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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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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   

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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VAN DE REDACTIE...............

Coaches
De coach doet het of fantastisch of krijgt de schuld als het niet goed uitpakt. Meestal den-
ken we dan meteen aan sportcoaches, maar de wereld is vergeven van mensen die andere 
mensen coachen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een coach voor.  En op zich 
als	je	de	definitie	van	coach	bekijkt	dan	kan	die	mens	goed	en	nuttig	werk	verrichten.
Een coach of begeleider houdt zich bezig met de coaching van een persoon of groep bij: 
het	verrichten	van	(bijzondere)	fysieke	(sportieve)	handelingen,	het	uitvoeren	van	com-
plexe handelingen, het vinden van antwoorden op vragen, het vinden van oplossingen voor 
problemen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden, het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden. Eigenlijk dus een gids op een voor de betrokkene onbekend terrein.

Al eens bekeken hoeveel soorten coaches er zijn? Je komt al snel tot een stuk of veertig 
aandachtsvelden van coaching. Wat te denken van een klaagcoach, gelukcoach, omdenk 
coach, opruimcoach, sportcoach, voetbalcoach, levenscoach, bedrijfscoach, opvoedings-
coach, studiecoach, studentendecaan, businesscoach, leadershipcoach, lifecoach, loop-
baancoach, mentalcoach, stresscoach, teamcoach, worklifecoach, communicatiecoach, 
financiële	coach,	budgetcoach,	competentiecoach,	in-company	coach,	mentoringcoach,	
preventieve coach, relatiecoach, personal coach, speedcoach, spirituele coach, coach 
voor starters, expertcoach, structuurcoach, slaapcoach, politieke coach, enz., enz. Op 
elk potje past een dekseltje.

Coaching is natuurlijk al van alle tijden. Als je een vak wilde leren ging je vroeger in de 
leer als gezel bij een meester. En als je een meesterstuk had afgeleverd, dat aan alle ei-
sen voldeed, mocht je je ook meester noemen van dat gilde vakwerklieden.
Kunnen we dan niks meer zelf? Of is onze wereld zo complex geworden dat we dit soort 
coaches nodig hebben. Mogen we ook nog leren van onze eigen fouten? De som van al je 
fouten heet ervaring. Iemand met veel ervaring heeft dus veel fouten gemaakt en ervan 
geleerd. In de politiek wordt een fout vaak afgestraft met aftreden van de bewindsper-
soon, terwijl in het bedrijfsleven ze met een mooie bonus de deur uit worden gebonjourd. 
Geen coach die het heeft kunnen voorkomen. Het heeft vast iets te maken met onze 
prestatiegerichte maatschappij waarin we greep willen houden op ons leven. Het moet 
allemaal	goed	gaan.	We	moeten	het	goed	doen,	het	moet	beter,	efficiënter,	gestructu-
reerder, sneller.

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van Rond de Toren. Weer gemaakt door mensen die 
gaandeweg hebben geleerd om gesprekken te voeren en teksten te schrijven, artikelen 
op te maken en foto’s te bewerken. Geleerd hebben van hun fouten. Dat alles onder de 
bezielende leiding van onze eindredactiecoach. Voor hem zoeken we nog een opvolger. 
Niet omdat hij het niet goed doet, o, nee!! Hij wil het na heel veel jaren kalmer aan gaan 
doen. Denk je dat deze vrijwilligersfunctie wel iets voor je is, laat ons dat weten. En be-
denk dat we alle mogelijk vormen van coaching voor je achter de hand hebben, maar het 
meest vertrouwen we toch op de meester- gezel aanpak.
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Bijna een eeuw levenservaring

Tijdens mijn dagelijkse digitale rondje 
langs het wereldnieuws valt mijn oog op 
een berichtje uit ons eigen Brabant: Me-
neer Hermkens vertelt weliswaar kort zijn 
verhaal, maar zijn woorden blijven onge-
woon lang in mijn hoofd hangen.

“Harrie is bang voor de dood en daarom te-
kent hij voor zijn leven”, zo luidt de titel.

Deze zin brengt me langs onderwerpen als 
levenseinde, beslissingsrecht, ouderdom 
met gebreken, maar ook nieuwsgierigheid. 
De laatste jaren raast het leven ook aan 
mij in een sneltreinvaart voorbij en denk ik 
vaker aan de eindigheid van het leven. Wat 
bedoelt de journalist in deze krantenkop 
en vooral: Wat heeft Harrie te vertellen? 
In de lunchpauze op mijn werk overtreed 
ik alle regels van mindful leven en eet ik 
mijn brood naast de computer. Aandachtig 
lees ik het korte interview. De rode draad 

van het verhaal? Harrie is ervan overtuigd 
dat hij bezig moet blijven om zo minder 
aan de eindigheid van zijn eigen bestaan 
te	 denken.	 Hij	 is	 namelijk	 ՙals	 de	 dood՚	
voor de dood. Op zijn Facebookpagina lees 
ik dat Harrie met zijn geliefde Greetje in 
Loon op Zand woont. Als ik voor Rond de 
Toren een bericht via Messenger verstuur 
krijg ik al snel antwoord. Dochter Stella is 
op bezoek en zo spreek ik Harrie even aan 
de telefoon om een afspraak te maken. “U 
moet luid en duidelijk spreken en het ge-
sprek wel kort houden hoor, anders wordt 
het me te vermoeiend”, zegt hij. Voor mij 
zijn dat drie pittige persoonlijke uitdagin-
gen, maar ik probeer het, zo beloof ik. U 
begrijpt het, onze ontmoeting was op zijn 
minst bijzonder te noemen. Die bleef ook 
weer lang hangen in mijn hoofd, dus eigen-
lijk schoot ik er niet zo veel mee op. Of 
toch wel? Beslist u zelf…

Kwetsbaar en sterk tegelijk
In een appartement dat uitkijkt op de 
Loonse kerktoren zit ik tegenover Harrie 
Hermkens en zijn echtgenote. Ze zitten sa-
men op de bank, waarbij Greetje af en toe 
zijn hand vastpakt of liefkozend zijn schou-

der aanraakt. “Sinds drie 
jaar wonen we in het mooie 
Loon op Zand. Een residen-
tie omschrijf je het beste 
als een ideale plek waar je 
je letterlijk neer wilt zetten. 
Na een bedrijvig leven zijn 
alle bewoners hier neerge-
streken om in een plezierige 
omgeving van hun rust te ge-
nieten.

En juist daar schuilt ook het 
grootste gevaar. Ik denk dat 
je bezig moet blijven om het 
hier op aarde zo lang moge-
lijk vol te houden, althans zo 
geldt dat voor mij”, zo start 
Harrie ons gesprek. Daarmee 

 °Harrie Hermkens, fotografie Martin Swinkels, 
bewerkt met het computerprogramma Prisma.
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geeft hij meteen aan waarom hij zo graag 
met andere bewoners discussieert over 
uiteenlopende onderwerpen of vroegere 
bezigheden, zoals paardrijden, verbouwin-
gen, zwemmen.

Eén hobby is altijd gebleven: tekenen. 
Vooral pentekeningen van bomen en vrou-
wen zijn favoriet en tegenwoordig gebruikt 
Harrie ook een computer om animaties te 
maken. “Kijk daar maar eens op tafel, ik 
heb ter inzage wat prenten, een korte be-
schrijving van mijn leven en een boekje 
met pentekeningen van een expositie voor 
je klaargelegd. Als je belooft dat je ze te-
rugbrengt, mag je ze thuis inzien. En het 
stukje niet te persoonlijk, graag.”

zin van 9 kinderen al op zijn twaalfde het 
ouderlijk huis verliet om in Sint-Oedenrode 
een opleiding aan het seminarie aldaar te 
volgen.	 Talen,	 filosofie,	 theologie,	 kunst;	
Harrie stort zich op zijn studie en is zeer 
geïnteresseerd in alles wat de paters hem 
bijbrengen. Als een spons in het water 
zuigt hij de kennis op. Vooral in de klassie-
ke talen blinkt hij uit. Maar het leven kan 
raar lopen en uiteindelijk besluit Harrie 
om géén priester te worden, maar verder 
te gaan studeren aan de Universiteit van 
Nijmegen. Hij kiest verrassend genoeg niet 
voor de studie Latijn of Grieks, maar voor 
Nederlandse taal- en letterkunde.

Nederlandse les
Harrie ontmoet later zijn vrouw en woont 
met zijn gezin in Limburg, om uiteindelijk 
te verhuizen naar Brabant voor zijn werk 
aan de Katholieke Leergangen, waar hij 
aspirant-leraren Nederlandse les geeft. 
“Ik heb langer gestudeerd dan lesgegeven, 
want ik ben al met pensioen sinds mijn 
eenenzestigste”, zo glimlacht Harrie. Het 
onderwijs heeft echter nog steeds zijn be-
langstelling, al vindt hij het jammer dat 
vooral het mbo aan degelijkheid heeft in-
geleverd. Zijn advies zou zijn om meer met 
jongeren in gesprek te gaan over wat hen 
bezighoudt en meer aandacht te schenken 
aan lees-, schrijf- en spreekonderwijs.
Hoe wordt je 100 jaar?
Meneer Harrie, de vraag is vast al 100 keer 
langsgekomen, maar hoe werd u bijna 99 
jaar? Denkt u dat uw persoonlijke invloed 
daarin groot is geweest? “Nou, ik zal u 
zeggen, God mag het weten, want ik heb 
nooit veel gesport, ik heb altijd graag een 
borreltje jenever gedronken en vanaf mijn 
twaalfde heb ik gerookt. Niet over mijn 
longen, hoor, maar wel een sigaartje of een 
pijp. Kijk, als je in een seminarie woont 
en je mag geen meisjes kussen, dan moet 
je iets anders doen met die lippen, niet-
waar?”, zo lacht Harrie.

Deo volente
Deze meneer, die in 1922 in Noord-Limburg 
geboren werd, weet wat hij wil, zoveel is 
duidelijk. “In november hoop ik 99 jaar te 
worden, Deo volente, zo God het wil”, zo 
vervolgt hij. Godsdienst speelt sowieso een 
grote rol in Harrie’s leven, want ooit had 
hij een priesterroeping, zoals hij het be-
noemt. Ik kan me nog herinneren dat mijn 
eigen familie ook een heeroom kende, waar 
met respect over gesproken werd. Harrie 
keek ook op naar zo’n oom en het was dus 
niet vreemd dat hij als oudste uit een ge-

 °Voorblad van het boek met verzamelde en 
geëxposeerde prenten.
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Gelukkig getrouwd
Toen hij zijn eerste vrouw verloor brak een 
verdrietige, eenzame periode aan. “Och”, 
zegt Greetje, “En zo raakte ik op een dag 
aan de praat met een mevrouw die Harrie 
van vroeger kende omdat ze vaak model 
voor hem was. Ze probeerde ons te kop-
pelen, maar ik was al 20 jaar weduwe en 
ik hoefde geen man meer. Pak jij hem zelf 
maar, zei ik tegen haar. Maar uiteindelijk 
zijn we, heel modern, op een date geweest 
in een Tilburgs café. Ik viel meteen op 
zijn wijsheid.” En die klik was er bij Har-
rie ook. “Tijdens onze tweede afspraak gaf 
ik Greetje een kus. Zij vroeg meteen of ik 
rookte, waarop ik besefte dat ik de keuze 
moest maken tussen de sigaar of een mooie 
vrouw. Stoppen met roken was in een se-
conde beslist. En als ik het kan na meer 
dan 70 jaar, kan iedereen het!”. 11 jaar ge-
leden zijn ze getrouwd. Harrie heeft nooit 
meer gerookt.

Discipline en fatsoen
Er	 zijn	 nog	 heel	 veel	 fijne	mensen,	maar	
soms mist men discipline en fatsoen, wat 
vroeger zo gewoon leek te zijn? “De wereld 
is inderdaad hard en zakelijk geworden. 
Mensen oordelen snel. Ik zou ze advise-
ren eerst over zichzelf te oordelen. Als je 
daarna de keuze hebt tussen een negatief 
of een positief oordeel over een ander, dan 
eerst voor het mooie te gaan. Het maakt 

alles zoveel prettiger en je kunt je stand-
punt altijd nog bijstellen.”

Verschrikkelijke kusjes
Wat waren voor u de belangrijkste ontwik-
kelingen gedurende uw leven, persoonlijke 
hoogte– en dieptepunten daargelaten? “Ik 
denk dat we met te veel mensen zijn. De 
helft zou meer dan genoeg zijn. De medi-
sche wetenschap is misschien een zegen 
voor het individu, maar wel een probleem 
voor Moeder Aarde.
Of we nog iets moeten meenemen uit de 
coronapandemie? Zeker, er zal blijvend 
minder lichamelijk contact zijn. Voor mij 
betekent het dat we van die drie verplich-
te, verschrikkelijke kusjes af zijn!”

Harrie en Greetje, een prachtig stel. Ik zag 
weer eens dat liefde niks met leeftijd te 
maken heeft. Thuis bekijk ik zijn tekenin-
gen waaraan je kunt zien dat hij - weleens 
- donkere gedachten heeft. Voor Harrie is 
tekenen een uitlaatklep om de gedachten 
in zijn hoofd even stil te zetten, al zit er 
ook	een	flinke	dosis	humor	in	zijn	prenten.	
Zoals Harrie het zegt: “Met zelfspot help je 
jezelf een heel eind de goede richting in!”

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Prent, Harrie Hermkens
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Spannende fietsroute ՙBende 
van de Witte Veer՚ gelanceerd

Brabant is een spannende fietsroute rij-
ker: de ‘Bende van de Witte Veer’. De 
nieuwe belevingsroute volgt de sporen van 
de bekendste Brabantse bende ooit. Deze 

bende, geleid door 
Swarte Johannes, 
was begin achttiende 
eeuw de schrik van 
de streek De Langs-
traat. De fietsroute, 
ontwikkeld in op-
dracht van Regionaal 
Buro voor Toerisme 
(RBT) De Langstraat, 

in samenwerking met VisitBrabant Route-
bureau, Breda University of Applied Sci-
ences en lokale ondernemers en organisa-
ties, werd zondag 26 september officieel 
geopend tijdens het goed be-
zochte BendeFestijn bij Het 
Witte Kasteel in Loon op Zand.

Gratis fietsroute
In samenwerking met diverse 
partners heeft RBT De Langs-
traat een spannende 43 kilo-
meter	 lange	 fietstocht	 uitge-
bracht, 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 kilometer.

De route is gemakkelijk te vol-
gen, dankzij de knooppuntbe-
wegwijzering. Fietsers komen 
langs lokale hotspots waar ze 
even de benen kunnen strek-
ken. De gratis route, die je het 
hele	jaar	door	kunt	afleggen,	is	

onder andere verkrijgbaar bij de Toeristi-
sche Informatiepunten van RBT De Langs-
traat, maar ook te downloaden op www.
bezoekdelangstraat.nl/routes. Startpunt 
van	fietsroute	‘Bende	van	de	Witte	Veer’	is	
Camping De Zwammenberg in De Moer.

Fietsen langs mysterieuze plekken
De route voert langs mysterieuze plekken, 
zoals Het Witte Kasteel in Loon op Zand, 
de Ruïnekerk in Dongen en riviertje de 
Donge. Fietsers passeren bovendien het 
schitterende Nationaal Park De Loonse en 
Drunense Duinen. Bij diverse gastvrijheids-
locaties langs de route worden speciale 
producten en activiteiten aangeboden die 

 °De belevingsroute ՙBende van de Witte Veer՚ 
werd gelanceerd tijdens het Bendefestijn bij 
Het Witte Kasteel in Loon op Zand op zondag 26 
september en is vanaf heden gratis verkrijgbaar. 
Kijk hiervoor op www.bendevandewitteveer.
nl. (Foto: RBT)
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gerelateerd zijn aan de avonturen van deze 
roversbende, zoals speciaalbier, droplikeur, 
galgenmalen, rondleidingen en workshops 
pennenveren maken. Kijk voor meer infor-
matie op bendevandewitteveer.nl.

BendeFestijn in Het Witte Kasteel
Tijdens	 het	 ‘BendeFestijn	 bij	 Het	 Wittte	
Kasteel’, een goed bezocht evenement 
met sfeervolle marktkraampjes en thea-
teracties in de tuin van Het Witte Kasteel, 
opende	Aileen	Kok	(manager	RBT	De	Langs-
traat)	samen	met	Jan	Brekelmans	(wethou-
der	gemeente	Loon	op	Zand)	en	Veronique	
de	Kort	(projectmanager	VisitBrabant	Rou-
tebureau)	officieel	de	route. 

Gezocht
De organisatie van de aanstaande Loonse 
kerstklokkenloop op zondag 19 december is 
ten behoeve van de aankleding van diverse 
locaties naarstig op zoek naar:
•	echte velours gordijnen
•	lange kunststof guirlandes (slingers):  

géén slingers die je in de kerstboom 
hangt.

Wilt u deze afstaan, dan willen wij deze 
heel graag in ontvangst nemen. Bel hier-
voor	naar	06	–	27264982.	Dank	u	wel!	□
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HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

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



11

Loonse Garagesale 2021

Op zondag 26 september was het zo ver! Al 
vroeg op deze mooie zondag is de Loonse 
Garagesale van start gegaan! Na eerder de 
editie van 27 juni te moeten hebben afge-
lasten, kon deze op 26 september door-
gaan! En… de weergoden waren ons zeer 
gunstig gezind. Het is een prachtige droge 
en zonnige dag en veel koopjesjagers zijn 
al vroeg op pad.
Met maar liefst 51 adressen in Oud Loon en 
60 in de Molenwijck is er een groot deel-
nemersaantal.	 De	 variëteit	 in	 aanbod	 is	
dan ook groot! Van meubels tot planten tot 
trouwjurken tot servies tot speelgoed tot 
kleding tot boeken, alles ertussen in en ook 

weer terug.
Met zoveel adressen is het onmogelijk om 
deze allemaal aan te doen. Gelukkig is er 
een duidelijke plattegrond beschikbaar en 
een lijst met alle deelnemers, met hierin 
ook vermeld wat eenieder verkoopt. Zo 
kun je gericht op pad!

Ik	had	geen	specifieke	missie,	maar	lekker	
rondstruinen en sfeer proeven. Die was op-
perbest! Iedereen had er zin in, het was 
gezellig, er werden uiteraard veel praat-
jes gemaakt en onderhandeld. Ook hoorde 
ik her en der dat er goede zaken werden 
gedaan, de meeste deelnemers waren be-
hoorlijk tevreden over de vele spullen die 
verkocht waren.

Er was een gezellige drukte in het dorp, 
overal hingen kleurrijke ballonnen om de 
deelnemers aan te geven en overal waren 
mensen op pad. Een geslaagde editie!

Redactie: Kristel Vermeer
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50%
KORTING

ELKE 2E

BROEK

EN NOG VEEL 
MEER TOPMERKEN

Kreitenmolenstraat 80 - Udenhout | 013-511 6096   |  Margrietstraat 7 - Goirle | T 013-534 21 28

Korting is geldig op het laagst geprijsde artikel. Niet i.c.m. andere acties en aanbiedingen. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Deze actie is geldig van 11 oktober t/m 7 november.
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Onze Bram wint brons op NK 100 km
Op 11 september ging Bram van Rijswijk 
van start bij het NK 100 km hardlopen tij-
dens de Run Winschoten. Afgereisd naar 
het noorden des lands met vrouw en kind, 
zonder enige verwachting. “Mijn enige doel 
was om weer eens een 100 km uit te lopen, 
dat is namelijk alweer even geleden”, ver-
telde Bram. Alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is om dergelijke afstanden 
hardlopend af te leggen. Niet te geloven! 
Mijn oren klapperen als hij erover vertelt.

Vele verhalen
Uitgebreide verhalen komen mij ten ge-
hore over zijn trainingen, ervaringen en 
belevenissen. Deze man heeft al heel veel 
hardloopkilometers onder de zolen. “Er 
is geen week dat ik niet loop”, zo vertelt 
Bram. “Door het jaar heen train ik op snel-
heid. Echter, de laatste maanden voor het 
NK heb ik me echt gefocust op het kweken 
van inhoud.”

Na 40 km wordt het pas leuk
Je kunt hem natuurlijk ook niet missen 
in het dorp, iedereen heeft hem al eens 
zien lopen. Onze hardloper, onze Bram. 
Soms vertrekt hij vroeg in de ochtend voor 
‘even’	een	rondje	door	de	duinen,	om	wak-
ker te worden. Een andere keer komt hij 
wel zes keer langs De Kiosk tijdens een 
‘duurloopje’,	zoals	hij	dat	zelf	zegt.	“Soms	
vraag ik me weleens af hoe anderen naar 
mij kijken”, geeft hij aan. “Wanneer mijn 
vrouw	en	kind	meefietsen	als	we	een	grote	
ronde door de duinen doen, krijg ik met 
regelmaat te horen dat ik rustig aan moet 
doen of aan mijn hart moet denken.” Bram 
begint te lachen. “Ik doe gewoon mijn 
ding”, zegt hij. “Ik ben een diesel, ik ben 
pas warmgelopen na 40 km, daarna begint 
het pas leuk te worden.”

Vele kampioenschappen
Tijdens dit interessante gesprek met deze 

topsporter val ik van de ene verbazing in de 
andere. In 2014 was hij Nederlands kampi-
oen en in 2017 haalde hij zilver op het NK. 
In de periode daarna bleven de resultaten 
uit. Hij werd vader, heeft niet voluit kun-
nen trainen en als hij wel wedstrijden liep 
raakte hij geblesseerd. “Ik baalde er enorm 
van dat ik geen fatsoenlijke wedstrijd uit-
gelopen had hiervoor” geeft Bram aan. 
“Voor het NK 2021 had ik slechts een doel: 
Het uitlopen van de 100 km zodat ik met 
mijn	dochter	over	de	finish	kan	lopen.”	En	
dat heeft hij gedaan!
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Brons voor Bram
Na 07:55:46 waren de 100 km volbracht en 
liep	hij	over	de	finish.	Zijn	dochter	rende	
er in vol tempo achteraan. Je leest het 
goed,	er	achteraan;	want	Bram	vermoedde	
dat een andere Nederlander hem op de 
hielen zat. Hand-in-hand lopen was er dus 
even niet bij.
Beiden	 behaalden	 zij	 een	medaille;	 Bram	
het brons en zijn dochter kreeg de medail-
le van deelname.

Wat een geweldige prestatie heb je neer-
gezet Bram, daar mag je trots op zijn! Nog-
maals mijn felicitaties voor jou. En of we 
elkaar	 in	 de	 toekomst	 nogmaals	 treffen,	
dat sluit ik zeker niet uit.

In anonieme interviewvorm geschreven 
door: je vrouw, Karin van der Bruggen
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Tuin & Tapas bij basisschool De Vlinderboom
Op vrijdag 17 september verzamelden ou-
ders van kinderen bij basisschool De Vlin-
derboom zich met scheppen, harken, be-
zems, tuinhandschoenen en elektrische 
snoeimachines aan de poort bij het ophalen 
van de kinderen. Tijd om eens goed huis te 
houden in de tuintjes van de verschillende 
klaslokalen!

Tuin
Twee keer per jaar organiseert de school 
een	Tuin	&	Tapas-middag.	Ouders	wordt	ge-
vraagd de handen uit de mouwen te steken 
om de tuin in september winterklaar te 
maken. Dus met goede zin hebben we ons 
in het zweet gewerkt, want wat was het 
een heerlijke warme nazomerse dag. Door 
de natte en minder warme zomermaanden 
heeft het onkruid en het gras iets te en-
thousiast kunnen groeien. Met een klein 
schepje kwamen we daarom niet zo ver, 
dus heeft een aantal ouders nog wat grover 
geschut thuis opgehaald om de aarde van 
de tuintjes om te ploegen. De leerkrachten 
hebben lekker meegeholpen en aanwijzin-
gen gegeven over wat wel en niet mocht 
blijven staan.

Leuke van deze mid-
dag aan het begin van 
het schooljaar is dat je 
gezellig kunt kletsen 
tijdens het wieden met 
andere ouders en de juf-
fen en meester. Zo leer 
je elkaar beter kennen 
en	in	het	kader	‘gedeel-
de smart is halve smart’ 
schept dat meteen een 
band als je samen aan 
een enorme graspol 
staat te trekken.

De kinderen speelden, 

brachten ranja en water rond en hielpen 
mee met harken en vegen. Ook dan zie je 
weer	dat	groot	en	klein	op	deze	school	fijn	
samenwerkt en elkaar over de klassen heen 
goed kent. Nu het oerwoud weg is, komen 
paadjes, perken en zitkuilen tevoorschijn. 
Nu is het verder aan de kinderen! Groep 
7/8 gaat een plan bedenken en tekenen 
voor de invulling van hun tuin en de kleu-
ters kunnen in het voorjaar weer lekkere 
kruiden planten en de moestuin onderhou-
den.
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Tijd voor tapas
ՙWork	hard,	play	hard՚	dus	na	het	tuinieren	
was het tijd voor alle heerlijke tapas die de 
ouders hadden gemaakt. Een enorme tafel 
vol met sushi, courgettesoep, stokbroodjes 
met verschillende dips, quiche, enz. Voor 
de kinderen een ijsje als toetje! De school 
zorgt voor de dorstige mens en zo was het 
feest compleet.

Ik zeg: tot in maart! Voor nu: op naar een 
gezellig schooljaar!

Redactie: Carine van Esch
Foto՚s: RdT

Voor al uw afgesproken feesten!
    Voor meer info:         
    bel: 06 - 21544234     
    of mail naar: I-amitie@home.nl
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PERSONEEL GEVRAAGD: 
 
Een Vroege Vogel om producten in te pakken in onze 
broodbakkerij (m/v). 
Werktijd: zaterdag van 4.00u / 9.00u en oproep rond de 
feestdagen. 
 
Voor info kun je bellen naar 0416-362778 of e-mail naar 
petersmolders@home.nl. 
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KIEN’s Kolumn
Ruim op en door
De laatste vijf jaar trekken langzaam 
in mijn gedachten aan me voorbij. Con-
fronterend maar met een glimlach. Op 
mijn knieën ga ik al vier dagen langzaam 
door de opbergdozen heen en door elke 
kast in het huis. Dat de tijd snel gaat is 
een cliché. Maar wel waar. Dat weet je 
alleen pas als je er middenin zit.

Babykleertjes maat 50, zo ieniemienie 
klein. Het eerste pakje dat ze aankreeg 
nadat ze met haar natte lijfje op mijn 
borst de eerste twee uur van haar leven 
beleefde dichtbij mama en papa. Dat 
truitje gaat in een aparte kist met de 
eerste schoentjes en de favoriete ram-
melaar die ze van oma heeft gekregen. 
Ik hang een rek vol met zwangerschaps-
kleding klaar en zet dozen vol met baby-
kleertjes en baby toebehoren in de gang.

Drie dagen later sta ik op mijn oprit al 
deze herinneringen te 
verkopen voor een hab-
bekrats. We hebben in 
Utrecht op menig rom-
melmarkt een kraam 
gehad en veel (kinder)
kleding verkocht, maar 
hier in Loon is daar dui-
delijk geen markt voor. 
De circulaire economie is 
in een stad waar je veel 
anoniemer door het leven 
gaat misschien wat hip-
per. Maar maakt niet uit, 
al die dozen dan maar 
naar de Kledingbank. 

Al het overgebleven speelgoed naar de 
Speelgoedbank. Ik had op Vinted en 
Marktplaats ook al het een en ander 
verkocht. (Dat levert overigens meer 
op.) Qua opbrengst ben ik dan ook dik 
tevreden en zijn die 4 dagen opruimen 
het waard geweest.

Maar wat de garagesale daarnaast ople-
vert zijn leuke gesprekken, vrolijke voor-
bijgangers en blije kindjes die met hun 
zakcentje iets komen kopen wat papa 
thuis net heeft laten verdwijnen. “Die 
hadden wij toch ook, pap?” “Voor 50 
cent heb je weer een nieuwe!”, roepen 
wij enthousiast. Soms heb je mensen die 
mierenneuken om € 1,-. Omwille van 
de afding-sport gaan onze hakken dan 
ook wat dieper in het zand. En, hebben 
jullie ook dat moppen tappende stel op 
leeftijd aan je kraam gehad? Om te gie-
ren. Altijd wat te beleven op zo’n dag. 
Sommige mensen zitten gewoon om een 
praatje verlegen. Het fijne is dat dat 
niets kost en onze dag kleur geeft!

Volgende keer weer van de partij!
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Stralende creatieve Burendag in Strieckenlaan

Het was een stralende dag tijdens Buren-
dag jl. Vanwege corona was de voorberei-
dingstijd voor deze dag superlang en daar 
werd in de Strieckenlaan gretig gebruik 
van gemaakt. ’s Morgens werden de tenten 
als opgezet, de vele vogelhuisjes schoon-
gemaakt en de plantenbakjes aan de lan-
taarnpalen voorzien van frisse viooltjes. 

De organisatoren hadden zich goed voor-
bereid, zodat groot en klein goed werden 
beziggehouden. Vanaf 14.30 uur werden 
de buren op een 5-tal adressen ontvangen 
voor	‘een	kennismaking	bij	de	buren’	met	
koffie/thee	en	een	plak	cake.	Na	een	uur-
tje werd iedereen welkom geheten in het 
midden van de straat. Voor de kinderen 
waren er enkele spelletjes beschikbaar, 
maar ook ± 15 mini-insectenhotelletjes die 
ze mochten schilderen in diverse kleurtjes. 
Voor de mooiste bewerkingen werden prijs-
jes uitgereikt.
Daarnaast had de organisatie gezorgd voor 
en groots insectenhotel dat enkel nog ge-

vuld moest worden met materialen waar 
insecten van houden, zoals pasklare bam-
boestokjes, stro, bloempotjes, bakste-
nen met gaatjes, hout, holle rietstaafjes 
en klei. Nadat het helemaal gereed was, 
werd het geplaatst in middenberm van de 
Strieckenlaan nabij de rotonde. De oudste 
inwoner van de straat, Peter Mertens, werd 
gevraagd om de opening te verzorgen van 
dit fraaie insectenhotel, waar iedereen nu 
heel erg trots op is.
Na al deze inspanningen werd het tijd voor 
een gepast drankje en andere versnaperin-
gen. De Gezellige Brabander was uitgeno-
digd met een frietkar, zodat ook de hon-
ger gestild kon worden. Mede dankzij het 
grandioze weer duurde deze bijzondere 
Burendag tot in de late uurtjes. Iedereen 
bedankte de organisatoren voor hun ge-
weldige inzet voor deze geslaagde dag, die 
bij iedereen nog lang in hunherinnering zal 
blijven.

Redactie: Jacques van Dooren

Opening van het insectenhotel in de Strieckenlaan door Peter Mertens.
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 °De makers van het insectenhotel Jan Tuijtelaars 
en Erik van Oudheusden.

 °De frietwagen van de Gezellige Brabander.

 °Op de koffie bij de buren.

 °Kinderen met hun schilderklus.
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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.

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Monstermaatjes

Monstermaatjes bestaat 20 jaar! En nu 
denkt u misschien, Monstermaatjes? Ken-
nen we dat? Ik ga u er alles over vertel-
len! Ik spreek af met Vivienne Chavanu, die 
het bedrijf heeft opgericht. Inmiddels be-
staat het bedrijf precies 20 jaar. Een hele 
mooie mijlpaal! Je vindt Monstermaatjes 
in Hoofdstraat 47C, in Kaatsheuvel. Dit is 
het steegje tegenover de kerk in de Hoofd-
straat, of, vanaf de andere kant, naast de 
Action. Veel Loonse mensen weten de weg 
naar Monstermaatjes te vinden en Vivienne 

is zelf al zo’n 10 jaar woonachtig in Loon 
op Zand. Zij vertelt graag meer over haar 
interessante bedrijf!
Vivienne heeft het bedrijf opgericht in 
2001. Ze was moeder geworden van twee 
kinderen en in eerste instantie thuisblijf-
moeder. Toch ging het kort na de geboorte 
van haar jongste kriebelen om terug aan 
het werk te gaan, het liefste zelfstandig. 
Een belangrijke voorwaarde was dat het 
goed te combineren was met het moeder-
schap.

Geen onbekende
Vanuit haar achtergrond en eerdere werk-
ervaring kwam ze geregeld op schoenen-
beurzen en was ze hier geen onbekende. 
Ze kwam altijd op verschillende plaatsen 
en zag hier alle prachtige collecties. Na 
wat navraag gedaan te hebben, bleek dat 
veel van deze collecties in de kliko verdwij-
nen! Heel zonde en bovendien allesbehalve 
duurzaam. Hier was het zaadje geplant bij 
Vivienne en ze startte Monstermaatjes, 
destijds	samen	met	een	vriendin	(welke	na	
een	paar	jaar	stopte)	en	nog	onder	een	an-
dere	naam;	XSample.

Verkoopevents
Het begon met het bezoeken van beur-
zen, de eerste keer in Düsseldorf. Hier 
had ze een lijst gemaakt van merken 
waarvan ze hoopten dat ze zouden 
aanhaken en dit bleek zeer aan te 
slaan. Tien merken deden direct mee 
aan dit initiatief, en wilden graag hun 
samplecollectie aan Vivienne verko-
pen.	XSample	was	geboren.	In	eerste	
instantie alleen met damesschoe-
nen en enkel tijdens verkoopevents. 
Dit is nog steeds het concept achter 
Monstermaatjes;	 verkopen	 enkel	 ge-
durende verkoopevents. In 2001 be-
gon dit met twee verkoopevents per 
jaar;	één	voor	het	winterseizoen,	en	
één voor het zomerseizoen. Inmiddels 
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is dit uitgegroeid tot zo’n tien verkoope-
vents per jaar.
Ze is toen gestart in Chalet Fontaine, maar 
helaas mocht dit na enkele edities niet 
meer vanwege veranderende wetgeving. 
Ze heeft toen gehopt van tijdelijke locaties 
binnen Kaatsheuvel, tot ze in 2009 op de 
huidige locatie terecht kwam, welke sinds-
dien ook geen tijdelijke locatie is, maar 
waar ze jaarrond gevestigd is.

Enorme groei
Toen Vivienne startte in 2001 had ze zo’n 
800 klanten tijdens een event. Deze be-
reikte ze via advertenties. Inmiddels is dit 
uitgegroeid tot zo’n 20.000 klanten per 
event vanuit het hele land! Een event duurt 
nu vaak zo’n drie tot vier dagen en zoals 
gezegd heeft er nu 10 per jaar. Inmiddels 
allang niet alleen meer met damesschoe-
nen, na ongeveer vier jaar heeft ze ook he-
renschoenen erbij genomen. In de loop der 
tijd heeft ze ook kinderschoenen verkocht, 
maar hier is ze inmiddels mee gestopt. 
Waar ze ooit startte met tien merken da-
messchoenen, heeft ze inmiddels ruim 50 
(vaste)	leveranciers	en	een	groot	netwerk	
in de schoenenbranche.
VIP-avonden
Naast de verkoopevents, waarop ze een 
paar dagen achter elkaar haar winkel 
openstelt voor publiek, organi-
seert Vivienne VIP avonden voor 
bijvoorbeeld businessclubs, per-
soneelsuitjes of familiedagen. 
Ook had ze afgelopen jaar een 
pop-up store in Middelburg en 
is ze ook van plan om komende 
tijd, tegen het einde van het 
jaar voor een paar weken een 
pop-up store in Brabant te ope-
nen. Vivienne zit dus allesbe-
halve stil! En tussen het verko-
pen door is ze druk met inkoop, 
of het inrichten van de winkel, 
deze moet natuurlijk voor ie-

der seizoen helemaal worden ingericht. Dit 
doet ze natuurlijk niet alleen, maar het 
is erg seizoensgebonden werk. Tijdens de 
verkoopdagen heeft ze een vast team van 
dames die haar helpen in de verkoop en 
ook door het jaar heen heeft ze gelukkig 
hulp bij onder andere het inrichten van de 
winkel.

Dat Vivienne een onderneemster is in hart 
en nieren was ook te merken tijdens de 
coronacrisis. Uiteraard was het toen niet 
mogelijk om verkoopevents te organise-
ren, maar ook dit was voor haar geen re-
den om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Zo	 voerde	 ze	 een	 ‘reguliere’	 winkel	 voor	
een	 aantal	 dagen	 per	 week,	 creëerde	 ze	
schoenpasdozen zodat mensen thuis schoe-
nen	konden	passen	en	kon	er	‘gepersonal-
shopt’ worden.

Waarom ՙMonstermaatjes՚
Zoals	al	te	lezen	viel	is	dit	geen	‘gewone’	
schoenenzaak’. Vivienne verkoopt enkel 
tijdens de verkoopdagen, waarin de winkel 
is opengesteld voor publiek. Ze verkoopt 
met name monstercollectie, de samples 
die de leveranciers maken om hun artike-
len te verkopen aan winkeliers. Vandaar de 
naam Monstermaatjes. Het leuke van een 
monstercollectie is dat het altijd om actu-
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ele collecties gaat. Geen oude spullen dus, 
wel uniek en met een voordeel van zo’n 40 
tot 60% op de verkoopprijs. De enige be-
perking is de maat, deze bedragen 37, 37.5 
of 38 voor dames en 41, 42 of 43 voor heren 
(dit	verschilt	per	merk).	Wel	koopt	Vivienne	
ook gebroken of incomplete maatseries in, 
waardoor er voor iedere maat aanbod is.
Nieuwsgierig geworden naar deze winkel? 
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, via 
www.monstermaatjes.nl of de sociale 
mediakanalen. U bent dan altijd als eer-
ste op de hoogte van de verkoopdagen. Bij 
het verschijnen van deze Toren is het win-
terseizoen net gestart met het eerste ver-
koopevent. U bent op tijd voor de Comfort-
dagen op 8 en 9 oktober. Hierin staan de 
meer comfortabele merken centraal zoals 
Durea, Verhulst, Caprice, etc. waarbij ook 
meer aandacht en specialisme is voor een 
comfortabele schoen. Op 29 en 30 is er dan 
een shoes	&	bags event, welke in het teken 
staat van tassen en lederwaren.

Uniek concept
Vivienne ziet de toekomst positief tege-
moet. Ze heeft met haar winkel een uniek 
concept en merkt dat mensen graag naar 
een winkel komen om schoenen te kopen. 
Je moet schoenen immers toch voelen, 
zien en passen. En bij het 20-jarig bestaan 
hoort	 een	 nieuw	 logo,	website	 en	 look	 &	
feel. Hierdoor is het bedrijf weer helemaal 
fris en klaar voor de toekomst.

Tijdens een verkoopevent is er altijd de 
eerste keus in schoenen. Over een aantal 
weken gaat ook de webshop van Monster-
maatjes live. Hierin wordt het dan moge-
lijk om te bestellen. Er wordt momenteel 
hard gewerkt aan de nieuwe website met 
webshop. En bent u gezegend met een der-
gelijke maat? Dan is Monstermaatjes zeker 
het bezoeken waard!

Redactie: Kristel Vermeer

Monstermaatjes organiseert tijdelijke verkoop-events van  
dames en herenschoenen met een standaard prijsvoordeel  

van 40 tot 60%.
Monstercollecties (voorbeeldmodellen) en maatseries.

Comfortdagen: speciale acties met Durea, Semler, Verhulst en Caprice
•	Vrijdag 8 oktober 13.00 - 20.00 uur
•	Zaterdag 9 oktober 11.00 - 17.00 uur

Schoenen en lederwaren (tassen, riemen en portemonnees)
•	Vrijdag 29 oktober 13.00 - 20.00 uur
•	Zaterdag 30 oktober 11.00 - 17.00 uur

Hoofdstraat 47C Kaatsheuvel (boven de lingeriewinkel - parkeren bij Action)

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief: https:monstermaatjes.
nl/registreren en/of volg ons op social media.
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Campagne tegen eenzaamheid

‘SAMen is minder alleen’
‘Loon	op	Zand	voor	elkaar’	lanceert	 in	de	
Week	tegen	Eenzaamheid	‘SAMen	is	minder	
alleen’. Op verschillende plekken in Kaats-
heuvel, Loon op Zand en De Moer zijn de 
komende	week	 briefjes	 van	 ‘Sam’	 te	 vin-
den, die iets leuks wil ondernemen. De 
briefjes bevatten een websiteadres waarop 
wordt uitgelegd dat iedereen Sam kan zijn 
en waar het aanbod van dorpsgenoten te 
vinden is die net als Sam contact zoeken.

Sinds corona is eenzaamheid een thema. 
De maatregelen versterkten vaak het ge-
voel van eenzaamheid. Ouderen in zorg-
instellingen mochten geen bezoek meer 
ontvangen, studenten verpieterden achter 
hun beeldscherm en door het thuiswerken 
bleven ook collega’s op afstand.

achter op populaire plekken in de gemeen-
te en posten op facebook. Op www.loon-
opzandvoorelkaar.nl/sam lees je Sams 
verhalen én vind je meteen het aanbod van 
alle inwoners die samen iets willen onder-
nemen”, vertelt vrijwilligerscoördinator 
Petra van Tilborg.

Online verbinden
Ook vanuit de wijkteams, Samenwerken-
aandewijk, ContourdeTwern en R-Newt is 
er in september extra aandacht voor een-
zaamheid. Ze zetten activiteiten op als Bu-
rendag, Soepgroep, Eetpunt, Canvas in de 
wijk	en	sport-	en	graffiti-activiteiten.	Petra	
van Tilborg: “Daarnaast willen we een on-
line oplossing toevoegen aan de initiatie-
ven die er zijn. Online heeft als voordeel 
dat het laagdrempelig is. Het spreekt ook 
vaak een iets jongere doelgroep aan. Ten-
slotte haakt online nieuwe mensen leren 
kennen aan op het succes van datingapps. 
Via www.loonopzandvoorelkaar.nl is het 
altijd veilig en natuurlijk coronaproof.”

 

Sam
Eén op de twee mensen voelt zich regel-
matig eenzaam. Iedereen krijgt er in zijn 
leven wel eens mee te maken. Daarom is 
gezocht naar een laagdrempelige manier 
om hier verandering in te brengen en wie 
zich	eenzaam	voelt	te	bereiken.	‘Sam’,	het	
boegbeeld van de campagne, wil mensen 
bij elkaar brengen. Sam heeft niet toe-
vallig een naam die zowel bij mannen als 
vrouwen kan, voor jong en oud. En met de 
huidige eenzaamheidscijfers zijn er altijd 
meerdere	‘Sam’s’	in	je	buurt,	SAMen.

“In de campagne volgen we Sam’s – of SA-
Men – die op zoek gaan naar mensen om 
mee	 te	 sporten,	 tuinieren,	 koffiedrinken,	
een goed boek te lezen of gewoon te praten 
over het leven. Ze laten geprinte A4’tjes 
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De campagne wordt 8 oktober afgesloten 
met Sam’s Pubquiz. Een online show waar 
deelnemers elkaar kunnen leren kennen in 
een ongedwongen setting. Team Loonop-
zandvoorelkaar deelt alle deelnemers in 
passende teams is. Zo ontmoet iedereen 
altijd nieuwe mensen. Aanmelden kan al-
leen of samen met iemand die ook op zoek 
is naar nieuwe contacten.

Zaadje geplant
De campagne moet wat het team Loon-
opzandvoorelkaar betreft vooral motive-
ren en stimuleren. “Iedereen is wel eens 
alleen, iedereen denkt wel eens na over 
hoe je nieuwe contacten kunt leggen. Op 
www.loonopzandvoorelkaar.nl zie je dat 
letterlijk op een kaart. Dus doe net als 
‘onze’	Sam,	plaats	je	aanbod	en	ga	SAMen	
iets leuks doen. Alleen samen lossen we 
eenzaamheid op. Ik hoop dat Sam zo een 
zaadje heeft geplant en inwoners aan het 
denken zet.” 

De Buurtkamer is terug van wegge-
weest in een nieuwe locatie. Kom vrij-
blijvend eens binnenlopen voor een 
praatje, spelletje of voor een bakske 
op ons nieuwe adres:

 het Stamhuys, 
 Van Rijckevorselstraat 6,
 5175 AN  Loon op Zand.

Vrije inloop van 19.00 uur tot 21.15 
uur.

de Buurtkamer
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Mededeling huisartsenpraktijk 
Verheijen
In verband met vakantie is de praktijk van 
dkt. Verheijen gesloten van maandag 8 no-
vember tot en met vrijdag 12 november.

Voor zaken die niet kunnen wachten wordt 
er waargenomen door de praktijk van dkt. 
Kools en Van Liempd, Kloosterstraat 33, 
tel. 0416-363330, spoednummer 0416-
365555.

In de avonden, nachten en in het weekend 
word er waargenomen door de Spoedpost 
Huisartsenzorg, tel. 085-5360300. 

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Deze editie is de eerste na de 37ste pers-
conferentie van het kabinet, waarin de 
aankondiging kwam dat de anderhalve 
metermaatregel verdwijnt. Toch zijn de 
meeste oudere mensen nog voorzichtig, 
zo zien we in het straatbeeld. Maar bij 
sportwedstrijden zien we weer veel toe-
schouwers vlak bij elkaar. Ook dit is wen-
nen al zijn we wel blij, dat het ՙgewone՚ 
leven weer langzaam terugkeert.

Loonse mensen in de krant
Jack IJpelaar schreef een opiniestuk over 
de jury van het bekende RTL4-programma 
The Voice Senior. Hij vindt dat Frans Bau-
er, Gerard Joling, Ilse de Lange en Angela 
Groothuijzen zeer eenzijdige beoordelin-
gen geven, omdat zij blijkbaar niets heb-
ben	met	ՙvette	rock՚.	(BD	16/9)

Herman Bleekendaal neemt afscheid als 
voorzitter van de Stichting Ondernemend 
Loon op Zand en wordt opgevolgd door 
Kees	van	Haaren.	(DK	22/9)

Gemeente en politiek
Het plotselinge vertrek van wethouder 
Frank van Wel kreeg veel aandacht. De bur-
gemeester en de wethouders Bruijniks en 
Brekelmans nemen zijn taken tijdelijk over, 
totdat een opvolger is aangewezen. Er is 
wel	haast	bij,	want	het	ՙmiljoenenproject՚	
De	Wetering	moet	beslist	worden.	 (BD	22	
en	23/9)

De gemeente wil in 2050 aardgasvrij zijn, 
maar hoe denken de inwoners daarover? 
Zijn zij bereid hun huis klimaatneutraal te 

maken? Hoe denken ze over energiebespa-
ring, klimaatverandering en hun eigen rol 
daarin? Om antwoord te krijgen over deze 
vragen heeft de gemeente een enquête op 
haar website gezet die inwoners tot en met 
zondag 26 september konden invullen.
De uitkomsten van de enquête wil de ge-
meente gebruiken bij het opstellen van een 
plan om haar doel te bereiken: aardgasvrij 
in 2050. De inzet van inwoners is daarbij 
onmisbaar.
Eind september en begin oktober gaat de 
gemeente via webinars virtueel de boer op 
om mensen te informeren over de voorlopi-
ge plannen. Later dit jaar komt het college 
van burgemeester en wethouders met een 
visie	naar	de	gemeenteraad.	(BDL	23/9)

De Wetering
Van de vier partijen die interesse hadden 
om zich te vestigen in het oude klooster 
naast De Wetering in Loon op Zand is er 
nog één over. Welke partij dat is, wil de 
gemeente pas zeggen als er een handteke-
ning is gezet.
De	overige	partijen	(er	waren	plannen	voor	
horeca,	gezondheidszorg	en	kinderopvang)	
zijn om verschillende redenen afgehaakt. 
“Een partij vond het exploitatierisico te 
groot”, aldus een woordvoerder van de ge-
meente. “Een ander heeft zich uiteindelijk 
niet ingeschreven voor het project omdat 
er werd gekozen voor investering in een 
andere locatie.”

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het oude 
kloostergebouw, dat direct naast De Wete-
ring ligt, niet betrokken wordt bij de reno-
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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...



31

vatie van het dorpshuis. De Wetering heeft 
die extra vierkante meters niet nodig. Bo-
vendien zou het plan, waarbij ook de sport-
hal wordt aangepakt, dan te duur worden.

De gemeente heeft in ieder geval beloofd 
dat er geen hostel zal komen. Eerdere 
plannen voor een hostel stuitten op groot 
verzet bij de buurt, die bang was voor 
overlast.

Het renovatieplan voor De Wetering zelf 
is een eind rond. De gemeente verwacht 
volgend jaar na de zomervakantie te kun-
nen starten met de werkzaamheden. Ruim 
veertig verenigingen en organisaties heb-
ben inmiddels toegezegd dat ze een ruimte 
zullen huren in de nieuwe Wetering.

Volgens de gemeente komen de tarieven 
van de nieuwe Wetering overeen met de 
huidige tarieven. “Met de enkele partijen 
die meer moeten betalen, vinden momen-
teel gesprekken plaats, onder meer over 
een ingroeimodel. Er zijn ook enkele par-
tijen	die	minder	gaan	betalen.”	(BD	25/9)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een vergunning aangevraagd voor een 
dakkapel op Boötes 2 en een toegekend 
voor een erker bij Land van Kleef 2. Ook 
ligt de verleende omgevingsvergunning 
voor de aanleg van een zonnepark aan de 
Heideweg en de Galgeneindsestraat tot 27-
10-2021	ter	inzage.	(DK	15/9)

Wegen en vervoer
Het bedrijf Go Sharing stationneerde al 
felgroene huurscooters in Waalwijk, Til-
burg, Breda en Den Bosch. Nu gaan ze ook 
in kleinere plaatsen beginnen. Zo komen 
in onze gemeente 50 scooters beschikbaar, 
verdeeld over de drie kernen. Zij kunnen 
gehuurd	worden	via	een	speciale	app.	(BD		
17/9)

Natuurbeheer
De Loonse en Drunense Duinen zijn dit jaar  

een eeuw beschermd natuurgebied. Het is 
mede te danken aan de bekende Jac. P. Th-
ijsse en Pieter van Tienhoven, beiden me-
deoprichters van Natuurmonumenten. Jac. 
P. Thijsse schreef toen: “Het blijkt dat in 
Brabant een terrein ligt van ca. 1200 hec-
tare dat op waarlijk grootse wijze het ver-
schijnsel van zandverstuiving te aanschou-
wen geeft. De uitgestrektheid alleen reeds 
maakt dit terrein tot een begerenswaar-
dig natuurmonument.” De eerste aankoop 
werd op 22 december 1921 gesloten en in 
de tien daaropvolgende jaren werd bijna 
1400 hectare veiliggesteld. In de negen-
tig jaar daarna groeide het uit tot huidige 
2800 hectare.

De huidige boswachter Irma de Potter gaat 
in haar historisch overzicht terug naar de 
eerste boswachter Jan Peijnenburg, die 
in 1941 de profetische woorden schreef: 
“Alle bosvorming zou moeten worden te-
gengegaan daar anders over een halve 
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eeuw waarschijnlijk het gehele karakter 
van de Loonse Duinen verdwenen zal zijn.” 
Hij bedoelde dat het zand de ruimte moet 
krijgen om te stuiven en dat bossen dat te-
genhouden.
Daarom kwam er in 1977 een bosbeheer-
plan. Van de 1000 hectare bos bestond 
bijna 700 hectare uit vliegdennen. Daarom 
was het nodig om tien jaar geleden een 
stuifzandherstelproject op te starten.

Ook vertelt Irma de Potter over de schaaps-
kudde, het insectenleven, de loofbomen, 
de dassen, die teruggekeerd zijn, de 
spechten, de boommarter en de ransuilen. 
Tot slot doet zij een beroep op ons allen 
om dit belangrijke natuurgebied te blijven 
beschermen door de toegangsregels te res-
pecteren.	(DK	22/9)

In een ander artikel gaat het over Huis 
ter	 Heide	 onder	 de	 titel	 ՙTerug	 naar	 de	
natuur՚.	 Besproken	 worden	 de	 nieuwe	
natuurbegraafplaats en de prachtige om-
geving,	waarin	het	goed	wandelen	 is.	 (DK	
22/9,	BD	25/9)

Biljarten
Het biljartseizoen is weer begonnen en de 
eerste wedstrijden van de Vriendenkring 
en de L.B.V. werden al gepubliceerd. In ons 
kerkdorp doen 13 teams een gooi naar het 
Nederlands kampioenschap: 1 team Kader, 
1 team Driebanden en de andere elf Libre. 
(DK	22/9)

Voorbij
Wij lazen elders over de zomerfair op het 
parkeerterreintje van de voormalige Rabo-
bank, die voor vele mensen een verademing 
was na alle donkere wolken en gedwongen 
thuis blijven. 22 Ondernemers hadden hun 
spullen	daar	uitgestald.	(DK	15/9)

Terwijl op zondag 26 september het dorp 
gonst van activiteiten, ronden wij deze 
editie	van	de	Krantenbank	af.	Auto՚s	rijden	

af en aan om de talrijke verkooppunten 
van de garagesale te bezoeken en ook rond 
Het Witte Kasteel zien we talrijke wande-
laars en fietsers die iets meer willen weten 
van de Bende van de Witte Veer. En ook het 
enkele terras dat nog over is in ons dorp 
heeft over belangstelling niet te klagen.

Het lijkt erop dat dit toch een gevolg is van
de versoepeling van de maatregelen, waar-
mee wij deze bijdrage begonnen. □

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
BDL = Brabants Dagblad editie Langstraat
DK = De Duinkoerier

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Stilte

Als je de Atlantische westkust van Frankrijk 
afzakt raak je gaandeweg in een andere, 
maar ook tragere levensmodus. Reizen op 
je gemak doet dat met je. Je gaat plaatsen 
bezoeken, bezienswaardigheden bekijken, 
de route plannen en rijden naar de vol-
gende camping. Je installeren, uitrusten, 
relaxen met een boekje bij de caravan of 
een drankje op het terras, eens uit eten en 
dan is er vanzelf de rust en de stilte.

Stef Bos zingt erover:
Niets is sterker
Dan de stilte
Niets heeft zoveel kracht
Als het zwijgen van de nacht
Niets is sterker
Dan de stilte
Niets is sterker dan het woord
Dat niemand hoort

Stilte wat en waar
Stilte is bijna nergens meer te vinden of 
zeg	je	ՙte	beluisteren՚.	In	ons	dichtbevolk-
te land hoor je altijd wel geluid, meestal 
van verkeer of van de buren.
De hoofdtelefoons met ruisonderdrukking 
zijn bijna niet aan te slepen nu er veel 
wordt thuisgewerkt. De techniek helpt bij 
het vinden van de stilte, waar toch veel be-
hoefte aan is.
Op onze reis door Frankrijk komen we op 
campings waar je na zonsondergang ook 
niks meer hoort. Behalve de stilte en later 
in de nacht een snurkende buurman/vrouw 
of een uil. Ook dat kan soms rustgevend 
zijn!

Wikipedia	zegt	erover:	‘Stilte	is	de	ervaring	
van geen enkel geluid of de ervaring van zo 
weinig geluid dat het als volledig natuurlijk 
en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan 
echter ook als beklemmend of bedreigend 
worden ervaren.’

De	ervaring	van	̔ geen	geluid՚	betekent	niet	
dat er geen geluid aanwezig is. De gehoor-
drempel van de mens bedraagt 0 decibel. 
Geluid met een lagere geluidsdruk kan dan 
nog wel aanwezig zijn, maar wordt dan 
niet door mensen gehoord.

Muziek en stilte
André Rieu zegt erover: “Ik luister nooit 
naar muziek. Klinkt dat gek? Ik geef vooral, 
laat anderen genieten van muziek. Volgen-
de maand willen we een album uitbrengen 
met opbeurende muziek, om vrolijkheid te 
brengen. Maar zelf luisteren? Nee. Ook niet 
in de auto. Ik heb het liever stil. Stilte is de 
mooiste muziek die er is.”
Mstislav Rostropovitsj, Russisch-Ameri-
kaans cellist, pianist en dirigent zei ooit: 
“Muziek begint met stilte.”

Stilte in de muziek, vooral in de klassieke 
muziek, speelt een belangrijke rol. Bin-
nen	 een	muziekstuk	worden	 ՙrusten՚	 toe-
gepast. Met een speciaal muziekteken, de 
fermate, kan de componist aangeven dat 
een	periode	van	stilte,	in	de	muziek	ՙrust՚	
genoemd, langer moet duren dan volgens 
het strikte notenschrift is aangegeven.
Sacha Guitry, Frans toneelschrijver, acteur 
en regisseur verwoordt het als volgt: “Als 
zijn muziek uit is, is de stilte die volgt nog 
steeds Mozart.”

Stilte en respect
Met stilte kan respect tot uiting worden ge-
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bracht. Het kan ook dienen als een moment 
van bezinning. Op begrafenisplechtigheden 
heersen vaak momenten van stilte. Ook 
worden	bij	ceremoniële	herdenkingen	aan	
overledenen, individuen of groepen, vaak 
een of meer minuten stilte in acht geno-
men. Stil word je op de Amerikaanse mi-
litaire begraafplaats met de ontelbare 
witmarmeren kruizen daar aan de Norman-
dische D-day stranden. Zoveel mensen ge-
sneuveld door de waanzin van een oorlog.
Zo hebben we ook in natuurgebieden stil-
tegebieden waar de mens niet mag komen 
om de beestjes niet te storen en in de trein 
een stiltecoupé om ongestoord en gecon-
centreerd te kunnen werken. Dat vraagt 
ook respect.

Anderen over stilte
De vissers zeggen altijd dat ze zo rustig 
worden van het vissen, turen naar de dob-
ber en de stilte aan de waterkant. Cornelis 
Verhoeven,	Nederlands	filosoof,	hoogleraar	
en essayist, omschreef het heel plastisch: 
“Vissen,	 is	 ՚s	morgens	om	4	uur	de	buurt	
wakker knetteren met je brommer om van 
de stilte van het water te gaan genieten.”
En er zijn nog meer bekende mensen die 
iets over stilte hebben gezegd. Henry Ford, 
Amerikaans automobielfabrikant : “Eenden 
leggen hun eieren in stilte, kippen kakelen 
daarbij als gekken. Het gevolg? De hele we-
reld eet kippeneieren.”

“Stilte: een gat in het geluid”, aldus Bert 
Schierbeek, Nederlands schrijver. Freek de 
Jonge vindt dat je stilte al verbreekt door 
er iets over te zeggen.

Boris Pasternak, Russisch schrijver en No-
belprijswinnaar literatuur bejubelt de stil-
te: “Stilte, jij bent het mooiste wat ik ooit 
heb gehoord.”
André Maurois, Frans schrijver: “In een res-
taurant is de duur van de stilte tussen een 
stel vaak in verhouding tot hoe lang ze al 
samen zijn.”

En als uitsmijter Jorge Luis Borges, Argen-
tijns auteur: “Praat niet tenzij je de stilte 
kunt verbeteren.”

Stilte vinden
Stilte	 is	 een	 onmisbaar	 ‘geluid’	 voor	 de	
mens. Zoals we niet kunnen leven zonder 
water, kunnen we niet leven zonder stilte.
Het hoofd en ons lijf heeft rust en stilte 
nodig om te kunnen herstellen. Als we voor 
beestjes	 een	 stiltegebied	 creëren	 dan	 is	
dat ook voor mensen een goed idee om 
geen enkel geluid of zo weinig geluid te 
ervaren dat het volledig natuurlijk en rust-
gevend voelt.

Stilte	 maakt	 het	 makkelijker	 aan	 ‘niets’	
te denken en zo je hoofd leeg te maken 
van	alle	‘denksels’	die	wij	mensen	de	hele	
dag door onze hersenen laten gaan, daarna 
kom	 je	weer	 herboren	 in	 de	wereld	 (van	
het	geluid)	van	vandaag.
Het	is	als	ՙeb	en	vloed՚	merk	ik	hier	aan	de	
Franse kust. Bij eb stroomt alle water weg, 
ook uit de rivier en blijft de rivier en het 
strand een tijdlang leeg. Schepen liggen op 
het droge tot de vloed weer nieuw water 
aanvoert en alles ververst. Een alsmaar 
doorgaande cyclus. De monniken doen het 
ook al eeuwen: ora et labora, bid en werk, 
actie en bezinning, werken en rust of va-
kantie. Om het vrij naar Stef Bos te zeg-
gen: Als er heel veel is gezegd en nog meer 
is uitgelegd, daarna is niets sterker dan de 
stilte om alles te laten bezinken.

Ton Biberon
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Kerkberichten van   
9 tot en met 22 oktober

Weekend vieringen
De Nederlandse bisschoppen hebben beslo-
ten om de anderhalve meter afstandsregel 
ook bij kerkbezoek los te laten, mits er in 
het kerkgebouw ook tijdens de viering vol-
doende kan worden geventileerd. Vooraf 
opgeven en registeren zal niet meer nodig 
zijn. Samenzang is weer toegestaan. Deze 
versoepeling ging in per 25 september jl. 
Wel wordt uitdrukkelijk gevraagd om reke-
ning te houden met elkaar, zowel bij het 
kiezen van een plaats als bij het lopen door 
de kerk. Bij de vredeswens worden nog 
geen handen gegeven en het geven van een 
eventuele	collectegift	na	afloop	van	de	vie-
ring blijft gehandhaafd. Indien u klachten 
heeft die kunnen wijzen op corona is het 
natuurlijk verstandig thuis te blijven. Be-
zoekers van vieringen hoeven geen corona-
toegangsbewijs te laten zien omdat dit niet 
past bij het karakter van de kerk.
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 10 oktober 9.30 uur;	28e zondag 
door het jaar, dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx. Corry van den Oetelaar–van 
der Lee, Gerard Jansen b.g.v. verjaardag.

Dinsdag 12 oktober 10.15 uur;	Kapel	Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 17 oktober 9.30 uur;	29e zondag 
door het jaar, herenkoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Ouders Pulles–Koks.

Dinsdag 19 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 Paro-
chie H. Willibrord.
Eerste h. communieviering
Zondag 26 september was de viering van 
de eerste h. communie in Loon op Zand. 
Tien kinderen mochten voor het eerst de 
h. communie ontvangen. Opnieuw weer 
een grotere groep in een goed bezette en 
prachtig versierde kerk, naast de kinderen 
die al eerder individueel op zondagen tus-
sen Pasen en Pinksteren hun eerste h. com-
munie mochten doen, want de coronaver-
soepelingen boden ons nu meer ruimte en 
er mocht door de aanwezigen weer worden 
meegezongen. Ook de diaken kon weer zijn 
gebruikelijke taken rond het altaar uitvoe-
ren. De communicanten zagen er feestelijk 
uit en hebben het heel goed gedaan. Het 
was een hele mooie viering. Een heel bij-
zondere zondag waarop de kinderen Jezus 
mochten ontvangen in de h. hostie. In het 
evangelie hoorden wij dat Jezus met zijn 
leerlingen aan tafel ging voor het laatste 
avondmaal. Brood en wijn, werden zijn li-
chaam en bloed. Jezus geeft zichzelf hele-
maal voor ons. Hij vertelde de leerlingen 
dat zij dit moesten blijven doen om Hem 
te gedenken. Zo vieren wij nog steeds de 
eucharistie en mochten de kinderen hier 
ook aan deelnemen. Wij hopen en bidden 
dat zij verder mogen groeien in het geloof, 
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met hulp van hun ouders en liefdevolle 
mensen om hen heen. Laten wij ons geloof 
uitdragen in het leven van alledag. Namens 
het pastorale team feliciteren wij de com-
municanten, hun ouders, familie, maar ook 
onze parochiegemeenschap.

Doe jij ook mee?
Beste ouders, de voorbereidingen voor de 
eerste h. communie en het h. vormsel zijn 
inmiddels gestart. Wij hebben de scholen 
tijdig geïnformeerd over de ouderavond 
die reeds hebben plaatsgevonden en het 
vervolg. Mocht u door omstandigheden 
(nog)	 geen	 informatie	 hebben	 ontvangen	
dan laten wij u weten dat uw kind altijd 
nog kan aansluiten bij de voorbereidingen 
op deze belangrijke sacramenten, die hen 
met Jezus, de kerk en de geloofsgemeen-
schap verbindt. Neem dus gerust contact 
met ons op.
Parochiegemeenschap - Kerkbalans
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbon-
denheid met God én met elkaar. De afge-
lopen anderhalf jaar was dit niet vanzelf-
sprekend. Kerken moesten inventief zijn 
om juist die verbondenheid vorm te geven 
in de anderhalve-metersamenleving. Wat is 
het mooi om te zien hoe parochies en ge-
meenten creatieve vormen hebben gevon-
den om elkaar vast te houden.
Inmiddels zijn er de versoepelingen een 
feit en genieten wij weer meer vrijheid. 
Ook in de gemeenschap van onze parochie 
H. Willibrord. Dat geeft hoop: we mogen 
weer! Maar tegelijk heeft het afgelopen 1½ 
jaar veel van onze parochiegemeenschap 
gevraagd.	 Zeker	 ook	 financieel	 gezien.	
Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en 
vieringen vielen weg door allerlei omstan-
digheden. Gelukkig werd er ook digitaal 
gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaar-
ten verplaatsten zich in nogal wat gevallen 
naar de crematoria, omdat daar de moge-
lijkheid was om met elkaar iets te gebrui-
ken	en	een	kop	koffie	te	drinken.

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn 
hebben aan de andere kant juist extra geld 
gekost. We hebben voorzieningen moeten 
aanbrengen om de vieringen in de kerk te 
streamen zodat mensen thuis ook konden 
meevieren en een uitvaart konden bijwo-
nen.

De kerk staat er wel, onderhoud en kosten 
gaan gewoon door. Net als in 2020 hebben 
wij ook dit jaar een Extra Actie Kerkbalans 
gevoerd. Door deze Extra Actie hebben pa-
rochianen ons zeker gesteund en parochia-
nen toonden zich bereid iets extra’s te ge-
ven. Ook nu willen wij u vragen ons extra te 
steunen. Want elkaar vasthouden, dat kan 
alleen samen. NL29 RABO 0124833101 
t.n.v. Parochie H. Willibrord, Loon op Zand.
Heel veel dank namens parochiebestuur H. 
Willibrord.

Pastoor Luijckx
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Kinderboekenweek in de Bibliotheken
Tijdens de Kinderboekenweek van 6 tot en 
met 17 oktober valt er weer veel te bele-
ven in de Bibliotheken Waalwijk, Sprang-
Capelle en Loon op Zand. Dit jaar rondom 
het thema: worden wat je wilt. Alles komt 
voorbij tijdens de leuke gratis activiteiten 
in verschillende vestigingen van de Biblio-
theek.

Programma Bibliotheek Waalwijk:
Naast Kinderboekenweek is het ook Hugo 
de Groot jaar. Het is namelijk precies 400 
jaar geleden dat Hugo via de boekenkist 
ontsnapte uit Slot Loevestein. Daarom 
hebben	 we	 de	 twee	 bijzondere	 thema՚s	 
samengevoegd in een leuk programma.

Quizzz met Lizzz
Woensdag 6 oktober - van 13.30 - 15.30 u
Voor wie: geschikt voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar. Kinderboekenschrijfster Lizzy van 
Pelt presenteert een spannende quiz. Houd 
de komende tijd onze facebookpagina in de 
gaten, om je goed voor te bereiden! www.
facebook.nl/bibliotheekwaalwijk 
Aanmelden in de bibliotheek of via: 
bibliotheekwaalwijk@bibliotheekmb.nl

Voorlezen en knutselen 
Zaterdag 9 oktober - van 10.30 - 12.00 uur
Na een mooi verhaal van onze Lees- en  
Mediaconsulente Michelle uit het boek: “Ik 
hou niet van boeken.” door Emma Perry 
gaan we lekker knutselen met Marjolein 
Peeters van het Kunstencentrum.
Aanmelden in de bibliotheek of via:
bibliotheekwaalwijk@bibliotheekmb.nl

Bibliotheek Loon op Zand:
Theaterworkshop	ՙDoe՚	door	DraMarij
Woensdag 6 okt. - van 14.30 - 15.00 uur
Voor wie: geschikt voor kinderen van groep 
3 en 4. We gaan tijdens de workshop la-
chen, gieren en brullen vol emotie en krui-
pen dan in de huid van… nou verzin het 
maar, alles kan. Je kunt worden wat je 
wilt! Doe je ook mee? Aanmelden in de bi-
bliotheek of via: bibliotheekloonopzand@
bibliotheekmb.nl

Bibliotheek Sprang-Capelle:
Theaterworkshop	ՙDoe՚	door	DraMarij
Woensdag 13 oktober - van 14.30 - 15.00 u.
Voor wie: geschikt voor kinderen van groep 
3 en 4. We gaan tijdens de workshop la-
chen, gieren en brullen vol emotie en krui-
pen dan in de huid van… nou verzin het 
maar, alles kan. Je kunt worden wat je 
wilt! Doe je ook mee?
Aanmelden via de bibliotheek of via biblio-
theeksprangcapelle@bibliotheekmb.nl

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, 
maar tof als je je vooraf aanmeldt. 
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Busdiensten 2021
U bent van ons gewend, dat wij regelmatig informatie geven over de lijnbussen van Arriva, 
die Loon op Zand aandoen. Sinds de vorige publicatie is er nauwelijks iets gewijzigd.
Een overzicht van de belangrijkste gegevens waarvan de gemiddelde Loonse busreiziger 
gemak kan hebben, vindt u op deze twee pagina's.

Van de lijnen  300 en 301	(de	sneldiensten	die	alleen	bij	het	busstation	stoppen)	vermel-
den wij een samenvatting van de vertrektijden.

Van lijn 136, die als enige door onze dorpskern rijdt, vermelden wij alle vertrektijden 
van	de	halte	in	de	Kerkstraat.	Voor	de	andere	haltes	(Oranjeplein,	Ecliptica	en	Busstation)	
kunt u de vertrektijden zelf uitrekenen door de aangegeven minuten erbij te tellen of 
ervan af te trekken.

Info
Op de website www.arriva.nl  kunt u de volledige dienstregeling vinden, als u wilt weten 
bij	welke	haltes	de	door	u	gekozen	bus	stopt.	(Kies:	dienstregeling	per	lijn	-	reiswijze:	met	
Bus	-	Typ:	Loon	op	Zand	en	kies	de	betreffende	lijn).

U	kunt	ook	de	App	ՙOV-info՚	raadplegen	op	uw	smartphone.	U	kunt	dan	als	u	de	juiste	
gegevens invoert de route van de bus volgen, waarmee u wilt reizen.

De	buurtbussen	zijn	inmiddels	ook	weer	opgestart,	maar	in	Loon	op	Zand	is	geen	officiele	
halte meer.

Redactie Rond de Toren

Extra schoolbussen  maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

Lijn 636 naar Tilburg Stappegoor rijdt tijdelijk niet.

Lijn 674 naar Andel Prinsentuin
Vertrek vanaf busstation: 7.14, 8.54 of* 9.14 

       van Andel Prinsentuin naar Loon op Zand
Aankomst bij busstation 13.20 of* 14.20, 15.00 of* 16.10  
 * keuze hangt af van lengte lesrooster, zie www.arriva.nl

Vakanties

Herfstvakantie 23 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 24 dec. 2021 t/m 9 januari 2022

Dienstregeling als op zondag:

•	eerste en tweede kerstdag
•	nieuwjaarsdag

Wij adviseren u deze pagina uit te knippen en te bewaren, omdat die slechts enkele keren per jaar 
gepubliceerd wordt.
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Bustijden Arriva Loon op Zand

Lijn 136 
richting Tilburg halte Kerkstraat (1x	per	uur)

maandag t/m vrijdag: 6.39, 7.38 t/m 14.38, 15.39 t/m 18.39, 19.37, 20.23 t/m 23.23
zaterdag: 6.53 t/m 23.53
zon- en feestdagen: 9.55 t/m 18.55, 19.53 t/m 23.53

     halte busstation: 3 minuten eerder
     halte Oranjeplein: 1 minuut later
     halte Ecliptica: 2 minuten later
richting Waalwijk halte Kerkstraat (1x	per	uur)

maandag t/m vrijdag: 6.21, 7.22 t/m 18.22, 19.18, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 24.17
zaterdag: 7.39 t/m 17.39, 18.36, 19.35 t/m 24.35
zon- en feestdagen: 8.48 t/m 17.48, 18.49 t/m 23.49

     halte Ecliptica: 4 minuten eerder
     halte Oranjeplein: 1 minuut later
     halte busstation: 2 minuten later

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 uur twee. De eerste bus komt om 5.49, de laatste om 23.46. 
zaterdag: twee bussen per uur: 7.14 tot 24.15
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 8.47 tot 24.17.
    Exacte tijden: www.arriva.nl	of	via	de	App:	ՙOV-info՚.

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
	 vanaf	20.00	twee.	De	eerste	bus	komt	om	6.29	of	6.31	(in	de	vakanties);			
de laatste om 24.26.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.47 tot 24.44.
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 9.25 tot 24.45.
    Exacte tijden: www.arriva.nl	of	via	de	App:	ՙOV-info՚.



41

De Loonse en Drunense Duinen    
100 jaar beschermd!

Natuurmonumenten viert in 2021 dat zij 
de Loonse en Drunense Duinen al 100 jaar 
beschermt! In die eeuw zijn gronden aan-
gekocht en beheerd en dat heeft een na-
tuurgebied van formaat opgeleverd. Zo 
is voorkomen dat het net als de meeste 
andere stuifzandgebieden in Nederland is 
verdwenen onder bossen en bebouwing. 
Daardoor is een uniek leefgebied van plan-
ten en dieren bewaard gebleven en kunnen 
bezoekers al decennia genieten van deze 
Brabantse Sahara.

Begeerenswaardig Natuurmonument
Al in 1921 gingen de harten van Jac P. Thijs-
se en Pieter van Tienhoven, beiden mede-
oprichters van Natuurmonumenten, sneller 
kloppen bij het zien van het gebied. Vol 
passie beschreef Jac. P. Thijsse het met de 
volgende woorden: “Het blijkt dat in Bra-
bant een terrein ligt van ca. 1200 hectare 
dat op waarlijk grootsche wijze het ver-
schijnsel van zandverstuiving te aanschou-
wen geeft. De uitgestrektheid alleen reeds 
maakt dit terrein tot een begeerenswaar-
dig natuurmonument.”

Hierbij overtuigde hij het bestuur van Na-
tuurmonumenten om de Loonse en Dru-
nense Duinen aan te kopen en voor eeuwig 
te beschermen. De eerste aankoop werd op 
22 december 1921 gesloten en in de tien 

 °Naar de duinen! 
 Foto: Streekarchief Langstraat, Heusden, Altena.
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daaropvolgende jaren werd bijna 1400 hec-
tare veiliggesteld. Hierdoor is één van de 
laatste grote stuifzandgebieden in Europa 
bewaard gebleven. In de negentig jaar 
daarna groeide het uit tot de huidige 2800 
hectare.

Uitzaaiende bos legde veel  
stuifzand vast
“Honderd jaar geleden was er eigenlijk nog 
maar heel weinig kennis over het beheer 
van stuifzand”, vertelt Irma de Potter, bos-
wachter bij Natuurmonumenten. “De eer-
ste boswachter, Jan Peijnenburg zag al wel 
dat het zand niet als vanzelf bleef stuiven. 
Hij schreef in 1941 de profetische woorden 
“Alle boschvorming zou moeten worden 
tegengegaan daar anders over een halve 
eeuw waarschijnlijk het geheele karakter  
van de Loonsche Duinen verdwenen zal 
zijn.”

Dat hij gelijk kreeg blijkt uit het bosbe-
heerplan 1977, dat melding maakte dat van 
de ruim 1000 hectare bos bijna 700 hec-
tare uit vliegdennen bestond. Bomen dus 
die zijn uitgezaaid vanuit het omringende 
bos. Het stuifzand raakte steeds verder be-
groeid. Meer wetenschappelijk onderzoek 
naar stuifzand en het beheer ervan, resul-
teerde tien jaar geleden in een groot Euro-
pees stuifzandherstelproject.

Schapen en veel vrijwilligers   
als bondgenoot in het beheer
“Wil je zo een bijzonder stuifzandland-
schap behouden, dan zullen we het moe-
ten blijven beheren”, aldus de Potter. 
“Tien jaar geleden hebben we grootschalig 
moeten ingrijpen. Zo werd in één keer veel 
open	ruimte	gecreëerd	voor	de	wind.	Want	
een wind die wordt afgeremd door bomen 
kan geen zand meer verplaatsen. De wind 
is dus onze bondgenoot, bijgestaan door 
een herder met een schaapskudde om de 
heide vrij van boompjes te houden. Maar 
vergeet ook de vele vrijwilligers niet, die 

al tientallen jaren helpen om boompjes uit 
de heide te trekken.” Door het open hou-
den van de heide is er nog steeds een rijk 
insectenleven.	Daar	profiteren	de	typische	
heidevogels van, zoals roodborsttapuit, 
veldleeuwerik en boompieper. “Ook de 
nachtzwaluw verwelkomen we nog ieder 
jaar in de duinen en daar gaat het ten op 
zichte van 50 jaar geleden heel goed mee”, 

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet
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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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vervolgt Irma de Potter. “Een mooie vogel 
die we in die honderd jaar wel zijn kwijtge-
raakt is de korhoen. De laatste verdween in 
1994 uit de duinen en leeft inmiddels nog 
maar op één plek in het land.”

Gevarieerdere bossen
De Loonse en Drunense Duinen zijn meer 
dan alleen stuifzand en heide. De oude ei-
kenbossen zijn vaak al honderden jaren ge-
leden aangeplant door boeren om het stui-
vende zand buiten hun akkers en dorpen 
te houden. Die eiken werden ook gebruikt 
als hakhout voor brandstof, gereedschap 
e.d. De grootschalige aanplant van naald-
hout vond vanaf het einde van de 19de eeuw 
plaats. “Natuurmonumenten is na aankoop 
ook nog doorgegaan met het aanplanten 
van bos”, vertelt de boswachter. “Hout-
oogst bracht geld in het laatje om het na-
tuurgebied te kunnen beheren.

Pas later zag men in dat een monotoon 
naaldbos geen ideale natuur is. Toen is 
gestart met het vergroten van de variatie 
in het bos door meer ruimte te geven aan 
loofbomen, meer dood hout in het bos ach-
ter te laten en meer natuurlijke bosranden 
aan te leggen. Deze omvorming van bos 
heeft gezorgd voor de terugkeer van veel 
dieren. Na een herintroductie van 12 das-
sen, dertig jaar geleden, le-
ven er inmiddels weer 259 
van deze grote landroofdie-
ren. Ook tellen we inmiddels 
weer vijf spechtensoorten, 
jagen er ’s nachts weer bos-, 
en ransuilen en is de boom-
marter terug in het gebied.

Balans tussen   
beschermen en beleven
Een grote uitdaging voor de 
toekomst is de juiste balans 
bewaren tussen het bescher-
men van de natuur en het 
ontvangen van steeds meer 

bezoekers. “Natuurmonumenten kan die 
druk alleen beheersen als iedereen mee-
werkt en de toegangsregels respecteert”, 
aldus de Potter. “Die regels zijn er om 
kwetsbare plekken te beschermen en om 
voldoende rust te bewaren voor de dieren 
in het gebied.

Zo ben je welkom tussen zonsopkomst en 
zonsondergang en is het belangrijk dat je 
op de paden blijft. Bedenk altijd dat je te 
gast bent in een leefgebied van dieren en 
planten en dat je met je gedrag het ver-
schilt kunt maken voor alles wat er leeft. 
Beschermen doen we dus eigenlijk met zijn 
allen”, besluit de boswachter.

Jubileumboekje
De komende maanden blikt Natuurmonu-
menten met verschillende activiteiten te-
rug op een eeuw natuurbescherming en wil 
zij meer steun vinden om dit bijzondere 
gebied ook in de toekomst te beschermen.
Ter ere van dit 100-jarig jubileum is een 
boekje uitgebracht met routes in de duinen 
en met natuurweetjes en verhalen uit 100 
jaar natuurbescherming van het natuurge-
bied. Het boekje is gratis te downloaden op 
nm.nl/100jaar.

Foto՚s: Natuurmonumenten
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 °Foto 004825: St. Emiliusschool, klas Frater Bertholdus.

Weet u het nog?
In	 deze	 ‛Wie,	 wat,	 waar?’	 vraagt	 de	 fo-
togroep van Heemkundekring Loon op ’t 
Sandt of u op deze klassefoto van Frater 
Bertholdus van de St. Emiliusschool in Loon 
op Zand de personen met nummer 4 en 12  
herkent en welke klas dit betreft.

Uw	reactie(s)	kunt	u	met	het	corresponde-
rende nummer doorgeven via mailadres: se-
cretaris@heemkundekringloonoptsandt.
nl. Of bel naar: 06-10114684. □

3D ONTWERP

Snel en betaalbaar!

Voor uw aan- opbouw en 
nieuwbouw

StudioChulo.
Castellanie 5 - 5175 DB  Loon op Zand
Tel: 06 21 44 82 83
www.studiochulo.nl/3dontwerp
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RABOBANK CLUBSUPPORT
UW STEM IS GELD WAARD!

HOE WERKT HET?

Vanaf maandag 4 t/m maandag 25 oktober 2021 kunnen de leden 
van de Rabobank hun stem uitbrengen. Het stemmen is enigszins 
gewijzigd. De leden van de Rabobank loggen in op de website of 
bank-app met hun inlogcode, daarna kies je ՙzelf	regelen՚ en ver-
volgens op lidmaatschap klikken. Dan krijg je de keuze voor Rabo 
ClubSupport, waarna de lijst met de deelnemende clubs verschijnt.

U kiest dan voor De Zonnebloem 
onder de letter D. Zo kiest u voor 
de vereniging van uw voorkeur.

DUS BRENG UW STEM UIT 
OP ONZE VERENIGING

DE ZONNEBLOEM
AFDELING
LOON OP ZAND/DE MOER!

U kiest dan voor Gilde St. Ambrosius 
onder de letter G. Zo kiest u voor de 
vereniging van uw voorkeur.

DUS BRENG UW STEM UIT 
OP ONZE VERENIGING

Gilde St. Ambrosius
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Burendag XXL Molenwijck Zuid –    
Aan de Bosrand
Vele buurten en straten in ons mooie dorp 
zullen terugkijken op een geslaagde zon-
nige burendag op de dag dat de anderhalve 
metersamenleving werd opgeheven, zater-
dag 25 september.
In de zuidelijkste straten van Loon was 
sprake	van	een	Burendag	XXL,	maar	 liefst	
9 straten in de wijk Aan de Bosrand in 
Molenwijck-Zuid schoven die dag de tafels 
aan elkaar met als special guest Hanne van 
Aart, grotendeels als buurtbewoner en ook 
even in haar rol als burgemeester.

Opening wijk
In juni van dit jaar werd - initiatiefneem-
ster van deze speciale burendag - Edwina 
Fessl gevraagd door Elena Sanchez voor een 
interview	met	als	 thema	ՙeenzaamheid	 in	
een	woonwijk՚.	Elena	is	sociaal	werker	bij	
wijkteam ContourdeTwern Loon op Zand.

Al pratend werd het idee geboren om een 
wijkfeest te houden in bovengenoemde 
woonwijk waarvan de afgelopen vier jaar 
de laatste straten zijn gerealiseerd, de 
slotfase van dit project.

De wijk staat - gedeeltelijk - op de plek 
waar in eerste instantie de even huisnum-
mers van de Ambrosiusstraat gebouwd zou-
den	worden;	de	oplevering	van	huizen	met	
oneven nummers stamt alweer uit 2007.

Het feit dat - na een bouwstop van ± acht 
jaar - er jarenlang gebouwd is tegenover de 
Ambrosiusstraat wat soms overlast oplever-
de en het feit dat dit de overburen zijn van 
alle Molenstraten, maakte dat deze straat 
werd betrokken bij het wijkfeestidee. Zo 
ook de Rentmeesterstraat als belangrijkste 
toegangsweg tot deze wijk. Maar de aller-
belangrijkste reden voor dit samenzijn was 
kennismaken en verbinding in een maand 

waarin eenzaamheid centraal staat. Mede 
door corona was er minder mogelijkheid 
om	 elkaar	 (beter)	 te	 leren	 kennen.	 	 Een	
datum was zo gekozen, 25 september: na-
tionale burendag. En waarom niet meteen 
de	wijk	‘officieel’	openen,	door	de	burge-
meester natuurlijk!

Heel Molenwijck bakt
En de rest is inmiddels geschiedenis, Edwi-
na benaderde uit iedere straat een bewo-
ner en het organisatieteam was een feit. 
In live vergaderingen en veel overleg in de 
appgroep werden de taken verdeeld, de 
ideeën	 en	 plannen	 uitgewerkt,	 aanvragen	
gedaan, bestellingen geplaatst.
Er werd massaal gereageerd op de uitno-
diging die huis aan huis verspreid was en 
later op de oproep voor hulp bij opbouwen, 
opruimen en helpen bij de activiteiten.
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De buurt had er zin in, dat moest wel een 
mooie dag worden, en dat werd het. Een 
zonovergoten, gezellige, verbindende dag 
voor jong en oud. Er was vertier van twee 
uur ’s middags tot middernacht: ontvangst 
met naamsticker op kleur per straat, een 
officiële	 opening	 met	 het	 symbolische	
doorknippen	van	een	lint,	koffie/thee	met	
heel veel lekkers van de taartentafel van 
‘Heel	Molenwijck	 bakt’,	 vogelhuisjes	 tim-
meren, keien beschilderen onder leiding 
van opperkei Monique Hooijmaijers, slijm 
maken,	een	XL	pindaslinger	rijgen.
Er was een stormbaan, springkussen, voet-
balspelen, ballenbak, buitenbios met pop-
corn en ook de ouder-
wetse sjoelbak werd 
gebruikt. Twee me-
dewerkers van hand-
having die even een 
kijkje kwamen nemen 
stonden tevreden toe 
te kijken onder het ge-
not van een bakske.

Verbinding geslaagd
Naast dit alles werd 
er vooral heel erg veel 

gepraat, gelachen, gedeeld. Uiteraard on-
der het genot van een drankje en frietjes 
van cafetaria het Pleintje. De zorgen of de 
dag niet te lang zou zijn en mensen tus-
sendoor of eerder weg zouden gaan bleken 
ongegrond, van het begin tot het eind wa-
ren	de	 (sta)tafels	 gevuld	met	 buurtbewo-
ners uit de tein straten in verbinding met 
elkaar.

Als buurtbewoner van het eerste uur en 
mede-organisator liep ik stiekem ook een 
beetje rond als razende reporter op zoek 
naar leuke, bijzondere verhalen.
Zo ontmoette ik familie Nieuwenhuisen 
(foto	 boven),	 vader	 en	 moeder	 wonen	 in	
de Korenmolenstraat, een zoon in de Olie-
molenstraat, een zoon met gezin in de 
Schorsmolenstraat. Ook leuk om te vermel-
den dat de hele familie lid is van gilde Sint 
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Gevonden

Sleutel op pad Land van 
Kleef naar monument.

Info: Mari Kuijpers,
06-57147625.

Ambrosius, ster-
ker nog, Mela-
nie is dé koning 
van dit gilde! En 
zo zijn er meer 
voorbeelden te 
noemen van fa-
milieleden die 
zelfs bij elkaar 
in de straat wo-
nen. Ik raakte 
aan de praat 
met vier heren, 

drie van de vier Kruikenzeikers van geboor-
te, maar nooit meer weg uit ons dorpke. Ik 
had een mooi gesprek met waarschijnlijk 
de oudste bewoners in de wijk, Ad en Ans 
van Wanrooij, die in de grote groepsapp 
een lief berichtje plaatsten dat ze het ge-
weldig vonden dat dit georganiseerd werd  
maar niet in staat waren om te helpen.
Ook de jongste bewoonster was even van 
de	partij:	Lua	van	4	maanden	(foto	boven).	

Ik ontmoette een collega docente Frans die 
me wist te vertellen er een heuse fransman 
in de wijk woont, ze stelde me voor aan 
zijn vrouw. Ik wees haar op een Franstalig 
gezin uit de wijk waarop ze prompt haar 

man thuis ging halen en er een lang, geani-
meerd gesprek ontstond, en français bien 
sûr! En zo kan ik nog een Toren volschrijven 
over leuke ontmoetingen.

Complimenten
Op zondag tijdens het opruimen kwam er 
een jongen langslopen, jaar of dertien, 
hij stopte en zei, “Ik wil nog even compli-
menten geven over gisteren, het was echt 
leuk!”
Het gebeurt niet vaak, maar ik was er even 
stil van, wat voor nu ook een goed plan is.

Echt tot slot, namens de organisatie HEEL 
VEEL DANK voor de  grote opkomst, hulp, 
enthousiasme en de vele complimenten die 
we ontvangen hebben!

Redactie: Petra Holsheimer
Foto springtoestel: Ruud Peters

 °V.l.n.r: Edwina Fessl, Petra Holsheimer, Elena 
Sanchez en Hanne van Aart.



50

+ 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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Wereldvoedseldag: lokale restaurants zetten op   
16 en 17 oktober vegetarisch gerecht op de kaart
De voedselgroep van Wereldgemeente 
Loon op Zand, burgerplatform voor duur-
zaamheid en eerlijke handel, organiseert 
jaarlijks een activiteit rond Wereldvoed-
seldag,	vaak	in	de	vorm	van	een	(Wereld-)
maaltijd of maaltijd met lokale producten. 
Evenals in 2018 zijn dit jaar de lokale res-
taurants benaderd met de vraag of zij in 
het weekend van 16 en 17 oktober een spe-
ciaal vegetarisch gerecht op de kaart wil-
len zetten!

Wereldvoedseldag
Aandacht vragen voor eerlijke voedselver-
deling over alle wereldbewoners is het doel 
van Wereldvoedseldag, 16 oktober, een ini-
tiatief van de Voedsel- en Landbouworgani-
satie van de Verenigde Naties.

De aarde brengt ruim voldoende voedsel 
voort om alle wereldbewoners elke dag een 
volwaardige maaltijd voor te zetten. Als 
we maar eerlijk delen! Honger in de we-
reld is geen gevolg van gebrek, maar van 
ongelijke verdeling.

Meedoen?
In de komende weken wordt duidelijk wel-
ke restaurants deelnemen aan de actie en 
waar u dus terecht kunt voor het speciale 
vegetarische Wereldvoedseldaggerecht.

Wilt u meedoen, hou dan de berichten in 
de lokale pers, op de website:  
www.wereldgemeenteloonpzand.nl   
en/of de Facebookpagina van Wereldge-
meente Loon op Zand in de gaten voor de 
namen	van	de	deelnemende	restaurants.	□

Minder vlees, duurzame keuze
Al lang is bekend dat de vleesconsumptie in 
de welvarende landen zorgt voor uitstoot 
van veel broeikasgas, met alle negatieve 
effecten	 daarvan	 op	 ons	milieu.	 Voor	 het	
verbouwen van veevoer zoals soja is ook 
nog eens veel land nodig, voornamelijk in 
Zuid-Amerika. Enerzijds worden hiervoor 
bossen in het Amazonegebied gekapt, an-
derzijds zou juist de lokale bevolking haar 
eigen voedsel op deze gronden kunnen ver-
bouwen. Reden om vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid en eerlijke voedselverdeling 
te	kiezen	voor	‘minder	vlees’.	Steeds	meer	
mensen doen dat ook. Misschien u ook?

ՙVoor een  
duurzame  
wereld,  
hier en daar՚
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Jong geleerd…
Leerlingen van hogere groepen van basisschool De Blokkendoos hadden dinsdag 28 sep-
tember	buitenlessen	over	verkeer.	De	ANWB	ondersteunde	daarin	met	‘Streetwise’.
Naast programma’s op het schoolterrein was er ook een activiteit op de Ecliptica voor de 
school. Voor de meeste leerlingen wel het meest spannende gebeuren: de remtest. Tel-
kens mocht een leerling meerijden in de speciaal uitgeruste auto van de ANWB met een 
extra rem om een noodstop te maken als een andere leerling met een vlag aangaf over te 
willen steken.

Doel was volgens ANWB-ster Sonja om de kinderen te laten zien hoe lang de remweg van 
een auto is. Dat doel werd volgens haar ook behaald. “Ze zagen nu echt dat zomaar over-
steken echt niet kan.” (Foto + tekst: Ruud Peters)

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Het repaircafé is weer actief!

Op dinsdagavond 19 oktober vindt er weer 
een repaircafé plaats in De Wetering in 
Loon op Zand. U bent welkom van 19.00 tot 
21.00 uur. Een afspraak maken is niet meer 
nodig	;	u	kunt	gewoon	bij	ons	binnenlopen.	
Onze vrijwilligers zitten dan weer klaar om 
al uw kapotte spullen zo goed mogelijk te 
repareren. Waar u ook maar mee komt.

Dus	heeft	u	een	fiets	die	niet	meer	remt,	
een kapotte stekker, een afgebroken stoel-
poot of een gescheurde broek ? Kom dan 
langs bij het repaircafé. En repareren is al-
tijd gratis. Want weggooien kan altijd nog. 

Ook zijn wij nog op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Bent u handig en wilt u ons team 
komen versterken ? Aanmelden kan in het 
KDC vrijwilligershuis in Kaatsheuvel of be-
zoek een repaircafé-avond. Graag zien wij 
u op dinsdag 19 oktober in De Wetering.

Team repaircafé

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Mijn broer die woont in Belfast
is lid van de locale rugby-club.
Met zijn allen-stevige jongens in de pub
geeft hij een rondje en pakt de bel vast.

© Frans
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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.
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Bericht van De Boekenbank

Gelukkig zijn we al weer een heel aantal 
weken zonder lastige beperkingen geopend 
en verkopen we weer met plezier boeken 
aan leeslustigen, die er in Loon op Zand 

toch wel zijn. Boven-
dien strijken  er  in de 
zomermaanden heel 
wat	 fietsers	 en	 wan-
delaars neer bij Britt 
en haar gezellige hel-
pers	in	՚t	Benkske	voor	
koffie	of	een	heerlijke	
lunch. En vaak ontdek-

ken ook zij dan onze boekenkast en nemen 
ook nog een kijkje in de kelder.

Want dat kan: als er een vrijwilliger aanwe-
zig is, dan kunt u met haar beneden onze 
grote voorraad doorspitten. We proberen 
dan ook zo vaak als mogelijk is aanwezig 
te zijn. Dat is nu  op maandagmorgen van 
11.00 tot 13.00 uur, dinsdag, donderdag 
en	 vrijdag	 van	 11.00	 tot	 15.00	 uur	 (mits	 
՚t	 Benkske	 open	 is).	 Op	 zaterdag	 kunnen	
boeken worden ingeleverd, van 10.00 tot 
11.00 uur. Maar soms redden we ook deze 
tijden niet en komt er een vrijwilliger van 
12.00 tot 14.00 uur.

Acht vrouwen houden de boel zo draaien-
de met vaste diensten, maar er komt wel 
eens een kink in de kabel en kan er plotse-
ling niemand aanwezig zijn. Verder zijn er 
nog een paar mensen beschikbaar om mee 
naar markten te gaan, om facebook bij te 
houden en om via Marktplaats boeken te 
verkopen. Met name door de verkoop op 
Marktplaats is er in de coronatijd toch nog 
heel wat geld in het laadje van De Boeken-
bank gekomen.

Zoals u weet, besteden wij dit aan goede 
doelen in onze gemeente. Met de hulp van 
o.a. het wijkteam, de pastoor en de amb-

tenaar van schuld-hulpverlening hebben 
we zo de noden van enkele medeburgers 
kunnen verlichten. Dat is, naast de herge-
bruikgedachte, immers het doel van onze 
vrijwilligersstichting.

Hierbij kunnen we overigens nog wel wat 
hulp van vrijwilligers gebruiken! We willen 
namelijk	 graag	 alle	 dagen	 dat	 ՚t	 Benkske	
geopend is, ook zelf persoonlijk aanwezig 
zijn. Dat lukt nu dus niet: de maandagmid-
dag is vrij gekomen en de woensdag staat 
helemaal niet ingevuld. Ook voor de onver-
wachte uitval is niet altijd iemand beschik-
baar. Dus als het je iets lijkt, kom dan een 
keer langs in De Boekenbank op een tijd 
dat	er	een	vrijwilliger	aanwezig	is	(zie	bo-
ven),	en	hoor	van	haar	wat	het	werk	zoal	
inhoudt. Ook kan je je telefoonnummer of 
e-mailadres achterlaten in het schrift dat 
altijd op het tafeltje bij de boekenkast 
ligt, dan neemt iemand van het bestuur 
contact op.

U bent weer op de hoogte van ons wel en 
wee en wij hopen u een keer in De Boeken-
bank te ontmoeten.

Namens de vrijwilligers van   
De Boekenbank, Cisca Boermans
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Bibliotheken helpen met coronabewijs
Vanaf zaterdag 25 september 2021 heeft 
iedereen vanaf 13 jaar een coronatoe-
gangsbewijs nodig om bijvoorbeeld een 
restaurant, café, bioscoop, theater of eve-
nement te bezoeken. Zo wil het kabinet 
het risico op coronabesmettingen zo laag 
mogelijk houden. Met de CoronaCheck-app 
maak je zelf op je mobiel een coronabe-
wijs. Wie dat lastig vindt, kan familie, bu-
ren of vrienden vragen om te helpen. Ook 
in de meeste bibliotheken kun je hulp krij-
gen. Heb je geen mobiel? Je kunt het coro-
nabewijs ook printen.

Het coronabewijs is een persoonlijke QR-
code. Dat is een vierkant met zwarte en 
witte blokjes. Je bewijst met je QR-code 
dat je gevaccineerd bent, negatief getest 
bent of hersteld bent van corona. Je laat je 
coronabewijs bij de ingang scannen als je 
bijvoorbeeld een restaurant, sportkantine, 
bioscoop, optreden of festival bezoekt. Je 
laat ook meteen je identiteitsbewijs zien, 
zodat het zeker is dat de QR-code bij jou 
hoort.

Coronabewijs op je mobiel
Het maken van een coronabewijs in de Co-
ronaCheck-app doe je zo:
•	Je downloadt de app in de Apple App 

Store of de Google Play Store op je mo-
biel.

•	Je	klikt	op	ՙQR-code	maken՚.	Je	klikt	op	
ՙVolgende՚.	 Je	 selecteert	 waar	 je	 een	
QR-code van wilt maken.

•	Voor het maken van een testbewijs ge-
bruik je de ophaalcode die je in een SMS 
of e-mail van de testlocatie ontvangt.

•	Voor het maken van een herstelbewijs of 
vaccinatiebewijs haal je je gegevens op 
met je DigiD.

•	Je hebt nu twee QR-codes op je mobiel: 
een Nederlandse QR-code en een inter-
nationale QR-code.

De Nederlandse QR-code laat je scannen 
bij locaties in Nederland waar het corona-
bewijs nodig is. De internationale QR-code 
laat je scannen in het buitenland of als 
je de grens overgaat. Bijvoorbeeld op de 
luchthaven.

Hulp bij instellen app
Vind je het maken van een coronabewijs op 
je mobiel lastig? In de meeste bibliotheken 
kun je hulp krijgen om de CoronaCheck-
app te downloaden en het coronabewijs te 
maken.

Ellie Roerade vroeg hulp in de bibliotheek 
bij het aanmaken van het coronabewijs: 
“Ik ben daar heel goed geholpen. Meestal 
vraag ik dit soort dingen aan mijn kleinkin-
deren, maar zij zijn op vakantie. Ik dacht 
toen gelijk: ik ga naar de bibliotheek, want 
zij bieden hulp bij heel veel dingen. Waar 
kennis is, daar moet je heen, en dat is de 
bibliotheek!”

Op papier kan ook
Wie liever een coronabewijs op papier 
heeft, gaat naar de website coronacheck.
nl/print. Je kan daar het coronabewijs 
printen. Lukt dat niet? Een bibliotheek bij 
jou in de buurt kan je ook helpen met een 
papieren coronabewijs.

Meer weten?
Als je meer wilt weten of 
vragen hebt over de Co-
ronaCheck-app, kun je 
kijken op coronacheck.
nl. Je kan ook gratis bel-
len met de medewer-
kers van de Helpdesk op 
0800-1421. Deze help-
desk is elke dag geopend 
van 08.00 tot 20.00 uur.
Of stuur een e-mail naar:
helpdesk@coronacheck.nl. 
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Meet-and-greet met landelijke, lokale en regionale CDA’ers

CDA’ers over de plattelandsontwikkeling in Hart van Brabant

Donderdag 16 september 2021 organiseer-
den de lokale CDA-afdelingen Loon op Zand 
en Waalwijk samen met ZLTO Dongen-Loon 
op Zand een goed bezochte avond over de 
toenemende druk op het landelijk gebied 
in Hart van Brabant. Die druk komt door 
een woningbouwopgave, een toenemende 
economische ontwikkeling in de logistieke 
sector en noodzakelijk natuurbeheer om 
adaptief in te spelen op klimaatsverande-
ring. Drie zaken spelen daarbij een rol: de 
aanstaande Omgevingswet, de verduurza-
ming van de landbouw en een eerlijke en 
duurzame	 (lokale)	 economie.	 De	 centrale	
vraagstelling van de avond was: hoe ziet 
het landschap van onze regio eruit in 2030?

CDA-senatoren Theo Rietkerk en Peter Es-
sers gingen tijdens de meet-and-greet in op 
bovenstaande thematieken. Rietkerk sprak 
over verschillende thema's van de Omge-
vingswet, zoals woningbouw, de kwaliteit 
van de leefomgeving, recreatie en toe-
risme en landbouw, natuur en landschap. 
Essers	 ging	 in	 op	 de	 financiële	 aspecten.	
Hierna volgde een panelgesprek onder lei-
ding van Gert-Jan van den Dries. In het ge-
sprek werd aan DB-leden Hans Peter Ver-
roen en Kees de Jong en AB-lid Alwijn ten 
Cate, alle drie van Waterschap Brabantse 
Delta, en CDA-raadsleden Ruud Spohr uit 
Waalwijk en Mieke Broeders-Habraken uit 
Loon op Zand gevraagd op welke wijze van-
uit hun bestuur of fractie wordt ingespeeld 
op bovenstaande vraagstukken.

Omgevingswet
Veel wetten en regels gaan op in de Om-
gevingswet, waardoor in de toekomst nog 
maar één omgevingsloket nodig is. Dat is 
fijn,	maar	 ook	 een	 risico:	 het	 loket	moet	
beschikken over een goed werkende di-
gitale omgeving. Dat dit niet altijd van-
zelfsprekend is, hebben we gezien bij de 
Belastingdienst. Kenmerkend voor de Om-
gevingswet is het subsidiariteitsbeginsel: 
lokaal regelen wat lokaal geregeld kan 
worden. Dit is nog een risico, want de zorg 
heeft aangetoond dat decentraliseren niet 
altijd	tot	het	gewenste	effect	leidt.

Het aangaan van nieuwe allianties wordt 
onder de nieuwe wet belangrijker. Bij wo-
ningbouw kunnen bijvoorbeeld spanningen 
ontstaan met het waterschap als het gaat 
om waterveiligheid of het tegengaan van 
verdroging en verschraling van gronden. 
Indien onvoldoende de gezamenlijke be-
langen inzichtelijk worden, dreigt altijd 
ingrijpen vanuit de landelijke overheid die 
het nationaal belang moet bewaken.

Verduurzaming van de landbouw
Boeren hebben het moeilijk: er moeten 
grote investeringen worden gedaan, waar-
door de rentabiliteit en de liquiditeit van 
de boerenbedrijven minder wordt. Naast 
de	 beschikbare	 publieke	 financieringsvor-
men in de vorm van subsidies ontstaan 
steeds meer nieuwe private vormen van 
financiering,	zoals	crowdfunding	en	private	
investeringen uit bijvoorbeeld initiatieven 
van burgerparticipatie. De mogelijkheden 
zijn alleen erg versnipperd. Een brede 
denktank onder leiding van oud-landbouw-
minister Cees Veerman wil dat een nieuw 
kabinet inzet op concrete maatregelen en 
geld om boeren en tuinders te helpen bij 
de transitie naar een duurzame landbouw. 
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Binnen de Nederlandse economie vormt de 
landbouw een belangrijke factor, maar ook 
de natuur is belangrijk voor de vrijetijds-
economie.	 Een	 ‘eigen’	ministerie	 voor	 de	
ruimtelijke ontwikkeling lost deze tegen-
stelling niet op, wel een leidende coördi-
nerende rol vanuit een van de ministeries 
van LNV, EZK of IenW.

Eerlijke en duurzame   
(lokale) economie
Het CDA wil een vitale agrarische sector, 
die zorgt voor werkgelegenheid en het 
landschap, stimuleren. Op lokaal niveau wil 
het CDA een landbouwvisie voor de langere 
termijn ontwikkelen met aandacht voor al-
ternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld 
op het gebied van energieopwekking en 
natuurontwikkeling met kansen voor een 
toekomstbestendige landbouw. Het CDA wil 
werken aan maatwerk gericht op de eigen 
verantwoordelijkheid	 van	 agrariërs.	 Extra	
inspanning in ruimtelijke kwaliteit of ener-
gietransitie levert ruimte op om te onder-
nemen.	 Het	 CDA	 wil	 agrariërs	 stimuleren	
ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Ten 
slotte is samenwerken op diverse thema's 
door buurgemeenten van belang: los zaken 
in de regio met elkaar op!

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

CDA Loon op Zand

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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Muzikanten gezocht

Wij	zijn	 ՚n	groep	muzikanten	die,	de	een	
wat korter de ander wat langer, gestopt 
zijn met muziek maken om diverse rede-
nen. Wat ons bij elkaar gebracht heeft is 
het gemis van samen muziek maken, want 
՚t	blijft	een	gemis.

Op	14	september	is	ՙSenioren	Orkest	Uden-
hout՚	eindelijk	weer	van	start	gegaan	met	
de repetities. Hopelijk nu zonder de peri-
kelen van Covid-19. Ter versterking zoeken 
we nog blaasmuzikanten. Ben je 40 jaar of 
ouder en mis je het samen muziek maken 
ook zo, meld je dan aan!

Op dinsdag repeteren we van 20.00 tot 
22.00	uur	in	ՙBeukenhof՚	Biezenmortel	on-
der leiding van een erkend muziekdocent. 
Heb je interesse of vragen e-mail dan naar 
seniorenorkestudenhout@gmail.com of 
bel 06 22 24 85 26. 

Gevonden
Deze sleutelbos werd gevonden net bui-
ten Loon op Zand, op de F261 richting 
Tilburg.

In het leren bandje is een naam gedrukt.
Navraag via: info@ronddetoren.nl.

Sleutelbos verloren
Waarschijnlijk in de buurt van de glasbak 
in de Gerlachusstraat.

tel.: 0416 - 363 902
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Tientallen burgemeesters scharen zich achter noodkreet aan nieuwe kabinet

‘Aanpak ondermijnende criminaliteit heeft doorbraken nodig’

Tientallen burgemeesters in heel Ne-
derland ondertekenden een manifest 
dat vier kernpunten formuleert om on-
dermijnende criminaliteit nu eens écht 
slagen toe te brengen. Van het gericht 
pakken en plukken van criminelen tot 
het legaliseren van softdrugs en het mo-
biliseren van de samenleving. “We weten 
wat we krijgen als we blijven doen wat 
we deden.”

Vijf burgemeesters en een wethouder for-
muleerden samen het manifest. Eén van 
hen is Theo Weterings, burgemeester van 
Tilburg. “We zijn in de zomer als betrokken 
en bezorgde bestuurders virtueel bij elkaar 
gaan zitten om onze gedachten en oplos-
singsrichtingen aan het papier toe te ver-
trouwen. Papier dat geduldiger is dan wij, 
wil ik daar wel even aan toevoegen.”

In enkele weken ondertekenden vervolgens 
37 burgemeesters de oproep. “Dat is best 
veel, ja”, vindt burgemeester Hanne van 
Aart van Loon op Zand. “Het is niet niks 
wat doorgaans brave bestuurders in dit stuk 
bepleiten. Ze vallen even uit hun normale 
rol van gezeglijke beleidsuitvoerders.”

Opsomming
Het manifest opent met een opsomming 
van	onlangs	 aangetroffen	 smokkelwaar	en	
andere misdaden die eindigt met de moord 
op	Peter	R.	de	Vries.	‘Wij,	burgemeesters	
van gemeenten groot en klein, zien dage-
lijks de gevolgen van deze ondermijnende 
criminaliteit.’ Ze willen een samenleving 

waarin	 inwoners	 met	 (financiële)	 proble-
men	hun	heil	zoeken	bij	de	gemeente.	‘Ze	
moeten bij ons aan de bel durven trekken 
in plaats van geronseld te worden voor het 
starten van een hennepkwekerij.’
Voor de actuele strafrechtelijke praktijk 
konden de schrijvers putten uit de kennis 
en	 ervaring	 van	 Greetje	 Bos,	 oud-officier	
van justitie en nu wethouder van onder 
meer Wijkveiligheid in Breda. “Samen met 
onze burgemeester, Paul Depla, heb ik vol 
overtuiging meegedacht en -geschreven 
aan oplossingen om er nu eens écht voor 
te zorgen dat onze samenleving veiliger 
wordt”, zegt ze. “Het is te eenvoudig in 
ons land om met een paar plantjes te be-
ginnen en binnen enkele jaren de carriè-
reladder van de misdaad te beklimmen. In 
mijn loopbaan bij het OM heb ik te vaak 
mensen te gemakkelijk helemaal zien ont-
sporen.”

Softdrugs
Vooral de oproep om softdrugs te legalise-
ren zal gefronste wenkbrauwen ontmoe-
ten, vermoedt Koen Schuiling, burgemees-
ter van Groningen. “Je mag je afvragen of 
het aan bestuurders is daar hardop iets van 
te vinden. Toch doen we dat deze keer wel. 
Beschouw het als een signaal dat er op ge-
meentelijk niveau echt grote zorgen heer-
sen.” Zijn collega Han van Midden uit Roo-
sendaal valt hem bij. “Misschien zijn we te 
lang te stil gebleven terwijl het water ons 
bij tijd en wijle over de schoenen loopt. 
Tijd voor actie.” 
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Talloze historische activiteiten, ook bij jou om de hoek

Maand van de Geschiedenis in Noord-Brabant
Op 1 oktober start 
het grootste histo-
rische evenement 
van Nederland: de 

Maand van de Geschiedenis. Honderden 
musea, bibliotheken, boekhandels en cul-
turele instellingen organiseren talloze ac-
tiviteiten rondom het jaarthema Aan het 
werk. Van rondleiding tot kinderprogram-
ma, van theatervoorstelling tot lezing en 
van	stadswandeling	tot	fietstour:	met	ruim	
450 activiteiten is er voor iedereen wat 
te doen, in iedere provincie. Hierbij een 
greep uit het programma in Noord-Brabant.
Voor een totaalinzicht verwijzen wij u 
graag naar onze website:
www.maandvandegeschiedenis.nl/

Bossche spoorzone
Industrieel erfgoed is meer dan oude fa-
brieken. Ontmoet de gezichten van de 
Spoorzone in een speciale buitenexpositie. 
Mensen van toen en nu geven een kijkje 
in hun werkzame leven met verhalen over 
passie en uitdagingen van hun vak, alle on-
losmakelijk verbonden met de Spoorzone.

Den Bosch – Spoorzone – 4 t/m 31 oktober

Oost-Indisch Doof
Hanneke Coolen-Colsters vond het dag-
boek van haar opa, die vocht als militair 
in de onafhankelijkheidsstrijd van Indone-
sië	aan	Nederlandse	kant,	en	ging	op	zoek	
naar zijn geschiedenis. Tijdens de voorstel-
ling hoor je Hanneke live vertellen via een 
koptelefoon, afgewisseld met stukken uit 
interviews. Hannekes tocht stopt namelijk 
niet bij haar opa: ze gaat verder op zoek 
naar begrip en dialoog.

Eindhoven – Bibliotheek Eindhoven – 5 en 6 
oktober, 20.00-21.00 uur

Bodemgeheimen
Van pottenbakkers tot leerlooiers. Ontdek 
de bodemvondsten die horen bij de histo-
rische ambachten uit de geschiedenis van 
Bergen op Zoom en puzzel zelf met scher-
ven of probeer een bodemvondst te date-
ren.

Bergen op Zoom - Stichting In den Scher-
minckel, 2 en 30 oktober, 13.00-16.30 uur

Ambachtsgilden
Eeuwenlang spelen de ambachtsgilden een 
belangrijke rol binnen Den Bosch. Tot ze in 
1798 worden opgeheven. Waar komen hun 
eigendommen zoals penningen, vaandels 
en drinkbekers terecht? En wat vertellen 
deze attributen over de cultuur van de Bos-
sche gilden? Kom het te weten tijdens een 
lezing van de museumconservator histori-
sche collectie.

Den Bosch – Noordbrabants Museum – 20 ok-
tober, 14.15-15.15 uur

Maakindustrie
In de jaren vijftig van de vorige eeuw domi-
neerde	grootschalige	industriële	bedrijvig-
heid het beeld van Breda. Langs de spoor-
lijn en de Mark waren tientallen fabrieken 
gevestigd die aan vele duizenden mensen 
werk boden zoals Machinefabriek Breda, de 
HKI	(later	Enka),	de	Kwatta,	en	de	Faam.	

Historicus Peter van de Steenoven gaat in 
op het ontstaan van een aantal van deze 
Bredase bedrijven, hun successen, de so-
ciale omstandigheden waarin de arbeiders 
hun werk moesten doen en de oorzaken 
van het verdwijnen van deze vermaarde 
ondernemingen.

Breda – Brack – 7 oktober, 14.00-16.00 uur
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Noeste arbeid
De Noordkade in Veghel is industrieel erf-
goed pur sang. De locatie van de voorma-
lige	coöperatieve	handelsvereniging	(CHV)	
met mengvoederfabriek en graansilo’s 
ademt rauwe historie vol noeste arbeid. 
De Noordkade aan de oude haven is te-
genwoordig een culturele en culinaire hot-
spot met stadse allure. Ga op pad met een 
rondleider en duik in de geschiedenis van 
de Noordkade.

Veghel – Verlengde Noordkade 4 – 9 en 16 
oktober, 09.30-11.30 uur

James Kennedy
In zijn lezing vertelt de essayist van de 
Maand van de Geschiedenis 2021 James 
Kennedy over de Nederlandse visie op werk 
en hoe deze zich sinds de naoorlogse ja-
ren heeft ontwikkeld. Kennedy is hoogle-
raar Moderne Nederlandse Geschiedenis en 

reist in oktober door het land om te vertel-
len over zijn essay.
Breda – Nieuwe Veste – 20 oktober, 20.00-
21.30 uur
Op de fiets
Prins Carnaval van Bosuilendorp Joep of ge-
schiedenisleraar Rini neemt je mee op een 
fietstocht	 langs	 hoogtepunten	 uit	 de	 stad	
Breda.	 Tijdens	 de	 drie	 uur	 durende	 fiets-
tocht vertellen zij op geheel eigen wijze 
over het heden en verleden van de stad.

Breda – STEK – 9, 17, 23 en 31 oktober

Industriestad Oss
De pil, margarine, worsten en tapijten: het 
komt allemaal uit industriestad Oss. Hoe 
was het om in de Osse fabrieken te wer-
ken? Tijdens een avondtalkshow vertellen 
mensen over hun ervaringen in de fabrie-
ken, geniet je van muziek en volg je korte 
lezingen over de werkgeschiedenis van Oss. 

Oss – Groene Engel – 27 oktober, 20.00-
22.00 uur

Werk in de toekomst
In een snel veranderende samenleving is 
het moeilijk voor te stellen waar we over 
tien of twintig jaar staan. Werken er straks 
alleen nog maar robots in de zorg? Bestaat 
het klaslokaal nog of nemen we al gamend 
lesstof op? Drie sprekers delen hun per-
spectief op werken in de toekomst.

Breda – Nieuwe Veste – 19 oktober, 20.00-
22.00 uur 
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Wat gaat u doen in 2022? Haal uw EHBO-diploma!
En ook safe the dates voor de EHBO-herhalingslessen en de Reanimatie/AED herhalingsles

Wij zijn weer gestart met onze herhalings-
lessen! De herhalingslessen zijn bedoeld 
voor mensen die al een diploma of certi-
ficaat	 hebben	 en	 deze	 lessen	 volgen	 om	
hun geoefendheid te behouden, zodat hun 
certificaat	 geldig	 blijft.	Ook	 zijn	we	druk	
doende met het plannen en voorbereiden 
van cursussen in 2022. De cursussen zijn 
bedoeld voor nieuwkomers, misschien wel 
u!

Safe the date:     
Reguliere EHBO-herhalingslessen
Deze lessen zijn voor onze leden en voor 
mensen die al een EHBO-diploma hebben 
en graag bij ons de herhalingslessen wil-
len volgen om vaardigheden te oefenen en 
kennis bij te spijkeren om zo hun diploma 
geldig te houden. Save the date voor 2 no-
vember van dit jaar en voor 11 januari, 8 
maart en 5 april van 2022. Kijk op onze 
website www.ehbo-loonopzand.nl, of volg 
ons	op	facebook	ՙEHBO	vereniging	Sint	Ra-
faël՚	voor	het	laatste	nieuws.

Safe the date: Herhaling Reanimatie/AED 
en levensreddende handelingen bij vol-
wassen en kinderen
Deze les is voor onze leden en mensen die 
al	een	AED-certificaat	hebben	en	deze	les	
bij	 ons	 willen	 volgen	 om	 het	 certificaat	
geldig te houden. Laat hem niet verlopen, 
want wij hebben u nodig als AED- en reani-
matievrijwilliger!	 Vergeet	 niet	 uw	 certifi-
caat mee te nemen, zodat wij de verlen-
ging in orde kunnen maken.

Deze herhalingsles is op zaterdag 13 no-
vember in De Wetering. We starten om 
9.00 uur en u kunt zich inschrijven op een 
tijdsblok via onze website op www.ehbo-
loonopzand.nl/evenementen. Het eerste 
tijdsblok start om 9.00 uur en het laatste 
tijdsblok	start	om	12.00	uur	(dat	tot	13.00	
uur	uitloopt).

2022: AED- en EHBO-cursussen
Nieuwsgierig geworden na het lezen van 
de bovenstaande herhalingslessen? In 2022 
gaan we weer cursussen geven waar u zich 
voor kunt aanmelden. Niemand wil met 
lege handen staan bij een ongeval. Met het 
Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 
op zak, weet u zeker dat u Eerste Hulp kunt 
verlenen.
Het examen wordt afgenomen door een on-
afhankelijk examenteam. De meeste zorg-
verzekeraars	vergoeden	ook	(een	deel)	van	
de opleiding. Dit maakt het dus voor veel 
mensen mogelijk om deze te kunnen vol-
gen.

Ook verzorgen wij in kleine groepjes een 
AED-cursus zodat u leert wat u moet doen 
tijdens een reanimatie in combinatie met 
een AED. Dit wordt in één avond geleerd.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het is 
een geweldige en dankbare taak om te mo-
gen vervullen!
Voor aanmelden en meer informatie kunt 
u terecht op onze website   
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met info@ehbo-loonopzand.nl. 
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Wijn-business

What’s the color of money? (wat is de kleur 
van geld -red.), volgens sommige rijke Azi-
aten is dat Bordeauxrood, in een hoog tem-
po gaan Franse familiebedrijven uit de Bor-
deaux over in handen van rijke Chinezen.

Waar de Europese investeerders het bezit-
ten van wijnbedrijven niet meer dan een 

lucratief deel van hun 
portfolio zien, lijkt het 
aan de andere kant 
van de wereld wel 
aantrekkelijk te zijn. 
Is het de grond of de 
status? Wat kost zo’n 
stukje Bordeaux-akker 
nu eigenlijk? Dat vari-

eert	van	een	ՙeenvoudige՚	€	15.000	tot	on-
geveer	2	miljoen	euro	per	hectare	(zonder	
bebouwing).

Best nog te doen in vergelijking met dat 
andere wijngebied, de Bourgogne, waar 
101 miljoen euro voor Domaine Du Clos des 
Lambrays betaald werd door luxebedrijf 
LVMH	 (eigenaar	 van	 o.a.	 Louis	 Vuitton	 en	
Moët	et	Chandon).	Dat	 is	 inclusief	gebou-
wen en merkrechten, dat dan weer wel.  
Het record staat zover bekend op 1 miljoen 
voor 1/24 hectare, reken maar uit!

Maar moet het direct een wijngaard zijn? 
Nee hoor, het kan ook met een kist geklas-
seerde wijn uit één van de bovengenoemde 
streken. In Bordeaux worden de wijnen niet 
voor niets door de wijnbeurs van Bordeaux 
verkocht door gemachtigde negocians.
Dit gaat als volgt: de grote Chateaus bren-
gen hun wijn naar de beurs voor de voor-
verkoop, dit nadat de wijnen zijn beoor-
deeld	tijdens	de	ՙEn	Primeur՚	proeverijen	
door de internationale pers en handelaren. 
Ze worden dan als En Primeur als wine-
futures aangeboden in een eerste tranche, 

hierop volgen nog 2 tranches waar de wijn-
prijs iedere keer stijgt. Naarmate de wijn 
populair was in de vorige tranche kan het 
prijsverschil in goede jaren in de 3de tran-
che misschien wel 2 of 3 keer duurder zijn, 
dit prijsverschil gaat in de zak van de han-
delaren. De consumentenprijs wordt geba-
seerd op de laatste tranche. Maar er vroeg 
bij zijn loont.

Saillant detail: deze wijnen liggen nog 1 
tot 2 jaar op vat. Je moet daarna toch 5 
tot 10 jaar wachten met verkoop. Onder-
tussen moet de wijn goed verzekerd en op-
geslagen worden, liefst in een accijnsvrije 
opslag. In o.a. Engeland is het zelfs zo dat 
wijnen die in zo’n warehouse liggen niet in 
je belastingaangifte worden meegenomen, 
vandaar dat wijn-beleggingsfondsen vaak 
een Engelse oorsprong hebben.

Ben je meer voor een tastbare belegging? 
Oude	 flessen!	 Waarom?	 Het	 worden	 er	
steeds minder, vooral als je grote maten 
aankoopt en alleen de grote namen, de her-
komst en opslag zijn hierin erg belangrijk. 
Een ander gevaar ligt hier op de loer: frau-
deurs die wijnen namaken om op de veiling 
te verkopen.

Het	boek	ՙAzijn	voor	miljonairs՚	beschrijft	
één van de bekendste fraudezaken. In 1985 
veilde	 Christie՚s	 een	 fles	 Château	 Lafite	
1787,	een	fles	uit	de	collectie	van		de	be-
roemde derde Amerikaanse president Tho-
mas	Jefferson.	Opbrengst	$	156.000,	dit	is	
vijf	keer	het	bedrag	ooit	voor	een	fles	neer-
geteld. NEP helaas.

Mijn credo: geniet van 
het leven en van wijn. In 
je glas, niet in de kluis. 
Heb je toch vragen, ik 
hoor ze graag!

Proost, Antoon Frijters
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www.kboloonopzand.nl
secretaris@kbo-loonopzand.nl

Activiteitenagenda oktober 2021

Feestelijke algemene ledenvergadering 
Deze vergadering is op 15 oktober in de 
grote zaal van De Wetering. Na de pauze 
treedt het duo Maestro & Co op.

Computerwerkgroep 
Op 12 en 26 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur is het computercafé open voor al uw 
digitale vragen.

Tafeltennis
Tafeltennis is op vrijdag van 10.00 tot 11.00 
uur in G3. Loop binnen en doe mee. Con-
tactpersoon Ad Leijtens.

Fotoclub
De fotoclub is op de 2de maandag van de 
maand om 14.00 uur in G1-2. Contactper-
soon Ulrich Geimer.

Leeskring 1
Op 6 oktober van 09.30 - 11.30 uur is in G1 
de	 bespreking	 van	 het	 boek	Cliënt	 E	 Bus-
ken van Jeroen Brouwers, winnaar van de 
AKO literatuurprijs 2021. Nieuwe leden zijn 
welkom. Opgeven bij Ton van Gelder. E:  
tonvangelder@gmail.com.

Leeskring 2
Op 2 november van 13.30 tot 15.30 uur 
wordt	het	boek	ՙDe	avond	is	ongemak՚	van	
Marieke Lucas Rijneveld besproken. Nieu-
we leden zijn welkom, opgeven bij Wil Eij-
kemans. E: wjmeijkemans@hotmail.com.

Middagwandelingen
Op woensdag 6 oktober vertrekken de 
deelnemers om 13.00 uur onder leiding 

van Wil Oerlemans vanaf De Wetering voor 
een wandeling via de Weteringstraat, het 
tweede Land van Kleef naar Bosch en Duin. 
Na een korte stop lopen zij via de Loonse 
Molenstraat terug naar De Wetering. Ad 
Kuipers loopt mee, hij is geboren en ge-
togen in het Land van Kleef en weet veel 
over dit buurtschap. Hij vertelt - uit eigen 
ervaring en onderzoek - over de bebouwing 
en de bewoners gedurende de laatste twee 
eeuwen.

Dagwandelingen
Op 27 oktober vertrekt men om 08.45 uur 
onder leiding van Charles Aerssens vanaf De 
Wetering voor een wandeling van 17 km in 
de omgeving van Ulicoten. Opgeven graag 
via de site van de vereniging.

Middagfietstochten
De	 laatste	 fietstocht	 van	 dit	 jaar	 is	 op	
woensdag 13 oktober. Aanmelden bij Ad 
Aarts. T: 0416-362 862. Vertrek om 13.00 
uur vanaf De Wetering.

Schilder- en tekengroepen
De bijeenkomsten zijn op woensdag van 
9.30 tot 11.30 uur in G3 steeds om en om 
groep 1 en groep 2. Contactpersoon Henk 
Smit.

Bewegen voor senioren
In de grote zaal van De Wetering bewe-
gen	drie	groepen	senioren	wekelijks:	1)	op	
dinsdag	van	09.00	tot	10.00	uur,	2)	op	dins-
dag	van	van	10.00	tot	11.00	uur	en	3)	op	
donderdag van 09.15 tot 10.15 uur.
Op	dinsdag	is	er	een	groep	in	Venloene	(G3)	
van 11.00 tot 12.00 uur.

Line dance
Op donderdag dansen, onder leiding van 
Karin Vermue, vier groepen in de grote zaal 
van	De	Wetering.	De	cursustijden	 zijn:	 1)	
Instromen	beginners	van	12.30-13.00	uur.	2)	
De groep beginners/gevorderden van 13.00 
tot	14.00	uur.	3)	De	gevorderdengroep	van	
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14.00	tot	15.00	uur	en	4)	De	groep	verge-
vorderden van 15.00 tot 16.00 uur.

Bridge, rikken, jokeren, vrij kaarten, 
bingo en sjoelen
•	Bridge is er op elke maandagmorgen van 

10.00 tot 12.00 uur in G2. 
•	Er is bingo op maandag 4 oktober in G1-2, 

om 14.00 uur.
•	Op 7, 14 en 21 oktober is er een rik- en 

jokercompetitie in G1-2. Aanvang 13.45 
uur.

•	Op donderdag 28 oktober is het vrij kaar-
ten in G1-2. Aanvang 13.45 uur.

•	De sjoelcompetitie is op woensdag 20 ok-
tober in G1-2 om 14.00 uur.

Hierbij nodigen wij u uit voor…
De feestelijke algemene ledenvergade-
ring in de grote zaal van De Wetering op 
vrijdag 15 oktober om 14.00 uur.

Gedenking
Vooraf aan de vergadering vindt een korte 
overdenking plaats waarbij we de leden die 
ons het afgelopen verenigingsjaar zijn ont-
vallen gedenken.

De agendapunten:
•	De opening van de vergadering door voor-

zitter Wil Ligtenberg.
•	Het vaststellen van de notulen van de al-

gemene ledenvergadering van 14 oktober 
2021.

•	De mogelijkheid om vragen te stellen 
naar aanleiding van het jaarverslag over 
2020. Dit verslag is gepubliceerd in de 
Onder ONS editie april 2020.

•	Het verslag van de kascommissie.
•	Het kiezen van leden voor de kascommis-

sie 2021.
•	Het	 vaststellen	 van	 het	 financieel	 jaar-

verslag 2020.
•	Vaststelling van de begroting 2021 en het 

vaststellen van de contributie 2022.
•	Samenstelling bestuur 2021/2022. Statu-
tair	 is	 Wil	 van	 Heeswijk	 (penningmees-

ter)	in	2022	aftredend.	Het	bestuur	kijkt	
uit naar een opvolger. Leden kunnen zich 
voor deze functie kandidaat stellen.

•	Rondvraag en sluiting.

Tijd voor gezelligheid
Na	afloop	van	het	officiële	deel	van	de	jaar-
vergadering treedt het duo Maestro & Co 
op. Ook worden de aanwezigen gefêteerd 
op een hapje en een drankje.

Aanmelden
Het bestuur hoopt dat deze feestelijke 
jaarvergadering druk bezocht gaat wor-
den. Meldt u zich vooraf aan bij de se-
cretaris. Stuur hiervoor een mailtje naar 
secretaris@kbo-loonopzand of deponeer 
een briefje in de brievenbus op het adres: 
Kloosterstraat 50. Het bestuur stelt uw 
aanwezigheid zeer op prijs.

Wil Ligtenberg (voorzitter)
Jan Hertogh (secretaris)

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Maestro & Co
Na een periode met weinig verenigingsacti-
viteiten gaat het bestuur van SeniorenVer-
eniging Loon op Zand haar leden tijdens de 
jaarvergadering op vrijdagmiddag 15 okto-
ber in De Wetering trakteren op een muzi-
kaal programma van het duo Maestro & Co.

Dit duo bestaat uit de conservatorium-
geschoolde gitarist/zanger Erik Pullens en 

Hans van Buul, een gepassioneerde accor-
deonist. Zij maken muziek die uitnodigt tot 
luisteren en meezingen.
Zij wisselen vrolijke en romantische liedjes 
af	met	gezellige	theaternummers	en	fijne	
instrumentale muziek.

Het duo Maestro & Co zorgt voor een geva-
rieerd en interactief programma van twee 
keer 40 minuten. De thema’s van hun op-
treden	zijn:	 ՙHappy	Days	are	here	again՚:	
een muzikale terugblik op de bevrijding 
van Nederland in de meidagen van 1945 
en	de	 periode	 daarna	 en	 ՙAll	You	 need	 is	
Love՚:	 muziek	 vanaf	 1960	 waarbij	 geput	
wordt uit repertoires van Toon Hermans, 
Wim	 Sonneveld,	 Ramses	 Shaffy,	 Robert	
Long, Jacques Brel, Guus Meeuwis, Vader 
Abraham en The Beatles.

Kortom: een optreden dat u goed zal doen 
na	een	lange	periode	van	beperkingen!	□

  

Stekplanten, tuinzaden & pootaardappelen 
Meststoffen, beendermeel, enz. 

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

compost & turf 
kruiwagens 

tuingereedschappen 
worteldoek 

 
 

Sier- & moestuinen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Wethouder Van Wel dient ontslag in

Nadat een extern onderzoek vaststelde 
dat wethouder Frank van Wel de grens 
tussen privé en zakelijk te nadrukkelijk 
opzocht, dient hij zijn ontslag in. “Er is 
niets gebeurd wat ik thuis niet kan of wil 
uitleggen”, zegt hij met klem, “maar in 
mijn bejegening van een ambtenaar heb 
ik me te collegiaal en daarmee naïef op-
gesteld.”
Burgemeester Hanne van Aart betreurt 
de gang van zaken ‘intens’. “We verlie-
zen een goede wethouder maar respec-
teren zijn keuze.”

Eind juli deed een ambtenaar bij de waar-
nemend gemeentesecretaris melding over 
de wethouder. Daarop werd besloten het 
onderzoek naar wat zich precies afgespeeld 
had	extern	te	beleggen.	“Het	‘Stappenplan	
Integriteitsschending’ schrijft dat voor”, 
aldus Van Aart. “Dan weet je zeker dat het 
onderzoek zuiver en zonder aanzien des 
persoons wordt verricht. Ambtenaar noch 
wethouder moeten zich geremd voelen in 
het delen van hun ervaringen.”

Positie
Wethouder Van Wel knoopte volgens het 
onderzoek te volhardend kameraadschap-
pelijke betrekkingen aan met een ambte-
naar die daarvan niet gediend bleek. Van 
Wel: “Ik gaf me te weinig rekenschap van 
de positie die een wethouder inneemt. Een 
wethouder heeft uit de aard van zijn func-
tie impliciete macht. Daar hoort meer dis-
tantie en terughoudendheid bij dan ik heb 
laten zien.”
De onderzoeksvraag was of de wethouder 

zich in deze casus voldoende correct ge-
dragen heeft, stelt Van Aart. “Zo goed en 
zo kwaad als externen dat achteraf kun-
nen”, vult ze aan. “De onderzoekers bouw-
den aan de hand van verklaringen en be-
richtenverkeer een relaas op over wat zich 
waarschijnlijk afspeelde. Zonder verdere 
waardeoordelen, speculaties of gissingen 
naar motieven.”

Ze	 benadrukt	 dat	 het	 gaat	 om	 ‘vertoond	
gedrag’, niet om hoe sympathiek of kundig 
de wethouder is. “Zijn hart voor Loon op 
Zand zit zonder enige twijfel op de goede 
plek en iedereen weet hoe betrokken hij is 
bij de gemeente in het algemeen en bij de 
ambtelijke organisatie in het bijzonder.”

Boek
Het rapport stelt vast dat wethouder Van 
Wel verwijtbaar onverstandig handelde. 
“Daarover treed ik niet in detail”, zegt 
Van Aart beslist. “De gemeenteraad krijgt, 
conform het stappenplan, het rapport on-
der geheimhouding te lezen, kan zich een 
eigen oordeel vormen en daarna gaat het 
boek dicht.”

Het onderzoek, uitgevoerd door Capra Ad-
vocaten, had op alle betrokkenen grote im-
pact “Zowel voor de meldster als de wet-
houder was het een zware tijd”, zegt Van 
Aart. “Omdat de situatie onwerkbaar zou 
zijn is het denk ik verstandig dat de wet-
houder zich terugtrekt. Wat blijft is onze 
grote waardering voor zijn inzet en kunde. 
Hij heeft goed werk verricht.”

De organisatie zal zich nu ontfermen over 
de meldster. “De spanningen die deze toe-
stand met zich meebrengen, zijn ook haar 
natuurlijk niet in de koude kleren gaan 
zitten”, zegt Van Aart. “We gaan er ons 
best voor doen dat ze zich snel weer thuis 
voelt.” 



72



73

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.

Zie ook pag. 28
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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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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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van 
mens tot mens 0900-0767.

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

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’, 
Info: www.cochonnetclub.nl. Dinsdag 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. 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
Nr. 20 verschijnt op 22 december 14 december 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.

Oktober
6 t/m 17: Kinderboekenweek.
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.

November
7 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, het Noorderbos.

16 Repaircafé in de Wetering van 19.00 
tot 21.00 uur.

December
12 Pauwelswandeling om 10.00 uur 

vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Het Loonsche Land.

19 Loon op Zand wacht een bijzondere 
10e Loonse Kerstklokkenloop!

21 Repaircafé in de Wetering van 19.00 
tot 21.00 uur.

2022
15 Loonse Dorps Kwis 2021-2022.

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 





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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