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

Hoe een sombere dag in mei een zonnig tintje kreeg

Het was fris en de wind blies hard uit het noordwesten. Nee, van een lekker bruin kleur-
tje en een rode blos op onze wangen, zoals de titel suggereert was vandaag geen sprake. 
Daarvoor moesten we het eerste zonovergoten weekend afwachten, maar soms kom je op-
eens iemand tegen waardoor je dag er mooier uitziet. Waarmee je die late nachtvorsten 
en die 100 mm regen van de afgelopen maanden plotsklaps vergeten bent…
Een vraag over je vrijwilligerswerk bij Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen 
brengt je op plaatsen waar je nog nooit was, of bij mensen waar je dagelijks langs rijdt, 
maar nog nooit door de poort naast het huis liep.

Voorbereid op vragen over schade aan een tuin of grasmat, een eventuele schadeclaim 
en waar je die in moet dienen. Vragen over die bijzondere dieren die van alles op hun 
dieet hebben staan, maar vooral regenwormen en kevers. Tot de wolf terug was in Neder-
land waren de dassen onze grootste roofdieren. Maar het meest typische kenmerk is hun 
woonplaats in ondergrondse burchten en hun gebruik van heuse, weliswaar zelf gegraven 
toiletputjes, die meteen hun territorium afbakenen.

Aan	een	grote	tuintafel	zitten	we	samen	aan	de	koffie	en	een	heel	bijzondere	kop	thee.	
De grappen van de heer des huizes zijn een verademing in het pandemie gezeur om ons 
heen. En zoals zo vaak neemt de avond een bijzondere wending. Kom je terecht bij twee 
stoere, lieve mensen, betrokken bij hun plaatje van een tuin, maar meer nog bij de men-
sen en de natuur om hen heen. Die natuur, waar we allemaal deel van uitmaken, als een 
druppel	water	in	een	oneindig	grote	oceaan.	Die	flora	en	fauna	was	en	is	nóg	voor	een	
deel hun levenswerk, maar door omstandigheden konden zij niet anders dan een ander 
pad gaan bewandelen. Luisterend naar hun verhaal of kijkend naar hun creativiteit merk 
je meteen dat het glas hier ‘gewoon’ halfvol is en dat nuchter zoeken naar mogelijkheden 
de allerbeste motto’s zijn om met forse tegenslagen om te gaan.

Als we later samen gaan kijken naar een 
dassenburcht lopen we haast op onze te-
nen	fluisterend	naast	elkaar.	We	tasten	een	
beetje af hoe die ander in elkaar zit; hoe-
veel geduld hebben we om te wachten tot 
de dassenfamilie naar buiten komt?
Maar al snel hebben we geluk en dartelen 
er drie jonge dasjes om ons heen. We wis-
selen goedkeurende blikken uit alsof we el-
kaar al jaren kennen. Later zijn we stil en 
druk tegelijkertijd.

Dit was een ontmoeting om nooit te vergeten. En die wensen we u als Torenlezer ook!
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Loon op Zand ‘Wandelgemeente 2021’
De gemeente Loon op Zand heeft de titel 
wandelgemeente van het jaar 2021 gewon-
nen. Dat het mooi wandelen is in Loon op 
Zand en omgeving wisten wij al langer, 
maar dat blijkt nu anderen ook op te val-
len. 
De gemeenten zijn ter plaatse getest door 
de verslaggevers van ‘te voet’, die de 
mooiste wandeling in de gemeente hebben 
gelopen en die zowel gemeente als route 
hebben beoordeeld op diverse criteria.
De Loonse route is gekozen. Deze route 
gaat dwars door de Loonse Duinen en leidt 
je via intieme bospaden naar uitgestrekte 
vergezichten over de zandvlaktes en heide. 
De onderstaande informatie is afkomstig 
van website: www.bezoekdelangstraat.nl
De volledige route kun je vinden op de 
website: bezoekdelangstraat.nl/routes/ 
33927138/wandelroute-de-loonse-en-
drunense-duinen

dat het landschap steeds verandert. Dat, 
en het wisselen van de seizoenen, maken 
ieder bezoek weer een nieuwe beleve-
nis. Verwonder je over de ondergestoven 
bomen en geniet van het prachtige uitzicht 
vanaf de duintoppen.

Halverwege de route zie je een aantal ob-
jecten die herinneren aan het explosieve 
verleden van het bosgebiedje de M.A.St. 
Deze voormalige Munitions Ausgabe Stelle 
van de Duitsers is op 5 september 1944 op-
geblazen. Met een smartphone kun je langs 
de route via QR-codes meer lezen over de 
bomkraters, de loopgraaf en andere nog 
zichtbare elementen.
Misschien kom je ook de schaapskudde wel 
tegen. De schapen houden de heide kort en 
vreten jonge boompjes weg. Zo houden ze 
het gebied open en kleurt de heide elk jaar 
opnieuw prachtig paars in de maanden au-
gustus en september.

 °De knooppunten die in het gebied van de Loonse 
en Drunense Duinen worden gebruikt.

Waar kun je een mooiere wandeling maken 
dan in De Loonse en Drunense Duinen? Dit 
Nationaal Park is ruim 7.000 voetbalvelden 
groot en kenmerkt zich door de grote di-
versiteit in het landschap. Je vindt hier 
enorme zandvlaktes, bossen, waterpar- 
tijen en paarse heidevelden.

Het prachtige natuurgebied wordt ook wel 
de Brabantse Sahara genoemd. Kom tot 
rust op de enorme stuifzandvlaktes. De 
wind heeft er vrij spel en blaast moeiteloos 
je gedachten weg, maar zorgt er ook voor 
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Rondom de duinen vind je gezellige ho-
recagelegenheden, waaronder de natuur-
poorten, herkenbaar aan de vier meter 
hoge sleutel; een mooi startpunt om je te 
laten informeren, de natuur te ontdekken, 
te ontspannen en lekker actief buiten te 
zijn.
Via	 een	 fijnmazig	 netwerk	 van	 wandel-
knooppunten loop je de mooiste routes, 
zoals deze 16 kilometer lange wandelroute 
vanaf	 ՙNatuurpoort	 Van	 Loon՚	 in	 Loon	 op	
Zand, met tussenstops bij de gezellige 
horecagelegenheden	 ՙBosch	 en	 Duin՚	 en	
ՙDe	 Roestelberg՚.	 Volg	 eenvoudigweg	 de	
knooppuntnummers op de paaltjes van het 
ene naar het andere genummerde knoop-
punt. De route leidt je met name over bo-
spaadjes, vanwaar je uitkijkt op de zand-

vlaktes en de heide. Voel je vrij om even 
van de route af te gaan en de zandvlakte 
te verkennen.

Je begint en eindigt je route bij 
ՙNatuurpoort	 Van	 Loon՚.	 Vanaf	 de	 ruime	
parkeerplaats stap je meteen het natuurge-
bied in. Terwijl de kinderen in de speeltuin 
spelen,	geniet	je	na	afloop	van	je	wande- 
ling van een drankje en hapje in het eetcafé 
met ruim terras. Meerdaags verblijven? De 
herberg biedt je de keuze uit hotelkamers, 
trekkershutten of een knus vakantiehuis.

De route is volledig uitgezet op basis van 
het wandelknooppuntennetwerk.Volg een-
voudigweg de knooppuntnummers op de 
paaltjes, van het ene naar het andere ge-
nummerde knooppunt. Je kunt ook het gpx-

bestand downloaden 
en de route wandelen 
aan de hand van je 
smartphone of navi-
gatiesysteem.

Lekker wandelen met 
de hond mag overal 
in De Loonse en Dru-
nense Duinen, mits de 
hond aangelijnd is. Je 
hond los laten lopen 
mag wel in een hon-
denlosloopgebied.
Het hondenlosloopge-
bied is vanaf Natuur-
poort van Loon goed 
bereikbaar, +/- 20 min 
lopen (nabij Bosch en 
Duin).
Rustpunten zijn voor-
zien bij knooppunt 31 
(ՙBosch	 en	 Duin՚)	 en	
knooppunt 66   
(ՙDe	Roestelberg՚).

Redactie:
Ton Kalkers
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U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

         voorloon@gmail.com

 Denkt u graag    

   mee over de     

 toekomst      

      van     

 Loon op Zand, 

     

  meldt u dan 

       aan bij  

'Voor Loon'

Oproep van Souhel

Mag ik me eerst 
even voorstel-
len voor ik mijn 
hulpvraag stel? 
Mijn naam is 
Souhel Kaké.

  Ik ben 11 jaar 
en woon sinds 
vijf jaar in Loon 
op Zand. Mijn 
grootste hobby 
is voetbal en ik 
heb het geluk 
gescout te zijn 
door P.S.V. Ge-

weldig vind ik dat natuurlijk. Maar nu mijn 
hulpvraag…

Ik moet vier keer in de week naar de trai-
ning in Eindhoven. Van maandag tot en 
met donderdag. Mijn ouders hebben echter 
geen auto en dat is een groot probleem.  
We hebben een onderbuurman die mij al-
tijd rijdt op woensdag en ook de donderdag 
is geregeld.

Voor de maandag en dinsdag zoek ik nog 
iemand die mij elke week (behalve in de 
vakanties) naar Eindhoven kan brengen. 
Terug brengen hoeft niet, dat is geregeld. 
Uiteraard wordt de brandstof vergoed.

Ik hoop dat het gaat lukken via deze weg, 
want het is heel erg belangrijk voor mij! 
De training begint meestal om 16.45 uur, 
dus moeten we om 16.00 uur vertrekken 
vanaf mijn adres (Rentmeesterstraat 8 in 
Loon op Zand) of ik 
kom naar u toe. U kunt 
mijn moeder hierover 
bellen op nummer 06-
40968279.

Hopelijk tot spoedig,  
Souhel Kaké
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Vijf jaar Tandartspraktijk Loon op Zand
Aan het einde van de middag stap ik de 
frisse eigentijdse praktijk binnen voor een 
gesprek met tandarts Eric Minnaard (59) 
en zijn vrouw Monica Jansen (56). Het is 
er nu stil en de rust straalt je tegemoet. 
Een mooi moment voor een terugblik op 
vijf jaar tandartspraktijk Loon op Zand en 
een vooruitblik. En beiden hebben wel be-
hoefte om hun verhaal te doen. Eric: “Het 
zou mooi zijn als dit artikel een beeld zou 
kunnen geven van alle inspanningen en 
goede intenties om een mooie praktijk 
neer te zetten, maar door menselijk ge-
drag, het landelijke tandartstekort en di-
verse onvoorziene omstandigheden zijn we 
nogal wat beren op de weg tegengekomen. 
Hopelijk leidt het ook tot iets meer begrip 
voor wat we hebben meegemaakt.”

Hoe ben je eigenlijk in   
Loon op Zand beland?
“In 2012 ben ik begonnen in Loon op Zand 
als meewerkend tandarts. Voor die tijd heb 
ik in een aantal praktijken in Brabant en 
Utrecht gewerkt.” Al pratend vertelt Eric 
dat hij pas op 39-jarige leeftijd met de stu-
die tandheelkunde is begonnen in Amster-
dam. Een echte late roeping dus.

Opgeleid als IT-er heeft hij ge-
werkt als logistiek informaticus 
voor bedrijven o.a. Hema en 
Bijenkorf, waarbij hij werkte 
aan optimalisatie van procedu-
res. Daarna heeft hij een aan-
tal jaren gewerkt als professi-
oneel fotograaf (zoals hij zelf 
zegt ‘een uit de hand gelopen 
studentenbaantje’ wat nogal 
een vaart nam). Hij heeft toen 
veel van de wereld gezien. In 
de wachtkamer hangen foto’s 
van hem van een tandheelkun-
dig project in Afrika. De stap 

naar tandheelkunde lijkt groot, maar is 
dat niet. Kwaliteiten als precisie, oog voor 
detail, gestructureerd werken aan de hand 
van procedures, gericht op kwaliteit zijn 
essentieel bij dit vak. Het was het realise-
ren van een droom. Op zijn 45ste behaalde 
hij zijn tandartsbul.

Praktijk overgenomen
Per 1 mei 2016 was het dan zo ver. De tand-
artspraktijk van Guus van Koningsbruggen, 
die volgens afspraak nog tot 2018 in deze 
praktijk bleef werken, werd overgenomen. 
Eric daarover: “Volgens van Koningsbrug-
gen was ik – van de kandidaten die zich 
aandienden - de beste kandidaat. Tot die 
datum was ik al zo’n 4,5 jaar meewerkend 
tandarts in de praktijk, maar als je dan 
praktijkeigenaar wordt van een lopende 
praktijk verandert je leven drastisch. Er 
werd eigenlijk vanaf dag één een beroep 
gedaan op mijn managementvaardigheden 
naast mijn vaktechnische vaardigheden als 
tandarts. Dit was complex omdat het team 
mij niet in deze hoedanigheid kende.
Als je gewend bent om heel precies te fo-
cussen en te werken op de vierkante mil-
limeter met een loepbril op, dan voelen 

 °Daniëlle Timmers, Eric Minnaard, Britt Klerks, Birgit Smulders, 
Merel Peters, Stan Coomans, Thea van Boxtel. Foto՚s RdT.
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praktische zaken als de cartridges van de 
printer die op zijn of het regelen van de 
administratieve aansluiting met de zorg-
verzekeraars als lastige onderbrekingen, 
maar het moest tussendoor wel geregeld 
worden.

Beter en leuker
Maar alles wat beter kon wilde ik beter en 
leuker maken. En dat betekende gaande-
weg vervangen van haperende tandheel-
kundige apparatuur, energie slurpende ijs-
kasten, de oude verwarmingsketel, airco, 
telefooncentrale, computernetwerk en 
meterkast. Allemaal investeringen die hard 
nodig waren. Ook wilden we de wachtka-
mer meer comfort en kleur geven.
Ik begon met veel energie en enthousias-
me en had een drive - en nog steeds - om 
een mooie praktijk neer te zetten die een 
hoogwaardige kwaliteit tandzorg levert. 
Maar je stapt in een bestaande praktijkor-
ganisatie met zijn gegroeide gewoontes en 
ongeschreven regels. Je hebt een idee over 
kwaliteit van tandzorg en wil dat realise-
ren. Dat viel dus niet mee.

Er was weerstand en weinig tot geen be-
reidheid tot verandering bij het team. De 
sfeer daalde op een gegeven moment tot 
onder het vriespunt en daar zullen de pa-
tiënten en mensen in het dorp vast het 
nodige van hebben meegekregen. Ondanks 
mijn goede intenties heb ik het mogelijk 
niet altijd even handig aangepakt of ging ik 
te snel, maar ik vond dat er zaken anders 
moesten worden geregeld om zo richting 
ideaalplaatje te komen qua tandheelkun-
dige zorgverlening, met betere appara-
tuur, persoonlijker contact met patiënten, 
vroegere aanvangstijden, dinsdagavond 
openstelling, aantrekken van een mondhy-
giëniste en meer aandacht voor preventie. 
Ook met een operatiemicroscoop en la-
ser voor tandvleesbehandelingen en piezo 
chirurgie kunnen we nu kleine operaties 
uitvoeren. De zorgverzekeraars gaven toe-
stemming het predicaat Gewoon Gaaf te 
voeren voor extra begeleiding van kinde-
ren die veel gaatjes ontwikkelen en we 
waren trots dat we de enige praktijk in de 
regio waren die een eigen logopediste in 
huis	hadden	voor	het	afleren	van	verkeerde	
mondgewoontes om te voorkomen dat onze 

jongste generatie symp-
tomen van slaapapneu en 
snurken zou gaan ontwik-
kelen.

Verder werden zaken 
gedicteerd door de ver-
anderde regelgeving, 
strengere protocollen en 
hygiëne richtlijnen bin-
nen de tandheelkunde. 
Je wilt tenslotte als nieu-
we eigenaar niet bij een 
mogelijke controle van 
de inspectie op de vin-
gers worden getikt.
Personele perikelen
We werden lang aan het 
lijntje gehouden. Mensen 

 °Robin Liebregts, Merel Peters, Birgit Smulders, 
Mandy Feirrera, Sayran Suleiman, Rebecca Micheal.
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zeiden terug te komen maar kwamen 
niet terug. Dit trekt natuurlijk een wis-
sel op de organisatie. In die tijd zit je 
muurvast in de ‘lasten van het werkge-
verschap’. Dit was eigenlijk allemaal 
nieuw voor me. Een kans om er een 
beetje aan te wennen kreeg ik niet.
Uiteindelijk zijn vier assistentes ver-
trokken, waarvan twee na een lang-
durig ziektetraject. Er is nooit iemand 
ontslagen. Ik vind het belangrijk dit ex-
pliciet te vertellen omdat we soms de 
wildste verhalen terug hoorden vanuit 
het dorp en wil nog benadrukken dat ik 
bij de overname nooit had durven den-
ken dat dit allemaal zou gebeuren en 
heb natuurlijk ook nooit de intentie gehad 
hiervoor. Veel assistentes waren voor de 
patiënten een veilig baken.

Met de twee assistentes uit het oude team 
die vanaf het begin toch wat meer op de-
zelfde lijn zaten, tezamen met de aange-
haalde contacten met de opleidingsinstitu-
ten in Tilburg konden we op een gegeven 
moment weer gaan bouwen. Het is eigen-
lijk een wonder dat we er in die tijd in 
slaagden om iedere dag ons programma te 
draaien en er voor de mensen te zijn.”

Praktische ondersteuning
Het was een goede beslissing dat in 2018 
Monica ook in de praktijk ging werken. Zij 
ging zich bezighouden met de praktische 
regelzaken en het managen, begeleiden 
van de medewerkers.
Monica vertelt: “Eerst ben ik begonnen voor 
één	dag	naast	mijn	eigen	baan	in	een	finan-

ciële functie. Gaandeweg werden dat vier 
dagen. Ik keek met een frisse en nuchtere 
blik naar de situatie en ging samen met de 
medewerkers bekijken wat nodig was om 
goed te kunnen werken. Taken werden op-
nieuw bekeken en praktische zaken gere-
geld. Ik zette me in om de werkomstandig-
heden voor iedereen zo gunstig mogelijk te 
maken en zo kon Eric zich focussen op de 
tandheelkunde. Zo kwam er langzaamaan 
meer rust in de praktijk en kon de focus 
weer komen op de plek waar die hoort te 
liggen: tandheelkunde.”

Terugkijkend was het om met Herman van 
Veen te spreken: vallen, opstaan en weer 
doorgaan.
Eric: “Van Thea heb ik geleerd als het eens 
niet meezit en de stress dreigt op te lopen: 
“Ook deze dag gaat voorbij.”
Als je nu weer moest kiezen, zou je er 
weer instappen? Eric antwoordt na een 

 °Tandarts Mandy Feirrera, met de assistentes: Daniëlle 
Timmers, Birgit Smulders en Merel Peters.
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korte stilte: “Ondanks alles zou ik toch 
weer ja zeggen, want ik heb de drive om 
goede tandheelkunde neer te zetten in een 
zelfstandige dorpspraktijk, niet deel zijnde 
van een keten. Wel zou ik getracht hebben 
meer aandacht te besteden aan de externe 
communicatie met het dorp. Hierin zijn 
we echt tekortgeschoten. Dat kwam mede 
omdat we eigenlijk zelf niet wisten in wel-
ke situatie we beland waren. Verder wil 
je – als je iets meldt - graag met positief 
nieuws komen.”

Huidige situatie
Momenteel kijken we toch met enige trots 
terug op wat we gerealiseerd hebben. 
De praktijk en organisatie staat stevig in 
zijn 2.0 versie. Het team bestaat momen-
teel met Eric en zijn twee tandarts col-
lega’s Stan Coomans en Mandy Ferreira, 
uit mondhygiëniste Faiza Bedirganova, vijf 
assistentes (waarvan drie zijn opgeleid als 
preventie-assistente) en natuurlijk ‘oude 
rot	 en	 nestrix’	 Thea	 als	 front-office	 me-
dewerkster. Monica heeft als praktijkma-

Er zijn goede contacten ontstaan met de 
opleiding tot tandartsassistente. We staan 
goed aangeschreven als een gezellige prak-
tijk waar stagiaires graag geplaatst willen 
worden. Drie jaar geleden zijn onze Merel 
en Robin hier begonnen met hun BBL-prak-
tijkopleiding (werken en leren) en heb-
ben vorig jaar juli hun diploma gehaald. 
Wij zijn hen veel dank verschuldigd omdat 
mede door hun inzet en enthousiasme de 
praktijk nu is zoals hij is. Thea heeft hier-
bij de praktijkexamens afgenomen. Twee 
jaar geleden heeft Thea de opleiding tot 
examinator gevolgd en we zijn momenteel 
een erkend leerbedrijf. Allemaal positieve 
ontwikkelingen. We zijn ook heel blij met 
de komst van Birgit twee jaar geleden, een 
ervaren duizendpoot uit het dorp die rus-
tig en degelijk haar ding doet en o.a. de 
hele implantologieplanning heeft opgezet 
en coördineert. In die periode is ook onze 
Sayran toegetreden, expert op gebied van 
preventie. Zij zal na de zomer beginnen 
met haar opleiding tot paro-preventie as-
sistente. Dankzij het huidige team draait 

de praktijk nu goed en daar zijn we 
dankbaar voor.”

Implantaten
Ook het plaatsen van implantaten 
is mogelijk in de praktijk. Een im-
plantaat is een kunstwortel, die in 
de kaak wordt geplaatst. De meeste 
implantaten zien eruit als een soort 
schroef en zijn gemaakt van titanium 
of zirconium. Het implantaat is een 
sterke basis voor een kroon, brug of 
kunstgebit.

Dan is er nog de esthetische tand-
heelkunde. Mensen staan meer open 

voor en zijn bewust van een mooi gebit. We 
merken een behoefte aan lichtere tanden 
en krijgen veel verzoeken hiervoor. Met 
relatief kleine ingrepen kunnen wensen 
tot verbetering gerealiseerd worden. Met 
bijv. composiet kan naast de tandvorm, ook 

nager de zorg voor en achter de schermen 
en bouwt stap voor stap aan een team dat 
soepel draait. Speciaal willen we nog Da-
niëlle noemen die al 19 jaar aan de praktijk 
verbonden is en vanuit haar Zaltbommel 
heen en weer komt.

 °Eric Minnaard, Mandy Feirrera, Stan Coomans en Monica 
Jansen.
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meteen de tandstand en tandkleur beter 
en mooier worden gemaakt.

De organisatie staat nu en dat is de ba-
sis voor rust en stabiliteit. Het heeft veel 
kruim gekost, maar samen zien ze de ko-
mende tijd met vertrouwen tegemoet.
Het doel is, zegt Eric: “goede tandheel-
kundige zorg met een persoonlijk en be-
trokken karakter in een professionele 
omgeving waarbij gebruik wordt gemaakt 
van kwaliteitsapparatuur en – materialen. 
Waar behandelingen in overleg worden uit-
gevoerd, waar alternatieven als die er zijn 
goed worden doorgesproken en nadruk ligt 
op preventie en goede voorlichting. Waar 
mensen vertrouwen hebben en behandeld 
worden zoals je zelf behandeld zou willen 
worden. Om zo aantastingen van het gebit 
te voorkomen en het gebit in optimale con-
ditie te houden. En mochten door wat voor 
oorzaak dan ook in het verleden schade 
ontstaan zijn dat we dit weer functioneel 
en esthetisch mooi kunnen herstellen.”

Vooruitblik
Maar er blijven genoeg uitdagingen, we-
ten ze. “Met name het tandartstekort in 
Nederland is een grote zorg en we zullen 
steeds	flexibel	moeten	 inspringen	 op	 ver-
anderingen en daar oplossingen voor pro-
beren te vinden. We kunnen nu eenmaal 
mensen niet vastbinden aan onze praktijk: 
iedereen heeft zijn of haar levenspad te 
volgen en dat moeten we accepteren. Na 
wat mindere ervaringen met aangetrokken 
tandartsen selecteren we tegenwoordig 
meer aan de poort (voor zover er tandart-
sen beschikbaar zijn dus). We doen het lie-
ver met het huidige team dan ons weer in 
allerlei bochten te wringen voor een kandi-
daat	die	eigenlijk	niet	past	in	de	specifieke	
dorpssetting, daar hebben we van geleerd. 
Heel jammer is dat onze sympathieke tand-
arts Rafaelle Sideri eerder dan gepland te-
rug naar Italië ging om zijn vader te onder-
steunen, maar zijn ontzettend blij met de 

(terug)komst van tandarts Mandy Ferreira.

Informatie over de praktijk is te vinden op 
website: tandartspraktijkloonopzand.nl.

Monica en Eric gaan er van uit dat ze de 
komende tijd na een dag werken steeds 
meer ontspannen richting hun huis in Sint-
Michielsgestel kunnen rijden. En er meer 
tijd overblijft voor de hobby kamperen 
met hun twee jongens van 13 en 15. Ver-
der houdt Eric van pianospelen en synthe-
sizermuziek, is hij altijd te porren voor een 
mooie toertocht op zijn oude Zündapp met 
de Loonse toertochtenclub en graag van de 
partij in De Kiosk bij bijeenkomsten van 
sociëteit Amicitia. Monica is heel graag in 
haar tuin te vinden en vindt haar passie in 
de kleurrijke en diverse borders of haar 
fruitlaantje.

Er is een liedje van Gerard van Maasak-
kers: “Van mijne jas”. Hij koopt een jas 
van iemand anders, die zit niet lekker en 
niet als gegoten. Daar heeft hij last van en 
dat duurt een tijd. Aan het eind van het 
lied	 zingt	 hij:	 “Ik	 heb	deze	 jas	 alweer	 ՚n	
en	 tijd.	Hoe	 langer	 da	 ՚t	 duurt.	 ՚t	Wordt	
steeds meer de mijne.”
Ik wens jullie en het hele team: een mooie 
jas die lekker zit.

Redactie: Ton Kalkers
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Jan: nog heel veel jaren gewenst bij Rond de Toren!
Op 1 juni jongstleden heeft Rond de To-
ren-redactielid Jan van Hoof het feit ge-
vierd dat hij 80 lentes jong is geworden. 
Voorwaar: een bijzondere mijlpaal voor 
een bijzonder persoon.

Jan kwam de Torenredactie in mei 1997 
versterken. Daarmee loste hij de belofte in 
die hij aan zijn vrouw Yvonne had gedaan 

om na haar overlijden, in 
januari van dat jaar, haar 
werk binnen de Rond de 
Toren-redactie voort te 
zetten. Omdat Jan toen 
al volledig op de hoogte 
was van het wel en wee 
van de redactie, was hij 
vrijwel meteen ingebur-
gerd en ‘een van ons’. Hij 

ontwikkelde zich tot onze ‘Taalbewaker’ 
tot op de punten, de komma’s, de trema’s, 
d’s en t’s.
Om met de woorden van redactielid Lon-
neke te spreken: “Bij de Toren is hij haast 
onmisbaar door zijn geduld bij de eeuwige 
spellingscontrole. Jan is onze Dikke van Da-
ele en Groene Boekje ineen.”

De Krantenbak
Jan is de bedenker én uitvoerder van ‘De 
Krantenbak’, in deze editie treft u de 417-
de aan, waarin hij heel precies alle feiten 
en feitjes uit de media die over Loon op 
Zand gaan verzamelt en beschrijft. Redac-
tielid Ton Kalkers: “In ‘De Krantenbak’ ver-
meldt	hij	soms	heel	fijntjes	zijn	eigen	me-
ning over bepaalde zaken en zo af en toe 
een steek onder water of een sneer rich-
ting Kaatsheuvel is hem ook niet vreemd. 
Jan is hierin altijd kritisch positief.”

Maar Jan is niet alleen voor ‘De Kranten-
bak’ van grote waarde voor Rond de Toren. 
Naast deze rubriek schrijft hij regelmatig 

over tal van andere onderwerpen die hem 
raken of interesseren, zorgt hij ervoor 
dat er zo min mogelijk schrijf- en tikfou-
ten doorglippen in de opmaak, is hij ver-
antwoordelijk voor de juiste tijden van de 
Arriva-busdiensten die op regelmatige ba-
sis worden gepubliceerd en is hij een wel-
kome aanvulling voor de opmakers als zij 
ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is 
hij ook nog eens bezorger van het blad in 
zijn eigen buurt.
Mede door zijn interesse en brede kennis 
over	 specifieke	 zaken	 mag	 duidelijk	 zijn	
dat Jan een van de pijlers is waar ‘de To-
ren’ op rust.

Tachtig jaar wor-
den is een bij-
zondere gebeur-
tenis in je leven. 
Ook voor Jan, 
die al de nodige 
gebeurtenissen, 
mooie en ook 
minder mooie, in 
zijn leven heeft 
beleefd. Een vol-
gende mooie be-
levenis staat op 
hem te wachten, als hij in mei volgend jaar 
mag vieren dat hij 25 jaar als redactielid 
aan Rond de Toren verbonden is!

Jan, we wensen je van harte geluk met je 
tachtigste verjaardag. Als Torenteam zijn 
we het er unaniem over eens dat jij van 
vaste waarde bent binnen de groep. Ie-
mand op wie je kunt vertrouwen en zeker 
ook iemand die met de nodige humor alles 
weer vloeibaar maakt! Gewoon een mooi 
mens dus. We hopen je nog heel lang aan 
onze	redactietafel	te	treffen!

Namens het Torenteam
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Meimaand: Mariamaand
De oorsprong van de Mariamaand kun je 
met enige goede wil aanwijzen in de mid-
deleeuwen, maar van volksdevotie was nog 
geen enkele sprake.
Geleerden wijzen er graag op dat Maria de 
plaats moest innemen voor allerhande hei-
dense gebruiken. De naam van de maand 
gaat terug op de Romeinse moedergodin 
Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontlui-
kend leven, liefde.
Ook in onze eigen omgeving tref je nog tal 
van Maria-devotieplekken aan, zoals deze 
boom aan de Waalwijksebaan waar Cor van 
Iersel een foto maakte en deze naar de re-
dactie stuurde. 
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KIEN’s Kolumn
God, stuur me een Tikkie
Ruilhandel, betalen met munten, beta-
len met cash, betalen met pin, betalen 
met chip, betalen met telefoon, stuur 
me gewoon een Tikkie. Inmiddels is het 
betalen van dingen zo makkelijk gewor-
den.

Een portemonnee, waar heb je die nog 
voor nodig? Alle spaarkaarten staan op 
je telefoon en met een dubbelclick van 
je duim op je telefoon kies je de reke-
ning waar hopelijk nog geld op staat en 
anders swipe je gewoon naar de volgen-
de rekening. Na de ‘pling’ hoop je dat 
je niet te veel hebt betaald want oeps, 
weer vergeten te kijken welk bedrag er 
eigenlijk in het schermpje stond.  
“Sorry, ik heb helemaal geen cash geld 
meer in huis”, werkt als smoes ook niet 
meer bij de collectanten aan de deur. 
Daar doneer je die 50 cent voor het 
goede doel contactloos in de collecte-
bus. Het voorschieten van een rekening 
na een etentje met vrienden was vroeger 
een erg gul gebaar en je hoopte dat je 
ooit minstens 65% van het geld terug 
zou krijgen. Nu stuur je een Tikkie of 
ander betaalverzoekje en heb je binnen 
10 minuten je geld terug.

Gemak dient de mens, zullen we maar 
zeggen.

Maar onhandig is het soms ook. Als we 
straks weer zelf muntjes in het winkel-
wagentje moeten doen, ben ik mooi de 
klos. Probeer maar eens een kind van 
twee jaar in een winkelmandje te prop-

pen samen met de boodschappen voor 
het avondeten. Dat wordt rommelig. Ik 
kom ook vaak op het kerkhof (ingang 
Kloosterstraat). Mooie plek om even 
overheen te wandelen en wat oude be-
kenden op te zoeken. Graag zou ik daar 
af en toe een kaarsje willen aansteken 
in het kleine kapelletje. Gewoon zo-
maar. Mijn kinderen die graag met me 
mee hobbelen over het kerkhof willen 
ook een kaarsje aansteken. Die kaars-
jes kosten alleen geld. Logisch, niets mis 
mee, maar ik heb alleen mijn telefoon 
bij me. Dat zorgt voor een grote decep-
tie als we ons weer richting huis bege-
ven en blijkbaar leer ik hier ook niet van 
want het gebeurt me telkens weer dat 
ik vergeet wat munten in mijn jaszak te 
doen.

Maar vandaag heb ik gezondigd. Spijt 
heb ik niet. Het is me namelijk gelukt 
om mijn twee kinderen (4 en 2 jaar) zelf 
een kaarsje aan te laten steken zonder 
dat de kapel is afgebrand en de weg naar 
huis bestond niet uit jengelen om een 
kaarsje. Count your blessings, noem ik 
dat. Ik moet nog wel een keertje terug 
voor die Euro. Of kan iemand me ff een 
Tikkie sturen?
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Als de ‘anderhalve meter’ maatregel wordt opgeheven:

Terugkeer van ‘De Vriendschap’
De coronacrisis heeft ook in de horeca eco-
nomisch gezien diepe sporen getrokken. 
Na heel wat maanden van noodgedwongen 
sluiting begint het er dan toch eindelijk op 
te lijken dat het weer de goede kant op 
gaat. Langzaam maar zeker worden meer 
versoepelingen doorgevoerd.
Voor het ene bedrijf betekent dat zij weer 
mensen mogen ontvangen, met de nodige 
restricties zoals de anderhalvemetermaat-
regel, maar voor andere bedrijven helaas 
nog niet. Een voorbeeld daarvan is de uit-
spanning ‘De Vriendschap’ van Peter de 
Vriend aan de Kerkstraat, dat hij bijna 25 
jaar geleden in 1996 overnam. 

Huur een café voor je feest!
Ook hij moest met lede ogen aanzien hoe 
zijn agenda leeg liep na de ingestelde lock-
downs. Ondanks dat deze gedwongen slui-
ting de nodige zorgen met zich meebracht, 
gingen hij en zijn vrouw Miranda niet bij de 
pakken neerzitten en maakten plannen hoe 
zij verder zouden gaan als de coronacrisis 
voorbij zou zijn.

Peter: “De periode voor corona heeft ons 
geleerd dat het concept zoals we dat toen 
al deels hadden opgezet, goed aansloeg. 
Dat	concept	gaan	we	nu	definitief	doorzet-
ten en houdt in, dat groepen vanaf zo’n 
25 personen ons café kunnen reserveren. 
Denk aan een verjaardag, jubileum, lus-
trum, familiefeest, reünie of welke gele-
genheid dan ook. We hanteren een vooraf 
per persoon afgesproken prijs. Deze prijs 
is inclusief drank (bier van de tap, diverse 
frisdranken en diverse soorten wijn) en 
hapjes (bittergarnituur).

Op deze manier weet de opdrachtgever 
precies wat hij/zij op het eind van de 
maand moet afrekenen. Het zijn dus geslo-
ten bijeenkomsten waarbij je zelf bepaalt 
wie hierbij aanwezig zijn. De ervaringen 
die we hiermee hebben opgedaan, voordat 
we werden geconfronteerd met corona, 
waren alleen maar positief. Alles rege-
len via één contactpersoon, waarmee we 
vooraf de wensen bespreken en later ook 
afrekenen, werkt heel makkelijk en over-
zichtelijk.
We verwachten er eerlijk gezegd veel van 
als we weer mensen mogen ontvangen na-
dat de anderhalve meter maatregel wordt 
opgeheven! Want zeg nou zelf: een feest of 
bijeenkomst waar je anderhalve meter van 
elkaar moet staan of zitten, is simpelweg 
niet te doen.”

Voldoen aan de verwachting
Peter legt uit dat de opdrachtgever bepaalt 
hoe hij/zij het feest of bijeenkomst wil 

 °Het kan straks weer: bij ՙDe Vriendschap՚ je 
eigen verjaardag vieren in een bruine kroeg! 
(Foto: RdT)
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‘inrichten”. Afhankelijk van de 
samenstelling van de gasten kun-
nen wel of geen statafels worden 
ingezet of toch tafels met stoelen 
of een combinatie van beiden. 
Tevens is een klein podium aan-
wezig waarop muziek gemaakt 
kan worden en is een deugdelijke 
geluidsinstallatie voorhanden. 
Peter: “De ruimte die men kan 
reserveren, inclusief drank, hap-
jes en bediening, betreft het be-
staande cafégedeelte. Dus niet 
de voormalige grote zaal, die in-
middels voor andere doeleinden 
wordt gebruikt. In deze ruimte 
kunnen makkelijk bij gebruik van 
statafels 120 gasten worden ont-
vangen. Dat worden er natuurlijk 
minder als er tafels en stoelen 
worden gebruikt. In overleg met 
de opdrachtgever kunnen we veel doen om 
aan zijn/haar verwachting te voldoen!”

En zo heeft ons dorp, als dat ‘corona-
gezien’ weer mag, straks weer een sfeer-
volle locatie waar men, in een echt ‘bruin 
café-sfeer’, feesten en andersoortige bij-
eenkomsten kan houden. En dat alles te-
gen een vaste vooraf afgesproken prijs. 
Dat geeft niet alleen duidelijkheid voor de 
klant, maar ook het idee dat het sowieso 
‘goed geregeld’ is!

Het wordt weer ՙDe Vriendschap՚
Het kan bijna niet anders of deze locatie 
wordt een plaats waar niet alleen nieuwe 
vriendschappen zullen ontstaan, maar waar 
ook veel vriendschappen zullen worden 
verstevigd. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat Peter en Miranda hebben besloten 
om hun bedrijf weer te noemen zoals velen 
het nog herinneren en nog steeds noemen: 
ՙFeestcafé	De	Vriendschap՚.

Gehoopt wordt dat medio september of 
eerder, nu door massale vaccinatie het 

coronavirus steeds verder teruggedrongen 
kan worden en wellicht de anderhalveme-
termaatregel kan worden opgeheven, het 
weer mogelijk is om een feest of bijeen-
komst te organiseren zoals velen die al 
maandenlang moeten missen. Peter en Mi-
randa de Vriend staan in ieder geval te po-
pelen om weer gasten te kunnen ontvangen 
in hun ‘Feestcafé De Vriendschap’. Na dik 
14 maanden van gedwongen sluiting zijn zij 
daar zeker aan toe!

Mocht u interesse hebben om op termijn 
van deze mogelijkheid gebruik te willen 
maken, neem dan vooral contact op met 
Peter de Vriend via mobiel nummer 06 – 
21544234.

Zo snel als mogelijk zal ook de daarbij be-
horende website worden gelanceerd.

Redactie: Tiny van Hooren

 °Peter en Miranda de Vriend hopen snel hun 
gasten weer te mogen ontvangen! (Foto: RdT)
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E-bikes voor hem & haar

LUNCH en DINER
RESTAURANT - TERRAS - SPEELTUIN

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 1 1 :00 uur
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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In het groene hart van Brabant

Natuurbegraafplaats ‘Huis ter Heide’
Tijdens een kijkje bij de nog in aanleg zijn-
de Natuurbegraafplaats Huis ter Heide aan 
de Middelstraat in De Moer bleek dat er al 
enkele begrafenissen zijn geweest. Dat was 
voor mij de reden om in gesprek te gaan 
met Karin van Gorp, contactpersoon van de 
natuurbegraafplaats.

Voor eeuwig
Zij legt uit: “Het gebied van 32 hectare is 
eigendom van Natuurmonumenten maar 
wordt gepacht door Natuurbegraven Ne-
derland. Maximaal 10% van die oppervlakte 
wordt gebruikt voor begravingen. De be-
graafplaatsen zijn, in tegenstelling tot veel 
andere begraafplekken, voor eeuwig. De 
begraafplek van 2,5 bij 3 meter kan al bij 
leven gekozen worden. Door de diversiteit 
van het gebied kan gekozen worden voor 
begraving in bijvoorbeeld een heidegebied 
of een bosgebied.”

Zij vervolgt: “Aan het natuurbegraven han-
gen wel een aantal voorwaarden. Zo mag 

een kist alleen van onbehandeld hout zijn, 
maar een lijkwade is ook mogelijk. Ge-
denkstenen en plantjes bij het graf kan 
niet. Gedenkstenen in de vorm van een 
houten schijf met inscriptie daarentegen 
wel. Voor bloemen geldt: alleen als losse 
bloemen die uiteindelijk weer opgaan in de 
natuur.
Uitvaartceremonies kunnen in de voormali-
ge schuur worden gehouden, die een grote 
glaswand richting begraafplaats gekregen 
heeft of vanuit een ‘tarp’ (foto onder): een 
met doek overkapte buitenruimte.”

Verder ontwikkelen
Het terrein is voor iedereen vrij te bezoe-
ken. Op diverse plaatsen staan houten ban-
ken. Het materiaal daarvoor komt van in 
het gebied noodzakelijk gekapte bomen.

De	officiële	 opening	 van	 de	 begraafplaats	
moet nog komen. Zo snel mogelijk hoopt 
Karin daar meer duidelijkheid over te heb-
ben.
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Maar voor het gebied volledig klaar is, ver-
wacht Karin dat we dan al weer een maand 
of acht verder zijn. Ook dan moet de na-
tuur in dit gebied zich nog verder ontwik-
kelen.

Voor meer informatie over deze bijzondere 
plek kunt u gaan naar:
www.natuurbegravennederland.nl/ 
huis-ter-heide/

Tekst + foto՚s: Ruud Peters
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Wethouder Frank van Wel: ՙLaatste ronde!՚3

Stimuleringsfonds uitputting nabij

In maart trok de gemeente Loon op Zand in 
twee tranches € 100.000,- uit om onderne-
mingen te steunen bij het na de coronacri-
sis weer opstarten.
Destijds hoopte het college dat onderne-
mers niet zouden schromen er gebruik van 
te maken. Inmiddels is de bodem van de 
schatkist in zicht. “In dit tempo is de pot 
aan het einde van volgende week leeg”, al-
dus verantwoordelijk wethouder Frank van 
Wel.

Wethouder Van Wel betoont zich terughou-
dend in het doen van mededelingen over 
de precieze aard en inhoud van de tot dus-
verre gedane aanvragen.
“We hebben als gemeente zorgvuldig om 
te gaan met de gegevens en belangen van 
onze lokale ondernemers. Het is niet aan 
ons om naar buiten te brengen dat Otto On-
dernemer bedrag X en Winkelier Willemien 
bedrag Y aanvroeg.”

‘Haast je!’
Nu in twee maanden ruim tachtig procent 
van de totale pot van twee keer € 50.000,- 
is leeggehaald, roept de wethouder onder-
nemers op niet te lang meer te wachten 
met aanvragen.

“Op is op, ‘Kom op tijd want leeg is leeg!’, 
haast je, ‘Nog maar enkele subsidies!’, 
‘Laatste ronde!’ – dát zijn nu de bood-
schappen. Gezien de positieve ontwikke-
lingen verwacht ik niet dat we nóg eens 
subsidie ter beschikking gaan stellen.”

Nog één keer de spelregels: wie wil in-
vesteren in het weer opstarten of op gang 
brengen van zijn bedrijf, kan maximaal  
€ 1.500,- aan de gemeente terugvra-
gen. Van Wel: “We houden het graag zo 
simpel mogelijk. Stuur een e-mail naar:
ondernemersloket@loonopzand.nl onder 
vermelding van ‘Stimuleringsfonds’. Dan 
krijg je per kerende post een formulier 
waarop je kunt aangeven hoeveel geld je 
waarvoor wilt, als ondernemer. Wacht niet 
te lang – maar dat zei ik al.”

Inmiddels lijkt het licht aan het eind van 
de tunnel oogverblindend te schijnen. De 
wethouder: “Die subsidies, ik zei het eer-
der, zijn druppels op de gloeiende plaat. 
Ze vallen totaal in het niet bij wat er ge-
beurt als klanten en gasten weer inkopen 
komen doen en gezellig maar verantwoord 
de horeca weer opzoeken. Alleen en vooral 
zó kunnen we samen deze corona-ellende 
snel achter ons gaan laten.”
Hij voegt er nog gauw aan toe dat hij erop 
rekent dat de inwoners van Loon op Zand 
hun eigen middenstanders niet vergeten. 
“Koop zoveel mogelijk lokaal, daar koopt 
iedereen	het	meeste	voor.”	□

De volgende Toren-editie…
Vanaf 30 juni verschijnt de volgende 
Rond de Toren-editie.

Uw bijdrage(n) voor deze editie kunt u 
tot dinsdag 22 juni 19.00 uur aanbie-
den via info@ronddetoren.nl (adver-
tenties graag een dag eerder).
U helpt ons enorm door niet tot het 
laatst toe te wachten met het aanbie-
den van uw bijdrage(n).
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Songfestival: een wedstrijd  
tussen Nederland en België

Hoe dat mogelijk is? Jawel in mijn familie. 
Opa (een Belg) was jarig en wij als familie 
verzamelden ons ten huize van opa en oma 
in Eindhoven.

De jarige zat in de voorkamer met de kin-
deren en het aangewaaid. Wij, de neven en 
nichten en de jongste oom van ons, die ook 
in België woonde, hadden ons in de achter-
kamer geïnstalleerd voor het tv-apparaat 
om het songfestival te bekijken.

We voorzagen elk optreden met het nodige 
commentaar. De bijdrage van België werd 
door het ‘Nederlandkamp’ sterk van nega-
tief commentaar voorzien en datzelfde ge-
beurde na het Nederlandse optreden. Tot 
dan bleef het nog gezellig. De situatie ver-
anderde toen de puntentelling doorkwam.

België gaf de Nederlandse inzending veel 
te weinig punten volgens het ‘Nederland-
kamp’.
Maar toen de jury uit Nederland de Belgi-
sche uitvoering een puntje meer gaf von-
den mijn Belgische oom en neven dat zeer 
terecht. Wie dat jaar gewonnen heeft weet 
ik niet meer, maar de tv werd meteen uit-
gezet. We hadden gespreksonderwerpen 
voldoende. Na een aantal drankjes werd 
het toch nog gezellig.

Opa en oma zijn al heel lang geleden over-
leden. Maar jaarlijks op onze familiereünie 
komt deze verjaardag van opa nog vaak ter 
sprake.

Een Nederlandse-Belg

 °Aan de Kasteellaan zocht een groep koeien onlangs gezamenlijk onder een boom een schuilplek op. 
Dat doen ze wel vaker voor de zon, maar deze keer was de regen de oorzaak van dit ՙsamenzijn՚. 
(Foto: Ruud Peters)
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417

De zomer is op gang aan het komen. De 
coronamaatregelen worden stilaan ver-
soepeld en het goede weer lokt velen 
van ons naar buiten. De berichtgeving uit 
Loon in de pers is ook zeer bescheiden 
te noemen. Wat er desondanks in stond, 
leest u hier.

Loonse mensen in de krant
In Residentie Molenwijck overleed op 17 
mei Mies Winter-Hoenderkamp, bijna 95 
jaar oud. (BD 19/5).

Lous Mommers uit de Aldrinstraat won een 
slagroomtaart met een kruiswoordpuzzel. 
(DK 12/5)

Een tip van een lezer: Hij woont zelf al eni-
ge jaren niet meer in Loon, maar zijn fami-
lie nog wel: Harry van Veldhoven, bekend 
als hoboïst bij de Philharmonie Zuid-Neder-
land (voortzetting van het Brabants Orkest) 
en dirigent van verschillende harmonieën 
en fanfares. Hij woont nu in Eindhoven en 
werd daar benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. (ED 26/4)

Johan van Dorst is al 20 jaar vrijwil-
liger bij de voetbalclub van De Moer: 
Blauw-Wit՚81.	 	 Hij	 is	 scheidsrechter	 en	
ՙsfeerbeheerder՚(leuke	 functie!)	 bij	 het	
Moers Pinksterweekend.

Erik van den Boer is 7 jaar vrijwilliger bij 
Uno Animo. Hij is trainer van JO 14-2 en 
organiseert jeugdkampen. (DK 19/5)

Ad van de Wouw (77) knapt samen met Ton 
Visschers (73), Jos van Boxtel (81) en Leo 
Rutjens	 (78)	fietsen	op	 in	 zijn	werkplaats	

aan huis. Onlangs hebben zij een nieuwe 
werkplaats in gebruik genomen bij de Klus-
sen- en Dienstencentrale aan de Schot-
sestraat in Kaatsheuvel. (DK 19/5)

Transportondernemer Sjef Vermeer moet 
enkele bouwwerken aan de Klokkenlaan 
in Loon op Zand slopen of verkleinen. Dit 
heeft de Raad van State beslist in een ho-
ger beroep. Ook moet er een stuk af van 
een muur op de erfgrens, die van de ge-
meente maar twee meter hoog mag zijn. 
(BD 22/5)

Margôt Huijbregts (57) heeft in Loon op 
Zand gewoond, maar heeft nu samen met 
Pierre van den Borne een heel bijzonder 
huis: de toren van de voormalige Sacra-
mentskerk aan de Ringbaan Oost in Tilburg. 
Ze beschikken daar over zes etages. Er zijn 
plannen om samen met de buurtbewoners 
op de toren een glazen kleurrijke spits te 
realiseren. (BD 22/5)

Hedi Both-Patoir verhuisde in het afgelo-
pen najaar tijdens de tweede lockdown 
vanuit het Belgische Weelde naar Residen-
tie Molenwijck en heeft zich van meet af 
aan daar veilig gevoeld. (DK 26/5)

Gemeente en politiek
Burgemeester Van Aart wil de drugshan-
del in de gemeente met wortel en tak uit-
roeien. Rond Hemelvaartsdag werden weer 
twee panden in Kaatsheuvel gesloten. 
“Achter ieder drugspand schuilt een ver-
haal van schulden, peilloos verdriet en ge-
wetenloze criminelen die misbruik maken 
van de onwetendheid en kwetsbaarheid 
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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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van anderen.” De burgemeester wil daar 
van af. “De meeste softdrugsgebruikers ge-
bruiken af en toe en leven verder hun le-
ven. Prima, kan ik niet zo mee zitten. Met 
criminelen die kwetsbare inwoners voor 
hun karretje spannen wel.”

Het	kan	zo	aanlokkelijk	zijn,	̔ even՚	een	ka-
mer beschikbaar te stellen voor plantjes, 
ՙeven՚	wat	wiet	verkopen,	weet	ze.	“Maar	
voor je het weet kom je niet meer van je 
criminele vrienden af. We willen voorko-
men dat kwetsbare inwoners door dit soort 
tuig misbruikt worden en daarmee hun le-
ven duurzaam vergooien.” Overigens wor-
den inwoners die met het Openbaar Minis-
terie in aanraking komen, niet aan hun lot 
overgelaten, zegt de burgemeester. “Zij 
krijgen zorg aangeboden.” (BD 19/5)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een omgevingsvergunning aange-
vraagd voor Het Witte Kasteel, om de zol-
der	 in	 het	 ՙwagenhuis՚	 te	 verbouwen	 tot	
een studio, en voor Koningsstraat 13 voor 
een dakkapel aan de achterzijde. Omge-
vingsvergunningen werden verleend aan 
Schorsmolenstraat 5 voor een dakkapel, 
aan Van Hornestraat 34 voor het kappen 
van 17 bomen, aan Strieckenlaan 23 voor 
het realiseren van een beschermd wonen-
huis en aan 21 woningen in de Collinsstraat 
voor energetische dakverbetering. (DK 12, 
19 en 26/5)

De Wetering
45 Verenigingen en organisaties hebben 
zich gemeld voor een plek in de Nieuwe 
Wetering in Loon op Zand. Al die organisa-
ties	een	plek	 geven,	 is	 een	flinke	puzzel.	
We zagen in De Duinkoerier een fotoim-
pressie van de binnenruimte, die een idee 
geeft van hoe het zal worden. Architect 
Tanja Lamers toonde de plattegronden en 
3D-impressies onlangs aan de toekomstige 
gebruikers van het Dorpshuis. (BD 15/5, DK 
26/5)

Wegen
In juni wordt het laatste gedeelte van de 
snelfietsroute	 F	 261	 aangelegd	en	 zal	 het	
kruispunt Bergstraat/Heideweg vaak afge-
sloten zijn. (DK 26/5)

Witte Kasteel
Microbierbrouwer Rob van den Meijdenberg 
van het Tilburgse KraftBier brouwt al vier 
jaar een populaire tripel onder de naam 
ՙHet	Witte	 Kasteel՚	 speciaal	 voor	 het	 ge-
lijknamige landgoed in ons dorp. Toen de 
tripel in de smaak bleek te vallen, groei-
de	 het	 afzetgebied.	 In	 de	 faam	 van	 ՙHet	
Witte	Kasteel՚	zag	de	Vlaamse	bierbrouwer	
Vanhonsebrouck kennelijk een bedreiging 
voor	zijn	 ՙKasteelbier՚	en	 sommeerde	dat	
KraftBier	 moest	 stoppen	 met	 ՙHet	 Witte	
Kasteel՚.	Van	den	Meijdenberg	durfde	het	
niet op een juridische strijd aan te laten 
komen,	ook	al	onderscheidde	zijn	ՙkasteel՚	
zich	door	het	ՙwitte՚.	Hij	noemt	hetzelfde	
bier	nu	ՙDe	Gouden	Swaen՚.	En	wij	dachten	
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dat de Belgen al lang geen schrik meer had-
den voor de Nederlanders! (BD 11/5)

Huis ter Heide
Het	jachthuis	̔ Huis	ter	Heide՚	uit	1864	staat	
weer in volle glorie te stralen na de restau-
ratie. Het wordt informatiecentrum van de 
nieuwe natuurbegraafplaats. Ook de bijbe-
horende schuur is geschikt gemaakt als een 
sobere ontmoetingsruimte. (DK 26/5)

Natuurbeheer
Voor de vloeivelden nabij de Heideweg, 
waarop geen enkele teelt meer mogelijk 
is, is nu een goede bestemming gevonden. 
Samen met het Energiecollectief Loon op 
Zand is een plan gemaakt voor een park 
met zonnepanelen, die elektriciteit gaan 
leveren voor 2500 gezinnen. Bij het artikel 
stond een fotoimpressie van hoe dat er uit 
gaat zien. (DK 12/5)

De raaf was compleet uitgestorven in Ne-
derland, maar is bezig aan een comeback, 
ook in Brabant. Na maanden lobbyen geeft 
Natuurmonumenten toestemming mee te 
kijken bij het ringen van jonge raven in de 
Loonse en Drunense Duinen. Boswachters 
Cecile Gulikers en Jan Meesters en de Ra-
ven Werkgroep Nederland, bestaande uit 
Hans de Vos Burchart, John Vereijken en 
Marcel Boerenkamp, houden geheim waar 
deze zeldzame vogels nestelen.(BD 15/5, 
DK 19/5)

Bart van Ekkendonk zorgt met zijn 1200 
schapen ook voor een stuk natuurbeheer. 
De kudde haalde de krant, toen zij op weg 
was naar het Leijpark in Tilburg-Zuid. (BD 
25/5)

Verenigingen
Popkoor Undercover wordt sinds september 
2019 gedirigeerd door Jeroen Zijp. Hij komt 
iedere woensdagavond vanuit het midden 
van het land naar Loon gereden, omdat hij 
het bij het koor naar zijn zin heeft, zelfs 
bij het digitaal repeteren. Ook Nicole von 

Burg voelt zich zeer bij het koor betrokken. 
(DK 12 en 26/5)

Bij Liedertafel Echo der Duinen zingt Mi-
nush Pijnenburg (77). Zij is ook vrijwillig-
ster bij de Klussen- en Dienstencentrale en 
zij	 houdt	 van	 afstanden	fietsen	en	 lopen.	
Vroeger heeft zij voor de klas gestaan en 
is werkzaam geweest bij de Thuiszorg. (DK 
12/5)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	de jaarlijkse Dag van Residentie Molen-

wijck op 18 mei die dit jaar gevierd werd 
met o.m. de lekkernijen van foodtruck 
Treatz. (DK 26/5)

•	Op tweede pinkterdag 24 mei waren er 
weer	tuinen	geopend	voor	publiek:	ՙOns	
Buiten՚	van	Toon	en	Nellie	van	den	Hout	
aan	het	Kraanven	10	en	̔ Hof	՚t	Einde՚	van	
Beppy en Tiny van Esch in Bergstraat 66. 
(DK 19/5)

Dit was het voor de afgelopen drie weken. 
En nu snel weer naar buiten!□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
ED = Eindhovens Dagblad
DK = De Duinkoerier

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Rick Broers, vaart met zijn horecazaken een duidelijke koers!

Rick Broers, geboren en getogen Loonse, 
inmiddels geïntegreerde Tilburger, is eige-
naar van diverse horecazaken in het cen-
trum van Tilburg. U kunt hem kennen uit 
het Loonse (carnavals)leven, of als horeca-
man in Tilburg. De huidige pandemie waar 
we ons in bevinden en die helaas veel men-
sen persoonlijk, maar ook zakelijk treft, 
is voor hem geen reden om bij de pakken 
neer te gaan zitten. Integendeel, hij heeft 
deze tijd gebruikt om door te pakken. Ik 
vertel u graag dit inspirerende onderne-
mersverhaal.

Jong en ambitieus
Rick	is	pas	21	lentes	jong	als	hij	ՙFeestcafé 
de Prins՚	overneemt.	Een	hele	jonge	ver-
schijning in het Tilburgse nachtleven. Rick 
komt al jaren in het café. Eerst als gast 
en later als DJ. Hij heeft namelijk het dj-
vak ontdekt als hobby en draait de sterren 
van de hemel. Later neemt de DJ-carrière 
serieuze vormen aan, het is dan niet en-
kel meer hobbymatig, maar wordt het 
een	 baan.	 Naast	 ՙde	 Prins՚	 draait	 hij	 ook	
buiten de stad, in onder andere Breda en 
Rotterdam. Omdat hij een graag geziene 
gast is, heeft hij goed contact met de oud-
eigenaar	van	ՙde	Prins՚.	Naast	DJ’en	drinkt	
hij er immers ook graag een biertje. De 
oud-eigenaar vertelt hem destijds dat hij 
ՙde	Prins՚	wil	verkopen.	Rick	is	dan	21	jaar.	
Hij twijfelt geen moment en schakelt snel 
waardoor hij de trotse nieuwe eigenaar is 

van	ՙDe	Prins՚.	Een	eigen	café	is	altijd	een	
droom geweest van de jonge Rick, en deze 
droom gaat in 2017 in vervulling.

Toekomstbestendig
In eerste instantie blijft alles bij het oude. 
Vaste gasten en studenten zijn de belang-
rijkste klandizie van het feestcafé. Ook 
(oudere) jeugd uit Loon op Zand weet de 
weg naar de Paleisring (waar de zaak ge-
vestigd is) in Tilburg te vinden. Na enkele 
jaren wil Rick zijn eigen draai geven aan 
het café en hij besluit te verbouwen, om 
de zaak toekomstbestendig te maken. Deze 
verbouwing is net afgerond als de coron-
apandemie uitbreekt. We weten allemaal 
hoe dat is afgelopen voor de cafés. Het 
vernieuwde café heeft nooit de kans gehad 
om vol te staan.

Maar Rick zou Rick niet zijn als hij bij de 
pakken neer zou gaan zitten. Hij pakt door 
en heeft vorig jaar toch een goede zomer 
gehad. Het was een prachtige zomer, met 
focus op het terras en gelukkig was er een 
plukje kermis om mee te pikken. Daardoor 
is er toch iets verdiend en konden nieuwe 
kansen gepakt worden. Eén van deze kan-
sen is het beginnen van een cafetaria. Het 
pand naast De Prins stond al jaren leeg. 
Rick had hier hele goede ideeën over en 
zo opende in november 2020 Cafetaria ’t 
Paleis.	Direct	naast	ՙDe	Prins՚,	dus	alles	op	
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één locatie en zo kan er toch omzet ge-
draaid worden in een tijd waar cafés geslo-
ten zijn. ’t Paleis is een succes en steeds 
meer Tilburgers genieten van het aanbod 
van de cafetaria.

Bistro Palazzo
Wie denkt dat Rick zijn handen vol heeft aan 
het runnen van deze twee zaken heeft het 
mis. Bistro Palazzo (Italiaans voor paleis) is 
inmiddels geopend. Dit bevindt zich achter 
de cafetaria, met een eigen ingang vanaf 
de straatzijde. Ook beschikt de bistro over 
een binnenplaats die perfect dienstdoet als 
terras. Dit pand was onbenut en met een 
nog steeds dicht zijnd café ziet Rick ook 

hier kansen. De binnenplaats is inmiddels 
omgetoverd tot een Italiaanse bistro, he-
lemaal in Italiaanse sferen. De menukaart 
bestaat uit authentieke Italiaanse gerech-
ten zoals borrelplanken en verse pasta’s en 
begeleid door Italiaanse drankjes.

Horecaman in hart en nieren
Een feestcafé, cafetaria en Italiaanse bis-
tro dus, allemaal in handen van de inmid-
dels 25-jarige Rick en tegen elkaar aan. De 
zaken bijten elkaar niet, ze versterken el-
kaar juist. Alle drie erop gericht om gasten 
te ontvangen en in de watten te leggen, 
iets waar Rick voor in de wieg is gelegd. 
Een horecaman in hart en nieren dus! Het 
is nog even wachten tot alles weer op volle 
toeren draait, maar Rick kijkt hier reikhal-
zend naar uit. Wilt u meer informatie over 
één van deze zaken, kijk dan op social me-
dia.

Redactie: Kristel Vermeer
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Tuinman gezocht
Sinds december 2019 wonen wij met 
veel plezier in ons nieuwe huis aan de 
Kasteellaan. We hebben een prachtig 
aangelegde tuin, die alleen wat meer 
onderhoud vraagt dan onze agenda’s 
toelaten.

Daarom zoeken we voor ongeveer 8 uur 
per week ondersteuning voor het onder-
houd en snoeiwerk.

Heb jij ervaring in het tuinonderhoud en 
tijd over om ons te komen ondersteu-
nen, stuur dan een berichtje naar:  
marcel@jumboretail.nl
We maken dan zo snel mogelijk een af-
spraak.

Anja en Marcel van Meerendonk

Lente in verval

Ze stonden er zo mooi bij, de tulpen bij Re-
sidentie Molenwijck. Zo mooi zelfs dat het 
kinderen in verleiding bracht een bosje te 
plukken voor hun ouders of opa en oma. Je 
kunt het ze bijna niet kwalijk nemen, een 
zee van kleuren, zo mooi. 

Deze zelfde tulpen hebben de beste tijd 
van hun leven zo tegen het einde van mei 
wel achter de rug. Misschien zijn ze zelfs 
al wel opgeruimd op het moment dat deze 
Toren in de brievenbus valt.

De lente is in verval. De vroege bollen zijn 
uitgekomen en hebben hun bloemblaadjes 
tijdens de herfst in mei verloren. Dit geldt 

ook voor de bloesem. Dit maakt plaats voor 
bladeren aan de bomen en fris groen aan 
de struiken.
Het betekent dat de zomer in aantocht is. 
Daar zijn we misschien wel allemaal aan 
toe!

Van de redactie
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GemeenteBelangen verwelkomt 
Maaike van den Bersselaar

De Fractie van GemeenteBelangen is vanaf 
de raadsvergadering van april jl. uitge-
breid met fractieondersteuner Maaike van 
den Bersselaar. Maaike is 44 jaar, geboren 
in Waalwijk en later gaan wonen in Kaats-
heuvel.
Vanaf 2009 woont ze met Johan en hun 

kinderen met 
veel plezier 
in het prach-
tige dorp De 
Moer.

Al een aantal 
jaren zet zij 
zich met veel 
enthousiasme 
in voor de 
leefbaarheid 
in De Moer. 
Als penning-

meester is ze verbonden aan de ouderver-
eniging van OBS de Start en daarnaast is ze 
actief als lid van de PR werkgroep van deze 
school. De afgelopen jaren is ze secretaris 
van de Medezeggenschapsraad van OBS de 
Start en OBS de Touwladder geweest.

Sinds maart 2021 is ze verbonden als se-
cretaris aan de Stichting Vrienden van het 
Openbaar Basisonderwijs De Moer. Deze 
stichting stelt zich als eerste doel het wer-
ven van nieuwe leerlingen voor OBS de 
Start. Voor de toekomst heeft de stichting 
nog veel meer plannen die bedoeld zijn om 
de leefbaarheid, de identiteit en sociale 
verbondenheid van ons dorp te stimuleren 
en te waarborgen.

In de vrije tijd die overblijft, geniet Maaike 
van een rondje hardlopen, af en toe een 
bootcamp en wandelen met haar hond in 
natuurgebied Huis ter Heide. Ook het lezen 
van een spannend boek, een serie kijken 
op	Netflix	 en	 lekker	 eten	en	drinken	met	
vriendinnen doet ze graag.

Maaike gaat zich in eerste instantie oriën-
teren in de verschillende domeinen binnen 
de fractie om zo te kunnen bepalen met 
welke	onderwerpen	zij	de	meeste	affiniteit	
heeft.

GemeenteBelangen is erg verheugd dat 
Maaike zich bij de fractie heeft aangeslo-
ten en wenst haar veel succes en plezier 
bij haar verdere ontwikkeling.

GemeenteBelangen

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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Yoga in Loon op Zand

Yoga is een oude Indiase bewegingsleer die 
tot doel heeft de mens zowel geestelijk als 
lichamelijk fris, vitaal en ontspannen te la-
ten zijn. Het is zorg voor jezelf op allerlei 
vlakken. Yoga werkt helend op de gezond-
heid. Het lichaam wordt in balans gebracht, 
bijvoorbeeld waar het de spijsvertering en 
de zenuwstromen betreft. Spieren versoe-
pelen en de algehele lichaamshouding ver-
betert.

Hoewel yoga voor een belangrijk deel be-
staat uit het ‘werken’ met oefeningen – het 
activeren van het lichaam – is er ook veel 
ruimte voor ontspanning. Daarin speelt het 
bewust gebruiken van de ademhaling een 
belangrijke rol. Aandacht, concentratie, 
adem en ontspanning zijn sleutelbegrippen 
voor de ‘gezondheid’ van de geest.

Yoga heeft bewezen een bijzonder positie-
ve uitwerking te hebben bij de behandeling 
van moderne klachten als stress en burn-
out. Zo vinden we via yoga in de hectiek 
van alledag een weg naar een prettig even-
wicht tussen inspannen en ontspannen. 
Ontdaan van het voortdurende gejaag en 
gehaast dat onze tijd zo kenmerkt.

De lessen worden gegeven op maandag-
avond en woensdagmorgen in Loon op 
Zand. Wilt u meer informatie of een proef-
les volgen, belt u dan Wim van de Laar, 
gediplomeerd yogadocent, 013-5367817 of 
e-mail wimvandelaar@kpnmail.nl. U kunt 
tevens kijken op www.yogawimvandelaar.
nl, ook voor andere lessen en de medita-
tiecursussen.

In de zomermaanden zijn er yogalessen op 
zondagochtend in de tuin van het Witte 
Kasteel. Ook daar bent u van harte wel-
kom! Voor details, zie: www.yogawimvan-
delaar.nl/yoga-in-het-witte-kasteel/.	□

In de vroege ochtend van zondag 2 
mei is overleden mijn lieve man, onze 
(schoon) Vader en trotse opa,

ED JANSSENS
Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling en medeleven bij zijn 
overlijden. In het bijzonder Pastoor 
Luijckx, Dokter Van Loon, Thuiszorg 
en bewoners Collinsstraat.

Het was voor ons een troost en zeer 
dierbaar.

Hartelijke groet,
Ine Janssens, kinderen   
en kleinkinderen.

 

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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Sinterklaas zoekt hulp   
in Loon op Zand

Iedereen maakt zich in deze periode op om 
de zomer in te gaan. Vakantieplannen wor-
den gemaakt en de tuin wordt weer klaar 
gemaakt om te genieten van het mooie 
weer want de Spaanse temperaturen ko-
men (hopelijk) deze kant op.
Wij van Stichting Sinterklaas Loon op Zand 
zijn al weer bezig om de activiteiten van 
dit jaar vorm te geven. Hopelijk is het  
coronavirus onder controle en kunnen we 
ouderwets genieten van een intocht, war-
me chocomel en cadeautjes. Het belooft 
een mooi seizoen te worden.

De organisatie van de intocht vraagt veel 
voorbereiding en hand- en spandiensten op 
de dag zelf.
We zijn daarom ook op zoek naar enthousi-
aste personen die ons zouden willen helpen 
op vrijwillige basis. Dit kan op twee ver-
schillende manieren. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die Sinterklaas persoonlijk 
willen assisteren als hulppiet en we zoe-
ken vrijwilligers die randzaken willen re-

gelen, zoals de persoonlijke verzorging van 
de Sint en zijn pieten of het informeren en 
wegwijs maken van de kinderen van Loon 
op Zand en hun ouders.

Sinterklaas heeft laten weten dat hij op 
zondag 14 november Loon op zand zal be-
zoeken. Heeft u interesse om ons te onder-
steunen op deze dag dan kunt u een bericht 
sturen naar onderstaand e-mailadres. We 
zien uw reactie heel graag tegemoet door 
middel van een e-mail naar: 
ron@sinterklaasloonopzand.nl.

Hartelijke groet,
Intocht comité Sinterklaas Loon op Zand

Agenda Energieloket
Juni
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. 
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Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

Misintenties en kerkberichten van 
12 juni tot en met 2 juli

Aanmelden voor kerkdiensten in het week-
end is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt 
dat e-mailberichten niet altijd op de juiste 
plek binnenkomen.
Voor De Moer en Loon op Zand kunt u zich aan-
melden 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 aantal toelaatbare personen is voor 
twee kerken verruimd. Loon op Zand naar 
50 personen en de St. Jan Kaatsheuvel naar 
75 personen.

Voor de H. Martelaren Gorkum in Kaatsheu-
vel en St. Joachim in De Moer is het nog 
steeds 30 personen. We vragen u dan ook 
vriendelijk om steeds tijdig te reserveren, 
bij binnenkomst 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.parochiewillibrord.nl.
(klik in de groene balk op de knop: ‘Mis’) en 
in de namiddag op het YouTube-kanaal: Pa-
rochie Willibrord gemeente Loon op Zand.

De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend worden vanaf 8 juni weke-
lijks om 10.15 uur hervat.

Zondag 13 juni 9.30 uur: 11e zondag door 
het jaar, CD, celebrant pastoor Luijckx.
•	In deze viering zullen Thomas Nieuwen-

huisen en Vicky Mulleman de 1e h. com-
munie ontvangen.

Dinsdag 15 juni 10.15 uur: Venloene eu-
charistieviering, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 20 juni 9.30 uur: 12e zondag door 
het jaar, vaderdag, zang/muziek, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.
Jaargetijde Riek Hamers-van den Broek 
en Jan Hamers, Willy Damen-Mol, Rien en 
Corrie Haans-van Loon, Christ Vermeer, 
Mientje van der Velden-van den Heuvel, Ed 
Janssens.
•	In deze viering zullen Julian en Feline 

van Esch de 1e h. communie ontvangen.

Dinsdag 22 juni 10.15 uur: Venloene eu-
charistieviering, celebrant pastoor Luijckx.

Donderdag 24 juni 9.30 uur: H. Johan-
nes de Doper, Stille Mis, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

Zondag 27 juni 9.30 uur: 13e zondag door 
het jaar, zang/muziek, celebrant pastoor 
Luijckx. Ter nagedachtenis aan Riet Pel, 
Wil en Annie van den Hout-Grootswagers 
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b.g.v. trouwdag, Jan Maas t.g.v. verjaardag 
echtgenote, Jeanne Hamers-van Leijsen.
In deze viering zullen Anne Mank en Tho-
mas van Oudheusden de 1e h. communie 
ontvangen.

Dinsdag 29 juni 9.30 uur: H.H. Petrus 
en Paulus, stille Mis, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

Dinsdag 29 juni 10.15 uur: Venloene eu-
charistieviering, celebrant pastoor Luijckx.

Vacatures parochiebestuur
Op dit moment zijn er vacatures in ons pa-
rochiebestuur. Wij hebben plaats voor de 
functie van bestuurslid, secretaris en per-
soneel en organisatie.

De afwisselende werkzaamheden in het 
bestuur worden steeds met veel inzet en 
enthousiasme verricht. Als parochiebestuur 

zullen wij erop toezien dat deze vacatu-
res op termijn opnieuw kunnen worden 
vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent 
en inzet om onze mooie parochie goed te 
blijven besturen? Heeft deze oproep uw in-
teresse gewekt, neem dan gerust contact 
met mij op.

Pastoor Luijckx

Collecte
Omdat er niet gecollecteerd kan worden, 
kunt u bij het uitgaan van de kerk een col-
lectegift in de daarvoor bestemde bus doen 
om onze parochie te ondersteunen.

Er is ook een mogelijkheid voor een digita-
le collecte op de rekening van de parochie; 
Rekeningnummer:   
NL29 RABO 0124 8331 01 o.v.v. Digitale 
collecte Parochie H. Willibrord. Bij voor-
baat dank voor uw gift. 

DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

Een nieuwe creatieve yogawereld is er voor 
me open gegaan sinds ik kennis mocht ma-
ken met WobbelYoga. Graag deel ik dit en-
thousiasme met anderen!
WobbelYoga is een vorm van kinderyoga 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het ori-
ginele Wobbelboard. Door de bewegingen 
die dit balansbord maakt worden yogahou-
dingen uitdagender en de avonturen die we 
meemaken nog leuker!

Even enkele jaren terug in de tijd. Het is 
2015 wanneer Hannelore Blaauw en Wouter 
Haine de eerste Wobbel introduceren. De 
Wobbel is een prachtig balansbord dat op 
een speelse wijze het lichaamsbewustzijn 
vergroot en creativiteit, balans en kracht 
stimuleert. Het idee komt voort uit het 
vrije school principe waar een dergelijk 
product al in klassen werd gebruikt. Na 
verdere vormgeving en eigentijdse ideeën, 
is het her-ontwikkeld tot wat het nu is: een 
uniek product dat jong en oud in beweging 
brengt.
In 2017 komen de ontwikkelaars in contact 
met Rianne Roodbeen (kinderyoga docent). 
Hun creatieve ideeën om kinderyoga met 
de Wobbel te combineren groeit al snel uit 
tot een groot succes in Nederland en in-
middels in de rest van de wereld.

De Wobbel is binnen de yoga een hulpmid-
del geworden dat de creativiteit van kinde-
ren stimuleert. De Wobbel kan namelijk al-
les worden wat het kind erin ziet. Dit geeft 
een speels tintje aan yoga wat het zeer 
toegankelijk maakt voor iedereen.

Inspanning & Ontspanning: De Wobbel is 
goed inzetbaar voor uitbundig spel, maar 
kan ook juist voor rustmomenten zorgen.
Rust: De ritmische bewegingen door ge-
bruik van de Wobbel brengen rust in hoofd 
en lijf.

Kracht: Met behulp van de oefeningen op 
dit balansbord worden spiergroepen gericht 
aangesproken, ontwikkeld en versterkt.
Lichaamsbewustzijn & Balans: Het ge-
bruik van de Wobbel vergroot het lichaams-
bewustzijn en stimuleert de balans.
Zelfvertrouwen: Door de ervaring van ac-
tie en rust en door de groei in bewustzijn 
van het lichaam groeit het zelfvertrouwen.

Ik ben dankbaar dat ik Rianne heb mogen 
ontmoeten, dat zij mij mee heeft genomen 
in de wereld van WobbelYoga en ik door 
haar ben opgeleid. Ik kijk er naar uit om 
kinderopvangorganisaties, scholen en kin-
deren uit de omgeving in beweging te laten 
komen.

“Kom kids, laten we wobbelen!”

© Karin J.M. van der Bruggen

NIEUW WobbelYoga voor kids!

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl
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De Efteling opent Nest!
Nee, dat uitroepteken achter Nest! staat er 
niet per ongeluk. Het is een nieuw speelbos 
in De Efteling dat precies op de 69e verjaar-
dag van het park de poorten voor het eerst 
opent op 31 mei. Het is mij eerlijk gezegd 
een beetje ontgaan, maar ik zocht voor u 
uit wat er precies gemaakt is, al heb ik het 
zelf ook nog niet gezien, hoor.

De Efteling verwoordt het als volgt:
“Toen duidelijk werd dat Polka Marina zou 
verdwijnen uit de Wereld van de Efteling 
zochten we naar een nieuwe activiteit voor 
de jonge bezoekers van Ruigrijk. Terwijl 
de oudere kinderen plezier hebben in de 
spannende attracties van Ruigrijk, blijven 
de ‘tassenmoeders en -vaders’ achter met 
de kleintjes. Voor deze jonge kinderen 
wilden we iets toevoegen. Iets dat én bij 
het gebied én bij de jonge doelgroep past. 
Bovendien bestond al lange tijd de wens 
om een inclusieve speeltuin te maken, een 
speeltuin voor álle kindjes.

Nest! is een geheime plek in het bos tussen 
de Game Gallery en De Vliegende Hollan-
der, waar de sferen van Ruigrijk heersen. 
De allerkleinsten kunnen zich hier klaarsto-
men om later de uitdagingen van Ruigrijk 
te kunnen doorstaan. Het is er een beetje 
spannend, want je ziet en hoort de attrac-
ties om je heen. Tegelijkertijd voelt het 
veilig en geborgen, omdat het een afge-
bakend speelbos is. Als een écht nest. Kin-
deren spelen ertussen en met herkenbare 
elementen uit Ruigrijk. Zo kunnen ze straks 
hun zeebenen testen op het dek van het 

schip, de vlag hijsen en op een drakenei 
staan zonder dat deze kapot gaat. Er komt 
een zandtafel op hoogte, objecten om aan 
te voelen en een rustiger gedeelte. Maar 
er	zijn	ook	ՙkanonskogels՚	om	op	te	balan-
ceren, een hangmat om in uit te rusten en 
het boegbeeld van de grommende leeuw. 
Hele jonge kindjes kunnen heen en weer 
wippen in superzwaar ogende ijzeren mijn-
karretjes of de afdaling wagen vanaf de mi-
niatuurversie van Baron 1898.”

Marc de Hond
Begin juni 2020 overleed Marc de Hond op 
42-jarige leeftijd aan de gevolgen van kan-
ker. Hij maakte in eerste instantie naam als 
internetondernemer en dj. Door een ope-
ratie aan een tumor in zijn ruggenmerg be-
landde De Hond in 2002 in een rolstoel. Na 
zijn revalidatie werd hij beroemd als rol-
stoelsporter, schrijver en theatermaker en 
droomde hij ervan om de wereld rolstoel-
vriendelijker te maken. Hij genoot met zijn 
gezin jarenlang van de Efteling. De inspira-
tie over toegankelijkheid van attracties die 
hij daarbij kreeg, deelde hij met de Efte-
ling en hij adviseerde het park hierin, met 
speelbos Nest! en een nieuw sprookje, De 
redders van Ruigrijk als kers op de taart. 
Marc schreef het net voor zijn overlijden.
Remona de Hond, de weduwe van Marc, 
noemt het uitbrengen van het sprookje 
de bekroning op de samenwerking met de 
Efteling. “Vlak voor zijn overlijden heeft 
Marc duidelijk laten weten dat dit een van 
zijn laatste wensen was. Ik ben erg trots en 

 °Marc de Hond (1977-2020)
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dankbaar dat de Efteling op deze manier 
zijn naam vereeuwigt.”

Het moderne sprookje gaat over Rutger, 
een jongen die de sterkste en stoerste 
ridder van het land wil worden. Maar om-
dat Rutger in een rolstoel zit, lijkt dit een 
moeilijk te verwezenlijken droom. Toch 
besluit hij, als een draak de bewoners van 
Ruigrijk bedreigt, op pad te gaan en ieder-
een te redden. Dat doet hij samen met zijn 
buurmeisje Ellen, die niet kan zien.
Het Speelbos Nest! is dus al open en bin-
nenkort verschijnt een prentenboek, een 
voorleesversie en een tactiel prentenboek, 
speciaal voor kinderen met een visuele, 
auditieve of communicatieve beperking. In 
deze versie zijn de illustraties voelbaar en 
wordt de tekst zowel in drukletters, als in 
braille weergegeven. 250 Scholen die zijn 
aangesloten bij Stichting Prentenboeken 
krijgen namens Stichting Natuurpark de Ef-
teling het tactiel prentenboek samen met 
het reguliere boek aangeboden. Zo kunnen 
straks alle kinderen in de klas het sprookje 
samen beleven.
Dat verdient inderdaad een uitroepteken, 
nietwaar?!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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De grachten van Het Witte Kasteel
Naar aanleiding van het artikel van Lau-
ran Toorians in de vorige editie van Rond 
de Toren en publicaties in de Duinkoerier, 
hierbij enkele toelichtingen die essentieel 
zijn voor een goede oordeelvorming over 
de grachten van Het Witte Kasteel.

Ik ben het eens met Lauran dat de discus-
sie hierover niet in de politiek moet wor-
den gevoerd, maar allereerst de Stichting 
aangaat. Publicaties met foto door de lo-
kale CDA zonder contact of overleg met de 
Stichting is uit den boze. Hiervoor is inmid-
dels door hen excuses aangeboden.

Op de oude kaarten van Het Witte Kasteel 
is te zien dat de kasteelgrachten werden 
gevoed door kwelwater, afkomstig van de 
Kommer en een vennetje dat je nu nog ziet 
liggen links van de grint naar Udenhout: 
enkele honderden meters voor de Zandlei. 
De zandrug met als hoogste punt de kerk 
en het kasteel is de waterscheiding tussen 
waterschap De Zandlei – De Dommel (alles 
ten oosten van deze lijn) en waterschap De 
Donge.

Moeilijkheden waterafvoer   
is van alle tijden
Moeilijkheden met waterafvoer waren er in 
vroegere tijden en bestaan nu nog (Eclip-
tica). Daarbij voegt zich nu het probleem 
van de verdroging na twee zeer droge zo-
mers met veel boomsterfte, bijvoorbeeld 
de	 fijnspar	 tegenover	 De	 Finantiën	 en	 de	
pieken door klimaatverandering. Water 
zoekt de makkelijkste weg, mits er geen 
ingrepen zijn gedaan door de mens.

De vloeivelden van Tilburg, zowel aan het 
Spinderspad (nu: Noorderbos) als aan de 
Kommerstraat in Moerenburg en van Loon 
op Zand (Heideweg) hebben de waterlopen 
drastisch veranderd omdat deze velden elk 

jaar door achterblijvend slib hoger kwa-
men te liggen.

Opnieuw uitdiepen
De grachten rond het kasteel en het Zaad-
huisje werden in 1957 door Freule Verhe-
ijen voor een deel gedempt ten oosten van 
de Kasteellaan ten gunste van gebruik als 
weiland door Vermeulen. Hierbij werden 
enkele aanvoersloten van kwelwater af-
gesloten. Oudere inwoners weten nog dat 
ieder najaar de Kommersloot overliep en 
aangrenzende weilanden onder water ston-
den.	 Onder	 regie	 en	 financiering	 van	 Jan	
Lemmens werden in de zeventig en tach-
tiger jaren de grachten uitgediept en ge-
schoond en werden de uit de Tweede We-
reldoorlog afkomstige blindgangers door 
de mijnopruimingsdienst menige keren on-
klaar gemaakt en opgeruimd.

Hij verving de onderdoorgang (het tunnel-
tje) van de gracht van het Zaadhuisje naar 
het kasteel, die door jongeren uit Loon ge-
bruikt werd om ongezien in de kasteeltuin 
te komen, door een buis met een diameter 
van ongeveer 30 cm. Tevens vernieuwde hij 
de fundering van het kasteel en bracht een 
pomp aan die zorgde voor een constant wa-
terpeil, hetgeen bittere noodzakelijk was 
voor het vochtvrij krijgen van de kelders 
en voor de stevigheid van de fundering van 
het kasteel. Het opgepompte water was en 
is kraakhelder.

Invloed opheffen vloeivelden
De	invloed	van	het	opheffen	van	de	vloei-
velden in en rond 1995 en overschakeling 
naar moderne waterzuiveringsinstallaties 
zorgde voor het bijna droogvallen van de 
Blauwloop, onder andere door het weste-
lijk rioolstelsel van Loon via een drukpers-
leiding ondergronds aan te leggen van de 
Bergstraat via het Kraanven naar de water-
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zuivering in Kaatsheuvel. Het water in de 
grachten is door de kasteelheren van Dal 
en van Helvoirt en daarna door de Punder 
met rust gelaten, waardoor baarzen tot 30 
cm grootte konden uitgroeien en het ijsvo-
geltje vaste bezoeker is geworden. Beide 
zijn indicatoren dat het water in de gracht 
om het kasteel prima is.

De Punder heeft er vijf jaar, om belas-
tingtechnische redenen, over gedaan om 
het Witte Kasteel aan de Stichting: dus de 
Loonse bevolking, over te dragen. Weke-

en kruiden aan de Loonse bevolking aange-
boden zou kunnen worden. Uit de monsters 
bleek dat aan de noordkant van de binnen-
plaats het water in de voorgracht is ver-
ontreinigd met zware metalen (Hg en Cr). 
Deze moet dus met rust gelaten worden.

Geschikt voor besproeiing en drinken
Het water uit de kasteelgracht en het op-
gepompte water zijn goed en geschikt voor 
besproeiing en drinken. De gronden zijn ge-
schikt voor begroeiing met gewassen voor 
consumptie. Een kleine plek aan de west-

zijde, waar vroeger 
de toegangsbrug tot 
de schuilkerk (brou-
werij) heeft gele-
gen, moet met rust 
gelaten worden.  
Aan de westkant 
staan alleen beuken 
en pseudorobinia 
(Acasia’s).

De Stichting Het 
Witte Kasteel, eige-
naar van de grach-
ten, wil geen wisse-
lende waterstanden 
in verband met de 
kasteelfundering, 
wil geen water in 
de kelders, wil de 
baarzen en ijsvogels 
behouden, wil geen 

water toelaten waarin nog restanten van 
medicijnen en de pil zitten (die door wa-
terzuiveringsinstallaties niet te verwijde-
ren zijn) in zijn grachten en wordt daarin 
gesteund door de vrijwilligers.

De derde droge zomer staat voor de deur: 
oppompen is beter dan omleiden.

Jan van Riel,
vrijwilliger Stichting Het Witte Kasteel

lijks staan 40 tot 60 vrijwilligers vanaf het 
begin het Stichtingsbestuur bij.

Omdat men van mening was dat er een 
groentetuin, een kruidentuin, een hoog-
stamboomgaard en een rosarium bij het 
kasteel hoorde, zijn wij begonnen om 
grondmonsters en watermonsters te ne-
men zodat er gegarandeerd veilig voedsel 

 °Het water uit de kasteelgracht en het opge-
pompte water zijn goed en geschikt voor 
besproeiing en drinken.
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Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096

Je betaalt alleen het duurste artikel! Geldig op alle 
geselecteerde artikelen in onze tent. Niet i.c.m. acties en 
aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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Verkeersregelaars nodig?

VKR Team gemeente Loon op Zand!
Nu alle coronamaatregelen langzaam wor-
den ingetrokken en er volgens ‘Den Haag’ 
een normale zomer lijkt aan te komen, 
worden er weer plannen gemaakt om eve-
nementen te gaan organiseren.

Om een evenement te mogen organiseren 
is een gemeentelijke vergunning noodzake-
lijk. In de vergunning staan allerlei voor-
schriften o.a. op het gebied van verkeers-
veiligheid. De gemeente is aansprakelijk 
voor deze veiligheid en tracht die via de 
vergunning te waarborgen tijdens evene-

menten. Vooral bij wegafsluitingen en par-
keervoorzieningen wordt dan vaak de inzet 
van verkeersregelaars voorgeschreven. 
Parkeerhulp, niet bedoeld voor parkeerter-
reinen, maar voor de openbare wegen. Op 
de parkeerterreinen kunnen en mogen or-
ganisatoren dit met eigen mensen regelen 
evenals het innen van parkeergelden.

Bij wegafsluitingen zijn deze mensen nood-
zakelijk omdat er nog steeds automobilis-
ten zijn die denken dat hekken en borden 
niet voor hen gelden. Het hek wordt op-
zijgezet en men rijdt het evenemententer-
rein op met gevaar voor de daar aanwezige 
bezoekers. Belangrijk is dat hulpverleners 
zoals brandweer, ambulance en politie bij 
nood altijd gemakkelijk toegang hebben 
tot het evenement.

Uitbesteden aan VKR-team
De organisator is verantwoordelijk voor de 
juiste inzet van de verkeersregelaars. Zij 
kunnen dit zelf regelen hetgeen veel werk 
is. Iedereen persoonlijk benaderen en zor-
gen voor de wettelijk voorgeschreven oplei-
dingen, kleding en communicatiemiddelen. 
Ook kan de organisatie dit voor een relatief 
laag bedrag uitbesteden aan het VKR Team. 
Dit team regelt dan de verkeersregelaars 
met de juiste opleiding, uitrusting en com-
municatiemiddelen.

De evenementenorganisator blijft verant-
woordelijk voor de plaats en inzet van de 
verkeersregelaars. Daarom moet de organi-
sator in samenspraak met de gemeente een 
verkeers- en bordenplan maken met daarin 
onder andere de plaats en taak van de ver-
keersregelaars. Als resultaat daarvan moet 
de organisatie de verkeersregelaars een 
schriftelijke plaats- en taakinstructie ge-
ven. Daarin staat waar de verkeersregelaar 

 °De verkeersregelaars van VKR Team gemeente 
Loon op Zand zijn weer inzetbaar!  
(Eigen foto)
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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

VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

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 - 17.30  
Zaterdag  09.00 - 17.00

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

Wij repareren alle type fietsen en e-bikes.

Gratis haal en breng service binnen Loon op Zand.
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moet staan en welke taken hij daar moet 
uitvoeren. Daar moet de verkeersregelaar 
zich aan houden. Als hij, bij voorbeeld bij 
wijze van een 'vriendendienst' een bekende 
door wil laten, dan is dat streng verboden. 
De organisatie bepaalt wie toegang heeft 
tot het evenemententerrein.

Onze verkeersregelaars zijn vrijwilligers. 
Wij vragen alleen een vergoeding om onze 
kosten te betalen. Denk aan kleding, por-
tofoons, verzekeringen en zendvergunning. 
Als in een vergunning een verkeersregelaar 
wordt voorgeschreven volstaat een be-
voegde evenementenverkeersregelaar. In-
zet van beroeps, vele malen duurder, zelfs 
op drukke plaatsen wordt door de gemeen-
te niet geëist.

Dit artikel is bedoeld voor organisatoren 
welke na een lange tijd van stilstand dit 
geheugensteuntje misschien kunnen waar-
deren en alle andere mensen die dit lezen. 
Hopelijk begrijpen zij nu nog beter dat een 
evenement organiseren veel werk vraagt. 

Zijn er na het lezen van dit artikel nog vra-
gen? U kunt altijd contact met ons opne-
men. Ook als u zich als verkeersregelaar 
wilt inzetten voor de gemeenschap willen 
wij u graag verder informeren.

Peter Knip, voorzitter VKR Team
telefoon: 362246
e-mail: peter.knip@home.nl

Heeft u interesse in een bouwkavel in de vrije sector, in het 
dorp Loon op Zand, voor het bouwen van een:

* Gezinswoning?

* Seniorenwoning?

* Mantelzorgwoning?

Dan kunt u dit via een e-mailbericht kenbaar maken bij de   
Gemeente Loon op Zand via e-mailadres: info@loonopzand.nl

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Hallo allemaal!

Kijken jullie ook al uit naar de zomerva-
kantie? Jeugdvakantiewerk Loon op Zand 
zeker wel! In de week van 23 tot en met 
27 augustus 2021 organiseren we voor alle 
kinderen van 4 tot 13 jaar in en om Loon op 
Zand de gezelligste activiteitenweek van 
de zomer. We zijn heel blij dat we dit jaar 
een vorm hebben kunnen vinden om vol en-
thousiasme iets te kunnen bieden aan de 
kinderen. Graag informeren we jullie daar 
over.

Wat is Jeugdvakantiewerk?
We zijn een stichting, die al 38 jaar lang 
een week in de zomervakantie organiseert 
voor de kinderen van de basisscholen. Deze 
week vindt normaal gesproken plaats met 
heel veel kinderen en vrijwilligers in de 
Wetering, maar helaas ivm Covid hebben 
we moeten denken aan een ander concept 
dit jaar.
Alle kinderen kunnen dit jaar gelukkig wel 
meedoen aan alle activiteiten die in het 
dorp en online te doen zijn. Je kunt zelf 
op pad gaan of meedoen met je familie, 
vriendjes of klasgenootjes. Hier volgt kort 
een kijkje in het voorlopige programma:

•	Maandag 23 augustus: duinkliederen, 
 bosspel, thuis knutselopdrachten maken, 
prijsvraag online.

•	Dinsdag 24 augustus: fototocht, levend 
ganzenbord op de Kasteelweide, prijs-
vraag online.

•	Woensdag 25 augustus: groot bingo spel 
op de Kasteelweide, springkussens en 

stormbaan op locatie, prijsvraag online.
•	Voor de kinderen uit groep 8 wordt er 
woensdagavond	 een	 speciale	 filmavond	
georganiseerd. Hiervoor moet je mini-
maal een dagkaart hebben aangeschaft.

•	Donderdag 26 augustus: waterspelen op 
de Kasteelweide, levend memory door 
het dorp, prijsvraag online.

•	Vrijdag 27 augustus: thuis bakopdracht, 
picknick op Kasteelweide met verrassing, 
prijsvraag online.

Jeugdvakantiewerk Loon op Zand verzorgt 
alle activiteiten en de benodigde materi-
alen. Als je meedoet, ontvang je het pro-
grammaboekje en de verdere uitleg over 
je deelname. Let op! JVW heeft dit jaar 
geen volledige begeleiding van kinderen. 
Hiervoor moet u zelf iets regelen, zodat de 
activiteiten netjes verlopen.

Je kunt je voor 1 of meer dagen opgeven 
door een aanmeldformulier in te vullen via 
onze website: www.jeugdvakantiewerk-
loonopzand.nl. De kaart of kaarten zijn 
op naam geregistreerd en kunnen niet wor-
den geruild, geretourneerd of uitgewisseld 
worden. Bekijk de mogelijkheden van deel-
name goed. Aanmelden kan vanaf 3 juni tot 
3 augustus via de website. Lukt dit niet, 
neem even contact op via ons telefoon-
nummer.

Groepskaart
Misschien vind je het leuk om met een 
klein groepje kinderen mee te doen. Dat 
kan en mag. Daar is een groepskaart handig 
voor. Let op! De groepskaart is gebaseerd 
op deelname van maximaal 4 kinderen in 
1 groep. Is je groep groter, dan heb je nog 
een groepskaart nodig. Ieder kind dat mee-
doet, moet bij een groepskaart de namen 
van de groepsgenoten doorgeven.
Wil je de hele week mee doen, helemaal 
top, dan krijg je korting. Dit is te lezen 
bij de prijzen van deelname aan de week. 
Deze kunt u bekijken op onze website. We 
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hopen dat we zo iedereen wat kunnen bie-
den. Met wie en wanneer je de week van 
JVW beleeft, bepaal je dus helemaal zelf. 
Normaal zouden we vrijwilligers inzetten, 
die de kinderen zouden begeleiden in alles. 
Helaas kunnen we dat niet bieden dit jaar 
i.v.m. de geldende maatregelen en de kno-
pen die we als organisatie eerder dit jaar 
hebben moeten doorhakken.

Oppas gezocht
Wat we wel bieden is een mogelijkheid tot 
een koppeling met een oppas. Een oppas, 
die via onze organisatie heeft laten we-
ten, dat zij of hij beschikbaar is om mee 
te doen. We kunnen u en uw kind koppelen 
aan zo’n enthousiasteling. Zolang de oppas 
voorraad strekt natuurlijk en een match 
gemaakt kan worden. We brengen u in con-
tact met de oppas, waarna u zelf onderling 
afspraken maakt over de dagen, tijden en 
eventuele vergoeding. Hierin mengt JVW 
zich verder niet. Na de koppeling is de 
organisatie niet verantwoordelijk voor de 
verdere afspraken.
Zoekt u een leuke en betrouwbare oppas, 
dan hebben we zeker goede mogelijkheden 
en kunt u in het aanmeldformulier ook aan-
geven of u hier gebruik van wilt maken.

We kunnen ons ook voorstellen dat ouders, 
verzorgers, familie onderling afspraken 
maken over de begeleiding van kinderen. 
Ook zo kunnen we samen zorgen voor een 
avontuurlijke week in het dorp.

Regels en afspraken
Er zullen enkele centralere momenten 
plaatsvinden in de week die veelal rondom 
of op de Kasteelweide plaatsvinden. Hier 
vindt u vanuit de organisatie aanwijzingen, 
die dan gelden voor eventuele maatregelen 
i.v.m. COVID. 
De organisatie moet er op toe zien, dat 
deze dan geldende maatregelen ook nage-
leefd worden. We hopen op uw medewer-
king. Dat we geen 100% kunnen bieden, 

is iets waar we allemaal wat van vinden. 
Maar belangrijk voor de kinderen en voor 
Jeugdvakantiewerk Loon op Zand is dat we 
op een manier iets kunnen bieden en daar-
door blijven bestaan. Wij gooien de hand-
doek niet in de ring en zouden heel graag 
ervaren dat ons evenement iets kan zijn, 
wat ons dorp weer kleur geeft na een bi-
zarre tijd. Daarom een oproep om mee te 
doen en de kinderen en de organisatie te 
steunen.

We kijken enorm uit naar een aangepaste, 
maar wederom bijzondere editie van JVW. 
We zijn trots dat we toch iets kunnen neer-
zetten en we hopen dat Loon op Zand veel 
plezier gaat beleven aan ons evenement.
Heeft u vragen dan kunt u bellen of appen 
met ons nummer: 06-30487268.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, 
een oppas, een sponsor of een helpende 
hand. Ook hiervoor kunt u ons berichten 
via het telefoonnummer.
Volg ons ook op Facebook voor snelle en 
actuele berichten. Heel graag tot ziens!

Namens bestuur van   
Jeugdvakantiewerk Loon op Zand,
Jelske Coolen-Aussems
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Luxe Italiaanse damesschoenen en tassen

Grote magazijnopruiming bij Noë
Noë’s worden ontwikkeld door Italiaanse ontwerpsters. High-end fashion en vakmanschap 
geven die onmiskenbare tijdloze uitstraling en de perfecte pasvorm. Alleen de beste mate-
rialen voor jouw schoenen. Tijdens het tweede weekend van juni houden wij op ons adres 
De Hoogt 4 in Loon op Zand een grote magazijnopruiming en bieden u een ruime keus aan 
pumps, peeptoes, enkellaarzen, sandalettes, booties, laarzen, sandaaltjes, sjaals, tassen, 
clutches en meer.
Op 11 en 12 juni van 12.00 tot 20.00 uur en op 13 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

Noë magazijn I De Hoogt 4 Loon op Zand I www.noe.shoes I @noe88colors
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Leden ECLoZ stemmen in met vervolgstappen Zonnepark

Het initiatief van ECLoZ | om om een zon-
nepark te ontwikkelen op de vloeivelden 
aan de Heideweg in Loon op Zand is weer 
een stap dichterbij gekomen. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. 
hebben de leden van ECLoZ ingestemd met 
het oprichten van en deelnemen in pro-
jectvennootschap Zonnepark Loon op Zand 
BV. Zij gaven het bestuur ook de opdracht 
tot voorbereiden van participatie en al wat 
verder nodig is voor de ontwikkeling van 
Zonnepark Loon op Zand B.V.

De eerstvolgende stap die nu gezet kan 
worden is het tekenen van de overeen-
komst met de samenwerkingspartners in 
deze: Sepp BV, een lokale ondernemer met 
jarenlange ervaring bij de ontwikkeling van 
zonneparken en het Klimaatfonds Neder-
land, opgericht met het doel bij te dragen 
aan de energietransitie met kennis, erva-
ring en kapitaal voor grootschalige zonne-
energieprojecten in Nederland.

Samen met Klimaatfonds Nederland in 
Zonnepark Loon op Zand BV
De bouw en exploitatie van het Zonne-
park vindt plaats in een gezamenlijke ven-
nootschap met Klimaatfonds Nederland, 
Zonnepark Loon op Zand BV. ECLoZ en 
Klimaatfonds Nederland zijn elk voor 50% 

aandeelhouder in de BV. Hiervoor zullen de 
nodige overeenkomsten worden gesloten. 
Samen met Klimaatfonds deelt ECLoZ het 
streven tot actieve bevordering van duur-
zame energie opwek in de samenleving.

Stand van zaken   
ontwikkeling Zonnepark
Om te komen tot de oprichting van het zon-
nepark van 8 ha, met in totaal rond 16.000 
panelen, met kabels, leidingen, transfor-
matoren en een netkoppelstation op de 
vloeivelden, zijn meerdere vergunningen 
nodig. Er is een aanvraag ruimtelijke orde-
ning bij de gemeente Loon op Zand inge-
diend. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen 
van alle benodigde rechten, vergunningen, 
bijdragen/subsidies, netaansluiting en con-
tracten. Als deze praktische zaken zijn ge-
regeld en ook de gemeenteraad heeft haar 
toestemming gegeven, kan in september de 
SDE+ aanvraag bij de rijksoverheid worden 
ingediend. Na toekenning van deze subsidie 
kunnen in het voorjaar van 2022 aannemers 
gecontracteerd worden en wordt deelname 
aan het project d.m.v. een rentedragende 
geldlening opengesteld. Start van de bouw 
wordt verwacht in het najaar van 2022, zo-
dat in het voorjaar van 2023 de eerste zon-
nestroom geleverd kan worden.

Financieel deelnemen?
Heeft	u	belangstelling	om	straks	financieel	
deel te nemen? Vul dan het interesse-for-
mulier in op de Zonneparkpagina op de site 
van ECLoZ | om: www.ecloz.nl. 

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Concert
‘LEONARDO PALACIOS en RADBOUD VAN GELDRE’

 
    Zondag 20 juni 2021 - 11.00 uur en 12.30 uur

    Entree € 12,50

Romantische periode
Laat u tijdens dit concert verwennen door prachtige stukken uit de Romantiek, zoals 
werken van de Italiaanse vioolvirtuoos Paganini en van Max Bruch. Maar ook zullen beide 
heren prachtige Miloga’s en Tango’s voor u ten gehore brengen van componisten uit 
Zuid-Amerika, zoals Sebastiaan Piana en Astor Piazzolla.

Leonardo Palacios en Radboud van Geldre zijn beiden virtuoze muzikanten en collega-
docenten aan De VAK, Centrum voor de kunsten in Delft.

Het concert vindt plaats in de benedenkamer en is daarom ook rolstoeltoegankelijk.
Door de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt, reserveer daarom op tijd.

meer info:   www.hetwittekasteel.nl/concerten
reserveren:  cultuur@hetwittekasteel.nl

Het Witte Kasteel      -      Kasteellaan 17      -      Loon op Zand
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* 4 SOORTEN STOOFVLEES 
* 5 SOORTEN STAMPPOT 

* 6 SOORTEN SOEP 
Uit de vriezer binnen 10 min. op tafel 

 MAALTIJDSERVICE   
Vers gemaakt op ma. wo. en vrij. 6 maaltijden per week 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

U vindt alle informatie op onze website, u mag ook gewoon bellen. 

www.lekkergewoonuitloon.nl 

Gerlachusstr. 75, Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
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Popkoor Undercover - This is me!

Kennen jullie ons nog? We hebben elkaar 
afgelopen jaar niet face-to-face muziek 
makend mogen ontmoeten. Maar we zijn 
er nog wel hoor!
Misschien wel eens zo actief als je van ons 
gewend bent. Weet je nog? Dat popkoor 
dat van gezelligheid houdt bij de Loonse 
activiteiten en er zeker graag wat aan toe-
voegt. Kerstklanken in de Langstraat vanuit 
De Wetering, Top2000 vanuit Het Klavier.
Wat ons jubileumconcert had moeten zijn 
afgelopen jaar dat hebben wij nu samenge-
steld in een digitale versie, ons bijzondere 
verhaal, de Undercover reis door Corona-
tijd, dat zijn wij: This is me!

In de regio heeft Undercover in korte tijd 
een aanzienlijk niveau bereikt als popkoor 
dat top40 nummers covert met een eigen 
Undercover identiteit. Verbinding daarin 
was altijd al topprioriteit. Deze verbin-
ding gaat vele malen verder dan de passie 
voor het samen maken en uitdragen van 
muziek.

Wij nemen u graag mee in ons verhaal van 
alles-verbindende sociale vriendschap. 
Een groep van veertig mensen maakt ook 
evenzoveel individuele verhalen en ver-
bindingen. Verhalen die dichter bij elkaar 
staan dan je in eerste instantie denkt.
Er zíjn voor elkaar!
En dat niets doen, in tijd van quarantaine 
voor groepszangers, nooit een optie is 
geweest voor onze leden, heeft geresul-
teerd in: This is me!

Creativiteit, nieuwe mogelijkheden opzoe-
ken, buiten je comfortgrenzen gaan. Tus-
sen thuiswerken, kinderen lesgeven en het 
gezinsleven door. 
Wat hebben we gedaan al die tijd dan? 
Thuis zingen, dansen en elkaar opzoeken 
voor	het	opnemen	van	een	filmscript	voor	
de clips.
Wij	 delen	met	 u	 dat	 ՙverbondenheid	met	
elkaar՚	en	̔ kleine	lichtpuntjes՚	ons	blij	ma-
ken in deze bijzondere tijd.

Wij danken jullie voor de benoeming tot 
Beste cultuurclub in onze gemeente en 
zelfs in de provincie Noord-Brabant! Tot 
die tijd, steun ons nog even door te genie-
ten van een borrelpakket This is me! Bij 
uw Loonse ondernemer Slagerij William 
Martens (De zaak vol smaak) en Brilliant 
Bottels. Voor toegang tot het concert en 
borrelpakket, bezoek onze website: www.
popkoorundercover.nl/#concertagenda.
Beleef ons concert This is me! 

We hopen je gauw weer zingend te mogen 
begroeten. Enjoy.

Nicole von Burg
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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

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Cruciale fase toekomst Gemeente Loon op Zand aangebroken
Als medeauteurs van de Toekomstagenda 
2030 hebben wij aangedrongen op een 
onderzoek naar de bestuurlijke toekomst 
van onze gemeente. Hieruit voortvloeiend 
heeft de gemeenteraad aan bureau Be-
renschot de opdracht verstrekt om de be-
stuurlijke toekomst van onze gemeente te 
onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in het 
rapport	 ՙBestuurlijke toekomst van Loon 
op Zand՚.	Het	rapport	is	op	15	maart	2021	
naar de gemeenteraad gestuurd en zal 
op 10 juni in de gemeenteraad besproken 
worden. Alhoewel de toon van het rapport 
uiterst vriendelijk is, zijn de conclusies 
duidelijk en hard. Loon op Zand moet kie-
zen. Niets doen is geen optie. Het college 
staat voor een belangrijke beslissing. Wat 
zal hun oordeel zijn? We zijn aanbeland bij 
een cruciale fase over onze bestuurlijke 
toekomst.

Problematiek wordt onderkend
Wij kunnen ons vinden in de beoordelingen 
van dit rapport. Vooral omdat wij al in onze 
presentaties, voorafgaande aan de samen-
stelling van de toekomstagenda, enkele 
van de pijnpunten hebben aangegeven. 
Deze zijn in het rapport op een professi-
onele en uitvoerige wijze weergegeven. In 
de diverse media heeft u al kennis kunnen 
maken met dit onderzoek en de resultaten 
hiervan. We gaan deze hier niet herhalen 
maar enkele bevindingen uit dit rapport 
willen wij wel even aanstippen.

We zijn een relatief kleine gemeente met 
daardoor de nodige problemen en uitdagin-
gen. Vanwege de vergrijzing zullen de uit-
gaven	voor	Wmo-faciliteiten	flink	gaan	stij-
gen.	Ook	de	 ՙvraag	naar՚	en	 ՙkosten	voor	
jeugdhulp՚	 nemen	 in	 Loon	 op	 Zand	 flink	
toe, zelfs sterker dan landelijk gemiddeld.
Er is behoefte aan extra starterswoningen 
en vooral ook aan extra seniorenwonin-
gen. Daarnaast laten de cijfers zien dat de 

gemeente nog een grote opgave heeft op 
het gebied van circulariteit, energie en kli-
maat.

We	 hebben	 een	 sterk	 toeristisch	 profiel.	
De gemeente moet haar voortrekkersrol op 
toeristisch gebied richting de regio waar-
maken. Dit vraagt veel van de gemeente op 
diverse beleidsterreinen. Denk daarbij o.a. 
aan het Eftelingdossier. Bij een rondgang 
langs onze buurgemeenten komt naar vo-
ren dat we vanwege de geringe capaciteit 
vooral komen halen en weinig inbrengen. 
Loon op Zand hobbelt mee.

De ambtelijke organisatie is relatief klein 
en zeer kwetsbaar. Ze piept en kraakt. Van-
wege de werkdruk is ziekteverzuim zorge-
lijk. Veel externe krachten worden tijdelijk 
ingehuurd. Ook is er een grote doorstroom 
van ambtenaren naar grotere gemeentes. 
Hierdoor gaat veel kennis verloren.

Er	zijn	ernstige	zorgen	om	de	financiën.	De	
begroting is (sinds dit jaar) sluitend maar 
de reservepositie bescheiden, de lokale 
lasten relatief hoog en de weerstand ten 
opzichte	 van	 het	 risicoprofiel	 nadert	 een	
kritieke grens. De verslechtering van de 
financiële	positie	is	ontstaan	door	externe	
ontwikkelingen	(financiële	effecten	decen-
tralisering) en door bestuurlijke keuzes. De 
externe ontwikkelingen zien er ook voor de 
toekomst niet positief uit. Het rijk wil het 
gemeentefonds, waaruit gemeenten be-
taald worden, op een andere manier ver-
delen. Dat betekent dat kleine en middel-
grote gemeenten waaronder dus ook Loon 
op Zand, minder per inwoner krijgen uitge-
keerd en grote gemeenten meer.

Lichtpuntjes
Is het nu alleen maar kommer en kwel? 
Nee. We zijn een historische gemeente met 
hechte dorpen. Loon op Zand heeft actieve 
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inwoners in verenigingen en de mantel-
zorg. Veel wordt zelf opgepakt. Het be-
stuur is actief. Het voordeel van een klei-
nere gemeente is ook dat men vaak dichter 
op de inwoners staat. Dit geeft het voor-
deel van betrokkenheid en herkenbaar-
heid. Nadeel kan zijn dat de onderwerpen 
op detailniveau liggen en er een constante 
druk ligt om op dat niveau aan de wensen 
te voldoen, waardoor de strategie (lange 
termijn) en regionale context naar de ach-
tergrond raken. Qua duurzaamheid doen 
we het niet slecht, maar we zijn ook geen 
koploper. Dankzij de mooie natuur om ons 
heen zijn we uitgeroepen tot de mooiste 
wandelgemeente. En terecht, want Loon 
op Zand is een prachtige gemeente. Zij is 
het waard om op basis van de bevindingen 
uit rapport Berenschot een goede richting 
te kiezen!

Vernieuwing is noodzakelijk
Een toekomst waarbij het mooie van de 
drie kernen gewaarborgd kan blijven maar 
ook kansen geeft om verder te groeien. Kan 
de huidige bestuurlijke structuur dat aan 
onze mooie kernen bieden? Volgens onze 
bescheiden mening en ook van het rapport 
niet; niets doen is geen optie. Een nieuwe 
richting zal moeten worden aangegeven. 
Daar is moed voor nodig. Samengaan en/
of samenwerking met diverse om ons heen 
liggende kleine gemeenten bieden volgens 
het rapport ook weinig perspectief. Wat 
voor opties blijven er dan nog over?

Onze inwoners hebben recht op een mooie 
toekomst. Daarvoor is nodig een sterk be-
stuur,	 voldoende	 expertise	 en	 financiële	
draagkracht. Een mooie toekomst heeft 
gezonde en sterke wortels nodig.

Wij wensen de huidige raad veel wijsheid, 
kracht en moed toe bij het nemen van dit 
besluit. Blijven we hangen in nostalgie en 
durven wij niet naar de nabije toekomst te 
kijken? Of zijn we zo sterk en moedig in het 

besef dat de bakens verzet moeten gaan 
worden.

Namens de werkgroep   
gemeenschap, bestuur en communicatie
Michiel van Esch
E-mail: politiekcafeloz@gmail.com

Fraude via WhatsApp

Op haar social 
media kanalen 
waarschuwt de 
politie voor wij-
zigingen in de 
populaire berich-
tenapp WhatsApp.
Politieteam: “WhatsApp heeft de instellin-
gen gewijzigd, waardoor iedereen je aan 
een groep toe kan voegen zonder dat je 
het weet. Dit kan gevaar opleveren m.b.t. 
phishing, fraude, oplichting enzovoorts.”

Wijzig je instellingen
De politie geeft aan dat je de instellingen 
eenvoudig zelf kunt wijzigen. Wijzigen 
naar veilige instellingen doe je als volgt:

• Open WhatsApp.
• Ga naar ՙinstellingen՚.
• Kies ՙaccount՚.
• Kies ՙprivacy՚.
• Kies ՙgroepen՚.
• Selecteer hier ՙcontacten՚ 

i.p.v. ՙiedereen՚.

Nu kunnen alleen je 
eigen contacten je 
toevoegen aan een 
WhatsApp-groep.
Hiermee voorkom je 
de kans op fraude via 
WhatsApp niet, maar 
verkleint de kans wel 
aanzienlijk. 



59

LOONZ bedankt haar klanten
“Het is wel een dingetje, hier in het dorp. 
Dat de winkel ermee stopt”, zegt Judith. 
De winkel die het langst heeft bestaan in 
Loon op Zand, van eerste behoeften in 
textiel (1927) naar moderne ‘womens-
wear’ (2021).
Twintig jaar geleden nam zij met haar 
man Koert de zaak over van zijn ouders. 
Maar voor Judith is nu het moment geko-
men om de winkel te sluiten.

Over een winkel die al zo lang bestaat, kun-
nen we twee Rond de Torens vol schrijven. 
“Maar dat hoeft allemaal niet hoor!”, zegt 
Judith. Eigenlijk wil ze gewoon graag haar 
klanten bedanken. Klanten uit Loon maar 
ook uit de omgeving, klanten die zelfs bij 
haar schoonmoeder al in de winkel kwa-
men.
Ze heeft jaren met plezier in de kleding-
zaak gestaan. Stylen van de winkel, de 

inkoop die ze vaak samen met Koert deed 
maar ook het kletsen met de klanten, ge-
zellig was het altijd!

Dubbel gevoel
“De beslissing om te stoppen voelde als 
een opluchting maar het is wel een dubbel 
gevoel. Zeker als ik denk aan mijn vaste 
klanten en de verhuizing vorig jaar. Maar 
met ons drukke leven en Koert zijn bedrijf, 
blijkt het allemaal toch steeds moeilijker 
te combineren.
Ook is het door veranderde tijden, zoals 
het vele online shoppen, niet meer zo als 
vroeger. Het is tijd voor iets anders, eerst 
lekker genieten van de zomer en dan komt 
er vast iets nieuws op mijn pad!”

 ° Judith en Koert willen vooral al hun klanten 
danken voor de jarenlange klandizie.   
(Eigen foto)
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OP=OP  
Lever uw bonuskaarten nog in op de hoogzomercollectie t/m 5 juni 2021

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP!

Oranjeplein 23 in Loon op Zand

50 %20 % KortingKorting

Eind juni, wellicht eind juli

Tot eind juni zal LOONZ op het Oranje-
plein	blijven	voor	de	opheffingsuitverkoop.	
Mochten er nog een paar weekjes aan ge-
plakt kunnen worden, wordt het wellicht 
eind juli.

Namens Judith en Koert, heel hartelijk be-
dankt voor uw klandizie alle jaren! Dank 
ook voor alle warme reacties die ze tot nu 
toe hebben gekregen, variërend van “jam-
mer dat je weg gaat”, “succes voor de 
toekomst” en “dank voor je enorme klant-
vriendelijkheid.”	Dat	 is	 toch	heel	erg	fijn	
om te horen!

Redactie: Carine van Esch
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De 6 Loonse gemeenteraadsleden
Deze nieuwe Rond de Toren krijgt u vanaf 9 
juni in huis en daarom toch aandacht voor 
de raadsvergadering van nu donderdag 10 
juni omdat daar de vijf politieke partijen 
met elkaar in gesprek gaan over het rapport 
Berenschot wat de bestuurlijke toekomst 
betreft om dan in de raadsvergadering van 
15 juli te besluiten hoe die toekomst eruit 
gaat	zien.	Wij	als	‘Loon	naar	Tilburg՚	zullen	
daar bij monde van Jan van Gompel inspre-
ken en roepen Loonse inwoners op dat ook 
te doen. U moet zich daarvoor melden bij 
griffie@loonopzand.nl, maar u kunt ook 
een inspreektekst aanleveren.

Wij hebben veel ondersteunende reacties 
gehad op ons vorige artikel met de op-
merking dat hun naam bij het inspreken 
genoemd mag worden. De discussie in de 
gemeenteraad op donderdag 10 juni is via 
de website van de gemeente te volgen en 
begint om 19.30 uur.
Het is allemaal kort dag en toch hebben 
wij nog niet gemerkt hoe de vijf politieke 
partijen hun leden over rapport Berenschot 
gaan raadplegen.

Wij doen ook een beroep op u als inwoner 
om de door u gekozen Loonse raadsleden 
te benaderen. Bij Voor Loon zijn dat mevr. 
Coolegem-Jacobs, mevr. K. van Eijndho-
ven-Brekelmans en de heer H. Lommers, 
voor het CDA mevr. D. Pollaert-Veltman en 
de heer A. Maas, bij Pro3 de heer P. Flohr.

Wist u verder over Loon dat;
•	er op Facebook volop ervaringen worden 

uitgewisseld over het niet onderhouden 
van de plantsoenen in ons dorp en dat u 
dit met de Buitenbeter app kunt melden 
bij de gemeente?

•	er ook gediscussieerd wordt over een 
zonnepark op de vloeivelden, waarover 
u heeft kunnen lezen maar wij begrijpen 

dat er in de structuurvisie gewoon ge-
sproken wordt over het planten van bo-
men daar? En dat de gemeenteraad daar 
ook over moet beslissen in juli?

•	wij helemaal niet tegen zonnepanelen 
zijn maar de bomen daar kunnen zor-
gen voor een betere luchtkwaliteit met 
de N261 pal tegen ons dorp aan! En oogt 
groen niet veel landelijker dan een spie-
gelpaleis?

•	u zich digitaal kunt aanmelden voor het 
Stadsnieuws om op de hoogte te zijn van 
activiteiten in Tilburg?

•	volgens onze informatie de start naderbij 
komt van het in procedure brengen van 
het concept ontwerpbestemmingsplan 
van het Van Lier Park wat perspectief 
biedt voor veel woningzoekenden?

•	aan de Bergstraat weer een nieuwe 
spreuk is toegevoegd van Loon naar Til-
burg?

•	bij de raadsvergadering van 31 mei bleek 
dat het voetpad doortrekken voor Voor 
Loon geen prioriteit meer heeft en Pro3 
het nog wel probeerde maar er door deze 
raad geen geld voor beschikbaar wordt 
gesteld. Er was geen discussie meer en 
verder was het ja en amen op wat wet-
houder Bruijniks naar voren bracht.

U begrijpt dat naast deze mededelingen al 
onze aandacht en energie zich richt op de 
discussie en besluitvorming in de gemeen-
teraad. U heeft informatie tot u kunnen 
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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nemen uit een objectief rapport van Bu-
reau Berenschot. U kunt de discussies vol-
gen van de door u gekozen raadsleden en u 
kunt zich op allerlei manieren laten horen, 
ook op loonnaartilburg@ziggo.nl. Wij ho-
pen dat er eindelijk eens sprake zal zijn 
van een echt debat in deze gemeenteraad.

Onze conclusie is duidelijk dat Loon meer 
perspectief/toekomst heeft bij een samen-
gaan met Tilburg en de dorpse eigenheid 
daar niet onder hoeft te lijden, denk hier-
bij zeker aan Udenhout, Berkel-Enschot en 
Biezenmortel.

Inmiddels is de bijval naast de 642 handte-
keningen	 in	2018	voor	‘Loon	naar	Tilburg՚	
alleen maar gegroeid.

‘Loon naar Tilburg՚
Ton Janssen, Jan van Gompel en   
Wim Meulesteen

Voetpad Kloosterstraat
In de Raadsvergadering van maandag 31 
mei maakte wethouder Bruijniks de opmer-
king dat het voetpad zo weinig wordt ge-
bruikt dat het onkruid er welig tiert.
Op bijgaande foto’s is duidelijk dat de kan-
ten niet gemaaid zijn. Achterstallig onder-
houd dus.

Op de tweede foto zie je duidelijk een 
loopspoor door veelvuldig gebruik.

Leuk verzonnen door een wethouder die 
kost wat kost het voetpad wil tegen hou-
den, maar klinkklare nonsens. Jammer 
dat hij geen oor heeft voor alle andere 
argumenten. Waarbij veiligheid voorop ge-
steld…

Arno Coomans

ՙClub Jacqueline՚ te koop?

Het	 ՙbijzondere	 huisje՚	
Kerkstraat 24 is kenne-
lijk te koop. Op de web-
site van de makelaar 
kon ik niets vinden. De 
site geeft aan gekop-
peld te zijn aan de site 
Funda waarop gebou-
wen te koop aangebo-
den worden. Ook een 
zoektochtje op Funda 
leverde echter geen aanvullende gege-
vens op.

Tekst en foto: Ruud Peters
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CDA: iedereen telt!

CDA nodigt u uit om met ons na te denken over onze gemeente
Langs deze weg nodigen wij u van harte uit 
om met ons na te denken over wat in de 
komende jaren nodig is. Met elkaar wil het 
CDA bouwen aan een samenleving waarin 
er aandacht is voor elkaar, waarin mensen 
tot hun recht komen en waarin het goed en 
veilig leven is.

Kan Loon op Zand zelfstandig blijven?
Loon op Zand, met goed 23.000 inwoners, 
denkt na over zijn bestuurlijke toekomst. 
De gemeente heeft haar inwoners en on-
dernemers gevraagd wat zij belangrijk vin-
den en hoe zij over de toekomst denken. 
Loon op Zand heeft bepaald geen vet op 
de botten. Ruimte voor tegenvallers is er 
nauwelijks. De gemeente kan haar belof-
tes dan ook niet altijd nakomen, zeggen 
verenigingen en maatschappelijke organi-
saties.

Adviesbureau Berenschot geeft in zijn 
rapport dat Loon op Zand, als kleine ge-
meente niet altijd kan bieden wat nodig is. 
De ambtelijke organisatie wil wel, echter 
kan vaak niet. Te weinig menskracht en 
te weinig expertise. Een kleine gemeente 
heeft ook voordelen, vinden inwoners. De 
betrokkenheid is groot. Meer samenwerken 
met andere gemeenten, kan de gemeente 
slagvaardiger	en	efficiënter	maken.

Met Samen Loont maakten het college en 
de gemeenteraad in 2016 de stap door te 
groeien naar een sterkere regiegemeente. 

Samenwerken maakt de eigen organisatie 
namelijk minder kwetsbaar (één van de 
vier K’s: kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid 
en klantgerichtheid). Hoe staat onze ge-
meente ervoor? Een sterke regiegemeente 
vergt ook meer participatie van en met de 
gemeenschap.

In de praktijk blijkt het soms lastig inwo-
ners blijvend te betrekken; veel inwoners 
kunnen of willen simpelweg niet meedoen. 
Vaak ontbreken de competenties en tijd bij 
de gemeente om de vanuit democratisch 
oogpunt gewenste dialoog met de samen-
leving te organiseren, zeker op langere ter-
mijn. Oftewel, waar ligt de grens? Waar is 
de samenleving zelf aan zet of waar moet 
juist de gemeente initiatiefnemer zijn en 
kijken hoe zij de samenleving wil en kan 
betrekken?

Samenleving aan zet
Afgelopen maanden heeft het CDA over 
deze vragen nagedacht. Onze hoofdkeuzes 
voor Loon op Zand zijn:
1. Zorgzaam Loon op Zand: samen zorgen 

voor elkaar.
2. Verbonden Loon op Zand: voor een 

krachtige en verantwoordelijke samen-
leving.

3. Bestuurlijke toekomst Loon op Zand: 
voor een dienstbare overheid én eer-
lijke en duurzame economie.

De verbondenheid tussen inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke organisaties 
vormt de rode draad. De gemeente is daar 
dienstbaar aan om samenleven mogelijk te 
maken voor ons allemaal. Over hoe dat het 
best wordt georganiseerd, is het laatste 
woord nog niet gezegd. Het onderzoek van 
adviesbureau Berenschot geeft verschillen-
de richtingen aan om daarover met elkaar 
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in gesprek te gaan. Wat vindt u van belang 
om te realiseren?

Wat volgt?
Op 16 maart 2022 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Wilt u meehelpen 
bij het samenstellen van ons verkie-
zingsprogramma? Laat het ons weten en 
laat uw stem horen. E-mail ons dan via:  
info@cdaloonopzand.nl.

Met hartelijke groet,

Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA
in de gemeente Loon op Zand

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

tel.: 0416 - 363 902
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Bericht van De Boekenbank

Tot nu toe heeft u 
het moeten doen met 
onze gratis boeken 
in de Openbare Boe-
kenkastjes, die her 
en der in het dorp 
staan: felblauw, niet 
te missen. Maar zodra 
lunchroom	՚t	Benkske	

in De Bank ook weer binnen gasten mag 
ontvangen, gaat ook De Boekenbank weer 
open. Tot ons grote plezier en hopelijk ook 
tot dat van veel lezers.
Iedereen is dan weer van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen en liefst dan 
met	 een	 fijn	 boek	 in	 de	 hand	weer	 huis-
waarts te gaan. Onze voorraad is groot en 
er is voor groot en klein aardig wat te vin-
den.
Ook kan je dan weer goede, gelezen boeken 
op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur inle-
veren. Tot nu toe lag ook dat stil, wat wel 
logisch is: als er niets uit kan gaan, kan er 
ook niets binnenkomen, want onze ruimte 
is	uiteraard	beperkt.	Maar	zodra	՚t	Benkske	
ook weer binnen open kan, zijn wij op de 
zaterdag van 10.00 - 11.00 uur ook weer 
beschikbaar om boeken in te nemen.

Met grote nadruk wil ik zeggen: nog mooie, 
goede gelezen boeken kunnen weer ge-
bracht worden. Alleen die zullen wij in-
nemen, want alleen zulke boeken kunnen 
ook wij weer aan een belangstellende ver-
kopen. We zullen echt terdege schiften 
en alleen dát innemen wat wij denken te 
kunnen verkopen. Helaas wordt de laat-
ste tijd nogal vaak ‘troep’ achter gelaten 
in de Openbare Boekenkastjes. Bij het op-
ruimen, waar deze coronatijd veel mensen 
toe heeft aangespoord, gaan kennelijk ook 
heel wat boeken in de doos ‘kan weg’; dat 
wil echter niet zeggen dat wij er altijd blij 
mee zijn en ze in onze kasten willen. Van-

daar nogmaals onze vraag (die ook op de 
kastjes staat): Wilt u alstublieft geen boe-
ken zelf in de kastjes zetten of in dozen er-
bij achterlaten, maar ze bij De Boekenbank 
brengen. Daar zullen wij dan kijken of ze 
voor ons doel geschikt zijn. En ons doel is: 
verkoop van tweedehands boeken, waar-
bij de opbrengst naar lokale goede doelen 
gaat.	We	willen	niet	graag	als	doorgeefluik	
naar de stort fungeren!

Wij hopen dat u tot die tijd toch regelmatig 
een boek van uw gading kunt vinden in de 
Openbare Boekenkastjes. Wij zetten daar 
regelmatig ‘nieuwe’ boeken, zodat een 
kijkje nemen de moeite waard blijft. Maar 
veel leuker is boekenliefhebbers persoon-
lijk	te	ontmoeten.	Hopelijk	mag	՚t	Benkske	
ook binnen over korte tijd weer open, want 
dat betekent dat wij er dan ook weer zijn.
Namens alle medewerkers in De Boeken-
bank,

Cisca Boermans
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De Zee

Op Jenaplanbasisschool De Vlinderboom 
zijn we onlangs schoolbreed gestart met 
het thema ‘De Zee’. Een omvangrijk thema 
met volop inspiratie en aansprekende  leer-
stof voor alle groepen en leeftijden.  
Als je een rondje maakt door de school dan 
kom je uiteenlopende onderwerpen tegen: 
tropische vissen, een groot visnet, een 
mindmap over plastic soep en het milieu. 
En hoe werkt dat bijvoorbeeld met aard-
platen, de zeebodem en de waterkering? 
Uiteraard is de VOC ook een geliefd onder-
werp waar leerlingen veel over kunnen le-
ren en onderzoeken.

Esther en Xixi uit de Hooibeestjes-groep 
laten trots hun eerste resultaten zien van 
o.a. het VOC-logo en schetsen van de di-
verse schepen (foto linkerkolom). Esther 
vertelt en passant dat ze in de meivakantie 
thuis er zelf ook mee bezig is geweest en 
een PowerPointpresentatie heeft gemaakt 
over de geschiedenis van de VOC: “Want ik 
zat toch een soort van opgesloten thuis”. 
Over ‘aansprekend onderwijs’ gesproken! 
Leren vanuit verwondering en eigen moti-
vatie, dat is De Vlinderboom in een noten-
dop.
Wilt u daar meer over weten? Bekijk dan 
eens de site www.devlinderboom.nl of 
neem via telefoonnummer 363432 contact 
op voor een persoonlijke rondleiding. Ook 
in Coronatijd van harte welkom!

Anja van Balkom,
Directeur De Vlinderboom
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Het leven is goed in Loon op Zand

GoodLife Fair op 12 september bij Het Witte Kasteel
Op 12 september is er een GoodLife Fair 
op Landgoed Het Witte Kasteel. Brocante 
en vintageartikelen worden afgewisseld 
met smaakvolle streekproducten en bij-
zondere foodtrucks.

Het leven wordt weer beter
Gebiedscommissie	Centrum	ՙLoon	op	Zand՚	
en Het Witte Kasteel hebben de handen 
ineen geslagen om u op 12 september te 
laten genieten van al het goeds en moois 
dat Loon op Zand… Natuurlijk te bieden 
heeft. Een fraaie locatie, sfeervolle kra-
men, heerlijk eten en een lekker drankje. 
Dat is genieten met een grote ‘G’.

wel doorleefd zijn door de tand des tijds. 
Goed van kwaliteit en fraai gerestaureerd 
en prachtig gepresenteerd. Het loont de 
moeite om deze kramen te bekijken.

Naast brocante kunt u ook bourgondisch 
genieten. Op de fair worden allerlei streek- 
en homemade producten aangeboden. Ook 
zijn er sfeervolle foodtrucks met bijzon-
dere spijzen. Op de binnenplaats kunt u bij 
‘Het Koetshuis’, genieten van een drankje 
op het terras met heerlijke muziek.

Van harte welkom
Na het succes van GoodLife in 2019 had-
den we de traditie graag doorgetrokken 
naar 2020. Doordat we ons samen gehou-
den hebben aan alle moeilijke maatrege-
len mag er gelukkig meer. Daarom hopen 
we van harte jullie welkom te kunnen he-
ten op zondag 12 september van 10.00 tot 
16.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda.

Meer informatie
Voor meer informatie over GoodLife 2021 
ga naar: www.loonopzandnatuurlijk.nl
of stuur een e-mail naar:   
info@loonopzandnatuurlijk.nl.

Brocante en Bourgondisch genieten
Tijdens de Goodlife Fair zullen een aantal 
brocanteurs hun curiosa aanbieden. Nos-
talgische spullen worden op een sfeervolle 
manier aangeboden. Bij brocante gaat het 
om spullen die niet direct antiek zijn, maar 



70

Het ZomerAtelier
Voor iedereen die creativiteit, kunst of mu-
ziek wil combineren met een korte vakan-
tie wordt dit jaar voor het eerst het Zomer-
Atelier georganiseerd.

Van 2 tot en met 5 augustus en van 9 tot 
en met 12 augustus kan op een zes-tal lo-
caties in het dorp Loon op Zand, onder be-
geleiding van professionele docenten, aan 
diverse workshops worden deelgenomen.

  

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 

 

Er wordt muziek gespeeld, gezongen, ge-
timmerd, geschilderd, circus gemaakt en 
er is een schrijvers- en een kinderatelier. 
De eindpresentatie zal plaatsvinden op Het 
Witte Kasteel.

Het ZomerAtelier is te boeken met het hele 
gezin maar ook voor individuen alleen. Voor 
het echte vakantiegevoel zijn er camping-
plaatsen beschikbaar. Saskia Bodelier (Ver-
rassend Tilburg en meer) heeft samen met 
muzikant Michael Breukers de eerste editie 
van het kersverse ZomerAtelier klaar in de 
steigers gezet.

Wil je meer informatie of meteen reserve-
ren? Er is veel belangstelling, dus geef je 
snel op: in ieder geval voor 1 juli.
Voor meer bijzonderheden en voor inschrij-
vingen kijk op: https://sway.office.com/
kHvJJMJPOKEWnXUW?ref=Link
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Op deze plek wil je wél geflitst worden

‘Snelheidsmeter Spaarpot’ op Hydra in Loon op Zand
Normaal	moet	je	flink	 in	de	buidel	tasten	
als	je	te	hard	voorbij	een	flitspaal	rijdt.	Op	
de Hydra in Loon op Zand draaien we het 
per vandaag om: daar levert je aan de snel-
heidslimiet houden geld op.

In de Hydra wordt al jaren te hard gereden 
en dat terwijl er twee basisscholen gelegen 
zijn. Vanuit de hele wijk steken kinderen 
hier dagelijks de weg over. Ouders, bewo-
ners en de schoolbesturen van de Blokken-
doos en de Vlinderboom maken zich daar 
zorgen over. ‘Gewone’ verkeersremmende 
maatregelen zijn lastig vanwege de buslijn 
die daar loopt. Daarom zocht de gemeente 
naar een manier om automobilisten bewust 
te maken van hun rijgedrag.

Snelheidsmeter Spaarpot beïnvloedt 
rijgedrag positief
Automobilisten die vanaf vandaag door 
de Hydra rijden, zullen de nieuwe 
ՙSnelheidsmeter	Spaarpot՚	zien	staan.	Met	
deze snelheidsmeter roept de gemeente 
hen drie weken lang op om met gepaste 
snelheid te rijden. “Zo proberen we het ge-

drag van de automobilist positief te beïn-
vloeden”, legt wethouder Gerard Bruijniks 
uit. Het lijkt te werken: in andere gemeen-
ten zorgde de snelheidsmeterspaarpot na-
melijk op bepaalde plaatsen voor 25 pro-
cent minder hardrijders.

Hoe werkt het?
Iedere bestuurder van een motorvoertuig 
die zich aan de maximale snelheid houdt 
en de snelheidsmeter passeert, brengt op 
dat ogenblik € 0,05 op voor de spaarpot. 
De bestuurder ziet een duimpje omhoog en 
het gespaarde bedrag dat in een digitale 
spaarpot valt. De Provincie Brabant is eige-
naar van deze bijzondere snelheidsmeter 
én betaalt de opbrengst. Gemeenten mo-
gen de meter inzetten op een zelfgekozen 
locatie. Na een periode van ongeveer drie 
weken verhuist de snelheidsmeter weer 
naar een andere gemeente.

Nul verkeersslachtoffers
Gemeente Loon op Zand streeft samen 
met andere Brabantse gemeenten, politie, 
Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie en 
de provincie Noord-Brabant naar nul ver-
keersslachtoffers	in	Brabant.	Om	dat	te	re-
aliseren, investeren ze in de infrastructuur 
maar werken óók aan het verminderen van 
onveilig verkeersgedrag. Als álle Braban-
ders goed opletten in het verkeer én zich 
houden aan de snelheid, zou 90% van alle 
ongelukken te voorkomen moeten zijn.

Alle over de Hydra rijdende automobilisten 
die zich aan de snelheid houden doen de 
komende drie weken een digitale duit in 
het zakje. Het uiteindelijke bedrag dat ge-
spaard kan worden is maximaal 2000 euro. 
Met deze opbrengst knappen de scholen 
hun	schoolplein	op.	□
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Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei!

De afgelopen twee weken werd er veel re-
gen voorspelt. Voor veel Nederlanders was 
dit een domper op de meivakantie, maar 
niet voor stichting Taxus Taxi. Integendeel! 
Met temperaturen tussen de 15 en 20 gra-
den, zijn dit voor de taxusplant de perfec-
te omstandigheden om een groeispurt in te 
zetten. Voor de stichting dus reden genoeg 
om het startsein te geven voor de taxusin-
zameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie 
met de regenval zijn voor de taxushaag 
de ingrediënten voor groei. Inmiddels is 
dan ook bekend dat de inzameling start 
op dinsdag 25 mei. Uw snoeisel aanmel-
den via: taxustaxi.nl/afspraak is mogelijk 
vanaf maandag 24 mei (2de Pinksterdag), 
waarna de stichting vanaf 25 mei het verse 
groen bij u aan huis komt ophalen.

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte 
welkom. De kleine taxustwijgjes bevatten, 
zoals vele inmiddels weten, de belangrijke 
stof 10-dab. Van deze stof wordt het me-
dicijn Taxol gemaakt, dat een kanker rem-
mende werking heeft. Door uw taxushaag 
te snoeien tijdens de inzamelperiode van 
Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke ma-
nier bijdragen aan de strijd tegen kanker. 

Inzamel voorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u 
thuis komen ophalen bij een minimum hoe-
veelheid van 15 kilo. Kleinere hoeveelhe-
den zijn in te leveren bij inzamelpunten 
welke vanaf 25 mei te vinden zijn via: 
taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit 
van het snoeisel van groot belang. Zo kan 
de stichting enkel het snoeisel gebruiken 
dat in 1 jaar op de haag groeit. Takken en 
hele planten zijn helaas niet bruikbaar. Om 
het zo vers mogelijk in te zamelen vraagt 

de stichting u ook het snoeisel direct na het 
snoeien aan te melden. Voor meer informa-
tie en instructievideo’s kunt u terecht op: 
taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch 
bijdragen aan de strijd tegen kanker? 
Dat kan! Het doorgewinterde team van 
taxusophalers is namelijk altijd op zoek 
naar vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor	 dit	 mooie	 doel.	 Als	 taxuschauffeur	
haalt u in de maanden juni, juli en augus-
tus het verse taxusgroen op bij ieder die 
het aan de stichting wil doneren. Voor 
meer informatie kan gemaild worden naar 
communicatie@taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 2021 
weer gratis materialen verstrekt door Taxus 
Taxi. Door een grote vertraging in de leve-
ring, laat de befaamde Taxus Taxi Tas nog 
even op zich wachten, maar de stichting 
heeft voor een passende oplossing gezorgd. 
De tassen en zeilen zijn, zoals u gewend 
bent, op te halen bij diverse partners van 
Taxus Taxi, waaronder; Boerenbond, Wel-
koop, Intratuin en Den Ouden Groep. Heeft 
u geen tassen, dan kunt u het snoeisel ook 
gewoon op een hoop leggen. De stichting 
zorgt dat het netjes wordt opgeruimd. 

Meer informatie over het inzamelen van 
taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is 
te vinden via: taxustaxi.nl of sociale me-
dia. 
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Jeugdvakantiewerk  
Loon Zand zoekt jou!

Hallo allemaal,

Zoals eerder vermeld is, gaat Jeugdvakan-
tiewerk Loon op Zand 
dit jaar WEL door. In 
een aangepaste vorm 
waar hard aan ge-
sleuteld wordt. Zo 
zijn er een aantal za-
ken, die anders dan 
normaal lopen dit 
jaar en daar willen 
we jullie graag over 
informeren.

Dit jaar wordt er een programma samenge-
steld, dat veel verschillende elementen zal 
bevatten. Spellen door het dorp heen, op 
verschillende locaties, dingen die je zelf 
moet verzamelen, in elkaar kan knutselen, 
veel	filmpjes	en	muziek	 via	 social	media,	
maar ook zeker de heerlijke dingen, die ons 
evenement tot de gezelligste week van de 
zomer maakt. We kunnen helaas niet met 
gemengde groepjes en vrijwillige begelei-
ders op pad. Dat past niet bij de maatre-
gelen, ook niet deze zomer. Veiligheid van 
iedereen staat voorop.

Maar wat we wel kunnen, is elkaar helpen 
tijdens de week van 23 t/m 27 augustus. 
Ben jij op zoek naar een leuk oppasadres of 
zoeken je ouders nog een betrouwbare en 

betrokken oppas? Dan zit je goed bij onze 
vrijwilligers. Ben jij de oppas die heel Loon 
op Zand zoekt? Stuur ons dan even een ap-
pje met je naam, leeftijd en beschikbaar-
heid in de week van JVW. Ons nieuwe tele-
foonnummer is: 06-30487268.
Heb je zin om onze organisatie een handje 
te helpen in de week? Door wat hand en 
span diensten te verlenen, koek en soapie 
te regelen, een spel uit te zetten? Gewel-
dig! Ook daarvoor mag je ons appen.

Zeer binnenkort horen jullie van ons hoe 
het zit met de kaarten voor de toegang van 
de week. Een aangepast programma vraagt 
ook om een aangepast tarief en een aange-

paste kaart. Om 
het voor ieder 
kind in en om 
het dorp Loon op 
Zand tussen de 4 
en 13 jaar toe-
gankelijk te ma-
ken, willen we 
met een simpel 
concept komen.

Zet ons evenement in je agenda en laat 
Loon op Zand weer tot bloei komen. Twijfel 
niet en doe lekker mee. Samen maken we 
er weer een feestje van! 

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Geen Samenloop  
voor Hoop meer
Geen Samenloop voor Hoop! En daar blijft 
het helaas bij! Bij die hoop om zo een mooi 
en groots evenement te kunnen realiseren. 
Een 24-uurs evenement waarin de verbin-
ding wordt gezocht tussen lotgenoten, hun 
naasten en mensen die als deelnemer en/
of bezoeker hun betrokkenheid tonen met 
mensen die leven met en na kanker. 

Onze Samenloop voor Hoop, Gemeente 
Loon op Zand, stond na twee keer om vei-
ligheidsredenen te hebben moeten uitstel-
len, gepland in het pinksterweekend 5/6 
juni 2022. Per 1 mei 2021 zouden we weer 
een	officiële	doorstart	maken	vol	vertrou-
wen dat onze Samenloop zo succesvol zou 
zijn dat we dit evenement elke 2 jaar op de 
kalender konden zetten.

Gemeente Loon op Zand in het paars
Kunt u het zich inbeelden? De Gemeente 
Loon op Zand een week lang in het paars, 
met als afsluiting het bekendmaken wat de 
Samenloop voor Hoop heeft opgebracht. 
Het afsluitende weekend met 24 uur lang 
veel activiteiten op en bij de Kasteelweide 
en het Witte Kasteel. Een wandelestafet-
te, drie ceremonies, een kinderloop, een 
braderie, amusement en een speciaal pro-
gramma voor lotgenoten. Het gaat helaas 
niet gebeuren.

Het KWF trekt de stekker eruit
Na 15 jaar en 265 Samenlopen trekt het 
KWF de stekker eruit. Het nieuws plotse-
ling en overvallend met als reden dat er 
geen Samenlopen zijn geweest in 2020 en 
2021. Plotseling en overvallend omdat alle 
lokale organisaties op dinsdag na Pasen via 
een kort mailtje werden geïnformeerd. 
Plotseling en overvallend omdat veel orga-
nisaties al zo ver waren dat er voldoende 
vrijwilligers waren, deelnemende teams 

zich hadden ingeschreven, sponsoren me-
dewerking hadden toegezegd. Plotseling en 
overvallend omdat zoveel mensen die leven 
met en na kanker en hun naasten door alle 
communicatie en informatie uitkeken naar 
het evenement met een lach en een traan, 
waar ze hun zorgen even konden parkeren.

De lokale organisaties
Het eenvoudige mailtje van het KWF sloeg 
in als een bom. Emoties werden geuit en 
gedeeld. Teleurstelling, boosheid, aan de 
kant gezet, zijn een aantal van die emoties 
die veelal digitaal werden uitgewisseld tus-
sen lokale bestuurders, tussen de vrijwil-
ligers binnen de organisaties en vooral naar 
het KWF gericht.

Het is voor lokale organisaties niet mogelijk 
zelfstandig de Samenloop een doorstart te 
geven. Het concept Samenloop is namelijk 
afkomstig vanuit Amerika, waarvoor een 
dure licentie moet worden betaald. Zonder 
steun van een grote organisatie zoals het 
KWF kunnen we dus niet verder. Het KWF 
geeft zelf ook aan dat we het concept van 
een 24 uurs wandelestafette, de bijbeho-
rende ceremonies, de naam “Samenloop” 
niet mogen gebruiken zonder genoemde 
licentie.

De goede doelen
In 2019 heeft de nieuwe directeur van het 
KWF aangegeven dat men een nieuw, meer 
maatschappelijk pad gingen bewandelen. 
Ik citeer: “Het meeste geld voor onderzoek 
moet vanuit de overheid komen. Wij als 
KWF gaan, zoals ze zelf noemen van alle 
“geef euro’s”, opgehaald dus door met 
name de samenlopen voor slechts 40% naar 
onderzoek overmaken. 60% Staat beschik-
baar voor lokale projecten waar organisa-
ties en/of projectgroepjes zich richten op 
de lotgenoten.

Voor onze Samenloop voor Hoop hebben 
wij de samenwerking gezocht met Inloop-
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huis TOON in Waalwijk en Inloophuis Mid-
den-Brabant in Tilburg.

Na het informeren van de vrijwilligers en 
andere betrokkenen is het bestuur van de 
Samenloop voor Hoop zich gaan beraden 
over de ontstane situatie. Op het moment 
dat	we	de	officiële	start	per	1	mei	zouden	
formaliseren hebben we moeten accepte-
ren dat de stekker uit de Samenloop is ge-
trokken en dat een verdere samenwerking 
met het KWF geen optie meer is.
Gelukkig werd het bestuurberaad geen 
exitgesprek. Wij gaan door. De afgelopen 
twee jaar hebben wij elkaar leren kennen 
in samenwerking, motivatie en maatschap-
pelijke betrokkenheid.
Het voelt serieus goed dat wij hebben be-
sloten door te gaan. Wij gaan, qua activi-
teiten uiteraard wat kleinschaliger, verder 
om onze maatschappelijke betrokkenheid 
concreet te maken. De komende tijd gaan 
wij ons beraden met welke acties/activi-
teiten wij ons gaan inzetten die het best 
passen bij onze doelen.

Tijdens ons beraad zijn wij overeenge-
komen om bij onze doorstart als doel te 
kiezen voor onze twee inloophuizen. De 
inloophuizen bieden zoveel mogelijkheden 
voor lotgenoten en naasten, die het leven 

met en na kanker zoveel beter maken. De 
inloophuizen zijn daarbij grotendeels af-
hankelijk van sponsoren en vrijwilligers. 
Door de, ook voor de inloophuizen, moei-
lijke Corona tijd verdienen ze in onze ogen 
die	noodzakelijk	financiële	steun.

Wij zijn ervan overtuigd dat met dezelfde 
motivatie onze vrijwilligers ons blijven 
steunen om samen mooie projecten te or-
ganiseren. Mochten er lezers zijn die idee-
en hebben, die met ons willen samenwer-
ken en/of een bijdrage willen leveren in 
welke vorm en welke manier dan ook, dan 
horen we dat graag (tabbersfrank@gmail.
com).

Wij sluiten een drukke maar inspirerende 
periode van het werken naar onze Samen-
loop af, maar starten vol motivatie het 
zoeken naar goede doelen en mooie activi-
teiten om geld in te zamelen.

Namens het bestuur
Frank Tabbers

  

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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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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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

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

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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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 online via Jamulus. 
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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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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 sporthal De Werft, Kaatsheuvel:
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. 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
Nr. 15 verschijnt op 6 oktober 28 september vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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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 Gelre.
•	20 juni 12.30 uur: Concert Leonardo 

Palacios en Radboud van Gelre.
•	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.

•	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 Canned Classics Strijktrio. 

•	12 september 12.30 uur:   
Concert Canned Classics Strijktrio.  

•	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.

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

We zijn er op gewezen dat we voor de 
vorige editie van Rond de Toren een on-
juiste versie van de cultuuragenda 2021 
hebben aangeleverd. Daarom hierbij in 
de herhaling de juiste versie.



   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl



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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