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

Over versoepelingen en komkommers
Deze twaalfde Rond de Toren van dit jaar is in eigenlijk een bijzondere editie. Niet alleen 
omdat dit de laatste editie voor onze zomerstop is, maar meer nog omdat deze editie is 
samengesteld door een redactie die weer fysiek bij elkaar kon komen voor haar redactie-
overleg. Door de corona-beperkingen werd zij gedwongen om dit maandenlang ‘online’ 
te doen, dus elk redactielid in zijn/haar uppie vanachter zijn/haar beeldscherm. Bepaald 
niet gezellig dus. In deze periode werd het enthousiasme om telkenmale een editie te 
maken, danig op de proef gesteld. Toch mogen we terugzien op een periode die weliswaar 
ingewikkeld	was,	maar	die	door	ieders	inzet	en	de	nimmer	aflatende	steun	van	de	lezers	
relatief probleemloos is verlopen. Dat wil overigens wel zeggen dat het als bijzonder 
aangenaam werd ervaren, toen we elkaar weer gezamenlijk aan één grote redactietafel 
konden ontmoeten.
Ook voor u, lezer van dit blad, zullen de verregaande versoepelingen meer dan welkom 
zijn geweest. Wij hopen met u mee dat een situatie zoals we die in de afgelopen periode 
hebben moeten doorstaan, nooit meer terug komt en ook niet meer hoeft te komen. Daar-
in kunnen we zelf ook een niet onbelangrijke rol spelen door de regels en aanbevelingen, 
die nog steeds gelden, ook uit te voeren en op te volgen. En het is al zo vaak gezegd: als 
je het niet voor jezelf doet, doe het dan op zijn minst voor een ander.

Als in deze periode van het jaar in de media een bericht is geplaatst over een weggelopen 
hond die weer veilig is thuisgekomen, is de kans groot dat in het commentaar het ‘is het 
weer komkommertijd?’ te lezen valt. Wat is dat toch, die komkommertijd? Snel uitgelegd is 
het een periode met relatief weinig nieuws, waarin redacties moeten schrapen wat ze kun-
nen om voldoende vulling voor hun krant of tijdschrift aan te bieden. Waarom die periode 
is vernoemd naar komkommers? Volgens het genootschap ‘Onze Taal’ komt de term van het 
komkommerseizoen, dat voorheen altijd in de zomer viel. Kwekers hadden het heel druk, 
maar in andere vakgebieden was het juist ontzettend rustig. Omdat die rustige periode sa-
menviel met het komkommerseizoen, begon men dat steeds vaker met elkaar te associëren. 
De ‘komkommertijd’ werd langzaam maar zeker een benaming voor een rustige periode, 
zonder activiteiten en nieuws.

Als redactie van Rond de Toren hebben wij overigens geen last van ‘komkommertijd’, want 
dankzij gemotiveerde schrijvers binnen de redactie en vele bijdragen van alle kanten, heb-
ben wij van enig tekort geen last. Gelukkig maar! Het heeft meer te maken met het feit 
dat Rond de Toren op jaarbasis 20 maal verschijnt. Om toch op een bepaalde regelmaat te 
kunnen verschijnen in periodes dat er meer te berichten valt, is er voor gekozen om in de 
relatief stille zomerperiode niet uit te komen.  En eerlijk is eerlijk: als redactie kijken we 
zeker uit naar deze periode, zodat ook wij met een zorgeloos gevoel van onze vakantie kun-
nen genieten. Dat dan ook weer!
Wij wensen u een mooie zomer en als u met vakantie gaat: veel plezier en rust gewenst! 
Woensdag 8 september melden wij ons weer in uw brievenbus met Rond de Toren-editie 13!
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Biljartvereniging De Vriendenkring    
is verhuisd naar Cafetaria Lily
Het was een drukte van belang op vrijdag 
2 juli bij Cafetaria Lily. Aanwezig waren 
alle 33 leden met aanhang, het bestuur 
van de biljartvereniging De Vriendenkring, 
het kringbestuur van de biljartbond, wet-
houder Jan Brekelmans en Joyce de We-
ijer, beleidsmedewerker sportzaken van 
de	 gemeente.	Aanleiding	 was	 de	 officiële	
opening van de nieuwe locatie van biljart-
vereniging De Vriendenkring bij Lily.

Jos Verbossen, secretaris, vertelt waarom 
er verhuisd moest worden. “De vorige 
thuisbasis van de club bij postduivenver-
eniging De Luchtbode moet plaats maken 
voor woningbouw. Dus moesten we op zoek 
naar een andere locatie en dat viel nog 
niet mee. De nieuwe Wetering zou voor de 
hand liggen, maar daar zit al een biljart-

vereniging en voor twee is gewoon geen 
plaats. Biljarttafels nemen nu eenmaal 
veel ruimte in beslag en die kun je niet zo-
maar eventjes verplaatsen. Dat we hier bij 
Cafetaria Lily terecht kunnen is prachtig en 
voor beide partijen een win-win situatie.”
Achter in de zaal staan twee enorme bil-
jarttafels klaar voor gebruik. De rest van 
de zaal is voor andere activiteiten o.a. 
voor gebruik door de bridgeclub.

Geschenk uit de hemel
Voorzitter Harry van der Velden heette ie-
dereen hartelijk welkom en ging nog even 
kort in op de geschiedenis van de vereniging 
die nu 32 jaar bestaat. “Indertijd kwam de 
locatie bij de Luchtbode als een geschenk 
uit de hemel. We hebben daar een mooie 
tijd gehad.
Maar we moesten er weg door de nieuwe 
ontwikkelingen en we zijn erg blij dat we 
op deze plek een nieuw thuis hebben ge-
vonden”, aldus Harry. Hij bedankte alle 
vrijwilligers die op de oude plek alles heb-

ben opgeruimd en mee hebben gehol-
pen met de verhuizing en hier bij Cafe-
taria Lily alles weer hebben ingericht.

Ook dankte hij zijn medebestuursle-
den voor de geweldige inspanningen 
bij dit project. Een speciaal bedankje 
met bloemen was er voor het echtpaar 
Lin Xiurong en Wang Jianxin. Waarbij 
Lin (vertaling: Bos) en Wang (verta-
ling: Koning) de achternamen zijn. Ji-
anxin heeft eigenhandig de stevige en 
grote in steen gemetselde bar achter 
in de zaal afgebroken om meer ruimte 
te creëren voor de biljarters.

De voorzitter en secretaris van het 
kringbestuur spraken ook mooie woor-

 ° Een speciaal bedankje met bloemen was er voor 
het echtpaar Lin Xiurong en Wang Jianxin van 
ՙCafetaria Lily՚: de nieuwe thuishaven van De 
Vriendenkring. (Foto: RdT)
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den. Soms moet je een veilige haven verla-
ten en de zeilen hijsen om op weg te gaan. 
Tot slot werd nog een envelop overhandigd. 

Als een veldheer op het groene laken…
Wethouder Jan Brekelmans feliciteerde 
de vereniging vervolgens met hun nieuwe 
onderkomen en hij hoopte dat de leden 
er nog lang en in goede gezondheid ge-
bruik van kunnen maken. Hij citeert nog 
een spreuk van Frans Oosterwaal: ‘als een 
veldheer op het groene laken weet hij alle 
ballen te raken, ook hierin zijn zij niet te 
remmen. Ga daarom allen op De Vrienden-
kring stemmen.’ Als hij hier alle aanwezige 
leden met aanhang bekijkt, ziet het er ook 
uit als een echte Vriendenkring. En dat is 
het al 32 jaar. Hij wenste hen allen veel 
plezier en succes met veel rake stoten.
Vervolgens wordt de nieuwe locatie met 
een	rake	stoot	door	de	wethouder	officieel	
geopend.

Voor de liefhebbers van de historie van 
de vereniging heeft Michel van Iersel een 

kleine expositie ingericht. Hier zijn alle 
trofeeën, persberichten, foto’s en aanden-
kens te bewonderen.
Michel is de competitieleider van de ver-
eniging en zelf geen onverdienstelijk spe-
ler. Hij legt me uit hoe het zit. Er wordt 
gespeeld in het Veteranendistrict Midden 
Brabant dat ongeveer loopt van Waspik tot 
Heusden. Team 1 en 2 speelt bij Recrean-
ten 1. Team 3, 4 en 5 spelen bij Recreanten 
2. Hoewel gezelligheid belangrijk is, wordt 
er toch fanatiek en competitiegericht ge-
speeld. Het oudste lid is 94 jaar en de 
jongste 57 jaar. Blijkbaar spelen hier alleen 
mannen biljart. Je kunt lid worden als je 
55 jaar bent en niet meer deelneemt aan 
het arbeidsproces. De biljartontmoetingen 
vinden plaats op de middagen. Nieuwe le-
den zijn altijd welkom. Kom gewoon eens 
kijken bij Cafetaria Lily.

Er wordt gespeeld op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 
uur. Informatie is te krijgen bij Jos Verbos-
sen, secretaris van BV de Vriendenkring.
E-mail: j.verbossen@home.nl.

Redactie: Ton Kalkers

 °Met een ferme stoot opende wethouder  
 Jan Brekelmans de nieuwe lokatie van   
 De Vriendenkring. (Foto: RdT)
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+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses

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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De groene loper is uitgelegd in het dorp richting duinen
Wethouder toerisme en inwoner van 
Loon op Zand, Frank van Wel, heeft op 
4 juli de officiële openingshandeling van 
het vergroeningsproject verricht door 
levensgrote ansichtkaarten uit te reiken 
aan lokale ondernemers.

Het project vergroening van de Kerkstraat 
en Oranjeplein is door de gebiedscommis-
sie begonnen in 2015 met ondersteuning 
van de gemeente. Dus er was wel de nodige 
volharding en doorzettingsvermogen nodig 
van deze commissie bestaande uit Ron van 
Vugt, Jan van Besouw en Maikel v.d. Velden 
en adviezen van Jeroen Klijn van Bureau 
Broeders om tot dit resultaat te komen. 
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 tussen terrassen en 
de straat gezet, bankjes geplaatst. Alles 
om de dorpskern groener aantrekkelijker, 
veiliger te maken en als poort te dienen 
richting de Loonse en Drunense Duinen. De 
wethouder meldt en passant ook dat de 
gemeente de ambitie heeft het niveau van 
onderhoud van het groen op te schalen van 
het huidige niveau C naar A.

Rond de jaarwisseling was het project al 
klaar, maar door corona waren geen bijeen-
komsten mogelijk. Vandaag bij de opening 
is daarom een bescheiden groepje aanwe-
zig. Natuurlijk wordt bij deze gelegenheid 
het geheel overgoten met een sausje van 
korte toespraken.

Groen nu in volle glorie
De wethouder grapt: “We hebben eerst 
nog even gewacht tot het groen goed aan 
zou slaan. Het is leuker om groenvoorzie-

ningen in hun volle glorie te openen dan 
wanneer het nog een wat kale aanplant is. 
Er is weer een stapje gezet om het dorp 
aantrekkelijker te maken voor inwoners en 
toeristen. Alle credits voor de gebiedscom-
missie. Mijn bijdrage was vooral niet in de 
weg te lopen.”

Het	 kleine	 gezelschap	 begon	 na	 de	 koffie	
bij Lunchroom ’t Benkske van Britt van 
den Broek met het uitreiken van een gro-
te, door de wethouder met toepasselijke 
spreuk, ondertekende ansichtkaart.
Vervolgens was Café-Cafetaria ՚t Loons 
Kwartier aan de beurt. Na het afronden 
van een bestelling kon de eigenaresse Irm-
gard Smits de ansichtkaart in ontvangst ne-
men. Ondertussen had Huski E-Bikes een 
serie E-bikes klaargezet en kon het gezel-
schap	soepeltjes	per	fiets	verder.
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De volgende korte stop was bij IJssalon 
Delizioso waar Erik van de Boer de hon-
neurs waarnam. Daarna werd Loons Lo-
kaal aangedaan. Het gezelschap werd er 
enthousiast ontvangen door de aanwe-
zige winkelmedewerkers en de wethouder 
kreeg uitgebreid uitleg.

Ook de driestammige dennenboom op de 
hoek bij de Ecliptica wordt nog eens met 
instemming	bekeken.	De	heren	filosofeer-
den dat het mooi zou zijn als de overkant 
bij De Wetering er ook bij werd betrokken 

en ook een duinuitstraling kreeg. Daarna 
werd de laatste ansichtkaart uitgereikt 
bij De Kiosk aan Frans Timmers en Dany 
de Rijck, waarna het gezelschap ‘vermoeid 
maar voldaan’ ging uitrusten met een 
drankje. Met dank aan Huski E-Bikes voor 
de geweldige service.

Groeten uit…
Vanaf 4 juli zijn bij lokale ondernemers in 
het centrum van Loon op Zand gratis setjes 
ansichtkaarten af te halen. Hopelijk was u 
er vlug bij want op is op. Op de kaarten 
staan aantrekkelijke foto’s van het ‘nieu-
we’ centrum. De foto’s zijn gemaakt door 
onze dorpsfotograaf Jacques Bertens. De 
vraag is om deze in groten getale naar fami-
lie, vrienden en kennissen te sturen om hen 
te verleiden naar Loon op Zand te komen. 
Op één kaart kunnen mensen een originele 
groet invullen. Als je deze voor 12 augustus 
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inlevert, kun je 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.

We hebben, ondanks de regenbui, kunnen 
ervaren dat het gezellig toeven is in het 
centrum van Loon op Zand. Weer een sti-
mulans van de gebiedscommissie om lokaal 
te kopen. Er volgen met steun van de ge-
meente nog meer activiteiten onder deze 
paraplu ‘Koop Lokaal’.

Redactie: Ton Kalkers
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Bloemenweide Bergstraat

Aan de Bergstraat richting De Moer ligt een 
stuk land dat bij Agrarische Kinderopvang 
Buitenlust	hoort.	Langs	het	fietspad	groeien	
inmiddels de mooiste en kleurigste weide-
bloemen. Ook de vele zonnebloemen doen 
hun best om hoger en hoger te groeien op 
zoek naar de beste plekjes onder de zon. 
Ontzettend	 fijn	 dat	 de	 grond	weer	 is	 ge-
zaaid met bloemen. Om blij van te worden!

Maak er geen punt van als je mensen door 
het veld ziet struinen tussen de bloemen. 
Vaak zijn dat de leidsters van de kinderop-
vang met kindjes die die dag een bloempje 
mogen plukken, kunnen kijken of ze al net 
zo groot zijn gegroeid als een zonnebloem 
of om te ontdekken welke diertjes snoepen 
van de bloemen.

Als jij ook graag eens door een bloemen-
veld wilt stappen en een bloem als aanden-

ken mee wilt nemen, vinden ze dat bij Bui-
tenlust heus geen probleem. Zorg er dan 
wel graag voor dat meer mensen kunnen 
blijven genieten van deze zee van bloe-
men. Op de foto het bloemenveld voordat 
de vele bloemen zich lieten zien.

Redactie: Carine van Esch
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Stichting Gered Gereedschap…    
redt gereedschap!
ՙBelofte	 maakt	 schuld՚	 luidt	 een	 van	 de	
vele spreekwoorden, dit geval van schuld 
kost me niets dan wat tijd en levert we-
derom een erg leuk gesprek en mooie infor-
matie op. Én, het belangrijkste doel van dit 
artikel: aandacht voor Stichting Gered Ge-
reedschap Loon op Zand in dit artikel ver-

der samengevat 
als SGG al dan 
niet aangevuld 
met LoZ.
Dus ook deze 
keer is mijn be-
stemming het 
Vrijwilligershuis 
aan de Schot-
sestraat 4C in 
Kaatsheuvel. In 

de vorige editie werd aandacht besteed 
aan de Klussen en Diensten Centrale die 
ook in het gebouw gevestigd is.

De KDC had destijds ruimte over, stichting 
Gered Gereedschap had meer ruimte no-
dig, twee partijen blij. Net als de KDC kan 
ook SGG meer bekendheid gebruiken. Ook 
deze stichting verdient dat, want wat ge-
beuren ook hier prachtige dingen!

De garage van Mien
Lees vooral verder, maar breng ook eens 
een bezoekje aan de informatieve web-
site	ՙStichting	Gered	Gereedschap	Loon	op	
Zand՚.	In	het	leuke	gesprek	dat	ik	heb	met	
Jan Geerts en Ferry Schouw komt veel van 
de informatie voorbij, aangevuld met veel 
weetjes over deze stichting.

Wat me ook nu weer opvalt is het enorme 
enthousiasme, de bevlogenheid, de tome-
loze inzet, de uren die (vrijwillig) aan de 
stichting besteed worden op een moment 

in hun leven dat er geen werkverplichtin-
gen meer zijn.

Jan, voorzitter van SGG en voormalig 
dorpsgenoot vertelt: “Onze stichting werkt 
samen met de landelijke stichting Gered 
Gereedschap, die ontstaan is naar Engels 
voorbeeld	 ՙTools	
For	 Self	 Reliance՚.		
In 1989 is de stich-
ting opgericht door 
in 2013 overleden 
Mien Balvers (foto), 
die vanuit haar ga-
rage gereedschap in 
containers naar Afri-
ka stuurde.
De stichting groeide, 
de garage werd te 
klein, en het werd 
Mien wat teveel. Met het twintigjarig be-
staan is er met een nieuw bestuur een door-
start gemaakt. SGG LoZ is een zelfstandig 
werkende werkplaats die de doelstellingen  
vanuit de algemene stichting naleeft ge-
combineerd met eigen doelstellingen.”

Er zijn naast Mien nog twee namen die ze-
ker genoemd mogen worden, Roel Mulder 
die met Mien de werkplaats is gaan leiden. 
Hoe groter een organisatie, hoe meer ad-
ministratie, Piet van der Hert is de admi-
nistratie gaan ondersteunen. Roel en Piet 
hebben Jan erbij gehaald en zijn zelf ook 
nog altijd vrijwilliger.
Dorpsgenoot Ferry: “Twee jaar geleden 
ging ik met prepensioen en verveelde me 
een beetje. Deze stichting kwam op mijn 
pad, de chef werkplaats stopte ermee en 
ik volgde hem op.” Eigenlijk past de be-
naming operationeel manager beter bij 
Ferry. Hij besteedt van 8 tot soms wel 80 
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uur per week aan een stuk organisatie, 
gereedschap ophalen, wegbrengen en de 
registratie van alles wat de deur uitgaat. 
De invoerregels zijn de laatste jaren enorm 
verscherpt. Jan geeft aan dat dat dé kracht 
van Ferry is, hij heeft er ook voor gezorgd 
dat de registratie op poten kwam, dat was 
een pittige klus.

Strak georganiseerd
We zitten aan een tafel in de werkplaats 
van SGG, ik kijk mijn ogen uit, het zou 
‘Torenvullend’ zijn als ik zou beschrijven 
wat ik allemaal om me heen zie aan spul-
len die onder de noemer gereedschap val-
len. Ook tijdens de rondleiding hoor ik me-
zelf vaak zeggen: ‘Tjonge’, ‘Wauw’, ‘Niet 
te geloven’, ‘Wat veel’. Mocht er nu een 
beeld ontstaan van een rommelige bende 

dan kan dat meteen bijgesteld worden, op-
ruimgoeroe Marie Kondo zou ter plekke een 
applausje geven bij het zien van de manier 
waarop alles georganiseerd is.

SGG LoZ heeft 17 vrijwilligers, waaron-
der vijf bestuursleden. Het zijn met name 
mensen die met pensioen zijn die in stich-
tingen als deze ‘werken’. Dat de pensioen-
gerechtigde leeftijd omhoog is gegaan, is 
een groot nadeel voor de aanwas van vrij-
willigers. Jongere mensen die om een an-
dere reden niet werken zijn ook van harte 
welkom! Voor kleine lichamelijke onge-
makken wordt een oplossing gezocht. Via 
de gemeente worden er ook mensen bege-
leid bij SGG, waaronder mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt, zij krijgen 
een stukje technische begeleiding.

Van afgedankt gereedschap   
naar kunstwerk

De werkplaats is geopend op 
dinsdag en donderdag van 13.15 
tot 16.30 uur, op woensdag 9.30 
tot 15.30 uur. Gereedschap 
komt binnen of wordt opgehaald 
bij milieustraten, bouwmark-
ten, particulieren, bedrijven en 
komt ook uit garages die leegge-
haald worden. Het gereedschap 
wordt schoongemaakt, niet 
bruikbare spullen worden gere-
cycled en opgekocht door een 
ijzerboer. Óf het kan zomaar 
verwerkt worden in een kunst-
werk! Kunstenaar Dré Edelbroek 
komt	 regelmatig	 snuffelen	 in	
de bakken ‘niet bruikbaar’, en 
maakt er de mooiste kunstwer-
ken van. (foto pag. 15)

Inmiddels gaat het geredde ge-
reedschap niet alleen meer naar 
landen in Afrika maar ook naar 
projecten in bijvoorbeeld Zuid-
Amerika. Daarnaast verzorgt 

 °Jan Geerts (links) en Ferry Schouw.   
 (Eigen foto)
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SGG in opdracht van 
de gemeente voor 
zogenaamde star-
terspakketten voor 
mensen die dit zelf 
niet kunnen beta-
len.
Binnen het vrijwilli-
gershuis worden ook 
spullen aan elkaar 
gedoneerd. Hoe 
prachtig kan het 
zijn.

Tot slot
ՙGered	 Gereed-

schap՚	 is	 weer	 zo’n	 prachtig	 project	 bin-
nen onze prachtige gemeente waarvan het 
meer dan zonde is dat deze nog steeds niet 
in ieder Loons huishouden bekend is.

Daarom de bedoelingen van dit artikel als-
nog op een rijtje:

•	Meer bekendheid voor Stichting Gered 
Gereedschap Loon op Zand.

•	 Meer	 donaties in de vorm van gereed-
schap vanuit particulieren (klein ver-
zoek: geen spijkers en schroeven).

•	Het vinden van vrijwilligers die een paar 
uurtjes per week bij SGG willen door-
brengen.

Ga naar de website via:  
www.geredgereedschap.nl   
of bel met 363679. Dank u wel!

Redactie: Petra Holsheimer
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Dit jaar alsnog een Avondvier-
daagse in Loon op Zand

Na twee jaar geen Avondvierdaagse te heb-
ben mogen organiseren, willen wij via deze 
weg toch even uw aandacht vragen voor 
het volgende. De gemeente Loon op Zand 

is dit jaar uitgeroepen 
tot wandelgemeente 
van Nederland. Daarom 
wil Stichting Avondvier-
daagse Loon op Zand 
alsnog gaan proberen 
dit jaar een Avondvier-
daagse te organiseren 
in ons dorp.

Deze zal dan wel in een 
andere vorm zijn dan 

wat u normaliter gewend bent. En dat alles 
natuurlijk ook met het nodige voorbehoud: 
afhankelijk van de dan geldende corona-
maatregelen. De bedoeling is dat we deze 
bijzondere Avondvierdaagse gaan houden 
van maandag 27 tot en met donderdag 30 
september 2021.

De te lopen route per avond zal alleen maar 
5 km zijn, vanwege de reden dat het tegen 

die tijd ’s avonds weer eerder donker is.
Meer informatie zal zo snel mogelijk volgen 
via Rond de Toren en de Duinkoerier. Ook 
via de facebookpagina van Stichting Avond-
vierdaagse Loduka zullen we u van de ont-
wikkelingen op de hoogte houden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog 
vragen hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen met Peter Swaans via mobiel 
nummer 06-10725583 of via e-mail:  
a4dloduka@hotmail.com.

Vele handen…
Hierbij wil de organisatie een oproep doen 
aan belangstellenden die hen willen onder-
steunen om alles georganiseerd te krijgen, 
door tijdens deze dagen hand- en span-
diensten te verrichten die uitgevoerd moe-
ten worden om alles vlotjes te laten verlo-
pen. Mocht je niet iedere avond kunnen: 
ook dan ben je van harte welkom!
Wil je meehelpen of heb je hierover vooraf 
nog vragen? Bel of mail Peter 
Swaans, die graag alle uitleg 
geeft.

Stichting Avondvierdaagse 
Loduka Loon op Zand
Peter Swaans, secretaris
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Diamant voor Ton en Diny van Oss-Oerlemans
Op maandag 12 juli jl. was het precies 60 
jaar geleden dat Ton van Oss en Diny Oer-
lemans in het huwelijk traden. Alle reden 
dus om hun diamanten bruiloft te vieren. 
Ondanks de coronamaatregelen en de ver-
minderende gezondheidstoestand van Diny 
werd het voor hen een bijzondere dag, 
waarbij emotie en dankbaarheid elkaar re-
gelmatig afwisselden.

Zowel Ton en Diny komen oorspronkelijk uit 
Schijndel, waar zij elkaar voor het eerst op 
de jaarlijkse kermis ontmoeten. Het moet 
meteen ‘raak’ zijn geweest, want na twee 
jaar verkering besluiten zij te gaan trou-
wen. Ze gaan wonen in een appartement 
aan de Westermarkt in Tilburg. Ton is dan 
al docent aan de 2e LTS in Tilburg en ook 
Diny werkt in het onderwijs op een school 

in Dinther. Het appartement aan de Wester-
markt wordt later verruild voor een andere 
woning in Tilburg, maar niet lang daarna 
strijken ze neer in hun eigen woning aan 
de Loonse Strieckenlaan, het is dan 1973 
en zouden daar tot aan de dag van vandaag 
blijven wonen.

Inburgeren geen probleem
Diny en Ton hadden er totaal geen moeite 
mee om ‘in te burgeren’ in het Loon van 
toen, doordat zij vrijwel van meet af aan 
actief waren in het verenigingsleven en de 
hobby’s die zij beoefenden naast hun ‘ech-
te werk’ en de zorgen van hun gezin met 
twee kinderen.
Creatieve Diny heeft heel wat schilderwer-
ken en tekeningen op haar naam staan, 
was actief voor de Kunstcommissie van de 
gemeente Loon op Zand en de plaatselijke 
heemkundekring. En na haar pensionering 
kreeg zij daar nóg meer tijd voor.

Ook Ton heeft in de af-
gelopen jaren beslist 
niet stil gezeten, met 
o.a. diverse bestuurs-
functies, zijn inbreng 
bij de restauratie van 
het Loonse kerkorgel, 
zijn lidmaatschap van 
het Loonse herenkoor 
‘St. Caecila’ en Lie-
dertafel ‘Echo der Dui-
nen’ én zijn inzet (nog 
steeds) voor de Compu-
ter werkgroep van Se-
niorenvereniging Loon 
op Zand.

Naast al die inzet heb-
ben ze samen ook veel 
genoten van hun va-
kanties met caravan 

 °Ton en Diny van Oss hebben de diamanten status 
bereikt! (Foto: Henri Boer)



19

en camper: het liefst naar Frankrijk, hun 
favoriete vakantieland.

Toch bijzonder
Maar met het vorderen van de jaren begon 
bij Diny de gezondheid langzaam maar ze-
ker af te nemen. Dat moet voor hen bei-
den een hard gelag zijn geweest, zeker ook 
toen een maand of drie besloten moest 
worden dat Diny in Rosegarde in Kaatsheu-
vel ging wonen: omringd met alle zorg die 
zij nodig heeft en waar zij zich goed voelt.
Dat wilde niet zeggen dat hun diamanten 
bruiloft geruisloos voorbij zou gaan. Inte-
gendeel! Op zondag 11 juli werd Diny keu-
rig opgehaald om samen met haar Ton naar 
Het Witte Kasteel te worden gebracht om 
daar in kleine kring met hun geliefden sa-
men te zijn tijdens een sfeervolle high-tea.
Op maandag 12 juli bracht burgemeester 

Hanne van Aart een bezoek aan het dia-
manten paar op Rosegaerde, om hen daar 
namens de gemeente Loon op Zand van 
harte geluk te wensen met hun 60-jarige 
verbondenheid.
Ondanks dat Diny en Ton zich de viering 
van deze dag eerder waarschijnlijk anders 
voorgesteld zullen hebben, werd het voor 
beiden toch een bijzondere gebeurtenis. 
Niet op de laatste plaats door de nodige fe-
licitaties die zij mochten ontvangen, waar-
onder een brief van het Koningspaar en van 
de Commissaris van de Koning in Brabant.

Namens Rond de Toren feliciteer ik Diny en 
Ton van harte met hun 60-jarig huwelijk: 
dat de mooie herinneringen aan de viering 
ervan nog lang bij mag blijven!

Redactie: Tiny van Hooren

  

Stekplanten, tuinzaden & pootaardappelen 
Meststoffen, beendermeel, enz. 

Bestrijding onkruid & ongedierte 
Potgrond, tuinaarde & zaai- en stekgrond 

compost & turf 
kruiwagens 

tuingereedschappen 
worteldoek 

 
 

Sier- & moestuinen	
	

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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KIEN’s Kolumn
Begin de dag met een  
dansje…
… begin de dag met een lach. Want wie 
vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de 
hele dag. Ja, die lacht de hele dag.

Dit zong mijn favoriete DJ op 3FM vroe-
ger altijd en ik zong dat uit volle borst 
mee in de auto op weg naar mijn werk. 
Het werkte voor mij om de dag vrolijk te 
beginnen.

Nu zit ik bij Sjiek op maandagochtend 
met mijn uitgegroeide grijsheid in de 
verf en hoor ik tussen de radiomuziek 
door iets anders zingen en zie ik in mijn 
ooghoek een cameraman door de ach-
tertuin lopen. “Er wordt een videoclip 
opgenomen voor een nieuwe hit van een 
zanger”, zegt een van de kapsters. Mijn 
nieuwsgierigheid springt natuurlijk met-
een aan. Als je van radio Oranje houdt, 
kan je hem blijkbaar kennen. Ik ken hem 
niet.

Mijn favoriete plek om de verf in te la-
ten trekken, is de lounge bank in de tuin 
met een kop thee in de hand, maar nu 
is er live entertainment! De assistent 
van de zanger vraagt of er misschien een 
schaar is die ze kunnen lenen. De kap-
sters houden beleefd hun verraste lach 
in. Een schaar, dat moet lukken in een 
kapperszaak en ze schieten te hulp. Als 
ik mij bijna heb geïnstalleerd in de tuin 
met verf in mijn haar, kapperscape en 
handdoek om, vraagt de zanger of ‘we’ 
misschien een haspel hebben want de 

geluidsbox is uitgevallen. Ik zei dat ik 
wel even ga kijken of ‘we’ een haspel 
hebben en vroeg maar meteen of hij het 
niet erg zou vinden als ik in de tuin zou 
gaan zitten. Daar werd hij niet zenuw-
achtig van dus helemaal prima.

Het is een liefdeslied, een ode aan een 
vrouw. Diep in zijn hart weet hij dat zij 
ook van hem houdt. De nachten zijn zo 
leeg zonder haar aan zijn zijde. Maar ze 
moet weten dat hij in haar droom is ge-
weest. Dat wil hij haar laten weten. Zijn 
hart zal voor altijd van haar zijn. Voor 
altijd.

Mooie woorden zo op de maandagoch-
tend.

Check deze artiest op YouTube: Domeni-
co D’Avanzo. Omdat deze man de beli-
chaming is van het gezegde: als je haar 
maar goed zit. En omdat de dag begin-
nen met een dansje echt lekker is, zeker 
op maandagochtend.
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Feestelijke opening Snelfietspad F261

Waalwijk - Kaatsheuvel - Loon op Zand - Tilburg
De	snelfietsroute	F261	is	officieel	in	gebruik	
genomen. Dat gebeurde door middel van 
een	fietskaravaan	die	 vanuit	Waalwijk	 via	
Loon	op	Zand	naar	Tilburg	fietste.	Daarmee	
is de F261 opgenomen in het Brabantse 
snelfietsroutenetwerk	dat	steeds	meer	ste-
den en dorpen in de provincie makkelijk en 
comfortabel	voor	fietsers	verbindt.
De karavaan werd aangevoerd door het 
zeskoppige	Bicyclettes,	een	fietsorkest	dat	
voor de vrolijke noot zorgde. De karavaan 
stond symbool voor het gegeven dat de 
F261,	 en	 eigenlijk	 alle	 snelfietsroutes,	 er	
voor iedereen zijn.

naast	is	fietsen	natuurlijk	ook	gewoon	een	
stuk gezonder.”

Het gezelschap van bestuurders, ambte-
naren, projectcoördinatoren, communi-
catieadviseurs, het platform ‘Ons Brabant 
fietst’,	andere	betrokkenen	en	de	aanwe-
zige	media	gingen	het	snelfietspad	verken-
nen. In Kaatsheuvel, gemeente Loon op 
Zand,	was	een	volgende	stop.	De	fietskara-
vaan  kwam rond 8.30 uur aan op de locatie 
kruising Eftelingsestraat/Horst. Daar vond 
de openingshandeling plaats met vooraf-
gaand een kort woord van eerst Wethouder 
Gerard Bruijniks:

“Het	is	een	mooie	verrijking	voor	de	fi	ets�Het	is	een	mooie	verrijking	voor	de	fiets-
mobiliteit in onze gemeente en regio, want 
fietsen	is	duurzaam	en	gezond.	Ik	ben	blij	
dat ook bedrijven in Loon op Zand hier en-
thousiast	over	zijn	en	fietsgebruik	stimule-
ren bij hun werknemers. Over deze nieuwe 
route kunnen onze inwoners, werknemers 
en toeristen veilig doortrappen zonder ob-
stakels, tot in Tilburg en Waalwijk. Fietsen 

Het begon die ochtend vroeg met wethou-
der Ronald Bakker van Waalwijk die op de 
fiets	uit	Waalwijk	naar	Loon	op	Zand	ver-
trok. Bij het vertrek zei hij dat de gemeen-
te	enorm	blij	is	met	deze	snelfietsroute.

“Het maakt het weer een stukje makkelij-Het maakt het weer een stukje makkelij-
ker	om	de	auto	te	 laten	staan	en	de	fiets	
te pakken. Daar komt bij dat onze bedrij-
venterreinen niet goed bereikbaar zijn met 
het OV en bermen vol auto’s zien we liever 
niet. Als gemeente moeten we helpen om 
fietsen	 aantrekkelijker	 te	 maken.	 Daar-
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wordt zo nog aantrekkelijker voor allerlei 
bestemmingen binnen en buiten onze ge-
meente.	Dus	ga	je	op	pad,	pak	de	fiets.”

Christophe van der Maat, gedeputeerde van 
de provincie Brabant, roemde vervolgens 
de samenwerking. “Van een gezamenlijk 
plan 3,5 jaar geleden tot de opening nu. 
De	F261	 is	 de	eerste	 van	negen	 snelfiets-
routes waarover we de afgelopen periode 
afspraken hebben gemaakt met gemeenten 
om	 die	 te	 realiseren.	 De	 fietsmuzikanten	
gaan het nog druk krijgen! Nu deze route 
tussen Tilburg en Waalwijk open is gaan we 
in gesprek met de grote werkgevers langs 
de route om hun medewerkers te stimu- hun medewerkers te stimu-medewerkers te stimu-
leren	 de	 fiets	 te	 pakken	 in	 plaats	 van	 de	
auto.” Als openingshandeling vormden de 
bestuurders en de projectleider samen de 
naam van de route: F261.

Daarna ging het gezelschap met de muziek 
mee naar Loon op Zand en via het aange-
past	kruispunt	aan	de	Bergstraat	fietste	het	
gezelschap zonder nog te stoppen vervol-
gens door naar Tilburg. Het eindpunt was 
de Tongerlose Hoefstraat in Tilburg waar 

een	 opblaasbare	 rode	 finish�boog	 stond	
opgesteld. Op de meeste plaatsen heeft 
de	fietser	 voorrang,	dus	dat	 schiet	 lekker	
op. Een kwestie van de groene lijn op het 
merendeels rode asfalt volgen. Hoewel er 
toch nogal wat bochten genomen moeten 
worden. Een vergelijking met de snelweg 
voor auto’s is dan ook niet aan de orde. 
Maar het moet gezegd worden. Het snel-
fietspad	F261	 ligt	er	prachtig	en	 strak	bij	
en	het	is	een	genot	om	er	op	te	fietsen.
De F261 is ruim 16 kilometer lang en heeft 
22 miljoen euro gekost. Daarvan heeft de 
provincie 13 miljoen betaald, de drie ge-
meenten hebben gezamenlijk 9 miljoen 
bijgedragen.

Ik vroeg aan Patrick Nieuwerth, project-
leider bij dit project namens de gemeente 
Loon op Zand, waarom toch die vervelende 
bestrating met stenen als onderbreking op 

 °Van links naar rechts: gedeputeerde Christophe 
van der Maat (provincie Noord-Brabant), 
wethouder Gerard Bruijniks (gemeente Loon op 
Zand), projectleider Kees van Uden (gemeente 
Tilburg) en wethouder Ronald Bakker (gemeente 
Waalwijk).
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zo’n	mooi	effen	fietspad	op	een	paar	plaat-
sen tussen Efteling en Loon op Zand? We 
weten nu al dat het gaat verzakken en ir-
ritant	 wordt	 om	 overheen	 te	 fietsen.	 Hij	
legt uit dat het heeft te maken met de 
elektriciteitsleidingen van Enexis die daar 
liggen, zogeheten stamvoedingen. “Op die 
plaatsen	bevinden	zich	moffen	en	als	daar	
iets mee aan de hand is moet de bestrating 
eruit. Bestraten is makkelijker en goedko-
per dan opnieuw asfalteren.” Hopelijk is, 
behalve de aanleg, het onderhoud voor dit 
snelfietspad	ook	goed	geregeld.

“Fietsen is gezond en zorgt dat je vitaal 
blijft.	Snelfietsroutes	zijn	een	goede	inves-
tering en blijven lonen”, aldus wethouder 
Gerard Bruijniks. “Voor kleine afstanden 
pak	je	de	fiets.	We	willen	dat	stimuleren.”

Dat is mooi gezegd en houdt, wat mij be-
treft,  meteen een nieuwe uitdaging in voor 
de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand.	 Het	 fietspad	
met hobbels en bobbels van Loon langs de 

Kasteellaan-Finantiën naar en van Tilburg 
Noord is zo langzamerhand een kwelling 
voor	iedere	fietser.	En	als	je	als	gemeente	
respect	hebt	voor	de	fietser	en	deze	hoog	
in het vaandel hebt staan vernieuw je dit 
fietspad,	het	voorbeeld	van	de	F261	is	er,	
en gebruik je in deze tijd geen tegels of 
stenen die na een jaar alweer verzakken, 
tenzij je er niet onderuit komt vanwege 
verplichtingen t.o.v. Enexis.

Overigens kun je je afvragen of dat recht 
van Enexis zo langzamerhand niet achter-
haald is. Hoe vaak komt het voor dat een 
fietspad	 open	 moet	 voor	 problemen	 met	
elketriciteitsvoorziening en weegt dat op 
tegen	de	ellende	die	fietsers	elke	dag	er-
varen als ze over deze hobbelige stukken 
moeten	gaan?	Maar	voor	nu	beste	fietsers,	
geniet	van	dit	nieuwe	snelfietspad	F261	en	
hou de verder ontwikkelingen in de gaten.

Redactie: Ton Kalkers

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
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CDA: met aandacht voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

CDA Loon op Zand blijft naar de toekomst kijken
Op donderdag 8 juli jongstleden behandel-
de de gemeenteraad de Kadernota. De Ka-
dernota kunt u zien als een startpunt voor 
de begroting van 2022. Een nota voor een 
jaar met hoop op perspectief na corona.

Oplettend op de toeristenbelasting
De coronacrisis heeft een grote impact 
op ons allen en verschilt per sector. Dit 
tekende zich reeds af in 2020 en zal zich 
naar grote waarschijnlijkheid doorzetten in 
2021 en verder.

Sectoren zoals de horeca en het toerisme 
zijn	hard	getroffen.	Tijdens	de	behandeling	
van de begroting afgelopen november heeft 
de raad unaniem onze motie aangenomen 
dat,	wanneer	er	weer	financiële	ruimte	is,	
de toeristenbelasting wordt verlaagd naar 
een concurrerend tarief en de recreatie-
reserve weer op niveau wordt gebracht. 
Hier hebben wij tijdens de behandeling van 
de Kadernota wederom aandacht voor ge-
vraagd en zullen dit ook blijven doen.

Vele kleintjes maken één grote
De jaarrekening van 2020 is afgesloten met 
een positief resultaat van ruim 2,1 mil-
joen euro. Het CDA tekent daarbij aan dat 
dit resultaat grotendeels te danken is aan 
het feit dat 2020 voor het grootste deel in 
het teken stond van het coronavirus, de 
maatregelen daartegen en de gevolgen die 
beide hadden op onze samenleving. Heel 
veel kosten die we normaal maken voor on-
der andere evenementen en subsidies zijn 
daardoor niet doorgegaan.

Daarnaast plaatst het CDA kanttekeningen 
bij	de	risicoparagraaf,	waarin	de	financiële	
risico’s waar onze gemeente de komende 
tijd mogelijk mee te maken krijgt zijn op-
genomen.
De criteria voor opname van risico’s in dit 
overzicht zijn behoorlijk hoog geworden, 
waardoor veel risico’s niet meer worden 
meegerekend. Dit geeft mogelijk een posi-
tiever	beeld	van	de	financiële	situatie	van	
onze gemeente, want vele kleintjes maken 
één grote.

Grip op op het sociaal domein
Het CDA stelde de vraag hoe de druk op 
het sociaal domein zich zal ontwikkelen. 
Wat het CDA betreft moet er aandacht zijn 
en blijven voor mensen in een kwetsbare 
situatie. Zij verdienen onze aandacht en 
zorg. Niet alleen van professionals, maar 
ook en misschien wel vooral van mensen in 
de straat of buurt. Solidariteit met mensen 
die het vaak al moeilijk genoeg hebben is 
een van de belangrijkste kernwaarden van 
het CDA.

Verder	wensen	wij	u	een	fijne	zomer	toe.	
Of u op reis kunt gaan of dicht bij huis 
blijft, gun uzelf de ontspanning die een zo-
mervakantie kan bieden.

Mooie momenten maak je zelf en met el-
kaar. Het is niet afhankelijk van een verre 
bestemming. Het is bewust kiezen om tijd 
voor jezelf vrij te maken en momenten 
met elkaar te delen.

CDA Loon op Zand

Meer informatie kunt u vinden op www.
cdaloonopzand.nl of e-mail naar info@
cdaloonopzand.nl.
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Oproep voor vrijwilligers  
om te fietsen met cliënten van de  
A.S.V.Z. uit Udenhout

Gelukkig is er weer meer ruimte gekomen 
voor activiteiten na een lange coronaperi-
ode.

Eén van die opnieuw mogelijke activiteiten 
is “het fietsen met cliënten van de ASVZ”, 
vroeger ook wel bekend als Huize Vincen-
tius.
Een groep van enthousiaste mensen uit 
o.a. Loon op Zand zijn daar alweer een 
heel tijdje mee bezig. Maar de cliënten en 
bestaande	fietsgroep	zouden	het	fijn	en	su-
pergezellig vinden als er nog wat mensen 
uit Loon op Zand zich daarvoor zouden wil-
len opgeven.

Wij	fietsen	op	de	dinsdagavonden.	Normaal	
in de maanden april t/m half september 
maar nu pas vanaf begin juni. We bege-
leiden meerdere groepjes cliënten in de 
mooie omgeving van Udenhout/Loon op 
Zand.

De	 begeleiders	 uit	 Loon	 op	 Zand	 fietsen	
gezamenlijk vanaf vertrekpunt hoek Kloos-
terstraat/Ecliptica om 18.30 uur naar 
Udenhout. Bij, of liever gezegd: achter het 
gebouw	van	ՙVincentius՚	voegen	we	ons	bij	
de	 cliënten	 en	 dan	 wordt	 er	 gefietst	 tot	
20.30 - 20.45 uur. Onderweg is er natuurlijk 
ruimte	om	gezellig	koffie	te	drinken.	Uiter-
lijk om 21.30 uur zijn we dan weer terug in 
ons dorp.

Wij zijn dus op zoek naar aanvulling voor 
onze begeleidersgroep. Dat kan als vaste of 
als inval- groepsbegeleider.
U kunt zich aanmelden of nadere informa-
tie vragen bij:
•	Harry de Weert, 06-34004541.
•	Bert Jansen, 06-51235971.

Oh	ja,	natuurlijk	fietsen	we	alleen	als	het	
weer het toelaat: dat wordt elke dinsdag 
opnieuw bekeken.

Leden van de Fietsclub ASVZ

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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419

Wij zijn aanbeland bij de laatste editie 
voor het zomerreces, dat ook bij de re-
dactie van Rond de Toren een welkome 
periode is. Ondanks de beperkingen door 
de coronamaatregelen zien we toch de 
vakantiesfeer in ons dorp toenemen door 
de fietsers, de campers en touringcars.

Loonse mensen in de krant
Wijnand van Lieshout overleed op 29 mei. 
Hij was 85 jaar. (BD 2/6) Leo van der Vaart 
overleed op 28 juni in de leeftijd van 83 
jaar. (BD 1 en 5/7)

Marja van Trier schreef in de rubriek 
ՙLangstraotse	 Praot՚	 een	 verhaal	 over	 de	
ՙkraant	 op	 de	 wc՚	 waarbij	 Frans	 Ooster-
waal een tekening maakte. (DK 23/6)

Natalie van der Velden uit de Van Salm 
Salmstraat won een slagroomtaart met een 
kruiswoordpuzzel. (DK 23/6)

Tiny Koevoets-Steenbergen (97) uit Ven-
loene vertelde over haar kinderjaren naar 
aanleiding van de sluiting van de There-
siaschool in Kaatsheuvel, die zij nog heeft 
zien bouwen toen zij drie jaar was. (DK 
30/6) Vin van Gennip-Steenbergen (85)  en 
haar zus Coby (77) vertellen er ook over. 
(BD 12/7)

Wil Oerlemans (74) woont al ruim vijf jaren 
in ons dorp en is als vrijwilliger actief on-
der meer bij de KDC, de verkeersregelaars 
en de Kerstklokkenloop. (DK 30/6)

Hans Willemse schreef een ingezonden 
brief in de krant over de verwikkelingen 
rond Sigrid Kaag van D66. (BD 8/7)

Gemeente en politiek
Via een inwonerpanel deed de gemeente 
onderzoek naar de ergernissen van de men-
sen in onze gemeente. De top drie waren: 
te hard rijden, hondenpoep en verkeerd 
geparkeerde	 auto՚s.	 Martijn	 Verstappen,	
coördinator van de boa's in onze gemeente 
heeft dit onderzoek geïnitieerd. (BD 23/6)

Onze gemeente start in september met 
een wekelijks spreekuur voor huishoudens 
die moeite hebben de eindjes aan elkaar 
te knopen. Wethouder Jan Brekelmans 
wil daarmee mensen bereiken voordat ze 
daadwerkelijk	in	financiële	problemen	ko-
men. (BD 25/6)

Kindergemeenteraad
De gemeente wil in september een kinder-
gemeenteraad installeren. Van elke school 
in de gemeente kunnen twee kinderen in 
de raad zitting nemen: een uit groep zeven 
en een uit groep acht. Onder leiding van 
burgemeester Van Aart komt de kinderge-
meenteraad elke zes of zeven weken bij 
elkaar, om te praten over wat er volgens 
de kinderen anders zou moeten in de ge-
meente. Als ze met echt briljante ideeën 
komen, kunnen die besproken worden in de 
volwassen gemeenteraad. Kinderen zitten 
voor twee jaar in de raad.

Daarvoor moeten ze zich aanmelden bij 
hun leerkracht. Ook kinderen die niet 
in de gemeente op school zitten kunnen 
meedoen. Zij kunnen zich aanmelden via  
kinderraad@loonopzand.nl. Dat kon tot 
19 juli. (BD 6/7)
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Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Hoofdmanweg 19 (dakkapel), Kruizemunt-
laan 14 (verbouwing), Gildeweg 51 (wo-
ninguitbreiding) en Blauwloop 1 (overdekte 
uitlopen voor pluimvee).

Omgevingsvergunningen werden verleend  
voor Kasteellaan 17 (verbouwing zolder) en 
Andromeda 7, 9, 11, 13 en 15 (onderhoud) 
en voor een perceel op het Lijkpad (hek-
werk). (DK 23/7, 30/6, 7/7)

De Wetering
De ontwikkeling van het Dorpshuis gaat 
stapje voor stapje verder. Alles moet dui-
delijk zijn tegen het eind van het jaar als 
de gemeenteraad het benodigde krediet 
ter beschikking moet gaan stellen om het 
plan te kunnen realiseren. (DK 30/6)

Natuurbeheer
In Tilburg-Noord lag een groot deel van de 
vorige eeuw (tot in 1972) centraal in het 
systeem waarmee Tilburg veel vuil afval-
water	 van	 z՚n	 industrie	 kwijtspeelde:	 de	
vloeivelden. Hoogwatersloten voerden het 
aan, laagwatersloten voerden het af, en 
dat bassin speelde daar een rol in. Pieter 
Schengenga en kunstenaar Paul de Kort 
willen	 hiervan	 een	 ՙWaterlandschap	 in	
wording՚	maken.	Dat	is	onderdeel	van	het	
landschapspark Pauwels (grofweg tussen 
Tilburg-Noord, De Moer/Kaatsheuvel en na-
tuurgebied De Brand). Opvang, zuivering, 
berging, langzame afvoer én gebruik van 
het stedelijk water staan in het Waterland-
schap centraal. (BD 29/6)

Kamperen
Groepsaccommodatie De Binnenheide or-
ganiseert van 22 tot 28 augustus voor drie 
groepen kinderen uit onze gemeente een 
gratis kampeerverblijf met een afwisselend 
programma. Jan van der Voorden vindt dat 
de kinderen na de coronaperiode een op-
kikker nodig hebben. Hij is voor vragen te 

bereiken op 06-57745022 en jvdvoorden@
ziggo.nl. (DK 23/6)

Niet pluis
Op woensdagavond 7 juli reed op de Mid-
den-Brabantweg een auto in de sloot en 
raakten de drie inzittenden licht gewond. 
Zij konden in de ambulance behandeld 
worden. De vermoedelijke bestuurder werd 
aangehouden door de politie. (BD 8/7)

Oud nieuws
Het volgende stond in de bladen, maar 
daarover had u al gelezen in Rond de To-
ren:	het	ՙbuitenatelier՚	Place	Du	Kiosk	op	
vrijdagmiddag is weer gestart op 4 juli. (DK 
30/6)

Mont Ventoux
Op het moment dat wij deze Krantenbak 
voor u samenstellen, is net de elfde etappe 
van de Tour de France verreden, waarbij op 
7 juli de beruchte Mont Ventoux twee keer 

tel.: 0416 - 363 902
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moest worden beklommen. Twee dagen 
daarna stond er een opmerkelijk bericht in 
de krant: Marc van den Heuvel (43) en zijn 
buddy Onno de Klerk (47) gaan volgend jaar 
augustus de fameuze Mont Ventoux beklim-
men. Het speciale fietsproject van Ama-
rant, dat vertraagd is door corona, krijgt 
dan zijn beslag.

Het is november 2019 als fietsliefheb-
ber Onno de Klerk door een collega wordt 
aangesproken. Of het iets voor hem is om 
samen met iemand met een beperking kei-
hard te gaan trainen om binnen een jaar de 
Mont Ventoux te kunnen beklimmen? Daar 
heeft hij wel oren naar.
“Het project sprak mij aan. Ik help graag 
mensen, kan als docent goed met ze om-
gaan en houd van fietsen. Ik dacht dus dat 
het wel iets voor mij zou zijn.” (BD 9/7) 
Wij zullen er komend jaar ongetwijfeld 

meer over horen. Wij wensen Marc en Onno 
veel succes toe tijdens de voorbereidingen 
en training!

Dat was ons laatste bericht. In de vakan-
tieperiode houden wij voor u bij, wat er 
over Loon in de krant en de bladen gemeld 
wordt en wij geven daarvan over acht we-
ken een overzicht.
Wij hopen wel, dat u ons tipt, als u op va-
kantie een bericht over ons dorp in een 
vreemde krant aantreft. Stuur de gegevens 
maar naar ons mailadres (zie  pagina 1 on-
deraan).

Of u op reis gaat of gewoon rustig thuis 
blijft, wij wensen u een prettige periode 
toe.	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Voor de afdeling Welzijn & Zorg zijn wij op zoek naar een: 

Individueel begeleider 
Taakomschrijving 
De werkzaamheden zijn verzorgend en begeleidend van aard en bestaan uit licht 
huishoudelijk werk, het verrichten van hand- en spandiensten, het ondersteunen 
en/of begeleiden bij dagelijkse activiteiten, zo nodig in de vorm van een 
oppasfunctie. Denk hierbij aan het ondersteunen van bewoners bij het bereiden van 
maaltijden, houdingsverandering en vervoer en het begeleiden bij een 
ziekenhuisbezoek. Je zorgt voor een prettige invulling van de dag naar wens van de 
bewoner. 

Functie-eisen 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met de volgende vaardigheden en 
achtergrond: 

•	 Kennis op het niveau van helpende, niveau 2 of vergelijkbare opleiding. 
•	 Enige ervaring met thuiszorg of verzorgingshuiszorg is gewenst. 
•	 De omgang met bewoners en collegae stelt eisen aan onder meer tact, 

hulpvaardigheid en invoelend vermogen. 
•	 Eisen worden gesteld aan geduld, doorzettingsvermogen, hygiëne en het 

correct optreden in de contacten met bewoners en relaties. 
•	 De aard, omvang en frequentie van de werkzaamheden zijn niet 

gestandaardiseerd; de werkzaamheden kunnen 7 dagen per week uitgevoerd 
worden, ook in de avonduren. Wij werken met een zelfroostersysteem. 

Wat bieden wij? 

•	 Werken in een bijzonder setting 
•	 Werken in een fijne organisatie en een enthousiast team 

Belangstelling? 
Meer informatie over de vacature via Irma Brouwers 
(Clustermanager Zorg) of Stefanie de Pinth (teamcoach), 
telefoon 0416-365600. Wij zien je sollicitatie graag 
tegemoet. Je kunt deze voor 1 september 2021                                                  
sturen naar Residentie Molenwijck, t.a.v. Irma Brouwers    
per e-mail: irma.brouwers@molenwijck.com. 



33

Van deelauto naar deelpaard
Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto 
en het deelhuis heb je dan ook vast wel-
eens gehoord, maar kende je het deelpaard 
al? Via het nieuwe deelplatform Horsify
vinden ruiters en paardeneigenaren de per-
fecte match. Ook in de omgeving van Loon 
op Zand wordt er fanatiek gedeeld.

Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in 
contact komen met paardeneigenaren bij 
hen in de buurt. Deze eigenaren willen hun 
paard delen omdat zij een ruiter, verzorger, 
menmaatje (iemand die gezellig mee gaat 
op de kar) of lesklant zoeken. Ook fok- en 
draagmerries kunnen worden gedeeld. Op 
deze manier wordt de paardensport toe-
gankelijk gemaakt voor iedereen. Het gaat 
hier met name om serieuze en langdurige 
samenwerkingen tussen ruiters en eigena-
ren, waardoor er een band met het paard 
opgebouwd kan worden. Door Horsify kun-
nen ook ruiters zonder eigen paard actief 
zijn in de sport en deelnemen aan wedstrij-
den.

Sinds de coronapandemie zijn er meer 

paarden verkocht. Mensen hadden immers 
opeens meer vrije tijd en dan wordt een 
eigen paard steeds aantrekkelijker. Echter, 
nu de samenleving weer op gang begint te 
komen, wordt deze vrije tijd juist steeds 
minder. Hierdoor neemt de vraag naar rui-
ters en verzorgers toe. Op de website van 
Horsify verschijnen er dan ook steeds meer 
paarden, momenteel zijn dit er maar liefst 
360.

Om met vertrouwen te kunnen delen be-
oordelen eigenaren en ruiters elkaar op 
eigenschappen als paardvriendelijkheid, 
communicatie, betrouwbaarheid en net-
heid. Ook zorgt het platform ervoor dat 
elke	 ruiter	 handmatig	 geverifieerd	wordt.	
Het platform is open over hoe er met paar-
den wordt omgegaan en ziet streng toe op 
paardenwelzijn. Zo wil het platform bij-
dragen aan een toegankelijke, sociale en 
paardvriendelijke paardensport.
Een mooie ontwikkeling binnen een sector 
die de afgelopen jaren nogal wat kritiek te 
verduren heeft gekregen op het gebied van 
paardenwelzijn.	□

 °Foto: Horsify.
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Vanaf zaterdag 4 september toch te zien in Het Uilennest:

De ‘pareltjes’ van Marjan Horvers-de Nijs: tekeningen, 
schilderijen, aquarellen, collages, schetsboeken
Onze dorpsgenote Marjan Horvers-de Nijs 
(70) heeft in haar leven een omvangrijk 
beeldend oeuvre bij elkaar getekend, ge-
schilderd, gescheurd, geplakt, gekrast, 
gewreven en geschreven. Een oeuvre dat 
nauwelijks onder de ogen van een (kunst) 
publiek is geweest.
Maar in 2020 opende ze kasten, laden, 
mappen en dozen boordevol gesigneerde, 
gedateerde en zorgvuldig opgeslagen vel-
len van beeldende schoonheid, avontuur en 
experiment. En het werd gezien de afne-
mende gezondheid van Marjan tijd om er 
iets mee te doen.

Zo begon het artikel in het decembernum-
mer van Rond de Toren in 2020. Helaas kon 
toen de expositie niet door gaan vanwege 
de corona situatie. Maar op zaterdag 4 sep-
tember gaat het er toch weer van komen 
en krijgen we een nieuwe kans om haar 
werk te zien.

Al vroeg begonnen
Marjan heeft van jongs af aan altijd al 
getekend, geschilderd, geschetst en geëx-
perimenteerd en dat heeft ze niet van een 
vreemde. Haar vader Gerard de Nijs (1918- 
1989) uit Kaatsheuvel was een zeer bekend 
kunstschilder van naïeve voorstellingen en 
net als Marjan autodidact. Het zit dus in 
haar genen. Maar Marjan is altijd heel be-
scheiden geweest over wat ze maakte. Er 
hing wel wat werk in huis, maar veel meer 
nog lag in de kast.

Toen haar zwager Toine Horvers, ook beel-
dend kunstenaar, performancekunstenaar 
en tekenaar, haar werk goed bekeek, was 
hij verrast over wat hij zag en van welke 
kwaliteit. Het idee werd geboren haar 

werk aan anderen te laten zien als een eer-
betoon aan Marjan en haar werk. Daarom 
heeft haar zwager Toine in overleg met 
Marjan en haar man, zijn broer Peter, het 
initiatief genomen om haar werk te laten 
zien in Het Uilennest.

Hoe kun je haar werk beschrijven?
Toine beschrijft vervolgens enthousiast 
zoals alleen een beeldend kunstenaar dat 
kan: “In haar werk is te zien hoe zij zich 
enerzijds in het naturalistische tekenen 
bekwaamde, onder andere door intensief 
de natuur te observeren en anderzijds hoe 
zij haar fantasie tot het uiterste uitdaagde, 
bijvoorbeeld door willekeurige vlekken te 
maken	en	daarin	lijnen,	vormen	en	figuren	
te zien.

Zoals in veel van haar werken verschillende 
technieken door elkaar gebruikt worden, 
waskrijt, potlood, inkt, waterverf, pas-
telkrijt - zo ook lopen het realisme en de 
fantasie steeds door elkaar en beïnvloeden 
elkaar.

Hoezeer het ook een gemis is dat Marjan 
nauwelijks met haar werk naar buiten is 
gekomen, het heeft haar wél alle vrijheid 
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gelaten: er hoefde geen stijl neergezet te 
worden, er hoefde niet consequent met 
een bepaalde techniek gewerkt te worden, 
er hoefde niet te worden gekozen voor nat-
uralisme, fantasie of abstractie; het kon al-
lemaal en door elkaar. En ondanks het feit 
dat ze verschillende afgebakende periodes 
in haar werk gekend heeft, kon ze iedere 
beslissing daarover uit het werk zélf laten 
ontstaan.”

Realisme en sprookjesachtig
Maar ondanks die verschillende periodes is 
er een grote samenhang in haar werken, 
al was het maar door die voortdurende 
vermenging van het realistische en het 
sprookjesachtige. Tegelijk is haar werk 
allesbehalve vrijblijvend: bij tijden lijkt ze 
zich vast te bijten (om los te komen) in een 
bepaald onderwerp, vorm of techniek.

Al bladerend door haar werk zie je daar-
door genres groeien: bomen, (rots)land-
schappen, gezichten, sprookjes: het is het 
soort obsessieve concentratie die een kun-
stenaar nodig heeft om zichzelf in het werk 
te kunnen verliezen, om het van zich af te 
schudden, waardoor het een eigen leven 
kan leiden, los van de hand, het denken 
en de stemmingen van de kunstenaar. Er-
gens in een van haar schetsboeken schrijft 
ze: “Ik moet doorgaan tot ik alle moge- 

lijkheden uitgeprobeerd heb.” En 
ik zie die ‘mogelijkheden’ zowel 
met betrekking tot de inhoud als 
tot beheersing van technieken.

Zichtbaar maken in   
Het Uilennest
Toine sluit af met de woorden: “In 
Het Uilennest proberen we dat te 
laten zien: Marjan’s jarenlange ge-’s jarenlange ge-s jarenlange ge-
drevenheid, veelzijdigheid, experi-
menteerdrift en vooral het zoeken 
naar verbeelding van haar gevoe-
lens.”

Aan de wand zal het grotere werk te zien 
zijn. Op de grote lange tafel komt al het 
kleinere werk, de series gemaakt met wa-
terverf, potlood, waskrijt. Allerlei tech-
nieken heeft ze toegepast. Verder liggen er 
ook de boeken met schetsen en collages. 
Landschapstekeningen in kleur getekend 
tijdens het lopen van het Pieterpad van  
Pieterburen naar de St. Pietersberg.

Ook is er een boek met pentekeningen van 
mensen, markten, landschappen, enz. ge-
maakt tijdens een reis door Afrika. Het is 
gewoon	fijn	dat	het	mooie	werk	van	Marjan	
gezien kan worden. Dat wordt genieten!

Wanneer?
Het Uilennest gaat Marjan en u als bezoe-
ker met open armen ontvangen. De ruimte 
is rolstoeltoegankelijk. Noteer het vast in 
uw agenda.

De expositie opent op zaterdag 4 septem-
ber om 15.00 uur en is ook op zondag 5 sep-
tember van 12.00 tot 17.00 uur te bezich-
tigen.
Daarna nog twee weekenden: vrijdag, za-
terdag en zondag, steeds van 12.00 tot 
17.00 uur. De laatste dag is dus zondag 19  
september.

Redactie: Ton Kalkers



36

Voor al uw afgesproken feesten!

Voor meer info, bel: 06 - 21544234

Shop jouw vakantie outfit bij elkaar bij Latenzo!

OP ONZE TOPMERKEN

SUMMER
MERKENEEREOPMEPME TEZEZP OONNZP OP ONNZZ PTOTOEZP ERKENKOPMEOE TTZEZEOP ONZP ONZ TOEEOO

2=1
GELDIG OP GESELECTEERDE ARTIKELEN.

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL.

Kreitenmolenstraat 80   |   5071 BH  Udenhout   |   013-511 6096
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Meer kans op eenzaamheid onder ouderen deze zomer

Een klein gebaar kan het verschil maken
De vakanties staan voor de deur. Voor de 
meesten	tijd	om	de	koffers	te	pakken,	maar	
niet voor iedereen. Zo gaat de helft van de 
alleenstaande 65-plussers waarschijnlijk 
niet op vakantie. 4 op de 10 vinden de co-
ronasituatie daarvoor nog te onzeker, blijkt 
uit	 een	 flitspeiling.	 Daarnaast	 verwacht	
een kwart van alle ondervraagden deze 
zomer minder bezoek te krijgen. Eenzaam-
heid ligt hierdoor op de loer.

Het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport is een zomercampagne ge-
start met de boodschap ‘Een klein gebaar 
kan het verschil maken’. Het is een oproep 
om deze zomer extra aandacht te geven 
aan ouderen die zich mogelijk eenzaam 
voelen.

Een	kopje	koffie	drinken,	een	gesprekje	in	
de supermarkt of samen de hond uitlaten. 
Zomaar een kaartje sturen of iemand hel-
pen bij het koken of tuinieren. Een simpele 
’Hoe gaat het met je?’ kan al veel voor ie-
mand betekenen. Ook via een telefoontje 
of kaart vanaf uw vakantieadres. Doet u 
ook mee?

Meer kans op eenzaamheid  
deze zomer
Afgelopen jaar konden mensen door co-
rona beperkt bij elkaar op bezoek. Nu kan 
dat weer. Toch verwachten alleenwonende 
65-plussers deze zomer minder bezoek van 
familie en vrienden dan andere zomers. 
“In juli en augustus verloopt het leven 
anders dan normaal. Mensen gaan op va-
kantie en veel dagactiviteiten liggen stil. 
Hierdoor kan het aantal sociale contacten 
afnemen,” zegt Eric Schoenmakers, onder-
zoeker bij Fontys Hogescholen en gespeci-
aliseerd in het onderwerp eenzaamheid. 

“Ook verandert ons leefritme in de zomer. 
Veel ouderen hebben een vaste structuur 
in	de	week,	die	hen	afleidt	van	eventuele	
eenzaamheid. Als deze structuur wegvalt, 
neemt de kans op eenzaamheid toe.”

Activiteiten in de buurt
Minister Hugo de Jonge trapte de zomer-
campagne van het actieprogramma ‘Eén 
tegen eenzaamheid’ af met een bezoek 
aan Kunstmuseum Den Haag. Het Kunst-
museum organiseert voor het eerst een 
zomerschool voor ouderen in de buurt. Op 
diverse plekken in ons land zijn vergelijk-
bare initiatieven. Zo kunnen mensen zich 
aansluiten bij groepswandelingen of samen 
buiten sporten. Veel mensen en organisa-
ties zetten zich op allerlei manieren in om 
eenzaamheid te verminderen.

Op www.eentegeneenzaamheid.nl/initia-
tieven vindt u de activiteiten bij u in de 
buurt.

Benieuwd naar wat u zelf kunt betekenen 
voor een ander? Check de pagina ‘Dit kunt 
u	doen’.	□
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Laten we trots zijn op Loon
Al geruime tijd verschijnen in ons mooie 
blad artikelen van de club ՙLoon naar 
Tilburg՚. En waar ik van mening ben dat 
iedereen recht heeft op zijn eigen me-
ning, vind ik het jammer dat er zoveel 
aandacht is voor, laat ik zeggen, de min-
der mooie kanten van ons dorp.

met een gerust hart je kinderen over straat 
kunt laten lopen. Waar je elkaar groet, al 
ken je elkaar niet. Waar we ondanks alles 
toch drie mooie scholen hebben, een bi-
bliotheek, een zwembad, allerlei sportver-
enigingen en wat dies meer zij.
Waar we met elkaar toch zoveel weten te 
organiseren! Een dorpskwis, onze unieke 
Kerstklokkenloop, Loonstars, de Nacht van 
Loon, de Kasteeldagen, en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Buiten coronatijd is er 
iedere paar weken wel weer wat te bele-
ven.

Loon op Zand, met een geweldig mooi na-
tuurgebied, dat waar je ook woont, op loop-
afstand	ligt.	Met	onze	eigen	ՙVoor	Loon՚	als	
vertegenwoordiging in de gemeenteraad. 
Waar we hopelijk met zijn allen schouder 
aan schouder weer carnaval kunnen vieren 
als straks de pandemie weer voorbij is.

Niet alles koek en ei
Ja, natuurlijk, er valt veel te verbeteren. Ik 
ben zeker niet de laatste die met enige re-
gelmaat moppert op ons gemeentebestuur. 
Maar Loon op Zand heeft zoveel moois! Dat 
lijken	de	heren	van	ՙLoon	naar	Tilburg՚	wel	
eens te vergeten in al hun gemopper.
En om Tilburg nu als heilige graal te be-
schouwen… Ik heb daar gewoond, net als 
veel andere dorpelingen. Uit eigen erva-
ring kan ik vertellen dat bij onze buren ook 
niet alles koek en ei is hoor. Vanuit mijn 
voormalige werk heb ik in het verleden 
met tientallen gemeentebesturen moeten 
werken en ik kan op basis van die ervaring 
wel zeggen: het is overal wel wat (en ik 
ben blij dat ik uit die wereld gestapt ben… 
maar dat is een ander verhaal).

Laten we toch met zijn allen proberen te 
genieten van ons mooie dorp! Daar waar je 

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Mopperen
Gaan we dan blijven mopperen over het 
wel of niet doortrekken van een voetpad 
richting de Suikerberg? Ik heb daar toch re-
gelmatig met de kinderwagen gewandeld, 
en nooit het idee gehad dat het onveilig 
was. Gaan we dan blijven mopperen over 
gedraal van Burgemeester en Wethouders? 
Ik wil even het jarenlang soebatten over 
de cityring in Tilburg in de herinnering roe-
pen, of het aanpakken van het Wagnerplein 
waar zo’n 20 jaar over gesteggeld is. En 
laten we het vooral niet hebben over het 
oude Smariusterrein (bij de Hasselt-roton-
de).	Dat	zou	in	de	jaren	՚90	toch	al	aange-
pakt worden. Die daadkrachtige buren van 
ons hebben het maar mooi voor elkaar, of 
niet…?

Hiermee wil ik zeker niet de gemeente Til-
burg afkraken, laat dat duidelijk zijn. Wat 
ik maar zeggen wil: ook bij grotere en wel-
licht wat professionelere gemeentes is het 
niet allemaal koek en ei. Als we ons bij hen 
aansluiten zullen onze lokale problemen 
niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. De 
Wetering zal er niet sneller door verbouwd 
worden en de groenvoorziening zal er niet 
groener van worden.

Zorgen
In Tilburg moest ik me zorgen maken of er 
deze week wel of geen auto in de brand ge-
stoken zou worden. Ik was er niet gerust op 
als	mijn	vrouw	՚s	avonds	alleen	over	straat	
moest. Dat was zij zelf ook niet toen ze 
nog bij haar ouders woonde, uit veiligheid 
belde ze haar vader net zo lang tot ze vei-
lig thuis was. De speeltuintjes waren hetzij 
bezet door hangjeugd, en als die er niet 
waren, zorgden de peuken en glasscherven 
er wel voor dat je je wel 2x bedacht voor-
dat je je kinderen daar liet spelen. Geluk-
kig woon ik inmiddels al meer dan 10 jaar 
in	Loon	op	Zand.	Al	die	ՙechte՚	problemen	
heb ik nu niet meer. En kijk ik nu uit het 

raam terwijl ik dit schrijf, dan zie ik een 
mooi grasveld, met bomen, haagjes, strui-
ken en een picknicktafel. Verzorgd door 
onze gemeente.

Energie steken in lokale initiatieven
Ja, dan kan ik klagen over het feit dat het 
ons niet gelukt is om een stukje groen te 
adopteren, maar zolang de problemen van 
deze orde zijn, ben ik maar wat blij met 
ons mooie dorp.
En bij welke gemeente ik dan moet aan-
kloppen als ik weer een nieuw rijbewijs no-
dig heb: dat kan me eigenlijk niet schelen.

Ik steek mijn energie liever in mooie lokale 
initiatieven. Iets opbouwen met elkaar. La-
ten we de ruimte in Rond de Toren liever 
voor positieve dingen inzetten dan alleen 
maar mopperen?
Nogmaals: iedereen heeft recht op zijn ei-
gen mening en mag die ook zeker verkondi-
gen. Maar iedere editie van de Toren weer 
hetzelfde gemopper moeten lezen, daar 
ben ik inmiddels wel klaar mee.

Bovenstaande schrijf ik op eigen titel en 
dient beslist los gezien te worden van mijn 
inspanningen voor Rond de Toren.

Ger Bruinsma

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl	
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Misintenties en kerkberichten van 
24 juli tot en met 10 september

Aanmelden voor de weekend kerkdien-
sten is niet meer noodzakelijk
Het aantal toelaatbare personen is voor de 
kerken op dit moment voor Loon op Zand 75 
personen, de St. Jan Kaatsheuvel 150 per-
sonen, de Heilige Martelaren van Gorkum 
in Kaatsheuvel en De Moer 50 personen. Bij 
binnenkomst dient u een contactformulier 
in te vullen 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 facebookpa-
gina van de parochie; Parochie Heilige Wil-
librord en via de parochiewebsite: www.
parochiewillibrord.nl in de groene balk 
via de knop ‘Mis’ en in de namiddag op het 
YouTube-kanaal: Parochie Willibrord ge-
meente Loon op Zand.

Zondag 25 juli 9.30 uur: 17e zondag door 
het jaar, zang/muziek, woord en commu-
niedienst, diaken A. Szejnoga. Jan en Riek 
Hamers-v.d. Broek t.g.v. verjaardag Jan, 
Willy Damen-Mol, Frida Vermeulen-van 
Loon, Mientje van der Velden-van den Heu-
vel, overl. fam. Kuijpers-van der Brugge.

Dinsdag 27 juli 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, woord en communiedienst, diaken 
Szejnoga.

Zondag 1 augustus 9.30 uur: 18e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pa-
ter Theo te Wierik. Maandelijkse gedach-
tenis aan Thom en Annie Ligthart-Vermeer, 
Hanny Stalpers-Smulders, Mariette van der 
Wegen-van Looy, m.g. aan Ed Janssens.

Dinsdag 3 augustus 10.15 uur: Kapel Ven-
loene, woord en communiedienst, diaken 
Szejnoga.

Zondag 8 augustus 9.30 uur: 19e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx. Maria Spapens-Michielsen.

Dinsdag 10 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 15 augustus 9.30 uur: Maria Ten-
hemelopneming, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx. Jgt. Anny Ligthart-Ver-
meer en Thom Ligthart, Willy Damen-Mol, 
Ter nagedachtenis aan Riet Pel, Jan Maas 
t.g.v. jaargetijde echtgenote.

Dinsdag 17 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 22 augustus 9.30 uur: 21e zon-
dag door het jaar, zang/muziek, celebrant 
pastoor Luijckx. Jan en Riek Hamers-van 
den Broek, ter nagedachtenis aan Riet Pel, 
Mientje van der Velden-van den Heuvel.

Dinsdag 24 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 29 augustus 9.30 uur: 22e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga. Jgt. Annie 
van den Hout-Grootswagers, Rien en Corrie 
Haans-van Loon.

Dinsdag 31 augustus 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 5 september 9.30 uur: 23e zondag 
door het jaar, zang/muziek, celebrant pas-
toor Luijckx. Familie van Iersel- de Vink, 
m.g. aan Thom en Annie Ligthart- Vermeer, 
Corry van den Oetelaar- van der Lee t.g.v. 
verjaardag, Mariette van der Wegen- van 
Looy, Maria Spapens- Michielsen, Henk 
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Teurlings t.g.v. verjaardag echtgenote Li-
sette, m.g. aan Ed Janssens.

Dinsdag 7 september 10.15 uur: Kapel 
Venloene, celebrant 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.

Lectoren bedanken Vin van Gennip
Op 1 juli gaf Vin van Gennip in het lecto-
rencollege aan, na meer dan veertig jaar 
deels te stoppen, als lector tijdens de li-
turgie. Bij deze gelegenheid werd Vin door 
de pastoor Luijckx bedankt en gecompli-
menteerd met de wijze waarop Vin haar 
taak trouw heeft vervuld. Als dank werd 
Vin	aansluitend	figuurlijk	en	letterlijk	in	de	
bloemetjes gezet. Vin gaf aan nog betrok-
ken te zijn bij de avondwake van een over-
leden persoon aan de vooravond van diens 
begrafenis of crematie.

Met het vertrek van Vin is het lectorencol-
lege toe aan versterking. Momenteel telt 
onze parochiekerk zes lectoren. Ze vervul-
len een wezenlijke rol, namelijk het voor-
dragen van de Schrift, dat in onze kerk 
een eeuwenoud gebruik is. In het Evange-
lie lezen we al hoe Jezus in de synagoge 
de boekrollen opende en voordroeg uit de 
Schrift. Als lector ben je bewust van de 
uiterst waardevolle taak die je bij de li-
turgie op je neemt. Heeft deze oproep uw 
interesse gewekt, neem dan gerust met mij 
contact op.

Mede namens het lectorencollege,
Pastoor Luijckx

Leden van de poetsgroep bedanken 
Rieky de Jong

Meer dan 20 jaar heeft Rieky deel uitge-
maakt van de poetsgroep die er voor heeft 
gezorgd dat onze mooie kerk in Loon op 
Zand netjes op orde blijft. Er valt altijd 
stof en er wordt altijd vuil binnengelopen. 
Ricky zorgde er voor dat er werd gecoördi-
neerd en de kerk met regelmaat werd ge-
veegd en op orde gebracht. Zeker ook voor 
de feestdagen en na een Kerstklokkenloop. 

Rieky zag er ook op toe dat het bekende 
koperpoetsen, tweejaarlijks, doorgang kon 
vinden zodat de kroonluchters en al het 
andere koperwerk weer blonk als een spie-
gel. Heel de poetsgroep droeg hierin bij. 
Geweldig!

Wij hebben Rieky hartelijk bedankt op een 
gebruikelijke maandagmorgen waarop de 

NIEUW WobbelYoga voor kids!

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl
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kerk wordt schoongemaakt. Onder het ge-
not	van	een	kopje	koffie	en	thee	werd	haar	
een bloemetje aangeboden. U begrijpt dat 
ook wij ook hier iemand zoeken die de ge-
waardeerde taken van Rieky kan overne-
men. Laat het ons weten.

Mede namens de poetsgroep,
Pastoor Luijckx

Beste ouders van kinderen die worden 
gedoopt, aanstaande ouders

Hierbij nodigen wij u uit om deel te ne-
men aan de doopvoorbereiding in onze pa-
rochie. De bijeenkomst ter voorbereiding, 
van 19.00 uur tot 20.30 uur is op de pasto-
rie in Loon op Zand, tel. 361215. Hiervoor 
is woensdagavond 15 september gepland.

Tijdens deze avond zal er voldoende tijd 
zijn om elkaar te leren kennen, ook op in-
formele wijze. De datum waarop de doop 
zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze 
avonden in overleg met u worden bepaald. 
Dopen vinden in de regel plaats op de zon-
dag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die ver-
band houdt met de voorbereiding op de 
doop en voor de doop als zodanig, wordt 
een vergoeding gevraagd van € 75,-. De 

doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze 
doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan 
hoeft u niet meer deel te nemen aan deze 
voorbereiding.

Diaken Szejnoga

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 Woord- 
en Communiedienst, door pater Theo te 
Wierik en Wil Smulders. In Venloene zijn 
Woord- en Communiediensten.

Het secretariaat is dagelijks bereikbaar 
via tel. 36 12 15. Buiten kantooruren kunt 
u contact opnemen met Inge Mols (06-
12708462) voor dringende pastorale zaken 
zoals een bediening of uitvaart. 

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

en reinigen van houtwerk en  
zonnepanelen.  

Telefoon: 06-24136243
Mail: vandenheuvelglazenwasserij
 @gmail.com
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Martino Saxo is gestopt   
met optreden

De 82-jarige Martijn van den Hoek uit de 
Bergstraat, beter bekend als Martino Saxo, 
heeft 65 jaar opgetreden op ontelbare 
feesten, bruiloften en partijen.

Hij vroeg ons in de Toren te laten weten 

dat hij nog wel wil optreden, maar dat het 
niet meer gaat. Door zijn COPD heeft hij 
nu helaas te weinig lucht en hij moet een 
stapje terug doen.

Op de foto links uit 2006 uit het Rond de 
Toren-archief Martijn van den Hoek in zijn 
hoedanigheid als Martine Saxo. Onder de 
omslag	van	de	CD	ՙFavorit	Dreams՚	die	hij	
destijds heeft uitgebracht.
Martijn bedankt hierbij al zijn fans voor de 
jarenlange steun en hij hoopt hen toch af 

en toe nog eens 
te ontmoeten. 
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Samen tegen verspilling
Een paar weken geleden viel mijn oog op 
een nieuwe leus van onze plaatselijke su-
permarkt, die in 2021 uitgeroepen is tot 
beste supermarkt in de strijd tegen voed-
selverspilling.

Beetje raar, want 2021 is pas net over de 
helft? Maar goed, Coop is overigens onder-
deel van een keten van 317 Nederlandse 
winkels en is ontstaan in 1891. Ook onze 
Coop is aangesloten bij de inkoopvereni-
ging Superunie, die op zijn beurt 1700 Ne-
derlandse winkels bevoorraadt.
De laatste in het rijtje met cijfers: samen 
hebben deze winkels 30% van de totale su-
permarktomzet in ons kikkerlandje. Denk 
hierbij aan merken als Sligro, Nettorama, 
Plus. Bij de club horen ook Deen, Vomar 
en Jan Linders, maar dit zijn winkels die u 
niet veel in onze provincie aantreft.

Zuinige Hollanders
Corona bracht veel kommer en kwel, maar 
de supermarkten zijn heel erg stil… Hen 
hoor je niet klagen, want zij hebben waar-
schijnlijk een gigantische omzetstijging 
meegemaakt. We konden niet uit eten en 
maakten het thuis extra gezellig. Nu vra-
gen ze ons om na te denken over duurzaam 
omgaan	met	voedsel	en	grondstoffen.

In de hele wereld staan wij als Hollanders 
bekend als zuinige, zelfs gierige mensen. 
Vooral in het Engels zijn er nogal wat 
spreekwoorden die daar nog aan herinne-
ren. Ik noem er zo een paar, maar eerst 
vertel ik u wanneer deze ontstaan zouden 
kunnen zijn: schrik niet. Het jaartal is van-
af 1665!

Het waren naast de Spanjaarden en de 
Portugezen, vooral Engelsen en Hollanders 
die tijdens de Gouden Eeuw over de we-
reldzeeën gingen varen om te zoeken naar 
handel en andere manieren om geld te ma-
ken. Op land en zee waren ze bepaald geen 
vrienden, want ze zaten elkaar letterlijk 
en	figuurlijk	in	het	vaarwater.	De	strijd	om	
thee en kostbare specerijen zoals peper en 
kaneel is er een voorbeeld van, maar ook 
het getouwtrek om hele gebieden en zelfs 
landen was aan de orde van de dag. Ook de 
strijd om New York is van hetzelfde kaliber. 

Dat onze landgenoten daar voet aan wal 
zetten, hoor je nog steeds aan het New 
Amsterdam Plein and Pavilion, vlakbij de 
plek waar de ferry aankomt. Miljoenen im-
migranten uit de hele wereld bereikten zo 
het beloofde, nieuwe land.

Nieuw Amsterdam was een door ons in 
1624 ingenomen versterkte nederzetting 
in de provincie Nieuw Nederland, die later 
uit zou groeien tot New York. In 1674 ver-
loren we de stad aan de Engelsen die het 
meteen de naam New York gaven, naar hun 
gelijknamige graafschap. Ik vind het onge-
lofelijk, maar ik lees dat Nederland in ruil 
hiervoor het gehele land Suriname kreeg…

Dutch
De rest is iets waar we misschien niet trots 
op kunnen zijn, maar wat wel is gebeurd. 
Het tekent onze handelsgeest en kleurde 
onze geschiedenis; eigenwijs, gedreven 
en welvarend. Tot op de dag van vandaag? 
Vanaf het jaar 1665 verschijnen er zo 

 °September1665: Nederlandse schepen komen 
aan in ՙNieuw Amsterdam՚ (New York).
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spreekwoorden en gezegden in de Engelse 
taal, om aan te geven hoe stom en gierig 
wij	zijn.	De	term	ՙDutch՚	wordt	nog	steeds	
gebruikt en is voor ons nogal verwarrend, 
omdat het zoveel op Duits lijkt, maar die 
taal noemen ze dan weer German.

Zo bestaat er nog steeds een Dutch agree-
ment, waarmee je een afspraak bedoelt die 
gemaakt is terwijl de ander zwaar onder 
invloed is. Ik ben bang dat Engelse toeris-
ten de strijd om de Grootste Drinkertrofee 
tegenwoordig vaker zelf winnen, maar het 
zegt iets, deze spreekwoorden. Als je in 
Dutch met iemand bent, dan heb je ruzie 
en a Dutch act is een zelfmoord, maar we 
besluiten deze lijst wel iets vrolijker met 
deze twee ‘golden oldies’. Dutch gold was 
een ijzermengsel dat op goud moest lijken 
en a Dutch oven is een bed waarin iemand 
nèt een scheet heeft gelaten.
Om een beetje naar het onderwerp van de 
nieuwste Coop-actie te gaan: Kent u het 
Engelse gezegde to go Dutch? Nee, nou 
dat wordt nog steeds gebruikt als je op an-
dermans zak probeert te leven of te gierig 

bent om de ander te trakteren. Denk hier 
aan een afspraakje tussen twee mogelijke 
geliefden. Als ieder zijn eigen onkosten be-
taalt, zou deze uitspraak nog steeds prima 
passen, zelfs 365 jaar later!

€ 120,- per persoon
Of het onze Hollandse afkomst is weet 
ik niet, maar Coop schrijft in hun folders 
of reclames vaak over het tegengaan van 
verspilling. Als ze dat doen om het milieu 
te sparen is het natuurlijk prachtig, maar 
waarschijnlijk zit er ook wel wat lichte 
dwang achter van de overheid. Die heeft 
o.a. alle supermarkten nl. geadviseerd om 
zuiniger	 om	 te	 gaan	met	 grondstoffen	 en	
het weggooien van spullen te beperken.
Per inwoner gooien we gemiddeld 34 kilo 
aan eetbaar voedsel weg, dat is voor heel 
Nederland zo’n 590 miljoen kilo. We kun-
nen zo ongeveer € 120,- per persoon per 
jaar besparen. Daar kun je toch weer iets 
leuks mee doen?! Er zijn al apps zoals Too 
good to go waar je je aan kunt melden voor 
sterk in prijs verlaagde voedingsmiddelen 
die anders de container in zouden gaan. 
Ook is er inmiddels een extra uitleg voor 
de uiterste houdbaarheidsdatum.

Ik weet niet of u het nog bij kunt houden, 
maar we maken onderscheid tussen THT en 
TGT. Dat staat voor Ten minste Houdbaar 
Tot-datum of een Te Gebruiken Tot-datum. 
Diegene die deze THT en TGT termen ver-
zonnen heeft had niet erg veel fantasie, 
want eerlijk gezegd begrijp ik het dan nog 
steeds niet zo goed. Ik zocht het voor u op:
THT staat dus op dingen die niet snel be-

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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derven, zoals koekjes, snoep, conserven-
blikjes etc. Deze spullen gaan na de datum 
wel in kwaliteit achteruit, maar u kunt ze 
nog gewoon veilig consumeren of consu-
minderen, zo u wilt.
TGT staat geprint op verse, verpakte spul-
len. Deze spullen kunt u tot de TGT datum 
veilig gebruiken, maar daarna ontstaat er 
snel een reden om lang rond de wc pot te 
hangen, voor- of achterover of als u de  
pech hebt om een voedselvergiftiging op te 
lopen, allebei…

Gezond verstand en je neus
Ons moeder heeft ons geleerd om hier ons 
gezond verstand en onze neus te gebrui-
ken; liefst ook in deze volgorde. Iedereen 
begrijpt	 dat	 een	 pak	 zout	 of	 een	fles	 gin	
minder snel bederft dan een pakje vers 
vlees, toch?! In de campagne die je op tv 
ziet en op de radio hoort wordt ons ook ou-
derwets aangeraden onze neus te gebrui-
ken. Is iets over de datum en ziet het er 
nog goed uit? Ruik eraan en gooi het pas 
weg als je het niet vertrouwt.
Om verdere verspilling tegen te gaan heeft 
Coop negen speerpunten. Zo proberen ze 
alles met minder of gerecycled plastic te 
verpakken. Verpakte appels liggen tegen-
woordig op een kartonnen bedje en de 
snoeptomaatjes en het gehakt hebben een 
andere verpakking, kijkt u maar eens.

Om voedsel te besparen wordt weer eens 
aan onze (over)grootmoeders gerefereerd.
Als zij op maandag een stuk fricandeau in 
de pan braadden, kreeg iedereen een lap-

je. Op dinsdag werd er stoofvlees van ge-
maakt en op woensdag maakte men van de 
restjes een nasi schotel. Plak ham en een 
gebakken ei erover en iedereen aan tafel 
was weer blij, inclusief de knip met geld.
Een beroemd nieuw recept waar je van al-
lerlei	 restjes	 in	 kwijt	 kan	 is	 ՙshaksouka՚,	
Arabisch voor ‘mengsel’. Drie landen (Tur-
kije, Marokko en Jemen) vechten om de ti-
tel, maar daar hoeven wij ons in Loon niks 
van aan te trekken. U doet gewoon wat 
olie,	ui	en	knoflook	in	de	pan,	gevolgd	door	
wat kleingesneden overgebleven halve 
groentes uit de koelkast, zoals een cour-
gette, paprika.
Vul het eventueel aan met wat achterge-
laten vleeswaren, zoals spekjes of rauwe 
ham. Tomaten in blokjes toevoegen en op 
het laatst wat kuiltjes maken voor drie 
rauwe eieren. En als u niet meer weet of 
die nog te eten zijn, dompelt u ze in een 
bakje met water. Oudere eieren verliezen 
wat vocht en CO2 en de luchtkamer aan de 
bolle kant van het ei wordt groter. Komen 
ze boven drijven? Wegmikken!

Tip?
Heeft u een leuke bespaar- of bewaartip?
Deel hem met ons via info@ronddetoren.
nl of de bekende telefoonnummers in het 
colofon op pagina 1.

We	wensen	u	een	zuinige,	fijne	zomer!
Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Shaksouka.
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Wat was het weer heerlijk om samen een 
potje te tennissen en padellen. Met in acht-
neming van de coronamaatregelen werd er 
genoten van leuke, spannende, zinderende 
wedstrijden op de padel- en tennisbanen.
Het meedoen was al een feestje op zich, 
maar uiteraard werden de winnaars én 
tweede prijswinnaars in het zonnetje ge-
zet,	op	een	zonovergoten	finaledag.

Een groot compliment en een dikke DANK-
JEWEL voor de organisatie namens alle 
deelnemende leden van de clubkampi-
oenschappen bij Tennisvereniging Loon op 
Zand.

Redactie: Petra Holsheimer

Clubkampioenschappen van Tennisvereniging Loon op Zand
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Gratis zomerkampen bij de Binnenheide

Kampeerboerderij de Binnenheide biedt 
twee gratis zomerkampen aan in samen-
werking met de Gemeente Loon op Zand 
voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en 
met 14 jaar. 

De kampen:
In de week van 22 augustus zijn er twee 
kampen van ieder drie dagen en twee 
nachten, inclusief overnachtingen op de 
Kampeerboerderij (overnachten is niet ver-
plicht als kinderen liever thuis slapen dan 
mag dat ook).

De activiteiten bestaan o.a. uit een bezoek 
aan Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen, spellen op de Kampeerboerderij, 
filmworkshop	en	een	bezoek	aan	de	Efte-
ling. Eén van de avonden kunnen de kin-
deren zelf pizza bakken in de pizza-oven 
op de boerderij. Dit alles kost u helemaal 
niets als ouders. De maximale groep groot-
te per kamp is 35 kinderen.

Data:
De kampen worden gehouden vanaf 22 tot 
en met 28 augustus in week 34.

•	Kamp 1: van 22 tot en met 24 augustus, 
inclusief twee nachten slapen op de Bin-
nenheide.

•	Kamp 2: van 26 tot en met 28 augustus,  
inclusief twee nachten slapen op de Bin-
nenheide.

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden met een in-
schrijfformulier	dat	u	aan	kan	vragen	via:	
info@binnenheide.nl.
Wanneer	 wij	 het	 inschrijfformulier	 van	 u	
retour ontvangen hebben bevestigen wij 
de inschrijving aan u.

Vrijwilligers:
Om alle kinderen de juiste begeleiding te 
kunnen bieden zijn we nog op zoek naar 
een aantal vrijwilligers. Mocht u hiervoor 
interesse hebben dan kunt u zich als vrij-
williger ook aanmelden via:   
info@binnenheide.nl.
Voor meer informatie kunt u ook telefo-
nisch contact opnemen via: 06-57745022.

Jan van der Voorden ՙDe Binnenheide՚
Loonse Molenstraat 49, Loon op Zand



50

Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

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

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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‘Jóuw stem telt, bouw mee aan je toekomst!’

Werving Loonse kinderraad van start

De werving van de Loonse kinderraad is 
los. In een videoproep voor de basisscho-
len gaf burgemeester Hanne van Aart het 
startsein voor het werven van enthousiaste 
leerlingen die mee willen bouwen aan hun 
toekomst. “We hebben jullie hard nodig om 
mee te denken, te doen en te praten over 
onderwerpen die jullie belangrijk vinden. 
Vind jij bijvoorbeeld milieu heel belangrijk 
of heb je een mening over de verkeers-
veiligheid in jouw buurt? Of heb je goede 
ideeën over sporten, speelplekken of ande-
re boeiende onderwerpen? Laat je horen! 
Want jullie stem is belangrijk.”

Selectieprocedure
Iedere basisschool uit de gemeente vaar-
digt één leerling uit groep 7 en één leer-
ling uit groep 8 af. De kinderraad telt in 
totaal minimaal zestien leden. De scholen 
bepalen ieder voor zich op welke manier 
de werving en selectie gebeurt. Dat kan 
zijn door gewoon de vraag aan de leerlin-
gen voor te leggen, maar een loting of een 
verkiezing is uiteraard ook mogelijk. Ook 
kinderen die in de gemeente wonen, maar 
daarbuiten naar school gaan kunnen een 
plekje in de kinderraad bemachtigen. Zij 

kunnen zich tot 19 juli aanmelden via:
kinderraad@loonopzand.nl.

Wat doet de kinderraad?
De kinderraad brengt voorstellen of onder-
werpen bij de volwassen gemeenteraad 
onder de aandacht. Zij mag adviseren over 
beleid en zelf activiteiten opzetten en uit-
voeren. Daarnaast neemt de kinderraad (of 
een vertegenwoordiging ervan) deel aan 
gemeentelijke activiteiten zoals de 4- en 
5-mei vieringen en de intocht van Sinter-
klaas. De kinderraadsleden werken nauw 
samen met een aantal volwassen raadsle-
den zodat ze elkaar kunnen aanvullen.

Installatie
De installatie van de kinderraad vindt plaats 
na de zomervakantie. Tijdens deze speci-
ale bijeenkomst installeert de gemeente 
de	 kinderraad	 officieel	 voor	 twee	 school-
jaren. Natuurlijk zijn de vergaderingen van 
de kinderraad openbaar, dus klasgenootjes, 
ouders; iedereen is (online) welkom! Uiter-
aard is de manier van ontmoeten afhanke-
lijk van de geldende coronarichtlijnen.

Kijk voor meer informatie over de kinder-
raad op:
https://www.loonopzand.nl/kinderraad 
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Standpunt Voor Loon m.b.t. bestuurlijke toekomst

Vooral in het kerkdorp Loon op Zand speelt 
de vraag of de gemeente op termijn zelf-
standig kan blijven. De groep ‘Loon naar 
Tilburg’ volgt de prestaties van de gemeen-
te op de voet en publiceert daarover ook 
regelmatig. Uit de naam blijkt dat zij hun 
oordeel al klaar hebben en dat steken ze 
niet onder stoelen of banken. Ook de werk-
groep Gemeenschap, Bestuur en Communi-
catie is bezorgd over de toekomst van Loon 
op Zand. Zij roepen de raad op de bakens 
te verzetten.

Voor Loon is en blijft in gesprek met zowel 
‘Loon naar Tilburg’ als met de werkgroep 
Gemeenschap, Bestuur en Communicatie.
Voor Loon deelt de zorgen en wij willen 
onszelf en zeker de inwoners van Loon op 
Zand niet voor de gek houden. Het onder-
zoek van Bureau Beerenschot geeft ook 
aan: ‘niks doen is geen optie’.

In de opiniërende vergadering van 10 juni 
jl. nam Voor Loon het volgende standpunt 
in:

Fractie en bestuur en Voor Loon zijn met 
de wijsheid van nu tot de volgende conclu-
sie gekomen.

De gemeente Loon op Zand blijft zelfstan-
dig op voorwaarde dat:
• De dienstverlening aan inwoners, instel-

lingen en bedrijven op orde is;
• De ambtelijke organisatie haar taken 

voldoende kan uitvoeren door:  

- voldoende kwaliteit en kwantiteit;   
- samenwerking met gemeenten in de   
 regio;   
- uitbesteding van taken;

• De financiën op orde zijn;
• Er ruimte blijft voor het invullen van 

ambities (in aanvulling op de wettelijke 
taken).

Om hierover een goed oordeel te kunnen 
vormen wil Voor Loon een verdere ver-
dieping van de vier scenario’s, waarbij in 
geval van een bestuurlijke fusie ook de 
opsplitsing van de gemeente overwogen 
wordt.
Als blijkt dat Loon op Zand niet zelfstandig 
kan blijven, legt Voor Loon de mogelijke 
opties – goed gedocumenteerd – voor aan 
de samenleving. Dat hebben wij tijdens de 
vorige verkiezingen aan hen beloofd.
Wij vinden dit zo’n belangrijk onderwerp 
dat wij hiervoor de tijd willen nemen die 
wij met z’n allen denken hiervoor nodig te 
hebben. Dat wil niet zeggen dat wij geen 
besluit durven nemen, maar wel dat we 
een goed doordacht besluit willen nemen.
Ook voor ons staat vast dat niets doen geen 
optie is.

Voor Loon vindt het nu nog te vroeg om 
de conclusie te trekken dat Loon op Zand 
niet zelfstandig kan blijven. Het rapport 
van Beerenschot is een goede basis voor de 
verdere discussie, maar het is ook een mo-
mentopname.
De	financiële	positie	is	inmiddels	al	verbe-
terd en ook in de organisatie zijn belang-
rijke stappen gezet. Loon op Zand is niet 
de enige gemeente die het moeilijk heeft. 
Door allerlei maatregelen vanuit Den Haag 
verkeren meerdere gemeenten in de pro-
blemen. De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten is druk doende Den Haag ervan te 
overtuigen dat het roer om moet.
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Wel is het rapport een belangrijk signaal 
dat er iets moet gebeuren. Voor Loon stelt 
daarom voor dat de raad een verbeterplan 
opstelt	 en	 daarvoor	 voldoende	 financiële	
en personele middelen uittrekt. Dat stap-
penplan moet voorzien zijn van heldere, 
meetbare doelen en een duidelijke tijds-
planning.
Regelmatig (elke 3 – 4 maanden) moeten de 
resultaten met de raad en de samenleving 
gedeeld worden. Zo blijven we bij de les en 
zien we of er resultaten geboekt worden.
Binnen dat stappenplan kan ook aandacht 
gegeven worden aan de plussen en minnen 
van de geschetste scenario’s.

Voor Loon heeft een werkgroep ingesteld 
ten behoeve van de discussie met betrek-
king tot de bestuurlijke toekomst. Deze 
heeft als eerste stap inhoud gegeven aan 
vier voorwaarden voor zelfstandigheid. De 
volgende stap is: wanneer zijn we tevreden 
en hoe meten we dat.

Uitwerking standpunten
De dienstverlening aan inwoners, instel-
lingen en bedrijven is op orde.

Taken van de gemeente:
•	houdt bij wie er in de gemeente wonen.
•	geeft	officiële	documenten	uit	zoals	rij-

bewijzen en paspoorten.
•	geeft uitkeringen aan wie niet in eigen 

levensonderhoud kan voorzien.
•	is verantwoordelijk voor de Wet maat-

schappelijke ondersteuning, de Partici-
patiewet en Jeugdhulp.

•	is verantwoordelijk voor de huisvesting 
van scholen en zorg aan  leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben.

•	maakt bestemmingsplannen. Hierin staat 
welk gebied bestemd is voor huizen, welk 
deel voor natuur en welk deel voor be-
drijven.

•	houdt toezicht op de woningbouw en 
maakt daarover afspraken met woning-
corporaties.

•	legt	straten,	wegen,	voetpaden	en	fiets-
routes aan. En zorgt dat ze onderhouden 
worden.

•	voert de Wet milieubeheer uit. Deze re-
gelt onder andere de gescheiden inzame-
ling van huisvuil.

•	geeft subsidies, bijvoorbeeld aan de bi-
bliotheek of verenigingen.

•	zorgt dat bedrijventerreinen goed be-
reikbaar zijn.

De ambtelijke organisatie kan haar  
taken voldoende uitvoeren
Hier is de basisvraag: Hoe kunnen we de 
organisatie toekomstbestendig maken? We 
moeten zorgen dat er geen sprake meer is 
van kwetsbare onderdelen binnen de orga-
nisatie. We gaan er hierbij vanuit dat een 
tijdshorizon van 3 tot 4 jaar realistisch is.
 
We zijn niet tegen inhuur of het uitbeste-
den	van	taken	mits	het	om	specifieke	zaken	
gaat en het een meerwaarde oplevert.

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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De financiën zijn op orde
De	gemeente	Loon	op	Zand	moet	een	finan-
cieel gezonde gemeente zijn.   
De meerjarenbegroting moet ieder jaar 
positief zijn en de weerstandsfactor moet 
voldoende zijn (dat is overigens nu al zo).

Er blijft ruimte voor het invullen   
van ambities
•	Volwaardig accommodatiebeleid in alle 

drie de kernen. De kern Kaatsheuvel is op 
niveau met de Werft en Het Klavier.

•	De kern Loon op Zand komt middels de 
realisatie van de Nieuwe Wetering op het 
gewenste niveau en voor de kern De Moer 
dient de accommodatie   
Het Moeruiltje op niveau gebracht te 
worden.

•	Recreatiebeleid en dan met name zor-
gen dat de campings weer terug gegeven 
worden aan de kampeerders.

•	Iedereen met zorgvraag word serieus 
genomen en zover als dat kan geholpen 

(zorg welbevinden voor onze inwoners is 
van groot belang).

•	Participatie met de burgers moet verbe-
terd worden, onze inwoners mee laten 
denken en praten over de invulling van 
buurt, wijk en dorpen. (right to challence) 
Bijvoorbeeld middels een digitaal bur-
gerpanel	 en	 ՙSamen�loont՚	 aangevuld	
met de betrokkenheid van verenigingen.

•	De communicatie naar de burgers dient 
verbeterd te worden.

Voor Loon verkeert nog volop in een denk-
proces. Met het voorgaande hebben we 
weergegeven waar we nu staan en hoe wij 
met het vraagstuk ‘Bestuurlijke toekomst’ 
om te willen gaan. Wij blijven graag met u 
in gesprek. U hoort nog van ons.

Als u met ons mee wilt denken, dan kan 
dat! Meld je dan aan via info@voorloon.nl

Fractie en bestuur Voor Loon

E-bikes voor hem & haar
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Mededeling van Koninklijke 
Sophia’s Vereeniging

Als bestuur, dirigenten en leden van Ko-
ninklijke Sophia’s Vereeniging zijn we 
blij dat we na een lange periode van ge-
dwongen stilstand weer alle repetities en 
muzieklessen hebben kunnen opstarten. 
We kijken er zeer naar uit om alle Loonse 
muziekliefhebbers weer te mogen zien en 
te trakteren op de klanken die u van ons 

gewend bent. Helaas moeten we met zijn 
allen daarvoor nog enig geduld in acht ne-
men. De omstandigheden laten nog niet toe 
dat we op korte termijn concerten kunnen 
geven. De veiligheid van ons publiek en van 
de muzikanten staat te allen tijde voorop.

Daar komt bij dat de anderhalve-meter-
maatregelen ook een belemmering zijn 
voor een kwalitatief goede uitvoering. Het 
voor 19 juli geplande Klapstoelenconcert 
bij Het Witte Kasteel hebben we om deze 
redenen moeten  uitstellen naar het najaar.  
Over de exacte datum en tijd daarvan zul-
len we u zo spoedig mogelijk informeren.

Wij	wensen	u	allen	een	heel	fijne	vakantie	
toe en hopen u zo snel mogelijk weer in 
goede gezondheid te mogen verwelkomen.  

Hartelijke groet,
Bestuur, dirigenten en leden van  
Koninklijke Sophia’s Vereeniging

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Kersenseizoen geopend! TerraVie laat ons meegenieten

Het is 3 juli en we zetten de kinderen op 
de	fiets.	“Mama	 ik	wil	niet	naar	de	aard-
beien automahaat.” “Oh jawel want er is 
vandaag nog veel meer te doen!”
Het is open dag bij TerraVie om te vie-
ren dat het kersenseizoen is geopend. Bij 
TerraVie worden vijf verschillende rassen 
geteeld die na elkaar rijpen. Daarom is 
het mogelijk om zeven weken per jaar te 
genieten van verse kersen, lees ik op de 
website. Ze zijn bezig om de kersen om te 
schakelen naar biologische. Dat heeft een 
aantal jaren nodig voordat ze als echt bio-
logisch worden aangemerkt en mogen wor-
den verkocht.

toevallig ook zijn aan komen waaien. Een 
groot luchtkussen kleurt het terras en kin-
deren springen op en neer. Tijd voor een 
heerlijk vers schepijsje. Hachee van ei-
gen rund wordt uitgedeeld om te proeven. 
Smaakt goed!
Allerlei verschillende kazen, worst en sap-
jes staan klaar om te proeven. We lopen 
wel een paar keer langs de tafel met lek-
kers.
De boerderijwinkel is uiteraard open om 
kersen en biologische aardbeien te kopen. 
En ze smaken heerlijk! In de winkel kan je 
ook heerlijk vlees kopen van eigen rund of 
afkomstig van andere boerderijen waarmee 
TerraVie samenwerkt. Ter informatie ligt er 
uitleg over de verschillende leveranciers 
zoals bijvoorbeeld een zuivelboerderij.

Mocht u het gemist hebben, volgend jaar 
weer een nieuw seizoen om te openen!

Redactie en foto՚s: Carine van EschProeven
Ze hebben er aan de Loonse Molenstraat 
een feest van gemaakt. Met een welkome 
glimlach wordt het parkeren van auto’s en 
fietsen	 in	 goede	 banen	 geleid	 en	 krijgen	
we allemaal een consumptiebon voor thee, 
koffie	of	ranja.	De	picknick	tafels	worden	
gevuld met kinderen die zitten te tekenen 
en mensen die kletsen met bekenden die 
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4 – 5 september 2021:

43ste Nacht van Loon op Zand
Ook dit jaar hebben wij als Wandelsport-
vereniging Hart van Brabant in april een 
streep moeten trekken door onze Nacht 
van Loon op Zand.
Door het versoepelen van een aantal co-
ronamaatregelen hebben wij de mogelijk-
heid aangegrepen om de Nacht van Loon op 
Zand te organiseren. Door te schuiven met 
onze andere evenementen zijn we ook nu 
weer uitgekomen, net als vorig jaar, op het 
eerste weekend van september.

Omdat dit de laatste editie van Rond de 
Toren is die voor de vakantie verschijnt 
en ons evenement alweer voorbij is als de 
daaropvolgende editie verschijnt, bieden 
wij u nu al alle informatie hierover aan.

Start
Op 4 september om 21.00 uur wordt gestart 
vanuit sporthal De Wetering met de 43ste 
Nacht van Loon op Zand. We gaan weer lo-
pen op hetzelfde parcours als de afgelopen 
jaren. We beginnen weer met twee kleine 
rondes en daarna de grote ronde door heel 
Loon op Zand. Zondag 5 september om 

11.00 uur gaan alle lopers weer over op de 
kleine ronde. Om 12.00 uur is de uiteinde-
lijke	finish.	Alle	lopers	moeten	minimaal	80	
kilometer	lopen	voor	de	kwalificatielimiet.	
Doelstelling is om zoveel mogelijk kilome-
ters bij elkaar te lopen in 15 uur.
De winnaar bij de mannen komt rond de 
130 kilometer uit en bij de vrouwen boven 
de 120 kilometer.

Daarnaast zijn er nog klassementen na 80 
kilometer, beste debutant, beste gemeen-
telijke loper, teams en recreatieteams. De 
inschrijving is inmiddels geopend, maar we 
kunnen nu nog niet zeggen hoeveel deelne-
mers er aan de start komen.

Deelnemers uit de gemeente  
Loon op Zand
Als organisatie hopen wij dat een aantal 
deelnemers uit de gemeente Loon op Zand 
aan de start zal verschijnen. Zeker nu, 
jammer genoeg, ook dit jaar de ‘80 van 

 °De winnaars van de Nacht van Loon-editie   
 2020. (Foto: Archief RdT)
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de Langstraat’ niet doorgaat. Een mooi al-
ternatief voor ‘de 80’ is zeker deze editie 
van De Nacht van Loon op Zand! Is 80 kilo-
meter individueel te veel, dan kan je als 
recreatieteam ook deelnemen. Teams van 
2 tot 15 lopers kunnen inschrijven en naar 
eigen inzicht wisselen. Iedereen die aan de 
limiet van 80 kilometer voldoet, ontvangt 
een diploma en beker. Lopers die de limiet 
niet halen, kunnen alsnog een diploma krij-
gen met daarop de gelopen afstand.

Informatie en inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren	zijn	aan	te	vragen	via	
leermakers.ad@gmail.com of telefonisch 
via 362858, of op:    
www.wsv-hartvanbrabant.nl. Op deze 
website is tevens alle informatie te vinden. 
Inschrijven is nog mogelijk, maar wees er 
snel bij want vol is ook echt vol!

Sponsors
Wij willen nu al onze sponsors bedanken 
die, zeker na dit moeilijke jaar, ons weer 
de mogelijkheid hebben gegeven dit eve-
nement te organiseren. Een Nacht van 
Loon op Zand is niet mogelijk zonder deze 
inbreng. Daarom hierbij een welgemeend: 
dank je wel!

De Wetering
In de Wetering zullen we ons moeten hou-
den aan de dan geldende coronamaatrege-
len. Mogelijk dat we toeschouwers en sup-
porters binnen daardoor moeten beperken, 
maar buiten hebben we genoeg ruimte voor 
de aanmoedigingen.

Tentjes
Jaren waren ze bepalend op de route van 
de Nacht van Loon op Zand. We hopen er 
dit jaar weer op. Net als alle lichtjes langs 
de route. Blijft u op eigen grondgebied, 
dan is er geen meldingsplicht. Voor ieder 
tentje op de openbare weg is er een mel-
dingsplicht. Bel naar 362858 en wij maken 
als organisatie hiervoor alles in orde.

Medewerkers
Wij zijn nog op zoek naar een aantal men-
sen die ons tijdens de Nacht van Loon op 
Zand mee wil helpen op zaterdag en/of 
zondag. Want extra handen om te helpen 
tijdens de opbouw en zondag met het op-
ruimen zijn hard nodig. Het gaat om tijds-
blokken van een paar uur. Dus… wie wil ons 
helpen? Bel gerust naar 362858!

W.S.V. ‘Hart van Brabant’

Hulp in de huishouding gezocht

Graag zouden wij in contact willen ko-
men met een zelfstandige, betrouwbare 
hulp in de huishouding voor één ochtend 
in de week.
Heb je tijd en er zin in,   
bel dan even 06 - 24284165.

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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Nieuwe topwerknemer gezocht!
Onze eigen Thijs kiest het ruime sop en gaat de slagerij verlaten. Wat 
hebben we van hem genoten… Fijn mens.

Nu is het tijd voor iemand die in zijn voetsporen kan treden.

Iemand die met liefde en passie mensen blij wil maken met verse 
producten.

Iemand die kansen ziet in het slagersvak.

Iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.

Iemand die graag hard (samen)werkt.

Iemand die warm wordt van deze werkzaamheden;
•	 Productie
•	 Machinegebruik
•	 Winkelpresentatie
•	 Schoonmaken van machines

Bij ons heb je ook de mogelijkheid om een opleiding te combineren 
met werk.

Het gaat om 24 tot 30 uur in de week (overleg mogelijk)

He-le-maal zin in deze baan? Laat ons dan wat weten! Je kan een  
e-mailtje sturen naar wimpas@planet.nl of bellen naar 013-5425985.

Topslager van de Pas, Hoefstraat 167, 5014 NK  Tilburg
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‘Je wilt een keer terug naar je roots, natuurlijk’

Vivian Pouw nieuwe gemeentesecretaris Loon op Zand

Het college van burgemeester en wethou-
ders stemde vrijdagochtend 9 juli in met 
de voordracht van Vivian Pouw (35) als ge-
meentesecretaris en algemeen directeur 
van de gemeente Loon op Zand. Na de zo-
mervakantie start ze met haar werkzaam-
heden voor de gemeente.
Pouw (foto onder) werkte hiervoor ruim 
12,5 jaar bij de gemeente Rotterdam, het 
laatste als programmamanager ‘SBDOC’ 
(Strategie, Beleid, Data, Onderzoek en 
Communicatie) Corona bij de GGD/GHOR 
van de Veiligheidsregio Rijnmond.

In een interne video waarin de aanstaande 
gemeentesecretaris zich aan medewerkers 
voorstelt, vertelt Vivian Pouw over haar 
gezin (man en twee kinderen) in het Gel-
derse Beneden-Leeuwen, over hoe ze er-
van geniet buiten te wonen en over hoe in 
haar ook een stadsmens schuilt. Ze noemt 

zichzelf een echte Brabantse. “En je wilt 
een keer terug naar je roots, natuurlijk. Na 
12,5 jaar gemeente Rotterdam was ik op 
zoek naar iets nieuws toen Loon op Zand 
op mijn pad kwam. Dat leek me wel een 
match – en inderdaad, ik mag bij jullie aan 
de slag. Daar ben ik onwijs blij mee.”

Pouw beschrijft zichzelf als ‘een gepas- 
sioneerd ambtenaar’. “Ik zie er naar uit om 
samen met de medewerkers verder te bou-
wen aan wat er al staat. En er staat al be-
hoorlijk veel.” Maar eerst heeft ze nog wat 
werk af te ronden op haar huidige werk-
plek. “Het zal in het begin nog best even 
omschakelen en losse eindjes afhechten 
worden”, vermoedt ze, “maar ik voel me 
hier nu al heel erg thuis.”

Psychologe
Burgemeester Hanne van Aart is intussen 
alvast	ՙdolblij!՚	met	de	nieuwe	gemeente-
secretaris en kan niet wachten haar voor 
te stellen aan de gemeenteraad en andere 
betrokkenen. “Ik verdenk Vivian Pouw er-
van over precies de goede energie, kennis 
en uitstraling te beschikken om onze or-
ganisatie weer stappen te laten zetten”, 
zegt ze. “Vivian is van huis uit organisatie- 
psychologe en paart kennis van mensen aan 
begrip van hoe bestuurlijke organisaties 
optimaal functioneren. Ik ben er heilig van 
overtuigd dat we met haar de juiste keuze 
maken.”

Als haar wordt voorgelegd dat in Loon op 
Zand straks drie vrouwen van in de dertig 
de	 cruciale	 posten	 griffier,	 burgemeester	
en secretaris bemensen, wil Van Aart even 
doen alsof ze dat nu pas voor het eerst op-
merkt. “Ja, verdomd, nu je het zegt.” Een 
brede	grijns	verraadt	haar.	□
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Basisschool De Blokkendoos neemt afscheid  
van twee geliefde docenten
We zijn aan het einde gekomen van een 
bijzonder schooljaar. Tijd voor zomerva-
kantie! Op basisschool De Blokkendoos ge-
beurt er iets bijzonders; twee leerkrachten 
nemen na vele jaren van dienst afscheid. 
Zij gaan met een welverdiend pensioen. 
Rond de Toren sprak met hen.

Meneer Bert
Allereerst meneer Bert, Bert de Vaan, die 

na ruim 28 jaar in 
het onderwijs met 
prepensioen gaat. 
Ik ben benieuwd 
hoe zijn carrière bij 
de Blokkendoos tot 
stand is gekomen 
en hoe hij het wer-
ken in Loon op Zand 
heeft ervaren. Bert 
vertelt er me alles 
over.
In de jaren ’80 stu-
deerde hij af aan de 
toenmalige Peda-

gogische Academie (PA), de voorloper van 
de huidige pabo. Echter, er was destijds 
weinig werk te vinden in het onderwijs en 
Bert maakt een uitstapje van zo’n 10 jaar 
naar de sportwereld. Hij gaat werken bij 
de betaalde voetbalclub RKC in zijn woon-
plaats Waalwijk, waar hij een afwisselende 
baan heeft in onder andere de administra-
tie. Hoewel hij het hier naar zijn zin heeft, 
blijft het onderwijs lonken. Hij zegt hier 
zelf over; ‘Het onderwijs is echt een roe-
ping’. Zeker in het geval van Bert, waarbij 
het onderwijs altijd bleef trekken.

De tijdsgeest is veranderd en inmiddels 
worden er juist mannen gevraagd voor het 
(basis)onderwijs. We hebben het nu over 

begin jaren ’90. De onderwijsopleiding 
was sterk verminderd in populariteit en 
bovendien ging de enkele man die op de 
opleiding zat, juist lesgeven op het voor-
gezet onderwijs of één van de spaarzame 
managementfuncties in het onderwijs be-
kleden.
Als hij het besluit heeft genomen om na 
een decennium de overstap te maken naar 
het onderwijs is hij binnen no-time aan de 
slag. Het begint met invallen; hij gaat als 
invaller aan de slag op een school waar hij 
al dezelfde middag terecht kan. Dat is even 
schakelen, maar zo staat hij dezelfde mid-
dag nog voor een groep 8. Het balletje gaat 
verder rollen en opeens gaat het heel snel. 
Hij staat vervolgens jaren voor de klas in 
Waalwijk, in eerste instantie op invalbasis 
en later met een vaste benoeming.
Maar zo’n twaalf jaar geleden is het tijd 
voor verandering en gaat Bert rondkijken 
voor een nieuwe baan. Uiteraard in het on-
derwijs, hij wil op een andere school gaan 
werken. Zo komt hij terecht bij De Blok-
kendoos. Hij had destijds de keuze uit drie 
scholen, maar bij De Blokkendoos voelde 
het direct zo goed, dat de andere twee 
scholen zijn afgebeld. De keuze was snel 
gemaakt.

En zo begon in 2009 Berts’ Loonse avon-
tuur. De eerste paar maanden waren best 
wennen, bekent hij, hij voelde echt de 
ogen op hem gericht. Hij is immers geen 
Loonse en daardoor niet bekend in en met 
het dorp. Maar na een paar maanden had 
iedereen de draai gevonden en was hij voor 
zijn gevoel ‘goedgekeurd’. Ondertussen 
heeft hij zo’n 300 Loonse kinderen in de 
klas gehad, waardoor een groot gedeelte 
van de ouders en kinderen uit Loon op Zand 
Bert inmiddels kent. In aanloop naar zijn 
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afscheid heeft Bert een lijst gemaakt van 
alle kinderen, en hij blijkt ze allemaal nog 
met naam en toenaam te kennen. Over be-
trokken leerkrachten gesproken.
Dat Bert een bevlogen en toegewijde do-
cent is moge duidelijk zijn. Gaat hij ‘zijn’ 
kinderen niet erg missen, vraag ik hem. 
Natuurlijk gaat hij de kinderen missen, de 
omgang die hij heeft met kinderen is vol-
gens Bert het leukste wat er is. Maar het 
is ook mooi geweest en tijd voor andere 
dingen. Een kant en klaar plan ligt er niet 
klaar, hij gaat zien wat de tijd hem brengt. 
Bert heeft voldoende hobby’s zoals het 
verzamelen van postzegels en is betrokken 
bij de Heemkunde waar hij onder andere 
stamboomonderzoek doet. Daarnaast gaat 
hij	graag	fietsen	of	zwemmen.	Zaken	waar	
hij graag tijd in steekt! Zijn hobby’s heeft 
hij ook altijd meegenomen in het doceren, 
hij is een bevlogen verteller en geschiede-
nis is zijn specialiteit. Door het uitoefenen 
van de hobby’s weet hij hier ook in geuren 
en kleuren over te vertellen. De kinderen 
hangen dan ook altijd aan zijn lippen als hij 
geschiedenisles geeft. Iets wat de kinderen 
zeker zullen gaan missen! 

Natuurlijk zijn er ook dingen die hij minder 
zal missen, zoals de druk die het onderwijs 
soms met zich meebrengt en de adminis-
tratie welke gaandeweg steeds meer bij 
een onderwijsbaan komt kijken. Hij wil de 
kinderen ‘gewoon’ iets leren en bijbren-
gen, dat is waarom hij voor de klas staat en 
waarom hij het altijd met zo veel plezier 
gedaan heeft. ‘Dat kinderen denken, yes, 
ik kom bij meneer Bert in de klas volgend 
jaar, dat is het grootste compliment wat 
je als leerkracht kunt krijgen toch’. Dit is 
precies wat Bert typeert, met grapjes en 
betrokkenheid probeert hij ieder kind op 
het gemak te stellen.

Bert kijkt positief en zeer tevreden terug op 
zijn tijd bij De Blokkendoos. Loon op Zand 

is volgens hem een gezellig en gemoede-
lijk dorp, waar iedereen met respect met 
elkaar om gaat en een echt ‘wij-gevoel’ 
hangt. Iedereen kent elkaar immers en is 
erg betrokken bij elkaar. Om deze redenen 
heeft hij het dan ook altijd zo naar zijn zin 
gehad, dit zijn ook dingen die bij meneer 
Bert passen. Een compliment voor een ie-
der!

23 juli is de laatste werkdag van Bert, 
waarna hij gaat genieten van een welver-
diend pensioen. Hij wil van de gelegenheid 
gebruik maken om af te sluiten met een 
persoonlijke noot. Bert bedankt alle ouders 
en kinderen voor de prettige samenwerking 
in	de	afgelopen	12	jaar.	Hij	heeft	een	fijne	
en gezellige tijd gehad in Loon op Zand en 
wenst iedereen het allerbeste voor de toe-
komst. Mooie woorden van Bert om mee 
af te sluiten en ook wij wensen Bert alle 
goeds	toe	voor	zijn	ՙniet�werkzame՚	leven!

Juf Margreet
De tweede docent die De Blokkendoos van-
af volgend schooljaar moet missen is juf 
Margreet, Margreet Oerlemans. Hoewel de 
aanleiding voor de gesprekken hetzelfde 
is, hebben beiden een heel ander verhaal. 
Margreet is gestart in augustus 1975 en dat 
betekent dat zij er maar liefst 46 jaar on-

 
MOBIEL: 06-21971018 
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derwijs in Loon op Zand heeft opzitten.
Margreet volgde na de basisschool de havo 
en ging daarna naar de zogenaamde KLOS, 

de Kleuter Leidster 
Opleiding School, 
welke zij door haar 
achtergrond in twee 
jaar kon afronden 
in plaats van de er-
voor staande drie 
jaar. Dit betekent 
dat zij met 19 lentes 
jong al voor de klas 
stond!
De KLOS is een op-

leiding	 specifiek	 voor	 kleuters,	 iets	 waar	
de PA zich juist niet op richtte. Later is dit 
samen gegaan tot wat we nu kennen als de 
pabo, Pedagogische Academie voor Basis 
Onderwijs, welke leraren opleidt voor het 
gehele basisonderwijs.

En zo stond Margreet dus met haar jeug-
dige leeftijd voor de kleuterklas bij des-
tijds Basisschool Molenwijck (foto onder). 
Dit was een nieuwe school met enkel vier 
klassen in noodgebouwen op de Pleiades. 
Er waren twee kleuterklassen, een groep 
drie en een groep vier. Door de groei van 
de wijk Molenwijck groeide ook Basis-
school Molenwijck gestaag door waarna er 
een groep vijf, tweede keer groep drie en 
een derde groep kleuters bijkwamen. De 
school groeide al snel uit zijn voegen en in 

oktober van 1978 wordt de huidige school 
betrokken. Met de verhuizing is dan ook ba-
sisschool De Blokkendoos geboren en krijgt 
Basisschool Molenwijck deze nieuwe naam. 

Onder- en middenbouw
Margreet is altijd verbonden gebleven aan 
deze school en op jonge leeftijd maakte ze 
direct al carrière. Het begon als hoofdleid-
ster van de kleuters, waarna ze eind jaren 
’80 adjunctdirecteur werd van De Blokken-
doos. Dit doet ze een aantal jaren, maar 
nadat ze moeder wordt in 1986, 1988 en 
1993 is het tijd om een (klein) stapje terug 
te doen. Ze gaat van fulltime werken naar 
drie dagen en heeft dit, met hier en daar 
een uitschieter naar vier dagen, tot op 
de dag van vandaag gedaan. Ook komt ze 
dan weer terug bij haar geliefde kleuters. 
Begin jaren ’90 stapt ze over naar groep 
drie en naar andere klassen. Inmiddels is 
ze geappliceerd, zoals dat heet, ze heeft 
de	 aanvullende	 certificaten	 en	 Hoofdakte	
behaald die ervoor zorgen dat ze aan alle 
klassen les mag geven. Haar voorkeur is al-
tijd uitgegaan naar onder- en middenbouw, 
omdat deze leeftijden haar het meeste 
aanspreken.

En zo verstreek de tijd en Margreet heeft 
altijd met veel plezier op De Blokkendoos 
gewerkt. Een snelle rekensom leert dat ze 
zo’n 1250 leerlingen in de klas heeft ge-
had. De school voelt dan ook echt als een 
tweede thuis. Ze is immers vanaf de bouw 
van de school betrokken geweest en heeft 
er altijd met veel plezier gewerkt.
Sommige docenten willen geen lesgeven 
in het eigen dorp. Margreet geeft aan hier 
nooit last van te hebben gehad. Eigenlijk 
heeft ze hier altijd alleen maar de voorde-
len van ingezien. Het is juist heel gezellig 
dat de kinderen zwaaien die voorbij ko-
men, en haar werk is altijd op loopafstand 
geweest. Een enorme luxe juist!

Ook bij Margreet ben ik benieuwd hoe haar 
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leven eruit gaat zien als ze niet meer op re-
gelmatige basis de oversteek naar de basis-
school maakt. Als haar man met pensioen 
gaat, geeft dat voor haar de doorslag om 
ook te stoppen. Ook Margreet heeft geen 
kant en klaar plan liggen, maar is ervan 
overtuigd dat ze gaat genieten van de vrije 
tijd en het plan vanzelf komt. Naast moe-
der is ze inmiddels ook meermaals trotse 
oma, waardoor ze ook een belangrijke op-
pastaak op zich heeft genomen.

Natuurlijk gaat ze het lesgeven ook mis-
sen, kinderen dingen leren is immers het 
leukste wat er bestaat, aldus Margreet. Als 
betrokken juf heeft ze zelfs nog een foto 
van haar allereerste klas. (Herkent u de 
juf?) En hoewel er in 46 jaar van alles in de 
wereld en in het onderwijs is veranderd, 
blijven kinderen van alle jaren hetzelfde. 

LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l

Elke klas heeft haar eigen dynamiek en 
diversiteit. Dit heeft er ook voor gezorgd 
dat ze nooit met tegenzin naar haar werk 
is geweest.
Hieruit	blijkt	dus	maar	hoe	fijn	ze	altijd	ge-
werkt heeft op De Blokkendoos. Ook Mar-
greet	wil	iedereen	bedankt	voor	alle	fijne	
jaren die ze heeft gehad in haar werkzame 
leven. En met de opvolging zit het wel 
goed, sinds enkele jaren is jongste dochter 
Loes ook haar collega geworden.

Na stage te hebben gelopen op haar eigen 
basisschool is ze hier ook gaan werken. En 
hier is moeder en juf Margreet maar wat 
trots op. Ze laat de Blokkendoos met een 
gerust hart achter en gaat genieten van de 
welverdiende vrije tijd!

Redactie: Kristel Vermeer
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Beste inwoners van Loon op Zand

Ondanks alle onzekerheden met betrekking 
tot de corona-regels, willen wij toch weer 
een poging doen om een garagesale te or-
ganiseren.
De datum staat hiervoor al vast, en we heb-
ben een gemeentelijke vergunning… dat al-
les onder voorbehoud natuurlijk.

Mocht corona geen parten spelen, dan or-
ganiseren wij dit jaar de garageverkoop 
op zondag 26 september, voor het gehele 
dorp.

Zet deze datum in je agenda, inschrijven 
kan vanaf 15 augustus. Stuur een mail met 
je naam, adres van waaruit je verkoopt, je 
telefoonnummer en het soort artikel(en) 
dat je gaat verkopen naar:  
www.loonsegaragesale@gmail.com.

Hou vooral onze Facebook-pagina in de  
gaten. Hopelijk kan het weer doorgaan, 
want we hebben er weer zin in!

Groetjes,
Carla en Wies

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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Statiegelddonatie COOP Loon op Zand groot succes!
Namens onze EHBO-vereniging Sint Rafaël 
en Stichting Heartsafe Kaatsheuvel dan-
ken wij iedereen voor het doneren van de 
lege	 flessen	 bij	 onze	 supermarkt	 aan	 het	
Oranjeplein. Wij zijn COOP Loon op Zand 
enorm dankbaar voor het verdubbelen van 
het bedrag!
In	maart	berichtten	wij	u	dat	wij	een	fles-
seninzamelingsactie gingen starten in sa-
menwerking met stichting Heartsafe Kaats-
heuvel bij de Albert Heijn, de Jumbo’s in 
Kaatsheuvel en de COOP in Loon op Zand. 
De actie bij de Jumbo loopt nog door en 
over de actie bij de Albert Heijn zullen wij 
u later berichten.

 °Daniëlle de Jong (voorzitter EHBO-vereniging 
Sint Rafaël) mag de statiegelddonatie ontvangen 
van Peter Gielen (manager van COOP Loon op 
Zand) (eigen foto).

De eerste 6 minuten bij een   
hartstilstand zijn cruciaal
Dank voor uw donatie waarmee u bijdraagt 
aan het onderhouden van AED-netwerk in 
onze dorpen. De bereikbaarheid van AED’s 
zijn van levensbelang. Onze hulpverleners 
zijn vaak sneller ter plaatse dan een ambu-
lance en kunnen al starten met reanime-

ren. De kans op overleven wordt zo heel 
erg vergroot.
In bijna de gehele gemeente hangt iedere 
300 meter hangt een AED. We beschikken 
in Loon op Zand over 23 locaties met AED 
apparaten, waarvan er 16 openbaar en dus 
24/7 toegankelijk zijn bij nood. Gemeente 
Loon op Zand valt daarmee ruim binnen 
de 6 minutenzone. Wij zijn als vereniging 
er erg trots op dat we zo snel hulp kunnen 
bieden bij noodgevallen!

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 mailen met info@ehbo-loonopzand.
nl. Deze editie van de Toren is de laatste 
voordat de zomervakantie begint. Rest ons 
voor	nu	niets	anders	dan	u	een	fijne	vakan-
tie	te	wensen.	Tot	ziens	na	de	vakantie!	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Democratie faalt, gemeenteraad schiet 
schromelijk tekort!
Als u dit leest gaan wij ervan uit dat vorige 
week donderdag 15 juli de gemeenteraad 
een keuze heeft gemaakt voor de bestuur-
lijke toekomst, op basis van rapport Beren-
schot voor scenario 1, 2, 3 of 4.
Wij gaan er vanuit dat het lef daarvoor 
aanwezig is geweest, zonder dat raadsle-
den zeggen dat het verder uitgediept moet 
worden of we de kerntakendiscussie uit de 
la gaan halen.
Raadsleden, u heeft € 70.000 uitgegeven 
voor dit onderzoek, het was uw opdracht. 
Het rapport Berenschot bood u volop hulp 
om een keuze te kunnen maken. Dus hope-
lijk heeft u moed getoond.

‘Loon	naar	Tilburg՚	had	graag	nog	eens	van	
zich willen laten horen, maar dat mocht 
tot onze ergernis alleen schriftelijk, wat 
wij overigens ook gedaan hebben. De de-
mocratie faalt, omdat inwoners over de 
bestuurlijke toekomst gehoord hadden 
moeten worden.
Er is tijd geweest voor de politieke partijen 
om dat te organiseren in wat voor vorm dan 
ook en ja, corona maakte dat niet gemak-

kelijk, maar de dure plicht was er wel voor 
alle 19 raadsleden, vertegenwoordigers 
van ons als burger.

Er zou die 15e juli weer eens vergaderd wor-
den in de raadszaal, want dat kon het de-
bat ten goede komen in plaats van weer via 
het scherm te vergaderen, maar plotsklaps 
toch het besluit ook de laatste belangrijke 
raadsvergadering digitaal te doen.

Enkele opvallende zaken uit de raadsver-
gadering van 8 juli met vragen over het in-
eens stoppen van de exploitant van De We-
tering omdat deze te duur werd. Volgens 
de wethouder was het nu goed geregeld en 
kreeg hij zelfs complimenten.

Laten wij nou in Loon toch andere verha-
len horen over het ongemak, het niet meer 
vervangen van lampen, simpel noodzake-
lijk onderhoud, lege koelingen enz. en de 
wethouder durft te zeggen dat de dienst-
verlening moet worden gewaarborgd en ge-
continueerd. Gelooft u het? Zoals een van 
de	gebruikers	ons	benaderde	en	er	fijntjes	
op wees dat ze de afgelopen jaren met ver-

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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schillende exploitanten te maken hebben 
gehad. Over de verkoop van grond bij De 
Beukenhorst aan een projectontwikkelaar 
meldde de heer Bruijniks ervan te weten, 
maar niet bekend te zijn met plannen van 
die projectontwikkelaar. Er waren toch al 
eens plannen om aan de Kasteelhoevenweg 
op die grond zorgappartementen te bou-
wen. De wethouder en raadsleden weten 
dat toch nog wel!

Interessant was de mededeling te lezen van 
wethouder Van Wel dat we bij het groenon-
derhoud van beeldkwaliteit C naar A zul-
len gaan, maar dat het nog wel even kan 
duren. Dat zou geweldig zijn, want veel 
inwoners zijn het slechte groenonderhoud 
beu. De wethouder moet dan nog wel even 
vertellen wat daarvan de kosten zijn, want 
het is vanwege jaren bezuinigen dat het 
beeldkwaliteit C is. Bij het zoet hoort ook 
het	zuur,	wethouder	financiën!

Als laatste, de afgelopen jaren was het be-
stuurlijk	en	financieel	steeds	opnieuw	val-
len en weer opstaan. In de  gemeenteraad 
zijn veel goedgelovigen om wat voor reden 
dan ook. Nou, de hoop om weer opnieuw 
op te staan hebben wij niet meer. Rapport 
Berenschot geeft die hoop ook niet! Loon 
wil een nieuwe toekomst!

Wij hebben daar met overtuiging tijd en 
energie ingestoken en daar is maar EEN BE-
LANG EN DAT IS MEER PERSPECTIEF VOOR 
LOON.
Wij hebben de discussie op 15 juli gevolgd 

en wij zullen daar zeker op een bepaald 
moment onze mening over geven. Rest ons 
al die jongeren, gezinnen en alle andere 
lieve Loonse mensen een heerlijke vakan-
tie toe te wensen. Wij begrijpen dat daar 
naar uit wordt gezien zonder dat nieuwe 
politieke buitelingen roet in het eten gooi-
en, al blijft corona onder ons en zullen we 
allemaal verstandig moeten handelen.

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

Dam tot Damloop  
voor de Hersenstichting
 
Dit jaar loopt ook de Hersenstichting mee 
met de Dam tot Damloop! Wil je meedoen? 
10 Engelse mijl (16 km) rennen op zondag 
19 september. Voor gezonde hersenen voor 
iedereen.

Jij werft minimaal € 150,- aan donaties en 
je krijgt van de Hersenstichting je startbe-
wijs, T-shirt en dopper. We starten met een 
team van 10 deelnemers, bij meer animo 
willen we nog meer teams samenstellen. 
Wees er snel bij, want op is op!

Aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
actie@hersenstichting.nl. Voor meer info, 
kijk op: https://actie.hersenstichting.nl.□
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* 4 SOORTEN STOOFVLEES 
* 5 SOORTEN STAMPPOT 

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

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

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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

 

 
 

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.
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Vakantiesluiting EcLoZ Energieloket

Het wekelijkse ECLoZ Energieloket in Het 
Klavier in Kaatsheuvel is in de schoolva-
kantieperiode gesloten. Onze energiecoa-
ches gaan van hun welverdiende vakantie 
genieten, zodat zij u in september weer 
uitgerust en vol energie kunnen adviseren 
over zelf energie opwekken of energie be-
sparen.

Digitaal Energieloket wel geopend
Bij het Energieloket in Het Klavier kunt u 
nog terecht op vrijdag 23 juli tussen 14.00 
en 16.00 uur en daarna weer voor het eerst 
op vrijdag 10 september. Mocht u in de tus-
sentijd toch dringende vragen hebben dan 
kunt u terecht bij het Digitale Energielo-
ket Loon op Zand om een gesprek met een 
energiecoach aan te vragen. Het digitale 
loket is te bereiken via de Energiebespa-
ring-pagina op de website www.ecloz.nl. 
Daar zijn ook besparingstips te vinden.

Op www.ecloz.nl vindt u ook informatie 
over de energieopwekprojecten van EC-
LoZ. Daarnaast kunt u zich er inschrijven 
voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of 
overstappen op de lokaal opgewekte groe-
ne stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale ener-
gietransitie.    
Meer weten? Mail naar contact@ecloz.nl.

 ° Energiecoch Roger Lafebre in gesprek met een 
bezoeker aan het Energieloket. (Eigen foto)

De laatse editie voor de vakantie

Dit is de laatste Rond de Toren-editie voor 
de vakantie. De eerstvolgende editie komt 
vanaf 8 september uit.
Uw bijdrage(n) voor deze editie kunt u tot 
dinsdag 31 augustus 19.00 uur aanbieden, 
maar eerder mag ook: heel graag zelfs!

Mocht u met vakantie gaan, dan wenst de 
redactie	 u	 een	 fijne	 tijd	 en	 sowieso	 voor	
iedereen een mooie zomer! 
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Voetbalanalyse

Het EK voetbal zit er weer op. Voor de 
echte liefhebbers een evenement om van 
te smullen en anderen (niet zulke liefheb-
bers) kijken daar met heel andere ogen 
naar. Tot die laatste categorie behoort de 
schrijfster van dit verhaaltje.

Om te beginnen de kapsels van de heren. 
Daar heb ik met volle bewondering naar 
zitten kijken. Mijn commentaar was dan 
ook steevast, die speler met dat gekke 
staartje boven op z’n hoofd. Of die met dat 
gekleurde haar. De namen van de spelers 
drong niet tot mij door. Daarvoor keek ik 
te vluchtig. Vast stond voor mij wel dat ze 
allemaal zonder uitzondering kort te voren 
naar de kapper waren geweest en niet zo 
maar een kapper, maar een ware schaar-
artiest!

Toneelspel
Sorry voetballiefhebbers, maar ik kan dat 
door jullie geprezen spelletje ook beti-
telen als in stukjes gehakt toneelspel. Te 
pas en te onpas laten voetballers zich val-
len. Hevig kreunend, de handen voor het 
gezicht geslagen (stiekem door de vingers 
kijkend of de scheidsrechter de hevigheid 
van de takel toch wel heeft gezien). Maar… 
als tijdens dit gekreun het eigen elftal een 
doelpunt maakt, springt de ‘zwaar gebles-
seerde’ als een speer op om het teamge-
noot	 uitbundig	 te	 knuffelen.	 Het	 wonder	
geschiedde en ik kom niet meer bij van het 
lachen.

Vraagje: zouden de voetballers ook dat to-
neelspel oefenen? Van ‘dan grijp je naar je 
knie en minstens naar je hoofd’ en ‘denk 
erom dat je in het juiste gebied valt want 
anders levert het niets op’?

Andere outfit
Om het voetbal ook voor niet zulke liefheb-
bers als ik wat aantrekkelijker te maken, 

heb ik een voorstel. Er wordt tijdens het 
voetballen nogal eens aan elkaars shirts 
getrokken en gehangen. Om dat te voorko-
men heb ik de volgende oplossing bedacht.
Geef alle voetballers een papieren voetbal-
shirt aan. Wedden dat ze binnen een kwar-
tier allemaal met ontblote torso over het 
voetbalveld lopen. Dan kunnen wij genie-
ten van alle tatoeages die op de gespierde 
bovenlichamen pronken.
Een probleem moet dan nog wel worden 
opgelost. Wie haalt alle kapotte shirts van 
het veld zodat het spel daardoor niet wordt 
bemoeilijkt?

Voetballiefhebbers, het EK zit er op en En-
geland likt zijn wonden. De Italianen vie-
ren feest en alle voetballiefhebbers kijken 
uit naar de WK-voetbal. Veel kijkgenot en 
denk maar eens na over mijn suggestie!

Een ‘voetbalsupporter’
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JEUGD SYMFONIEORKEST  
VIOTTA

CONCERT OP DE BUITENPLAATS
Donderdag 22 juli 2021 17.30 uur
entree volwassenen € 10,-,
entree kinderen/jongeren tot 18 
jaar € 3,-.

Dit Symfonieorkest is een jeugd-
orkest uit Den Haag en telt onge-
veer 65 gevorderde musici tussen 
de 15 en 21 jaar. Het behoort al 
geruime tijd tot de beste jeugd-
orkesten van Nederland en staat 
onder leiding van dirigent René 
Gulikers. De orkestleden logeren 
van 18 – 23 juli in Biezenmortel 
waar ze werken aan het nieuwe 
programma van 22 juli.
Bij mooi weer zal er op donderdag 
22 juli op de buitenplaats van Het 
Witte Kasteel een concert zijn.
Het Viotta symfonieorkest zal de 
7e Symfonie van Dvorak en Suite 
Pelléas	 &	 Mélisande	 van	 Fauré	
spelen. Dit concert duurt 60-75 
minuten. Voor reserveren en ac-
tuele informatie over dit concert 
kijkt u op: www.hetwittekasteel.
nl/concerten/#viotta

AGENDA HET WITTE KASTEEL 2021

Voor een actuele agenda:

Website: www.hetwittekasteel.nl/agenda

of: scan de QR code:

Reserveren via e-mail: cultuur@hetwittekasteel.nl

Graag tot ziens!

Team cultuur Het Witte Kasteel
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Meer huurders hebben recht op huurtoeslag,  
maar niet iedereen weet dit
Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders 
in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt 
door een wetswijziging waardoor de har-
de inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn 
vervallen. Veel huurders weten dit nog niet 
en lopen hierdoor huurtoeslag mis.
Daarom roept Belastingdienst/Toeslagen 
huurders op om vóór 1 september 2021 
huurtoeslag over 2020 aan te vragen via: 
toeslagen.nl/huurtoeslag.

Huurtoeslag is een bijdrage van de over-
heid in de huurkosten. Tot en met 2019 
golden er harde inkomensgrenzen om in 
aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
Hierdoor kon je recht op huurtoeslag in één 
keer vervallen als je een paar euro extra 
ging verdienen.
Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde in-
komensgrenzen niet meer. Als je inkomen 
stijgt, krijg je minder huurtoeslag. Maar 
het is niet meer zo dat bij een kleine stij-
ging de huurtoeslag plotseling helemaal 
wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij 
huurders. Belangrijk, want onzekerheden 
zijn er in deze tijden al genoeg.

Wie kan huurtoeslag krijgen?
Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag 
krijgen. De belangrijkste voorwaarden om 
in aanmerking te komen: je moet onder 
meer 18 jaar of ouder zijn en een zelfstan-
dige woonruimte huren. Dit betekent dat 
je in ieder geval een eigen toegangsdeur 
hebt die op slot kan, een eigen keuken en 
een eigen wc. Daarnaast gelden de volgen-
de voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

• Je huur mag niet te hoog zijn
Om in aanmerking te komen voor huurtoe-
slag over 2020, mochten de huur- en ser-
vicekosten van je woning vorig jaar niet 

hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn 
alle huisgenoten jonger dan 23? Dan moch-
ten de huur- en servicekosten maandelijks 
maximaal € 432,51 zijn.

• Je inkomen mag niet te hoog zijn
Hoe hoog je inkomen in 2020 mocht zijn, 
hangt af van je huur, de leeftijd van jou en 
je huisgenoten en de samenstelling van je 
huishouden.

• Je vermogen mag niet te hoog zijn
Om huurtoeslag te krijgen, mag je niet te 
veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. 
Wil je huurtoeslag over 2020 aanvragen? 
Dan kan dit als je eigen vermogen op 1 
januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. 
Voor partners samen gold een maximum ei-
gen vermogen van € 61.692. Als je medebe-
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woners hebt, mochten zij per persoon ook 
niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

Voorbeelden in de praktijk
Om inzicht te geven in de hoogte van huur-
toeslag, geeft Belastingdienst/Toeslagen 
hieronder twee praktijkvoorbeelden.   

Janine is 26 jaar en werkt als schoonheids-
specialist. Ze verdiende in 2020 € 25.000 
bruto en betaalde maandelijks € 700 aan 
huur voor een woning in Den Haag. Via toe-
slagen.nl/huurtoeslag maakt ze een proef-
berekening om te bekijken of ze in 2020 
recht had op huurtoeslag. Dat blijkt inder-
daad het geval. Om precies te zijn, krijgt 
ze over 2020 € 1.524 aan huurtoeslag.

Wesley en Lydia zijn allebei 41 jaar en 
huren samen een woning in Utrecht. In 
2020 betaalden zij maandelijks € 700 aan 
huur. Hun gezamenlijke inkomen bedroeg 
€ 35.000 bruto. Daarmee hadden ze vorig 
jaar recht op een huurtoeslag van € 624.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag 
over vorig jaar aan
Denk jij dat je in 2020 in aanmerking kwam 
voor huurtoeslag? Maak dan een proefbere-
kening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heb 
je recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan 
vóór 1 september 2021 aan.

Goed om te weten: als je huurtoeslag voor 
vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag au-
tomatisch door in 2021. Controleer daarom 
ook je gegevens van 2021. Als er iets ver-
andert in je persoonlijke situatie, geef de 
wijziging dan door. En zet zo nodig de huur-
toeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem 
contact op met de BelastingTelefoon via 
0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op 
toeslagen.nl/hulp voor een toeslagen-
servicepunt bij jou in de buurt of andere 
hulp.
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Commissaris van de Koning op 
bezoek bij Inloophuis TOON

Op woensdag 30 juni bracht de Commis-
saris van de Koning mevrouw Adema een 
bezoek aan Inloophuis TOON. Zij werd ont-
vangen door voorzitter Nicolle Sommer en 
coördinator Tanja Pijpers.
Tijdens het bezoek van de Commissaris is  
uitleg gegeven over Inloophuis TOON, een 
plek waar iedereen welkom is die geraakt 
is door kanker. Uitgebreid is gesproken 
over de belangrijke functie die inloophui-
zen hebben in de maatschappij. Tijdens 
een rondleiding door het Inloophuis ging 
de Commissaris in gesprek met gasten en 
vrijwilligers.

Inloophuis TOON is dé ontmoetingsplek in 
De Langstraat voor iedereen die geraakt is 
door kanker. Wees welkom voor een kopje 
koffie	of	thee,	een	fijn	gesprek	of	contact	
met lotgenoten. Ook kun je deelnemen 
aan de vele activiteiten die hier worden 
georganiseerd. Voorlopig wordt iedereen 
gevraagd een afspraak te maken als je In-
loophuis TOON wilt bezoeken. De openings-
tijden zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur en maandagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur.

Inloophuis TOON, Jan de Rooystraat 15
Waalwijk. Tel. 652734. Mail: info@thhw.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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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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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur 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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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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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 overboeking 
naar bankrek.: NL80 RABO 0129793442 
t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	o.v.v.	‛Toren-
tje 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. 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
Nr. 17 verschijnt op 10 november 2 november vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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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 voorzitter: 
Henk Schouwenaars 06-46252717 of 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 
elkaar 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 So-
ciale Adviesraad, daarmee aangevend dat 
de Sociale Adviesraad over alle aspecten 
in het sociale domein gaat. De Adviesraad 
gaat dat doen op meer afstand van de ge-
meente 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.

Voor dit vrijwilligerswerk is een beperkte 
tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Wmo Adviesraad

Gemeente Loon op Zand



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl



DESKUNDIGE OOGZORG EN PERSOONLIJK ADVIES...
...MAAR NU EVEN NIET!

WEGENS VAKANTIE 
ZIJN WIJ VAN 10 T/M 

28 AUGUSTUS 
GESLOTEN

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl

VAKANTIE-AANBIEDINGEN (GELDIG T/M 7 AUGUSTUS):
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Tijdelijk 0,99per dag*

Daglenzen 
last minute 
aanbieding

Lensvloeistof
reisfl acon

3,95 2,95*

100 ml (mag mee 
in de handbagage).

Merkzonnebrillen:
gratis glazen 
op sterkte*

Reservebril
In o.a. Zwitserland 
en Spanje verplicht 
in de auto.

149,-* incl. 
glazen

v.a. 

t.w.v. 49,00
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gratis glazen 
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