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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

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

Writer’s Block
Daar hebben wij NOOIT last van bij de redactie van de Rond de Toren! ‘Een tijdelijk onver-
mogen van een schrijver om tot schrijven te komen.’ Nee, dat kennen wij niet.

Grapje! Natuurlijk wel. En dan zit je daar met je goed fatsoen naar een scherm te koeke-
loeren om namens de redactie iets zinnigs tot de lezers te richten. Voelt u de druk? Niet 
doen hoor, dit is super leuk om te doen. En in tijden van druk, moet je eerst voor jezelf 
zorgen	en	jezelf	niet	te	serieus	nemen.	Dus	deze	ՙVan	de	Redactie՚,	is	vóór	de	redactie.

Op het internet zijn namelijk allerlei nuttige dingen te vinden. Zo ook de 10 beste reme-
dies tegen een schrijversblok van Lotte van den Elsen. Redactieleden opgelet, daar gaan 
we! Tip 1: ga hardlopen of wandelen want dan komen nieuwe ideeën vanzelf en krijg 
je energie. Waarom denken mensen toch alles op te kunnen lossen met sporten? Andere 
tip dan maar. Tip 2: schrijf in je slaap. Is dat überhaupt lichamelijk natuurkundig tech-
nisch mogelijk? Tip 3: schrijf een brief aan jezelf met je dromen en wensen, om zo je 
schrijfspieren te trainen. Dat klinkt weer als sporten… En door… Tip 4: speel met poppen 
of lego zodat het je fantasie aanwakkert en je niet bezig bent met presteren. Even de 
blokken van de kleinkinderen uit de kast trekken en bouw de hoogst mogelijke toren. Tip 
5: free-writing (zet een wekker op 10 minuten en schrijf binnen die tijd non-stop alles op 
wat in je opkomt). Zulke ingezonden teksten komen niet door de strenge correctieronde 
van de redactie heen.

Nou, we komen al ergens! Voelt u de druk ook lager worden? Tip 6: vind je innerlijk kind 
en kijk met een onbevangen en nieuwsgierige blik om je heen. Deze tip kan goed sa-
men met tip 7: focus op iets kleins. Kinderen zijn klein. Kinderen gaan goed op routine 
en structuur. Zie tip 8: verzin een schrijf-routine. 
Door naar tip 9 (we zijn er bijna): kies een grond-
verhaal zoals een sprookje want die bevatten de 
kernelementen voor het schrijven. Ouders die 
sterven,	een	conflict	met	een	heks	en	ze	leefden	
nog lang en gelukkig.
Dan zijn we eindelijk bij tip nummertje 10: geef 
jezelf toestemming om slecht te schrijven. Amen.

Gelukkig is het seizoen weer aangebroken waarin 
allerlei (uitgestelde) evenementen, bijeenkomsten 
en feesten worden gevierd in het dorp. Daar put-
ten wij in ieder geval heel veel schrijvers energie 
en ideeën uit! Heel veel leesplezier met deze edi-
tie van Rond de Toren!
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Ingezet bij 30.000 tot 35.000 pechgevallen

Loonse wegenwachter in hart en nieren nam  
afscheid van ‘zijn’ ANWB
Kennen we van vroeger de ANWB-wegen-
wachters als de ‘redder in de nood’ van 
gestrande automobilisten: anno 2021 wor-
den zij op een veel breder terrein inge-
zet. Denk daarbij aan een storing aan een 
scootmobiel	of	elektrische	fiets,	maar	ook	
aan een ‘bandje plakken’ als de gebruiker/
ster ervan daartoe niet in de gelegenheid 
is. In de ruim dertig jaar die achter ons lig-
gen, was Johan Bink uit ons eigen Loon op 
Zand een van die ‘redders in nood’ en de 
kans is groot dat velen uit ons dorp Johan 
hebben ontmoet als zij een beroep deden 
op de pechhulp van de ANWB.

Het is september 1990 als Johan, nadat hij 
tijdens een eerdere sollicitatie nog was 
afgewezen, toetreedt tot het korps van 
ANWB-wegenwachters die ook toen al elke 
dag hun kennis en diensten aanboden aan 
gestrande weggebruikers. Mede omdat hij 
gebruik kan maken van de RVU-regeling 
(Regeling Vervoegde Uittreding), neemt 

Johan na ruim 30 jaar dit werk met veel 
plezier te hebben gedaan, met een goed 
gevoel afscheid van zijn ‘broodheer’ en 
daarmee ook van de nodige collega’s waar-
mee hij jarenlang heeft gewerkt.

Hoe kwam hij bij de ANWB?
Johan: “Ik werkte destijds al als automon-
teur,	 specifiek	 voor	 vrachtwagens.	 Omdat	
de vooruitzichten bij dit bedrijf, en eerlijk 
gezegd: ook de salariëring, bepaald niet 
hoopvol waren voor de toekomst, besloot 
ik te solliciteren bij de ANWB. Helaas werd 
ik toen afgewezen, omdat zij op dat mo-
ment geen behoefte hadden aan automon-
teurs die gespecialiseerd waren in vracht-
wagens. Er werd wél afgesproken dat zij 
mijn gegevens in portefeuille zouden hou-
den, voor het geval die behoefte alsnog 
zou ontstaan.

Het bewaren van die gegevens leidde ertoe 
dat ik na verloop van tijd alsnog werd op-
geroepen voor een gesprek, omdat ANWB 
een ‘Truckservice’ ging opzetten voor, zo-
als	de	naam	al	doet	vermoeden,	specifiek	
voor vrachtwagens. Met mijn ervaring als 
vrachtwagenmonteur was dit dé kans voor 
mij en werd ik aangenomen. Ik ging wer-
ken vanuit Breda, waar de ‘Truckservice’ 
voor dit deel van Nederland werd gestati-
oneerd.”

In het begin was het voor Johan wel even 
wennen om te werken in een  organisatie 
als die van de ANWB. Ook zijn rol als we-
genwachter was er een die hij tot dan toe 
niet kende. Met zijn Truckservice-wagen, 
uitgerust voor het zware werk zoals een 
persluchttank, aggregaat, lasinstallatie 
en enorm veel gereedschap, krijgt hij te 

 °Routewegenwachter Johan Bink met zijn trouwe 
viervoeter Tessa. (Eigen foto)
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maken met wisselende diensten en weers-
omstandigheden, creatieve oplossingen 
bedenken, mensen die gestrest zijn, enz. 
Toch lukt het hem snel zich hierop aan te 
passen en gaat hij zelfs ervaren wegen-
wachters, die tot dan toe zich alleen met 
personenauto’s bezighielden, bijspijkeren 
op het gebied van vrachtauto’s. Als na een 
jaar of drie een zelfde afdeling in Tilburg 
wordt opgezet, ligt het voor de hand dat 
hij Breda verlaat en voor Tilburg kiest waar 
hij o.a. ondersteuning biedt aan de regu-
liere wegenwachters.
Medio 2008 wordt de ‘Truckservice’ opge-
nomen in het totale pakket van ondersteu-
ning en werd Johan ‘routewegenwacht’, 
met als voordelen voor hem: een eigen 
auto, geen woon-werkverkeer en een vaste 
eigen route.

Repareren met de motorkap dicht
In de jaren dat Johan zijn werk als wegen-
wacht heeft uitgevoerd, hij weet het niet 
precies maar hij schat dat hij in die dertig 
jaar tussen de 30.000 en 35.000 pechgeval-
len heeft behandeld, heeft hij de techni-
sche ontwikkeling van auto’s van heel dicht-
bij kunnen volgen. Johan: “Vroeger moest 

je vaak het nodige  onderzoek vooraf ver-
richten om het probleem vast te stellen om 
de boel weer (voorlopig) lopende te krij-
gen. Vandaag de dag zijn auto’s niet alleen 
technisch veel beter uitgerust, maar is het 
met behulp van geavanceerde apparatuur 
ook mogelijk snel een diagnose te stellen 
en een reparatie uit te voeren, zodat auto 
en bestuurder weer snel hun weg kunnen 
vervolgen. Soms zeggen we wel eens dat 
door de steeds verdergaande techniek het 
repareren van auto’s bijna met de motor-
kap dicht kan! Maar door die steeds betere 
techniek werd het werk ook steeds leuker. 

Wat in al die jaren niet veranderd is, is het 
contact met mensen die je kunt helpen en 
dat je iets voor die mensen kunt beteke-
nen. Want stilstaan met panne op een don-
kere regenachtige herfstdag ergens langs 
een snelweg is nog steeds geen pretje kan 
ik je vertellen! Dat een gestrande reiziger 
dan weer opgelucht zijn/haar reis kan ver-
volgen, geeft je elke keer weer het gevoel 
van: ‘hier doe ik het voor’!”

 °Geheel in ՙANWB-stijl՚ werden Johan en zijn 
vrouw Jenny opgehaald voor de afscheids-
receptie. (Foto: RdT)
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Hilariteit
Johan kan terugkijken op een mooie peri-
ode bij de ANWB. Hij zegt daarover: “Het 
voelde goed om bij een geoliede club te 
werken	met	fijne	collega’s,	waar	alles	goed	
is geregeld in alle geledingen. Waar veel 
wordt geïnvesteerd in de opleiding van het 
personeel en dat er ondanks een steeds 
verdergaande automatisering nog altijd 
mensen ‘aan de knoppen zitten’ met be-
grip voor het werk waarmee je dag in, dag 
uit bezig bent.

Maar het allermooiste van mijn werk in 
de afgelopen jaren was in mijn beleving  
wel het feit dat je vooraf niet wist hoe je 
dienst van die dag eruit zou gaan zien. Elke 
dag was die wel anders. En dat elke dag 
wel anders was, bewijst wel de oproep die 
ik eens kreeg om een scootmobiel-gebrui-
ker te helpen die met een lege accu stond. 
Toen ik de accu’s van zijn karretje had op-
geladen en hij weer verder kon, kreeg ik 
kort daarna opnieuw een melding van de-
zelfde gebruiker, die zo’n 300 meter voor 
zijn huis wederom was stilgevallen. Bij de 
man aangekomen, besloten we om vanwe-
ge de lange duur van het opnieuw opladen, 
dat ik hem naar huis zou slepen. Het was 
per slot van rekening maar 300 meter. Dat 

schouwspel leverde niet alleen de nodige 
hilariteit op het terras dat we passeerden, 
maar	ook	een	filmpje	door	een	van	de	gas-
ten op het terras gemaakt, dat nog steeds 
op dumpert.nl staat.”

Met dat ‘genieten’ komt het wel goed!
Donderdag 8 september jl. hebben colle-
ga’s Johan op een bijzondere manier uitge-
zwaaid. Rond de klok van 16.00 uur die dag 
werden hij en zijn vrouw thuis op Molen-
eind opgehaald in een heuse open Ford Mus-
tang, die hen, met in hun kielzog de nodige 
ANWB-voertuigen, naar de Zwammerberg 
in De Moer bracht voor de afscheidsrecep-
tie. Daar werd Johan niet alleen geprezen 
om zijn inzet als wegenwachter, maar werd 
ook zijn ‘ANWB-carrière’ op humoristische 
wijze gememoreerd.

En Johan genoot ervan: ook toen zijn zoon 
Merijn en vrouw Jenny met behulp van de 
nodige attributen het ‘doen en laten’ van 
Johan illustreerde en hem tot slot het ad-
vies gaven om toch vooral te gaan genieten 
van het nieuwe leven dat voor hem ligt. 
Maar wie Johan wat beter kent, weet nu al 
dat het daarmee zeker goed gaat komen!

Redactie: Tiny van Hooren



8

De Nacht van Loon op Zand

Joris van Lier doet het weer!

Een ‘gewone’ donderdagavond. Ik heb ge-
werkt en daarna gekookt. Voor het eerst 
een school vol studenten gezien en zo zit ik 
na	het	eten	even	uit	te	puffen.	Ik	scrol	wat	
door het nieuws voor we op gaan ruimen. 
De bel gaat. Ik ben eerlijk gezegd eigenlijk 
even te lui om op te staan, maar nu moet 
ik wel: “Mam, het is voor jou!” Ik weet ge-
noeg: Joris staat aan de deur. Soms gaat 
het over de brandweer, de ambulance was 
in het dorp of zomaar om even bij te klet-
sen over Rond de Toren. En hoewel het niet 
altijd uitkomt, Joris is altijd zó enthousi-
ast, dat ik na een praatje aan de deur al-
tijd met goeie zin en nieuwe energie weer 
naar binnen loop. 

We hebben allemaal onze eigen mogelijk-
heden en beperkingen en die heeft Joris 
vast ook, maar Joris doet HET weer eens!

In het weekend van 4 en 5 september werd 
de 43e Nacht van Loon gewandeld en Joris 
fietste	 hem	mee.	Die	 nacht	 is	 zonder	 co-
rona altijd in april, maar was nu uitgesteld. 
De wandelaars van deze wandelprestatie-
tocht, zoals hij ook wel heet, lopen een af-
stand van minimaal 80 kilometer binnen 15 
uur. Ze starten om 21 uur ’s avonds en ein-
digen de volgende middag om 12.15 uur!

Die	afstand	noemen	we	officieel	een	Ken-
nedymars, naar de Amerikaanse president 
John F. Kennedy. In 1963 daagde hij zijn 
stafleden	 van	 het	Witte	 Huis	 en	 alle	 offi-
cieren van het U.S. Marin corps uit om te 
bewijzen dat ze uithoudingsvermogen had-
den. Mr. President liep de tocht zelf niet, 
maar zijn broer Robert wel. In de vrieskou, 
ongetraind en op gewone leren schoenen 
volbracht hij de 50 mijl, omgerekend on-
geveer 80 km en 467 meter. Bijna 18 uur 
deed hij erover. De volgende dag stond hij 
om half acht op en ging met zijn kinderen 
uit schaatsen . Je hebt discipline, of je 

 °Joris in de ochtend van 5 september op weg naar 91,680 km.
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hebt het niet. Veel ‘gewone’ burgers trok-
ken daarna ook de sportieve schoenen aan 
en de rage kwam vanuit Amerika, via Enge-
land, naar Nederland overgewaaid.

Door corona zie je veel meer mensen lo-
pen, maar het lange afstandswandelen is 
niet meer zo in de mode, maar er zijn nog 
steeds veel wandelsportverenigingen en zij 
zijn hartstikke fanatiek. Als je op hun web-
sites leest zijn het hechte vriendenclubs 
waar men behalve de liefde voor de wan-
delsport, ook lief en leed deelt. Dat het 
een echte sport is, daarover bestaat geen 
twijfel, want zo’n afstand lopen lijkt me 
een hele klus, zeker als je ook de nacht 
gewoon doorloopt.

Waar de 80 van de Langstraat nog hart-
stikke populair is, is hier in Loon op Zand 
langzaam het kaarsje gedoofd. Sinds de re-
novatie van de Hoge Steenweg-Kerkstraat-
Kloosterstraat doet de 80 ons kerkdorp niet 
eens meer aan. De Nacht van Loon is afge-
lopen weekend gehouden en als Joris het 
me niet verteld had, was ik het misschien 
wel helemaal vergeten.
Toen ik hier in 1986 kwam wonen was al-
les tijdens de route versierd. Met slingers, 
lampionnen, kaarsjes, vuurtjes, iets lek-
kers en bakken bier werd de Nacht van 
Loon	flink	gevierd.	Een	Burendag	pur	sang,	
zeg maar. Ik kan me van al die jaren geen 
enkel incident bedenken, maar toch leek 
het wel alsof we niets meer mochten orga-
niseren; voor de opbouw van een partytent 
had je opeens nog een vergunning nodig. 
Jammer hoor!

Dan terug naar Joris. Joris heeft ook disci-
pline en laat dat regelmatig zien en horen. 
Zo kon u eerder lezen dat hij samen met 
een heel team van Prisma de Mont Ventoux 
beklom voor het goede doel. Dat “samen 
trainen en iets moois neerzetten”, zoals hij 
het zelf zegt, dat heeft voor hem een beet-
je verslavend gewerkt. En zo raakte hij aan 
de praat met Ad Leermakers, onze plaatse-
lijke snelwandelaar, die al vele successen 
op zijn naam heeft staan en dit keer voor 
de 50e keer een Kennedymars liep. Voor Jo-
ris is de tocht lopen te zwaar, maar mee-
fietsen	kon	hij	wel	en	de	eerste	uren	fietste	
hij naast Ad. Zo ondersteunden ze elkaar. 

Ad liep de tocht weer samen met zijn doch-
ter Yvonne, want ook bij haar is het snel-
wandelen met de paplepel ingegoten. Ze 
behaalden een mooie afstand van ruim 84 
kilometer in 15 uur en 2 minuten.

Joris	behaalde	op	zijn	racefiets	het	mooie	
eindtotaal van 91,680 km. In 2019, zijn 
eerste keer, zat hij net boven de 100 km, 
maar toch kon Joris met een blij gezicht 
terugkijken op de Nacht van Loon 2021. 
“En ik heb een e-mail gestuurd naar het 
Brabants Buske van Omroep Brabant. Als zij 
nou ook nog langskomen, dan is het hele-
maal fantastisch!” En ja, hoor, ze stonden 
er. Joris werd er zelfs een beetje stil van 
en dat zegt wel iets.

Complimenten, jongen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
Fotografie: Henri Boer
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PubQuiz voor vrijwilligers

Ben je vrijwilliger in Kaatsheuvel, Loon 
op Zand of De Moer? Dan organiseert  
Loonopzandvoorelkaar speciaal voor jou 
een PubQuiz. 

Maandag 4 oktober om 19.00 uur
in De Gildenbond in Kaatsheuvel 

Vrijdag	8	oktober	online	PubQuiz	Sam&	via	
www.loonopzandvoorelkaar.nl

Zaterdag 9 oktober om 19.00 uur
in De Kuip in Loon op Zand

Dinsdag 12 oktober om 19.00 uur
bij V.V. Blauw – Wit in De Moer

Dinsdag 19 oktober om 19.00 uur
in Buurthuis Pannehoef in Kaatsheuvel

Meld je uiterlijk een week ervoor aan via: 
www.loonopzandvoorelkaar.nl/pubquiz 
of bel 0416-280280. 

3

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

         voorloon@gmail.com

 

Je voelt 

het verschil

'Voor Loon'
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Maak kennis met de Bende van de Witte Veer
Armoede heerst rond het jaar 1720 in 
Noord-Brabant. Overleven is het enige 
wat telt. Er vormt zich een bende, on-
der leiding van Swarte Johannes, waar 
iedereen schrik van heeft. De Bende van 
de Witte Veer plundert er vermomd en 
wel op los en weet zo menig burger te 
bestelen.

BendeFestijn bij Het Witte Kasteel
Stichting Bende van de Witte Veer, Het Wit-
te Kasteel en Regionaal Buro voor Toerisme 
(RBT) De Langstraat nodigen je van harte 
uit om met het hele gezin het bendeleven 
van weleer te ervaren tijdens het Bende-
Festijn bij Het Witte Kasteel op zondag-
middag 26 september.

Struin over het prachtige landgoed en be-
zoek diverse kraampjes, waar je kennis 
maakt met oude ambachten, je spiritueel 
laat verrassen, leuke workshops volgt en 

de streek proeft. Speur in de kasteeltuin 
naar het verleden en kom van alles te we-
ten over de roversbende. Daarnaast geniet 
je tijdens je wandeling van diverse thea-
teracts. Maar wees op je hoede, want wie 
weet zijn bendeleden Swarte Johannes, 
Blommerantje en Schèle Griet ook van de 
partij…

Gratis spannende fietsroute
In samenwerking met diverse partners 
brengt RBT De Langstraat een spannende 
43	 kilometer	 lange	fietstocht	 uit,	waarbij	
de avonturen van de Bende van de Witte 
Veer centraal staan. De route leidt je door 

Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel,  
’s Gravenmoer en Dongen. Je kunt 
de route ook afkorten tot 26 kilome-
ter. De route, die je het hele jaar 
door	 kunt	 afleggen,	 is	 gratis	 ver-
krijgbaar bij de stand van RBT De 
Langstraat tijdens het Bendefestijn 
bij Het Witte Kasteel.

Praktische informatie
• Wanneer?  
Zondag 26 september van 12.00 tot 
17.00 uur.
• Locatie?  
Het Witte Kasteel,   
Kasteellaan 17 Loon op Zand.
• Entree?  
Gratis.
• Meer informatie?  
www.bendevandewitteveer.nl. 
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“Kost dat niet veel tijd, dat schrijven voor 
de Toren?” Deze vraag krijg ik met enige 
regelmaat. Het antwoord is: Ja! Dat kost 
tijd, die er niet altijd in overvloed is. In 
het	 kader	 van	 ՙDurf	 te	Delen՚,	 durf	 ik	 te	
delen dat dat best wel eens wat extra 
stress oplevert als er een deadline nadert, 
de uitwerking niet wil lukken of inspiratie 
ontbreekt.

Ik durf ook te delen dat ik weleens met een 
diepe zucht van huis wegga op weg naar 
een interview omdat het ‘gezintechnisch’ 
niet zo goed uitkomt. MAAR deze zucht 
gaat zonder uitzondering ALTIJD over in 
een glimlach wanneer ik wederom aan ta-
fel zit bij dorpsgenoten met een mooi ver-
haal om te delen.

Wat kom jij doen?
Deze keer gebeurt dat al net nadat ik 
heb aangebeld bij huize Pe-
ters-Schrama, door de poort 
komen de kinderen des hui-
zes me al genietend van een 
ijsje tegemoet. “Wat kom jij 
doen?” klinkt het in koor. Het 
antwoord niet afwachtend ne-
men me ze mee naar de tuin 
waar de rest van het gezin me 
verwelkomt. Bram en Willem 
leggen hun zoon en dochter 
uit dat ik kom kletsen over 
Somphop die sinds kort bij hun 
woont. “Zullen we dat lekker 
in de tuin doen, het weer is 
nu nog heerlijk”, stelt papa 
Bram voor. Mark (6 jaar) en 

zusje Zoë (5 jaar) wijzen me de weg door 
de prachtige tuin naar een knusse tuinka-
mer waar je je meteen op vakantie waant. 
Het gezin woont op (vind ik) een van de 
mooiste plekjes in de allernieuwste straat 
in Molenwijck-Zuid. Met een kind links en 
rechts van me die van alles te vragen en 
vertellen hebben, blijkt het niet zo mak-
kelijk interviewen. Even op de iPad voor 
het naar bed gaan is toch net iets interes-
santer dan die mevrouw met een laptop op 
schoot.

Ik had bij het binnenkomen al kennis ge-
maakt met de hoofdpersoon van dit verhaal 
en richt me tot hem, de rest van de ander-
half uur schakelen we van Engels naar Ne-
derlands en terug. Bram en Willem leggen 
me af en toe wat uit in het Nederlands waar 
Somphop wonderbaarlijk veel van begrijpt 
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gezien het feit dat hij pas drie weken in 
Nederland is. Somphop komt uit Thailand 
waar iedereen ook een korte ‘Nick name’ 
heeft omdat Thaise voornamen vaak lang 
en lastig zijn. Somphop heet ook Gino. Het 
gezin heeft vanaf het moment dat het be-
kend was dat er een jaar een student uit 
het buitenland bij hun zou komen wonen, 
het met de kinderen over Somphop gehad, 
dus heet Gino hier altijd Somphop.

Exchange programma
Somphop is een 17-jarige student (bijna 18 
zegt hij met een brede glimlach) die via een 
exchange programma een schooljaar in het 
buitenland naar school gaat. Dat had een 
school in praktisch ieder land in de wereld 
kunnen zijn. Somphop wilde graag in een 
Europees land terecht komen. Door zich in 
de Europese landen te verdiepen op inter-
net kwam hij bij ons lage landje uit. De 
manier waarop er in Nederland wordt ge-
werkt aan ecologische verbetering spreekt 
hem	aan,	én	de	fiets!	Somphop	vindt	fiet-
sen geweldig, het geeft vrijheid. Hij heeft 
in	Thailand	leren	fietsen,	maar	daar	is	het	
vaak	gevaarlijk	en	staat	de	fiets	 lang	niet	
zo centraal als hier.

Als het goed is gaat Somphop een school-
jaar aansluiten bij een vijf VWO-klas op 
het Theresialyceum. Doordat zijn komst 
naar Loon op Zand in de zomervakantie 
pas duidelijk werd, kon er geen contact 
meer worden gelegd met middelbare scho-
len. Komende week staat een rondleiding 
gepland en is er meer duidelijkheid. Het 
was zijn moeder die hem enthousiast heeft 
gemaakt voor een exchange programma, 
waar je niet zomaar voor in aanmerking 
komt. Naast de nodige (hoge) kosten die 
erbij komen kijken moet je je motivatie 
heel uitgebreid beschrijven in een soort 
sollicitatiebrief. Dit is lang niet voor iedere 
scholier uit Thailand mogelijk. Somphop 
is dan ook enorm blij en dankbaar dat het 
hem gegund is. Zo ook voor zijn gastgezin. 

De dankbaarheid straalt van zijn gezicht als 
hij	het	over	het	fijne	gezin	heeft	waarin	hij	
terecht is gekomen, Bram en Willem met 
hun zoon en dochter zijn geweldig. Het feit 
dat hij in een gezin terecht is gekomen die 
voornamelijk plantaardig eet vindt hij geen 
enkel probleem, hij lust alles.
De manier waarop ze met elkaar omgaan 
doet vermoeden dat hij hier al tijden is, 
dat is om precies te zijn drie dagen! Na 
zijn aankomst in Nederland moest Somp-
hop eerst in quarantaine waarna een ori-
entatieweek volgde van Travel Active, de 
organisatie die alles regelt omtrent het ex-
change programma. Hij vertelt dat hij daar 
veel vrienden heeft gemaakt, een groot 
aantal zit bij gezinnen in Noord-Brabant. 
Een avondje bijpraten in de tuinkamer zit 
al in de planning.

Waarom?
Ik richt me tot Bram en Willem met de 

 ° Somphop uit Thailand woont tijdelijk in ons 
dorp bij Bram en Willem. (Eigen foto)
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vraag: “Waarom?” Ze vertellen dat ze van-
af de bouw van het huis - waar ze inmiddels 
een jaar in wonen - al bezig waren met het 
idee om een au pair of buitenlandse stu-
dent in huis te halen. Op zolder werden 
alle	 voorzieningen	 getroffen.	 Een	 stukje	
idealisme speelt mee, iemand onderdak 
bieden uit een land waar de kansen niet 
hetzelfde zijn als hier. De vrienden met wie 
ze hun plannen van tevoren bespraken zei-
den unaniem: “Als het bij een gezin past 
dan is het wel jullie gezin!” Gaandeweg 
viel een au pair af omdat ze geen dage-
lijkse oppas nodig hebben. Aan het begin 
van de zomervakantie kwamen ze op Face-
book een oproep tegen van Travel Active. 
Er werden - met enige spoed - gastgezin-
nen gezocht voor buitenlandse studenten. 
En zo kwam het plan in een stroomversnel-
ling terecht.

De heren zijn beiden erg geïnteresseerd in 
andere culturen en houden enorm van rei-
zen. Zo maakten ze samen een wereldreis 
en namen de kinderen al twee keer mee 
op een reis naar Thailand. Dat door corona 
er even helemaal niet gereisd kon worden 
versterkte alleen maar het idee van een 
buitenlandse student onderdak willen bie-
den. Somphop een stukje Nederlandse cul-
tuur meegeven, van hem een stukje Thaise 
cultuur meekrijgen, de kinderen Engels le-
ren, Somphop Nederlands en Willem hoopt 
Thais leren van zijn bucketlist te kunnen 
strepen.

Mark (6 jaar), Zoë (5 jaar) sluiten nog even 
aan, ik wil graag van hen weten hoe zij het 

vinden. Ze zijn het daarover eens en vin-
den het HEEL LEUK! Een soort grote broer 
om mee te spelen en spelletjes mee te 
doen. De papa’s vertellen dat de kinderen 
Somphop ook als klimrek gebruiken, maar 
hij kan heel goed aangeven wanneer het 
genoeg is. Ik vraag het klimrek of hij iets 
wil zeggen tegen de lezers. “Yes!, thank-
you for having me in this beautiful village.” 
Hij vertelt dat de mensen die hij tot toe 
tegen is gekomen allemaal heel aardig zijn.

Durf te vragen
In het kader van durf te vragen en het ge-
voel dat ik deze vraag aan Bram en Wil-
lem best kan stellen, vraag ik hoe het is 
om in een dorp als getrouwd mannenkop-
pel te wonen. Zonder een moment van 
twijfel zeggen ze dat ze nooit iets hebben 
gemerkt dat iemand daar negatief over 
denkt, Het voelt juist heel erg goed. Ook  
klasgenootjes die komen spelen vinden de 
situatie heel normaal. Door het vele vrij-
willigerswerk dat ze beiden hebben gedaan 
zijn ze al jaren een heel bekend koppel. 
Iedereen hier weet: Bram hoort bij Willem 
en andersom.
Het feit dat het in zo’n kleine gemeenschap 
best eens een onderwerp van gesprek zal 
zijn realiseren ze zich wel, we conclude-
ren lachend dat er alleen maar meer reden 
tot ‘praat’ bij gekomen is. Twee kinderen, 
twee kleine hondjes en nu ook nog een 
Thaise student op zolder!

Bram, Willem, Mark, Zoë en Somphop, 
BEDANKT voor dit leuke en open gesprek. 
Heel veel plezier samen! 
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Help mee om Nederland (Loon 
op Zand) al wandelend AFVAL-
VRIJ te maken

In het weekend van 16 en 17 oktober 2021 
vindt de eerste editie van de Eneco Clean-
Up Walk plaats. Het evenement is onder-
deel van een samenwerking tussen Eneco 
en Koninklijke Wandel Bond Nederland 
(KWBN) om de aarde schoner te maken. De 
deelnemers aan de Eneco Clean-Up Walk 
lopen in hun eigen omgeving een wandel-
route en maken ondertussen de paden af-
valvrij.

Het doel is om alle wandelpaden in Neder-
land (of Loon op Zand) afvalvrij te maken. 
De hoeveelheid zwerfafval in onze leefom-
geving neemt steeds verder toe en daar 
willen we (Eneco en de KWBN) iets aan 
doen. De laagdrempeligheid van wande-
len leent zich hier perfect voor. Met deze 
Clean-Up Walk maken we niet alleen onze 
omgeving een stukje mooier, maar stimu-
leren we wandelaars ook om na te denken 
over een duurzaam gebruik van de buiten-
ruimte. Zoals onze mooie lokale natuur.

Meld je gratis aan. Ga jij de uitdaging aan 
om alle wandelpaden in Loon op Zand af-
valvrij te maken? En te genieten van een 
mooie wandeling? Meld je aan. Deelname 
kost helemaal niets! Je kunt na aanmelding 
gratis gebruik maken van de app van eRou-
tes. Meld je aan via:
www.wandel.nl/enecocleanupwalk.

Hans Eenshuistra
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KIEN’s Kolumn
Prinsessen en Prinsen
Er was eens een dappere prinses. Ze zat 
op basketbal, hield enorm van tekenen 
en speelde saxofoon. Ze woonde in een 
klein wit kasteel samen met haar zus 
en ouders. Ze deed de opleiding voor 
tandheelkunde, maar ze wist dat ze  
later geen tandarts zou worden. Over 
een paar jaar zou zij namelijk Koningin 
worden en daar had ze heel veel zin in!

Toen de bewoners van het stadje dat 
hoorden, werden er paarden van stal 
gehaald, taarten gebakken en bloemen 
geplukt. De ene dag kwam er een jonge-
man langs op een wit paard en vroeg om 
haar hand. “Nee pap, die wil ik niet. Ik 
hou niet van paarden.”, zei de prinses. 
De volgende dag stond er een lieve jon-
gen met een doos chocolaatjes voor de 
deur en vroeg of ze mee ging wandelen. 
“Pap, stuur hem maar weg. Van choco-
lade krijg ik hoofdpijn.” De derde jonge-
heer in de rij kwam met de e-bike en 
had de grootste bos rozen gekocht die 
hij maar kon vinden en vroeg om haar 
hand. “Na een flinke aanhoudende nies-
bui van de prinses zei de Koningin te-
gen de jongen: “Ze is kei allergisch voor 
bloemen. Je bent een leuke kerel, maar 
het spijt me.”

De jongens in het stadje snapten er niets 
van. Het was precies volgens het boekje. 
Prins, wit paard, bloemen en een cho-
colaatje in hartjesvorm: check. Iedereen 
zat met de handen in het haar en men 
las de sprookjes over prinsen en prinses-
sen vele malen en nog een keer. ‘Er was 

eens een mooie prinses en daar kwam 
de knappe prins die haar redde en kuste 
en ze leefden nog lang en gelukkig.’

Maar Daantje wist er wel raad mee. Ze 
had al een jaar een oogje op de prinses. 
Ze zagen elkaar regelmatig in de kroeg 
waar zij achter de bar stond. Daantje 
wist wel wat de prinses leuk vond. De 
prinses hield naast basketbal en teke-
nen ook enorm van karaoke. Daantje 
vroeg aan haar baas of ze weer een keer 
een karaokeavond konden organiseren. 
En twee weken later zaten de prinses 
en haar vrienden vooraan in de zaal en-
thousiast te bladeren in het liedjesboek 
om een lekkere meezinger uit te zoeken. 
De prinses koos het lied ‘Liefde op het 
eerste gezicht’ van Gerard Joling. Over 
echte meezingers gesproken… Daantje 
raapte al haar moed bij elkaar, pakte de 
tweede microfoon en sprong het podium 
op. Ze keken elkaar aan, barstten uit 
in een slappe lach 
en samen zongen 
ze dit lied. Daarna 
leefden ze nog lang 
en gelukkig, werd 
de prinses Koningin 
met prinses Daantje 
aan haar zijde.

Ik las in de Volkskrant van 4 en 5 sep-
tember een interessant artikel over ‘Hoe 
stereotypen in kinderen sluipen’. Dat dit 
niet alleen via sprookjes gaat maar ook 
via schoolboeken en hoe opvoedstijlen 
van invloed zijn. Ik zal eens navragen in 
onze Loonse bibliotheek hoeveel kinder-
boeken er zijn te vinden over een prinses 
die met een meisje een liedje zingt en 
die daarna nog lang en gelukkig samen-
leefden. 
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COOP Loon op Zand wordt op termijn PLUS

PLUS en COOP gaan samen verder als één coöperatie

In een persbericht maakten PLUS en COOP 
onlangs bekend dat ze overeenstemming 
hebben bereikt om samen verder te gaan. 
Door de voorgenomen fusie ontstaat de 
derde grootste servicesupermarkt van Ne-
derland, met een landelijk netwerk van 550 
winkels opererend onder de PLUS-formule 
en een gezamenlijke consumentenomzet 
van circa 5 miljard euro.
De gecombineerde organisatie biedt werk 
aan ruim 40.000 medewerkers en bedient 
elke week meer dan 4,5 miljoen klanten.

Door het samengaan van PLUS en COOP ont-
staat een sterke, toekomstbestendige en 
concurrerende speler in het Nederlandse 
supermarkt landschap. PLUS en COOP heb-
ben sterk overeenkomende kernwaarden 
en passen daarom uitstekend bij elkaar. Zij 

hebben beide een sterke focus op klantte-
vredenheid, duurzaamheid en maatschap-
pelijke impact.

Dankzij de toegenomen schaalgrootte kun-
nen klanten in heel Nederland nog beter 
worden bediend. Met meer focus op ge-
mak, inspiratie en kwaliteit en met behulp 
van moderne technologie en data gaat de 
combinatie nog beter inspelen op de veran-
derende behoeften van de klant, vandaag 
en in de toekomst. 
Met	 een	 sterkere	 financiële	 armslag	 kan	
verder geïnvesteerd worden in het winkel-
netwerk en de hard groeiende online pro-

 °COOP Loon op Zand werd op 24 september 2018 
geopend en dat betekende meteen een bomvolle 
winkel! (Foto: Archief RdT)
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positie. De samenvoeging levert op termijn 
naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro 
aan combinatievoordelen op.

Eén sterk merk
Door de krachtenbundeling ontstaat een 
nieuwe coöperatie met een sterke en ver-
trouwde formule met de allerhoogste klant-
waardering: PLUS is recent uitgeroepen tot 
de beste supermarkt van Nederland.

Door de keuze voor en focus op één merk 
kan de dienstverlening aan klanten verder 
worden verbeterd. PLUS is toonaangevend 
als het gaat om duurzaamheid en al 7 jaar 
achtereen verkozen tot de meest verant-
woorde supermarkt van Nederland.

Vervolgstappen
De voorgenomen fusie is onder voorbehoud 
van de gebruikelijke voorwaarden inclusief 
instemming van de Ledenraad van COOP en 
de Algemene Ledenvergadering van PLUS, 

goedkeuring door de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) en advies van de betrokken 
ondernemingsraden. Het streven is om zo 
snel als mogelijk de benodigde goedkeurin-
gen te krijgen. De transactie zal naar ver-
wachting begin 2022 worden afgerond.

COOP Loon op Zand
Voor	wat	betreft	het	COOP-filiaal	 in	 Loon	
op	Zand,	dat	op	24	september	2018	offici-
eel werd geopend, is het moeilijk te voor-
spellen wanneer deze daadwerkelijk wordt 
omgebouwd tot een PLUS-supermarkt. Dat 
kan,	 nadat	 alle	 goedkeuringen	 definitief	
zijn, nog geruime tijd duren en hangt mede 
af van de volgorde waarmee de bestaande 
COOP-supermarkten worden omgebouwd 
tot PLUS-supermarkten.

• Bron: Persbericht van COOP dat op 07-
09-2021 naar haar klantenkaarthouders 
is gestuurd.
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den willen komen versterken zodat we in 
2022 van maandag 30 mei t/m donderdag 
2 juni wederom een geslaagde avondvier-
daagse kunnen gaan organiseren.

Wie heeft er vroeger nooit een avondvier-
daagse gelopen?? Iedereen toch! Het zou 
dan toch ook erg jammer zijn dat dit mooie 
wandelevenement door gebrek aan en-
thousiaste vrijwilligers verloren zou gaan!
Mocht je je geroepen voelen om ons team 
te komen versterken dan kunt u contact 
opnemen door een e-mail te sturen naar 
a4dloduka@hotmail.com of evt. telefo-
nisch met: Peter Swaans 
06-10725583. Zodat we in 
2022 weer een geweldige 
avondvierdaagse kunnen 
gaan organiseren.

Stichting Avondvierdaagse
ՙLoduka՚ Loon op Zand
Peter Swaans, secretaris.

Geen avondvierdaagse in Loon

In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving 
hebben wij als Stich-
ting Avondvierdaagse 
ՙLoduka՚	Loon	op	Zand	
helaas moeten beslui-
ten om ook dit jaar we-
derom geen avondvier-
daagse te organiseren.

Eerder was het de be-
doeling om dit alsnog te gaan organiseren 
van maandag 27 september t/m donderdag 
30 september.  Maar gelet op de corona-
maatregelen leek het ons niet verstandig 
om dit te gaan organiseren.

Een ander zeer groot probleem is daar ook 
debet aan: Het gebrek aan vrijwilligers! 
Daarom zijn we driftig op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die ons team zou-

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Maandag 4 oktober om 19.00 uur

Alsnog een Klapstoelenconcert
ՙSophia’s	 Vereeniging՚	
organiseert alsnog een 
Klapstoelenconcert op 
maandag 4 oktober bij 
Het Witte Kasteel.

Moesten we voor de 
vakantie begin juli ons 
Klapstoelenconcert bij 

Het Witte Kasteel door de toen gelden co-
ronaregels afgelasten, nu hopen we jullie 
op maandagavond 4 oktober te ontvangen 
bij Het Witte Kasteel voor het traditionele 
klapstoelenconcert. Een muzikaal avondje 
met ons opleidingsorkest, slagwerkgroep 
en harmonieorkest. Vrolijke klanken die 
u een leuk avondje bezorgen in de sfeer-
rijke, lommerrijke omgeving van Het Witte 
Kasteel. Traditiegetrouw neemt u uw eigen 
klapstoel mee naar dit concert.

We hopen natuurlijk op een mooie nazo-
merse avond. Mocht het door weersom-
standigheden geen doorgang vinden bij Het 
Witte Kasteel, dan wordt dit klapstoelen-
concert die avond gehouden in De Wete-
ring. Wel zijn we genoodzaakt de dan gel-
dende regels omtrent corona toe te passen.

Om veilig te genieten van het concert ge-
bruiken wij de CoronaCheck-app bij ieder-
een vanaf 13 jaar. Vergeet bij je bezoek je 
legitimatiebewijs niet mee te nemen. Onze 
medewerkers vergelijken de gegevens van 
je legitimatiebewijs met de gegevens van 
je coronatoegangsbewijs. Wij verzoeken u 
hiermee rekening te houden.

Graag hopen we de bezoekers van deze 
avond te begroeten op maandag 4 oktober, 
aanvang concert 19.00 uur.

Bestuur Koninklijke ՙSophia’s Vereeniging՚
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Aankondiging workshop!

Relaxt ouderschap – bestaat dat wel?
Bestaat relaxt ouderschap? “Zeker we-
ten!”, wordt er vanaf de overkant van de 
tafel geroepen door mijn gesprekspartners. 
Dat klinkt mij als muziek in de oren, dus als 
ik Merel Eveleens en Karin van der Bruggen 
spreek over hun aanstaande workshop op 7 
oktober, zit ik op het puntje van mijn stoel. 
Zij delen graag met de Loonse ouders hoe 
zij direct een eerste stap kunnen maken 
naar relaxter ouderschap.

“Allereerst	is	het	superfijn	dat	we	in	kleine	
groepen weer bij elkaar mogen komen”, 
roepen Merel en Karin bijna in koor. Dit is 
wat zij graag doen, ervaringen delen met 
en coachen van vrouwen, ouders en kinde-
ren op allerlei onderwerpen. Merel coacht 
‘krachtige vrouwen’, zoals zij dat zo mooi 
verwoordt en Karin is onder andere (kin-
der)coach, gastouder en initiatiefneemster 
van het mamacafé.

Thema Relaxt ouderschap
Het idee voor het thema van deze work-
shop komt van Bernadette Rijpert, jeugd-
verpleegkundige op o.a. het consultatie-
bureau, werkzaam bij de GGD. Zeker de 

afgelopen 1,5 jaar heeft zij veel ouders 
gesproken die de wens hebben om zich-
zelf relaxter te voelen en daarmee ook in 
interactie met het gezin. Er zijn veel ou-
ders die spanning ervaren en wellicht dat 
dit door corona duidelijker is geworden of 
het heeft versterkt. Ouders (met kinderen)
herkennen allemaal wel die momenten 
waarbij het niet lekker loopt, je letterlijk 
je kind voortsleept omdat het iets niet wil 
en je achteraf pas denkt: dat werkte dus 
ook niet, had ik dit maar anders aange-
pakt. Maar dan zit het kind al achter het 
behang geplakt en ben jij net overgekookt. 
Zelf noem ik het leven met kinderen, het 
spelen van levend Stratego; kies je het vak-
je naar rechts dan stap je misschien op de 
bom of kies je het vakje naar links dan ben 
je bij de vlag. Ook hebben ouders meer dan 
ooit tijd voor zichzelf gemist omdat we, ik 
spreek even voor mezelf, de afgelopen 1,5 
jaar meer dan ons lief is op elkaars lip heb-
ben gezeten.

In het zorgoverleg, een overleg dat wordt 
gehouden tussen verschillende instanties 
die zich voornamelijk bezighouden met 
de zorg en het welzijn van kinderen in de 
gemeente, heeft Bernadette dit thema 

aangedragen. Jessica Vis–
Schellevis, houder/eigenaar 
van gastouderbureau Bon-
tekoe, neemt ook deel aan 
dit zorgoverleg en samen 
hebben zij het initiatief ge-
nomen om een workshop te 
organiseren voor de Loonse 
ouders met kinderen van 
alle leeftijden. Jessica en 
Bernadette hebben al vaker 
samengewerkt met Karin en 
Merel en hebben hen ge-

 ° v.l.n.r. Merel Eveleens, Karin van der 
Bruggen, Jessica Vis-Schellevis. (Eigen foto)
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vraagd om de inhoud van de avond te ver-
zorgen.

Tijd voor jezelf
Een belangrijke boodschap van de work-
shop zal zijn dat tijd voor jezelf nemen, 
helpt om je draagkracht als ouder te ver-
sterken. Ik maak altijd de vergelijking met 
de veiligheidsinstructie in een vliegtuig 
waarbij ouders eerst zelf het zuurstofmas-
ker op moeten zetten en dan pas het mas-
ker bij hun kinderen. Voor jezelf zorgen als 
ouder is belangrijk en zal automatisch een 
positief	effect	hebben	op	het	gezin.	“Als	je	
in je kracht staat als persoon hoef je die 
kracht niet weg te geven maar mag je die 
uitdelen”, zegt Karin.

Nu hebben we allemaal 
natuurlijk wel eens een 
podcast geluisterd of 
een zelfhulp boek bij 
de hand genomen waar-
in ‘voor jezelf zorgen’ 
genoemd wordt. Of we 
hebben ons best gedaan 
om ons brein te laten 
‘omdenken’. Maar echt 

concrete stappen blijven bij mij persoon-
lijk dan vaak uit. Zo heb ik al enige tijd het 
idee om één avond in de week niet thuis 
te zijn bij het naar bed brengen. Papa legt 
de kinderen alleen op bed en ik ben tussen 
half 7 en half 8 lekker een rondje wande-
len. Klinkt als een tamelijk eenvoudig en 
goed plan, toch? Nu nog die stap…
Focus op wat goed gaat
“De workshop zal in het teken staan van 
wat je op dit vlak al heel goed doet en 
welke kleine aanpassingen zijn nog nodig 
om	alles	in	een	relaxtere	flow	te	brengen”,	
legt Merel uit. “We willen het laagdrempe-
lig aanvliegen en het gaat om kleine stap-
jes die je hierin kunt nemen”, vult Karin 
aan. De avond staat in het teken van het 
delen van ervaringen met elkaar. De tip van 
de ene ouder kan voor een ander de moeite 

waard zijn om eens te proberen. “Het is 
dus zeker geen hoorcollege. We leren juist 
het meeste van ervaringen van anderen. 
We maken het zo praktisch mogelijk. Je 
gaat naar huis met een eigen lijstje met 
punten die je meteen op kunt pakken!”, 
zegt Merel.

Programma
Een tipje van de sluier over het verloop 
van de avond mag ik al geven! De groep 
zal worden gesplitst in tweeën en deze 
groepen zullen afwisselend bij Merel en 
Karin aanschuiven. Merel zal vooral met 
de deelnemers onderzoeken waar je stress 
momenten vandaan komen en waarom dat 
zo is. En hoe gaat het voor jezelf zorgen 
hierbij helpen? Welke ontspanning zet je 
tegenover de spanning die je ervaart ter 
compensatie. Met Karin gaat de groep aan 
de slag om te kijken welke kwaliteiten je 
hebt en hoe je die kunt benutten om een 
relaxtere ouder te worden. Wat heb je al 
als handvatten in je rugzak zitten en hoe 
gebruik je die? Wat heb je daarnaast nog 
nodig, vanuit jezelf of van een ander.

“Het is een praktische aanzet om te gaan 
starten met nieuwe inzichten. Aan het 
einde van de avond krijg je ook nog alge-
mene tips en tricks mee naar huis. Wat je 
daar uiteindelijk van gaat gebruiken, hangt 
af van wat het beste bij jou past.”, zegt  
Karin.
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Foto: Jan van Dongen.

Waar en Wanneer?
•	Wanneer: 7 oktober 2021
•	Tijd: 19.30 uur – 22:00 uur. Inloop vanaf 

19.00 uur.
•	Plaats: Basisschool De Vlinderboom
•	Inschrijven via e-mail:  

bontekoe@kinderopvangbrabant.nl
•	Bijdrage: € 10,- (graag gepast en contant 

meenemen die avond)

Maximaal 20 deelnemers dus schrijf je snel 
in!

Laatste vraag
Zijn jullie zelf áltijd relaxt? “Nee natuurlijk 
niet!”, lachen de dames. “Maar dat hoeft 
en kan ook niet. Ook als je wel eens uit je 
slof schiet, is dat oké. Vriendelijk zijn voor 
jezelf hoort ook bij zorgen voor jezelf.”

Redactie: Carine van Esch

NIEUW WobbelYoga voor kids!

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl
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Al is de zomervakantie echt voorbij, re-
gelmatig worden we er nog aan herinnerd 
door fraaie foto՚s uit de Duinen: zoals 
een reegeit met vier kleintjes, gefoto-
grafeerd door Eddie Kok en een foto van 
een zonsondergang die Jeanne van Beers 
instuurde. (BD 1 en 7/9)

Loonse mensen in de krant
Anton van der Lee schreef in het Loons dia-
lect	een	verhaal	over	het	ՙPelter-manneke՚	
dat vroeger op de Duikse Hoef woonde.
(DK 1/9)

Albert Bull zat in de jury van de wedstrijd 
ՙHet	Lekkerste	Brabantse	Bier՚,	die	onlangs	
gehouden werd op de zolder van de Hilva-
renbeekse	Museumbrouwerij	ՙDe	Roos՚.
(BD 4/9)

Jack IJpelaar schreef in het afgelopen 
voorjaar	 een	 drietal	 keren	 over	 de	 fiets-
tocht van Vincent Nijkamp van Colombia 
naar Ecuador in Rond de Toren (nrs. 4, 5 en 
6). Op zondag 5 september kwam Vincent 
weer thuis. Op Het Witte Kasteel werd hij 
door familie en vrienden ontvangen. Ander-
half jaar is hij weg geweest, vooral om het 
boerenleven in Zuid-Amerika te bekijken. 
Wat hij met deze ervaringen gaat doen, is 
nog niet concreet. Hij vertelde zijn verhaal 
gedeeltelijk muzikaal, waarbij hij zich be-
geleidde op zijn gitaar. (DK 8/9)

De opening van de tentoonstelling in Het 
Uilennest van Marjan Horvers-de Nijs trok 
veel belangstelling. Marjan zelf was on-
danks haar ziekte gelukkig ook aanwezig. 
Haar zus Jeanet, zwager Toine Horvers en 

haar echtgenoot Peter vertelden over de 
manier waarop deze tentoonstelling tot 
stand was gekomen. (DK 8/9)

Gemeente en politiek
De mestfabriek in Tilburg-Noord, waarover 
het ging in de vorige Krantenbak wordt nu 
ook door de gemeente Tilburg niet wense-
lijk geacht. Deze heeft zelfs de provincie 
gevraagd de vergunning in te trekken.
(BD 4/9)

Op 7 september is door de gemeente een 
nieuw	 loket	 ՙgeldzaken՚	 geopend	 in	 het	
Wit Gelekruisgebouw aan de Doelen. Het 
is geopend op dinsdag van 10 tot 11 uur en 
iedereen kan hier terecht met vragen over 
geld, toeslagen, minimaregelingen en wat 
dies meer zij. Sinds begin dit jaar is bin-
nen	de	ՙWet	gemeentelijke	schuldhulpver-
lening՚	 de	 ՙvroegsignalering՚	 een	 nieuwe	
taak van de gemeente. Woningverhuur-
ders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars 
moeten bij de gemeente melden als een 
klant betalingstermijnen overschrijdt. Die 
mensen kunnen al in een vroeg stadium bij 
dit loket terecht. (DK 8/9)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor 
Kraanven 41 (verbouwing voorgevel) en 
Loonse Molenstraat 42a (verhoging rund-
vee-stal). Een vergunning is verleend voor-
het renoveren van acht daken in de Wil-
librordusstraat nr. 52 t/m 66. (DK 1 en 8/9)

Natuurbeheer
Irma de Potter, boswachter van Natuurmo-
numenten, en Vivian Maas van het Brabants 
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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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Landschap	vertellen	over	het	ecoduct	 ՙde	
Westloonse	 Wissel՚,	 dat	 nu	 vijf	 jaar	 be-
staat. Een uitvoerig citaat over dit project:

Is die Westloonse Wissel eigenlijk een wild-
viaduct, een ecoduct, een natuurbrug of 
een faunapassage? “Een natuurbrug”, zegt 
Irma de Potter. En die natuurbrug was ook 
broodnodig. “Ooit konden dieren uit de 
Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Hei-
de elkaar ongehinderd bereiken. Daar is de 
N261 dwars doorheen getrokken. Er is zelfs 
rekening mee gehouden dat ruiters van de 
ene naar de andere kant konden komen, 
maar de natuur zijn ze toen vergeten.”

Vivian Maas was degene die in 2015 voor 
Natuurmonumenten een monitoringsplan 
schreef	voor	zo՚n	natuurbrug.	Je	moet	na-
melijk wel weten of hij ook daadwerkelijk 
gebruikt gaat worden. En dat is wel het ge-
val, ziet ze nu: ze ontdekt een hazenpoot-
spoor, vlinders, knoopkruid en hooibeest-
jes. Overal zitten mierenhopen in het hoge 
gras. Het krioelt er van de sprinkhanen, 
kevertjes en andere insecten.
Staand op de Westloonse Wissel heb je nau-
welijks het idee dat er auto’s en vrachtwa-
gens onder je door razen. “Ja, je hoort na-
tuurlijk wel dat gegons van een autoweg, 
maar eigenlijk ziet het er hier behoorlijk 
natuurlijk uit.”

In 2015 werd het ecoduct opgeleverd. Op 
de ‘aanvoerstroken’ moesten wel wat bo-
men plat want om een breed scala aan 
dieren over zo’n ecoduct te krijgen… dan 
moet er voor elk wat wils zijn. Alleen bo-
men werkt niet, maar een grote, kale vlak-
te schrikt weer andere dieren af.
Reeën, dassen, steenmar ters en levend-
bare hagedissen wisten al snel de weg. 
Het is nog wachten op andere doelsoor-
ten, zoals het groentje, de veldkrekel en 
de blauwvleu gel sprinkhaan. Feit is dat die-
ren hier rechtstreeks vanuit natuurgebied 

Huis ter Heide naar het Nationaal Park De 
Loonse en Drunense Duinen kunnen lopen, 
kruipen, glijden of vliegen.
Ook rugstreeppadden namen in het begin 
hun intrek op de natuurbrug. Dat is een 
soort die tuk is op een zanderige omge-
ving, maar nu de brug meer begroeid is, is 
het terrein minder geschikt geworden als 
woongebied.

Met voldoening ziet Vivian dat de vegetatie 
zich behoorlijk volgens plan heeft ontwik-
keld. “Ik zie ook heideplanten, precies de 
bedoeling.” Om de begroeiing een kickstart 
te geven is destijds maaisel met zaden van 
de gewenste planten rondgestrooid.
“Het moet hier schraal zijn. Bij te veel be-
mesting krijg je alleen brandnetels en bra-
men. Veel kleine dieren moeten planten 
hebben waarop ze kunnen leven, anders 
verspreiden ze zich niet.”
Schaapsherder Bart van Ekkendonk mag 
deze brug gebruiken om naar de overkant 
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te komen. Ook dit stukje beheert hij. An-
dere mensen mogen niet op de natuurbrug  
komen. Zij kunnen rekenen op een gepe-
perde boete. Juist omdat de migratie van 
diersoorten	 (die	 vooral	 ՚s	 nachts	 plaats-
vindt) zo ongestoord mogelijk moet verlo-
pen zijn ze er bij Natuurmonumenten extra 
op gebrand dat er hier niemand met een 
telelens in een tuinstoeltje gaat zitten of 
aan de slag gaat met wildcamera’s.
(BD 3/9)

Verenigingen
In een speciale katern van De Duinkoerier 
stellen enkele verenigingen uit ons kerk-
dorp zich voor aan de lezers: Mahjongclub 
ՙDe	vier	winden՚,	de	Klussen-	en	Diensten-
centrale,	 Liedertafel	 ՙEcho	 der	 Duinen՚	
en Uno Animo. Dat alles onder het motto: 
Verenigingen zijn het cement van de sa-
menleving en zorgen voor vrienden voor 
het leven. Ook wordt aandacht besteed 
aan	de	WBTR,	de	ՙWet	bestuur	en	toezicht	
rechtspersonen՚,	die	handreiking	biedt	aan	
besturen van verenigingen. (DK 8/9)

Voetbal
Het jaarlijkse KLM-toernooi (waaraan naast 
Uno Animo, ook de voetbalverenigingen 
Desk,	Blauw-Wit	՚81	en	Berkdijk	meedoen)	
is ook weer achter de rug en werd voor de 
derde keer gewonnen door Uno Animo. In 
het verslag werden de verrichtingen van 
Bodie Scholten, Bryan van der Loo, Stan 
Mutzers, Rico Leocadio, Finn Sandstra, Ke-
vin Beerens, Rick van Broekhoven, Kobus 
Boons en Pim Kuijpers met name genoemd. 
(DK 1/9)

Overige sport
Peter Knip, secretaris van WSV Hart van 
Brabant, schreef een artikel over de 50ste 
keer dat Ad Leermakers de Nacht van Loon 
zou gaan lopen. (DK 1/9)

Hoe liep het af? Peter Asselman uit Dender-
belle in België en Jacqueline van Drongelen 

hebben de Nacht van Loon gewonnen met 
respectievelijk 125 en 108 km. De 80-km-
wedstrijd werd gewonnen door Remy van 
den Brand uit Schijndel en Jacqueline van 
Drongelen.
Het was de 43ste Nacht van Loon, maar om-
dat Ad Leermakers al zeven keer de wed-
strijd	 had	 gelopen	 voordat	 die	 officieel	
werd,	 finishte	 hij	 inderdaad	 voor	 de	 50ste 
keer, wat een unieke prestatie mag heten. 
(DK 8/9)

Dat waren de kranten van de laatste twee 
weken. Wij wachten weer op nieuws rond 
de coronamaatregelen. We hopen op ver-
soepelingen, maar van de andere kant lijkt 
het er wel op, dat we er nooit helemaal 
meer van af komen.   
Daarom: Blijf gezond! □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

Onderhoud, reparaties,  
onderdelen en accessoires voor 
uw fiets, e-bike, MTB en racefiets.

Geopend:     
dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 17.30 uur.

De Hoogt 18, Loon op Zand.

Tel. 06-42978942.
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Het Walking Football seizoen 
2021-2022 is van start gegaan

Twintig spelers stonden te trappelen om 
het veld op te gaan, om na een korte zo-
merpauze weer hun favoriete sport te be-

oefenen. Er werd ‘ge-
controleerd’ gestart, 
sommigen een beetje 
stram van de rust in de 
vakantieperiode, maar 
allemaal met zeer veel 
plezier.
Een fotoverslag, ge-
maakt door Jan van 

Dongen, is te zien op de website van Uno 
Animo: www.unoanimo.nl.

Niet alleen het 
voetbal, maar ook 
het sociale aspect 
is zeer belangrijk 
bij het Walking 
Football. Het kopje 
koffie	vooraf	en	het	
drankje of kopje 
koffie	 na	 de	 wed-
strijd is een wezen-
lijk onderdeel van 

dit gebeuren. Het geheel is een niet meer 
weg te denken activiteit bij Uno Animo. En 
door middel van de door Ton Janssen en Jan 
van Gool samengestelde nieuwsbrieven, 
blijven alle geïnteresseerden op de hoogte 
van	het	wel	en	wee	van	onze	ՙveteranen՚.	
□

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



33

Bezoek de schuilkelder op het Kraanven!
In het recente verleden is verschillende 
keren gesproken over de schuilkelder bij 
de Kraanvense Berg aan het Kraanven. 
Uit diverse reacties bleek dat er interes-
se was om die eens te bezoeken en de 
verhalen aan te horen die speelden zo 
rond de oorlog van 1940-’45.

De	Heemkundekring	Loon	op	՚t	Sandt	heeft	
in overleg met de eigenaresse van de lo-
catie een tweetal dagen met tijden kun-
nen afspreken om de Loonse mensen die 
hiervoor belangstelling hebben, de kans te 
geven om op een van deze twee dagen de 
schuilkelder te bezoeken.

De dagen en tijden dat u deze kelder 
kunt bezoeken, zijn:
•	Zaterdag 16 oktober   

van 13.00 tot 16.00 uur. 
•	Zaterdag 23 oktober   

van 13.00 tot 16.00 uur.
Het adres is: Kraanven 22 en de ingang 
ligt aan de linkerkant, de eerste poort (dit 
staat duidelijk aangeven). Parkeren kan in 
de buurt van de camping. U dient zich te 
realiseren dat het terrein heuvelachtig is 
en moeilijk bereikbaar voor mensen met 
handicap of rollator/rolstoel.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, omdat 
de ruimte klein is en er door de corona-
maatregelen nog steeds beperkingen gel-
den voor wat betreft de groepsgrootte.

Het e-mailadres voor de aanmelding is: 
keeshesselmans@hotmail.com
Geef daarbij uw voorkeur van de dag op en 
eventueel een tijdstip.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt,
Kees Hesselmans
Foto՚s: Evelyne Mank-IJpelaar
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‘Voor vragen over financiën in het algemeen’

Gemeente opent ‘Loket Geldzaken’

Met ingang van 7 september kunnen alle in-
woners van de gemeente Loon op Zand met 
vragen over geld, toeslagen, minimarege-
lingen en wat dies meer zij terecht bij het 
‘Loket Geldzaken’ in de wijkpunten Pan-
nenhoef (Kaatsheuvel) en De Doelen (Loon 
op Zand). Iedereen mag hier vrijblijvend 
en zonder afspraak iedere dinsdagochtend 
tussen 10.00 en 11.00 uur binnenlopen.

“We hebben er ontzettend goede, discrete, 
met de inwoners begane consulenten klaar 
zitten”, zegt verantwoordelijk wethouder 
Jan Brekelmans. “Geen geldvraag te klein 
of te dom of te groot of veelomvattend. 
We zijn er als gemeente voor iedereen.” 
Hij verwacht vooral te kunnen helpen met 
het ‘vinden’ van toeslagen en uitkeringen 
die mensen zelf over het hoofd zien en het 
bieden van overzicht. “Het is allemaal be-
hoorlijk ingewikkeld gemaakt in dit land. 
Met dit loket willen we inwoners helpen 
de weg te vinden. Dat zal niet altijd in dat 
ene uurtje lukken maar dan maak je een 
vervolgafspraak om dieper op zaken in te 
gaan.”

Krap
In een gemeente als Loon op Zand zijn 
waarschijnlijk zo’n tweeduizend huishou-
dens die krap zitten. “Landelijk worstelt 
één op de vijf gezinnen wel eens met zijn 
financiën”,	 zegt	 Brekelmans.	 “Er	 is	 geen	
reden om aan te nemen dat we daar in 
Loon op Zand ver van afwijken.” Dat de 
gemeente maar een paar honderd van die 
huishoudens kent, vindt de wethouder ‘een 

nare gedachte’. Daarom doet de gemeente 
er alles aan om mensen ertoe te verleiden 
zich bekend te maken. “Of je een groot sa-
laris of een kleine uitkering hebt: het kan 
iedereen overkomen dat je te krap zit. Als 
je ons dat niet laat weten, kunnen we niet 
helpen – zo simpel is het.”
Sinds begin dit jaar is binnen de Wet ge-
meentelijke schuldhulpverlening ‘vroegsig-
nalering’ een nieuwe taak van de gemeen-
te. Woningverhuurders, nutsbedrijven en 
zorgverzekeraars moeten het bij de ge-
meente melden als een klant betalings-
termijnen overschrijdt. Dat helpt, volgens 
de wethouder, maar nog niet voldoende. 
“Daarbij willen we als gemeente graag 
uitnodigend en aanspreekbaar zijn voor al 
onze inwoners. We hopen dat ze zich op 
tijd melden en niet in stilte gaan zitten lij-
den.”

Laagdrempelig
Het Loket Geldzaken in de wijkpunten 
(“elke dinsdag open, van 10.00 tot 11.00 
uur – had ik dat al gezegd?”) is bedoeld als 
een laagdrempelige manier om geld be-
spreekbaar te maken. “Het hoeft echt niet 
alleen maar om problemen te gaan, hoor”, 
stelt de wethouder gerust. “Het kan ook 
gaan over ‘Hoeveel zakgeld krijgt een kind 
van negen jaar?’, ik roep maar wat. Voor 
beleggingstips en listige belastingconstruc-
ties moet je hier dan weer niet zijn, dat is 
wel zo.”
Brekelmans heeft niet overwogen om van 
de opening van het loket een feestje te 
maken. “Daarvoor vind ik het te normaal 
dat mensen in onze gemeente met al hun 
geldvragen ergens terechtkunnen.” Wie 
het vervelend vindt om naar een loket te 
gaan of op dinsdagochtenden iets anders te 
doen heeft, kan altijd terecht op de web-
site: www.loonopzand.nl/geldzaken. 
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Zonnepark Loon op Zand
Ruim 25 jaar geleden raakten de Vloeivel-
den buiten gebruik, de grond was vervuild 
en nergens voor geschikt. Hoe geven we 
deze een nuttige functie voor onze sa-
menleving? ECLoZ stelde zich die vraag en 
nu ligt er een plan voor een zonnepark en 
wandelpaden. Schone duurzame energie 
en wandelpaden rond het park met een in-
gang aan de Heideweg en aangesloten op 
de bospaden.

De vergunningaanvraag is ingediend bij de 
gemeente Loon op Zand. De planning is dat 
de bouw van het zonnepark in de tweede 
helft van 2022 kan beginnen en dat van-
af voorjaar 2023 duurzame zonnestroom 
wordt opgewekt.

De Vloeivelden die westelijk liggen van de 
kern Loon op Zand naast de Heideweg en 
tussen Bergstraat en het Blauwe meer, zijn 
ruim 25 jaar geleden buiten gebruik ge-
raakt. Vanaf begin 50-er jaren werd dit ter-
rein gebruikt door steeds een laag vervuild 
water tussen 'dijkjes' op het land te zetten. 
Samen	met	 de	 vervuilende	 stoffen	 uit	 le-
derindustrie	en	huishoudens	infiltreerde	dit	
in de grond tussen 
ՙdijkjes՚.	 Na	 ruim	
40	 jaar	 infiltratie	
was de grond ver-
vuild en ongeschikt 
voor enige teelt.

Een goede plek 
voor een   
zonnepark?
Er groeide een idee 
dat goed past bin-
nen de zonnevisie 
van de gemeente 
Loon op Zand. Een 
idee met twee doe-
len: opwekking van 

duurzame energie en versterking van recre-
atiemogelijkheden voor de inwoners. Beide 
goed voor onze gemeenschap. Dit idee is 
door ECLoZ opgepakt waarbij gesproken en 
overleg is gepleegd met buurtbewoners, 
Natuurmonumenten en een fauna-organi-
satie. Via online sessies is dit toegelicht 
aan en besproken met belangstellenden, 
raadsleden en de leden van ECLoZ. Mede 
met hun suggesties is het plan voor het 
zonnepark uitgewerkt.

Voldoende elektriciteit voor 2500 ge-
zinnen
Het plan omvat wandelpaden over de dij-
ken rondom de voormalige vloeivelden én 
plaatsing van zonnepanelen voor opwek 
van duurzame energie op de tussenlig-
gende delen. Samen wekken deze panelen 
voldoende elektriciteit op voor 2500 ge-
zinnen en dat is ruim een kwart van alle 
particuliere huishoudens in onze gemeen-
te. De  wandelpaden sluiten vanaf de Hei-
deweg aan op de padenstructuur van het 
bestaand bosgebied. Door de ‘bomenlijn’ 

 ° Impressie van het te realiseren zonnepark.
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   

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

De ontwikkeling, de bouw en het beheer 
(exploitatie) van het zonnepark wordt door 
ECLoZ samen uitgevoerd met deskundige 
andere partijen. En uiteraard wordt nauw 
samengewerkt met de gemeente Loon op 
Zand. Via ECLoZ wordt het een zonnepark 
‘van ons allen’, waarbij inwoners en on-
dernemers samen ook het park gaan meefi-
nancieren. In 't voorjaar van 2022 gaan we 

samen 50% van het benodigde eigen ver-
mogen voor het zonnepark bijeen brengen. 
Uiteraard tegen vergoeding van rente die 
dan wordt vastgesteld.

Belangstelling voor deelname?
Het is nu al mogelijk om belangstelling 
voor	het	financieel	deelnemen	bij	dit	pro-
ject aan te geven, laat het weten via het 
invulformulier op onze website   
(www.ecloz.nl/energieopwekking/zonne-
park-loon-op-zand/) onder vermelding van 
uw naam en woonplaats.
Een mail sturen naar contact@ecloz.nl kan 
natuurlijk ook. Dit is uiteraard nu nog ge-
heel vrijblijvend, maar het is voor ons als 
organisatie nu al belangrijk om een indica-
tie te hebben van de lokale bereidheid om 
te	zijner	tijd	deel	te	nemen	in	de	financie-
ring.
In de tussentijd gaan wij hard aan de slag 
om voor de bewoners van Loon op Zand een 
mooie	aanbieding	te	maken.	□
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Ze bestaan nog echt…

Ik werd op zijn zachtst gezegd ‘aangenaam 
verrast’ toen een jong manneke van 10 
jaar, samen met zijn moeder, bij mij op de 
stoep stond met de vraag of wij iets over 
de statiegeldactie schrijven die hij samen 
met zijn even oude neefje en vriend Mar-
tijn de Jong had georganiseerd, waarvan 
de opbrengst naar een goed doel zou gaan.

Eenmaal aan tafel gezeten 
vertelde Mika van Loon, 
want mede om hem draait 
dit verhaal, honderduit 
over zijn actie. Naarma-
te het gesprek vorderde 
werd ik niet alleen steeds 
enthousiaster om hierover 
iets in Rond de Toren te 
zetten, maar nam bij mij 
ook het besef toe dat er 
nog steeds jonge mensen 
zijn, ook op 10-jarige leef-
tijd, die niet alleen hun 
vrije tijd vullen met de 
waanzin van ‘social me-
dia’, computerspelletjes 
en bezigheden waarmee 
niet iedereen het eens 
is. Jonge mensen die naast hun dagelijkse 
bezigheden ook iets voor een ander willen 
betekenen	 die	 het	minder	 goed	 getroffen	
hebben in het leven dan zij.

Advies opgevolgd
Ik laat Mika vertellen: “In het begin van de 
zomervakantie besloten Martijn en ik om 

een statiegeldactie te gaan organiseren 
met als doel geld op te halen ten bate van 
de kankerbestrijding. In het begin dat we 
bezig waren om bij mensen aan de deur 
lege	 flessen	 op	 te	 halen,	 kwamen	we	 bij	
een ‘iets oudere mevrouw’ die ons initia-
tief wel heel mooi vond, maar die gezien 
onze leeftijd adviseerde onze actie spe-
ciaal voor het KiKa kinderkankerfonds te 
houden. En dat advies hebben we meteen 
ter harte genomen!”

 °Mika van Loon (links) en Martijn de Jong 
organiseerden tijdens hun zomervakantie een 
statiegeldactie voor ՙKiKa՚. (Eigen foto)

Op haar website schrijft KiKa: “Elk jaar 
krijgen ruim 600 kinderen in Nederland 
kanker en sterft er gemiddeld elke drie da-
gen een kind aan deze ziekte. Op dit mo-
ment geneest 81% van deze kinderen. Dat 
moet en dat kán beter. Ons doel is om dit 
percentage te verhogen naar 100%.
KiKa werft fondsen voor vernieuwend on-
derzoek en andere activiteiten op het ge-
bied van kinderkanker, gericht op minder 
pijn tijdens behandelingen, meer genezing 
en een hogere kwaliteit van leven op latere 
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leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het 
geven van voorlichting over kinderkanker.”

Hulp van Jurre en Lobke
Mika gaat verder: “We kregen alleen maar 
positieve reacties en als de mensen geen 
lege	flessen	hadden	kregen	we	een	dona-
tie.

Als Martijn en ik het té druk hadden met 
het	ophalen	van	al	die	flessen,	hielpen	Jur-
re Hooijmajers, (neefje van Mika - red.) en 
Lobke (zusje van Mika - red.) mee. We zijn 
in een deel van ons dorp niet alleen deur-
aan-deur gegaan om te vragen of ze lege 
flessen	wilden	doneren,	maar	hebben	ook	
bij de COOP ‘gepost’ waar bezoekers aan 
de	supermarkt	hun	lege	flessen	bij	ons	kon-
den afgeven voor het goede doel.”
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en 

  

Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

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

 

moesten Mika en Martijn weer aan de slag 
in hun klas op ‘de Lage Weijkens’, maar wél 
met het gevoel dat ze hun vakantieperiode 
deels hebben gebruikt aan een bijzonder 
mooi en nobel doel.

Bij het ter perse gaan van deze Rond de 
Toren lag het totale bedrag van hun actie 
al boven de € 100,- : dat alles bij elkaar ge-
bracht door twee gezonde Loonse kinderen 
die tijdens hun vakantieperiode iets wilden 
betekenen voor leeftijdgenoten die dat he-
laas niet kunnen doen.
Hoe jong deze kinderen nog zijn: van mij 
krijgen ze hiervoor een dikke pluim, waarin 
ook de ouders mogen delen die hun kroost 
in deze hebben gesteund. Daar mag je ze-
ker trots op zijn!

Redactie: Tiny van Hooren
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Kerkberichten van   
25 september tot en met 8 oktober

Aanmelden voor de weekend kerkdiensten 
is niet meer noodzakelijk. Het aantal toe-
laatbare personen is voor de kerken op dit 
moment; Loon op Zand 75 personen, de St. 
Jan Kaatsheuvel 110 personen, de HH.M. 
van Gorkum in Kaatsheuvel en De Moer is 
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 Facebookpagina van de pa-
rochie; Parochie Heilige Willibrord en via 
de parochiewebsite; www.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en in de namiddag op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord gemeente Loon 
op Zand.

Zondag 26 september 9.30 uur; 26e Zon-
dag door het jaar, 1e h. communieviering, 
CD, celebrant pastoor Luijckx, diaken Sze-
jnoga. Willy Damen–Mol, jaargetijde Riet 
Pel, Wil en Annie van den Hout–Grootswa-
gers, Mientje van der Velden–van den Heu-
vel, Harry en Bartje Huijbregts.

Dinsdag 28 september 10.15 uur; Kapel 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx. Sjef 
van de Leur b.g.v. trouwdag.

Zondag 3 oktober 9.30 uur; 27e Zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Mariette van der Wegen–van Looy, 
Maria Spapens–Michielsen, maandelijkse 
gedachtenis aan Ed Janssens, maandelijkse 
gedachtenis aan Ad van der Aa, jaargetijde 
Kees Beerens.

Dinsdag 5 oktober 10.15 uur; Kapel Ven-
loene, 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: rekeningnummer: 
NL29 RABO 0124 8331 01 o.v.v. Digitale 
collecte Parochie H. Willibrord.

Ouderavonden eerste h. communie
Bij de eerste h. communie willen wij uw 
kind graag helpen Jezus Christus beter te 
leren kennen en de weg van Jezus in het 
leven te vinden en te gaan. Kinderen vanaf 
groep 4 (7/8 jaar of ouder) bereiden wij 
voor op dit bijzondere feest. De voorberei-
ding bestaat in grote lijnen uit 8 lessen, een 
rondleiding door de kerk en het bijwonen 
van gezinsvieringen. In onze parochie H. 
Willibrord zijn in de eerste helft van 2022 
de feestelijke eucharistievieringen. Graag 
nodigen wij uit voor de ouderavonden op 
maandag 27 sept. 20.00 uur, pastorie Oran-
jeplein 1 te Loon op Zand voor de com-
municanten uit Loon op Zand en De Moer. 
Dinsdag 28 sept 20.00 uur, het parochieel 
centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel 
voor de communicanten uit Kaatsheuvel en 
Sprang Capelle.

H. Vormsel
Eerste bijeenkomst vormelingen op woens-
dag 29 september van 18.30 tot 20.00 uur 
op het parochieel centrum in Kaatsheuvel. 
Het	thema	is	ՙDe	Helper՚.

Vanuit leden van de kerkhofgroep

Kerkhof handdoekjes
Er hangen al jaren handdoekjes op het 
kerkhof. Die worden door mij gewassen en 
teruggehangen. De laatste twee jaren is er 
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iets vreemds aan de hand. Die handdoekjes 
verdwijnen zowat elke week! Wij snappen 
dat u het graf van uw overledene(n) schoon 
en netjes wilt houden. Een verzoek van 
ons is doe dat niet met die handdoekjes. 
Neem eventueel zelf een oud werkdoekje 
mee, poets en gooi het weg. Zo kan een ie-
der haar/zijn handen aan de handdoekjes 
drogen indien nodig. En hoef ik niet iedere 
week lusjes te zetten aan andere hand-
doekjes.

Bedankt!

Uitwerpselen honden
Met grote regelmaat worden mensen uit de 
kerkhofgroep geconfronteerd met honden-
poep. Langs de kant van de inrit naar de 
begraafplaats, maar ook elders op de be-
graafplaats. Het zijn onaangename “ont-
moetingen՚	 met	 uitwerpselen	 van	 kleine	
of grotere viervoeters van wie de baasjes 
waarschijnlijk de begraafplaats doorkrui-
sen of oplopen. Ook hier dient men de uit-
werpselen op te ruimen net als op straat. 
Wilt u ons helpen de begraafplaats op orde 
te houden, zodat de vrijwilligers veilig en 
schoon	kunnen	harken	en	schoffelen?	Dank	
u wel. 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
    
  
   
   
 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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De Gerarduskalender:  
elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die 

opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de 
achterkant staan afwisselend moppen, ge-
dichten, bezinningsteksten, puzzels en in-
formatie over verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed 
te kunnen beginnen. De spreuk op de voor-
kant en de moppen, puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het begin van 
de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebrei-
de redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan alle acti-
viteiten die vanuit Klooster Wittem worden 
georganiseerd (zie ook op internet: www.
kloosterwittem.nl).

In Loon op Zand is deze kalender ook nu 
weer te koop bij Mevr. A. Coomans, Berg-
straat 48. Telefoon: 0416-363152. 

 

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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CDA: iedereen telt!

CDA-verkiezingsprogramma ՙSamenleving aan zet՚ beschikbaar

De	 ՙSamenleving	
aan	 zet՚	 is	 de	
slogan waarmee 
het CDA op 16 
maart 2022 de 

gemeentelijke verkiezingen ingaat. In het 
programma geven wij aan wat de komende 
jaren voor onze gemeente nodig is. Tot 10 
oktober nodigen wij u uit om met ons over 
het programma in gesprek te gaan. Met el-
kaar wil het CDA bouwen aan een samenle-
ving waarin aandacht is voor elkaar, waarin 
mensen tot hun recht komen en waarin het 
goed en veilig wonen, werken en leven is. 
Voor het CDA telt iedereen! Op 27 oktober 
aanstaande wordt het programma door de 
leden van het CDA vastgesteld.

Doorpakken over   
de bestuurlijke toekomst
Het CDA is zich doordrongen van de ernst 
van de zaak over de staat van onze ge-
meente. Niets doen is voor het CDA geen 
optie. Daarom willen wij niet afwachten 
en kijken hoe onze gemeente op orde kan 
worden gebracht. De andere Loonse par-
tijen doen dat juist wel. Het CDA wil na de 
verkiezingen doorpakken om zo onze belof-
ten aan u direct waar te kunnen maken. 
Het CDA heeft vertrouwen in de ambtelijke 
organisatie, maar weet dat grote vraag-
stukken op stapel staan zoals nieuwe maat-
schappelijke opgaven, de energietransitie, 
infrastructuur, klimaatplannen en invoe-
ring van de Omgevingswet.

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstan-
dige gemeente blijft. Wij vragen ons seri-
eus af of dat wel gaat. Loon op Zand is een 
kleine gemeente, heeft weinig vet op de 
botten en de ambtelijke organisatie staat 
onder druk. Als kleine gemeente is het las-
tig om alle kennis in huis te hebben in een 

steeds ingewikkeldere maatschappij. Het 
CDA wil niet dat onze inwoners jaren moe-
ten wachten voordat ze weten hoe de ge-
meente verder gaan. Wij willen samen met 
u kordaat gaan doorpakken.

Samen werken aan onze toekomst
In ons verkiezingsprogramma geeft het CDA 
aan hoe Loon op Zand gaat investeren in de 
organisatie en hoe de dienstverlening aan u 
en	de	financiën	op	orde	worden	gebracht.	
Onze keuzes voor Loon op Zand zijn:

1. Zorgzaam Loon op Zand: samen zorgen  
 voor elkaar;

2. Verbonden Loon op Zand: voor een  
 krachtige en verantwoordelijke samen- 
 leving;

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

De verbondenheid tussen inwoners, onder-
nemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties staat voor het CDA centraal. 
In de praktijk blijkt wel dat het lastig is 
iedereen te betrekken om blijvend met el-
kaar de maatschappelijke opgaven uit te 
werken. De gemeente dient volgens ons, 
door zich dienstbaar op te stellen, de sa-
menleving tijdig moeten betrekken bij het 
uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Wat volgt?
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Wilt u mee blijven denken 
over wat nodig is voor onze gemeente? Laat 
het ons dat weten en laat uw stem horen. 
Meer informatie over ons programma? E-
mail ons dan via: info@cdaloonopzand.nl.

Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA gemeente Loon op Zand
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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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Hallo allemaal,
Iedereen	 een	 fijne	 vakantie	 gehad?	 Wij	
wel. Maar wat zijn we blij dat we weer lek-
ker mogen draaien. Daarom heeft onze lei-
ding weer bij elkaar gezeten en geweldige 
programma’s samengesteld.

Garagesale en lotenverkoop
Voor een aantal van deze programma’s 

kunnen we uw steun 
goed gebruiken. Zo-
als ook in  voorgaande 
jaren doen we natuur-
lijk weer mee aan de 
Loonse Garagesale op 
26 september a.s. We 
hebben het hele jaar 

hele leuke spullen verzameld, dus komt dat 
zien en vooral komt dat kopen!

Daarnaast hebben we 2 oktober aanstaan-
de onze scouting lotenverkoop en komen 
we met de kinderen bij velen van u aan de 
deur. We hopen dat u onze mooie groep wil 
steunen door een lootje van de kinderen te 
kopen. Deze loten kosten € 2,50 per stuk.

Pompoenenverkoop
Onze kinderen hebben de afgelopen tijd 
niet stil gezeten. Ze hebben zelf pompoe-
nen gezaaid en geplant en daar hebben we 
een geweldige oogst aan overgehouden. 
Teveel om  voor onze groep te gebruiken, 
dus hebben we 2 oktober aanstaande ook 
een pompoenen-verkoop bij ons op het 
terrein (Klokkenlaan 42). De verkoop be-
gint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 
Natuurlijk houden we genoeg pompoenen 
achter de hand om in oktober weer een ge-
weldig Halloween-weekend te vieren met 
de kinderen. Met een huiveringwekkende 
spooktocht natuurlijk!

Jota/Joti en kledinginzamelingsactie
Daarna hebben we in het weekend van 16 
en 17 oktober weer een Jota/Joti, waar we 

ook weer een gezellig weekend van gaan 
maken! Wij zouden jullie net als andere 
jaren graag uitnodigen om een kijkje te ko-
men nemen. Maar helaas vanwege de coro-
namaatregelen mag dat dit jaar niet. Wat 
wél doorgaat is onze kledinginzameling ac-
tie. U kunt uw kleding, schoenen, tassen 
en riemen in een zak voor de poort zetten 
dan zorgen wij dat het netjes binnen gezet 
word. En onze zendamateurs zijn natuur-
lijk weer te beluisteren op ScoutFM.

Dit is nog maar een kleine greep uit onze 
geplande activiteiten en zoals jullie kun-
nen lezen, gaan we weer een geweldig 
scouting seizoen tegemoet! We hopen  
jullie binnenkort een keer te zien tijdens 
een van onze activiteiten!

Vriendelijke scouting groeten,
Scouting Pastoor Simons groep

 °De pompoenen staan al klaar voor de verkoop 
ervan op zaterdag 2 oktober! (Eigen foto)
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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.

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Druiventelers gedijen goed
Een Pinot Noir, Riesling of Brut, maar dan 
van Nederlandse bodem. Bij wijnspeciaal-
zaken en slijterijen kunnen we steeds va-
ker kiezen voor Nederlandse wijn. In 2018 
is maar liefst 950.000 liter Nederlandse 
wijn geproduceerd. De reden hiervan is de 
enorme groei van het aantal druiventelers 
in Nederland. Het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel laat zien dat dit 
aantal de afgelopen vijf jaar met 82% is 
gestegen.

De meeste druiventelers vinden we in Gel-
derland en Limburg. Al ontstaan er in an-
dere delen van het land ook 
steeds meer wijngaarden. 
Internationaal staat de Ne-
derlandse wijn goed aange-
schreven, aldus Dik Beker 
van VNWP. Om internatio-
naal door te breken wordt 
echter te weinig geprodu-
ceerd.

Aantal druiventelers bijna 
verdubbeld 
Het aantal ingeschreven 
druiventelers is sinds 2016 
met bijna 82% gestegen, 
blijkt uit het Handelsregis-
ter. Van 94 naar 171 wijn-
gaarden.
De juiste ‘terroir’ (omstan-
digheid om druiven te telen 
-red.) biedt mogelijkheden 
om overal in Nederland wijngaarden te be-
ginnen en de perfecte druif te telen. Op 
ras en grondsoort is invloed mogelijk, het 
klimaat zit mee of niet.

De ‘Vereniging van Nederlandse Wijn Pro-
ducenten’ is de belangenbehartiger van de 
druiventelers. “Wijnboer is een ambach-
telijk vak en erg arbeidsintensief” aldus 

Beker, woordvoerder van de VNWP. “Naast 
groene vingers voor een goede teelt is mi-
crobiologische kennis van belang. Een pro-
ces om van druif tot een goede wijn te ko-
men vraagt zorgvuldigheid. Een klein foutje 
in bijvoorbeeld het gistingsproces maakt 
dat wijn ondrinkbaar is. In Nederland vindt 
je zo’n 250 hectare wijngaarden. Met de 
opbrengst hiervan produceren Nederlandse 
wijnboeren ruim 900.000 liter wijn, goed 
voor	 ruim	1	miljoen	flessen	wijn.	De	wij-
nen worden met name verkocht via eigen 
verkoop, gespecialiseerde wijnwinkels en 
restaurants.”

Veel druiventeelt in zonnige zuiden
Gelderland heeft met een aantal van 46 

de meeste druiventelers. 
Limburg volgt met 27. De 
minste druiventeelt zien we 
in Groningen (2) en Utrecht 
(3). Alleen in Groningen 
daalde het aantal druiven-
telers. Van 5 in 2016 naar 2 
in 2021.
Beker verwacht de komende 
jaren nog een kleine groei 
in het aantal wijngaarden. 
Maar de grote groei is ge-
weest. “De nadruk in de 
wijnbouw zal de komende 
jaren steeds liggen op duur-
zaamheid en producten uit 
eigen streek.”

Dat er naast commerciële 
druiventeelt veel interesse 

is voor wijnbouw vertelt Peter Siebrands 
van ‘Wijnbouwers der Lage Landen’: “In 
Nederland telen ongeveer 675 hobbyisten 
druiven om wijn van te maken voor eigen 
consumptie. Voor een enkeling is het een 
opstap naar professionele wijnboer. Omdat 
voldoende grond ontbreekt blijft het voor 
de meesten een hobby.”

Bron: Nieuwsbrief KvK
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‘Aardgasvrij worden begint bij onze inwoners’

Inwonerpanel over energiebesparing

Het instrument ‘Inwonerpanel’ wordt de 
komende weken ingezet om na te gaan 
hoe de inwoners van Loon op Zand denken 
over energiebesparing, klimaatverandering 
en de rol die zij daarin willen en kunnen 
spelen. Tot en met zondag 26 september 
kan iedere inwoner online een vragenlijst 
invullen. “In 2050 willen we als gemeente 
aardgasvrij zijn”, vertelt wethouder Ge-
rard Bruijniks, “maar dat kan natuurlijk 
nooit zonder de inzet van onze inwoners.”
In samenwerking met Het PON/Telos houdt 
de gemeente een enquête onder inwoners. 
De vragen gaan onder meer over de bereid-
heid van mensen om deel te nemen aan het 
klimaatneutraal maken van hun woning en 
over wat ze verder nog nodig hebben om 
dat te kunnen of willen doen. “We staan 
aan de vooravond van een grootse ope-
ratie”, weet wethouder Bruijniks. “Het 
terugdringen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen	kan	niet	lukken	zonder	de	in-
zet van inwoners, bedrijven en overheden 
gezamenlijk. Sterker: aardgasvrij worden 
begint bij de inwoners.”
‘Transitievisie Warmte’
De uitkomsten van deze enquête helpen 
bij het opstellen van het plan ‘Transitievi-
sie Warmte’. Deze visie gaat later dit jaar 
naar de gemeenteraad. Hierin worden de 
eerste stappen beschreven naar een toe-
komst waarin woningen in Loon op Zand 
niet meer worden verwarmd door aardgas 
in brand te steken. “Dat wordt een lange 
reis”, zegt Bruijniks, “maar die begint, zo-
als Confucius al gezegd schijnt te hebben, 

met de eerste pas.”
Nadat de inzendingstermijn voor het inwo-
nerpanel is gesloten, gaat de gemeente via 
webinars virtueel de boer op om mensen 
nader te informeren over de voorlopige 
plannen. In een eerste webinar op dinsdag 
28 september wordt uitgelegd waarom we 
nu al in beweging moeten komen in aard-
gasvrij te zijn in 2050. Een tweede webinar, 
op 5 oktober, gaat om het delen van con-
crete tips om energie te besparen. Mensen 
kunnen zich voor de webinars aanmelden 
via www.loonopzand.nl/aardgasvrij. Daar 
is tussen 15 en 26 september ook de vra-
genlijst te vinden.

Inwonerpanel
Iedere inwoner die af en toe via een online-
vragenlijst wil antwoorden op vragen over 
hoe Loon op Zand mooier, socialer of beter 
kan worden, kan zich op de website van 
de gemeen-te aanmelden als lid van het 
inwonerpanel, www.loonopzand.nl/inwo-
nerpanel. Panelleden krijgen automatisch 
aankondigingen voor nieuwe enquêtes in 
de mailbox én worden als eerste geïnfor-
meerd over de uitkomsten. Inschrijven ver-
plicht verder tot niets. 
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Dinsdagavond   
sportgroep Loon op Zand

Al een groot aantal jaren zijn in de win-
termaanden, op dinsdagavond, een groep 
sporters actief in De Wetering. Vanaf 5 ok-
tober gaan wij weer van start tot 29 maart 
2022. Dit alles van 20.00 tot 21.00 uur. Lek-
ker ontspannen trainen, in conditie blijven 
en vooral ook leuk de wintermaanden spor-
tend doorkomen! Dit voor ieder in zijn ei-
gen tempo en mogelijkheden.

Voor dit jaar hebben we nog een paar 
plaatsen vrij voor mensen die met ons mee 
willen sporten. In onze groep zitten zowel 
mannen als vrouwen. Zin? Kom eens een 
keertje kijken of meedoen! Inlichtingen Ad 
Leermakers,	tel.	0416-362858.	□

Vijftig jaar!
Dit Loonse knaapje 
werd dinsdag 14 sep-
tember vijftig jaar!

Iedereen die op wat 
voor manier dan ook 
met hem te maken 
heeft, wenst hem als-
nog van harte gefeli-

citeerd met deze verjaardag en natuurlijk 
nog	vele	mooie	en	gezonde	jaren!	□

De volgende Toren-editie
De volgende editie van Rond de Toren ver-
schijnt op 6 oktober. Uw bijdrage(n) voor 
deze editie kunt u aanbie-
den tot uiterlijk dinsdag 28 
september 19.00 uur.

U doet ons een groot ple-
zier door niet tot het laatst 
toe te wachten met het 
aanbieden van uw kopij, 
zodat wij ook de tijd heb-
ben om alle zorg te besteden aan het op-
maken ervan. Dank u wel!

Redactie Rond de Toren
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Summer Fair

Op zondag 12 september was de parkeer-
plaats achter ‘de Bank’, ofwel sportschool 
EasyFit, het toneel van de Summer Fair.

Diverse plaatselijke ondernemers boden 
hier hun waren aan. Zo waren er boeken, 
accessoires, (kinder)cadeautjes, make-up, 
kleding, tassen en nog veel meer te koop.
Hoewel de wolken er wat dreigend uitza-
gen, bleken de weergoden de organisatie 
toch goed gezind en was het de hele dag 
droog en aangenaam. Ook met de geldende 
maatregelen werd goed rekening gehou-
den, onder andere door middel van een 
looproute. Zo was het mogelijk om veilig 
iets gezelligs te organiseren.

Natuurlijk werd ook de inwendige mens 
niet vergeten en Lunchroom ’t Benkske 
verzorgde heerlijke huisgemaakte lekker-
nijen. Ook aan de zoete trek was gedacht. 
Hierdoor werd het een complete middag 
uit en voor iedereen wat wils. Het was er 
gezellig, maar niet te druk. De organisatie 
kan terugkijken op een geslaagde eerste 
editie!

Redactie: Kristel Vermeer
Foto՚s: Loonsfotowerk.nl
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Geweldig succes voor gratis zomerkampen op De Binnenheide

Het was tot op het laatste moment span-
nend wat betreft de aanmeldingen voor dit 
gratis zomerkampfestijn. Maar op het mo-
ment	dat	we	een	promofilmpje	hadden	ge-
plaatst op Facebook ging het gelukkig snel 
met de inschrijvingen, waardoor we een 
leuke driedaags programma voor de kinde-
ren konden houden in week van 23 t/m 29 
augustus. In totaal voor 43 kinderen. Meer 
dan 90% van de kinderen die deel hebben 
genomen zijn om verschillende redenen 
niet op vakantie geweest en wij zijn dan 
ook ontzettend blij dat we alle deelne-
mende kinderen drie leuke dagen hebben 
bezorgd.

Drie dagen druk bezig
De eerste dag werd er volop genoten van 
de speeldag. Pizza’s bakken door de kinde-
ren en later ook het bezoek in de avond 

aan de Loonse Duinen. De tweede dag zijn 
er diverse sponsors en medewerkers van 
de gemeente Loon op Zand geïnterviewd 
door de kinderen. In de ochtend was er een 
workshop waar de kinderen de technieken 
zijn bijgebracht hoe te interviewen en hoe 
je het beste een vraag kan stellen. Er zijn 
veel mooie opnamen van gemaakt waar 
binnenkort een samenvatting van komt 
voor de kinderen die deel hebben genomen 
aan ons kamp. De derde dag werd afgeslo-
ten met een bezoek aan De Efteling en er 
waren kinderen bij die nog nooit in de Efte-
ling waren geweest.
Het was prachtig om te zien hoeveel ple-
zier kinderen beleven aan een bezoek aan 
de Efteling. Er was ook nog zakgeld voor de 
kinderen om wat eten en drinken en een 
ijsje te kunnen kopen, kortom een gewel-
dige afsluiting voor de kinderen.
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Vrijwilligers onmisbaar
Natuurlijk kun je niet zonder vrijwilligers 
zo’n kamp organiseren. En wat je alleen 
maar mag hopen gebeurde op de eerste 
dag: alle 15 vrijwilligers waren aanwezig 
en de rest van de week zouden we met 10 
vrijwilligers zijn. Bijna alle dagen zijn ze 
aanwezig geweest en iedereen heeft meer 
gedaan dan waar ze zich voor hadden op-
gegeven. Wat een teamwork van deze top- 
vrijwilligers, waar niets teveel voor was en 
alles	hebben	gedaan	om	de	kinderen	fijne	
dagen te bezorgen.

Hartelijk dank aan sponsoren
Verder bedank ik alle sponsors die dit mo-
gelijk hebben gemaakt: Gemeente Loon op 
Zand - De Efteling - Coop supermarkt - Sla-
gerij	William	Martens	 -	R&R	 ICT	 -	Zetsup-
port BV - Haar bij mij - van de Langenberg 
Landbouw - Tresanti.

Jan van der Voorden, De Binnenheide

+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

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

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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WE MOGEN WEER FEESTEN! 
HIGH TEA  

FEESTBUFFET 
BORRELPLANKEN 

VOLLEDIG VERZORGDE BBQ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Donatie vanuit de gemeente

Elke week krijgen zo’n 300 mensen in Ne-
derland buiten het ziekenhuis een hartstil-
stand. De kans op overleven is het grootst 
als binnen 6 minuten gestart wordt met 
reanimeren. Daarbij is een automatische 
externe	 defibrillator,	 de	 AED,	 vrijwel	 on-
misbaar. Het apparaat helpt de eerste-
hulpverlener bij het op de juiste manier 
toedienen van hartmassage en elektrische 
schokken om het hart weer op gang te 
brengen.
 
Die AED’s moeten om de zoveel tijd ver-
vangen worden. Inwoners en ondernemers 
brachten	 met	 een	 flesseninza-
melingsactie € 2.462,50 bij el-
kaar. De gemeente verdubbelde 
die opbrengst zodat ook straks 
iedere wijk tenminste één AED 
heeft.
Wethouder Jan Brekelmans over-
handigde hiervoor een cheque 
van € 5.000,00 aan Danielle de 
Jong, voorzitter van EHBO-ver-
eniging Sint Rafaël (foto).

Wij willen de gemeente Loon 
op Zand, de inwoners en de su-
permarkten die hier aan mee-

gewerkt hebben hartelijk danken voor de 
mooie opbrengst. Samen met Stichting 
Heartsafe Kaatsheuvel zullen we zorg dra-
gen dat het geld ten goede komt aan de 
AED’s!

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrijwil-
ligers en we zetten ons met hart en ziel 
in om ervoor te zorgen dat in ons dorp de 
nodige EHBO-geschoolde mensen komen. 
Met mensen samenwerken voor mensen, 
het is een geweldige- en dankbare taak om 
te mogen vervullen!

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

EHBO-Vereniging Sint Rafaël

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Coronacrisis anno 2021
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  Yoga 
 

Geeft je kracht, balans en 
helpt te ontspannen 

Je bent welkom voor een gratis 
proefles op maandag- of 
dinsdagavond 
 
Voor meer info: Lydia Dijkshoorn 
                             06-51760534 

www.openjehart.net 

 ° Familie Van de Plas uit Udenhout genoot op 
12 september van hun gewonnen ballonvaart, 
op basis van hun ingezonden tekst op de 
ansichtkaarten, richting het zuiden. (Foto RdT)
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Hartelijk dank

Langs deze weg willen wij iedereen har-
telijk danken die ons 50 jarig huwelijk 
tot een onvergetelijke beleving heeft 
gemaakt! Inclusief een serenade op  
1,5 meter!

Toon en Maria Verhoeven

Mooi concert in Het Witte Kasteel

Op 12 september jl. speelde het ensemble 
‘Canned Classics strijktrio’ een bijzonder 
mooi concert van beroemde componisten. 
Het trio wordt gevormd door Janneke Zeg-
veld (viool), Rita Biasi (altviool) en Marieke 
Langkamp (violoncello). Voor elk muziek-
stuk werd een toelichting gegeven zodat de 
muziek nog meer tot de verbeelding sprak.

Op het programma stond o.a. een strijk-
trio van Joseph Haydn en delen uit de Gold-
bergvariaties en de driestemmige inventies 
van Bach in een bewerking voor strijktrio.
Tevens muziek, zowel oorspronkelijk als 
bewerkt voor viool/altviool duo van di-
verse componisten. Behalve Bach en Haydn 
ook werken van Mozart, Beethoven en Men-
delssohn. Een zeer afwisselend programma 
dat zeer werd gewaardeerd door het aan-
wezige publiek! 

 °Canned Classics strijktrio. Foto RdT
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AGENDA
MEER INFO VIA
DE WEBSITE

NIEUWE 
 OPENINGS
TIJDEN

DINSDAG          13 TOT 19u
WOENSDAG    13 TOT 19u
DONDERDAG  13 TOT 20u
VRIJDAG           10 TOT 20u
ZATERDAG      10 TOT 17u

WIJNCURSUS 3 avonden
 145 EURO
Cursus 1 Woensdag 22-9/29-9/6-10
Cursus 2 Donderdag 30-9/7-10/14-10
Cursus 3 Vrijdag 15-10/22-10/29-10

GROTE PROEVERIJ IN DE KIOSK
Zondag 31-10: 13U TOT 19U

ORANJEPLEIN 12  (TEGEN OVER DE KIOSK)
0653643027

ANTOON@BRILLIANT-BOTTLES.COM
WWW.KOOPHIERJEWIJN.NL

DE SPECIALZAAK
 VOOR UW WIJNEN (eigen import) 
STREEKBIEREN EN GEDISTILEERD,  

CURCUSSEN EN WIJNAVONDEN
IN ALLE  SMAKEN EN PRIJSKLASSES , MAAR ALTIJD LEKKER!!
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Een jaar in de wijngaard

Tijdens het bezoek aan een wijngaard in 
onze vakantie, zien we een ontspannen, 
goedgeluimde wijnboer. Hij laat ons pas-
sievol zijn wijnen proeven. Men denkt, 
wijnboer worden lijkt me wel wat! Maar  
voor je wijnboer bent, zijn er al wat hor-
des genomen.

Een zaak overnemen of door vererving in je 
bezit krijgen, is het eenvoudigste, tenmin-
ste als je de ingewikkelde Franse erfrecht 
wetgeving kent. Maar dan…

Niet iedere boer is wijnmaker, je kan ze 
beter zien als bedrijfsleider. De meesten 
hebben nog steeds een adviserend oeno-
loog nodig. De ECHTE wijnmaker, univer-
sitair geschoold, adviseert over oogsttijd-
stip, wat en wanneer er in de wijngaard 
iets gaat gebeuren.
Tja, als je maar één keer kans op oogst 
hebt (lees inkomsten) per jaar, neem 
je geen risico. Wat gebeurt er nadat de 
oogst is binnen gehaald, het jaar rond, 
op het wijnbedrijf? In grove lijnen dit: De 
druiven worden geselecteerd (al dan niet 
ontsteeld), geperst bij blauwe druiven, 

gekneusd bij de witte druiven. Het gisten 
gaat daarna beginnen. Gisten is altijd een 
hekel punt dat goed gecontroleerd moet 
worden, hier is geen ruimte voor fouten.

Tijdens de winter moet er gesnoeid wor-
den, die gezellige boer uit dat zomerse 
plaatje staat nu vaak in guur, nat en koud 
weer op de akker zijn stokken te snoeien 
en klaar te maken voor een nieuwe oogst.
Dit duurt de hele winter tot grofweg eind 
februari. De selectie van de overgebleven 
loten en de aard van het werk zorgen er-
voor dat dit nog niet mechanisch gebeurt.

De maanden hierna gaat de temperatuur 
langzaam omhoog, het wordt lente.
De wijnrank ontwaakt uit zijn comateuze 
winterslaap. De sappen gaan stromen. Tak-
jes en knoppen, waaruit de bladeren zich 
vormen, komen aan de wijnrank. Heel be-
langrijk is dan het grondwerk, dit is om vol-
doende zuurstof in de grond te krijgen.

De boer gaat wederom de hele wijngaard 
door, nu om de groeiende twijgen te lei-
den. Dit opbinden gebeurt ongeveer een 
keer of drie per voorjaar. Om zijn tere kno-
pen te beschermen, moet hij allerlei voor-
zorgsmaatregelen nemen tegen nachtvorst, 
hagelschade, hongerig wild, insecten, rot 
en bacteriën. Dit houdt hem bezig en soms 
ook wakker, het gehele vroege voorjaar.
Wanneer hij het heeft overleefd, mag hij 
de wijngaard in om aan bladmanagement 
te doen.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

Voor al uw afgesproken feesten!
    Voor meer info:         
    bel: 06 - 21544234     
    of mail naar: I-amitie@home.nl
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Om de prille vruchtzetting voldoende groei-
kracht te geven, moeten er bladeren af en 
zelfs prille trosjes weggesnoeid worden. Te 
veel trosjes is slecht voor de kwaliteit van 
de wijn. Je kan het vergelijken met een 
theezakje (de bodem). Als je te veel kopjes 
thee moet trekken (de trosjes) dan krijg je 
dunne thee.

Nu zijn we in de zomer terecht gekomen en 
de druiven krijgen kleur en dan maar hopen 
op goed en droog weer voor de oogst.

In de kelder zijn ondertussen de vaten 
een	paar	keer	overgestoken,	de	wijn	gefil-
terd en geklaard, de wijn geassembleerd 
en gebotteld. De kelder wordt weer klaar 
gemaakt voor de ontvangst van de nieuwe 
druiven. En tussendoor wordt er natuurlijk 
ook wijn verkocht!

Antoon Frijters

  

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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Goed bezig!

Hoe duurzaam wil je   
het hebben?
Donderdag 9 september zagen dorpsbewo-
ners een wel erg bijzonder tafereel in de 
Kerkstraat: een langzaam rijdende fors uit 
de kluiten gewassen tankauto, met daar-
achter mensen die heet water over de trot-
toir en andere wegdelen sproeiden dat uit 
deze tankwagen werd aangevoerd.

Geen chemicaliën
Toen wij voor Rond de Toren daarvan een 
foto’s	maakten,	wilde	 de	 chauffeur	 graag	
ingaan op onze vraag waar zij mee bezig 
waren en legde enthousiast uit: “deze 
tankauto bevat zo’n 35.000 liter heet wa-
ter. Water dat door restwarmte op tempe-
ratuur is gebracht: warmte dat normaal 
gesproken verloren zou gaan. 
Dankzij het gebruik van heet water voor 
het bestrijden van onkruid, wordt het 
grondwater niet belast met chemicaliën en 
past deze methode precies in de beperkin-

gen die overheden stellen aan het gebruik 
van chemicaliën voor onkruidbeheer. Daar-
bij komt ook nog eens het voordeel dat wat 
wij als team dit in één keer doen, wat in 
het verleden door heel wat onkruidbestrij-
dings-voertuigen werd uitgevoerd die ge-
zamenlijk veel meer brandstof verbruiken 
en uitlaatgassen produceren dan ik in mijn 
eentje met deze tankwagen. Dus hoe duur-
zaam wil je het hebben?”

En voordat hij de bocht neemt en uit ons 
zicht	verdwijnt,	wil	de	chauffeur	nog	kwijt:	
“Door onkruid, algen en mos met heet wa-
ter te behandelen, wordt de celstructuur 
ervan vernietigd: het plantje sterft af. Het 
dode onkruid waait na een aantal dagen 
vanzelf weg, of u veegt het even op. En het 
mooie is dat weersomstandigheden geen 
enkele invloed hebben op de behandelme-
thode!”
En na deze uitleg is het voor ons duidelijk: 
dit is pas duurzaam te werk gaan! Goed be-
zig dus!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Foto RdT
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Vrijwilligershulp bij geldzaken

Heb	je	ervaring	met	financiën?	Wil	je	graag	
dat een administratie op orde is? Heb je ge-
duld en zo’n 2 tot 4 uur per week tijd? Dan 
zijn dorpsgenoten die tijdelijk niet (meer) 
in staat zijn zelfstandig de administratieve 
handelingen te verrichten op zoek naar 
jou.	Jij	kunt	ze	helpen	om	financiële	pro-
blemen te voorkomen of op te lossen. We 
bieden jou ondersteuning en een basistrai-
ning thuisadministratie. Je kunt bovendien 
aansluiten bij het team formulierenbrigade 
en administratiemaatjes van de Klussen en 
Dienstencentrale.

De basistraining thuisadministratie start in 
oktober. Humanitas verzorgt deze op dins-
dagmiddagen 5, 12, 19 oktober en 2 novem-
ber 2021 van 13.30 uur tot 16.30 uur bij 
KDC in Kaatsheuvel. Als voorbereiding volg 
je via e-learning een aantal workshops.
Meer informatie over de training vind je 
op: www.loonopzandvoorelkaar.nl/ 
cursusaanbod

Ben je geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie of om je aan te 
melden contact op via:
info@loonopzandvoorelkaar.nl 
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

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

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Burgemeester Hans Janssen: ‘We staan pal voor het belang van ál onze inwoners’

Regio zoekt plekken voor vluchtelingen en statushouders
Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 
augustus jongstleden gevraagd met spoed 
te zoeken naar plaatsen om statushouders 
en vluchtelingen onderdak te bieden. De 
Regio Hart van Brabant pakt deze opdracht 
met negen gemeenten gezamenlijk aan. 
Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk 
treedt hierin op als hun voorman.
“We combineren wat we leerden in 2015 
met de manier waarop we nu de corona-
pandemie het hoofd proberen te bieden”, 
vertelt burgemeester Janssen. Net als in 
2015, toen duizenden, vooral Syrische, 
vluchtelingen in Nederland ondergebracht 
moesten worden, is hem gevraagd bestuur-
lijk het voortouw te nemen. Onder zijn 
voorzitterschap komt het aanbod van Hart 
van Brabant tot stand.

Inventarisatie
Ieder van de regiogemeenten is de moge-
lijkheden op het eigen grondgebied nage-
gaan. Die variëren van het opzetten van 
tijdelijke onderkomens voor nieuw aange-
komen vluchtelingen tot het versneld op-
nemen van mensen met een verblijfsstatus 
die nu nog in een asielzoekerscentrum (azc) 
zitten. De opbrengsten van deze eerste  
regionale inventarisatie worden vandaag 
aan de provincie aangeboden.

Twee dagen nadat het verzoek de gemeen-
ten bereikte, hadden burgemeesters en 
wethouders hun eerste overleg. Iedere ge-
meente wil mensen in nood menswaardig 
opvangen en wil er alles aan doen om cri-

sisnoodopvang in tenten en sporthallen te 
voorkomen. De deelnemende gemeenten 
willen het huidige probleem gezamenlijk 
en integraal oplossen en samen voorkomen 
dat de regionale samenleving overbelast 
wordt. Janssen: “Brabanders zijn harte-
lijke mensen maar de combinatie van te 
veel nieuwkomers en te weinig vrijwilligers 
op één plek zou funest zijn voor het draag-
vlak.”

Voor leden én niet-leden van de FNV

Uitnodiging ՙSamen werken aan 
een sociale Energietransitie՚

Het gaat echt gebeuren, ook in Loon op 
Zand en Waalwijk. De FNV is voor de 
energietransitie, maar wat betekent dit 
voor de betaalbaarheid, de eerlijke ver-
deling van kosten, de noodzakelijke aan-
passingen in vakmanschap, in onderwijs, 
in werk?
Een mooie thema-avond. Laat je goed 
informeren. We horen graag wat jou be-
zighoudt; denk mee, praat mee, deel je 
wensen en zorgen!

•	Datum: 6 oktober.
•	Tijd: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 

uur, afronding 21.30 - 22.00 uur.
•	Locatie: De Gildenbond,  

Mgr. Volkerstraat 3, Kaatsheuvel.

Vanwege de coronamaatregelen aanmel-
den voor 29 september via:  
vo-zuidoost@fnv.nl
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Statushouders
Naast mogelijkheden voor de acute opvang 
van vluchtelingen onderzoeken de regio-
gemeenten hoe ze sneller meer mensen 
met een verblijfsvergunning uit de azc’s op 
kunnen nemen. Hen opnemen vergt, ook 
in verband met de krappe woningmarkt, 
meer dan een week voorbereiding. Zo zijn 
bestemmingsplanwijzigingen nodig om 
versneld bedrijfsgebouwen voor bewoning 
geschikt te maken (één van de geopperde 
ideeën).

Janssen bepleit zorgvuldigheid. “Neder-
land heeft de morele plicht te zorgen voor 
mensen in nood, dat vinden gelukkig heel 
veel mensen. Ik kan me echter voorstel-
len dat mensen aarzelen als er in ineens 
in jouw straat een aantal nieuwkomers 
komt wonen.” Aan gemeentebesturen om, 
zij aan zij met inwoners, ondernemers, 
verenigingen maar ook de gemeenteraad, 
te maken dat de situatie voor iedereen 

hanteerbaar blijft. Met aandacht voor de 
buurt, met waar nodig extra mensen en be-
geleiding. “We staan pal voor het belang 
van ál onze inwoners.” Dat betekent ook 
dat de gemeenten oog houden voor andere 
woningzoekenden. Ze zijn en blijven ook 
voor deze inwoners op zoek naar geschikte 
woonruimte.

Aanbod
De precieze inhoud van het aanbod vanuit 
de Regio Hart van Brabant aan de provincie 
wordt, net als in 2015, in dit stadium nog 
niet bekendgemaakt.

Janssen: “We gaan niet mensen confronte-
ren met plannen waarvan het nog maar de 
vraag is of ze ooit doorgang vinden. De pro-
vincie kan nu eerst aan de slag met de op-
ties die vanuit de Brabantse regio’s worden 
aangereikt. We gaan ervan uit spoedig te 
horen welke opties verder kunnen worden 
uitgezocht.” □
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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: Niels Kuijl, 0900-8844, 
e-mail: niels.kuijl@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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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.

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
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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 (dames)
Repetitie	woensdag	10.00-12.00	՚t	Maoske.
Info: Wilma van derSanden, tel: 0416-362625.

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.

DE ZONNEBLOEM LOON OP ZAND/DE MOER
Secretaris: Mevr. Hennie Ligtvoet, 06-37281946,
Tuinstraat 22, 5175 CR  Loon op Zand.
e-mail: h.ligtvoet@home.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 e-mail: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

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

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

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

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’, 
Info: www.cochonnetclub.nl. Dinsdag club-
avond. Vrij boulen voor iedereen: woensdag 
vanaf 13.30 uur en zondag 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. 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
Nr. 18 verschijnt op 24 november 16 november vóór 19.00 uur
Nr. 19 verschijnt op 8 december 30 november vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor alle activiteiten in onze agenda, 
zie onze website: www.ronddetoren.nl.

Voor gratis opname van uw berichten 
in deze agenda kunt u een mail sturen 
naar: info@ronddetoren.nl.

Voor alle activiteiten in onze agenda, 
zie onze website: www.ronddetoren.nl.

tel.: 0416 - 363 902

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

September
26 Loonse Garagesale. 

Voor deelname e-mail naar:
loonsegaragesale@gmail.com

26 Maak kennis met het BendeFestijn 
van de Witte Veer bij Het Witte Kas-
teel van 12.00 tot 17.00 uur.
Oktober

1 Laatste inschrijfdag voor de Loonse 
Dorps Quiz 2021-2022 op 15 januari 
2022. Inschrijven via:
https://kwis.loonsedorpskwis.nl/

3 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel,	Plantloon	(met	de	fiets).

4 Klapstoelenconcert	 Sophia՚s	 Ver-
eeniging bij Het Witte Kasteel, aan-
vang 19.00 uur. Toegang gratis. Bij 
slecht weer in De Wetering.
Legitimatie en coronatoegangsbe-
wijs zijn verplicht vanaf 13 jaar.

8 Online	PubQuiz	Sam&	voor	vrijwilli-
gers te Loon op Zand via: 
www.loonopzandvoormekaar.nl. 
Een week voor aanvang aanmelden 
via: 0416-280280.

9 PubQuiz voor vrijwilligers te Loon op 
Zand in De Kuip om 19.00 uur. Een 
week voor aanvang aanmelden via: 
0416-280280.

19 Repaircafé in De Wetering van 19.00 
tot 21.00 uur.





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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