
mij bezinning, het grote goed dat we nog 
steeds in vrijheid die twee minuten stil mo-
gen en kunnen zijn!

Herdenken is mij met de paplepel in gego-
ten	door	middel	van	de	verhalen	van	oma’s	
en	opa’s	over	hoe	het	was	in	de	oorlog,	la-
ter door mijn vader over zijn beleving van 
de missie in Libanon en weer later door 
mijn eigen ervaring in Afghanistan. Het 
zien van een volk dat niet in vrijheid leeft, 
maakt	je	bewust	van	het	feit	hoe	fijn	het	is	
om in vrijheid naar bijvoorbeeld het blau-
we veldje te kunnen gaan om een balletje 
te trappen, een LOS-pleinfeest te bouwen 
of	een	kroegenfietstocht	te	kunnen	maken:	
een aantal dingen die ik graag doe in vrij-
heid.

Die vrijheid pakken we niet alleen op 5 
mei, maar ook de rest van het jaar mogen 
en kunnen we ons soms best wat meer be-
wust zijn van wat we eigenlijk hebben. In 
de knetterharde maatschappij van nu gaan 
we zo makkelijk door in de waan van de 
dag.

Sta eens stil bij wat we hebben, bezin, en 
ik hoop dat u stil was op 4 mei. Het zijn  
immers maar twee minuutjes.

Een hele hartelijke 
ingeburgerde Groninger-groet,
Gert Nieveen

Waar mag Vicky wonen?

We zijn opzoek naar een herplaatsing voor 
een kleine, duidelijk aanwezige, gezel-
lige witte Engelse Buldog met de naam Vic-
toria,	roepnaam	‘Vicky’.	Ze	is	drie	jaar	en	
alweer een paar maanden bij ons en onze 
Boris aan het logeren.

Ze is opgegroeid bij een grote labrador/
herdershond. Het jonge stel heeft nu een 
kind van een jaar die de aandacht en alle 
ruimte nodig heeft om zich te ontwikkelen. 
Vicky is, als je van een buldog houdt, mooi 
van lelijkheid, een super beestje.
Jong genoeg om nog jaren veel plezier aan 
te beleven! Van de duivel niet bang en luis-
tert goed. Wil je haar graag ontmoeten? 
Maak een afspraak via 06-51008635.

Bianca Sluis
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Kers op de taart…

Het is u vast niet ontgaan, het herkennings-
punt van het dorp, de kerk, staat in de stei-
gers. De kerk is ingepakt in het blauw. Er 
wordt hier hard gewerkt om het dak van 
nieuwe leitjes en lood te voorzien.

Ondertussen zijn sommige werkzaamheden 
in de afrondende fase. Afgelopen 21 april 
is deze foto gemaakt. Een gevalletje kers 
op	de	taart,	kruis	op	de	kerk	in	dit	geval!	□

 °Foto: RdT

tel.: 0416 - 363 902
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Nieuwe Wetering weer een stap dichterbij

Op donderdag 29 april presenteerde archi-
tectenbureau De 2 Snoeken en de Wetering 
Plan Groep de stand van zaken m.b.t. het 
voorlopig ontwerp van De Nieuwe Wete-
ring. Medio mei wordt het concept-Voor-
lopig ontwerp doorgesproken met de (toe-
komstige) gebruikers.

Het is de WPG gelukt, na intensief overleg, 
om voor alle gebruikers voldoende ruimte 
te creëren, zo was de boodschap. Daarbij 
kon men binnen de oorspronkelijk geplan-
de vierkante meters blijven. Daardoor lijkt 
het beschikbare budget ook voldoende te 

zijn.	De	vraag	 is	overigens	wat	het	effect	
zal zijn van de alsmaar toenemende bouw-
prijzen.

Enthousiast over 3D-impressies
Tanja Lamers van de De 2 Snoeken meldde 
het volgende: “De oorspronkelijke visie is 
de basis geweest voor de nu voorliggende 
impressies. Wel is er meer dan gepland ge-
bruik gemaakt van bestaande elementen 
(bijv. grote zaal) en is er enorm gepuzzeld 
om alle (toekomstige) gebruikers een plaats 
te geven die voldoet aan de wensen.”

Tanja presenteerde aan de hand van plat-
tegronden en 3D-impressies hoe de Nieuwe 
Wetering er uit komt te zien. M.b.v. een 
binnenhuisarchitect zal de uiteindelijke in-
richting worden bepaald.

De grote belangstelling plaatste de archi-
tect en de WPG wel voor een uitdaging. 
Binnen de geplande vierkante meters (en 
dus budget) voldoende ruimte creëren was 
een hele klus. Dat dat toch tot een geheel 
nieuwe sfeer, passend bij de visie, leidt is 
erg	fijn.

 ° Illustratie: De 2 Snoeken.

 ° Illustratie: De 2 Snoeken.



16



17

Fred van der Velden van de Wetering Plan 
Groep gaf aan dat er in de voorfase ge-
sprekken zijn gevoerd met de gebruikers en 
dat zij enthousiast zijn. Medio mei worden 
samen	met	hen	meer	‘puntjes	op	de	i’	ge-
zet en dan zal blijken of het naar ieders zin 
is. Uiteraard kan het ontwerp naar aanlei-
ding van opmerkingen, binnen de geplande 
contouren, worden aangepast.

Wethouder Jan Brekelmans sprak zijn 
waardering uit voor Tanja Lamers (archi-
tect) en de WPG. Het was toch maar gelukt 
om een belangrijke en soms ook moeilijke 
puzzel te leggen. Het resultaat mag er zijn. 
De wethouder gaf aan enthousiast te zijn 
over de voorliggende impressies. Ook de 
Loonse bevolking zal dat naar zijn overtui-
ging zijn. Het leggen van de puzzel heeft 
wat extra tijd gekost. Daardoor moet de 
formele planning worden aangepast. Ver-
wacht wordt dat de bouw op de geplande 
datum kan starten.

Voor Loon is blij met deze stap op weg 
naar een daadwerkelijke realisatie van het 
Loonse dorpshuis. Een zware politieke be-
lofte die wij deden aan de bevolking van 
Loon op Zand bij de verkiezingen van 2018.
Er komt in de Nieuwe Wetering een mooie 
mix van sociaal-culturele en sportieve ac-
tiviteiten. Deze worden uitgevoerd door 

vrijwilligersorganisaties en (semi-)com-
merciële instellingen. De bezettingsgraad 
wordt ingeschat op ca 60%. Dat ligt veel 
hoger dan op dit moment. Over belangstel-
ling valt niet te klagen. Dit zal zeker een 
voordeel opleveren voor de exploitatie van 
het dorpshuis.

De gemeente is verantwoordelijk voor de 
invulling van de oudbouw. De marktconsul-
tatie loopt en binnenkort volgt er een aan-
besteding. De WPG mag mee denken over 
de aanbestedingsvoorwaarden; daarbij is 
duidelijk dat er een synergie moet ont-
staan met de activiteiten in het dorpshuis. 
Overigens is het de bedoeling dat de oud-
bouw in volle glorie wordt hersteld.

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 mailbe-
richt naar info@voorloon.nl).	□

 ° Illustratie: De 2 Snoeken.
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Rondje Stuifzand 6,9 km
Deze zeer afwisselende rondwandeling 
loopt weer door een ander bijzonder stukje 
Loon op Zand en de Loonse Duinen.
Dit keer een stukje door het stuifzand met 
werkelijk miraculeuze vergezichten. De 
route maakt gebruik van de wandel-knoop-gebruik van de wandel-knoop-
punten.

Lengte: 6,9 km, maar is zelf in te korten of 
te verlengen.
Tijdsduur: ongeveer 2 uur inclusief de no-
dige stops om te genieten onderweg.
•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: Bosrijk, vogels, stuifzand, 

weiden met koeien en paarden.
•	Tips: markeringen zijn soms niet meteen 

te zien. Kijk ook hoger of juist lager op 
(lantaarn)palen.  Sommige houten paal-.  Sommige houten paal- Sommige houten paal-Sommige houten paal- paal-
tjes zijn wat verborgen door begroeiing.
Zie je geen markering meer? Loop dan 
terug naar het vorige markeringspunt en 
probeer opnieuw. Meestal zie je dan dat 
je een aanwijzing over het hoofd hebt 
gezien.

•	Startpunt: Loon op Zand: Knooppunt 15. 
Deze knooppuntpaal staat een stukje 
voorbij Kloosterstraat 97 ter hoogte van 
het zandpad van de Ruilverkavelingsweg. 

•	Een mooi begin van de wandeling kan zijn 
bij	het	kunstwerk	 ‘De	Zandkegel’	op	de	
hoek Kloosterstraat-Ecliptica. Bankjes 
zijn aanwezig.

Knooppunten: 15, 21, 22, 23,18, 27, 28, 
26, 25, 24, 22, 21, 15.

Informatie voor onderweg:
Knp 15-22
Als je begint op de hoek Kloosterstraat - 
Ecliptica kun je het kegelvormig kunstwerk 
niet missen. Dit kunstwerk is een geschenk 
van aannemer Hoefnagel na de bouw van 
de (semi)-bungalows daar ter plekke. De 
kunstenaar die het heeft ontworpen is ech-

ter voor realisatie van het werk overleden 
en door een overigens vakbekwame lasser 
is het kunstwerk toen gemaakt. Het staat 
symbool voor de duinen. 

Jaren later heeft de politieke vereniging 
‘Voor	Loon’	het	 initiatief	genomen	om	de	
kale kegel opnieuw te laten schilderen en 
is het kunstwerk aangekleed met afbeeld-
ingen van dieren en rondom plantjes die 
voorkomen in de Loonse duinen. Maar net 
als in de duinen is ook vergrassing hier een 
probleem.

Na Knp 15 wordt    
Natuurpoort van Loon bereikt.
Via het wandelpad loop je veilig, maar van 
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Loon	 langs	 de	 fietsstraat	 waar	 de	 fietser	
met	moeite	‘koning’	is,	wordt	dat	lastiger.	
Door de combinatie van natuurpoort, her- combinatie van natuurpoort, her-
berg en manege is er voor ieder wat wils.

Vanaf hier kan gekozen worden uit verschil-hier kan gekozen worden uit verschil- uit verschil-
lende aangegeven routes door de Loonse 
en Drunense Duinen en stapt u meteen 
het natuurgebied in. De kinderen kunnen 
in de speeltuin spelen en men kan genie-en men kan genie-genie-
ten van een drankje en hapje in het eet-en van een drankje en hapje in het eet-van een drankje en hapje in het eet-het eet- eet-
café met ruim terras. Van hieruit kan het 
gebied	 te	 voet,	 te	 paard,	 op	 de	 fiets	 of	
mountainbike verkend worden. Fiets of 
mountainbike huren? Ook dat kan bij Na-
tuurpoort van Loon!

Knp 21, 22, 23, 18, 27.
Dit gedeelte van het pad loopt door het bos 
via kronkelende smalle en dan weer bre-
dere paadjes met af en toe een omgevallen 
boom als obstakel. Als je geluk hebt zie je 
een ree wegspringen of hoor je een specht 
kloppen. Let op bij het oversteken van de 
mountainbike-route	 en	 het	 fietspad.	Na	 3	
km bereik je het stuifzand. 

Van knp. 28 naar knp. 26 is ongeveer 
1,6 km
Ongeveer halverwege is er een zitbank. 
Vanaf knp. 28 heb je de meest prachtige 
vergezichten. Een uniek uitzicht op het 

landschap, op de ruiters in de verte, op de 
vrolijk rondrennende honden die hier op dit 
stukje zand beneden ons los mogen lopen. 
Het	gebied	wordt	dan	ook	wel	de	‛Brabant-
se	Sahara’	genoemd.

Natuurmonumenten zegt: “met een om-et een om-
vang van 465 hectare is het stuifzandge-
bied in Nationaal Park De Loonse en Dru-
nense Duinen nog maar een fractie van wat 
het ooit is geweest. Slechts 270 ha. hiervan 
is nog actief in beweging.” Levend stuif-
zand komt in Nederland niet veel voor en in 
Europa	al	helemaal	niet	vaak.	Met	‘levend’	
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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wordt bedoeld: een gebied van zodanige 
omvang dat de wind vat kan krijgen en hou-
den op het zand, dat het zand in beweging 
kan	komen	en	‘leven’.

Toch wordt de oppervlakte stuifzand min-
der. Als er geen maatregelen worden ge-
nomen, zullen buntgras en zandzegge zich 
vestigen en met hun lange wortels het zand 
vasthouden. Dan kunnen ook mossen en 
korstmossen gaan groeien en vormen zich 
tapijten van bijvoorbeeld het roodbruine 
ruige haarmos. Als er eenmaal wat humus-
vorming heeft plaatsgevonden, kunnen ook 
pijpenstrootje en heide zich vestigen. En 
dan is vervolgens de weg vrij voor struweel 
en bos.

knp 25, 24 - 22
Vanaf knp.25 loop je in de Venloonstraat 
langs het private speelbos van kampeer-
boerderij Kuijpers en bereik je de eerste 
bebouwing in het Land van Kleef.

Knp.24 - 22
Via een pad door de weilanden met paarden 
en koeien kom je bij kampeerboerderij De 
Mussenberg aan de Berkenlaan. De Mussen-De Mussen-
berg is een groepsaccommodatie aan de 
rand van de duinen en beschikt over drie 
groepsaccommodaties met alle voorzienin-
gen en een groot buitenterrein met sport-
veld, een speeltuin, een kampvuurplaats 
en een privébos.
Aan de linkerkant passeer je Landgoed 

Duynstaete en vil-
la ’t Boshuys dat 
wat hoger gelegen 
is en uitkijkt over 
de omgeving.

Een klein dieren-dieren-
bos met kippen, 
pauwen, eenden, 
katten, hertjes en 
wallaby’s maakt 
een korte stop de 
moeite waard.
Snel daarna kom je 
weer terug bij Na-
tuurpoort van Loon 
en kan er worden 
uitgerust met een 
drankje.

Via het voetpad 
langs de Klooster-
straat loop je  
weer terug naar 
het beginpunt van 
de wandeling.

Redactie:
Ton Kalkers
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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

  Café – Cafétaria                    
 

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

             
Wij zijn geopend!!! 

 

         Ons terras is voor u open tot 18.00 uur.   
 Hertog Jan op de tap. 

 

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

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

Vrijdag, zaterdag en zondag van 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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Alternatief lintje voor Piet Broos

Daags	 na	 de	 ‛Lintjes(mot)regen’	 kwam	
Langstraat TV in actie voor bijzondere 
vrijwilligers in onze regio die hun sporen 
verdiend hebben vanwege hun noeste en 
toegewijde inzet.

Zo werd in de vroege ochtend van 27 april 
jl. Piet Broos naar Het Witte Kasteel ge-
lokt voor een interview met de Waalwijkse 
zanger Thom Craane. Vol trots vertelt Piet 
over hetgeen de afgelopen zes jaar met de 
medewerking van 60 vrijwilligers allemaal 
is bereikt.
Tijdens dit gesprek werd aan Piet een 
‛lintje	van	verdiensten’	uitgereikt	namens	
Langstraat TV voor zijn gedienstigheid ten 
behoeve van Het Witte Kasteel. Piet was 
blij verrast dat deze eer hem te beurt viel 
en	aanvaardde	vol	trots	het	‛lintje’.

Redactie en foto’s: Jacques van Dooren

Het interview is te bekijken en te beluisten via YouTube:
www.youtube.com/watch?v=7KM6g7l743g&ab_channel=LangstraatTV.
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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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Voortbestaan Buurtkamer-Oud Loon onzeker

Nu het sloopbesluit van een aantal wo-
ningen in de Van Rijckevorselstraat (huis-
nummers 36 tot en met 68) en Van Salm 
Salmstraat (huisnummers 2 tot en met 14) 
van	Casade	definitief	is,	hangt	het	voortbe-
staan	van	de	‘Buurtkamer’	aan	de	Van	Rijc-
kevorselstraat 56 aan een zijden draadje. 

Geen Buurtkamer betekent voor de be-
woners van dit stukje Loon: geen vrije in-
loopavonden, niet gezamenlijk een kaartje 
leggen	of	een	‘bakske’	drinken	en	geen	ge-
zellige avonden. 
Als Casade zijn plannen doorzet  gaan deze 
activiteiten tot het verleden horen, want 
in de geplande nieuwbouwplannen is geen 
plaats voor een Buurtkamer opgenomen, 
hoewel dat in eerste instantie wel beloofd 
was.

Beroep op u:   
lezer van dit artikel
Toch wil de buurt, die al zo-
veel plezier heeft mogen be-
leven met de huidige Buurt-
kamer, er alles aan doen om 
Casade er toe te bewegen 
alsnog pogingen te onderne-
men om in de nieuwbouw-
plannen ruimte te creëren 
voor een Buurtkamer. Zeker 
nu is bewezen dat deze een 

belangrijke sociale functie vervult. Om hun 
pogingen tot behoud van een Buurtkamer 
in dit stukje Oud-Loon kracht bij te zetten, 
doen zij een beroep op de lezer van dit ar-
tikel of deze beschikt over een ruimte, of 
iemand kent die ruimte heeft in het ‘oude 
dorp’	waar	de	Buurtkamer	haar	activiteiten	
kan voortzetten wanneer wordt begonnen 
met de sloop van de woningen aan de Van 
Rijckevorselstraat en Van Salm Salmstraat. 
Gezien	de	financiële	basis	van	de	Buurtka-
mer zou het mooi zijn als zij deze ruimte 
gratis mogen gebruiken (gemiddeld één 
avond per week) of voor een symbolisch 
laag bedrag.

Jammer
Het zou bijzonder jammer zijn als een bij-
zonder mooi initiatief als de Buurtkamer 
verloren zou gaan, die met haar activitei-
ten haar bestaansrecht overduidelijk heeft 
bewezen. Kunt u in deze iets betekenen, 
neem dan contact op met Ad van den Burg 
via telefoon 06-42382837 (mail: advanden-
burg2000@outlook.com) of met Laurens 
van der Velden via telefoon 06-614024675.

Laat de Buurtkamer niet verloren gaan!

 ° In mei 2018 werd met de Buurtkamer gestart. 
(Foto: Archief RdT)
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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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KIEN’s Kolumn
Moeders
Het is weer voorbij, de enige dag van 
het jaar dat moeders niet hoeven te 
moederen. Zij in een bad met net ge-
kregen bruisbal mogen liggen met de 
badkamerdeur op slot. Ontbijt op bed 
waarbij papa de kruimels daarna uit het 
bed verwijdert. Het ophangen van mooie 
tekeningen en uitpakken van knutsel-
werkjes met gedicht of in de vaas zetten 
van een bos bloemen. Die ene dag in het 
jaar dat je hoopt dat de kinderen eerst 
‘Papa’ roepen als ze iets nodig hebben 
in plaats van Maaamaaa, Mah-Ma, Ma-
maaa, Ma-Ham, Ma of Mamsie. De dag 
dat diezelfde moeders het om 15.00 uur 
al weer missen dat hun kroost hen niet 
nodig heeft. Zo zijn ze, moeders.

Moederdag. Voor mij ook de dag dat ik 
mijn eigen moeder even extra in het zon-
netje zet. De vrouw die ik nog meer ben 
gaan waarderen en waar ik nog meer 
van ben gaan houden vanaf het moment 
dat mijn eerste dochter werd geboren. 
Diezelfde moeder die ook kan zeggen: 
“In mijn tijd deden we dat heeel anders 
hoor. Tepelkloven, daar deden wij gewoon 
koolsla op. En jij was als kind helemaaal 
niet zo. Jij sliep altijd in je eigen bed en 
je at altijd je bord leeg.” Alsof ik een stel 
buitenaardse wezens op de wereld heb 
gezet. Mijn verklaring hiervoor is echter 
dat ouders Oost-Indisch dementeren, ze 
onthouden alleen de mooie dingen van 
jouw jonge kinderjaren.

Ook sta ik weer even stil bij het feit 
dat het worden van moeder voor mij 

niet zo op rolletjes verliep. Op de ge-
boortekaartjes van onze draken staat 
‘Mede mogelijk gemaakt door het UMC 
Utrecht’. (Zouden ze dan toch buiten-
aards zijn, vraag ik me nu af.) Dan denk 
ik ook aan al die Moederdagen die ik 
voor die tijd vervloekte omdat het mij 
niet gegund leek.

En zo waren er ook deze Moederdag 
2021 vrouwen die met hart en ziel ver-
langen naar een kindje, maar waarbij 
zij in dat proces misschien al wel een of 
meerdere keren zijn teleurgesteld. Die 
juist zo uitkijken naar een klein mensje 
dat met stroboscopische snelheid het 
woord ‘mama’ vanaf de WC roept. Die 
maar al te graag de tips van oma in de 
wind slaan omdat ze vanuit hun instinct 
precies weten hoe zij hun kindje moeten 
troosten. Ook aan deze vrouwen heb ik 
gedacht op Moederdag.
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Evelyne Salden, al 10 jaar enthousiast met Eviva Pilates

“Ik heb al zo lang niks meer van je gehoord… 
hoop dat het goed met je gaat!”
Een klein berichtje via WhatsApp, maar 
voor mij zit er alles in waar Evelyne voor 
staat: Betrokken, professioneel, positief en 
ook nog eens zorgzaam en attent.

Afgelopen jaar was voor veel mensen zwaar, 
maar ondanks het feit dat Evelyne amper 
groepslessen kon geven en zelfs over moest 
schakelen op online pilateslessen kun je 
haar nooit betrappen op gemopper of een 
half leeg glas. Oh, ze is pittig genoeg en 
echt	niet	flauw,	maar	er	komt	gewoon	geen	
enkel negatief woord over haar lippen.
Ze denkt met je mee, helpt je vooruit en 
ziet gewoon alles wat je doet tijdens de pi-
lateslessen in kleine groepjes. Ze corrigeert 
waar nodig op een vriendelijke, lieve ma-
nier. Als jij dat goed vindt legt ze een hand 
op je schouder of onderrug om je te laten 
voelen waar je spieren aan moet spannen 
of juist los moet laten. Door haar kennis, 
professionaliteit, haar altijd perfecte voor-
bereiding en ongelofelijke enthousiasme 
haalt ze niet alleen het beste uit zichzelf, 
maar zeker ook uit jou als cursist!

Onze dorpsgenote, Evelyne Salden-Klah-
sen, viert dit jaar haar 10-jarig pilatesjubi-
leum. In 2011 gooide zij het roer drastisch 
om en startte een eigen pilatespraktijk, 
Eviva genaamd. Met succes, zo blijkt nu 
wel. Voor alle andere mensen die ik ken 
zou aandacht voor een 10-jarig bedrijfsju-
bileum meer dan welkom zijn, vooral nu, 
maar Evelyne moet erover nadenken, be-
scheiden als ze is.
Als we samen even bespreken dat ze toch 
best veel bereikt heeft in die 10 jaar, stemt 
ze gelukkig toe. Daar waar ze 10 jaar ge-
leden begon in het Wit-Gele Kruisgebouw 
met 1 uurtje per week klassiek pilates, 
geeft ze inmiddels diverse groepslessen in 
de Kloosterzaal van De Wetering op ver-
schillende niveaus en privélessen bij haar 
thuis op de door Pilates speciaal ontworpen 
apparatuur.

Hoe zinvol pilateslessen bij Evelyne zijn 
ondervind ik zelf normaal gesproken weke-
lijks. Mijn niet zo beste rug, ja eigenlijk 
mijn hele lijf blijft soepeler met de oefe-
ningen. Ik ben dus totaal bevooroordeeld 
en helemaal niet objectief, dus laten we 
‘de	juf’	zelf	maar	eens	aan	het	woord.

Een klein stukje pilatesfilosofie
“Je hebt het misschien al eens gehoord: Pi-
lates is niet zomaar een trainingsvorm om 
te bewegen, het is een methode, maar wat 
betekent dat nou precies? Een methode is 
een vaste weldoordachte manier van han-
delen om een bepaald doel te bereiken.

Dat doel kan voor iedereen verschillend 
zijn, maar ga ervan uit dat je in de pilates-
lessen bij Eviva veel aandacht krijgt voor 
de souplesse van je rug, versteviging van  °Evelyne Salden. (Eigen foto)
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de romp (dus ook de buik), bewegingsvrij-
heid in de schoudergordel én aandacht 
voor het heupgebied.

Joseph Pilates, die deze methode in de 
vorige eeuw ontwikkelde, kwam langdurig 
in een ziekenhuisbed te liggen en wilde 
zijn lichamelijke situatie zo gezond moge-
lijk houden. Hij ging fanatiek aan de slag 
en maakte zo een start met een heleboel 
bewegingsvormen, waarmee je het hele 
lichaam traint op kracht en lenigheid. In 
Pilates herken je facetten van o.a. dans, 
turnen, yoga en acrobatiek.

Klassiek Pilates kent verschillende niveaus 
met een vaste opbouw. Naar ieder niveau 
moet je toewerken. Hier zit ook het me-
thodische van Pilates. Een oefening in de 
eindvorm bestaat uit verschillende onder-
delen die ik per niveau zó aanpas dat je 
uiteindelijk alles op een juiste manier uit-
voert. Dit is belangrijk, want een vorm van 
een oefening is nooit een doel op zich. Het 
gaat erom wat je ermee verbetert in jouw 
lijf, want we zijn niet allemaal balletdan-
sers of acrobaten, toch? Waar ik naartoe 
werk is een lijf voor jou waarmee je zo 
moeiteloos mogelijk kunt bewegen. Bij 

heel veel sportscholen is Pilates trouwens 
behoorlijk	 ‘uitgekleed’	 en	 bevat	 vooral	
BBB-oefeningen, voor buik, billen en be-
nen, maar Pilates valt ook onder de zo po-
pulaire	‘body-and-mind’-tak.	Vaak	denken	
mensen dan meteen dat het wel zweverig 
zal zijn, maar niets is minder waar! Het 
‘mind’-deel	bestaat	vooral	uit	de	concen-
tratie die je nodig hebt om met precisie en 
controle de oefeningen uit te voeren. Daar-
bij leer je zoveel mogelijk de kracht vanuit 
je sterkste deel (je romp) te halen en met 
een zo groot mogelijk gemak te bewegen. 
En veel cursisten vergeten het weleens, 
maar daarbij blijf je dan ook nog ademen”, 
zo zegt Evelyne lachend.

“Ook gedurende zijn leven bleef Joseph 
Pilates de pilatesmethode verder ontwik-
kelen. Ik ben zo vrij geweest (mede geïn-
spireerd door degene die mij heeft opge-
leid) om gedurende de afgelopen 10 jaar 
wat aanpassingen te doen in de klassieke 
methode. Bij de oefeningen gebruik ik vaak 
beelden, waardoor je bij moeilijke oefe-
ningen makkelijker snapt waar je de kracht 
en/of souplesse vandaan moet halen. Dit 
kan variëren van een korte anatomische 
uitleg, tot een plaatje van een tandwiel 
waarmee je je lijf mag vergelijken. We 

 ° Evelyne geconcentreerd aan het werk met een 
pilatesoefening. (Eigen foto)
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oefenen op matjes, met een soort rekstok 
(pilatesstick), rollen, balletjes en nog veel 
meer. Alle oefeningen zijn zo mogelijk on-
belast, wat zeker niet wil zeggen dat ze 
makkelijk zijn.

Na tien jaar ben ik er heilig van overtuigd 
dat wanneer je meteen van start gaat met 
zware oefeningen, je mensen niet uit hun 
bewegingspatroon van alledag kunt halen. 
Je slijt de bewegingen die het lichaam erg 
belasten	 alleen	 maar	 ‘dieper’	 in,	 terwijl	
het vaak nodig is om die patronen juist te 
doorbreken om van bepaalde klachten af 
te komen en vrijer (met minder moeite) te 
kunnen bewegen. Daarom ben ik gaande-
weg steeds meer dingen gaan introduce-
ren die hier aandacht aan schenken, zoals 
technieken die afkomstig zijn uit andere 
methodes, met zichtbare verbetering bij 
mijn deelnemers.
De afgelopen tien jaar heb ik niet stil ge-
zeten qua ontwikkeling. Ik heb doorge-

studeerd. Workshops gevolgd. Me verder 
verdiept in de anatomie. En het afgelopen 
jaar heb ik me zelfs volledig gewijd aan 
de relatie tussen emotie en spanning in 
het lijf. Eigenlijk vraag ik me zelf voortdu-
rend	 af	 hoe	 ik	 de	 betreffende	deelnemer	
het beste kan helpen met alle facetten van 
deze mooie pilatesmethode, gecombineerd 
met nog een heleboel meer. En soms is het 
alleen maar rust en ontspanning brengen, 
want tegenwoordig kun je bij mij ook te-
recht voor fasciale (bindweefsel) ontspan-
ning.”

Wil jij graag eens ervaren wat Pilates voor 
jou zou kunnen betekenen, stuur dan een 
mailtje naar evelyne@eviva-pilates.nl of 
bel 06-514 606 69.

Gewoon nieuwsgierig?    
Kijk op: www.eviva-pilates.nl.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

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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Wat we in de vorige Krantenbak op het 
eind al hoopten, is inmiddels gebeurd: de 
terrassen gingen open op de dag dat deze 
Krantenbak verscheen. Ook het Kiosk-
terras ging open en Ilse Swaab en Berna 
Scheffers	haalden	de	krant	met	hun	‛bor-
rel’. (BD 29/4)

Loonse mensen in de krant
Patricia en Olaf Savelkouls en zoontje 
Bjorn kwamen landelijk in het nieuws, toen 
omroep Max op 23 maart een uitzending 
wijdde aan de metabole ziekte van Bjorn. 
Dit riep zoveel reacties op, dat er een be-
drag van ruim € 18.000,- werd ingezameld 
voor onderzoek naar deze zeldzame aan-
doening. (DK 21/4)

Na jarenlange ervaring bij een grote ver-
zekeraar en schaderegelingskantoor begon 
Frits Toorians in november 2020 als franchi-
ser met de professionele behartiging van 
de	 belangen	 van	 slachtoffers	 en/of	 nabe-
staanden van letselschade. Zijn kantoor in 
Tilburg	heet:	‛Haartsen	Letselschade’.	(GL	
april 2021)

Gert Nieveen (35) is als militair verpleeg-
kundige tweemaal uitgezonden geweest 
naar respectievelijk Turkije in 2013 en 
Afghanistan in 2017. Hij was dit jaar niet 
fysiek aanwezig bij het zogenaamde ere-
couloir bij de Nationale Dodenherdenking 
op 4 mei op de Dam in Amsterdam, maar 
ging	online	in	op	het	thema	‛leven	in	vrij-
heid’.	Ook	zijn	vader	Aad	Nieveen	(59),	die	
in Stadskanaal woont, zou ook meewerken 
als Libanon-veteraan. (DK 28/4, BD 4/5)

Jörgen Kroot is vanaf 2013 vrijwilliger bij 
Uno Animo. Hij is momenteel wedstrijdse-
cretaris	jeugd	en	fluit	zelf	op	zaterdag.	Hij		
is enthousiast over de jeugdkampen van 
de vereniging, maar is minder te spreken 
over het gedrag van sommige ouders langs 
de lijn als hun kinderen in het veld staan.
(DK 28/4)

Jan Bernard Koolen van Residentie Molen-
wijck maakte een sfeervolle natuurfoto in 
onze omgeving. (BD 28/4)

Noortje van Venrooij heeft met Linda Kos-
ter een wandelgidsje over de parken in 
Tilburg	 samengesteld	 onder	 de	 titel	 ‛Plek	
zat’.	(BD	1/5)

Maarten van Son van Partycentrum De Fi-
nanciën organiseerde een aardbeienwan-
deling van 6 kilometer door drie natuur-
gebieden. Michelle en Geerten Brand met 
dochter Florine en zoon Milan deden eraan 
mee. (BD 3/5)

Peter Knip schreef een ingezonden brief in 
de krant: in de bestrijding van het corona-
virus wordt te gemakkelijk verondersteld, 
dat iedereen met de moderne communica-
tiemiddelen kan omgaan, zoals de smart-
phone en de QR-code. Veel ouderen heb-
ben daar echter moeite mee. (BD 4/5)

Piet Hamers werd geinterviewd door Albert 
Megens, waarbij het vooral ging over hoe 
in Loon de bevrijding verliep in 1944. Maar 
ook laat hij zich uit over de situatie van-
daag de dag in ons dorp. Ook nu is disci-
pline nodig om het hoofd te kunnen bieden 
aan de problemen waarmee wij te maken 
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hebben, zoals de gevolgen van de corona-
crisis. (DK 5/5)

Anita Perry (50) komt aan het woord als 
lid van het popkoor Undercover, waar zij 
in 2015 lid van werd. Daarnaast is zij be-
trokken bij de gezinsvieringen in de Loonse 
kerk en is zij bezig met Flowmotion, een 
vorm van yoga. (DK 5/5)

Heemkundekring	 ‛De	 Ketsheuvel’	 publi-
ceerde op 21 april een familiefoto met de 
vraag wie er allemaal op stonden. Op 5 mei 
kwam het antwoord: het waren familiele-
den Van Oosterwaal, Klijndijk en Ligtvoet. 
(DK 5/5)

Gemeente en politiek
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die in 
de plaats is gekomen van de welstandscom-
missie en de monumentencommissie, zou 
eigenlijk gewijzigd moeten worden omdat 
de meeste leden de maximale zittingsduur 
inmiddels hebben overschreden. Omdat de 
huidige commissie goed functioneert en er 
toch wijzigingen verwacht worden, als een 
nieuwe omgevingswet in werking treedt 
(vermoedelijk in 2022), heeft de gemeen-
teraad besloten om de huidige commissie 
tot dan ongewijzigd te laten (DK 21/4)

Moet Loon op Zand zelfstandig blijven of 
kan de gemeente zich beter aansluiten bij 
Waalwijk of Tilburg? Op een digitale bij-
eenkomst van de gemeenteraad op 29 april 
werd het onderzoek over de bestuurlijke 
toekomst gepresenteerd. Daarbij kwamen 
de verschillende varianten aan de orde, 
die werden toegelicht door Philip van Vel-
ler van bureau Berenschot. Vaak wordt ge-
kozen voor een ambtelijke fusie, die bij 
een derde van de gevallen leidt tot een 
bestuurlijke fusie. De variant van fusie per 
kerkdorp kwam in het verslag niet aan de 
orde. Op 10 juni gaan de gemeenteraads-
fracties met elkaar in debat en op 15 juli 
beslist de raad wat men gaat doen met het 
rapport. (BD 22 en 30/4)

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups wordt door de ge-
meente bestreden door naast het gebruik 
van het biologische bestrijdingsmiddel 
Xentari voortaan ook bodemaaltjes in te 
zetten. Medewerkers van een gespeciali-
seerd bedrijf die de aaltjes in bomen spui-
ten,	moeten	daarvoor	wel	’s	nachts	op	pad.

In het bestrijdingsmiddel Xentari zit een 
bacterie die de rups infecteert waarna hij 
dood gaat. Nadeel is dat ook andere rupsen 
de	klos	zijn.	“In	kwetsbare	flora	en	fauna	
en op locaties waar veel mensen komen, 
gebruiken we dit middel niet”, zegt de 
gemeente. Zij kiest hier voor de inzet van 
aaltjes. Bodemaaltjes zijn microscopisch 
kleine wormpjes. Ze dringen de larve bin-
nen en schakelen de rups uit voordat hij 
de brandharen krijgt die overlast geven. De 
kans dat de aaltjes ook andere rupssoorten 
binnendringen is klein, zegt de gemeente. 
“Voordat de zon opkomt moeten ze een 
gastheer hebben gevonden, anders gaan ze 
dood. Ze leven kort en kunnen niet tegen 
UV-licht.” (BD 7/5)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Gerlachusstraat 65 (renovatie aanbouw), 
Collinsstraat (verbetering daken van 21 
woningen en Hoofdmanweg 19 (dakkapel), 
Andromeda 8 (dakkapel), Kruizemuntlaan 
14 (verbouwing) en Bergstraat 37 (kap-
pen van 25 bomen). Op de Heideweg bij 
de Galgeneindsestraat gaat een zonnepark 
aangelegd worden.(DK 21/4 en 5/5)

Wetering
Vier partijen hebben zich gemeld met inte-
resse voor de voormalige pastorie/frater-
huis, dat nu onderdeel is van De Wetering. 
Het gaat mogelijkerwijs om een gezond-
heidscentrum, een horecazaak of een kin-
deropvang met kantoren. In september 
wordt de keus gemaakt. (BD 5/5)
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Kinderen
Op basisschool De Vlinderboom werd on-
langs	een	project	gestart	over	‛moderne	fo-
tografie’.	Jinte	en	India	van	de	bovenbouw	
leerden veel over fotobewerking. Amelie is 
op	een	foto	al	bezig	met	het	project	‛Groei	
en	 bloei	 in	 de	 lente’.	 Ook	 ‛De	 Boerderij’	
en	 ‛De	Tweede	Wereldoorlog’	worden	 be-
handeld.	Dat	alles	in	het	kader	van	‛Leren	
vanuit	verwondering’.	(DK	28/4)

Recreatie en toerisme
De tegels met historische informatie die 
de heemkundekring op tien plekken in ons 
dorp heeft aangebracht, worden veel be-
keken door inwoners en toeristen. Nu ko-
men er in Kaatsheuvel ook een tiental en 
de eerste gaat over de beruchte verhuizing 
van het raadhuis van Loon naar Kaatsheu-
vel. Toen is volgens Kees Grootswagers de 
rivaliteit tussen de twee kerkdorpen be-
gonnen. (BD 23/4)

Natuurbeheer
Dat er smurfen in Huis ter Heide zitten, 
wisten wij niet. Toch zitten ze er wel in 
het voorjaar volgens boswachter Lex Que-
relle. Het zijn de heikikkers die gedurende 
een hele korte tijd knalblauw kleuren. (DK 
21/4)

Jack IJpelaar legt uit, waarom er in de 
Loonse Duinen bepaalde gedeelten met 
zwart plastic worden afgedekt. Het doel 
daarvan is om de voortplanting te verhin-
deren van een soort bamboe, dat daar door   
tuiniers is gedumpt en dat daar niet thuis-
hoort. (DK 21/4)

Energie
Op de vloeivelden langs de Midden-Bra-
bantweg wil de Energie Coöperatie Loon 
op Zand 16.000 zonnepanelen laten instal-
leren. Daarvoor moet de coöperatie nog 
geld bij elkaar sprokkelen. Over twee jaar 
moet het zonnepark operationeel zijn, al-
dus voorzitter Bert Branderhorst. (BD 8/5)

Niet pluis
Weer iemand die zijn rijbewijs kwijtraak-
te: op woensdagavond 28 april reed hij/zij 
met 191 km/uur op de Midden-Brabantweg 
(N261) (BD 30/4)

Triester is het ongeval op 4 mei in de Kerk-
straat;	een	fietsster	raakte	zwaargewond,	
toen zij aangereden werd door een auto. 
(BD 5/5)

Op 5 mei kwam op de Midden-Brabantweg 
een auto met een vrachtwagen in botsing. 
De bestuurder van de auto raakte bij het 
ongeval gewond. Het ongeluk vond plaats 
toen de automobilist in wilde voegen. De 
wagen van de man begon te tollen, de 
vrachtwagen kon hem niet meer ontwij-
ken. De weg werd tijdelijk afgesloten. (BD 
6/5)

Dit was de oogst van drie weken schriftelijk 
nieuws. De meivakantie zorgt ervoor det het 
rustig is in het dorp. Dat zullen we in de vol-
gende Krantenbak wel merken. We houden 
het voor u in de gaten.□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
GL = Gewoon Langstraat

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Bomenkap door Natuurmonumenten
In de vorige editie van Rond de Toren stond 
te lezen dat Loon op Zand trotse wandelge-
meente van het jaar 2021 is geworden. Dit 
bekent dat er hier heel wat afgewandeld 
wordt. Met de Brabantse Sahara in onze 
achtertuin kan dit ook niet uitblijven.

Menig wandelliefhebber of hondenbezit-
ter zal het ongetwijfeld al eens opgevallen 
zijn:	wat	betekenen	toch	al	die	‘gemerkte’	
bomen? Ook ik stuitte tijdens een van mijn 
wandelingen op deze gemerkte en gekapte 
bomen die meestal vanaf de gebaande pa-
den al goed zichtbaar zijn. Het is al direct 
te zien bij de start van het wandelgebied 
van de Loonse en Drunense Duinen, begin-
nend vanaf de Van Hornestraat of Hertog 
van Brabantweg en richting de heide en IJs-
baan lopend. Mijn interesse is gewekt, wat 
gebeurt er met deze bomen?

Ik stuit op een groepje vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten die deze bomen kappen 
ten behoeve van het behoud van de natuur. 
Dit klinkt zeer tegenstrijdig: bomen kap-
pen omwille van natuurbehoud.
Toch zijn verschillende groepen vrijwilli-
gers hier meerdere malen per week op ver-
schillende plaatsen druk mee bezig. Daar 
moet wel een goede reden voor zijn.

Invasieve exoot
Het lijdend voorwerp van de houthakkers 
blijkt de Amerikaanse vogelkers te zijn, 
volledige naam Prunus serotina, in de 
volksmond Prunus genoemd. Op het eerste 
gezicht prachtig en onschuldig, maar deze 
boom draagt ook wel de bijnaam van ‘bos-
pest’.	Die	naam	zegt	al	genoeg;	deze	plant	
is een niet graag geziene gast in ons bos. 
Deze van oorsprong uit Amerika afkomstige 
plant werd in de jaren 20 van de vorige 
eeuw veel geplant als vulhout voor de be-
bossing. In de jaren 50 werd daar al van 

teruggekomen, omdat er sprake was van 
plaagvorming. De prunus groeit namelijk 
zo snel, dat andere beplanting geen kans 
krijgt. Van oorsprong is het een struik, 
maar	 deze	 kan	 uitgroeien	 tot	 een	 flinke	
boom tot ruim 20 meter hoogte! Het is een 
grillig groeiende boom met een ruwe, naar 
buiten krullende gescheurde bast. Het blad 
is leerachtig en glad. De boom ontneemt 
andere begroeiing het zonlicht, de ruimte 
om	te	groeien	en	de	voedingsstoffen	waar-
door de grond verarmt en er dan ook wei-
nig leven, zoals insecten, op of rondom te 
vinden is.

Van eind mei tot en met juni bloeit de 
boom met witte bloemen. Deze bloemen 
groeien uit tot kleine, dieprode, bijna 
zwarte, besjes. Deze besjes zijn zeer popu-
lair onder vogels, welke de pitten weer op 
andere plaatsen in hun ontlasting laten val-
len. Hierdoor verspreidt de prunus zich zo 
snel en is dit ook niet tegen te houden. De 
besjes die niet opgegeten worden en op de 
grond vallen kunnen daar jarenlang blijven 
liggen. Ze ontkiemen vervolgens massaal 
wanneer er voldoende licht op valt: een 

 °Prunus serotina, ook wel ‛bospest’ genoemd. 
Eigen foto.
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dilemma voor de bestrijders, want elke 
gekapte boom zorgt dus juist weer voor 
licht op de bosgrond. Op veel plaatsen is 
de grond rondom gekapte prunus dan ook 
bedekt met een groen tapijt van jonge pru-
nus. Het is met recht een invasieve exoot 
te noemen die in toom gehouden moet 
worden en waarvoor de beste strategie ge-
regeld opnieuw bepaald moet worden.

Kappen, ringen en ontwortelen
Het bestrijden van deze bomen is niet 
nieuw. Natuurmonumenten doet dit al ruim 
15 jaar. In eerste instantie met chemische 
bestrijding en later door middel van hand-
matige bestrijding met vrijwilligers, zoals 
dat nu nog steeds gebeurt. In de jaren 80 
nam de bestrijding af, onder andere van-
wege de toenemende populariteit van de 
natuur en de natuurbeschermingsorganisa-
ties.

Het kappen van bomen is om begrijpelijke 
redenen niet erg populair; we zijn allemaal 
ingericht op méér groen, in plaats van min-
der! Maar om de leefbaarheid en biodiver-
siteit in de natuurgebieden te verbeteren 
of op peil te houden is het noodzaak dat 
deze boom bestreden wordt. Vrijwilligers 
van Natuurmonumenten doen dit werk met 
volle overgave en vasthoudendheid. De 
Amerikaanse vogelkers is een sterke boom, 
waardoor het kappen ervan een continu 
proces blijft. Na het kappen van de boom 
moet de overgebleven boomstomp name-
lijk meermaals gesnoeid worden om de 
uitloop van nieuw loof (en dus hernieuwde 
groei) tegen te gaan. Ook worden er veel 
bomen	 ‛geringd’.	 Rondom	 de	 stam	 wordt	
de	schors	over	zo’n	15	centimeter	hoogte	
weggekapt waardoor de sapstroom onder-
broken wordt en het blad, en daardoor uit-
eindelijk de hele boom, afsterft. Dit is een 
wat langzamer proces, maar wel een min-
der intensieve en snelle oplossing die soms 
gekozen wordt als er minder tijd is voor het 

kappen. In de gebieden met kleinere strui-
ken worden deze met de spade uitgestoken 
en opgestapeld. Naast het kappen van de 
bomen en het uitsteken van de struiken is 
ook begrazing een bescheiden onderdeel 
van de bestrijding. Schapen eten de nieu-
we uitlopers op, wat ervoor zorgt dat er 
geen kans is op terugkeer.

Variatie
Het grootste gedeelte van de Loonse en 
Drunense Duinen is inmiddels prunus-vrij, 
maar het werk blijft. Compleet bestrijden 
lukt niet, want daarvoor groeit de struik 
te snel en te oncontroleerbaar. Maar met 
maatregelen is het wel beheersbaar, en 
maakt	ook	andere	flora	een	kans.	Wat	nu	
een lelijk en eentonig gebied is wordt zo 
op termijn weer een gevarieerd bos met 
inheemse planten- en dierensoorten.

Mooi, belangrijk en fysiek zwaar werk dus 
door vrijwilligers van Natuurmonumenten. 
Ik hoop u via dit bericht ook wat wijzer te 
hebben gemaakt. En als u de afgezaagde 
stompen, stapels omgezaagde stammen en 
takken of geringde bomen ziet staan zult 
u hier vast eens aan denken. Leuk om wat 
achtergrondinformatie te kunnen vertellen 
aan uw wandelmaatje!

Redactie: Kristel Vermeer
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Kerkberichten van 22 mei   
tot en met 11 juni
Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat e-
mailmeldingen niet altijd op de juiste plek 
binnenkomen. Voor De Moer en Loon op 
Zand kunt u zich aanmelden op de tijden 
dat het secretariaat in Loon op Zand bezet 
is. Maandag t/m vrijdag van 8.45 uur tot 
12.15 uur. Kiest u voor een e-mail stuur die 
dan vóór vrijdag 11.30 uur naar:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Het toelaatbare aantal personen voor twee 
kerken is verruimd, te weten: Loon op Zand 
naar 50 personen en de St. Jan Kaatsheuvel 
naar 75 personen. De HH.M. v Gorkum in 
Kaatsheuvel en De Moer is nog steeds 30 
personen. We vragen u dan ook vriendelijk 
om nog steeds tijdig te reserveren, bij bin-
nenkomst het protocol te volgen en plaats 
te nemen in de bank bij de rode hartjes.

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 YouTube-ka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend kunnen helaas, tot nader 
bericht, nog steeds niet worden hervat.

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-

steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van de 
parochie.
Rekeningnr.: NL29 RABO 0124 8331 01 
o.v.v. Digitale collecte Parochie H. Willi-
brord.

Zondag 23 mei 9.30 uur; Hoogfeest Pink-
steren, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga. Willy Damen–
Mol, Corry van den Oetelaar–van der Lee, 
Christ Vermeer, Mientje van der Velden–van 
den Heuvel, Voor alle levende en overleden 
Loonse missionarissen, jaargetijde Sjaan 
van Esch–Taks. 
In deze viering zal Thijs de Kort zijn 1e h. 
communie ontvangen.

Zondag 30 mei 9.30 uur; 9e zondag door 
het jaar, Hoogfeest H. Drie-eenheid, zang/
muziek, celebrant pastoor Luijckx. Rien en 
Corrie Haans–van Loon.
In deze viering zal Job Kuijpers zijn 1e h. 
communie ontvangen.

Zondag 6 juni 9.30 uur; 10e zondag door 
het jaar, hoogfeest Sacramentsdag, zang/
muziek, celebrant pastoor Luijckx.
Maandelijkse gedachtenis aan Thom en An-
nie Ligthart–Vermeer, Els Janssens–Geerts, 
Hanny Stalpers–Smulders, Mariette van der 
Wegen–van Looy, overleden ouders Vermeu-
len–van Loon, Maria Spapens–Michielsen.

Wij namen afscheid van:
Ed Janssens

Geboren 23 mei 1946 te Tilburg
Overleden 2 mei 2021 te Loon op Zand

Dat Ed mag rusten in vrede!

Verjaardag pastoor Luijckx
Hartelijk dank voor alle felicitaties, be-
richtjes en attenties die ik mocht ontvan-
gen. Dat heeft mij heel goed gedaan. Het 
was een rustige verjaardag, evenals vorig 
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jaar. Het blijft vreemd. Hopelijk kunnen 
we komend jaar weer zoals gewoonlijk bij-
eenkomen in de pastorietuin of parochie-
zaal. Hartelijke groet Pastoor Luijckx

Vacatures Parochiebestuur
Op dit moment zijn 
er nog steeds vacatu-
res in ons parochie-
bestuur. Wij hebben 
plaats voor de func-
tie van bestuurslid, 
secretaris en perso-

neel en organisatie. De afwisselende werk-
zaamheden in het bestuur worden steeds 
met veel inzet en enthousiasme verricht. 
Het parochiebestuur vindt de noodzaak 
erop te blijven toezien dat deze vacatures 
op termijn kunnen worden vervuld. Wilt u 
ons helpen met uw talent en inzet om onze 
mooie parochie goed te blijven besturen? 
Heeft deze oproep uw interesse gewekt, 
neem dan gerust contact met mij op.

Pastoor Luijckx

Ook moederdag voor moedergans

Op moederdag veel geluk bij een ganzen-
gezin bij een woning aan het Kraanven. 
Papa en mama gans duidelijk gelukkig en 
heel beschermend voor hun jonkie dat van 
de bewoners de naam Hedwig kreeg. Het 
ei waar Hedwig uitkwam werd door de be-
woners in een broedmachine uitgebroed 
waarna het kuiken weer bij papa en mama 
gezet werd.

Tekst en foto: Ruud Peters

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.

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.
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Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096

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

De mooiste mode vind je bi j  Latenzo!

Jas van wie?

Er lag in de Doelen 8 een leren jas, bij 
mijn boekenkast.
Wie is die verloren?

Vriendelijke groet,
Ann Zaal

Ook u kunt leren omgaan met 
hersenletsel

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of 
hersenaandoening kan leiden tot blijvend 
hersenletsel. Dit is een ingrijpende gebeur-
tenis, waardoor er veel kan veranderen in 
uw leven.

Vaak zorgt dit voor onzichtbare schade zo-
als vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel 
boos zijn en concentratieproblemen.

Inloopspreekuur
Leer omgaan met niet-aangeboren hersen-

letsel en meld je aan voor een inloop-
spreekuur op onze locatie op 21 mei tussen 
10.00 en 12.30 uur.

In verband met de coronamaatregelen ver-
zoeken wij u aan te melden via:   
lucie.spee@siza.nl.	□
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Kan je lichamelijke, mentale of emotionele    
gezondheid natuurlijk beter?
Weer lekker in je vel - meer energie - inzicht in jezelf -
verlichting van klachten.
Een energetische, natuurgeneeskundige en psychosociale    
aanpak bij pijn, vermoeidheid, lichamelijke klachten, stress,    
verlies, een verstoorde balans, etc.

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Geworteld in alle lagen van de samenleving met oor en oog voor alle dorpskernen

CDA Loon op Zand: een brede volkspartij

Het CDA heeft oor en oog voor alle drie de 
dorpskernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en 
De Moer. Drie mooie dorpen met ieder zijn 
eigen identiteit en karakter, waarin be-
trokken inwoners met elkaar samenleven, 
werken en bouwen aan een gemeenschap. 
Voor een sterke samenleving zijn de juiste 
verhoudingen tussen samenleving, markt 
en overheid van belang voor het CDA.

“De lijntjes vanuit onze gemeente naar 
het	 provinciehuis	 in	 ’s-Hertogenbosch	 en	
de Tweede Kamerleden in Den Haag zijn 
kort en kunnen van belang en nuttig zijn 
voor onze gemeente”, aldus Dana Pollaert-
Veltman, raadslid in onze gemeente. Dit 
maakt het CDA een brede volkspartij die 
zijn contacten zowel landelijk als provinci-
aal, maar zeker ook lokaal heeft.

Raadslidmaatschap iets voor jou?  
Meld je aan!
Ook jij kunt invloed uitoefenen in onze ge-
meente. Beslis je graag mee over hoe het 
gemeentelijke budget wordt besteed? Wil 
je zorgen voor meer aandacht voor wat jij 
belangrijk vindt in de gemeente? Help je 
graag mee met het bouwen aan een sterke 
samenleving? Dan is het raadslidmaatschap 
misschien iets voor jou. Als raadslid kun je 
het beleid in je eigen gemeente mede be-
palen en van betekenis zijn in je directe 
omgeving. Heb je deze ambitie en wil je 
politiek actief 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 raads-
lidmaatschap, aarzel niet. Contact opne-
men kan via info@cdaloonopzand.nl. We 
maken graag een afspraak om nader kennis 
te maken! 

Hartelijke groet,
CDA Loon op Zand

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

Glazenwasser   
voor buiten en binnen.

•	Ook voor het legen van dakgoten 
en houtwerk reinigen.

Ferry van den Heuvel

Telefoon: 06-24136243
Mail: vandenheuvelglazenwasserij
 @gmail.com

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Koningsdagspelen in Strieckenlaan

Omdat vanwege corona geen activiteiten 
georganiseerd konden worden op Konings-
dag, werd op vrijdag 23 april jl. voor de 
kinderen van De Lage Weijkens een di-
versiteit aan spellen georganiseerd in de  
Strieckenlaan en omgeving. Het zonnetje 
scheen	 lekker,	 waardoor	 het	 fijn	 was	 om	
buiten te spelen met elkaar.

Alle kinderen genoten volop, maar het 
zou	 toch	 erg	fijn	 zijn	 als	 volgend	 jaar	 op	 
Koningsdag de reguliere feestelijkheden 
weer	doorgang	kunnen	vinden.	□
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Beste lezer,
Iedereen is trots als er een allereerste wo-
ning gekocht wordt. Na een paar jaren gaat 
het weer kriebelen en koop je iets groters 
omdat je toe bent aan een volgende stap. 
Op die groep wil ik graag een beroep doen 
en plaats ik hierbij mijn oproep.

Is iemand toe aan een andere woning en 
komt hierdoor je woning in het prachtige 
Loon op Zand in de verkoop? Of weet je 
iemand die voornemens is zijn/haar woning 
te verkopen, waardoor een jonge, enthou-
siaste starter op de woningmarkt een kans 
krijgt?

Denk	je	dan	aan	mij?	Heel	fijn	als	iemand	
mij kan helpen. Bel mij gerust op: 06-
28632000.

Groetjes van Nienke Fitters

Op 26 april jl. kreeg ik door burgemees-
ter Hanne van Aart de versierselen uit-
gereikt omdat ik was benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Ik stelde mij, compleet verrast, de 
vraag : “Waar heb ik dat aan verdiend?” 
Uit de talloze reacties die ik nadien 
telefonisch, per e-mail of via een ge-
lukwenskaart mocht ontvangen, heb ik 
begrepen dat velen het antwoord op 
bovenstaande vraag wél wisten.
Daarom dit bedankje voor al die mooie 
woorden, mondeling of schriftelijk, 
die mij hebben bereikt. Die dank geldt 
ook voor al degenen die ervoor gezorgd 
hebben dat mij deze onvergetelijke 
dag(en) ten deel is gevallen. Vrijwilli-
gerswerk geeft veel voldoening en daar 
doe ik het, nog steeds, voor!

Henk van der Velden

Agenda Energieloket

Mei
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 energiebe-
sparing en zelf energie opwekken door EC-
LoZ	Energiecoach.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Vaccineren in de kerk

Viel enkele edities geleden nog te lezen in 
Rond de Toren dat er gestemd kon worden 
in de kerk, dit keer vervulde dit gebouw 
een hele andere functie. Namelijk die van 
prikpost!

Veel inwoners van Loon op Zand uit de ja-
ren 1958, 1959 en 1960 (en een enkeling 
uit een ander geboortejaar) waren opge-
roepen om via de huisarts een vaccinatie 
te halen voor het COVID-19 virus. Een groot 
gedeelte hiervan werd in de kerk gezet. Op 
vrijdagavond 30 april vormde zich een rij 
voor de kerk van mensen die aan het wach-
ten waren op hun eerste prik. De benodig-
de	 tweede	 prik	wordt	 zo’n	 drie	maanden	
later, op dezelfde locatie gezet.

Waar de banken van de kerken het afge-
lopen ruime jaar angstvallig leeg bleven, 
zijn	 deze	 op	 de	 betreffende	 avond	 goed	
gevuld. En wat een goede oplossing toch, 
vaccineren in de kerk. Hier is automatisch 
voldoende ruimte. En dat levert toch wel 
deze bijzondere plaatjes op, van onder an-
dere huisarts Verheijen in actie.

Redactie: Kristel Vermeer

 °Huisarts Claudia Verheijen aan het werk in 
een wel heel andere setting dan haar eigen 
praktijk! (Foto: RdT)
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Buurtgezinnen, Maaike Haan en Loon op Zand:  
een prachtige combinatie!
Echt, dat vrijwilligerswerk voor Rond de 
Toren is soms best pittig. Er moet thuis nog 
van alles gebeuren en mijn voorjaarsklus-
sen in de tuin zijn nog steeds niet klaar. Zo-
als zo vaak is behalve de aanmelding vrij-
willigerswerk niet vrijblijvend en er kruipt 
behoorlijk wat vrije tijd in, maar och, wat 
is het leuk om te doen!
Jammer genoeg is de eerste blunder van 
Toren nummer 9 een feit, want nog voor 
ik een letter op papier zet kom ik erachter 
dat ik de korte kennismaking met Maaike 
Haan	 in	 een	 eerdere	 Toren	 finaal	 gemist	
heb. Wat stom! Vroeger, voor corona, zaten 
we gezellig met de redactie bij elkaar om 
de nieuwe Toren te corrigeren, maar dat is 
een makkelijke smoes. Ik probeer het goed 
te maken😊.

Afgelopen week zag ik een dorpsgenoot, 
zoals dat zo vaak gaat tegenwoordig: ik zie 
een bericht op Facebook voorbijkomen, 
ben op slag geïnteresseerd, mijn zorghart 
gaat sneller kloppen, ik denk dat het zin-
vol is om dat met Loon op Zand te delen 
en stuur de afzender een bericht via Mes-
senger. Een persoonlijk bericht noemen 
we dat dan, maar zo persoonlijk is dat nog 
lang niet, want je hebt elkaar niet eens 
gesproken, laat staan gezien. Maar nu zit-
ten we binnen de kortste keren aan mijn 
keukentafel op een koude dag in de lente. 
Een informatiemapje, pen en papier, twee 
telefoons en twee koppen thee zijn al onze 

benodigde attributen… oh ja, en een heel 
pakket levenservaring, passie en enthou-
siasme. En dat persoonlijke aspect, dat 
kwam goed, leest u maar!

Hoofd en hart
Tegenover mij zit een verzorgde, mooie 
vrouw. Ze is blond, tenger van postuur, 
maar al gauw valt haar gedrevenheid op om 
van haar uitdaging iets prachtigs te maken. 
Je merkt dat ze haar mannetje staat door 
alles wat ze zelf meegemaakt heeft, al zal 
ze dat niet makkelijk op de voorgrond zet-
ten. Dat ze haar werk op een respectvolle, 
integere manier doet is aan iedere zin te 
horen, want ze kiest haar woorden zorg-
vuldig en vertelt met haar hoofd én haar 
hart. De passie voor haar werk is zelfs van 
haar gezicht af te lezen; Maaike kijkt met 
haar grijsblauwe ogen en frisse uitstraling 
lief en pittig naar de wereld. En naar zich-
zelf. Over wie hebben we het en wat doet 
Maaike Haan precies?

Maaike is 42 jaar jong en groeit op in het 
noordoosten van onze provincie. Het gezin 
waar ze vandaan komt is zoals zovelen van 
ons dat kennen: ouders willen het beste 
voor hun kinderen en het moet vooral ook 
beter dan ze het zelf deden, met alle voor- 
en nadelen die dat met zich meebrengt. 
Haar ouders gaan scheiden als zij nog erg 
jong is en Maaike groeit op bij haar moe-
der en stiefvader. Maaike was een braaf 
meisje, een keurige leerling op school en 
eigenlijk wil ze maar een ding: fysiothera-
peut worden. Toch gaat ze op advies van 
haar familie commerciële economie stude-
ren, een keuze waar ze jarenlang tevreden 
mee lijkt.

Ze werkt bij grote bedrijven, heeft staf-
functies	 en	 ‘doet	 het	 goed’.	 Financieel	
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gezien in ieder geval, maar persoonlijk 
verloopt het haar minder rooskleurig. Ze 
volgt het pad van haar ouders en neemt 
de moeilijke beslissing om te gaan schei-
den als haar zoontje nog erg klein is en is 
daarna vooral op zichzelf aangewezen. “Ik 
had de ongelofelijke drive om alles weer 
goed te maken, alle ballen in de lucht te 
houden, dat was het allermoeilijkst. Na 
een week hard werken was ik kapot, maar 
ik had de zorg voor mijn zoontje en mijn 
huishouden er ook nog bij. Een onmoge-
lijke taak in je eentje, zoals zoveel alleen-
staande ouders”, zo zegt ze. Gelukkig komt 
er een nieuwe liefde op haar pad en is ze 
nu gelukkig met haar moderne, samenge-
stelde gezin. “De dochter van mijn man is 
15 jaar en noemt mij haar cadeaumoeder; 
ik noem haar mijn cadeaudochter. Samen 
met haar, mijn man en mijn zoon van 11 
wonen we heerlijk in Loon op Zand.” De 
trots spat haast van haar frisse gezicht.

Een nieuwe start, waar levenservaring 
en kwaliteiten samen komen
“Een paar jaar geleden kwam ik helemaal 
vast te zitten. Ik haalde geen voldoening 
meer uit mijn werk en kon niet meer tegen 
het harde, commerciële denken waarin de 
mens achter de werknemer niet mee leek 
te tellen. Ik besloot het roer om te gooien. 
Ik kwam min of meer toevallig in contact 
met de Stichting Buurtgezinnen. Die be-
staat sinds 2015 en noemt zichzelf een 
nieuw initiatief, gebaseerd op een oude 
gedachte. Hun belangrijkste motto luidt: 
opvoeden doen we samen!”

Ik denk plots aan mijn eigen jeugd, in een 
Voltwijk in Tilburg-West. De Volt was een 
Tilburgs bedrijf dat draadgloeilampen pro-
duceerde en later onderdeel van grote 
broer Philips werd. Er werkten in het begin 
van	de	 jaren	 ’60	meer	dan	5000	mensen.	
De mensen uit onze buurt hadden dus een 
gezamenlijke werkgever en allerlei soorten 

mensen woonden door elkaar. Ik herinner 
me dat we wel eens een uurtje bij onze 
buurvrouw bleven, die twee keer zo oud 
was als onze moeder. We zagen haar wedu-
we worden, zagen hun kinderen uitvliegen 
of trouwen. Op vrijdag ging er regelmatig 
een schaal versgebakken friet de heg over. 
Onze kant op, hè?! Onze andere buren bak-
ten wentelteefjes.

We leefden naast en met elkaar, boden 
hulp waar nodig en de diversiteit en on-
derlinge saamhorigheid zorgden ervoor dat 
de kinderen inderdaad samen opgroeiden 
en van alles meekregen. Dat is nu heel an-
ders, want er zijn hele wijken waar ouders 
allebei werken en kinderen worden opge-
vangen door professionals. Hoe goed zij 
hun werk ook doen, dat gemoedelijke en 
kleinschalige is daarmee grotendeels ver-
dwenen.	 We	 hebben	 dubbele	 auto’s	 voor	
de deur en doen waar we zin in hebben, 
maar na iedere werkdag gaan alle voordeu-
ren dicht; veel mensen hebben genoeg aan 
hun eigen toko.

 °Maaike Haan. (Eigen foto)
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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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Denk in laagdrempeligheid,   
kleine stappen en groot resultaat
Maaike vervolgt: “Ik heb, misschien wat 
brutaal, contact gemaakt met onze burge-
meester Hanne van Aart en heb het prin-
cipe van Buurtgezinnen uitgelegd en de 
meerwaarde voor de gezinnen en de ge-
meentelijke instanties uitgelegd. Ze was 
meteen enthousiast en ik werd gekoppeld 
aan de betrokken ambtenaar bij de Ge-
meente Loon op Zand, Kim Stalpers. Zij is 
Beleidsadviseur Jeugd.

Sinds 1 februari werk ik als zelfstandig on-
dernemer voor de gemeente als een van de 
70 landelijke coördinatoren voor de Stich-
ting Buurtgezinnen. Het is prachtig om de 
plannen uit te mogen rollen en ik hoop dat 
steden als Tilburg en Den Bosch snel vol-
gen. Het werk heeft zoveel meerwaarde 
voor kinderen in moeilijke situaties! Maar 
denk niet te moeilijk, Lonneke, we willen 
laagdrempelige steun of opvang bieden aan 
kinderen en gezinnen die het (even) zwaar 
hebben.

Daarvoor koppelen we gezinnen die hulp 
nodig hebben aan een stabiel gezin dat die 
hulp kan en wil bieden. Is er ergens een 
ouder met een burnout of in een revali-
datie na een operatie? Werkloosheid, een 
taalbarrière, een onveilige thuissituatie? 
Kan men tijdelijk niet goed voor een kind 
zorgen? Misschien is er ergens een grootou-
der of gezin dat die hulp wél kan bieden, 
tijdelijk of voor wat langere tijd, maar 
maximaal voor twee jaar. We kijken naar 
wat het kind nodig heeft en overleggen zo 
nodig met huisarts, consultatiebureau of 
leerkracht. En hoe kunnen we de ouder(s) 
helpen? We zorgen voor de bemiddeling en 
de benodigde Verklaring omtrent Gedrag 
en proberen voor alle partijen maatwerk te 
leveren. We blijven nauw in contact, maar 
als het kan wel op de achtergrond.
Ik ben van nature een goede planner, re-

gelaar en kan dingen snel overzien. Buurt-
gezinnen is een prachtig initiatief dat 
steungezinnen en vraaggezinnen bij elkaar 
brengt, zoals we ze noemen. Alles op vrij-
willige basis. Zeker na corona is het aan-
tal echtscheidingen hoger dan ooit en de 
druk op hulpverlenende instanties groot. 
De gemeenten, verantwoordelijk voor het 
organiseren van de hulpverlening aan ge-
zinnen, zitten soms ook met hun handen in 
het haar.
Er is veel tijd, geld, daadkracht en kennis 
nodig en soms ontbreekt er een schakel of 
duurt de opstart te lang. Door Buurtgezin-
nen hopen we, zien we, dat hulpverlening 
soms afgeschaald of zelfs niet opgestart 
hoeft te worden. Vraaggezinnen krijgen 
even wat meer lucht en voor de steunge-
zinnen is het bijna altijd een verrijking iets 
voor een ander te kunnen doen. Er ontstaan 
vriendschappen voor het leven, hoor ik van 
collega’s.	We	zijn	nog	maar	net	gestart	in	
Loon op Zand en 7 steungezinnen hebben 
zich al aangemeld, hoe prachtig is dat?!”

Heel prachtig, Maaike, bedankt voor je 
persoonlijke uitleg en succes met je zin-
volle werk! Volgens mij ben je niet alleen 
een waardevol boegbeeld voor Stichting 
Buurtgezinnen, maar ook een mooi men-
senmens!

Voor meer info zoek je op www.buurtgezin-
nen.nl of bel naar Maaike op 06-51312210 
of mail naar maaike@buurtgezinnen.nl. 
Overbodig om te zeggen dat Maaike erg 
zorgvuldig met je gegevens omgaat.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Familie Traore- Kake

Voor	deze	‘Durf	te	Delen’	zit	ik	op	de	bank	
in het knusse appartement van de familie 
Traore-Kake in Molenwijck-zuid.
Deze familie bestaat uit vader Misha, moe-
der Kadija, zoons Noumouke (16), Souel 
(11) en Said (9). Dit klinkt allemaal niet 
echt	‘Hollands’	hoor	ik	jullie	wellicht	den-
ken, en dat klopt, we hebben hier te ma-
ken	met	een	gezin	met	Afrikaanse	‘roots’.

Om maar meteen een gewaagde opmer-
king te plaatsen: die zien we niet zoveel 
in ons dorp. Die vraag is ook best weleens 
gesteld; “Hoe komen jullie hier eigen-
lijk?” Meteen een goede aanleiding om te 
vermelden dat die vraag helemaal niet zo 
vervelend bedoeld was als het misschien 

lijkt. Misha en Kadija realiseren zich zelf 
ook wel dat ze best een beetje opvallen 
in een kleine gemeenschap als Loon op 
Zand waar niet veel mensen met een mi-
gratieachtergrond wonen. Laat het meteen 
maar heel duidelijk zijn: ze hebben zich, 
vanaf het eerste moment welkom gevoeld 
in Loon. Een Brabants plaatsje op 6.548 
kilometer van hun eigenlijke thuisfront:  
Guinee, West- Afrika.

En dan toch dé vraag, hoe zijn ze hier te-
recht gekomen? Het hele levensverhaal van 
deze familie reikt verder dan een Toren 
dik is, maar de reden dat ze in Nederland 
wonen is simpel, namelijk de goede medi-
sche zorg voor hun oudste zoon. Noumouke 
heeft de hartafwijking tetralogie van Fal-
lot: een aangeboren afwijking waarbij er 
sprake is van meerdere bouwfoutjes van 
het hart, na een operatie(s) is er vaak goed 
mee te leven, maar je blijft een hartpati-
ent met minimaal een jaarlijkse controle 
van een cardioloog.

Ik doe een poging om het levensverhaal van 
Misha en Kadija en hun drie zonen samen te 
vatten. Misha werd 52 jaar geleden geboren 
in Odessa, Oekraïne, zijn moeder was een 
Oekraïense, zijn vader kwam uit Guinee. 
Snel	na	de	geboorte	zijn	z’n	ouders	terug-
gegaan naar Guinee waar zoon Misha een 
getalenteerd voetballertje bleek te zijn. 
Hij speelde in Guinee voor het nationale 
team onder de 16. Hij ging voor een op-
leiding tot sportinstructeur terug naar Oe-
kraïne en speelde daar bij het studenten-
team. Een trainer merkte ook zijn talent  °Noumouke, Souel en Said. (Eigen foto)
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op en wilde hem meenemen naar een club 
in de eerste divisie. Of hij de reden dat hij 
daarvoor bedankte wil vertellen, daarover 
twijfelt hij met een tikkeltje schaamte in 
zijn glimlach: ‘il faisait souvent si froid là 
bas!’ (het was daar vaak zó koud!)

In Afrika werkte Misha lang voor het be-
drijf Veritas en daarna voor Air France. Dat 
deed hij nog steeds toen Kadija al met de 
jongens in Nederland woonde. Twee en een 
half jaar geleden voegde hij zich bij zijn 
gezin. Zijn verblijfsvergunning was rond in 
2018, op 1 februari 2019 vestigde ook hij 
zich in Nederland. Het seizoen was een ex-
tra uitdaging om te acclimatiseren, Misha 
en kou… 😉
Misha is, -na wat goede en minder goede 
ervaringen bij andere bedrijven, onder 
andere via Baanbrekers- in dienst bij In-
gram en werkt bij Bol.com in Waalwijk. Hij 
werkt onder zijn niveau, dat is mij wel dui-
delijk. Als ik daar naar vraag slaakt Misha 
een diepe zucht. Zonder te klagen geeft hij 
eerlijk toe dat hij niet veel keus heeft en 
dat hij het steeds beter naar zijn zin heeft. 
Hij leert er veel mensen kennen, waarvan 
veel tegen dezelfde taalbarrière aanlopen. 
Hij heeft een Nederlandse collega waar hij 
veel steun aan heeft.

Hij spreekt inmiddels een aardig woordje 
Nederlands en verstaat het steeds beter,  
al blijft schaamte hem nog altijd parten 
spelen, bang om fouten te maken en gekke 
dingen te zeggen. De taal was de reden dat 
ik in contact kwam met Misha en zijn ge-
zin. Dorpsgenoot Anouk Zeegers had een 
oproep geplaatst op Facebook of er iemand 
was die een Franstalige dorpsgenoot kon 
helpen met het leren en verbeteren van 
zijn Nederlands. Toevallig spreek ik een 
goed woordje Frans en zo maakte ik kennis 
met deze aardige, bescheiden Oekraïense 
Afrikaan en zijn vrouw Kadija.

Kadija werd 37 jaar geleden geboren in 
Conakry, de hoofdstad van Guinee. Zij 
kwam al jong naar Nederland waar ze on-
der andere een aantal jaren bij een tante 
inwoonde. Ze leerde de taal en haalde di-
ploma’s	om	in	de	zorg	te	kunnen	werken.	
In Guinee woonden Misha en Kadija in de-
zelfde wijk, maar het was in 2003 in Am-
sterdam dat ze elkaar weer tegenkwamen 
en verkering kregen.

 °Moeder Kadija en vader Misha. (Eigen foto)

 °Kadija werkt bij zorgcentrum Molenwijck.  
 (Eigen foto)
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Kadija werkt inmiddels een aantal jaar bij 
zorgcentrum Molenwijck, waar ze heeft 
bewezen goed te zijn in haar vak. Ze volgt 
nu een opleiding waarbij ze één dag in de 
week naar school gaat. Wat was ze zenuw-
achtig om daaraan te beginnen, vooral om 
de taal en het zelfstandig werken. En wat 
gaat het op beide vlakken goed! Kadija is 
een spraakzame, enthousiaste doorzetter, 
ze mag best wat trotser op zichzelf zijn!

Even terug naar 2005, Kadija woonde toen 
in Waalwijk. Zoon Noumouke werd in april 
2005 geboren, twee maanden te vroeg na 
een zwangerschap met complicaties. Ka-
dija had zwangerschapsvergiftiging en leed 
aan het HELP-syndroom. Na twee weken 
ging het ook slecht met Noumouke en werd 
de hartafwijking ontdekt. Hij werd geope-
reerd in het Wilhelmina kinderziekenhuis 
in Utrecht. Misha werkte destijds in Guinee 
en ging weer terug toen het eenmaal goed 
ging met Noumouke; zo vaak als hij kon be-
zocht hij zijn vrouw en zoon in Nederland. 
In 2008 is Kadija met drie jarige Noumouke 
naar Guinee gegaan en ieder jaar reisde ze 
terug naar Nederland voor controle.

Zonen Souhel en Saïd werden in 2010 en 
2012 geboren, beiden i.v.m. medische 
complicaties in Frankrijk waar familie 
woont. In 2014 bleek bij een controle van 
Noumouke een hartklep te lekken. Daarna 
is Noumouke bij de zus 
van Kadija gebleven in 
Waalwijk; Kadija zelf 
ging terug naar haar ge-
zin in Guinee. Dit was 
natuurlijk geen ideale 
situatie en in 2016 is Ka-
dija met Souel en Said in 
Nederland gaan wonen, 
in Loon op Zand dus. In 
2017 werd Noumouke 
nog een keer met succes 
geopereerd. Ze moet la-

chen als ze vertelt dat Noumouke in eerste 
instantie bij zijn tante wilde blijven wo-
nen, hij had het naar zijn zin daar.

Nu, 5 jaar verder, willen de jongens nooit 
meer weg uit Loon. Met Noumouke gaat het 
heel goed, hij zit op de middelbare school 
in Waalwijk (Walewyc) waar hij de overstap 
naar de Havo mag maken. Souel zit op spe-
ciaal onderwijs Zilverlicht in Waalwijk en 
Said gaat naar de Blokkendoos. Zij hebben 
het voetbaltalent van hun vader en zijn 
beiden gescout door PSV.

Bij Souel was dat al drie jaar geleden. Hij 
traint vier keer per week in Gilze of Eind-
hoven en speelt op zaterdag een wedstrijd. 
Said traint nu twee keer per week mee. In 
augustus dit jaar gaan ze beiden trainen 
in Eindhoven omdat het anders praktisch 
gezien niet meer te organiseren is. Dat is 
sowieso al een enorme puzzel: Misha en 
Kadija hebben allebei een Afrikaans rijbe-
wijs wat door strengere regelgeving niet 
geldig is in Nederland. Ze hopen snel het 
Nederlandse rijbewijs te halen; helaas is 
Kadija een aantal keer gezakt voor haar 
praktijkexamen. Zenuwen spelen haar par-
ten. Trouwens: Noumouke voetbalt ook erg 
goed bij Uno Animo (team U17).

 °Een trotse vader met zijn zonen.    
 (Eigen foto)
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De zus van 
Kadija, Naira 
Traore, buur-
man	‘opa’	Jan	
en soms de 
trainer ver-
zorgen nu het 
vervoer. Daar 
zijn Misha en 
Kadisha enorm 
dankbaar voor. 
Het is soms 
bijna niet te 

regelen, maar ze gunnen het hun kinderen 
zo. Eerlijk is eerlijk, zonder de hartpro-
blemen van Noumouke waren ze in Guinee 
gebleven. Het gemis van het leven daar 
blijft, maar het feit dat Nederland voor de 
kinderen als thuis voelt en ze beiden zeker-
heid hebben qua baan maakt dat Misha en 
Kadija zich prettig voelen in Loon op Zand 
en wennen ze steeds meer aan een ‘andere 
manier’	van	leven	dan	in	Afrika.	Het	soci-
ale leven speelt zich daar veel buiten af, 
familie en vrienden zoeken elkaar veel op. 
De Nederlanders zijn wat meer op zichzelf, 
wat geslotener.

De weg naar het punt waar ze nu staan in 
hun leven hier was niet altijd makkelijk. 
Een hele grote steun en toeverlaat bij dit 
proces is Anouk Zeegers geweest, samen 
met haar man Michael. Toen Kadija nog al-
leen voor haar kinderen zorgde, raakte ze 
aan de praat met Anouk. Anouk werd ge-
raakt door het verhaal en heeft die dag be-
sloten dat ze deze familie ging helpen bij 
alles wat je je maar bedenken kan. Misha 
en Kadija omschrijven het als volgt: “Als 
je in god gelooft, geloof je dat god altijd 
iemand stuurt op je pad om je te helpen”.

Andere namen die in deze categorie val-
len	 zijn	 bovengenoemde	 buurman	 ‘opa’:	
Jan	 Smulders,	 buurvrouw	 ‘oma’:	Maureen	
Koster, Daniëlle van Mook. Mijn naam valt 

ook, maar dat is een te grote eer, ik help 
deze prachtige familie graag met de taal 
en vervoer met alle liefde hun voetballen-
de zoons wanneer ze het schema niet rond 
krijgen, net zoals buurtbewoonster Joke 
die deze taak ook weleens opneemt.
 
De familie is iedereen ontzettend dankbaar 
voor de steun en hulp. Daardoor voelt Loon 
steeds meer als thuis. Ze spreken ook met 
grote dankbaarheid over de inwoners van 
Loon, die hen vanaf het begin hebben ge-
accepteerd. Ze zijn vooral heel blij dat hun 
jongens worden geaccepteerd en helemaal 
zichzelf kunnen zijn.
Wat kun je je nog meer wensen? Ja, één 
ding: een huis, waar de jongens ieder een 
eigen plek kunnen hebben. Met een tuin, 
dat zou ook heerlijk zijn. Hoe mooi en 
knus het appartement ook is, voor een ge-
zin met drie zoons is het gewoon te krap. 
Misha en Kadija hebben er vertrouwen in 
dat dat goed gaat komen in de toekomst. 
Ik heb diep respect voor deze mensen! Mis-
schien heeft iemand een tip?

Merci Misha, Kadija, Noumouke, Souel, 
Said,	 merci	 beaucoup	 d’avoir	 partager	
votre histoire spéciale. Bonne chance à 
l’avenir.	□

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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Zonnepark op Vloeivelden Loon op Zand

Ruim 25 jaar geleden raakten de Vloeivel-
den buiten gebruik, de grond was vervuild 
en nergens voor geschikt. Hoe geven we 
deze een nuttige functie voor onze samen-
leving? ECLoZ | Energie Collectief in de ge-
meente Loon op Zand stelde zich die vraag 
en nu ligt er een plan voor een zonnepark 
en wandelpaden. Schone duurzame ener-
gie en wandelpaden rond het park met een 
ingang aan de Heideweg en aangesloten op 
de bospaden. 

Ruim 25 jaar geleden zijn de Vloeivelden 
die westelijk liggen van de kern Loon op 
Zand naast de Heideweg en tussen Berg-
straat en het Blauwe meer, buiten gebruik 

 °Verbeelding  
Zonnepark Vloeivelden Loon op Zand

geraakt.	Vanaf	begin	50’er	jaren	werd	dit	
terrein gebruikt door steeds een laag ver-
vuild	water	tussen	‘dijkjes’	op	het	land	te	
zetten.	Samen	met	de	vervuilende	stoffen	
uit	 lederindustrie	 en	 huishoudens	 infil-
treerde	dit	in	de	grond	tussen	‘dijkjes’.	Na	
ruim	40	 jaar	 infiltratie	was	de	 grond	 ver-
vuild en ongeschikt voor enige teelt.

Een goede plek voor een zonnepark?
Er groeide een idee dat goed past binnen de 
zonnevisie van de gemeente Loon op Zand. 
Een idee met twee doelen: het opwekken 
van duurzame energie en de versterking 
van recreatiemogelijkheden voor de inwo-
ners. Beide goed voor onze gemeenschap. 
Dit idee is door ECLoZ opgepakt waar-
bij gesproken en overleg is gepleegd met 
buurtbewoners, Natuurmonumenten en 
een fauna-organisatie. Via online sessies 
is dit toegelicht aan en besproken met be-
langstellenden, raadsleden en de leden van 
ECLoZ. Mede met hun suggesties is het plan 
voor het zonnepark uitgewerkt.
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Voldoende elektriciteit   
voor 2500 gezinnen
Het plan omvat wandelpaden over de dij-
ken rondom de voormalige vloeivelden én 
plaatsing van zonnepanelen voor het op-
wekken van duurzame energie op de tus-
senliggende delen. Samen wekken deze pa-
nelen voldoende elektriciteit op voor 2500 
gezinnen en dat is ruim een kwart van alle 
huishoudens in onze gemeente.

De wandelpaden sluiten vanaf de Heide-
weg aan op de padenstructuur van het 
bestaand	 bosgebied.	 Door	 de	 ‘bomenlijn’	
met groene beplanting aan de noordzijde 
van de vloeivelden door te trekken tot aan 
de Heideweg met daarlangs verder een 
groenstrook richting rotonde, ontstaat een 
stevige natuurlijke groene gordel rond het 
zonnepark.
Een	 afrastering	 aan	de	 ‘teen’	 van	de	dij-
ken voorkomt dat wandelaars het vervuilde 
terrein betreden. Vanaf de dijken is goed 
zicht over de omgeving en het zonnepark. 
Voor klein wild zorgen faunapassages er-
voor dat zij kunnen foerageren en hun weg 
blijven vinden.

De ontwikkeling, de bouw en het beheer 
(exploitatie) van het zonnepark wordt door 
ECLoZ samen uitgevoerd met deskundige 
andere partijen. En uiteraard wordt nauw 
samengewerkt met de gemeente Loon op 
Zand.
Via ECLoZ wordt het een zonnepark ‘van 
ons	 allen’,	 waarbij	 inwoners	 en	 onderne-
mers	 samen	ook	het	 park	 gaan	meefinan-
cieren.	 In	 ’t	 voorjaar	 van	 2022	 gaan	 we	
samen 50% van het benodigde eigen ver-
mogen voor het zonnepark bijeen brengen. 
Uiteraard tegen vergoeding van rente die 
dan wordt vastgesteld.

De vergunningaanvraag is ingediend bij de 
gemeente Loon op Zand. De planning is dat 
de bouw van het zonnepark in de tweede 

helft van 2022 kan beginnen en dat van-
af voorjaar 2023 duurzame zonnestroom 
wordt opgewekt.

Volg de voortgang op de website van 
ECLoZ of via de nieuwsbrief
Samen met veel inwoners en ondernemers 
in onze gemeente zet ECLoZ zich actief in 
voor het opwekken en gebruik van duur-
zame energie en een betere leefomgeving. 
Dichtbij en praktisch. Samen zetten we de 
schouders eronder voor een betere wereld 
voor ons en onze (klein-)kinderen. Volg de 
voortgang van het project via de website 
of abonneer u op onze nieuwsbrief. Kijk op  
www.ecloz.nl.

Namens EC-LoZ|om: Bert Branderhorst

Op 22 maart hebben wij afscheid geno-
men van onze zus, schoonzus en tante

Willemien Coomans

Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling die wij 
als familie mochten ontvangen bij haar 
overlijden. In het bijzonder danken wij 
de thuiszorg en dokter Kools voor alle 
goede zorgen.

Vriendelijke groet,
Familie Coomans
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Loon naar Tilburg: ‛KIEZEN en DELEN’
Adviesbureau Berenschot presenteerde op 
29 april haar eindrapportage aan de ge-
meenteraad. Ze deden, in opdracht van de 
gemeenteraad, onderzoek naar de bestuur-
lijke toekomst van onze gemeente. Kos-
ten € 70.000. Het Brabants Dagblad kopte 
daags daarna “Loon op Zand moet kiezen”.
Berenschot geeft geen concreet advies. 
Uit het rapport wordt echter wel duidelijk 
dat niks doen geen optie is. “Loon op Zand 
heeft een kleine ambtelijke organisatie. 
Het	piept	en	kraakt,	de	financiële	situatie	
is penibel en de druk neemt alleen maar 
toe want er komen steeds meer eisen op de 
gemeente af”, aldus Philip van Veller van 
bureau Berenschot in zijn toelichting.

Op 10 juni gaan de politieke partijen met 
elkaar in debat. Op 15 juli beslist de raad 
wat het gaat doen met het rapport. Hope-
lijk zijn onze raadsleden duidelijk in hun 
mening waarbij de ratio het wint van de 
emotie. Is het niet vele malen beter om als 
bestuurder aan de wieg te staan van de ge-
boorte van een nieuwe gemeente dan aan 
het bed van een op sterven na ten dode 
opgegeven gemeente ?

Enkele citaten uit de ‛Nota van   
bevindingen Berenschot’:
· Het takenpakket van de gemeente is in 
de afgelopen jaren sterk toegenomen ter-
wijl de (invulling van de) formatie daarmee 
geen gelijke tred heeft gehouden. Een fac-
tor bij de totstandkoming van dit beeld is 
dat in de organisatie van 2012 tot en met 
2015 taakstellingen (bezuinigingen) zijn 
doorgevoerd. Dit heeft door de organisatie 
heen tot een toename van de werkbelasting 
voor medewerkers geleid. Dat vertaalt zich 
onder meer naar een hoog ziekteverzuim. 
In 2019 lag het ziekteverzuim op 9,6%; dat 
is sterk boven het gemiddelde van alle ge-
meenten van 5,8% en het gemiddelde van 

gemeenten van deze grootte van 5,4%. Dat 
geeft aan dat de werknemers onder grote 
druk staan.

·	Om	de	fluctuaties	en	ziekten	op	te	van-
gen	 heeft	 de	 gemeente	 een	 ‘ziek-piek’-
budget, dat in 2019 € 543.000 bedroeg. 
Ook worden sommige vacatures tijdelijk 
extern ingevuld. In totaal (dus ook inclu-
sief projecten, waarbij inhuur gebruikelijk 
is) is het inhuurpercentage in Loon op Zand 
20,9% van de loonsom, zijnde € 3.544.000. 
Het landelijke gemiddelde (zowel voor alle 
gemeenten als gemeenten in deze groot-
teklasse) is 18%.

· Ook het sociaal domein (Wmo, jeugdhulp, 
re-integratie)	 vraagt	 specifieke	 aandacht.	
Hier wordt aangegeven dat door de veel-
heid aan ontwikkelingen, de voortdurend 
stijgende kosten en de transformatie als 
grote veranderopgave structureel onvol-
doende capaciteit beschikbaar is. De werk-
druk leidt tot het intern verschuiven van 
taken, uitstellen van initiatieven, extra tij-
delijke inhuur en het maken van overuren.
De gevolgen voor de medewerkers zijn een 
onevenredig	 zware	 belasting,	 effectieve	
uitval en voortijdig vertrek. Daarnaast 
is een kwaliteitsslag noodzakelijk om de 
beleids- en uitvoeringskracht te verster-
ken. De maatschappelijke trends en ont-
wikkelingen beïnvloeden de aard van de 
werkzaamheden van de medewerkers en 
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de vaardigheden, houding en gedrag, die 
daarbij van hen gevraagd worden.

· De volgende aandachtspunten en uitda-
gingen zien we of worden in gesprekken 
gemeld: Gebrek aan capaciteit. De belang-
rijkste negatieve factor is dat in afdelingen 
(over de breedte van de organisatie) een 
gebrek aan medewerkers wordt gevoeld 
om de opgaven aan te kunnen. Naast een 
kwantitatief tekort wordt ook een kwali-
tatief tekort gezien: voldoende niveau en 
mogelijkheden zich te ontwikkelen tegen 
de achtergrond van de steeds complexere 
opgaven.

·	Het	‘piept	en	kraakt’	 in	de	organisatie.	
De werkdruk is hoog; dat is terug te zien in 
het ziekteverzuim. Ook de in-en uitstroom 
en inhuur zijn veel hoger dan gemiddeld.
De	organisatie	is	te	klein	om	specifieke	ex-
pertises zelf in huis te hebben.

·	Aan	 de	 hand	 van	 de	 verplichte	 financi-
ele kengetallen zien we het volgende beeld 
ontstaan: het eigen vermogen is in de pe-
riode 2016-2020 met bijna € 14 miljoen af-
genomen; de solvabiliteit is tussen 2016 en 
2020 gedaald van 28% naar 15%; de schuld-
quote (netto en netto gecorrigeerd) is re-
delijk stabiel en voldoende laag; de struc-
turele exploitatieruimte is fors afgenomen 
van zelfs 10% in 2018 naar 1% vanaf 2021.

· We gaan er vanuit dat na succesvolle 
investering in de organisatie, de dienst-
verlening (waaronder Burgerzaken) vol-
doet aan de wettelijke eisen. Het is niet 
eenvoudig om daarna de kwaliteit van de 
dienstverlening verder te versterken, nu 
de ontwikkelingen (verdere decentrali-
satie, toenemend belang ICT) en de ver-
wachtingen van inwoners ook blijven groei-
en. Verder bestaat het risico dat, los van 
investering(smiddelen), er onvoldoende 
structurele capaciteit beschikbaar is om 

het gewenste niveau te behalen.

· We zien dat andere gemeenten, net als 
Loon op Zand, willen inzetten op partici-
patie en dat de aandacht voor nabijheid 
van het bestuur (bijvoorbeeld door kernen-
beleid) toeneemt. Een voorbeeld van hoe 
gefuseerde gemeenten dit doen is mid-
dels kernendemocratie (bijvoorbeeld met 
dorpsraden en wijkregisseurs). De gemeen-
schap wordt met dergelijke innovatieve 
bestuursvormen dus niet meer of minder 
betrokken bij het inrichten van de eigen 
leefomgeving, maar wel op andere manie-
ren betrokken.

Tot zover citaten uit de rapportage van 
Berenschot.

Dat er veel mis is in de gemeente zal voor 
iedereen nu wel duidelijk zijn. De geschie-
denis heeft helaas aangetoond dat we 
van het verleden weinig geleerd hebben. 
We modderen immers al jaren zo door. 
De complexiteit van wet- en regelgeving 
vraagt om een kwalitatief beter besturen 
dan wat we nu kennen.

Zowel bestuurlijk als organisatorisch is de 
gemeente Loon op Zand in de toekomst te 
klein om op een slagvaardige manier de 
gemeente te kunnen bestieren. Alleen al 
op personele bezetting kan geen kwaliteit 
worden aangetrokken omdat ambtenaren 
op geen enkele manier hun carrièreplan-
ning kunnen voortzetten in onze gemeente.
De huidige gemeentelijke organisatie en 
het gemeentelijk bestuur zijn niet opge-
wassen tegen de taken die ze anno 2021 
dienen te verrichten voor ons, de inwoners. 
Er wordt bijgestuurd naar de waan van de 
dag. Op een ad-hoc wijze worden links en 
rechts opdoemende problemen opgelost 
zonder dat er vaak voldoende visie aan ten 
grondslag ligt. Bijna alles wordt geleid met 
het voordeel van de kosten. De discussie 
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over kerntaken lijkt gevoerd te zijn met 
bezuinigingen als stok achter de deur. Voor 
de inwoners van ons kerkdorp is de keuze 
niet zo moeilijk. Op een afstand van 3 km. 
ligt de aantrekkelijke fusiepartner Tilburg 
die reeds eerder te kennen gegeven heeft 
dat we van harte welkom zijn. Tilburg is de 
best georganiseerde grote gemeente van 
Nederland;	financieel	gezond	met	een	re-
serve van 800 miljoen.
  
De fusiegemeente Tilburg, bestaande uit 
Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en 
Biezenmortel, zet zich in op participatie 
waardoor de aandacht voor nabijheid van 
bestuur door kernenbeleid toeneemt, bij-
voorbeeld met dorpsraden. Een dorpsraad 
kan ook in Loon op Zand geformeerd wor-
den met korte lijnen naar het stadhuis in 
Tilburg om onze belangen te behartigen.
De totstandkoming en exploitatie van de 

  

Botten & kluiven in alle 
soorten en maten ! 
Heel veel keuze. 
 
Hondenbrokken al vanaf 
€ 17,50 per 15 kg 

Honden 
 

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

 

Wetering zullen er wel bij varen. Bouw-
plannen worden gerealiseerd. Het groen 
wordt goed onderhouden. Lanenstructuren 
worden hersteld. Het kunstgrasveld voor 
Uno Animo ligt er binnen een jaar!
Nogmaals: Raadsleden, het is vele malen 
beter aan de wieg te staan van de geboorte 
van een nieuwe gemeente dan aan het bed 
van een op sterven na dode opgegeven ge-
meente. Geef Loon en de andere kernen 
weer een toekomst!

We roepen inwoners op. Laat je horen voor 
aanvang van de vergadering van 10 juni 
en spreek in! Desgewenst willen wij uw 
spreekbuis zijn. E-mail ons! Wij zullen ons 
zeker laten horen.

Loon naar Tilburg: Wim Meulesteen,  
Jan van Gompel, Ton Janssen.
E-mail: Loonnaartilburg@ziggo.nl
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Foodtruck op Kasteelweide

Vrijdagmiddag 23 april een nieuwe ver-
schijning op de Kasteelweide: een food-
truck met onder andere broodjes, drankjes 
en picknickmanden te koop. Het bleek een 
‘dependance’	van	De	Kiosk	te	zijn.	Reden	
om een praatje te maken met Frans Tim-
mers, een van de uitbaters van De Kiosk.

“Vandaag is de eerste dag”, liet hij weten. 
In goed overleg met de gemeente is de 
foodtruck geplaatst en hoopt hij inwoners 
die op de Kasteelweide willen zitten een 
hapje of drankje aan te kunnen bieden. De 
bedoeling is om in weekenden en op bij-
zondere vrije dagen vanaf het middaguur 
open te zijn.

Hoe het uiteindelijk aangepakt gaat wor-
den is nog even aftasten. De foodtruck die 
op de eerste dag stond (foto) wordt volgens 
Frans mogelijk vervangen door een andere. 
Dat bleek al snel realiteit. Op Koningsdag 
stond er een foodtruck van een lokale on-
dernemer.

Tekst + foto: Ruud Peters

Beste redactie

Graag willen wij u bedanken voor de leuke 
wandelingen. In deze tijd zijn de wande-
lingen meer dan welkom. Tijdens het wan-
delen, lezen we ook nog een leuk stukje 
geschiedenis.
Ook in de nieuwe Rond de Toren (editie 9 
- red.) weer een wandeling. Wij gaan ook 
deze weer met plezier lopen. Dank u wel.

Met vriendelijke groet
Guus en Angelique

Beste Guus en Angelique,

Dank voor deze aardige reactie! Het blijkt 
dat de wandelingen die tot nu toe opge-
nomen zijn, zeker in coronatijd, zeer ge-
waardeerd worden.
Redactielid Ton Kalkers probeert er nog 
enkele samen te stellen, zoals in deze edi-
tie. Veel wandelplezier gewenst!

Redactie Rond de Toren 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Vernieling

In de Bergstraat vlakbij de Heideweg werd 
op 5 mei deze vernieling van een informa-
tiebord	 aangetroffen.	 Geen	 visitekaartje	
van de dader(s) gezien. Kosten herstel dus 
voor rekening van de inwoners van de ge-
meente. (Foto: Ruud Peters)



63

Nieuwe tandarts en mondhygiëniste bij    
Tandartspraktijk Loon op Zand
De afgelopen maanden was het heel druk 
in de tandartspraktijk Loon op Zand. Veel 
patiënten met pijnklachten konden vaak 
niet dezelfde dag geholpen worden. Dit 
was ontzettend vervelend voor de pati-
ent, maar ook voor de tandartspraktijk. Als 
tandartspraktijk wil je de optimale service 
kunnen bieden!

Terug naar Italië
Deze drukte werd veroorzaakt door een 
groot aantal pijnklachten en door een 
tandartstekort. Tandarts Sideri, de vrolij-
ke Italiaanse tandarts, moest helaas terug 
naar Italië om daar in de praktijk van zijn 
vader te gaan werken.

Mandy Ferreira
We zijn heel blij om te kunnen melden dat 
vanaf maandag 10 mei tandarts Mandy Fer- tandarts Mandy Fer-
reira weer werkzaam is voor de tandarts-weer werkzaam is voor de tandarts-
praktijk.
Zij is alle dagen van de week aanwezig en 
hierdoor is het tandartstekort verleden 
tijd. In 2019 was tandarts Ferreira ook al 
werkzaam voor tandartspraktijk Loon op 
Zand, dus veel patiënten kennen haar al.

Faiza Bedirganova
Naast deze uitbreiding willen wij ook graag 
melden dat onze tijdelijke Mondhygiëniste 
Faiza Bedirganova heeft aangegeven de-
finitief	 voor	 de	 praktijk	 te	 willen	 komen	
werken. Zij is er op de woensdag en vrij-
dag.

Tandartspraktijk Loon op Zand
Kamperfoelielaan 1 Loon op Zand
Telefoon: 361529    
(dagelijks bereikbaar van 8.15 -12.15 uur)
E-mail:
Info@tandartspraktijkloonopzand.nl
Website:
www.tandartspraktijkloonopzand.nl



64

 

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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Moederdag
Op de tweede zondag in mei vierden we in 
58 landen in de wereld in meer of mindere 
mate Moederdag, de dag waarop we onze 
moeder in het zonnetje zetten.

Dit ritueel vindt zijn oorsprong in het oude 
Griekenland, waarmee we Rhea, de Grote 
Moeder der Goden, vereerden op de 15e 
dag in maart. Later leek het Verenigd Ko-
ninkrijk met Mothering Sunday een eigen 
christelijke variant te hebben gecreëerd. 
Moederdag werd daar gevierd op de vierde 
zondag in de vastentijd, dus ergens tussen 
carnaval en Pasen, maar in 1644 werd de 
dag losgekoppeld van het -Angelsaksische- 
geloof.

Onze variant van moederdag werd in het 
begin van de 19e eeuw in Amerika geïntro-
duceerd, als een dag waarop we de vrede 
vierden. Vrouwen speelden 
een	 grote	 rol	 in	 pacifisme	
en ontwapening…
De Amerikaanse Anna Ma-
rie Jarvis heeft de moderne 
moederdagversie bedacht 
in 1908, als een eerbetoon 
aan haar eigen moeder. Zij 
organiseerde tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog 
clubjes om zo voor voedsel 
en medicijnen voor hulpbe-
hoevende moeders te zor-
gen.
President Wilson besloot in 
1914 deze dag tot Natio-
nale Feestdag uit te roepen 
en inmiddels is het wat nu 
is, ook in Nederland (vanaf 
1925).

We zouden geen Hollanders 
zijn als we uit deze oor-
spronkelijk vriendelijk be-

doelde dag niet een slaatje zouden slaan: 
bloemen en andere snuisterijen zijn soms 
wel 25% duurder dan op andere dagen van 
het jaar. Is het misschien daarom dat in 
2018	maar	57%	aan	moederdag	‘deed’?	En	
eerlijk is eerlijk, als je het allemaal maar 
kul vindt, begrijp ik het ook. Dus houd het 
klein, met een knutselwerkje van school, 
een	 lieflijk	 voorgedragen	 versje	 aan	 het	
bed, een zelfgebakken taartje of een dikke 
kus. Dus voor alle moeders, bijna moeders, 
jammergenoeg niet-moeders, ooit en voor 
altijd moeders, bewust geen moeders.

We houden hem erin, deze culturele erfe-
nis uit een ver verleden, zo groot of klein 
als u wilt. En hopelijk hadden jullie een 
prachtige dag, met een dikke onweersknal 
in de vroege ochtend en een prachtig warm 
zonnetje na weken van winterse kou in de 
lente!

Lonneke
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Het perfecte plaatje

Schoolbreed zijn alle leerlingen onlangs 
enthousiast bezig geweest met het thema 
‘moderne	 fotografie’.	 Op	 Jenaplanschool	
De Vlinderboom is thematisch onderwijs 
gedurende de hele lesdag verweven met 
o.a. spelling en taal, lezen, rekenen, tech-
niek en wereldoriëntatie.

Wat komt er allemaal kijken bij moderne 
fotografie?	Uiteraard	gingen	leerlingen	aan	
de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Zo 
vroegen Jinte en India (van bovenbouw-
groep de Dagpauwogen) zich af hoe je fo-
to’s	bewerkt	en	vinden	mensen	deze	mooi-
er of juist niet?  Ze gingen op onderzoek uit 
en kwamen tot verrassende resultaten.

Niet alleen op school maar ook thuis wer-
den opdrachten uitgevoerd. Zo hebben 
leerlingen	 themafoto’s	 gemaakt	 over	 o.a.	
natuur, hobby, dieren, gezin en eten. Wat is 
daarbij belangrijk, waar moet je op letten 
en	hoe	doe	je	dat?	De	beste	foto’s	worden	
binnenkort door een deskundige (ouder-) 
jury uitgekozen.

Inmiddels is iedere groep weer gestart met 
een eigen thema. Dit varieert van De boer-
derij (Vuurvlinders), Tweede Wereldoorlog 
(Dagpauwogen) tot Groei en Bloei in de 
Lente (Oranjetipjes en Hooibeestjes).

Coronamaatregelen verhinderen nog steeds 
dat ouders in de school zelf thema-presen-
taties kunnen bijwonen. Maar deze keer 
konden	ze	door	o.a.	filmpjes	toch	meege-
nieten van resultaten en vorderingen.

Amelie vertelt enthousiast over hun ex-
periment met witte tulpen in vaasjes met 
divers gekleurd water en wijst op een licht-
blauw verkleurde tulp… Kortom, leren van-
uit verwondering!

Jenaplanschool De Vlinderboom

•	Voor informatie: Anja van Balkom,  
directeur. Tel. 36 34 32.
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Sjan van Loon, tot ziens!
Dag beste Sjan, vrijdag 7 mei 2021 stond jij 
in de schijnwerpers; wij vierden mét jou 
samen je laatste werkdag in Residentie Mo-

lenwijck. En na 
een glansvolle 
carrière, vanuit 
een zekere roe-
ping in welzijn 
& zorg. Ruim 50 
jaar! Van leer-
linge, stagiaire 

tot allround professional. Knap hoe jij door 
die jaren hebt meebewogen in het vak van 
‘zuster’.

Op één van mijn eerste dagen in Residen-
tie Molenwijck vertelde jij mij jouw erva-
ringen met de zorg voor mijn opa (Koolen) 
en oma (Kemmeren) in Huize Bethlehem 
in Kaatsheuvel. Kijk Sjan, van die genera-
tie zijn wij. Lange gangen, grote keukens, 
schorten voor en aanpakken! Kleine kamer-
tjes en ziekenzalen in bejaardenhuizen.
Jij hebt jouw vak enorm zien veranderen. 
Van liefdevolle verzorgende aandacht voor 
ouderen naar schriftelijke rapportages met 

lijstjes en handelingen die in minuten wer-
den geklokt. Jij hebt die verandering glans-
rijk	doorstaan	door	er	ook	zelf	‘leiding’	aan	
te geven. Met jouw persoonlijk leiderschap 
in het vak welzijn & zorg in Residentie Mo-
lenwijck	inspireerde	jij	je	collega’s.
Mede door jouw inzet brachten wij welzijn 
en zorg op het niveau van maximale nabij-
heid mét behoud van afstand. Mevrouw Ok-
kie van Breemen had daar een heel mooi 
woord voor: bevestiging. Als mensen elkaar 
bevestigen, bloeien ze op en kunnen ze het 
leven aan elkaar doorgeven, was ook haar 
overtuiging.

Nu naar de volgende fase in jouw leven. 
Dat gaat je vast lukken! Hartelijke dank 
voor je werk in Residentie Molenwijck en 
prachtig dat wij elkaar op ons pad hebben 
ontmoet! Het ga je goed!

Als voorbeeld van hoe dankbaar wij zijn 
voor alle collega’s die in Residentie Mo-
lenwijck werken, hebben gewerkt en in 
de toekomst bij ons zullen komen werken. 
Ook dat is vooruitkijken en doorgeven. Al 
meer dan 45 jaar, in Loon op Zand.

Jan Bernard Koolen
Directeur Residentie Molenwijck °Geheel links Sjan van Loon. (Eigen foto)
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Wat is het verschil tussen een   
EHBO’er, een BHV’er en een   
Burgerhulpverlener?
… en wat past misschien wel bij jou?

Weet	jij	wat	je	kan	doen	als	iemand	flauw-
valt? Als er bij jou op je werk een brandje 
is? Als op het sportveld iemand zijn enkel 
verzwikt? Of als iemand een hartstilstand 
krijgt?	Het	is	fijn	als	we	weten	wat	we	moe-
ten doen, maar waar leer je dit en wat is 
het verschil? Ga je een EHBO-cursus vol-
gen, of toch een BHV-cursus? Wat is nou 
eigenlijk het verschil tussen beide? En een 
Burgerhulpverlener, wat is dat dan weer?

Het verschil tussen een EHBO-er   
en een BHV’er?
Een	EHBO’er	is	iemand	die,	zoals	de	naam	
het al zegt, de Eerste Hulp kan verlenen Bij 
Ongevallen. Dit zowel voor levensreddende 
eerste hulp als voor niet levensreddende 
eerste hulp zoals bloedneuzen, brandwon-
den,	 flauwvallen,	 enkelverzwikking	 enz.	
Een BedrijfsHulpVerlener wordt opgeleid 
om een beginnende brand te bestrijden, 
te alarmeren, ontruimen en communiceren 
en in het verlenen van levensreddende eer-
ste hulp.
Je moet dan bij de levensreddende hande-
lingen denken aan: reanimeren (inclusief 
gebruik van de AED) en hoe te handelen bij 
actieve bloedingen, verstikking en verslik-
king.

Is een BHV-cursus dan een uitbreiding 
op de EHBO-cursus?
Nee, je kunt het niet als een uitbreiding op 
de EHBO-cursus zien. Bij een EHBO-cursus 
leer je meer vaardigheden met betrekking 

tot het verlenen van eerste hulp. Bij de 
BHV-cursus leer je naast het verlenen van 
eerste hulp ook een pand te ontruimen en 
een beginnende brand te blussen. De BHV-
cursus is vaak ook afgestemd op het bedrijf 
waar je werkt.

Wat leer je precies in een   
EHBO-cursus?
Je leert tijdens de EHBO-cursus uitgebreid 
hoe je iemand de eerste hulpverleent. Of 
dat nou op het werk, op straat of thuis is.

Tijdens onze EHBO-cursus leer je om eerste 
hulp te verlenen bij: oog-, neus- en oorlet-
sel; ziektes en letsels met gevolgen voor 
het bewustzijn; wonden, botbreuken en 
ontwrichtingen; onderkoeling en overver-
hitting; een shock; een beroerte; stoornis-
sen van het bewustzijn, de ademhaling en 
de bloedsomloop.

Wat leer je precies in een BHV-cursus?
Tijdens de BHV-cursus leer je een begin-
nende brand te bestrijden, een pand snel 
en veilig te ontruimen, levensreddende 
handelingen te verrichten (elementen van 
EHBO), te communiceren tijdens een cala-
miteit en het aanspreekpunt te zijn van de 
professionele hulpdiensten die ter plaatse 
komen.



69

Als je de BHV-cursus hebt gevolgd, ben je 
in staat tot: het alarmeren van werkne-
mers; het evacueren in noodsituaties; het 
beperken en bestrijden van beginnende 
brand; het alarmeren en samenwerken 
met hulpverleningsorganisaties; het verle-
nen van eerste hulp; reanimeren; een AED 
gebruiken.

EHBO of BHV op het werk?
De Arbowet verplicht sinds 1994 de aanwe-
zigheid	 van	 voldoende	BHV’ers	 in	 een	or-
ganisatie. Hoeveel er beschikbaar moeten 
zijn, is afhankelijk van het aantal werk-
nemers	en	de	risico’s	in	het	bedrijf.	Waar	
voorheen	er	ook	EHBO’ers	aanwezig	dien-
den te zijn is dit niet meer verplicht. Wel 
is het vaak een aanvulling op de hulpverle-
ning binnen een bedrijf.
De BHV wordt vaak vanuit de werkgever ge-
regeld en de EHBO niet. Wel is het zo dat 
de kosten voor een EHBO-cursus door de 
meeste zorgverzekeraars vergoed worden.

Burgerhulpverlener
Dit is een persoon die in het bezit is van 
een geldig reanimatie-diploma en zich 

heeft aangemeld bij Hartslagnu.nl. Deze 
personen kunnen opgeroepen worden als er 
een reanimatie nodig is. De burgerhulpver-
leners kunnen vaak eerder ter plaatse zijn 
dan de professionele hulp.
De burgerhulpverlener kan als een van de 
eerste de reanimatie starten en is ook erg 
belangrijk voor de ondersteuning. Hierbij 
kun je denken aan het opvangen van de 
ambulance maar zeker ook voor het opvan-
gen van de naaste familieleden en omstan-
ders.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag, dan kunt u ook e-mailen 
met: info@ehbo-loonopzand.nl.	□
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Liedertafel Echo der Duinen  
is trots!

Ja… dat leest u goed. Ondanks de coro-
natijd hebben wij Liedertafel Echo der 
Duinen iets om trots op te zijn. Nee: we 
hebben helaas nog geen mooi concert voor 
u mogen verzorgen. Daarmee moeten we 
helaas nog een tijdje wachten.

Maar we hebben wél een penningmeester 
om trots op te zijn. Want, zoals u vast al 
wel gelezen hebt in de vorige Toren, heeft 
het	de	Koning	behaagd	om	‛onze’	Henk	te	
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en daar zijn wij als vereniging su-
pertrots	op!	Via	‛live	stream’	kon	de	Echo	
getuige zijn van deze speciale gebeurtenis.

Henk: van harte gefeliciteerd. We weten 
dat je de onderscheiding met trots zult 
dragen! Je hebt deze terecht ontvangen en 
dat zeg ik namens alle leden, het bestuur 
en natuurlijk ook de dirigent van onze ver-
eniging	‘Echo	der	Duinen’.

Hanneke Vromans
(pr Echo der Duinen)

De volgende Toren-editie

Die kunt u vanaf 9 juni verwachten. Uw 
bijdrage(n) voor deze editie kunt u tot 
dinsdag 1 juni 19.00 uur aanbieden via 
info@ronddetoren.nl.

Eerder mag ook: graag zelfs. Daarmee 
helpt u zeer zeker de redactie!

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

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

Helaas mogen vanwege cornona de vrijwil-
ligers van de Zonnebloemafdeling Loon op 
Zand/De Moer de loten van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2021 niet verkopen zo-

als ze ge-
wend zijn.  
Maar wilt u 
ons mooie 
werk toch 
steunen én 

gelijk kans maken op leuke prijzen? Speel 
dan mee met de Zonnebloemloterij.

Deze loterij heeft weer een mooi prijzen-
pakket waaronder een vakantie in eigen 
land,	 dagjes	 uit,	 een	 elektrische	 fiets,	
laptop, e-reader en geldprijzen van € 15,- 
tot € 15.000,-. Koop een lot en maak kans 
op één van de mooie prijzen. Een lot kost 
slechts € 2,- per stuk. Op maandag 8 no-
vember vindt de trekking plaats. Registreer 
uw lotnummer op www.zonnebloem.nl/
loterij en u ontvangt automatisch de uit-
slag per e-mail.

Een deel van de opbrengst is bestemd ter 
ondersteuning van het landelijk werk van 
de Zonnebloem. De afdeling Loon op Zand/
De Moer ontvangt € 1,50 per verkocht lot. 
Hiermee organiseert zij haar diverse activi-
teiten voor hen die dat nodig hebben.
Als u een lot (of meerdere loten) wilt ko-
pen van de Zonnebloem afd. Loon op Zand 
en De Moer, neem dan contact op met Riky 
Groenendaal, penningmeester, tel. 0416-
361420 of per e-mail:   
rikygroenendaal@ziggo.nl.

Hartstikke bedankt voor uw steun!
Hartelijke groet van het bestuur en vrij-
willigers Zonnebloem afd. Loon op Zand/
De Moer
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

C. Verheijen, B. Moorthaemer, J. Wind,
36 33 55, spoednummer 36 45 70.
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Boeken inleveren 
op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: H. IJpelaar, tel. 361646.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2021 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 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
Nr. 14 verschijnt op 22 september 14 september vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Drie tips voor betere autobanden

Op 1 mei is het nieuwe Europese banden-
label	voor	personenauto’s	in	gebruik	geno-
men. Het label geeft consumenten inzicht 
in	de	brandstofefficiëntie,	grip	op	nat	weg-
dek en het afrolgeluid van nieuwe banden. 
Met het bandenlabel maak je een bewuste 
keuze voor betere banden. Hieronder drie 
tips om veiliger, zuiniger en schoner te rij-
den.

1: Vraag naar het bandenlabel
Ga je een nieuwe auto kopen of is jouw 
auto toe aan nieuwe banden? Vraag dan 
bij je autodealer, garage of bandenspeci-
alist naar het bandenlabel. De informatie 
op het bandenlabel helpt je een bewuste 
keuze te maken. Daarmee draag je bij aan 
de verkeersveiligheid en verminder je de 
belasting op het klimaat. Kijk op www.
kiesdebesteband.nl voor meer informatie 
en handige tips.

2: Vergelijk de prestaties   
op het bandenlabel
Het nieuwe bandenlabel geeft je inzicht 
in de zuinigheid van de band. De banden 
worden ingedeeld in vijf klassen, van A tot 
en met E. Hierbij is A het meest zuinig. Bij 
personenauto’s	 kun	 je	met	 de	meest	 zui-
nige band tot 7,5 % besparen op brandstof. 
Hierdoor wordt minder CO2 uitgestoten. Als 
je kiest voor een zuinige band bespaar je 
dus niet alleen geld, maar je draagt ook 
een steentje bij aan het klimaat.

Op het nieuwe bandenlabel kun je ook  
aflezen	hoeveel	grip	de	banden	hebben	op	
een nat wegdek. Als je maximaal remt bij 
een snelheid van 80 kilometer per uur, dan 
kun je jouw remweg met de beste banden 
verkorten tot maar liefst 18 meter.

Een stillere band vermindert het geluid 
naar de omgeving. Op het bandenlabel zie 

je hoeveel geluid de banden maken, het 
externe afrolgeluid. De geluidsproductie 
van de banden wordt ingedeeld in de klas-
sen A tot en met C, waarbij klasse A ten 
minste 3 decibel (dB) stiller is dan de wet-
telijke limiet. Dat lijkt weinig, maar een 
daling van 3 dB wordt ervaren als het ge-
luid van de helft minder voertuigen.

3: Pomp je banden regelmatig op
Of je nou veel of weinig rijdt, je banden 
lopen vanzelf met ongeveer 0,1 - 0,2 bar 
per maand leeg. Een lage bandenspanning 
zorgt voor een hoger brandstofverbruik, 
langere remweg en je banden slijten har-
der. Daarom is het belangrijk om je banden 
elke twee maanden op de juiste spanning 
te brengen en te checken op beschadi-
gingen. Wanneer je je banden elke twee 
maanden op de juiste spanning brengt, kun 
je bovendien tot wel € 100,- per jaar be-
sparen.

Simpele tips voor een duurzamer leven
Door te kiezen voor een zuinige band wordt 
de CO2-uitstoot verminderd. Dit draagt bij 
aan een beter klimaat. Meer tips en infor-
matie om klimaatbewust te leven zijn te 
vinden op www.iedereendoetwat.nl.	□





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

ONDERHOUDSBEURT E-BIKE € 59,95

Voorjaarsactie
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

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

ACCU 
Shimano 504Wh

MIDDENMOTOR
Shimano STePS 250W, 60Nm

SERVICE 
Inclusief 2 gratis onderhoudsbeurten,
ART goedgekeurd slot en 1 jaar all risk verzekering

€ 2799,-
ECO CITY 3
STADS-TOURFIETS

Inclusief
Basil tassenset

t.w.v. € 69,95
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