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

Dwingen
Wij Nederlanders zien onszelf graag als nuchter en rationeel. Vanzelfsprekend zijn we 
tolerant en open, al zien buitenlanders en nieuwkomers ons soms eerder als gelijkheb-
berig en ongastvrij. Recht door zee dan, of toch onbeleefd op het botte af? Grappen over 
Nederlanders gaan vaak over onze gierigheid, al beklemtonen wij zelf graag, dat nergens 
zoveel aan goede doelen wordt gegeven.

Dergelijke	beschrijvingen	vatten	we	meestal	samen	in	de	term	ՙvolksaard՚.	Dat	is	op	zich	
al pretentieus, want in ons geval gaat het maar over een klein volkje als je het vergelijkt 
met Fransen, Italianen, Japanners en Chinezen. En dan is er binnen de Nederlandse bevol-
king	nog	de	nodige	differentiatie:	wij,	Brabanders,	denken	toch	vaak,	dat	wij	een	andere	
ՙvolksaard՚	hebben	dan	de	Zeeuwen,	de	Hollanders	of	de	Friezen.

De discussie over de volksaard stak de kop op, toen een jaar geleden gesteld werd, dat 
Nederlanders te eigenwijs zijn om mondkapjes te dragen. De vergelijking werd getrok-
ken	met	de	 ՙvolgzame՚	Aziaten,	die	bijna	 van	de	een	op	de	andere	dag	allemaal	met	
mondkapjes op de televisie verschenen. Minister Hugo de Jonge zei in dat verband, dat 
ՙeigenwijsheid	 diep	 in	 onze	 Nederlandse	 volkaard	 verankerd	 is՚.	 Samen	met	minister-
president Mark Rutte riep hij ons op om een beetje tegen die eigenschap in te gaan en 
maatregelen vooral serieus te nemen. Een Nederlandse vrouw verwoordde het in een 
straatinterview op televisie heel goed: Natuurlijk deed ze niet zomaar een mondkapje op, 
want dat kon ze zelf wel beslissen. Behalve als het dragen verplicht zou worden, dan deed 
ze het misschien wel. Ze vroeg er eigenlijk om om gedwongen te worden.

Hetzelfde zien we nu weer rond de vaccinaties. Je moet de vrijheid hebben om de coro-
navaccinatie te weigeren. Geen enkele politieke partij durft over verplichting te spreken.
Maar Leiden is in last als de niet-gevaccineerden straks niet meer welkom zijn op bepaal-
de	evenementen.	De	tolerantie	heeft	dan	blijkbaar	ook	zijn	grenzen.	En	heeft	ՙvolksaard՚	
daar nog iets mee te maken? Kun je je daar nog op beroepen?
Is het niet veel eerder een kwestie van een doorberedeneerde vorm van zelfbescherming 
ten koste van anderen? Is het zo verkeerd om gedwongen te worden omwille van een meer 
veilige samenleving?

Individu tegenover het collectief: het is een eeuwenoude discussie, die ontstond op het 
einde van de middeleeuwen en nooit meer verstomd is.

Rond de Toren staat voor het collectief: de gemeenschap dienen en vorm geven: een hoog 
doel, dat we met iedere editie weer een stapje verder proberen te benaderen.

Wij	wensen	u	veel	plezier	met	deze	aflevering.
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Hulp nodig bij (veel meer dan alleen) een klus? KDC dus!

Voor dit artikel ben ik afgereisd naar 
Kaatsheuvel, om precies te zijn bevind 
ik me aan de Schotsestraat nummer 4C, 
daar waar -onder andere- de Klussen en 
Diensten Centrale gevestigd is oftewel de 
KDC (voorheen was hier sportschool Bos-
kov gevestigd).

wat ze doen. Vrijwilligers en hulpvragers 
met elkaar in contact brengen met als ge-
volg dat beide partijen tevreden zijn. Een 
enthousiaste vrijwilliger - gepensioneerd, 
door andere redenen niet werkzaam of ie-
mand met een beetje tijd over naast een 
baan - die graag een aantal uur per week 
gezellig onder de mensen én nuttig bezig 
wil zijn. Een dankbare hulpvrager die - 
door diverse omstandigheden - zelf niet in 
staat is een klus voor elkaar te krijgen. Wat 
wil je nog meer? Nou, klanten dus!
Een klusje in of om het huis en het lukt niet 
om dit zelf te doen? Neem contact op met 
de KDC: 531573. Het telefoontje komt bin-
nen bij de balie, dé spil van deze prachtige 
organisatie, de dienstdoende medewerker 
zorgt dat de aanvraag op de juiste plaats 
terecht komt. Een kleine spelregel: de klus 
moet niet dagvullend zijn of eigenlijk door 
een professional gedaan worden.

Een kapot apparaat en zelf repareren wil 
maar niet lukken? Kom naar het Repair 
Café (ook alweer een geweldig initiatief 
van de KDC). Het Repair Café is twee keer 
per maand in Kaatsheuvel en zodra het 
weer kan ook eens per maand in De Wete-

Ik zit aan tafel met twee vrijwilligers, 
bestuursleden van de KDC. Twee gepensi-
oneerde leerkrachten die niet per se met 
naam en toenaam vermeld hoeven te wor-
den. Er werken zoveel mensen met hart en 
ziel en geheel belangeloos in dit pand, dan 
zouden eigenlijk alle namen genoemd moe-
ten worden. Hét doel van deze 
ontmoeting met, laat ik ze Ad en 
Henk noemen, is de lezers van 
Rond de Toren attent maken op 
het bestaan van deze prachtige 
stichting. Velen weten de KDC al 
jaren te vinden, maar Ad en Henk 
vinden het jammer dat ze nog 
steeds mensen spreken die geen 
idee hebben wat de KDC doet. 
Dat is niet alleen jammer, maar 
vooral ook een gemiste kans!

ՙUW KLUS ONZE ZORG՚
is de slogan van de KDC en dat 
is heel kort samengevat precies 
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ring in Loon op Zand. Voor meer informatie 
bel met het bovengenoemde telefoonnum-
mer. Ook als het niet lukt om zelf naar het 
Repair Café te komen!

Niks te klussen of ‘repairen’, dan is het nog 
steeds meer dan de moeite waard om eens 
een kijkje te komen nemen aan de Schot-
sestraat 4C. In dit gezellige, multifunctio-
nele pand kun je naar hartenlust winkelen 
bij de Spullenbank, waar nette tweede-
hands artikelen een tweede kans krijgen. 
Deze ‘bank’ met spullen is ooit opgericht 
om mensen die minder bedeeld waren te 
voorzien van spullen, gratis afhalen, van-

daar de spullenbank. In overleg met de ge-
meente gebeurt dit nog steeds.
Er	is	de	Fietsenbank	waar	ingeleverde	fiet-
sen worden opgeknapt en in overleg met de 
gemeente gedoneerd worden aan mensen 
die	zelf	geen	fiets	kunnen	betalen.	Niet	di-
rect zichtbaar zijn de Formulierenbrigade, 
Automaatje, KBO (hulp bij) belastingaan-
gifte.

In het gebouw is het bekend geworden dat 
er ‘iemand’ van Rond de Toren rondloopt. 
Of ik nog even bij stichting Gered Gereed-
schap binnen wil lopen. Een stichting die, 
net als de Voedselbank ook te vinden is 
aan de Schotsestraat en ook wel wat meer 
bekendheid kan gebruiken in (gemeente) 
Loon op Zand. Hierover meer in de volgen-
de editie!

Nog even de openingstijden: MA DI WO DO 
ochtend 09.30 -12.00. De Spullenbank is 
ook iedere eerste zaterdag van de maand 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Ook vrij-
willigers met interesse kunnen zich melden, 
hoe meer vrijwilligers, hoe meer mogelijk-
heid om de openingstijden te verruimen!
Dit telefoonnummer is een must in ieders 
contactenlijst: KDC 531 573

Redactie: Petra Holsheimer

Glazenwasser 
voor buiten en binnen.
•	Ook voor het legen van dakgoten 

en reinigen van houtwerk en  
zonnepanelen.  

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

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Loonse raadsleden: ziende blind en horende doof!
Anders kun je de reactie toch niet noemen 
van onze raadsleden; van links tot rechts.

Het piept en het kraakt
Op verzoek van diezelfde gemeenteraad 
onderzocht adviesbureau Berenschot de 
bestuurlijke toekomst van onze gemeente. 
Hun eindoordeel: “Loon op Zand heeft een 
kleine ambtelijke organisatie. Het piept 
en kraakt. De druk neemt alleen maar toe 
want er komen steeds meer eisen op de ge-
meente af. De organisatie is te klein om 
specifieke	 expertise	 in	 huis	 te	 hebben.”	
De	financiële	 situatie	 is	 penibel.	We	 kun-
nen maar amper de eigen broek ophouden. 
Daarom is er geen ruimte voor uitvoering 
van nieuw beleid. Denk aan woningbouw, 
fatsoenlijk groenonderhoud en een kunst-
grasveld voor Uno Animo. Zelfs 200 meter 
voetpad	 aan	 de	 fietsstraat/Kloosterstraat	
kunnen we niet realiseren. Desondanks 
zegt onze gemeenteraad: “We gaan door 
op de oude voet, zoals we dat de afgelopen 
jaren	deden.”

Financiële tegenvallers
En dan hebben we het nog niet over de  
financiële	tegenvallers	zoals	o.a.:
•	De Wetering;
•	€	 150.000	 extra	 voor	 de	 horeca-exploi-

tanten van Het Klavier;
•	€	 100.000	 extra	 voor	 de	 geluidsisolatie	

van het dak van de Werft.

De	financiële	broek	zakt	steeds	verder	af.

Struisvogelpolitiek
Dat er veel mis is in onze gemeente is voor 
iedereen duidelijk, behalve blijkbaar bij 
onze gemeenteraadsleden. Zij zijn ziende 
blind en horende doof. Steken hun kop als 
struisvogels in het zand, willen het niet ho-
ren en willen het niet zien, want het rap-
port van Berenschot is in feite ook een rap-
port over hen: de gemeenteraad. Zij zijn 

mede debet aan 
de huidige, door 
hen,	gecreëerde	
situatie die door 
Berenschot be-
schreven wordt.

Het liefste wil-
len ze dan ook 
deze rapportage 
zo ver mogelijk 
in een onderste 
la leggen en een manier vinden om ons, 
burgers, weer zoet te houden. Dan kun-
nen zij weer vier jaar doorgaan. Regeren 
is echter vooruitzien en niet alleen uitgaan 
van behoudzuchtige en nostalgische gevoe-
lens. Daar komen we niet verder mee! Zo 
gaat het immers de afgelopen 10 jaren:
aanmodderen.

De geschiedenis heeft helaas aangetoond 
dat ze van het verleden weinig geleerd 
hebben. Ook nu zeggen onze volksverte-
genwoordigers weer: “We zijn toch goed 
bezig. We investeren in de organisatie. We 
hebben toch weer een positief saldo over 
2020. We zullen vorige onderzoeksrappor-
ten	weer	eens	uit	de	la	halen,	afstoffen	en	
herlezen. We zullen de discussie over kern-
taken weer eens overdoen en de inwoners 
er	wéér	eens	bij	gaan	betrekken.”

Onze raadsleden behoren de stem van het 
kiezersvolk te zijn en òns belang te dienen; 
niet het eigen belang of de eigen visie voor-
op te stellen, te propageren. De inwoners 
van Loon zijn het zat om bestuurd te wor-
den vanuit Kaatsheuvel en steeds achter-
aan te moeten staan. Overigens hebben de 
andere partijen zoals Pro3 en het CDA, die 
we onlangs gesproken hebben, evenveel 
moeite om op zoek te gaan naar een nieu-
we bestuurlijke toekomst. Ook zij trappen 
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op	de	rem	en	zijn	niet	bereid	ՙout	of	the	
box՚	te	denken.	Van	de	VVD	hadden	we	een	
duidelijkere stellingname verwacht. Ook 
ՙVoor	Loon՚	kiest	voor	zelfstandigheid	met	
een aantal ‘mitsen en maren’.
We hadden van de politieke partijen ver-
wacht dat over de bestuurlijke toekomst 
meer betrokkenheid bij de leden zou zijn. 
We kunnen het nergens lezen!
Al met al: ze drinken een glas, ze doen een 
plas, en alles blijft zoals het was.

Vette onvoldoende
Het rapport van Berenschot toont overdui-
delijk aan dat er, ook op termijn, geen per-
spectief is voor de huidige gemeentelijke 
organisatie die niet opgewassen is tegen de 
taken die ze anno 2021 dienen te verrich-
ten voor ons, inwoners. Zowel bestuurlijk 
als organisatorisch is de gemeente Loon op 
Zand in de toekomst te klein om op een 
slagvaardige manier de gemeente te kun-
nen bestieren.

Een voorbeeld; zo was afgelopen week te 
lezen dat het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek de afgelopen weken onder-
zoek heeft gedaan naar het verschil in prij-
zen van gehandicaptenparkeerkaarten per 
gemeente. En wat blijkt? In Noord-Brabant 
is de gemiddelde prijs van een gehandicap-
tenparkeerkaart € 103,80. De gemeente in 
Noord-Brabant waar de gehandicaptenpar-
keerkaart het duurst is, is Loon op Zand 
met € 312,90!

Voor onze Loonse raadsleden een vriende-
lijk doch dringend verzoek: overweeg nu 
eens goed, en zonder vooroordeel, wat de 
voordelen zijn van een samengaan van ons 
kerkdorp met Tilburg!
Ga in gesprek met de Loonse bevolking en 
ontdek dat steeds meer Loonse inwoners 
naar Tilburg willen. Wij ontvangen steeds 
meer reacties van Loonse inwoners die ons 
een riem onder het hart steken via loon-
naartilburg@ziggo.nl. Gelukkig publiceren 

ook meer dorpsgenoten hun mening in de 
plaatselijke media die in het verlengde ligt 
van wat wij al jaren verkondigen.

Dorpsvisie of nieuwe politieke partij?
Raadsleden: steek uw licht op bij de dorps-
raden in Udenhout, Berkel-Enschot en de 
coöperatie in Biezenmortel die bezig is, in 
samenspraak met Tilburg, tot een dorps-
visie te komen die uitgevoerd gaat worden. 
Vraag naar hun ervaringen met Tilburg. 
Daar kunnen wij, jullie, ons voordeel mee 
doen. Zo kregen de inwoners van Biezen-
mortel onlangs een enquête vanuit Tilburg 
waarin vragen worden gesteld over de toe-
komst en leefbaarheid van morgen. Tilburg 
wil van de inwoners van Biezenmortel we-
ten wat ze willen om zo draagvlak te vor-
men voor de dorpsvisie.
Of… moet er een nieuwe politieke partij 
in Loon op Zand komen? Hoe dan ook, ons 
stemadvies zal zijn: LOON NAAR TILBURG!
Oproep: tijdens de raadsvergadering van 
15 juli a.s. waar een besluit wordt geno-
men over de bestuurlijke toekomst, is er 
gelegenheid tot inspreken. Loonse inwo-
ners, maak er gebruik van en laat je horen!

Loon naar Tilburg
Wim Meulesteen, Jan van Gompel en   
Ton Janssen - loonnaartilburg@ziggo.nl

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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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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Nieuwe huisartsen in huisartspraktijk Verheijen
Misschien heeft u er al iets van gehoord, 
of zelfs al kennis mee gemaakt, huisarts-
praktijk Verheijen is uitgebreid met twee 
huisartsen. Hoogste tijd om u met hen ken-
nis te laten maken. Rond de Toren stelt ze 
aan u voor!

Ik tref beide heren aan het einde van een 
hectische werkdag in de praktijk. Zoals het 
werkt bij een huisarts, laat het werk zich 
niet altijd plannen maar ik ben blij dat de 
heren tijd willen maken voor een introduc-
tie. Het is immers prettig om te weten wie 
u tegenover u heeft bij het bezoeken van 
de huisarts, toch?

Jurrien Wind aan het woord
Hij is 57 jaar jong en sinds medio oktober 
verbonden aan deze huisartspraktijk. Jur-
rien heeft afgelopen zomer kennisgemaakt 
met Loon op Zand. Hij heeft hier toen en-
kele dagen waargenomen en enkele maan-
den later was er ruimte voor een vaste 
waarnemer. U zult hem voornamelijk op 
maandag tegenkomen, dit is zijn vaste dag, 
en	daarnaast	is	hij	flexibel	inzetbaar.
Jurrien heeft ruime ervaring in het huisart-
sen vak. In zijn woonplaats Wijk en Aalburg 
heeft hij namelijk ruim 15 jaar een eigen 
praktijk gehad. In 2015 was het tijd voor 
een andere koers en is hij als waarnemend 

arts gestart, waardoor hij sindsdien in di-
verse praktijken heeft gewerkt.

Naast het werken als waarnemend arts 
werkt hij ook als sterilisatiearts. Hiervoor 
heeft hij een eigen praktijk; De vasman in 
Udenhout, waar wekelijks tientallen man-
nen worden gesteriliseerd. Dit vak, in com-
binatie met huisarts, is een interessante 
combinatie voor Jurrien. Naast zijn werk in 
beide praktijken vult deze dokter zijn pri-
véleven graag in in de vorm van wandelen 
en koken.

Bas Moorthaemer
Daarnaast is het team uitgebreid met Bas 
Moorthaemer. (Toepasselijke naam voor 
een huisarts toch .) Hij telt 47 lentes 
en is woonachtig in Den Bosch. Bas is een 
‘laatbloeier’ in het huisartsen vak. Na een 
carrière in de farmacie blijft de genees-
kunde aan hem trekken en zo besluit hij 
op 35-jarige leeftijd alsnog geneeskunde 
te gaan studeren. Het is een intensieve en 
lange opleiding, maar hij heeft hier nooit 
spijt van gehad. Na ervaring opgedaan te 
hebben in verschillende stadspraktijken, 
komt hij afgelopen januari via een vaca-
ture in Loon op Zand terecht.

Ook Bas is een bezige bij. Naast zijn werk-
dagen in de praktijk op dinsdag, woensdag 
en vrijdag, heeft hij een website welke een 
administratieprogramma aanbiedt voor 
waarnemende huisartsen. In zijn vrije tijd 
houdt hij enorm van reizen, lezen en piano 
spelen.

Beide heren bevalt het heel goed in Loon 
op Zand en zij zijn enthousiast over dezelf-
de zaken. Een (relatief kleine) dorpsprak-
tijk zorgt voor veel betrokkenheid bij de 
patiënten.	Verder	wordt	de	Loonse	bevol-
king geprezen voor hun gemoedelijkheid, 

 °Jurrien Wind. Eigen foto.
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nuchterheid en de eigen verantwoordelijk-
heid. Ook de praktijk wordt geroemd, met 
een klein, betrokken team is het snel scha-
kelen	 en	 staat	 het	 belang	 van	 de	 patiënt	
altijd voorop. Het team bestaat nu uit drie 
huisartsen, drie assistentes, twee prak-
tijkondersteuners en één praktijkmanager, 
welke samen een hechte club vormen om u 
in de praktijk van dienst te kunnen zijn. We 
wensen dokter Wind en dokter Moorthae-
mer, namens Rond de Toren, succes bij hun 
werkzaamheden in Loon op Zand!

Redactie: Kristel Vermeer

 °Bas Moorthaemer. Eigen foto.

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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KIEN’s Kolumn
Zo oud als je je voelt
Loon op Zand, wandelgemeente 2021 
en toeristisch fietsknooppunt. Als inwo-
ner van Loon wandel en fiets ik dus wat 
af. Tijdens die tochtjes zijn voor mij niet 
de niet-aangeharkte plantsoentjes, te 
diepe putdeksels en vrachtwagens die 
de dorpskern blokkeren een doorn in het 
oog. Maar des te meer de Sarah en Abra-
ham poppen, inclusief waslijn met ‘oude 
sokken’ en opgestapelde ‘oude dozen’, 
in de voortuinen van medebewoners.

Ja, dat doet men nog steeds, als je 50 
jaar wordt. Dat is echt niet meer van 
deze tijd. Toch? Zeker als je kijkt naar 
hoe die poppen zijn aangekleed. Grijze 
pruiken met of zonder knotje, lange rok 
of overall aan, pijp in de mond. Zo oud 
zien we er tegenwoordig echt niet uit 
als we 50 worden. 40 is het nieuwe 30 
dus dan is 50 zeker het nieuwe 40. Als 
je negenendertig bent, zoals ik, is dat 
een veel rooskleuriger beeld dan over 11 
jaar achter de geraniums zitten met een 
vergrijsde knot, rokersrimpels en overall 
aan.

Nu blijkt dat ik het helemaal bij het ver-
keerde eind heb. Die poppen vertegen-
woordigen niet de jarige job, maar het 
idee is, dat je als je 50 wordt, Abraham 
of Sarah hebt gezien. En die oudjes zijn 
volgens de bijbel wel 175 en 127 jaar 
oud geworden! 50 jaar worden was vroe-
ger geen vanzelfsprekendheid. Je moest 
zelf wel héél oud zijn geworden (lees: 
minimaal 50 jaar) voordat je Abraham 
(onze aartsvader), hebt kunnen zien. 

Vandaar de uitdrukking ‘Abraham gezien 
hebben’. Poeh, gelukkig maar. Fijn dat 
we al vroeg in ons leven Abraham gezien 
kunnen hebben en vervolgens lekker 
doorgaan met leven.

Ik snap wel dat het natuurlijk kei grap-
pig is om de tuin van iemand te trashen 
met een enorme pop, vlaggen en slingers 
zodat iedereen weet dat je de leeftijd 
hebt bereikt waarbij de meeste mensen 
gevoelsmatig toch even moeten slikken. 
We houden nou eenmaal van onze naas-
ten voor het grapje houden. Ook als je 
40 jaar wordt, kun je het geluk hebben 
dat vrienden aan je denken en pamflet-
ten met foto en naam op alle lantaarn-
palen en stroomkastjes van Loon op 
Zand hangen. Je kunt dan je moeder 
bellen om samen in het holst van de 
nacht in paniek al die pamfletten weer 
weg te halen voordat de zon op komt. Is 
een optie, hoeft niet.

Het klinkt een beetje afgezaagd, maar 
wat mij betreft ben je zo oud als je je 
voelt. Geniet zoveel als mogelijk van het 
leven voordat je in een vaas eindigt (ge-
inspireerd door mijn vriendin LOESJE) of 
stopt met je haren verven, die pijp gaat 
roken of naar een oude sok gaat ruiken.



12

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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WIJS heeft een missie!

Het nieuws ligt op straat, zo luidt een ge-
zegde. Je hoeft het immers alleen maar 
op te rapen. Zo kwam ook het contact met 
Edwina Fessl-van Erp tot stand en niet veel 
later neem ik plaats aan haar keukentafel. 
Een bericht op haar sociale media wekte 
mijn	 interesse;	WIJS	 Mentorschap	 &	 Coa-
ching is geboren met als underliner: ‘Op-
komen voor de ander die het nodig heeft, 
dat is wie ik ben en welke jas mij het aller-
beste past’. Ik ben benieuwd welk verhaal 
hierbij hoort en ik kan inmiddels overtui-
gend zeggen, het is de moeite waard om 
verder te lezen!

Zoektocht
Laten we bij het begin beginnen stel ik 
voor en Edwina vertelt me dat zij na een 
opleiding in sociaal-pedagogisch-werk is 
gestart in de gehandicaptenzorg. Dit doet 
zij ruim zes jaar, waarna ze erachter komt 
dat het tijd wordt voor iets nieuws. Gedu-
rende deze loopbaan is zij moeder gewor-
den van twee jongens en na verloop van 
tijd komt ze erachter dat de gehandicap-
tenzorg niet haar roeping blijkt. De vraag 
wat dit dan wel is, blijkt niet eenvoudig 
te beantwoorden. Ze maakt vervolgens een 
uitstapje naar de jeugdzorg en werkt hier 
zo’n anderhalf jaar.

Echter ook dit blijkt niet het antwoord te 
zijn op deze vraag. Haar moederhart heeft 
het moeilijk met hulpbehoevende kinde-
ren en ze kan dit moeilijk loslaten. In haar 
zoektocht komt ze erachter dat zorg haar 
op het lijf is geschreven, echter door haar 
ervaring weet ze dat jeugd- en gehandi-
captenzorg dit niet zijn. Hiermee komt ze 
automatisch in zorg voor volwassenen te-
recht en ze gaat zich hier verder in ver-
diepen. Inmiddels is het haar duidelijk; ze 
gaat voor het mentorschap. En dan bedoel 
ik niet het soort van de middelbare school.   

‘Mentorschap is een manier om iemand te 
beschermen die niet goed kan beslissen 
over	zijn/haar	verzorging,	verpleging,	be-
handeling en begeleiding. De rechter kan 
een mentor aanstellen die de persoonlijke 
(niet-financiële)	 zaken	 van	 deze	 persoon	
regelt.’	 Dit	 is	 de	 definitie	 van	 het	 men-
torschap volgens rechtspraak.nl. Edwina 
legt het als volgt uit: “Een mentor wordt 
aangesteld door de rechter en helpt en be-
schermt volwassenen die wilsonbekwaam 
zijn. Dit is iemand met psychische pro-
blemen, een verstandelijke beperking, 
dementerend of asielzoeker is (vanwege 
de	 taalbarrière).”	 Deze	mensen	 zijn	 vaak	
onder toezicht gesteld geweest tijdens hun 
jeugd en bij volwassenheid wordt een wet-
telijke vertegenwoordiger aangesteld. Dit 
betekent niet automatisch dat de mentor 
deze zorg ook inhoudelijk gaat uitvoeren. 
Het gaat om het opkomen en regelen voor 
de ander.

 °Edwina Fessl-van Erp. Eigen Foto.
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Edwina is inmiddels door de screening ge-
komen, deze is streng en grondig, wat ook 
logisch is, niet iedereen komt hier immers 
voor in aanmerking. Uiteindelijk beslist de 
rechtbank of iemand het predicaat mentor 
krijgt. In Edwina’s geval is dit gelukt, ze 
verwacht	per	1	augustus	officieel	van	start	
te kunnen. Ook beslist de rechter over de 
cliënten;	deze	krijgen	een	beschikking	en	
beslissen dan of je een mentor nodig hebt. 
Dit is een recht waar eenieder in Nederland 
aanspraak op kan maken.

Naast het mentorschap ben ik ook be-
nieuwd naar het coaching aspect van haar 
onderneming. Wat gaat dit inhouden? 
Edwina gaat coaching geven in de vorm van 
voorlichting op onder andere scholen en 
sociale werkplaatsen. Hier komt naast het 
zorgen haar tweede missie om de hoek kij-
ken; meer bekendheid en herkenning cre-
eren rondom hoog sensitiviteit (hsp, hoog 
sensitief persoon). Als ervaringsdeskundige 
weet ze waar hsp’ers tegenaan lopen en 
hoe vaak dit niet, of slecht gezien wordt. 
Eén op de vijf kinderen is gevoeliger of 
hoog gevoelig. Een hoog percentage, waar 
volgens Edwina nog lang niet genoeg aan-

dacht voor is. Daar wil zij verandering in 
brengen! Ieder kind moet gezien worden en 
hier maakt zij zich hard voor.

Deze baan komt niet uit de lucht vallen, 
uiteindelijk is dit alles een verlengstuk in 
haar werk van wie Edwina is. Ook in haar 
privéleven speelt ze altijd een verbindende 
en sociale rol. Bijvoorbeeld bij de organisa-
tie van activiteiten in haar buurt. Ze noemt 
zichzelf een echte verbinder en zoekt al-
tijd de dialoog. Iets wat zeer zeker perfect 
past bij het werk wat ze voor ogen heeft 
met haar bedrijf. Dit is dan ook waar WIJS 
voor staat; Wij, Ik, Jij, Samen. Iets wat 
Edwina past als een jas en waar ze zeker 
een succes van zal maken! Succes Edwina!

Redactie: Kristel Vermeer



15

Wandelboekje van acht Rond de Toren-wandelingen
Afgelopen periode heeft er een aantal 
rondwandelingen in Rond de Toren ge-
staan. Zeg maar rondjes Rond de Toren, 
maar dan telkens naar een andere wind-
richting. En dan blijkt hoe mooi onze om-
geving is. Loon op Zand is zelfs uitgeroe-
pen tot Wandelgemeente van 2021!

We wilden als redactie het bewegen op 
onze manier stimuleren in coronatijd en 
blijkbaar hebben we in een behoefte voor-
zien. De redactie kreeg positieve signalen 
van lezers die met plezier gebruik hebben 
gemaakt van deze kortere of langere wan-
delingen. We hoorden dat mensen ze uit-
knipten of uitscheurden om te gebruiken 
onderweg. Maar hoe gaat het met oude 
nummers van Rond de Toren, die belanden 
op een gegeven moment bij het oud papier.
De wandelingen zijn natuurlijk altijd nog te 
vinden in het digitale Torenarchief, maar 
wie weet dat over een tijdje nog in welk 
nummer ze stonden? 
Daarom ontstond bij de redactie het idee 
om de rondwandelingen te bundelen in een 
boekvorm en dat op onze website te plaat-
sen, zodat het boekje voor iedereen die wil 

voortaan makkelijk is te downloaden.
In het boekje staan de acht wandelingen, 
die eerder in Rond de Toren hebben ge-
staan, overzichtelijk bij elkaar.

Ga dus naar www.ronddetoren.nl en u ziet 
de link om het Rond de Toren wandel-
boekje te downloaden. Ook in het Archief 
staat de link naar het wandelboekje.

Wij hopen natuurlijk dat er veel gebruik 
van wordt gemaakt en wensen de huidige 
en toekomstige wandelaars veel plezierige 
wandelingen met dit boekje.

Redactie: Ton Kalkers
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Mooi initiatief in een mooi stukje Loon
Veel wandelaars, voorna-
melijk baasjes met hun 
viervoeter, passeren dage-
lijks de kruising in een van 
de mooie stukken natuur 
die ons dorp rijk is. Als ik 
zeg tegenover (dé kerstbo-
men-) kwekerij Dingemans 
aan het Moleneind denk ik 
dat jullie lezers weten waar 
in Loon op Zand ik op doel.

Op een dag stond daar in-
eens een picknicktafel 
op de hoek van de zoge-
naamde bloemenweide, 
mijn eerste gedachte: “wat 
leuk	zeg”,	vrij	snel	gevolgd	
door:	“als	dat	maar	goed	gaat”.	Het	ging	
goed, een hele tijd in ieder geval, er werd 
met grote regelmaat gebruik gemaakt van 
deze unieke plek. Ik zag vriendinnen met 
een	thermoskannetje	of	een	flesje	van	het	
een of ander. Wandelaars met een appel-
tje, groepjes jongeren, de plek werd over 
het algemeen weer keurig achtergelaten.

In de tweede week van juni trof ik de ta-
fel leeg aan, dat gebeurde wel vaker maar 
deze keer was de reden dat er domweg niet 
meer aan gezeten kón worden: kapot. Niet 

dat er door overbelasting een plank was 
gebroken, maar duidelijk moedwillig ver-
nield. De tranen schoten in mijn ogen, wat 
ontzettend zonde, ook op de Facebook-
pagina Loon op Zand werd met afschuw 
gereageerd.

Na een paar dagen was de vernielde ta-
fel weggehaald, om verdere vernieling te 
voorkomen, de hoek was weer leeg. Wat ik 
nooit had verwacht gebeurde: ineens stond 
daar weer een nieuw stekkie, en wat voor 
één. Een prachtige tafel, bank en krukjes in 
de zogenaamde ‘boomstamlook’. Ook deze 
keer op de Facebookpagina diverse reac-
ties, positief deze keer. Ook het woordje 
hufterproof viel te lezen, laten we daarop 
vertrouwen.
Inmiddels weet ik dat de initiatiefnemer de 
familie de Koster is, eigenaar van de grond.
Familie de Koster, namens de wandelaars 
en vast en zeker vele inwoners van Loon op 
Zand, ontzettend bedankt voor dit prach-
tige rustpunt 2.0!

Redactie: Petra Holsheimer
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De Financiën dankt gasten en medewerkers en houdt wervingsborrel

Eindelijk is de kogel echt door de kerk. Na 
een lange coronaperiode mogen we vanaf 
26 juni weer op 1,5 meter terug naar het 
ՙoude՚	 normaal.	 Gelukkig	 zien	 we	 alleen	
maar dalende coronacijfers, waardoor we 
kunnen concluderen dat het met de ge-
zondheid van inwoners in Nederland weer 
de goede kant op gaat. We zijn erg blij dat 
we dit met z’n allen hebben gedaan.

Voor ons is het daarom tijd om vooral DANK 
te zeggen. DANK aan al onze gasten die tij-
dens de coronalockdown ons ondersteund 
hebben door deel te nemen aan hetgeen 
wij georganiseerd hebben zoals; de winter-
wandeling, valentijnsontbijt, moederdag-
brunch, aardbeienwandeling, kerstdrive-
inn, carnavalsbrunch, sinterklaasbrunch en 
onze afhaalpannenkoeken. Er waren zelfs 
gasten die werkelijk aan al onze activitei-
ten hebben meegedaan.
Zonder jullie was het voor ons niet moge-
lijk geweest om door te blijven gaan en al 
onze medewerkers in dienst te houden.

DANK aan al onze medewerkers die tijdens 
deze voor ons pittige tijd zonder gasten 
allemaal	 erg	 flexibel	 zijn	 geweest	 in	 hun	
taken en inzetbaarheid; klussen, schilde-
ren,	poetsen,	flyeren,	bezorgen,	pieten	en	
brunchboxen	 vullen.	 Niets	 was	 jullie	 te-
veel. Ook hebben onze medewerkers met 
alle liefde geprobeerd om de vele steeds 
veranderende regels op een gastvrije ma-
nier toe te blijven passen, hoe krom de re-
gels soms ook waren. Zonder jullie was het 
niet gelukt om nu weer klaar te staan om 
gasten te ontvangen.

Ondanks dat het gelukt is om al onze me-
dewerkers in dienst te houden het afgelo-
pen jaar, willen wij graag ons team verder 
versterken.

Wervingsborrel
Naast dat al onze vacatures op onze site te 
vinden zijn, organiseren wij op donderdag 
8 juli een inloopavond/wervingsborrel 
van 19.30 tot 21.30 uur, waar wij graag 
mensen ontmoeten die graag in de horeca 
willen werken en, net als wij, het leuk vin-
den om positieve herinneringen te maken 
bij onze gasten.

Of je nu op zoek bent naar een fulltime-, 
parttime- of bijbaan, je bent altijd welkom 
om op deze avond te bekijken welke mo-
gelijkheden we hebben, te horen waarom 
werken in de horeca zo leerzaam is, te be-
spreken, welke dagen je kunt en wilt wer-
ken	 en/of	 te	 horen	wat	 onze	 passie	 voor	
het mooie horecavak is.

Maarten van Son
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Opening ‘Groene Geleiding’ omgeven met acties

Groene loper vanuit en naar de Duinen

Het aanzien van het centrum van Loon op 
Zand werd de voorbije maanden groener 
en gezelliger. Onder de noemer ‘Groene 
geleiding’ kwamen gezamenlijke plannen 
van de gebiedscommissie, inwoners en de 
gemeente tot leven. Groen werd aange-
plant, afscheidingen verduidelijkt, bankjes 
geplaatst. Alles om de dorpskern aantrek-
kelijker, veiliger en tegelijkertijd vanuit de 
Loonse en Drunense Duinen beter bereik-
baar te maken.

Wethouder toerisme en inwoner van Loon 
op Zand, Frank van Wel, verricht op 4 juli 
de	officiële	openingshandeling	door	levens-
grote ansichtkaarten uit te reiken aan lo-
kale ondernemers. “We hebben eerst nog 
even gewacht tot het groen goed aan zou 
slaan”,	grapt	hij.	“Het	is	leuker	om	groen-

voorzieningen in hun volle glorie te openen 
dan wanneer het nog wat ielige aanplant 
is.”

Groeten uit…
Vanaf het moment van openen zijn bij lo-
kale ondernemers in het centrum van Loon 
op Zand gratis setjes ansichtkaarten af te 
halen. Daarop staan aantrekkelijke foto’s 
van het ‘nieuwe’ centrum. De vraag is om 
deze massaal naar familie, vrienden en 
kennissen te sturen om hen massaal te ver-
leiden naar Loon op Zand te komen. Op één 
kaart kunnen mensen zonder hoogtevrees 
een originele groet invullen. Als ze deze 
voor 12 augustus inleveren, kunnen ze met 
die originele tekst een ballonvaart winnen. 
Met een beetje goede wind voert die zowel 
over Loon op Zand als over de Duinen.

De winnaars worden op 27 augustus in een 
speciale uitzending van Langstraat Live 
door wethouder Gerard Bruijniks bekend-
gemaakt. Op 12 september gaat de ballon 
de lucht in – mits het weer het die dag toe-
laat, natuurlijk. 

Groeten uit Loon op Zand
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  Café – Cafétaria                    
 

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

             
Wij zijn geopend!! 

 

Het café mag weer normaal open! 
 

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

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

Vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 20.00 uur. 
Openingstijden café: kijk even op facebook! 

Op WOENSDAG zijn we gesloten. 
 

Tevens zijn wij op zoek naar personeel vanaf 16 jaar. 
Graag tot ziens bij ’t Loons Kwartier 
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Tuinendag rekening te houden met de 1,5 
meter afstand. Alvast dank voor uw mede-
werking!
Meer informatie?
Hebt u al zin gekregen in een bezoek aan 
Het Witte Kasteel en de mooie tuinen? 
Ontdek dan wat de tuinen van Het Witte 
Kasteel allemaal te bieden hebben tijdens 
deze zomerse dag. De toegang is geheel 
gratis! Zie voor meer informatie:
www.hetwittekasteel.nl.
Overigens zijn het kasteel en de tuinen ie-
dere zondag geopend, maar alleen tijdens 
de Open Tuinendagen krijgt u een rondlei-
ding door en een toelichting op de tuinen. 
Meer informatie over alle deelnemende 
tuinen vindt u op:
www.tuinenmiddenbrabant.nl.
We kijken uit naar uw komst!
Vragen of meer informatie
Marga Boutkan, coördinator kruidentuin 
en Open Tuinen Midden-Brabant van
Het Witte Kasteel, info@hetwittekasteel.nl.

Zondag 4 juli 2021 a.s. van 11.00 – 17.00 uur

Open Tuinendag Midden-Brabant op Het Witte Kasteel

Op Landgoed Het Witte Kasteel zijn prach-
tige tuinen aangelegd: een rosarium, een 
moestuin, een bloementuin, een kruiden-
tuin en een hoogstam fruitboomgaard. Het 
Witte Kasteel maakt met haar tuinen deel 
uit van de Nederlandse Tuinenstichting en 
Open Tuinendag Midden-Brabant en doet 
dan ook op zondag 4 juli a.s. mee met de 
eerste Open Tuinendag van deze zomer. Er 
zijn volop bloemen, groenten, kruiden en 
rozen om te bewonderen of om foto’s van 
te nemen. Op kleine schaal wordt de oogst 
uit de moestuin aangeboden. Vrijwilligers 
zijn in de tuinen aanwezig om u er met veel 
enthousiasme meer over te vertellen.

Bierbrouwen - imkerij - kruidenboeken
Kasteelvrijwilliger Guido van Gorp leert u 
graag de kneepjes van het bierbrouwen en 
houdt u van lezen, dan biedt de Boekenbank 
een mooie collectie tuin- en plantenboe-
ken aan. Om 11.30 en 14.00 uur verzorgt 
herborist Marga Boutkan een rondleiding 
in de door haar ontworpen kruidentuin. 
U gaat ruiken, voelen en 
proeven, waarbij u de 
veelzijdigheid van krui-
den ontdekt. Vanaf 14.00 
uur zal tevens kasteelim-
ker Ingrid Ceulemans aan-
wezig zijn om u meer te 
vertellen over bijenteelt 
en honing.

En ook heel leuk, de band 
Irish Blend zal u op het 
kasteelterras vanaf 15.30 
uur met haar muziek in 
Keltische sferen brengen. 
Voor de bescherming van 
u als onze gast en al onze 
vrijwilligers, willen we u 
vragen tijdens de Open  °Zomer in de kasteeltuin. Eigen foto.
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Kapsalon in Venloene heet voortaan: ՙSil՚s Haarhuys՚
Graag wil ik me via deze weg aan u voor-
stellen. Ik ben Silvia van de Kerkhof, 44 
jaar en neem vanaf 1 juli a.s. de kapsalon 
in Venloene over. De kapsalon heet vanaf 
die dag ‘Sil’s Haarhuys’.

Ik woon in Diessen, samen met mijn part-
ner, onze twee kinderen en twee honden. 
Met deze twee maak ik graag een wande-
ling en ik stap geregeld op mijn mountain-
bike	om	een	rondje	te	fietsen,	waar	ik	echt	
van geniet. Ik ben een mensenmens, hou 
van gezelligheid om me heen. Afspreken 
met	vrienden	voor	een	lekker	bakje	koffie	
en op z’n tijd een borrel is voor mij aange-
name ontspanning.

Volop scholing en ervaring
Ik werk ruim 25 jaar als allround kapster en 
ben me in de loop der jaren blijven ontwik-
kelen. Ik volgde in het verleden verschil-
lende cursussen en workshops. In mijn sa-
lon is iedereen van jong tot oud van harte 
welkom.
Ik heb een aantal jaar in een kapsalon in 
een verzorgingshuis gewerkt. Dat vond ik 
zo leuk, dat, toen ik de kans kreeg om de 
kapsalon in Venloene over te nemen, ik 
dit met beide handen heb aangegrepen. Ik 
neem graag de tijd en aandacht voor mijn 
klanten, dat kan ik nu doen.

Gezellig praatje
Ik houd zelf van een gezellig praatje en ga 
voor een ongedwongen sfeer in de kapsa-
lon.	Koffie	en	thee	staan	altijd	klaar.	Ik	luis-
ter naar uw wensen en ben pas tevreden, 
wanneer u dat ook bent. Uw bezoek aan de 
kapper is niet alleen knippen, maar wordt 
een gezellig en ontspannen uitje. Niet al-
leen mensen uit het huis zijn welkom bij 
Sil’s Haarhuys, ook de mensen uit het dorp 
kunnen bij mij terecht. Uit ervaring weet 
ik hoe gezellig dat is, kinderen die spon-
taan in gesprek raken met de bewoners. 

Nieuwtjes die uitgewisseld worden vanuit 
het dorp, een gesprek met een onbekende. 
Het kan zomaar gebeuren en dat maakt het 
voor iedereen gezellig.

Kom eens langs
Ik ken Loon op Zand nog niet, maar ben erg 
enthousiast over deze nieuwe uitdaging en 
wil de Loonse mensen graag leren kennen. 
Ik nodig u graag uit om kennis te maken, u 
kunt een afspraak maken via:
info@silshaarhuys of bellen naar 321204.

Sil’s Haarhuys is geknipt voor iedereen, 
graag tot snel!

Hartelijke groet,

Silvia van de Kerkhof
Sil’s Haarhuys

 °Silvia van de Kerkhof. Eigen foto.
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De ANWB besteedt in haar blad de 
ՙKampioen՚	van	juni	liefst	zes	pagina՚s	aan	
de Loonse en Drunense Duinen. Noemt het 
zelfs	 ՙons	 grootste	 ravotparadijs՚.	 Kaats-
heuvel, Drunen, Heusden (oké Drunen valt 
onder gemeente Heusden), Oisterwijk, Hil-
varenbeek en centrum Tilburg komen uit-
gebreid aan bod. Ook allerlei horeca-zaken 
in die plaatsen worden besproken.
Maar wat me verbaast is, dat er met geen 
woord gerept wordt over ons dorp. Waar 
zou	het	stukje	ՙLoonse՚	in	de	naam	van	het	
gebied dan toch vandaan komen?

Redactie: Ruud Peters

Loonse & Drunense Duinen

Over Huyser

Met	elke	Huyser	fiets	rijd	je	zon-
der te zweten naar je werk, maak 
je	 een	 leuke	 fietstocht	 of	 doe	
je de dagelijkse boodschappen. 
Met de ondersteuning aan heb je 
nooit wind tegen, is geen heuvel 
te hoog en zoef je ontspannen 
van A naar B. Huyser zet zich in 
om mensen te verleiden vaker de 
elektrische	fiets	te	pakken	en	de	
auto te laten staan. Door gebruik 
van design-elementen en innova-
ties onderscheidt Huyser zich van 
de andere A-merken.
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418

Als u deze Krantenbak onder ogen krijgt, 
is het EK voetbal nog volop aan de gang 
en is de Tour de France net begonnen. 
Toch zal er ook voor de sportliefhebbers 
nog wel een gaatje te vinden zijn, waar-
op zij het nieuws uit Loon nog bij kunnen 
houden.

Loonse mensen in de krant
Caroline Westerveen woont met haar gezin 
al acht jaar in ons dorp en is al die tijd al 
lid van popkoor Undercover. Zij werkt bij 
de	GGZ	en	heeft	veel	hobbys.	(DK	2/6)

John-Paul Hertogh is al ongeveer dertig 
jaar (met een onderbreking van zeven jaar) 
vrijwilliger bij Uno Animo.
Hij is betrokken bij een aantal jeugdteams 
en ook bij de organisatie van het kamp. 
Hij werkt bij Shell Chemie in Moerdijk. (DK 
2/6)

Merel de Knegt liep in 2012, toen zij in Loon 
woonde, een record op de Tilburgse Ten 
Miles en daarom werd haar naam onlangs 
vereeuwigd op een  speciaal TTM-benkske 
aan	de	Wandelboslaan	in	Tilburg.	(BD	4/6)

A.C. schreef een uitvoerig verhaal over het 
eventuele	 voetpad	 langs	 de	 fietsstraat	 in	
de	Kloosterstraat.	(DK	9/6)

Theo Egging schreef in de krant over de 
kunst, die betaald wordt uit gemeen-
schapsgeld,	zoals	in	Tilburg	ՙDe	wereld	van	
heden	raast	door՚.	(BD	12/6)

Wil van Rooij overleed op 13 juni, slechts 
61	jaar	oud.	(BD	16/6)

Gemeente en politiek
De coronasteun, die een aantal onderne-
mers van onze gemeente mocht ontvan-
gen,	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 deze	 ՙpot՚	
bijna leeg is. Wethouder Frank van Wel be-
seft wel, dat deze steun een druppel op de 
gloeiende plaat is. Omdat de coronapande-
mie steeds meer perspectief in de goede 
richting laat zien, zal de pot vermoedelijk 
niet meer gevuld worden.
De wethouder hoopt dan ook dat de inwo-
ners van onze gemeente de ondernemers 
helpen waar ze kunnen door zoveel moge-
lijk	ՙlokaal	te	kopen՚.	(BD	2/6)

De	financiële	 situatie	van	de	gemeente	 is	
trouwens weer een stuk beter dan een jaar 
geleden. Na een tekort van 1,8 miljoen 
euro in 2019, heeft de gemeente 2020 af-
gesloten met 2,1 miljoen euro in de plus. 
Wethouder Frank van Wel is tevreden, maar 
rekent zich niet rijk. Door corona is in 2020 
ruim een miljoen euro minder uitgegeven 
aan zorg dan gedacht: minder aanvragen 
voor jeugdzorg en minder gebruik van de 
regiotaxi-	en	leerlingenvervoer.
De	 ritjes	 van	 de	 regiotaxi	 en	 het	 leerlin-
genvervoer van vorig jaar zullen dit jaar 
niet alsnog gereden worden, dus dat geld 
houdt de gemeente inderdaad over. Maar 
de wethouder vraagt zich af of de jeugd-
zorg niet veel meer zal vragen juist na de 
coronatijd. Het geld uitgeven, dat vorig 
jaar is bespaard, doet de gemeente dan 
ook	niet.	(BD	4/6)

ՙLoon	wil	zelfstandig	blijven՚	kopte	de	krant	
na de raadsvergadering op 10 juni, waarin 
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het rapport Berenschot besproken werd. 
Alle partijen waren het daar over eens al 
hielden de VVD en Voor Loon toch een slag 
om de arm voor het geval, dat zelfstandig 
blijven op termijn toch niet lukt. De inita-
tiefgroep	ՙLoon	naar	Tilburg՚	vindt	dat	ge-
zien de overbelasting van de medewerkers  
van de gemeente de bakens nu verzet moe-
ten worden en Loon meer toekomst moet 
krijgen door niet aan het verleden vast te 
houden.	(BD	12/6,	DK	16/6)

De gemeente heeft het boetekleed aan-
getrokken voor het niet nakomen van de 
afspraken met de uitbaters van Het Kla-
vier	in	Kaatsheuvel:	het	bedrijf	ՙBijzonder	
Bruisend	bv՚,	dat	ook	het	café	ՙbij	Anton՚	
exploiteert.	 De	 gemeente	 moet	 nog	 een	
nabetaling doen van zeker € 150.000,-.
De krant schrijft: “Los van de nabetaling 
loopt er op dit moment ook een onderzoek 
naar	de	exploitatie	van	Het	Klavier.	Het	be-
heer valt duurder uit dan gedacht en ook 
bij de nieuwbouw van De Werft sloeg de 
gemeente	de	plank	financieel	mis.	Nu	staat	
de gemeente aan de vooravond van weer 
een groot project: nieuwbouw van dorps-
huis	De	Wetering.”

Wij in Loon hopen maar dat het daar geen 
gevolgen	voor	heeft!	(BD	16/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor vijf woningen aan de Andro-
meda (onderhoud), voor Gagarinstraat 10 
(verbouwing) en voor Lindenlaan 4 (uit-
breiding woning). Vergunningen werden 
verleend	aan	Kraanven	9	(Bed	&	Breakfast),	
Berkenlaan 38 (premantelzorgwoning), 
Gerlachusstraat 65 (verduurzaming aan-
bouw) en Andromena 8 (dakkapel).
Ook ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
ՙMoleneind՚	ter	inzage,	dat	mogelijk	moet	
maken dat er een educatieve boerderij ge-
realiseerd wordt aan Moleneind 29. (DK 2 
en	16/6)

Spoorloos in Loon
Onlangs maakte iemand ons attent op een 
verhaal dat in januari jl. in de krant had 
gestaan over een dorpsgenote: Maria van 
Riel. Omdat het een bijzondere gebeurte-
nis is, melden wij het nu, ook al is het een 
half jaar later. Wij hebben het toen, spijtig 
genoeg, over het hoofd gezien.
De mobiele telefoon die Maria van Riel 
vond	op	het	fietspad	tussen	Loon	op	Zand	
en Kaatsheuvel zorgde voor een bijzondere 
zoektocht naar de eigenaar. Via een on-
geruste moeder in Litouwen, eindigde de 
speurtocht bij een woonunit op de camping 
in Kaatsheuvel.

Maria	van	Riel	en	haar	man	fietsten	van	hun	
woonplaats Loon op Zand naar Kaatsheuvel 
om boodschappen te doen en vonden een 
mobieltje	op	het	fietspad.	Aangifte	bij	de	
gemeente leverde niets op. Enkele dagen 
later rinkelde het gevonden mobieltje. Er 
klonk een buitenlandse stem. Maria ver-

tel.: 0416 - 363 902
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stond er niks van en ze belde met haar ei-
gen telefoon terug. Ze had de moeder van 
de telefoonbezitter aan de lijn: ene Myra 
uit Litouwen, die doodongerust was. Haar 
zoon was pas twee maanden in Nederland 
en kende hier nog niets of niemand.

Stukje bij beetje, in gebrekkig Engels, 
kwam Maria heel veel te weten. De zoon 
van	Myra,	Daniël,	was	29	 jaar	en	woonde	
ergens op een camping. Zij wist het num-
mer van de caravan. Hij werkte voor een 
uitzendbureau, maar dat mocht vanwege 
privacy geen naam en adres doorgeven. Op 
hulp van de politie hoefde Maria ook niet 
echt te rekenen. Die vond dat ze de tele-
foon maar naar het bureau moest brengen. 
Dus ging zij op een druilerige dag naar Eu-
roparc Resorts (het voormalige vakantie-
park	 Droomgaard),	 want	 daar	 zou	 Daniël	
hoogstwaarschijnlijk wonen. De receptie 

was dicht en in de bewuste caravan was 
niemand thuis.
Een paar dagen later toog Maria weer naar 
de camping. Deze keer had ze wel geluk, 
want er was een jonge man in de caravan. 
Zij	vroeg	of	hij	Daniël	was	en	liet	hem	het	
briefje lezen. Hij zakte huilend in elkaar. 
Alles kwam op dat moment bij elkaar: de 
stress, de opluchting.
Voor de zekerheid vroeg Maria hoe zijn 
moeder heette. Antwoord: Myra, toen wist 
ze dat haar zoektocht was geslaagd. (BD 
26/1)

Voor de gek
Dat is de titel van een fotoboek dat onlangs 
verscheen	 en	 waarin	 foto՚s	 van	 allerlei	
merkwaardige gebouwen te vinden zijn. In 
dit boek van fotografe Edith Gerritsma en 
Andrea Heijmans komt ook het kapelletje 
aan het Kraanven voor, dat Jan Piet Verkuijl 
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en Marije Bringmann 22 jaar geleden bij 
hun huis bouwden. Volgens journalist Tom 
Tacken is het kapelletje het meest normale 
gebouw	van	het	hele	boek.	(BD	10/6)

Wegen
De	aanleg	 van	de	fietsroute	Tilburg-Waal-
wijk F261 is in zijn laatste fase. Daarom 
werd	half	juni	de	kruising	Bergstraat/Hei-
deweg geheel of gedeeltelijk afgesloten. 
(BD	2/6,	DK	9	en	16/6)

De Toerkar
Dat was in de 18e eeuw de naam van een 
herberg in de Kerkstraat, waar twee keer 
in	 de	 week	 een	 ՙtoerkar՚	 de	 ՙProvinciale	
Noord-Brabantsche	 en	 ՚s-Hertogenbossche	
Courant՚	afleverde.

Daar kwam dan in 1771 Jan de Beer uit 
Tilburg de kranten ophalen om die bij de 
Tilburgse	abonnees	te	bezorgen.	(BD	12/6)

Voetbal
De	 nieuwe	 ՙvoetbalkooi՚	 aan	 de	 Klokken-
laan is in gebruik genomen door een wed-
strijd tussen wethouder Bruijniks en wijk-
coördinator René Pagie tegen Bob Emmen 
en Niek Stevens, samen met Henk-Jan Smit 
initiatiefnemers van het project. Jonge-
renwerker Rick Fontijn was scheidsrechter 
en Monique Dirks van de Rabobank over-
handigde	een	cheque.	(DK	9/6)

Niet pluis
De politie heeft in de nacht van zaterdag 12 
op zondag 13 juni een einde moeten maken 
aan twee illegale feesten. In het Leijpark 
in Tilburg bevonden zich zo'n 250 mensen. 
Het feestje werd zonder problemen, vol-
gens	 de	 politie	 ՙgemoedelijk՚,	 ten	 einde	
gebracht, maar de groep feestvierders ver-
plaatste zich naar het Blauwe Meer.

Agenten zagen dat daar zo'n vijfhonderd 
mensen bijeen waren gekomen. Ook dat 
feest	werd	een	halt	toegeroepen.	(BD	14/6)

Voorbij
Wij	lazen	elders	over	het	verkeersexamen	
voor groepen 7 en 8 van de basisscholen, 
dat plaatsvond op 21 mei. Van De Vlinder-
boom slaagden 15 leerlingen, van De Lage 
Weijkens 29 en van De Blokkendoos ook 29. 
(DK	9/6)

Verwacht
Saskia Bodelier en Michael Breukers orga-
niseren een Zomer-Atelier op diverse loca-
ties in ons dorp in de eerste twee weken 
van augustus. Elders in dit blad vindt u er 
meer	over.	(BD	16/6)

Oud nieuws
De volgende onderwerpen stonden in de 
bladen, maar daarover had u al gelezen in 
Rond de Toren:
•	Tot 14 juni was een levensechte kopie 

van De Nachtwacht uit het Rijksmuseum 
te bewonderen in Het Uilennest aan de 
Weteringstraat. Jan Bernard Koolen van 
Residentie Molenwijck wilde het schil-
derij naar Loon halen, maar het was te 
groot om het in de residentie een plaats 
te	geven.	(DK	9/6)

•	Jan Bernard Koolen kreeg bij gelegen-
heid van zijn afscheid als directeur van 
Residentie Molenwijck de gemeentelijke 
erepenning	in	brons.	(BD	18/6)

Dit was weer wat er in de pers over Loon te 
melden was. Belangrijk was ook het nieuws 
dat de mondkapjesplicht per 26 juni voor 
de meeste plaatsen is opgeheven. Dat was 
natuurlijk niet alleen in Loon, maar de 
Loonse	mensen	waren	er	wel	blij	mee!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Nu het einde van deze moeilijke coronatijd hopelijk nadert, willen wij graag  
starten	met	het	organiseren	van	een	sponsorontbijt/brunch	t.b.v.	Het	Witte	Kasteel	in	 

combinatie met een wandeling in het Landschapspark Pauwels.

Deze bijzondere wandeling zal begeleid worden door Piet Broos en Carel Govaarts. 
Beide heren kennen dit gebied als geen ander, dus dit belooft een fantastische  

ervaring te gaan worden. Dit alles natuurlijk conform de regels van het R.I.V.M.

Datum: zondag 1 augustus - aanvang: 9.00 uur

THEMA: “Samen ontbijten/brunchen en genieten van de natuur”

Wij	 zullen	 jullie	 voor	 en	 na	 de	 wandeling	 verrassen	 met	 luxe	 belegde	 broodjes,	
vers fruit, een soepje, diverse lekkernijen en bijpassende drankjes o.a. “sparkling 
pearls”.	Tevens	kunnen	jullie	op	ons	vernieuwde	terras	nagenieten	van	een	hapje	
en een drankje onder het genot van livemuziek. Gezamenlijk voorbereiden, eten en 

wandelen blijven natuurlijk de belangrijkste elementen.

Graag	willen	wij	jullie	de	kans	geven	om	in	te	schrijven	voor	ontbijt/brunch	en	wan-
deling en je eventueel aan te melden om samen met ons dit alles te gaan bereiden.

Prijs per ontbijt/brunch inclusief drankjes € 25,00 p.p.
Met vriendelijke groet,

Piet	Broos	&	Peter	Haens

Ps. Inschrijven kan via: piet@hetwittekasteel.nl

Piet Broos: 06-13331499 - Peter Haens: 06-43087954
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Maak kennis met Padel!

In de maanden mei, juni en juli kun je vrij-
blijvend kennis komen maken met Padel. 
We schreven er al eerder over in de Rond 
de Toren. De voorgaande edities zijn goed 
bezocht en we hebben met enthousiasme 
toekomstige leden ontvangen en kennis la-
ten maken met de spelregels, het racket en 
het gebruik van de glazen wanden.
In juli staan er nog twee zaterdagmiddagen 
op de planning, zaterdag 3 juli van 14.00 
tot 16.00 uur en zaterdag 17 juli van 14.00 
tot 16.00 uur.

We zouden het leuk vinden als je langs-
komt! Wegens het grote succes en om te-
leurstellingen te voorkomen zouden we het 
fijn	vinden	als	je	je	aanmeldt	via:		 	
padel@tennisloz.nl.

Ben je op zaterdag nu niet in de gelegen-
heid om te komen proeven? Geen zorg, je 
kunt ook via bovenstaand e-mailadres een 
clinic boeken, hiervoor is het handig wan-
neer je met een clubje van 4 personen 
bent. Houd de socials goed in de gaten, 
want in de toekomst is er zeker nog meer 
moois te verwachten!

Tot snel!
Padelcommissie Tennisvereniging   
Loon op Zand

Wortel schieten...

Jacques Pepping spotte deze auto in Loon 
en stuurde een foto ervan naar de redac-
tie met de opmerking: “Zou deze auto hier 
wortel	schieten?”
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Bronzen erepenning uitgereikt aan Jan Bernard Koolen
Donderdag 17 juni jongstleden was een 
feestelijke dag bij Residentie Molenwijck. 
Directeur Jan Bernard Koolen markeert 
deze dag zijn pensioen en neemt afscheid 
tijdens een receptie van Residentie Molen-
wijck. Hij ontving tevens de erepenning in 
brons van de gemeente Loon op Zand, uit 
handen van onze burgemeester Hanne van 
Aart. Naast zijn werk voor de residentie 
was hij ook DB-lid (dagelijks bestuur) van 
Baanbrekers, waardoor hij bijdroeg aan 
een inclusieve samenleving in omgeving de 
Langstraat.

Vijf jaar geleden is meneer Koolen gestart 
als directeur van Residentie Molenwijck. In 
deze tijd was de nieuwe organisatiestruc-
tuur net van kracht en nam hij de verdere 
uitrol hiervan voor zijn rekening. In deze 
nieuwe structuur krijgen bewoners, mede-
werkers en andere belanghebbenden meer 
contact met de organisatie. Dit heeft ge-
leid tot meer vertrouwen in de organisa-
tie. De burgemeester zegt hierover in haar 
toespraak; “Het tekent hoe verbindend en 
innemend de persoonlijkheid Jan Bernard 
Koolen	is.”

Ook zorgde Koolen ervoor dat de bewoners 
meer autonomie kregen, onder andere 
door de installatie van een bewonersraad. 
Hierdoor kregen de bewoners meer in-

spraak. Inmiddels ontmoeten medewerkers 
en bewoners elkaar bij dagactiviteiten in 
De Woonkamer. Dit zorgt voor een verbin-
dende factor met De Molenwijck en haar 
omgeving. Een aantal jaar geleden, bij het 
veertigjarig jubileum, was ‘vooruitkijken 
en doorgeven’ het motto van De Molen-
wijck. Dit wordt breed gedragen door de 
organisatie, wat al doende de samenhang 
en geborgenheid vergroot in de kern.

Ook buiten zijn directeurschap van Molen-
wijck betekende Koolen veel voor Loon op 
Zand. De gemeente deed nooit tevergeefs 
een beroep op hem. Zo droeg hij bijvoor-
beeld bij aan de Toekomstagenda en dacht 
mee over de bestuurlijke toekomst van de 
gemeente. Voor al deze inspanningen is 
dit eerbetoon in de vorm van de gemeen-
telijke erepenning in brons een uiting van 
waardering voor alle inspanningen door het 
college.

Nu, na vijf jaar, is het tijd om het stokje 
van het rentmeesterschap over te geven. 
Vol vertrouwen, en met een symbolisch 
dossier van de eerste bewoners van De Mo-
lenwijck, legt hij zijn taken in handen van 
Frans Mannaerts.

Redactie: Kristel Vermeer °Foto: Pix4profs/Jules van Iperen.

 °Foto: Pix4profs/Jules van Iperen.
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CDA Loon op Zand houdt een vinger aan de pols

Leefbaarheid, openbaarheid en transparantie is  
een groot goed

Onze gemeente heeft drie mooie dorpen 
met ieder zijn eigen identiteit en karak-
ter waarin betrokken inwoners met elkaar 
samenleven, werken en bouwen aan een 
gemeenschap. De leefbaarheid van een 
dorp is onlosmakelijk verbonden met ba-
sisonderwijs in duurzame schoolgebouwen, 
voorzien van een gezonde en frisse leerom-
geving in de klas.

Het CDA is dan ook verheugd met het 
nieuws dat basisschool De Start in De Moer 
het minimale aantal leerlingen deze maand 
heeft gehaald en daardoor open blijft. Wij 
feliciteren de school en het dorp van harte 
met dit mooi behaalde resultaat!

“Bijlagen van onder andere collegebeslui-
ten	worden	 hierdoor	 openbaar	 gemaakt,”	
licht fractievoorzitter Mieke Broeders-
Habraken toe. Het CDA heeft hier uiter-
aard de vinger aan de pols gehouden en de 
voortgang bewaakt.
Bijlagen die bij collegebesluiten zitten 
kunt u vinden op de website van de ge-
meente onder loonopzand.nl/nieuws-en-
besluiten/collegevergaderingen.

Vragen over ‘Stiekem meekijken op  
social media door gemeenten’
Naar aanleiding van nieuwsberichten over 
het feit dat gemeenten de wet overtreden 
door stiekem mee te kijken op sociale me-
dia, heeft het CDA tijdens de raadsvergade-
ring van 31 mei vragen gesteld. “Kijkt onze 
gemeente ook mee? Heeft onze gemeente 
ook nep-accounts? Is er een protocol hoe 
hiermee	wordt	omgegaan?”

Aandacht voor privacy en wetgeving is er 
bij onze gemeente, het protocol echter 
nog niet. De zaken hoe hiermee omgegaan 
dient te worden zijn nog in bewerking. Ui-
teraard zullen wij deze gang van zaken ook 
blijven volgen.

Als CDA vinden wij het belangrijk dat er 
integer met persoonsgegevens omgegaan 
wordt en dat er een duidelijke communica-
tie is vanuit de gemeente, want duidelijk-
heid richting de burger is een groot goed 
waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

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

De vinger aan de pols houden
Het CDA heeft bij de raadsvergadering op 
11 februari een motie ingediend over open-
baarheid en transparantie van stukken. 
Door deze met algemene stemmen aange-
nomen motie worden de raad en onze in-
woners beter van informatie voorzien en 
kan de raad zijn controlerende rol beter 
uitoefenen.
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Kunst in het vooruitzicht

Uniek kunstevenement in hartje Loon op Zand
Op zondag 19 september 2021 organiseert 
Kunst Loon op Zand ‘Zicht op Loon’. Een 
sfeervolle kunstmarkt op Landgoed Het 
Witte Kasteel.

Kunstzinnig perspectief
Genieten van kunst kan altijd. Stichting 
Kunst Loon op Zand brengt kunst in de ge-
meente dichtbij de mensen. Liep u in april 
nog langs het raam, in september hopen we 
dat u langs de kramen van onze kunstmarkt 
bij	ՙHet	Witte	Kasteel՚	kunt	lopen	en	kunt	
genieten van schilderijen, beeldhouwwerk, 
dans, muziek en heel veel andere kunstzin-
nige uitingen.

‘Zicht Op Loon՚ is meer
Behalve kramen met kunst, is ‘Zicht Op 
Loon’ (veel) meer. Kunst Loon op Zand vult 
dit evenement altijd aan met unieke acti-
viteiten zoals een Japanse Theeceremonie, 
exposities	en	andere	culturele	activiteiten.

Een mooi programma
We zijn op dit moment druk bezig met de 
voorbereidingen van het programma van 19 
september. Hou onze website (www.kunst-
loonopzand.nl) of Facebookpagina in de 
gaten. Hier houden we u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.

Informatie
Voor	 deelname,	 kramen	 of	 extra	 infor-
matie kunt u een bericht sturen naar:  
kunstloonopzand@gmail.com.

Japanse Theeceremonie  
tijdens ‘Zicht op Loon’
Tijdens dit unieke evenement op Landgoed 
Het Witte Kasteel kunnen bezoekers een 
bijzondere ervaring opdoen door deel te 
nemen aan een traditionele Japanse Thee-
ceremonie.

Theedrinken een kunstvorm
Het drinken van thee gaat in Japan net 
even iets anders dan bij ons. Drinken we 
hier een kopje thee snel, tussen neus en 
lippen. In het Verre Oosten besteedt men 
veel aandacht aan het bereiden en inschen-
ken van deze heerlijke drank. Het drinken 
van thee is in Japan omgeven met fascine-
rende tradities en rituelen.
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Theeceremonie
Samen met traditioneel Japans geklede 
gastvrouwen zal Gemma van Gorp u mee-
nemen in de wereld van thee. U zult deel-
nemen aan een unieke Japanse Theecere-
monie.

Het Witte Kasteel is een unieke locatie voor 
deze bijzondere ervaring. Voor de deelne-
mers aan de ceremonie is er een unieke 
tentoonstelling van Japanse voorwerpen, 
samengesteld door Gemma van Gorp.

Beperkt aantal plaatsen
Voor de uitgebreide Japanse Theecere-
monie is er op 19 september een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Eén en ander 
is onder andere afhankelijk van de voor-
schriften van  het RIVM. Op 19 september 
kunt u op de volgende tijden inschrijven:

•	11.30 – 12.30 uur
•	12.45 – 13.45 uur
•	14.00 – 15.00 uur
•	15.15 – 16.15 uur

Deelname: € 17,50.

Inschrijven
Stuur een bericht naar:
leovlemmix@hotmail.com met de keuze 
van uw tijd en het aantal personen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze 
website (www.kunstloonopzand.nl), Fa-
cebookpagina	en	in	de	lokale	media.	□

Rectificatie op bericht   
interesse bouwkavel
In de vorige editie van Rond de Toren kon u 
op pagina 47 een bericht lezen voor even-
tuele geïnteresseerden in een bouwkavel in 
de vrije sector in het dorp Loon op Zand. 
Na ‘woord en wederwoord’ met de inzen-
der van dit bericht en contact te hebben 
gehad met de gemeente Loon op Zand, is 
de redactie overgegaan tot het plaatsen 
van dit bericht.

Na	de	 verschijning	 van	betreffende	editie	
kreeg de gemeente de nodige mailberich-
ten en telefoontjes van geïnteresseerden 
in een bouwkavel. Daarop nam een woord-
voerder van de gemeente Loon op Zand 
contact op met Rond de Toren met de me-
dedeling dat hier sprake was van een mis-
verstand. De gemeente Loon op Zand heeft 
namelijk geen bouwkavels voor de vrije 
sector tot haar beschikking en het ziet er 
voorlopig ook niet naar uit dat zij die gaat 
krijgen.

Het plaatsen van het bericht hierover in de 
vorige Rond de Toren berust dan ook op een 
misverstand en gedeeltelijke miscommuni-
catie. De gemeente Loon op Zand wil u dan 
ook vragen hierover geen mailberichten 
meer te sturen vanwege het simpele feit 
dat zij niet aan uw verzoek kan voldoen.
Voor deze verkeerde berichtgeving bieden 
wij onze verontschuldigingen aan.

Redactie Rond de Toren
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Kerkberichten van 3   
tot en met 23 juli
Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is nog steeds noodzakelijk. Het blijkt dat e-
mailmeldingen niet altijd op de juiste plek 
binnenkomen. Voor De Moer en Loon op 
Zand kunt u zich aanmelden op de tijden 
dat het secretariaat in Loon op Zand bezet 
is.	Maandag	 t/m	 vrijdag	 van	 8.45	 uur	 tot	
12.15 uur. Kiest u voor een email stuur die 
dan vóór vrijdag 11.30 uur naar:
secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Het aantal toelaatbare personen is voor de 
kerken is weer verruimd t.w.; Loon op Zand 
naar 75 personen, de St. Jan Kaatsheuvel 
naar 110 personen, de HH.M. v Gorkum in 
Kaatsheuvel en De Moer is naar 50 perso-
nen. We vragen u dan ook vriendelijk om 
nog steeds tijdig te reserveren, bij binnen-
komst het protocol te volgen en plaats te 
nemen in de bank bij de rode hartjes.
Iedere zondag worden opnames gemaakt 
van de eucharistievieringen. Deze zijn te 
bekijken via de facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite: www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en in de namiddag op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.
De eucharistievieringen in Venloene op 
dinsdagochtend om 10.15 uur zijn vanaf 8 
juni jl. hervat.

Zondag 4 juli 9.30 uur: 14e zondag door 
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Maandelijkse	 gedachtenis	 aan	
Thom en Annie Ligthart–Vermeer, Hannie 
Stalpers–Smulders, Mariette van der We-
gen–van Looy, Maria Spapens–Michielsen 

b.g.v. trouwdag, Henk Teurlings, maande-
lijkse gedachtenis aan Ed Janssens.

Dinsdag 6 juli 10.15 uur: Venloene eucha-
ristieviering,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 11 juli 9.30 uur: 15e zondag door 
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	Els	Janssens–Geerts.

Dinsdag 13 juli 10.15 uur: Venloene eu-
charistieviering,	celebrant	pastoor	Luijckx.

Zondag 18 juli 9.30 uur: 16e zondag door 
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx,	 diaken	 Szejnoga.	 Els	 Janssens–
Geerts, Antonius Snoeren en dochter Loes 
b.g.v. verjaardag.

In deze eucharistieviering zal Leonieke 
Dijks de 1e h. communie ontvangen.

Dinsdag 20 juli: Geen eucharistieviering in 
Venloene	i.v.m.	vakantie	pastoor	Luijckx.

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

Oproep tot steun   
parochiegemeenschap - kerkbalans
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbon-
denheid met God én met elkaar. De afge-
lopen anderhalf jaar was dit niet vanzelf-
sprekend. Kerken moesten inventief zijn 
om juist die verbondenheid vorm te geven 
in de anderhalve-metersamenleving. Wat is 
het mooi om te zien hoe parochies en ge-
meenten creatieve vormen hebben gevon-
den om elkaar vast te houden.
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Inmiddels zijn er al veel versoepelingen en 
wordt er meer vrijheid ervaren. Ook in de 
gemeenschap van onze parochie H. Wil-
librord. Dat geeft hoop: we mogen weer! 
Maar tegelijk heeft het afgelopen 1½ jaar 
veel van onze parochiegemeenschap ge-
vraagd.	Zeker	ook	financieel	gezien.	Inkom-
sten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen 
vielen weg door allerlei omstandigheden. 
Gelukkig werd er ook digitaal gedoneerd, 
waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaats-
ten zich in nogal wat gevallen naar de cre-
matoria, omdat daar de mogelijkheid was 
om met elkaar iets te gebruiken en een kop 
koffie	 te	drinken.	Bovendien	hebben	 	aan	
de andere kant creatieve en digitale vor-
men	van	kerk-zijn	juist	extra	geld	gekost.	
We hebben voorzieningen moeten aanbren-
gen om de vieringen in de kerk te streamen 
zodat mensen thuis ook konden meevieren 
en een uitvaart konden bijwonen. De kerk 
staat er wel, echter onderhoud en kosten 
gaan gewoon door.
Net als in 2020 hebben wij ook dit jaar een 
Extra Actie Kerkbalans gevoerd. Door deze 
extra	actie	hebben	parochianen	ons	zeker	
gesteund en parochianen toonden zich be-
reid	iets	extra’s	te	geven.	Ook	nu	willen	wij	
u	vragen	ons	extra	te	steunen.	Want	elkaar	
vasthouden, dat kan alleen samen. NL29 
RABO 0124833101 t.n.v. Parochie H. Wil-
librord, Loon op Zand. Heel veel dank na-
mens parochiebestuur H. Willibrord.

Pastoor Luijckx

Vakantie pastoor Luijckx
Pastoor	 Luijckx	 zal	 van	 maandag	 19	 juli	
tot en met vrijdag 7 augustus met vakan-
tie zijn. Diaken Szejnoga neemt waar. De 
weekendvieringen worden voorgegaan door 
diaken Szejnoga in de vorm van een aan-
tal woord- en communiediensten en twee 
keer door een vervangende priester. Het 
secretariaat is dagelijks bereikbaar via tel. 
361215. Buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen met Inge Mols 06-12708462 voor 
dringende pastorale zaken zoals een bedie-
ning of uitvaart.

Wij namen afscheid van
Mies Winter–Hoenderkamp
Geboren	te	Hardinxveld–Giessendam	3	juli	
1926.
Overleden te Loon op Zand 17 mei 2021.

Sjan Monsieurs–Laurijsen
Geboren te Kaatsheuvel 26 december 1927.
Overleden te Loon op Zand 4 juni 2021.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Biddend Bijbellezen
Data: 6 en 20 juli, tijd van 19.30 uur tot 
20.45 uur op de pastorie te Loon op Zand. 
Iedereen is van harte welkom, gelovig of 
niet, om deel te nemen aan de bijeenkom-
sten. Deze zijn vrijblijvend. Bijbels zijn 
aanwezig. Opgave via: kbrabers@home.nl.
Het	 zou	 fijn	 zijn	 om	 uw	 voor-	 en	 achter-
naam, het telefoonnummer en het e-mail-
adres te vermelden bij aanmelding. U kunt 
ook bellen als u wenst naar: 362462.
Hopende u te mogen begroeten op deze 
avonden. Met hartelijke groeten,

Pastoor Luijckx en Karin Brabers

In liefdevolle herinnering

3 juli 2015                           3 juli 2021

RIA TEUNISSEN – de BRUIN

Wij hopen dat ze je vleugels geven,
zodat je overal kunt komen,
dat je terugkomt in onze dromen
en met ons meevliegt door het leven…
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Pro3 kiest voor een zelfstandige gemeente, mits…
In de gemeenteraad 
spraken we op 10 juni 
over de bestuurlijke 
toekomst van de ge-
meente. Het Beren-
schotrapport legde 
verschillende alterna-
tieven voor. Zelfstan-

dig blijven, samenwerken of fuseren met 
een buurgemeente of samen werken met 
een ambtelijke organisatie in een andere 
gemeente. Kortom genoeg stof om met alle 
fracties over van gedachten te wisselen.

Verandering noodzakelijk
Op dezelfde voet doorgaan kan niet. We 
moeten onze positie als gemeente eerst 
versterken voordat we nieuwe wegen gaan 
bewandelen. Pro3 is ervan overtuigd dat 
onze gemeente zelf in staat is onze positie 
te versterken. De eerste positieve signa-
len wijzen in die richting.

Gemeenten	zitten	in	financieel	zwaar	weer.	
Dat is waar. Het overhevelen van Rijks-
taken naar de gemeenten in 2015 (WMO, 
Jeugdzorg, etc.) is een aanwijsbare reden. 
Tegelijkertijd bezuinigde De Haag op het 
geld voor gemeenten. Dat wreekt zich na 
al die jaren. Gelukkig is er overeenstem-
ming bereikt tussen Rijk en gemeenten en 
worden gemeenten in belangrijke mate ge-
compenseerd.

Wat voor gemeente wil je nu zijn?
Pro3 wil een gemeente die dicht bij de in-
woners staat. Een gemeente met korte lijn-
tjes met de gemeentelijke dienstverlening, 
bestuurders en de politiek. Een gemeente 
waarin inwoners niet verdwalen in ingewik-
kelde	procedures	en	pas	na	ՙtig՚	pogingen	
bij het juiste loket terecht komen. De na-
bijheid, die we als kleine gemeente erva-
ren, kan méér tot bloei komen dan in een 
veel grotere gemeente.

Pro3 wil de gemeente sterker en aan-
trekkelijker maken
Sterker maken door de inwoners veel di-
recter bij de gemeente te betrekken. De 
Toekomstagenda, zoals deze in 2019 in de 
Raad is vastgesteld, nieuw leven inblazen. 
Maar ook het project SamenLoont met acti-
viteiten en wijken en buurten biedt kansen 
voor meer betrokkenheid van de inwoners, 
verenigingen en buurtorganisaties. Betrek 
inwoners nadrukkelijk bij nieuwe plannen. 
Werk slim samen met andere gemeenten 
en de regio. Zorg dat de communicatie met 
inwoners optimaal, begrijpelijk én weder-
zijds is.

Zelfstandigheid benadrukken   
en versterken
Versterk de gemeente door te investeren in 
onze ambtelijke organisatie. Ga uit van de 
eigenheid van onze drie kernen. Sta open 
voor wijkraden en buurtinitiatieven.
Waardeer de vele uren vrijwillige inzet van 
veel inwoners om de gemeente op veel ter-
reinen te laten bloeien op gebied van sport, 
cultuur, recreatie, natuur, veiligheid, leef-
baarheid én zorg voor elkaar.

Pro3 vindt dat een meer onafhankelijke ge-
meenteraad nodig is om een betere aan-
sluiting te hebben en te houden met de 
bevolking. Een vernieuwde bestuurscultuur 
is noodzakelijk om veranderingen mogelijk 
te maken.

Pro3 blijft zich inzetten voor een zonnige 
toekomst met onze inwoners, verenigin-
gen en organisaties. Belangrijke econo-
mische parels in onze gemeente bieden 
ruimschoots kansen om zelfstandig te blij-
ven. We kunnen alleen een zelfstandige ge-
meente blijven vanuit een sterke positie.

Fractie Pro3, gemeente Loon op Zand
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De Nieuwe Wetering: waar staan we?

Het nieuwe gemeenschapshuis van Loon 
op Zand komt stap voor stap tot leven. 
De Wetering Plan Groep (WPG) en de ge-
meente werken nog altijd intensief samen 
om alles in elkaar te weven: een uitnodi-
gend, passend en betaalbaar ontwerp, een 
goede	bezetting	en	een	gezonde	exploita-
tie. De komende maanden spreekt de WPG 
alle mogelijke gebruikers om verder zicht 
te krijgen op gebruikswensen en huur van 
ruimten straks.

Inkijkje in het middendeel
Afgelopen mei kregen raadsleden en alle 
(mogelijke) gebruikers een digitale tour 
door het sociaal-culturele middendeel van 

de Nieuwe Wetering. Architectenbureau 
De Twee Snoeken maakte hiervoor ont-
werpschetsen en 3D-impressiebeelden. De 
architect luisterde daarbij al goed naar 
wensen van gebruikers. De schetsen en 3D-
beelden kunt u bekijken op:
www.loonopzand.nl/wetering.

Gesprekken met gebruikers
De WPG spreekt komende tijd met alle 
mogelijke gebruikers. De gesprekken gaan 
over	 hun	 specifieke	 gebruikswensen.	 De	
vraag is wat gebruikers willen en of ze al 
definitief	 ‘Ja!’	 kunnen	 zeggen.	 Dit	 is	 van	
belang voor de verdere plannen en het be-
rekenen van kosten en opbrengsten. Deze 
gesprekken	 helpen	 ook	 bij	 het	 verfijnen	
van het ontwerp voor De Nieuwe Wetering. 

Selectie marktpartij voor de oudbouw
De selectiecommissie met vertegenwoordi-
gers van de gemeente en de WPG kiest de 

 °Afbeelding: Algemene impressie voorgevel (De Twee Snoeken)
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beste	 bieder	 voor	 aankoop	 en	 exploitatie	
van de oudbouw. Hiervoor zijn in een selec-
tiedocument eisen en beoordelingscriteria 
opgenomen. Eén van de beoordelingscrite-
ria is de ‘toegevoegde waarde voor Loon op 
Zand’, met andere woorden: waar wordt de 
kern leuker of beter van? Uit een enquête 
onder inwoners blijkt dat de voorkeur ligt 
bij horeca of iets in de gezondheidszorg. 
In september beslist het gemeentebestuur 
over de verkoop van de oudbouw.

Zorgvuldigheid kost tijd
De uitwerking van de plannen voor de Nieu-
we Wetering kost tijd. Deze tijd is nodig 
voor een zorgvuldig proces om te komen 
tot een gemeenschapshuis dat in het dorp 
past, waar gebruikers en bewoners graag 
komen en waar iedereen vele jaren duur-
zaam mee vooruit kan. Eind dit jaar beslist 
de gemeenteraad over het benodigde kre-
diet voor de realisatie van De Nieuwe We-
tering.

Informatie
Hebt u een vraag of opmerking over de 
Nieuwe Wetering? Dan kunt u contact op-
nemen met:

•	Jan	Coenen	(voorzitter	WPG),	via:		  
wpg.loonopzand@gmail.com.

•	Maarten	 School	 (projectleider	 gemeen-
te Loon op Zand): via: 06-22499808 of 
m.school@loonopzand.nl.

U kunt de ontwikkelingen ook volgen via 
Facebook (nl-nl.facebook.com/wetering-
plangroep/), de webpagina:
www.loonopzand.nl/wetering en beeld-
vormende rondes van de gemeenteraad. De 
eerstvolgende beeldvormende ronde is ge-
pland op 30 september 2021. 

 °Afbeelding: Impressie van de vide (De Twee Snoeken)
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De Nachtwacht on Tour in Loon op Zand
Dat was nog eens een unieke 
kans! De Nachtwacht, één van 
de beroemdste meesterwerken 
van schilder Rembrandt van 
Rijn hing in Loon op Zand.

Het initiatief van het Rijksmu-
seum en hoofdsponsor Philips 
kwam tot stand tijdens corona, 
een tijd waarin de musea lange-
re tijd gesloten waren. Drie re-
producties van de Nachtwacht 
reizen het hele land door naar 
woonomgevingen voor senio-
ren, zodat zij toch een stukje 
museum thuis kunnen beleven. 
De Nachtwacht on Tour, waarbij een le-
vensechte reproductie op ware grootte kan 
worden bewonderd.

Jan Bernard Koolen heeft het initiatief ge-
nomen om de Nachtwacht naar Residentie 
Molenwijck te halen in het kader van zijn 
afscheid als directeur aldaar. Omdat het 
schilderij zo om en nabij 4 bij 4,5 meter 
is, paste dat bij nader inzien niet in de re-
sidentie. Maar een oplossing was snel ge-
vonden. Uiteindelijk heeft de Nachtwacht 
twee weken mogen staan in Het Uilen-
nest. Wat mij betreft de beste plek om een 
meesterwerk neer te zetten, aangezien 
creatief Loon op Zand samenkomt in Het 

Uilennest. Hein Verschure en Anneke van 
Opstal hebben zich verdiept in alle details 
van het schilderij en hebben met plezier 
deze bijzondere weetjes over het schilde-
rij gedeeld met de bezoekers.

Aanvankelijk was het de bedoeling om al-
leen bewoners van Residentie Molenwijck 
en Venloene het werk te laten bezichtigen, 
maar gelukkig konden ook andere geïnte-
resseerden langskomen. Een unicum voor 
Loon op Zand en zulke initiatieven voor het 
dorp mogen wat mij betreft gekoesterd 
worden.

Redactie: Carine van Esch
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Weet u wat het met politiek is?

Hard roepen dat het anders moet, maar toch op de oude voet verder gaan

Zo gaat dat ook in de Loonse politiek. Bu-
reau Berenschot heeft een onderzoek in-
gesteld naar de bestuurlijke toekomst van 
deze gemeente. Conclusie van het rapport: 
NIETS DOEN IS GEEN OPTIE.
Wat moeten we concluderen na de raads-
vergadering van 10 juni jl.? Eenieder doet 
zijn plas en alles bleef zoals het was.

Bureau Berenschot heeft vier opties aange-
geven. Unaniem kiezen onze politieke par-
tijen voor optie 1, inhoudende dat we een 
zelfstandige gemeente blijven. De overige 
drie opties liggen al in de prullenbak. Ech-
ter, als je het rapport leest ontkom je niet 
aan de indruk dat optie 1 een heilloze weg 
is. Spreekt hier de angst voor verandering? 
Enige	zelfreflectie	is	niet	aanwezig.	In	het	
kort de mening van onze politieke partijen 
over het rapport:
•	Gemeentebelangen vindt de toon van 

het rapport negatief, zij zien voldoende 
aanknopingspunten om op de oude voet 
door te gaan.

•	Voor Loon heeft weliswaar enkele mit-
sen, maar hun uitgangspunt is om zelf-
standig te blijven.

•	CDA wil de kerntakendiscussie, wat kan 
wel en wat niet, weer op de agenda zet-
ten. Zij vinden het moeilijk om aan de 
hand van dit rapport een keuze te maken 
maar voorop staat zelfstandig blijven.

•	Pro3 roept dat het anders moet, de in-
woners moeten voorop staan en meer 
betrokken worden bij het beleid. Zij wil-
len naar een stabiele positie van onze 
gemeente. Zelfstandig blijven vanwege 
de korte lijnen tussen burger en politiek.  

•	VVD vindt het rapport een cadeautje. 
Het laat zien wat onze sterktes en zwak-
tes zijn. Zij zijn voor een sterk bestuur, 
voldoende	expertise	en	financiële	draag-

kracht. Zij menen dat de huidige raad in 
staat is om deze zwaktes aan te pakken. 

Gezamenlijk roepen onze partijen in koor: 
Wij kiezen voor zelfstandigheid.

Maar waarom heeft het dan zover kunnen 
komen? Waarom piept en kraakt het in de 
organisatie? Waarom is bij de ambtenaren 
de werkdruk, het ziekteverzuim met tot 
gevolg de uitstroom zo hoog? Hoe komt het 
dat	 de	 financiële	 positie	 zo	 verslechterd	
is? Waarom is participatie met de burgers, 
zie	de	 initiatieven	en	 ideeën	 van	de	Toe-
komstagenda 2030, stil komen te liggen? 
Waarom is de lokale belastingdruk hier 
hoger dan in de ons omliggende plaatsen? 
Waarom is er veel onvrede bij een groot 
deel van de inwoners van de gemeente 
Loon op Zand omtrent het huidige beleid 
en de uitvoering daarvan? Zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. Het antwoord van 
onze politieke partijen? We halen wat oude 
rapporten uit de kast, o.a. kerntakendis-
cussie	en	samen	loont,	gaan	deze	afstoffen	
en daar mee aan de slag. Maar waarom is 
hier in het verleden dan niets mee gedaan? 
Meent u echt met enkele verbeter- en in-
haalslagen de weg naar herstel in te kun-
nen zetten? Sluit u de ogen voor het feit 
dat het Rijk het gemeentefonds anders 
gaat verdelen? Dat de gemeente daardoor 
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minder geld per inwoner gaat krijgen dan 
grotere gemeenten? Dat we over enkele ja-
ren moeten concluderen dat de weg die u 
nu in wil slaan doodlopend is?

Geachte raadsleden, wij hebben veel res-
pect en waardering voor al het werk wat u 
verzet. Echter na de discussie die u op 10 
juni 2021 met elkaar gevoerd heeft, zon-
der inhoudelijk op het rapport in te gaan, 
krijgen ook wij ernstige twijfels omtrent 
uw competenties, moed en daadkracht. 
Alle partijen, ook wij, zijn voor een sterk 
bestuur,	 voldoende	 expertise	 en	 financi-
ele draagkracht. Bureau Berenschot heeft 
duidelijk aangegeven dat dat in deze vorm 
onhaalbaar is. Toch vindt u allen dat het 
wel kan. Met het inslaan van de weg waar 
u nu voor kiest, zelfstandig blijven, komt 
er nog meer druk op de ambtelijke organi-
satie enz.
Raadsleden en politieke partijen, neem uw 
verantwoordelijkheid. De huidige situatie 

is zeer zorgelijk. Zowel bestuurlijk, amb-
telijk	als	financieel.	Zie	de	problemen	on-
der ogen en loop er niet voor weg. Met een 
inhaalslag hier en een verbeterslag daar 
komen we er echt niet. De bakens moeten 
verzet gaan worden. Wij hopen dat onze 
medewerking aan het tot stand komen van 
de Toekomstagenda 2030 niet slechts voor 
de bühne was. Laat dit rapport niet in de 
bekende la verdwijnen! Na de raadsverga-
dering van 10 juni jl. hebben we alle po-
litieke partijen een uitnodiging gestuurd 
om met ons in gesprek te gaan. Inmiddels 
hebben zij de uitnodiging geaccepteerd.  
Omtrent de resultaten hiervan zullen wij u 
na de vakantieperiode op de hoogte bren-
gen.	Alvast	 een	fijne	en	 zonnige	 vakantie	
gewenst. Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep
Gemeenschap, Bestuur en Communicatie
Michiel van Esch
E-mail: politiekcafeloz@gmail.com

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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De herhalingslessen gaan weer starten

AED- en reanimatiecursus op zaterdagochtend 17 juli  
in De Wetering

We kunnen het geven van onze cursussen  
weer oppakken en we starten nog vóór de 
zomer met een AED- en reanimatiecursus 
carrousel. Daar zijn wij ontzettend blij 
mee, want het wordt tijd om vaardigheden 
te oefenen en kennis bij te spijkeren. Bij 
het geven van deze cursus zullen we uiter-
aard onze voorzorgsmaatregelen nemen 
omtrent de coronamaatregelen. Vergeet 
ook	zeker	niet	je	certificaat	mee	te	nemen,	
zodat wij de verlenging in orde kunnen ma-
ken.

In het nieuwe seizoen (medio oktober) gaan 
we nog een herhalingsles plannen voor de 
mensen die er nu niet bij kunnen zijn. Zo 
heeft u dit jaar twee mogelijkheden om bij 
ons de cursus te kunnen volgen, zodat u de 
geldigheidsduur van uw reanimatiecerti-
ficaat	 kunt	blijven	waarborgen.	 Laat	hem	
niet verlopen, want wij hebben u nodig als 
AED- en reanimatievrijwilliger!

Waar en wanneer?
In De Wetering op zaterdag 17 juli van 9.00 
tot 13.00 uur.

Schrijf je in!
We werken met tijdsblokken om de corona-
maatregelen in acht te nemen. Schrijf je in 
op een tijdsblok via onze website op:
www.ehbo-loonopzand.nl/evenementen.
Het eerste tijdsblok start om 9.00 uur en 
het laatste tijdsblok start om 12.00 uur 
(dat tot 13.00 uur uitloopt).

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met: info@ehbo-loonopzand.nl. 
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

De Hoogt 34  5175 AX  Loon op Zand  0416 53 72 50  www.huski-ebikes.nl

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

           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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.

WE MOGEN WEER FEESTEN! 
HIGH TEA  

FEESTBUFFET 
BORRELPLANKEN 

VOLLEDIG VERZORGDE BBQ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 



53

5 juli: Opnieuw een ՙBLIND DATE՚ bij De Boekenbank

Vorig jaar was het een groot succes: de 
blind date-verkoop van boeken. Er kwamen 
heel wat kopers op af en het was erg gezel-
lig op het parkeerterrein naast De Bank.

Daarom is het ook dit jaar opnieuw moge-
lijk om vlak voor de vakantie heel voordelig 
uw vakantieboeken te kopen via onze blind 
date-verkoop. U kiest ‘blind’ een stapeltje 
boeken voor € 2,50. Deze boeken zijn door 
ons per genre geselecteerd en liggen inge-
pakt klaar.

Thrillers, literatuur, luchtige romans, kin-
derboeken, waargebeurde verhalen, ge-
schiedenis etc. Ook zijn er verrassingspak-
ketten met van alles wat. Nóg spannender! 

En deze boeken zijn allemaal gegarandeerd 
netjes en de moeite van het lezen waard! 
Laat je verrassen en verras jezelf voor de 
prijs	van	een	kopje	koffie	met	5	mooie	boe-
ken.

Naast deze blind date boeken zullen we 
ook nog ‘gewoon’ boeken te koop aanbie-
den en ook deze zijn, zoals u weet, heel 
voordelig geprijsd.

Deze verkoop vindt plaats op 15 juli van 
19.00-21.00 uur. Bij mooi weer buiten op 
het parkeerterrein naast de Bank, Kerk-
straat 5 in Loon op Zand, anders binnen. 
En natuurlijk respecteren we de dan nog 
geldende RIVM-regels. U bent van harte 
welkom!

Namens de medewerkers van   
de Boekenbank, Cisca Boermans

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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gen ook iets over het 
gedrag van mensen. 
“Het is voor ieder-
een aangenamer als 
we allemaal probe-
ren ons een beetje 
aan de regels te hou-
den.”

Te hard rijden en hondenpoep laten liggen 
is iets wat mensen zelf doen, zegt ‘boa-
baas’	Verstappen.	“Het	zou	fijn	zijn	als	we	
elkaar een beetje helpen samen leuk sa-
men te leven. We kunnen irritaties maar 
tot op beperkte hoogte oplossen met regels 
en	boetes.”	Bruijniks:	“Je	wilt	ook	niet	dat	
op elke hoek van de straat toezicht staat 
om mensen normaal te laten doen. Kijk 
zelf een keer vaker op de snelheidsmeter. 
Gooi je auto niet overal neer. Neem zakjes 
mee als je de hond uitlaat – en gebruik die
zakjes	ook!”

Binnenkort gaan hondenbezitters gecon-
fronteerd worden met waarschuwende 
boa’s, zo is het plan. “We gaan informeren, 
misschien wel zakjes uitdelen – maar op 
den	duur	kunnen	dat	ook	boetes	worden”,	
zegt Verstappen. “De regels zijn helder, 
‘het gewenste gedrag’ is evenmin hogere 
wiskunde.”

Inwonerpanel
Iedereen die af en toe via een online-vra-
genlijst wil antwoorden op vragen over een 
mooier, socialer of beter Loon op Zand, 
kan zich via de website van de gemeente 
nog steeds aanmelden als lid van het inwo-
nerpanel. Daar is nu ook het rapport met 
de resultaten van dit eerste onderzoek te 
vinden.
Deelnemers kregen de resultaten van het 
onderzoek vorige week al gemaild. 

Hondenpoep, te hard rijden en fout parkeren

Inwonerpanel inventariseert ergernis

Inwoners van Loon op Zand ergeren zich 
het meest aan hondenpoep, te hard rij-
den en fout parkeren. Dat blijkt uit het 
eerste onderzoek waarvoor de gemeente 
een beroep deed op het inwonerpanel. 
Ruim 230 inwoners spraken zich uit over 
vragen als ‘Waar zou handhaving meer op 
moeten letten?’ Ondanks hun ergernissen 
beoordelen de respondenten hun leef- en 
woonomgeving met een 8,1.

De coördinator van de gemeentelijke bij-
zondere opsporingsambtenaren (boa’s), 
Martijn Verstappen, nam het initiatief voor 
dit onderzoek. “Nee, de uitkomsten zijn 
op	zichzelf	niet	verrassend”,	geeft	hij	grif	
toe. “Al sinds jaar en dag maken mensen 
zich	boos	over	het	gedrag	van	de	ander.”	
Voordat tegen dergelijk gedrag opgetre-
den kan worden, moeten regels juridisch 
kloppend zijn vastgelegd. “Onze boa’s en 
ik vinden ook dat mensen in staat moeten 
zijn het gewenste gedrag te vertonen. Als 
ergens bijvoorbeeld geen of te weinig par-
keerplaatsen zijn, lok je als gemeente het 
verkeerd parkeren van auto’s haast uit. 
We willen daarin samen met de afdelingen 
optrekken om een redelijke, begripvolle 
overheid	te	zijn.”

Openbare ruimte
Wethouder Gerard Bruijniks van openbare 
ruimte valt hem bij: “De resultaten van 
het onderzoek helpen bij het opstellen van 
plannen en regels en bij het inrichten van 
de	 openbare	 ruimte.”	 De	 resultaten	 zeg-
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Twee kanjers van het eerste 
uur verlaten de Vlinderboom

Wie	 kent	 ze	 niet,	 de	 twee	 kleuterjuffen	
die de Vlinderboom in Loon op Zand groot 
gemaakt hebben?! Anja Mathijssen en José 
van Vliet, leerkrachten van het eerste 
uur van het Jenaplanonderwijs in Loon op 
Zand.
Zij genieten sinds kort van hun welverdien-
de pensioen en daarom wordt er nu (uitge-
steld	 vorig	 jaar	 door	 corona)	 officieel	 stil	
gestaan bij hun afscheid. Dit gaat gebeuren 
op vrijdag 2 juli a.s.

Zowel Anja als José zijn echte kleuterjuf-
fen (KLOS-opleiding) en beide hebben ze 
40 jaar in het onderwijs gewerkt. Voor-
namelijk op de Vlinderboom en dat geeft 
ook wel aan hoe betrokken ze waren (en 

nog steeds zijn, zij het op afstand) bij het  
Jenaplanonderwijs.

Anja was al vanaf de oprichting in augus-
tus 1983 betrokken en ook jarenlang actief 
om de school positief onder de aandacht 
te brengen in de directe regio. De school 
kende een mooie groei vanaf de oprichting! 
De laatste jaren combineerde zij het werk 
als leerkracht met het geven van Taalim-
puls aan kleuters op diverse scholen. Op de 
Vlinderboom vervulde ze de laatste jaren 
ook een belangrijke coachende rol voor 
beginnende onderbouw leerkrachten. Privé 
houdt Anja zich volop bezig met o.a. koken 
en gezonde voeding en geniet ze van yoga.

José was, naast haar werk als leerkracht 
van de Vuurvlinders, altijd erg actief en 
creatief tijdens het thematisch aankleden 
van de school. José houdt veel van cultuur 
en is al jarenlang actief in het amateurto-
neel. Met veel verve en originaliteit pre-
senteerde zij o.a. de vieringen op school 
en tijdens het jaarlijkse schoolkamp was 
het vaak lachen en genieten om de creaties 
en acts van José. Zeeland is haar tweede 
ՙthuis’,	daar	kan	ze	nu	nog	meer	gaan	ge-
nieten!

Samen vormden José en Anja ook jaren-
lang	het	hilarische	duo	Mie	&	Kee!	Tijdens	
vieringen en voorstellingen kwamen deze 
ՙtwee	Tilburgse	volks-vrouwen’	hun	mening	
en verhaal vertellen. Ook veel oud-leerlin-
gen en ouders hebben hier nog leuke herin-
neringen aan!

Tijdens	het	officiële	afscheid	op	2	juli	zul-
len alle leerlingen, ouders en team op 
originele wijze, en coronaproof, stilstaan 
bij diverse mooie herinneringen aan vele 
mooie jaren op de Vlinderboom!

Jenaplanbasisschool De Vlinderboom
Anja van Balkom, directeur
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Loonse Golfdag

Op vrijdag 10 september is het weer zo 
ver en organiseren we voor golfers uit het 
kerkdorp Loon op Zand weer de jaarlijkse 
Golfdag. Uiteraard houden we daarbij de 
afspraken in verband met corona in acht, 
maar het lijkt erop dat we de dag met el-
kaar kunnen afsluiten met een drankje.

We spelen dit jaar weer op de baan van 
Prise d’eau in Tilburg en hebben daar 10 
flights	gereserveerd;	de	eerste	flight	start	
rond 12 uur en we spelen dan in principe 
18 holes. In individuele gevallen kunnen we 
daarvan natuurlijk afwijken.
Het	motto	is	̔ gezelligheid՚,	maar	een	beet-
je golfervaring is wel gewenst.
Als je geen lid bent van Prise d’eau moet 
je	 wel	 ՙgreenfee՚	 betalen	 en	 we	 hebben	
daarvoor een gereduceerde prijs kunnen 
regelen.

Ben je geïnteresseerd en je staat nog niet 
op onze lijst, laat dat dan weten dan zet-
ten we je op die lijst en dan krijg je me-
dio augustus een uitnodiging; dan kun je je 
definitief	inschrijven.	Wil	je	meer	informa-
tie dan kun je contact opnemen met Jos 
Verbossen (j.verbossen@home.nl) of Lore 
Hawig (l.hawig@home.nl).

Loonse Golfdag: Jos Verbossen

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

 

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.



57

EcLoZ Energieloket in Het Klavier voorziet in behoefte

In de afgelopen twee maanden hebben al 
aardig wat inwoners de weg naar het EC-
LoZ Energieloket gevonden met hun vragen 
over zelf energie opwekken of energie be-
sparen. Precies daarvoor is iedere vrijdag-
middag een van de vrijwillige energiecoa-
ches in het ECLoZ Energieloket aanwezig.

Interessante en uitdagende vragen
Zo zijn er vragen naar de mogelijkheden 
voor subsidie bij het inrichten van een se-
dumdak. Een andere bezoeker komt ver-
bouwplannen bespreken, in verband met te 
nemen	 isolatiemaatregelen.	 Offertes	 voor	
zonnepanelen worden voorgelegd, alsook 
vragen  over vervanging van een oude Cv-
ketel door een hybride warmtepomp. Hoe 
realiseren we eigenlijk zonnepanelen op 
onze woning? En dan zijn er ook nog uitda-
gende vragen die niet zo een, twee drie te 
beantwoorden zijn, bijvoorbeeld over de 
R-waarde van twee dubbelglasramen tegen 
elkaar of juist met ruimte ertussen. Zoiets 
wordt uitgezocht en teruggekoppeld aan 
de	 betreffende	 bezoeker.	 De	 ECLoZ	 ener-
gie-coaches hebben allemaal een opleiding 
gevolgd om te informeren en te adviseren. 
En komt men er niet direct uit, dan weten 
zij de weg te vinden naar een bevredigend 
antwoord.
Wanneer kunt u bij het   
ECLoZ Energieloket terecht?
Heeft u ook vragen op gebied van energie 
en energiebesparing? Kom dan op vrijdag-
middag tussen 14.00 tot 16.00 uur naar 
Het Klavier in Kaatsheuvel waar u gratis 
en zonder afspraak terecht kunt voor een 
gesprek met een van de 5 energiecoaches 
van ECLoZ.

Het Energieloket in Het Klavier is een aan-
vulling op het digitale Energieloket Loon op 
Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook 
via het digitale loket kunt u een gesprek 
met een energiecoach aanvragen. Het digi-
tale loket is te bereiken via de Energiebe-
sparing-pagina op de website: www.ecloz.
nl. Daar zijn ook besparingstips te vinden 
evenals informatie over de energieopwek-
projecten van ECLoZ. Daarnaast kunt u er 
zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aan-
melden als lid of overstappen op de lokaal 
opgewekte groene stroom van ECLoZ | om. 
ECLoZ is uw adviseur voor de lokale ener-
gietransitie. Meer weten? E-mail naar:
contact@ecloz.nl. 

 ° Energiecoach Roger Lafebre in gesprek met 
een bezoeker aan het Energieloket.
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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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Kunstvakantie in het  
ZomerAtelier
In het Brabantse dorp Loon op Zand strijkt 
in augustus het ZomerAtelier neer. Een 
vierdaags evenement op zeven locaties vol 
workshops in kunst, theater en muziek.
Het ZomerAtelier is nieuw in het dorp aan 
de rand van natuurgebied de Loonse en 
Drunense Duinen.
Elders in Europa worden vergelijkbare eve-
nementen al langer georganiseerd. Jaar-
lijks trekken deze duizenden mensen.
Onder begeleiding werken deze dan aan, 
bijvoorbeeld, een kunstobject, een kort 
verhaal, een clownsact of een gezamenlijk 
muziekoptreden. De organisatoren van het 

ZomerAtelier verwachten ook veel belang-
stelling voor de edities in Loon op Zand.
Het ZomerAtelier wordt deze zomer twee 
keer georganiseerd: de eerste editie vindt 
plaats van 2 tot en met 5 augustus, de 
tweede editie van 9 tot en met 12 augus-
tus. Op zeven locaties verspreid over het 
dorp werken de deelnemers met profes-
sionele kunstenaars en musici aan een 
kunstwerk, een circusact of een aantal 
muziekstukken. Op de laatste dag worden 
de	resultaten	voor	publiek	geëxposeerd	of	
uitgevoerd. Deelnemers kunnen kamperen 
op het groene terrein van de scouting.

Het ZomerAtelier biedt workshops muziek, 
zang, beeldende kunst, schilderen, schrij-
ven, circus, theater en clownerie. Ook is er 
een workshop balafoon, een Afrikaans slag-
instrument	dat	 lijkt	 op	de	Europese	 xylo-
foon. Voor kinderen is er speciaal een kin-
deratelier. De einduitvoering vindt plaats 
op het 18e eeuwse Witte Kasteel van Loon 
op Zand.

Het ZomerAtelier is te boeken met het hele 
gezin, maar is al even geschikt voor indi-
viduen. Inschrijving sluit op 1 juli. Meer 
informatie staat op de Facebookpagina  
ZomerAtelier Loon op Zand of valt op te 
vragen via info@zomeratelier.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 - 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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Goed nieuws voor OBS De Start in De Moer
“Wij hebben van-
daag de laatste 
benodigde leer-
ling voor het 
voortbestaan van 
de school mogen 

inschrijven! Daarmee staat de teller voor 
die o, zo belangrijke datum, 1 oktober 
2021,	op	23	 leerlingen”,	zo	schrijft	Agnes	
Coolen op 14 juni 2021 in een brief aan de 
ouders van de schoolgaande kinderen.

Rollercoaster
Wat een rollercoaster was het dit afgelopen 
schooljaar. Toen het schooljaar begon, wis-
ten we dat we nog 5 leerlingen verwijderd 
waren van het minimale aantal. Ik wil dan 
ook uitspreken dat ik ontzettend trots ben 
op alle ouders, teamleden, inwoners van 
De Moer, het schoolbestuur, de gemeente 
en alle andere betrokkenen die met hun 
tomeloze inzet onze school steeds in de 
schijnwerpers hebben gezet. Wij hebben 
gevoeld dat iedereen ons een warm hart 
heeft toegedragen.

Meerwaarde van een kleine school
Zeker in deze laatste periode, waarin we 
nog op zoek waren naar die ene laatste 
leerling, is een topprestatie geleverd. Wat 
vooral zo mooi is? De reacties van de ou-
ders	van	onze	ՙnieuwe՚	leerlingen.	Zij	kie-
zen heel bewust voor het unieke concept 
dat binnen onze kleine school geboden 
wordt. Fijn dat jullie de meerwaarde van 
onze school ook zien!

Dit nieuws betekent echter niet dat we als 
PR-werkgroep op onze lauweren gaan rus-
ten. We hadden vrijdag 11 juni voor een 
leuke PR-activiteit op de weekmarkt van 
Kaatsheuvel gezorgd. Hier is ook weer 
een rondleiding uit voortgekomen. En na-
tuurlijk blijven we aandacht vragen voor 

onze school via de (sociale)media. Maar nu 
eerst… Tijd voor een feestje!!!

Met vriendelijke groet,

Agnes Coolen, directeur
OBS de Touwladder en OBS de Start
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Dagbesteding ՙOns Thuis՚ start op 1 juli in Kaatsheuvel
Midden in het centrum van Kaatsheuvel 
wordt hard gewerkt aan de opening van 
een nieuwe kleinschalige dagbesteding 
voor	gasten	met	een	extra	zorgvraag.
Vanaf 1 juli gaan de deuren open van dag-
besteding	ՙOns	Thuis՚,	een	plek	waar,	zoals	
de naam al laat raden, de gasten zich thuis 
mogen gaan voelen.

Gasten met diverse vormen van dementie 
en/of	 een	 somatische	 beperking	 zijn	 hier	
van harte welkom. Zij zullen een dagbe-
leving hebben en zorg ontvangen van een 
compleet zorgteam bestaande uit 15 pro-
fessionals. Dit zodat niet alleen de gast, 
maar ook diens mantelzorger even eruit 
kan zijn en op adem kan komen waardoor 
de	 mantelzorger	 zichzelf	 ook	 een	 ‘uitje՚	
kan gunnen.
Er wordt mede daarom ook hoog ingezet op 
respijtzorg, waardoor een acute zorgvraag 
bij een overbelaste mantelzorger direct 
beantwoord kan worden.

Dit is het idee van Yolanda en Ingrid Hel-
lemons van CCC thuis in zorg. Zij zijn al 13 
jaar actief met een eigen organisatie in de 
thuiszorg en zodoende vaak geconfronteerd 
met de diverse schrijnende zorgvragen, en 
tekorten aan dagbesteding plaatsen.
Door het aanbieden van ruime openingstij-
den kunnen de gasten, maar ook 
de mantelzorgers, genieten van 
een dag of dagdeel uit. Hierdoor 
kan	er	net	wat	ՙmeer՚,	want	zij	
bieden hele dagen van 8.00 tot 
20.00 uur aan, en dagdelen van 
8.00 tot 13.45 uur en 14.15 tot 
20.00 uur en dat 7 dagen per 
week. Dit geeft de mantelzorger 
ook de rust en de ruimte om wat 
langer van huis te zijn en bijv. 
eens in te kunnen gaan op een 
lunch of diner uitnodiging.

De	 mogelijkheden	 bij	 ՙOns	 Thuis՚	 lopen	
ver uiteen en komen zo dicht mogelijk 
bij de wens van onze gasten, wij willen 
ՙverbinden՚	 en	de	 gast	 laten	 ondervinden	
dat	men	er	nog	steeds	ՙtoe	doet՚,	dat	het	
niet de beperking is die de mens maakt dus 
ook geen beperking hoeft op te leveren.

Daar er dagelijks vijf professionals aan-
wezig zullen zijn, lopen de mogelijkheden 
uiteen. Denk aan knutselen, tuinieren, de 
aanwezige beesten verzorgen, maar ook 
fietsen,	wandelen,	winkelen,	biljarten	een	
doktersbezoek en zelfs vissen of een be-
zoek brengen aan een museum. Bijna alle 
activiteiten waar behoefte aan is kunnen 
worden gerealiseerd, samen met een ge-
weldig enthousiast team gaan ze ervoor.

Dit alles betekent dus een onbezorgde dag 
voor zowel de gast als diens mantelzorger.
Dus ken, ben of weet je iemand die hier 
zichzelf	 ՙThuis՚	 zou	 kunnen	 voelen,	 bel	
dan	 gerust	 voor	 meer	 informatie	 en/
of om jezelf of de ander aan te melden 
naar 013-5810281. E-mailen kan ook naar:  
info@ccc-thuisinzorg.nl. Kom je toch lie-
ver	langs?	Een	kopje	koffie	is	zo	gezet.

Tot	 ziens	bij	 ՙOns	Thuis՚	Peperstraat	11-A	
te Kaatsheuvel namens het gehele team!!
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                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
    
  
   
   
 

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 

 

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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RBT De Langstraat lanceert nieuwe wandel- en fietsroutes

Het is prachtig weer, de natuur is op zijn 
mooist en recreatieondernemers verwelko-
men je met open armen. Alle reden om er 
te	voet	of	met	de	fiets	op	uit	te	trekken	in	
De Langstraat. RBT De Langstraat heeft de 
afgelopen periode vele routes (door)ont-
wikkeld, waarvan je gaat genieten.

Spaans Benauwd
Vrijwilligers Annelies van der Sanden en 
Jaqcues Smeets hebben veel tijd besteed 
aan de ontwikkeling van de belevingsroute 
Spaans Benauwd; een uniek wandelboekje 
vol prachtige illustraties, waarin de Spaan-
se Soldaat Jeronimo je, aan de hand van 

een spannend verhaal, meeneemt naar 
vestingstad Heusden in 1572.

Ringdijk van Heusden
Dit	fietsrouteboekje,	voorzien	van	teksten	
en illustraties gemaakt door Annelies van 
der Sanden, beschrijft het unieke land-
schap en de cultuurhistorische elementen 
die je ervaart als je de bijna 40 kilometer 
lange ringdijk langs Heusden, Hedikhuizen, 
Haarsteeg, Vlijmen, Nieuwkuijk, Drunen, 
Elshout,	Doeveren	en	Heesbeen	fietst.

Wandelen in Waalwijk
Loop deze wandeling van twee kilome-
ter aan de hand van het routeboekje met 
mooie tekeningen van Ron Beumer en tek-
sten van Heemkundekring De Erstelinghe 
Waalwijk	en	stadsgids	René	van	Boxtel.	Zo	
kom je aan de hand van leuke weetjes en 
anekdotes meer te weten over talrijke bij-
zondere plekjes in de binnenstad.
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Wet Blue
Als je ’s avonds door het centrum van Waal-
wijk wandelt dan valt op dat behoorlijk 
wat panden in blauw uitgelicht zijn. Deze 
gebouwen maken allemaal deel uit van de 
route ‘Wet Blue’ die je ’s avonds kunt wan-
delen en die voornamelijk leidt langs loca-
ties die verwijzen naar de historie van de 
schoen- en lederindustrie in Waalwijk.

Foodroutes
Trap de FOOD-routes en wordt geleid langs 
zestien lokale food-ondernemers, die op 
hun eigen manier een steentje bijdragen 
aan een gezonde wereld. Op de locaties 
vind je een QR-code voor een video, waar-
door je een kijkje achter de deur krijgt. 
Hier zijn ook leuke arrangementen aan te 
koppelen. Er is een westelijke route van 
Dongen tot Loon op Zand en een oostelijke 
route van Waalwijk tot Heusden.

Lederroutes
In navolging van de foodroutes lanceert 
RBT De Langstraat eind juni ook twee le-
derroutes door het leer- en schoenenge-
bied van De Langstraat. Al eeuwenlang is 
deze regio de verzamelplaats voor alles op 
het gebied van schoen en leer. De routes 
door Dongen, Loon op Zand, Kaatsheuvel, 
Waalwijk en Drunen leiden de bezoeker on-
der andere langs tassenmakers, leerrepa-
rateurs en (voormalige) leerlooiers.

Routewebsite
Op www.bezoekdelangstraat.nl/routes 
zijn ruim vijftig regionale routes terug te 
vinden, waaronder bovengenoemde wan-
del-	en	fietsroutes,	maar	ook	 ruiterroutes	
en skeelerroutes. Je kunt de gratis routes 
uitprinten, of vanaf je telefoonscherm of 
GPXviewer bekijken. Of stel er je eigen 
route samen met de online routeplanner.

Routegids en fietsroutekaarten
Op honderden toeristische plekjes in de ge-
meenten Dongen, Loon op Zand, Waalwijk 

en Heusden kun je een gratis routegidsje 
verkrijgen, met leuke routesuggesties in De 
Langstraat. Hiervoor kun je onder andere 
terecht bij de Toeristische Informatiepun-
ten (TIP’s) in De Langstraat. Ook koop je 
hier	de	gloednieuwe	Brabantse	fietsknoop-
puntenkaarten: Noordoost, Midden en 
West.

Voor de locaties van de TIP’s neem je een 
kijkje op: www.bezoekdelangstraat.nl. 

Hieperrrrr de piep   
hoerrrrrraaaaa!

Deze slager in hart en nieren mag op  
1 juli zijn 50ste verjaardag vieren!

Gefeliciteerd William Martens   
en geniet van deze dag!

Groetjes van je personeel
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Samenloop voor Hoop:

De stekker eruit, maar wij laten lotgenoten niet vallen
De afgelopen 15 jaar organiseerden veel 
vrijwilligers, op vraag van en onder aus-
piciën	 van	 het	 KWF,	 in	 totaal	 zo’n	 265	
ՙSamenlopen	 voor	 Hoop՚.	 Een	 fenomeen,	
een geweldig concept waar alle vrijwil-
ligers hart en ziel in staken om het alom 
geprezen doel te verwezenlijken.

Het doel was om lotgenoten en hun naasten 
een weekend aan te bieden vol met activi-
teiten, waardoor de dagelijkse zorgen even 
in de parkeerstand kon worden gezet. Het 
middel om ook door die samenloop geld in 
te zamelen. Een deel voor onderzoek, na-
tuurlijk, maar een groot percentage om lo-
kaal aan te bieden aan organisaties die voor 
de lotgenoten van belang zijn om kwaliteit 
van leven te hervinden, op te bouwen en 
te behouden. Wat ons betreft staan daarbij 
centraal de 75 inloophuizen die Nederland 
telt, waar ook weer vrijwilligers dagelijks 
actief zijn om lotgenoten te ontvangen, 
activiteiten en workshops te organiseren, 
een vervolgstap te zijn voor tijdens en na 
het medische traject. Psychosociale steun 
die ziekenhuizen niet (voldoende) kunnen 
bieden, maar waar grote behoefte aan is.

Het organiseren van een Samenloop voor 
Hoop voor onze lotgenoten en de twee in-
loophuizen in Waalwijk en Tilburg werd mo-
gelijk vanuit de Gemeente Loon op Zand. 
Tijdens het Pinksterweekend 2022 zouden 
wij onze gemeente paars kleuren. Helaas 
laat het KWF ons na het Paasweekend 2021 
weten de stekker uit de succesformule te 
halen. Wat we ook hebben geprobeerd om 
het KWF op andere gedachten te brengen, 
het	besluit	was	definitief.

Vrijwel direct na de reacties van versla-
genheid bij ons bestuur en de vele vrijwil-
ligers, was onze conclusie dat niet wij de 

echte verliezers zijn. De echte verliezers 
zijn de lotgenoten voor wie de samenloop 
bedoeld was alsmede de inloophuizen die 
door het KWF 20% van de opbrengst waren 
toegezegd. Een grote teleurstelling voor 
vrijwilligersorganisaties die hun belangrijk 
werk alleen kunnen uitvoeren en uitbou-
wen door die belangrijke donaties.

Wij als voormalig lokaal bestuur van de 
Samenloop voor Hoop hebben inmiddels 
afscheid genomen van het KWF, maar tege-
lijk besloten de lotgenoten en benadeelde 
inloophuizen niet te laten vallen. Wij gaan 
verder, wij blijven ons inzetten, met onge-
wijzigde doelen. Met z’n vieren, Ron van 
Vugt, Maikel van der Velden, Bart Peters en 
Frank Tabbers en inzet van onze vrijwilli-
gers, maken we een doorstart. Om te be-
ginnen met een aantal kleinschalige activi-
teiten, die we hopelijk kunnen uitbreiden 
naar grotere evenementen. Wij gaan door, 
als:

 WIL: Werkgroep Inzet Loont.
Ook voor onze WIL is een weg. De komende 
maanden gaan wij de mogelijke doelen, 
activiteiten en samenwerkingen in kaart 
brengen. Met het uitvoeren van activitei-
ten, mogelijk gericht op bewegen, sport, 
muziek en zoeken naar donateurs, ver-
wachten wij in september dit jaar te gaan 
starten. Wij werken daarvoor in het brede 
gebied van Waalwijk tot Tilburg. Op deze 
manier, zelfstandig en dus niet via grote 
organisaties zoals het KWF, staan wij dich-
ter bij jullie en kunnen wij onze successen 
delen met de inloophuizen.

De WIL is er, de inzet is er en het vertrou-
wen is er dat onze activiteiten lonend gaan 
zijn voor support aan de inloophuizen en 
levenskwaliteit	voor	lotgenoten.	□
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 CULTUURAGENDA 

 
4 juli Muziek op het terras  IRISH BLEND 

11 juli CONCERT  MELOCORDE 
11 juli Muziek op het terras DAAN VAN SCHAIK JAZZTRIO 
18 juli Muziek op het terras  BACK IN BUSINESS 
25 juli CONCERT  RAAK DE SNAAR 
25 juli Muziek op het terras  JOEKALADIES 

  
5 augustus Eindvoorstelling  ZOMERATELIER LOON OP ZAND 
8 augustus Muziek op het terras  JACK IJPELAAR 

12 augustus Eindvoorstelling  ZOMERATELIER LOON OP ZAND 
15 augustus Muziek op het terras  MAESTRO & CO 
22 augustus Muziek op het terras  KLEZMANIA 
25 augustus A-meezing BEATLES avond 
26 augustus A-meezing BEATLES avond 
29 augustus Muziek op het terras LEO DE VLIEGER & RENE LAROS 

  
5 september Muziek op het terras PEGA LOCA 

12 september CONCERT  CANNED CLASSICS TRIO 
12 september GOODLIFE FAIR LOON OP ZAND 
19 september JAPANSE THEECEREMONIE 
19 september KUNSTMARKT KLOZ 
19 september Muziek op het terras  EMILLIO 
26 september Muziek op het terras  DOUBLETREE 

  
3 oktober Muziek op het terras  SPECTACLES JAZZBAND 

10 oktober CONCERT  DUO COMO 
  

7 november CONCERT  JOSE FERNANDEZ BARDESIO 
  

12 december CONCERT  TANGO Y CANCIONES 
22 december KERSTCONCERT DUO FOR A WHILE 

  
 Meer info: 
 Website:         www.hetwittekasteel.nl/agenda 
 QR code: 

   Reserveren:   cultuur@hetwittekasteel.nl 
  
  

Graag tot ziens! 
Team cultuur Het Witte Kasteel 
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Voetbalkooi Klokkenlaan officieel geopend
In editie 6 van Rond de Toren stond een 
bijdrage te lezen van jongerenwerker Rick 
Fontijn over de realisatie van de zoge-
naamde ‘voetbalkooi’ aan de Klokkenlaan 
in Loon op Zand.
Een alternatief werd gezocht voor het 
‘Blauwe veldje’ aan de Gerlachusstraat en 
gevonden in de Klokkenlaan. Een lang tra-
ject ging hieraan vooraf en Henk-Jan Smit, 
Niek Stevens en Bob Emmen hebben zich 
in het bijzonder ingezet voor een nieuw 
sportveld, in samenwerking met Rick. Afge-
lopen jaar is deze daadwerkelijk in gebruik 
genomen en is de lange adem beloond.

De nieuwe kooi blijkt een schot in de roos 
en sinds het veld klaar is wordt hier veel-
vuldig gebruik van gemaakt. Het sportveld 
is al compleet ingeburgerd onder jongeren 
in Loon op Zand. Daarom is het tijd voor 
een gepaste opening! In januari zijn de 
werkzaamheden afgerond en de opening 
stond gepland op 7 april. Door de geldende 
maatregelen werd deze opening meerdere 
malen uitgesteld. Echter op woensdag 2 
juni jongstleden was het driemaal scheeps-
recht en was er een ge-
paste opening gepland.

Onder toeziend oog van 
diverse belangstellen-
den en belanghebbenden 
wordt het bord met spel-
regels onthuld en hiermee 
is	 het	 speelveld	 officieel	
geopend. Wethouder Ge-
rard Bruijniks onthulde 
het bord met spelregels 
samen met initiatiefne-
mers Bob en Niek. Helaas 
kon de derde stichter, 
Henk-Jan Smit, niet aan-
wezig	 zijn	 bij	 het	 offici-
ele moment. Bob en Niek 

hebben de honneurs waargenomen en alle 
drie de jongemannen prijken met een foto 
op het spelregelbord.

Ook waren er leden van de Rabobank 
aanwezig. Rabobank heeft de kooi mede 
mogelijk gemaakt door middel van het 
stimuleringsfonds. Daarnaast waren de 
wijkcoördinator van de gemeente, Buurt-
preventie Team Molenwijk, scouting PSG, 
De Kuip en eigenaren van de manege aan-
wezig.

Na	het	officiële	moment	met	onthulling	van	
het bord volgt er, hoe kan het ook anders, 
een potje voetbal tussen Bob en Niek als 
team tegen Gerard Bruijniks en René Pa-
gie (wijkcooördinator) als team met als 
scheidsrechter jongerenwerker Rick Fon-
tijn, welke ook een cruciale rol in de rea-
lisatie van het voetbalveld heeft gespeeld. 
En	 op	 deze	manier	 is	 het	 veld	 dan	 offici-
eel in gebruik genomen. Op naar heel veel  
jaren plezier voor jong en oud!

Redactie: Kristel Vermeer
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Straatklinkers met nummer

Al heel veel jaren liggen ze er, maar Ruud 
Peters,	die	vaak	foto՚s	voor	Rond	de	Toren	
aanbiedt, ontdekte het nu pas. Op de par-
keerplaats van sportpark de Klokkenweide 
liggen straatklinkers met een nummer erin.   

Mogelijk kan een van onze lezers uitleggen 
wat	de	bedoeling	hiervan	is/was	en	stuurt	
deze	zijn/haar	reactie	naar:
info@ronddetoren.nl.

De laatste Toren-editie  
voor de vakantie

Deze verschijnt vanaf 21 juli, waarna 
de volgende op 8 september gaat uit-
komen.
Voor deze laatste editie voor de va-
kantie kunt u uw bijdrage(n) aanbie-
den tot dinsdag 13 juli 19.00 uur.
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Wil jij echt iets doen voor de  
kwetsbare mensen in je gemeente?

Dan is lid worden van de Wmo Advies-
raad zeker iets voor jou.
Wij zoeken collega’s, medeburgers, die 
betrokkenheid	of	extra	interesse	en	of	er-
varing hebben bij of op de gebieden jeugd-
hulp, schuldhulpverlening, geestelijke 
gezondheid en maatschappelijke onder-
steuning.

Heb jij die ervaring nog niet? Geen nood, 
je kunt die ervaring bij ons opdoen. Je 
betrokkenheid bij de lokale samenleving 
staat voorop.

Ook	 zoeken	 wij	 iemand	 die	 ervaring	 en/
of	 affiniteit	 heeft	 met	 secretariaatswerk-
zaamheden, communicatie en webbeheer.
Heb jij belangstelling om je in te zetten 
voor een mooi en leefbaar Loon op Zand 
neem dan contact op met onze voorzit-
ter: Henk Schouwenaars 06-46252717 of 
e-mail naar: schouwenaars.henk@gmail.
com.	Wij	zouden	het	fijn	vinden	als	jij	onze	
raad komt versterken!

De Wmo Adviesraad is ingesteld door de 
gemeente Loon op Zand om haar te advi-
seren over zaken die te maken hebben met 
dorpsgenoten die op de een of andere ma-
nier in de knel zijn geraakt. Dit met het 
oogmerk dat ook zij volwaardig kunnen 
(blijven) meedoen in onze samenleving.

Het gaat hierbij specifiek om   
onderwerpen als:
•	Leefbaarheid
•	Wijkcentra
•	Armoedebeleid
•	Mantelzorg
•	Jeugdhulp
•	WMO-begeleiding
•	Cliëntondersteuning etc.

Hoewel het in onze gemeente in verge-
lijking met andere gemeenten over het 
algemeen niet slecht gaat, zijn er niet-
temin regelmatig zorgen die om aandacht 
vragen. Ook in onze gemeenten zullen er 
altijd mensen zijn die in de knel (zijn ge-) 
komen.	Zij	verdienen	onze	extra	steun.

De leden van de Wmo Adviesraad vormen 
een gevarieerd en enthousiast team van 
vrouwen en mannen, uit De Moer, Kaats-
heuvel en Loon op Zand, die graag met el-
kaar trachten de gemeente in het sociale 
domein met raad en daad terzijde te staan.

Momenteel maakt de Wmo Adviesraad een 
transitie door op twee fronten. We groeien 
van een Wmo Adviesraad door naar een  
Sociale Adviesraad, daarmee aangevend 
dat de Sociale Adviesraad over alle aspec-
ten in het sociale domein gaat. De Advies-
raad gaat dat doen op meer afstand van de 
gemeente zoals dat thans nog het geval is. 
Gekozen is voor een constructie van een 
stichting.

De Adviesraad komt in principe eens in de 
zes weken bijeen en werkt daarnaast in 
themagerichte werkgroepen. De Advies-
raad werkt in toenemende mate samen 
met partners in de regio. Een uitgelezen 
kans om je bestaande netwerk uit te brei-
den of te vernieuwen.

Een beperkte tegemoetkoming in de kos-
ten beschikbaar. 

Wmo Adviesraad

Gemeente Loon op Zand
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 °Daags voor de oplevering (16 juni) van het heringerichte kruispunt Bergstraat - Heideweg werd 
er op 15 juni nog hard gewerkt om de klus op tijd te klaren. (Tekst en foto: Ruud Peters)
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De Bibliotheek Midden-Brabant helpt mensen op weg bij vragen over de Digitale Overheid 

In elke bibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid
Dingen regelen met de overheid: het moet 
steeds vaker op een computer, via inter-
net. Dit is niet altijd makkelijk. Mensen 
kunnen wel eens moeite hebben met het 
digitaal	 aanvragen	 van	 studiefinanciering,	
online betalen van een verkeersboete of 
het regelen van huurtoeslag. 
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
helpt o.a. Biblotheek Loon op Zand mensen 
de juiste informatie te vinden. Iedereen 
met vragen over de digitale overheid kan 
hier binnenlopen. Speciaal opgeleide me-
dewerkers wijzen de weg in de digitale we-
reld, denken mee of verwijzen door naar 
lokale samenwerkingspartners.

bliotheek. Én zo’n informatiepunt past na-
tuurlijk perfect bij onze maatschappelijk 
educatieve rol. Als Bibliotheek strijden we, 
samen met partnerorganisaties in de regio, 
voor een geletterd én digitaal vaardig Mid-
den-Brabant.”

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
kunnen mensen terecht met vragen over 
websites van de overheid. Bibliotheekme-
dewerkers helpen niet ter plekke, maar 
helpen mensen op weg. Zij helpen de juis-
te informatie te vinden of verwijzen door 
naar lokale samenwerkingspartners. Zoals 
bijvoorbeeld een Taalhuis, Formulierenbri-
gade of overheidsorganisaties. “Want al-
leen	samen	komen	we	verder”,	aldus	Peter	
Kok.

Loop binnen tijdens service-uren in  
de Bibliotheek
Alle inwoners met vragen over hun DigiD, 
belastingaangifte of het online maken van 
een afspraak voor de coronaprik kunnen 
hiermee terecht bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid. Is er iemand in je om-
geving die moeite heeft met digitale over-
heidszaken? Vertel diegene dan dat hij te-

Op weg helpen, meedenken   
en doorverwijzen
Peter Kok, directeur-bestuurder Biblio-
theek Midden-Brabant: “Bibliotheken bie-
den al langere tijd computervaardigheids-
cursussen aan. Daar is een Informatiepunt 
Digitale Overheid bij gekomen. Dit is een 
eerste aanspreekpunt voor inwoners met 
vragen over de (digitale) overheid. Zo’n 
extra	vangnet	blijkt	hard	nodig.

De overheid handelt namelijk steeds 
meer zaken digitaal af en fysieke loket-
ten verdwijnen. Het kabinet ziet daarin 
een belangrijke rol weggelegd voor de Bi-

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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recht kan in de Bibliotheek, of loop samen 
eens binnen tijdens de service-uren in de 
Bibliotheek van Loon op Zand. Deze zijn op 
maandag, woensdag en vrijdag van 12.30 
tot 17.00 uur en op dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Alle Bibliotheken zijn inmiddels weer open 
en mogen ook weer bezoekers ontvangen 
bij activiteiten en spreekuren. Het is niet 
nodig om een afspraak te maken of lid te 
zijn van de Bibliotheek. En hulp is gratis.

Landelijk initiatief
Veel mensen kunnen moeilijk of niet om-
gaan met de digitale overheid. Terwijl de 
overheid juist bezig is met een digitali-
seringsslag en steeds meer loketten ver-
dwijnen. Daarom heeft de overheid er, in 
overeenstemming met de Koninklijke Bi-
bliotheek en publieke dienstverleners, voor 
gekozen ín alle bibliotheekvestigingen een 
Informatiepunt Digitale Overheid te reali-
seren. In 2019 is in Loon op Zand gestart 

met een Informatiepunt en spreekuren in 
de gemeente Loon op Zand. Vanaf 2021 
heeft 93% van alle Nederlandse bibliothe-
ken een Informatiepunt, waaronder 15 ves-
tigingen in de Bibliotheek Midden-Brabant.

Meer info?
Voor uitleg, informatie en de openingstij-
den: bibliotheekmb.nl/informatiepunt. 

Afscheid

Graag willen wij iedereen bedanken die 
ons gesteund heeft tijdens het overlij-
den van ons ma en oma

Sjan Monsieurs - Laurijssen
In het bijzonder alle zorgmedewerkers 
van Venloene-afdeling ‘De Duinparel’. 
Fijn dat jullie er waren, ook voor pa!

Fam. Monsieurs

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

 



77

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 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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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. 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
Nr. 16 verschijnt op 20 oktober 12 oktober vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Mobiele collectanten gezocht voor de MS Collecteweek: 28 juni t/m 3 juli 

Van	28	 juni	 t/m	3	 juli	 2021	 vindt	de	 lan-
delijke MS Collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 
mensen die met hun mobiele telefoon voor 
ons willen collecteren. Mobiel collecteren 
doe je vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! 
Help jij mee in de strijd tegen multiple 
sclerose (MS)?
Dat MS een enorme impact heeft op (jon-
ge) levens én veel verschillende gezichten 
heeft, maakt het MS Fonds momenteel dui-
delijk in de nieuwe campagne:
‘Face it. MS is zenuwslopend’.

In de campagne zijn vijf mensen met MS 
te zien: Carla, Winston, Carlien, Kevin en 
Vera. Zij verschillen in leeftijd en zitten ie-
der in een andere levensfase, maar zij heb-
ben één ding gemeen: ze hebben alle vijf 
MS. Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten zij op indringende wijze zien welke 
impact de ziekte heeft op hun levens en 
welke diverse klachten en beloopsvormen 
er bestaan.

Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 25.000 mensen 
dagelijks de gevolgen van de chronische en 
progressieve ziekte MS. Met deze campagne 
krijgt MS niet alleen letterlijk een gezicht, 
maar hij roept ook op om de ernst van de 
ziekte onder ogen te komen. Er wordt een 
letterlijke connectie gemaakt met het ze-
nuwstelsel maar ook een koppeling met de 
emotionele kant van de ziekte en wat dit 
met	patiënten	doet.

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

een betere kwaliteit van leven voor men-
sen met MS.

Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. 
Zij collecteren met hun mobiele telefoon 
wat heel gemakkelijk kan vanuit huis. De 
opbrengst van de landelijke collecteweek 
maakt verschil voor 25.000 mensen in Ne-
derland die iedere dag met een ziekte 
moeten leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet daarom doorgaan.

Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een be-
ter leven voor mensen met MS. Het fonds 
stimuleert	 en	 financiert	 wetenschappelijk	
onderzoek naar betere behandelmethoden 
en coacht mensen voor een betere kwali-
teit van leven. 



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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