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

Wat is er mis met koken?
Niks. Er is helemaal niks mis met koken, maar volgens een Europees onderzoeksbureau 
hebben we “een gebrek aan kookvaardigheid en terughoudendheid om vooral maaltijden 
uit rauwe ingrediënten te bereiden.”
De ene regio in Europa scoort beter dan de andere, maar waar het op neer komt is het 
volgende: We weten niet zo goed meer hoe we ons eten moeten (voor)bereiden. Het lijkt 
alsof we ook liever niet zien waar het vandaan komt. Oh, natuurlijk, een etiketje met het 
land van herkomst vinden we interessant, maar een stukje kippenvlees waar een botje in 
zit gaat voor sommigen al te ver, laat staan dat we nog zelf een vis kunnen schoonmaken 
of	fileren.

Expeditie Robinson, het populaire tv-programma dat een groep mensen in een soort van 
afgelegen wildernis zet met permanente camerabewaking voor leuke tv-beelden, liet het 
ons	weer	haarfijn	zien:	we	zijn	niet	meer	gewend	aan	dieren	slachten	of	‘vreemde’	dingen	
eten. Onze ogen keken direct een andere kant op als een deelnemer stuiterend van de 
honger en omringd door hysterische groepsgenoten een visje ving en het de kop afhakte. 
Maar ook zelf gesneden hutspot of rode kool op tafel is een unicum geworden…

Onze populairste gerechten zijn hapklare gerechten geworden. Afhalen is inmiddels een 
héle grote business geworden. Het restaurant met de gouden bogen draaide tijdens de 
zoveelste lockdown zijn beste omzet ooit. In het derde kwartaal van 2021 scoorden zij een 
netto omzet van 2,1 miljard dollar, t.o.v. 1,8 miljard precies een jaar daarvoor. Hoeveel 
nullen waren dat ook alweer? En over hoeveel mensen praten we dan bij zulke getallen, 
die misschien helemaal niet willen of zelfs niet meer kunnen koken? Die geen verse soep 
maken, geen smakelijk sausje verzinnen of geen botercake kunnen bakken?

Voor corona hoorden we ooit een slager hardop tegen 
een klant zuchten: “Och, mevrouw, dat draadjesvlees 
sudderen, dat wordt bijna niet meer gedaan!” Wij ston-
den er beteuterd bij te kijken. En toch, het zit in de 
lift! Ongeveer 15% van alle Nederlanders zijn tijdens en 
na de lockdowns meer gaan bakken en koken. Gewoon, 
omdat ze opeens alle tijd hadden, het eten zó waar-
schijnlijk gezonder of juist lekkerder is en vaak ook nog 
goedkoper.

Een prachtig en slim oud, maar ook nieuw kookinitiatief 
ziet u verderop in deze Toren. Lees het maar gauw, het 
scheelt in uw portemonnee en in uw smaak pappillen!
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De tuinders van ‘De Hooge Waai’ tuinieren niet meer

De opkomst, bloei en einde van een  
volkstuinvereniging
De in Loon op Zand welbekende volkstuin-
vereniging De Hooge Waai die 25 tuinperce-
len heeft op een stuk grond dat omsloten is 
door de huizen van de Willibrordusstraat, 
van Salm Salmstraat, van Rijckevorsel-
straat en Gerlachusstraat, moet wijken 
voor de nieuwe huizen en appartementen 
die woningbouwvereniging Casade daar 
gaat bouwen.
De huurovereenkomst was per 31 decem-
ber 2021 verlopen en is niet meer verlengd, 
aldus Jos van Leeuwen, die al tien jaar 
voorzitter is en nu een van de laatste be-
stuursleden. Hij gaat de toegangspoort aan 
de	Willibrordusstraat	 definitief	 sluiten.	 Ik	
sprak met hem over de opkomst, de bloei, 
groei en neergang van de vereniging.

Woningbouw
“Het was onvermijdelijk”, aldus Jos, “we 
huurden van de gemeente dit stuk grond nu 
al 40 jaar en op zich is het begrijpelijk dat 
het nu gebruikt gaat worden voor woningen 

waar zoveel behoefte aan is. Van de huur 
die we betaalden werd de gemeente niet 
rijk. Samen met de gemeente Loon op Zand 
is nog gezocht naar een ander stuk grond 
om de tuindersactiviteiten voort te kunnen 
zetten, maar dat liep op niets uit. (Grond 
was niet beschikbaar, te ver weg, te veel 
last	van	verkeer,	fijnstof).
De (oudere) leden haakten één voor één af 
en in goed overleg met volkstuinvereniging 
‘De	Houtsnip’	aan	de	Ecliptica	hebben	de	
overgebleven 6 leden daar onderdak ge-
vonden om hun hobby uit te kunnen blijven 
oefenen. Bruikbaar materiaal is ook over-
gedragen.”

Stukje geschiedenis
We spitten door de archiefmap van de ver-
eniging en zien dat op 1 oktober 1982 voor 
10 jaar een huurovereenkomst met de ge-

 °Het terrein van volkstuinvereniging ‘De Hooge 
Waai’, zoals deze er nu bij ligt. (Foto: RdT)
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meente werd gesloten voor de somma van 
ƒ 680,- per jaar. Daarna konden de oprich-
ters o.a. Zeger van der Velden, Nico de 
Jong en Luc Verschuren, mannen van het 
eerste bestuur van de volkstuinvereniging 
De Hooge Waai, de statuten van de vereni-
ging laten passeren bij de notaris en was de 
vereniging geboren. Ze hadden het prima 
voor elkaar. De tuinvereniging trok vooral 
liefhebbers die in de buurt woonden en 
makkelijk naar de tuin konden lopen. Som-
migen liepen zelfs zo vanuit hun achtertuin 
de volkstuin in.

Het terrein dat voor die tijd als speeltuin 
met een trapveldje en een rolschaatsbaan-
tje dienst deed, werd met grote inzet, na 
het verwijderen van het nodige puin, om-
getoverd tot een veld waar de groenten, 
kruiden en bloemen goed konden groeien.

De naam Hooge Waai
Hoe is men eigenlijk tot de naam van de 
volkstuinvereniging gekomen? Jos heeft 
her en der navraag gedaan en de meest 
waarschijnlijke verklaring lijkt het feit dat 
het stuk grond, de waai, (weide) daar een 
laag en een hoog gedeelte had. Het lage 
gedeelte stond vaak onder water en de ou-
ders zeiden dan tegen hun kinderen: “gao 
mar speulen op d’n hooge waai.”

Waterputpraat
Het terrein werd onderverdeeld in 25 per-
celen van ongeveer 100 vierkante meter 
met looppaden. Er werd een put geslagen 
met medewerking van de gemeente en er 
kwam een pomp om de tuinen te kunnen 
besproeien.
Jos weet nog goed dat de waterput altijd al, 
maar zeker de laatste jaren, het verzamel-
punt was om alle nieuwtjes en roddeltjes 
uit te wisselen. “Daar zat men bij elkaar 
terwijl er gesproeid werd en dat was gezel-
lig in de zomer. Daar werden de geheimen 
van het kweken van de grootste bloemkool 
of andere groenten uitgewisseld. Er waren 

leden die alleen met kunstmest werkten en 
anderen die met mest de beste resultaten 
behaalden. Ieder kweekte of teelde naar 
eigen inzicht en op eigen wijze.” Op het 
terrein was ook een eenvoudige schuilgele-
genheid en er konden ook materialen opge-
borgen worden.

De vereniging heeft al die jaren steeds 25 
leden gehad en mensen die ook belang-
stelling hadden stonden op de wachtlijst. 
Als leden er geen zin meer in hadden of 
vanwege hun leeftijd niet meer konden tui-
nieren, dan werd vanuit de wachtlijst het 
ledenaantal aangevuld.
Op een gegeven moment toen bekend werd 
dat de grond in de Willibrordusstraat ver-
vuild was, mocht er niet meer met grond-
water worden gesproeid. De gemeente 
heeft toen een aansluiting van Brabant 
Water laten aanleggen en omdat de kosten 
van het water voor rekening van de vereni-
ging waren werd de huursom verlaagd.

Ieder seizoen ander werk
Er is een vast patroon van werken als je 
tuiniert. In het voorjaar moet er gespit 
worden. En dat ging nog allemaal met de 
hand. Dan is er een tijd van zaaien en 

 °Typisch voor een volktuinvereniging: de opstal-
len voor opslag van gereedschap. (Foto: RdT)
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planten. En je had altijd teveel plantjes 
‘voorgetrokken’,	dus	die	werden	dan	weer	
verdeeld. Bijhouden tijdens de groei met 
onkruid wieden en op tijd zorgen voor wa-
ter als het niet genoeg regent. Op vakantie 
kun je eigenlijk niet gaan, want dan is het 
net de tijd om te oogsten. En in het najaar 
als alle groen weer afsterft moet de tuin 
winterklaar gemaakt worden.

Na 40 jaar houdt het op
En zo heeft men hier op De Hooge Waai 40 
jaar lang met de seizoenen meebewogen.
2021 was het laatste teeltjaar. Vanaf sep-
tember heeft de wildgroei toegeslagen.

En dat is ook goed te zien tijdens de rond-
wandeling samen met Jos over het terrein. 
Het ziet er nu desolaat en verwaarloosd 
uit. Er ligt veel oud materiaal op een hoop, 
planten groeien wild of zijn verdord. De le-
den hebben hun tuinen al verlaten en het 
wachten is op de graafmachine die de rom-
mel snel opruimt en de grond in een om-

mezien gaat egaliseren en bouwrijp 
maken. Eén tuinperceel valt op om-
dat het er zo netjes uit ziet. Het is 
van een tachtigjarige mevrouw die 
zei: “ik heb het stuk grond zuiver 
gekregen en ik lever het weer zuiver 
in.”

De herinneringen zullen nog blij-
ven en het laatste bestuur, Jos van 
Leeuwen (voorzitter), Jan v.d. Ven 
(secretaris) en Paul de Weijer (pen-
ningmeester), gaat zijn functie be-
eindigen. Jos stopt in ieder geval 
met tuinieren en kan nu meer op 
pad gaan met zijn camper. Dat is ge-
nieten op een andere manier.
Een tijdperk van tuinieren op de 
Hooge Waai is voorbij. Het was een 

mooie tijd. Hopelijk genieten de toekom-
stige nieuwe bewoners ook zo van deze 
plek.

Redactie: Ton Kalkers

 ° ‘Hooge Waai’-voorzitter Jos van Leeuwen sluit 
als laatste definitief de poort van deze 40 jaar 
oude Loonse volkstuin. (Foto: RdT)
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Verzoek van Natuurmonumenten:

Honden aan de lijn houden alstublieft!

In de afgelopen twee weken kreeg Natuur-
monumenten maar liefst zes meldingen van 
bezoekers aan de Loonse en Drunense Dui-
nen over reeën die door een hond gegrepen 
zijn en daarbij ernstig gewond raakten. Die 
zes meldingen zijn waarschijnlijk slechts 
een derde van het daadwerkelijke aantal. 
Natuurmonumenten krijgt namelijk niet al-
tijd een melding of ziet het zelf gebeuren. 

Het is dan ook een nadrukkelijke oproep 
van de natuurorganisatie: houd je hond aan 
de lijn!

Schokkende ervaring
Luc Roosen, coördinator Toezicht en Hand-
having bij Natuurmonumenten: “Bezoekers 
die dit voor hun ogen hebben zien gebeu-
ren zijn vaak zo overstuur dat ze ons nau-
welijks kunnen vertellen wat er gebeurd is. 
Ben je lekker aan het wandelen, word je 
getrakteerd op zo’n schokkende ervaring.” 
Het aantal meldingen dat Natuurmonu-
menten dagelijks over loslopende honden 
krijgt, is de laatste tijd enorm toegeno-
men. Dat is mede een reden waarom Na-
tuurmonumenten nu deze oproep plaatst. 
Jan Meesters, boswachter bij Natuurmonu-
menten in de Loonse en Drunense Duinen: 
“De meldingen van bezoekers die een hond 

een ree hebben zien pakken, grijpen ons 
iedere keer weer aan. We gaan op zoek 
en hopen de ree te vinden om het uit het 
lijden te verlossen. Ze zijn namelijk niet 
meer te redden. Een hond grijpt de ree in 
de nek waardoor vitale functies worden 
beschadigd. Vinden we ze niet, dan gaan 
ze heel langzaam dood. Afhankelijk van de 
verwondingen duurt dat zo’n drie tot vier 
dagen waarin het dier enorm lijdt.”
Jan vervolgt: “Dit is ook het ergste dat ons 
in ons werk kan overkomen. Het is ons werk 
om de natuur te beschermen. Om ervoor 
te zorgen dat dieren en planten de ruim-
te hebben om te groeien. Daar hoort het 
afmaken van onschuldig gewond geraakte 
dieren niet bij.”

Gebiedsregels
Zodra je een natuurgebied betreedt, vind 
je er de regels van het gebied. Die regels 
zijn bedoeld om recreatie en natuurbe-
scherming zo optimaal mogelijk hand in 
hand te laten gaan. In bepaalde stukken 
van de duinen heeft Natuurmonumenten 
speciale losloopgebieden voor honden 
vastgesteld.	Van	die	specifieke	gebieden	is	
bekend dat daar zeer weinig wild zit. Voor 

 °Foto: Evert Veenendaal.

 °Foto: Natuurmonumenten.
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alle andere stukken geldt dat de honden 
aan de lijn moeten. De bebording langs 
de routes maakt dit duidelijk. Luc: “Het is 
helaas onmogelijk om voortdurend in het 
gebied aanwezig te zijn om te controleren, 
maar dat heeft op dit moment wel de hoog-
ste prioriteit.
We doen er alles aan wat binnen onze 
macht ligt. We zijn zelf regelmatig in het 
gebied en daarnaast zetten we vrijwillige 
boswachters in op drukke tijdstippen om in 
gesprek te gaan met bezoekers.
Een aantal van onze collega’s is ook be-
voegd om te bekeuren en dat doen we ook.” 
Volgens beide boswachters hoor je vaak de-
zelfde argumenten, zoals “mijn hond doet 

dat niet” of “mijn hond is maar klein”. De 
praktijk leert echter dat het reukorgaan 
van iedere hond - groot of klein, jachthond 
of	uitermate	knuffelbeest	–	enorm	goed	is	
ontwikkeld en als de hond de kans krijgt, 
het áltijd het eigen instinct zal volgen.

Ree
Zie je overdag een groepje reeën weg-
schieten? Dan zijn ze ongetwijfeld ergens 
van geschrokken. Een ree is namelijk vrij 
weinig in beweging. Het merendeel van de 
dag (zo’n tien uur) brengen ze namelijk 
rustend of herkauwend door. Slechts twee 
uur per dag zijn ze in beweging.
In het winterseizoen is het energieniveau 
extra laag. Ze sparen dan hun energie om 
warm te blijven en voedsel te kunnen zoe-
ken. Eenmaal opgejaagd rent een ree in 
paniek weg uit de vertrouwde omgeving en 
schieten ze een gebied in dat ze niet ken-
nen of een drukke weg op…
Kortom: met je hond aan de lijn, kun je 
een	heleboel	leed	te	voorkomen!	□

 °Foto: Natuurmonumenten.
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Stijging huizenprijzen gaat  
onverminderd door

Huizen zijn in het laatste kwartaal van vo-
rig jaar opnieuw fors duurder geworden.  
Volgens de NVM (Nederlandse Vereniging 
van Makelaars -red.) werd toen voor een 
woning ruim een vijfde meer betaald dan 
een jaar eerder. De gekte op de huizen-
markt gaat gepaard met het kleinste aan-
bod in zeker 26 jaar. Dat vergroot ook de 
tegenstellingen tussen huizenbezitters en 
-zoekers.

Gemiddeld wisselde een bestaande koop-
woning in het vierde kwartaal van 2021 
voor € 438.000 van eigenaar, berekent de 
meldt de Nederlandse Vereniging van Ma-
kelaars in haar kwartaalverslag. De gemid-
delde verkoopprijs in Midden Brabant was 
€ 417.291, 19,7 procent meer dan een jaar 
eerder. Landelijk was de stijging 20,7 pro-
cent ten opzichte van dezelfde periode vo-
rig jaar. Bij nieuwbouwwoningen steeg de 
gemiddelde verkoopprijs met 13,8 procent 
tot € 466.000.

Aanbod slinkt verder
De NVM wijst als oorzaak naar het steeds 
kleinere aanbod aan woningen. De make-
laarsclub meldt dat er het voorbije kwar-
taal nog maar 15.600 panden te koop 
stonden, een derde minder dan een jaar 
eerder. Dat is het laagste aantal sinds de 
NVM in 1995 begon met het bijhouden van 
cijfers over het woningaanbod.
Makelaars verkochten in het slotkwartaal 
23 procent minder huizen dan een jaar eer-

der. In onze regio wisselden 855 woningen 
van eigenaar, een daling van 29,6 procent.

Wijzen en verwijten
Volgens Lana Gerssen, makelaar en voor-
zitter van de vakgroep wonen van de NVM 
dreigen de tegenstellingen tussen Neder-
landers met en zonder eigen woning steeds 
groter te worden. Het wijzen en verwijten 
steekt al de kop op. Senioren worden er op 
aangesproken dat ze niet willen verhuizen. 
Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen 
passend aanbod voor deze doelgroep. NVM-
voorzitter Onno Hoes is blij dat met het 
nieuwe kabinet er weer een minister van 
Wonen en Volkshuisvesting komt. Hij pleit 
er tegelijkertijd voor dat Hugo de Jonge  
regelmatig overlegt met partijen uit de 
praktijk en het maatschappelijk midden-
veld om het woningtekort op te lossen.

Overbieden gestabiliseerd
Er was uit het NVM-rapport ook een licht-
puntje te halen. Zo steeg het gemid-
delde bedrag waarvoor een huis boven de 
vraagprijs werd verkocht niet langer. Het 
verschil tussen de vraag- en verkoopprij-
zen liep de afgelopen jaren juist telkens 
op. Ook het aandeel huizen dat boven de 
vraagprijs wordt verkocht bleef stabiel op 
80	procent.	□

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Corrigerend ondergoed
Iemand zei laatst tegen me: “wat jij 
schrijft is toch eigenlijk – niet – altijd – 
echt - een column.” Uit de toon van zijn 
opmerking maakte ik een bepaald waar-
deoordeel op. “Ja”, zei hij, “want het 
gaat echt niet altijd over de diepzinnige 
politieke wereldproblematiek-achtige 
zaken die belangrijk zijn.” Alleen al over 
de combinatie van diepzinnig, politiek, 
belangrijk en wereldproblematiek zou ik 
drie columns kunnen schrijven. Iemand 
van de nieuwe Loonse politieke partij 
KLM zal de combinatie politiek en be-
langrijk anders zien dan iemand die wat 
minder interesse heeft in het politieke 
speelveld, maar dat terzijde.

Mijn vertaling van zijn opmerking: want 
het gaat soms echt over de futiliteiten 
van het leven. “Dat klopt! En dat is pre-
cies de bedoeling”, zei ik. “En daarom 
heet het KIEN’s Kolumn met een hoofd-
letter K.” De wereld zit al vol met in-
gewikkelde dingen. Een beetje luchtig-
heid kan wat mij betreft geen kwaad 
en het past bij mijn adagium ‘je moet 
jezelf vooral niet te serieus nemen’. Ik 
heb mijn rubriek zo genoemd omdat het 
lekker bekt niet omdat ik enorm door-
dacht heb of ik een column volgens een 
definitie wilde schrijven (life sometimes 
is that simple).

Maar een beetje kritiek moet je altijd 
serieus nemen. Dus of het daarmee 
geen column is, wilde ik toch wel even 
onderzoeken. Komtie. Bron Wikipedia: 
Een column is een met regelmaat verschijnend, 
kort stukje proza van een bepaalde auteur (de 

Het gaat om een korte tekst die op een vaste 
plaats en/of in een vaste typografie en lay-out 
gepubliceerd wordt. De onderwerpkeuze is vrij, 
al is de aanleiding meestal een actuele gebeur-
tenis. Hij (meneer Dautzenberg) bakent de co-
lumn af van het essay enerzijds en het cursiefje 
anderzijds. Het verschil met het essay is dat een 
column, afgezien van de kleinere omvang, ‘wat 
luchtiger, minder serieus, speelser en nog per-
soonlijker is.’ Het cursiefje is veel eenvoudiger: 
‘een soort column (vaak cursief gezet) waarin 
de schrijver een anekdote vertelt, een herin-
nering ophaalt, een gesprek weergeeft dat hij 
ergens heeft opgevangen (of verzonnen), een 
kleine gebeurtenis beschrijft.’

Dan rest mij enkel de actuele anekdote 
van deze editie nog. Zondagmiddag aan 
de keukentafel bij familie dronk ik een 
rode wijn. Ik vroeg naar de werking van 
corrigerend ondergoed. Mijn familie-
lid gaf aan dat zij die met pijpjes niet 
had genomen omdat dan nog steeds de 
rollen zichtbaar waren, alleen dan niet 
op taille niveau maar op bovenbeen ni-
veau. Door mijn goed ontwikkelde ver-
beeldingsvermogen kwam de rode wijn 
samen met een toastje door mijn neus 
weer naar buiten. Tot de volgende, fijne 
lezers!

KIEN’s Kolumn columnist), in een krant, tijdschrift, op internet 
of bijvoorbeeld op radio vertelt. Een definitie van 
de column kan niet worden gegeven op basis 
van de inhoud. Er gelden nauwelijks beperkin-
gen voor wat het onderwerp van een column kan 
zijn; het gamma reikt van huiselijke voorvallen 
tot de wereldpolitiek. Alleen de omstandigheden 
waaronder hij tot stand komt zijn bepalend voor 
de aard van een column. Er is sprake van: 1) een 
deadline en 2) een vooraf gegeven omvang. Bo-
vendien is een column een vaste rubriek.

Volgens mij ga ik nog goed, tot nu toe.
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Wandelen een passie voor het leven
Afgelopen jaar is Gemeente Loon op Zand 
uitgeroepen tot Wandelgemeente van het 
jaar 2021. Dat jaar is nu voorbij en de re-
dactie nam het initiatief om als afsluiting 
van	dat	jaar	met	de	Loonse	wandelaar	‘pur	
sang’ Charles Aerssens (1948) van gedach-
ten te wisselen over zijn passie het wande-
len en alles wat met wandelen te maken 
heeft.

Als ik met Charles aan tafel schuif in zijn 
werkkamer staat de computer op stand by 
en liggen de keurig geordende mappen met 
de nauwkeurig uitgewerkte meer dan 250 
wandelroutes klaar om te dienen als illus-
tratie bij zijn verhaal. En dat verhaal gaat 
over het wandelen zelf en wat er zo leuk 
aan is, over het plannen van wandelroutes 
en daaruit voortvloeiend het schrijven van 
wandelgidsen, het begeleiden van wandel-
tochten en ook nog het mede ontwikkelen 
en onderhouden van het wandelknooppun-
ten netwerk In Midden Brabant.

Van Wandelbos naar ALO
Zat het wandelen er al vroeg in? Charles, 
geboren in Tilburg, vertelt dat hij en de an-
dere vijf jongens in hun gezin met hun va-
der op zaterdag vanuit hun huis naar en in  
het Wandelbos of de Oude Warande liepen. 
Aan de overkant van Ringbaan West hield 
ongeveer de bebouwing op. Het Paulus ly-
ceum stond er nog niet en Boerke Mutsaers 
lag in het vrije veld. Het zoeken naar pad-
denstoelen of het bouwen van hutten voel-
de niet als wandelen en was geen straf.
Bewegen/verplaatsen te voet of met de 
fiets	 was	 in	 de	 jaren	 vijftig	 heel	 gewoon	
en Charles had daar geen hekel aan. Ster-
ker, hij koos na de middelbare school voor 
een opleiding aan de Academie voor Licha-
melijke Opvoeding (ALO) en in Tilburg was 
het een katholieke, dus dat was een KALO. 
Daar werden zijn vaardigheden op het ge-

bied van bewegen verder ontwikkeld, maar 
ook plannen, organiseren en improviseren 
hoorden daarbij. Al die vaardigheden lopen 
als een rode draad door zijn verhaal.

Bergwandelen
Na zijn afstuderen zocht de 23-jarige net 
gediplomeerde leraar Lichamelijke Opvoe-
ding het avontuur in het buitenland. Hij 
solliciteerde in Zwitserland, waar toen nog 
veel buitenlanders welkom waren om va-
catures te vervullen, bij een abdij van de 
Benedictijnen die in Graub�nden een inter-in Graub�nden een inter-�nden een inter-
naat en een gymnasium hadden. De voer-
taal was Duits en dat was voor Charles geen 
probleem.
Hij werd in 1971 aangenomen als eerste 
leek voor het verzorgen van de gymles-
sen en ook Engels in de onderbouw. Dat 
was wel even wennen in een heel andere 
cultuur waar ook nog Reto-Romaans werd 
gesproken. In zijn vrije tijd vanaf zaterdag-
middag, op zaterdagochtend was er toen 
nog gewoon school, ging hij bergwandelen, 
bergsporten en in de winter skiën en lang-
laufen. Hij werd lid van de Alpenclub en 
leerde daar de kneepjes van het wandelen 
in de bergen en de mogelijke gevaren.

Na vijf jaar kwam er een einde aan dit 
buitenlandse avontuur, omdat de Zwitsers 
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voorrang kregen bij banen en keerde hij in 
1976 terug naar Nederland. Via eerst een 
baan als gymleraar in Kerkrade kwam hij 
vervolgens in Dongen terecht. In Zwitser-
land had hij contacten opgebouwd met de 
Pabo in Dongen die werkweken in Zwitser-
land hielden. In 1978 kwam hij in Loon op 
Zand wonen. Vanaf 1979 ging Charles aan 
de slag op de middelbare school in Ooster-
hout. Daar bleef hij werken tot aan zijn 
pensionering. Het wandelen werd in Neder-
land weer opgepakt.

Wandelclubje ViaVia
Met een paar collega’s werd in 1994 het 
wandelclubje	‘ViaVia’	opgericht	om	maan-
delijks, meestal de eerste woensdag van de 
maand, voor de enthousiaste wandelvrien-
den een wandeling te organiseren. Dit kan 
een rondwandeling zijn, een wandeling in 
lijn of een traject van een Lange Afstand 
Wandelpad, zoals het Grenslandpad of 
het Hertogenpad. Elk lid kan bovendien 
een bijdrage leveren door een wandeling 
in te brengen en daarvan verslag te doen. 
Daarnaast organiseert LAWV ‘VIA-VIA’ in de 
herfst haar wandelweekend in de Arden-
nen of Eifel. Maar een hoogtepunt is de 
tweejaarlijkse wandelweek, waarin geko-
zen wordt voor een themawandeltraject 
in het buitenland. Zo zijn routes als Tour 
de Mont Blanc, Tour du Morvan, Circuit 

Jeanne d’Arc, Circuit Gustave Courbet, de 
Eifelsteig en de Malerweg uitgangspunt ge-
weest van die inmiddels traditionele wan-
delweek.

Routeplanning wandelingen
Aan	 de	 hand	 van	 topografische	 kaarten	
stippelt Charles de route uit en wordt er op 
geleide van de kaart gewandeld. Zijn erva-
ring in Zwitserland komt daarbij goed van 
pas. GPS of mobieltje waren toen nog niet 
beschikbaar om het lopen te ondersteunen. 
“Je moet dus je route op kaart voorberei-Je moet dus je route op kaart voorberei-
den en onderweg goed kaart kunnen lezen. 
Nu	 zijn	 er	 allerlei	 digitale	 topografische	
kaarten beschikbaar waar je een route 
prachtig op kunt uitzetten en veel details 
gewoon	thuis	al	kunt	zien.	Dat	werkt	fijn	en	
tegenwoordig kun je daarbij ook het wan-
delknooppuntennetwerk gebruiken.
Goede voorbereiding is het halve werk en 
daar gaat veel tijd inzitten, maar daar heb 
je veel plezier van tijdens de wandeling, 
want niks is zo vervelend voor jezelf en de 
groep die je begeleidt en op je vertrouwt 
als je de weg kwijtraakt”, aldus Charles.

Wandelboekjes
Dus Charles brengt meer tijd door achter 
zijn computer dan dat hij wandelt. Deels 
om wandelingen uit te stippelen en meer-
daagse tochten te plannen en deels om alle 
ervaringen goed en nauwkeurig vast te leg-
gen en te delen via websites met anderen. 
“Als de knooppunten er in passen is het 
leuk, maar er zijn juist leuke plekken, die 
je mist, als je alleen de knooppunten zou 
volgen. Ik probeer steeds een zo afwisse-
lend mogelijke wandeling te maken. Ver-
harde paden en zandpaden afwisselen en 
idem qua landschap bos, wei, akker en be-
bouwing”, aldus Charles.

Zijn jarenlange wandel- en buitensporter-
varing heeft ertoe geleid dat hij zijn passie 
voor het wandelen ook graag met anderen 
deelt. Zo is in 2018 een eerste wandelgids 
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‘Wandelen in het hart van Brabant’ met 
13 stevige dagwandelingen bij Uitgeverij 
Gegarandeerd Onregelmatig verschenen. 
Daarnaast is er de wandelgids ‘De mooiste 
netwerkwandelingen	 –	 Hart	 van	 Brabant	
met een selectie van 15 netwerkwande-
lingen, in samenwerking met medeauteur 
Theo Halin, een uitgave van Uitgeverij El-
mar. En in het komende voorjaar verschijnt 
bij	 dezelfde	 uitgever	 de	 wandelgids	 ‘De	
mooiste netwerkwandelingen - Baronie van 
Breda’. Zo staan er in deze wandelgidsen 
een wandeling in de Chaamse bossen, het 
natuurgebied Moerenburg en zijn favoriete 
landgoed Huis ter Heide. “Nee, de Loonse 
en Drunense duinen en de Oisterwijkse 
vennen staan er niet in. Die kent iedereen 
en zijn al zo overlopen.”
Meer informatie over de wandelprojecten 
van Charles Aerssens vindt u op zijn web-
site: wandelpaden.eu of op wandelzoek-
pagina.nl

Ontwikkeling knooppunten netwerk
Door zijn wandelexpertise als routemaker 
werd hij betrokken bij de opzet en het tot 
stand komen van het wandelroutenetwerk 
in het Hart van Brabant. Nadat zo’n 10 jaar 

geleden het netwerk klaar was bleef hij 
tot 2020 als vrijwilliger verbonden aan het 
meldpunt van visitbrabant.com om knel-
punten op te lossen en verdwenen marke-
ringen of paaltjes te herstellen.

Begeleiden wandelingen
Ook organiseert hij al een aantal jaren een 
maandelijkse wandeling in de regio voor de 
SeniorenVereniging Loon op Zand. “Het is 
niet nodig om getraind te zijn hier in het 
vlakke land. Je moet wel ongeveer 16 - 20 
km kunnen lopen op zo’n dagtocht. We  
wandelen meestal over zandwegen, met af 
en	toe	een	stukje	asfalt.	Dat	is	fijn	voor	de	
benen.”

Wat maakt wandelen zo mooi?
Wandelen is voor Charles meer dan van A 
naar B lopen. Het gaat niet om de kilo-
meters en niet alleen om het happen van 
frisse lucht. “Geniet onderweg van het 
wandelen en de omgeving, het landschap 
en de cultuur die je tegenkomt. En als je 
goed	bent	voorbereid,	loopt	het	fijner.	Ga	
op pad met goede wandelschoenen en de 
juiste kleding.”

Charles zie je altijd lopen met stevige 
wandelschoenen, comfortabele water- en 
winddichte kleding en een rugzak. “Mijn 
fototoestel neem ik ook altijd mee. En een 
paraplu, want onze geplande wandeltoch-
ten gaan in principe door. Weer of geen 
weer.” Ook heeft hij altijd zijn hoed op, 
die beschermt tegen kou, regen en teken. 
Niet altijd is er een horecavoorziening op 
de route, dus iets te eten en drinken mee-
nemen is altijd handig. “En”, zo besluit 
Charles, nog even enthousiast op het eind 
van ons gesprek, “het is momenteel wel 
lastig, maar op het eindpunt met een lek-
ker biertje de tocht gezellig afsluiten hoort 
er ook bij.”

Redactie: Ton Kalkers
Foto’s: Archief Charles Aerssens
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 °Enkele weken geleden lieten graffittispuiters een boodschap achter op het dierenwisselviaduct over de 
N261 bij Loon op Zand. Hiermee werd een grens overschreden, was de reactie van de wegbeheerder 
(de provincie), die de tekst als aanstootgevend typeerde. Inmiddels is het belangrijkste deel van 
de tekst niet meer zichtbaar. Hopelijk kan binnen niet al te lange tijd het viaduct voor wat betreft 
het schilderwerk geheel worden opgeknapt. Voor zolang het duurt… (Foto: RdT)
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26 woningen maken plaats voor 50 wooneenheden

‘SalmRijck’ wordt een aanwinst voor Loon op Zand
Eerder al maakte Woningcorporatie Ca-
sade bekend dat zij plannen aan het ont-
wikkelen waren voor het project ‘Salm-
Rijck’ aan de Van Rijckevorselstraat en 
Van Salm Salmstraat in Loon op Zand.
Het plan behelst het realiseren van in to-
taal 50 wooneenheden: 31 appartementen 
en	 19	 zogenaamde	 ‘Nultrede-woningen’.	
Ter verduidelijking: een nultrede-woning 
heeft zijn woonkamer, keuken, badkamer, 
toilet en tenminste één slaapkamer ge-
lijkvloers, dus op hetzelfde niveau als de 
voordeur. Ook van buitenaf is een nultrede-
woning zonder traplopen bereikbaar.

Voordat met de werkelijke uitwerking van 
het project begonnen kan worden moest 
en	 moet	 er	 nog	 veel	 ‘voorwerk’	 gedaan	
worden, zoals vervangende woonruimte 
aanbieden voor de bewoners van de wonin-
gen die gesloopt gaan worden om plaats te 
maken voor de nieuwbouw. Het gaat hier-
bij om de sloop van in totaal 26 woningen 
in de Van Rijckevorselstraat (huisnummer 
36 tot en met 68) en de Van Salm Salm-
straat (huisnummer 2 tot en met 14). Uit 
onderzoek bleek dat deze woningen te veel 

technische beperkingen hadden om deze 
nog aan te kunnen passen aan de wensen 
en eisen van deze tijd.

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners ging op 1 november 2020 
het	‘sociaal	statuut	sloop’	in.	Hierin	staan	
de rechten en plichten van de huurder én 
van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal 
statuut is samen met de stichting Samen-
werkende Huurdersbelangenorganisaties 
Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting ver-
tegenwoordigt de huurders van Casade. 
Ook de gemeenten waarin Casade werkt, 
waaronder Loon op Zand, gaven akkoord op 
dit statuut.
Vanaf 1 november 2020 konden de bewo-
ners met voorrang verhuizen naar een an-
dere woning van Casade en kregen zij on-
der andere een verhuisvergoeding. Tot 1 
januari 2022 kregen zij de tijd om op zoek 
te gaan of begeleid te worden naar vervan-
gende woonruimte.

 °De woningen aan de Van Rijckevorselstraat 36 
tot en met 68 die nog voor de bouwvakvakantie 
worden gesloopt. (Foto: RdT)
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Klankbordgroep
Gemeente, omwonenden en bewoners die 
terug willen keren naar het plangebied zijn 
bij de plannen betrokken in een klankbord-
groep. Zij wordt gevraagd haar mening te 
geven over de nieuwbouw en omgeving, de 
ideeën te beoordelen van het projectteam 
en het team aan het denken zetten over 
zaken die zij belangrijk vinden.

Als ik namens Rond de Toren foto’s aan 
het maken ben van de huidige situatie, om 
deze als herinnering in de fotogalerij te 
plaatsen op de Rond de Toren-website, ont-
moet ik Laurens van de Velden, bewoner 
van de buurt en lid van de klankbordgroep 
en	 Sjannie	 Salfischberger;	 consulent	 ‘Wij-
ken’ van Woon-corporatie Casade. En dat 
komt mooi uit, want ik had nog een paar 
vragen voor dit artikel.

Laurens is zeer te spreken over het gevoer-
de overleg tot nu toe met Casade: “Natuur-
lijk tref je wel eens hobbels, maar ik kan 
niet anders zeggen dan dat de contacten 
bijzonder goed verlopen. Ik hoef maar te 
bellen of te appen en vrijwel meteen krijg 
ik antwoord. Ik begrijp maar al te goed dat 
het noodgedwongen verlaten van je woning 
waar je lang, over het algemeen met een 
tevreden gevoel, hebt gewoond, toch wel 
‘binnen	komt’.	Van	de	bewoners	van	de	26	
woningen hebben er van 24 woningen in-
middels een vervangend onderkomen. Voor 
de nog resterende twee komen we er zeker 
uit, is mijn stellige overtuiging!”

Sjannie	 Salfischberger	 van	 Casade	 sluit	
daarop aan: “In het dorp Loon op Zand 
hebben we als Casade gemiddeld zo’n 20-
22 mutaties per jaar. Je kunt begrijpen 

 ° Impressie van de appartementen; gezien vanaf de Van Salm Salmstraat.     
 (Impressie: Wooncorporatie Casade)
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Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

tel.: 0416 - 363 902
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dat de transitie van het onderbrengen van 
de	 bewoners	 van	 de	 ‘sloopwoningen’	 een	
hele klus is én was. Daarbij moet ik ook 
aangeven dat niet iedereen in het dorp is 
blijven wonen, omdat we elders een ver-
vangende woonruimte hebben kunnen aan-
bieden waarmee zij akkoord gingen. Van 
de oorspronkelijke bewoners die vanwege 
de komende sloop zijn verhuisd, hebben de 
bewoners van 2 woningen aangegeven (si-
tuatie 15 januari -red.) dat zij willen terug-
keren naar de nieuwbouw. Het merendeel 
heeft er dus voor gekozen om te willen blij-
ven wonen in de vervangende woning die 
wij voor hen konden regelen.”

Voor de bouwvakvakantie
Omdat er nog een aantal procedures moe-
ten worden doorlopen voordat de sloop ook 
echt kan beginnen, zoals het afkoppelen 
van alle nutsvoorzieningen (gas, water, 
elektriciteit), en het verwijderen van nog 
bruikbare materialen (goed functionerende 
cv-ketels, keukenapparatuur e.d. die kun-
nen worden ingezet in andere Casade-wo-
ningen) zullen deze voorlopig nog niet door 
de slopershamer worden geveld.

Volgens	Sjannie	Salfischberger	zal	ook	aan	
‘groenstruinen’	 de	 nodige	 aandacht	 wor-
den gegeven: het zoveel mogelijk opnieuw 
inzetten	van	het	aanwezige	‘groen’	op	het	
terrein waar gebouwd gaat worden. Ook 
zullen de woningen voordat zij tegen de 
vlakte gaan, worden gebruikt als trainings-
object voor o.a. de brandweer.
Toch is de bedoeling dat de sloop voor het 
begin van de komende bouwvakvakantie 

een feit zal zijn en dat daarna gestart kan 
worden	met	de	bouw	van	 ‘SalmRijck’.	De	
naam	‘SalmRijck’	is	een	bijzonder	passen-
de naam voor dit project, gezien de staat-
nemen waaraan deze grenst.

Nieuwbouw
Als de woningen gesloopt zijn, zullen de 
nieuwe woningen en appartementen op 
deze locatie een bijzonder mooie aanwinst 
zijn voor het dorp Loon op Zand.  Het ste-
denbouwkundig voorstel dat uitgewerkt is 
en besproken met de bewoners en omwo-
nenden mag op veel waardering rekenen. 
Hierin is rekening gehouden met de wens 
om woningen en appartementen te bouwen 
die voldoen aan duurzaamheidseisen en ge-
schikt zijn voor langer zelfstandig wonen 
met een variatie in plattegronden, groot-
tes en huurprijzen.
Natuurlijk zal Rond de Toren de ontwikke-
lingen	over	‘SalmRijck’	op	de	voet	volgen	
en u van tijd tot tijd hierover op de hoogte 
houden.

Foto’s
De foto’s van de nog huidige situatie die 
de redactie heeft gemaakt, kunt u bekijken 
en eventueel downloaden door naar onze 
website www.ronddetoren.nl te gaan, 
waar	u	onder	knop	‘Archief’	de	knop	‘Fo-
togalerij’ kunt aanklikken. Kies hier het 
bestand	 ‘Sloopwoningen	 t.b.v.	 SalmRijck	
2022’.

Redactie: Tiny van Hooren
Info deels van de website van Casade: 
www.casade.nl
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‘Kookmuts’
In	 de	 column	 op	 pagina	 3	 ‘Van de redac-
tie’ las u het al. Het schijnt dat we met 
z’n allen in de loop van de jaren een hoop 
kookvaardigheden kwijtgeraakt zijn en de 
afstand naar de oorsprong van ons voedsel 
verdient ook geen hoofdprijs.

Ik begrijp daar persoonlijk geen bal van, 
want ik wil bijna alles proeven en weet 
meestal ook waar het vandaan komt of 
hoe het groeit. Als ik met manlief, overi-
gens een echte ‘pitser’, over een buiten-
landse markt loop, kijkt hij me raar aan als 
ik weer een bijzonder, maar ook stinkend 
kaasje heb gevonden. (Nee, ik beloof dat ik 
het niet in de caravankoelkast bewaar…)

Bij ons thuis was het mijn moeder die kook-
te en we probeerden altijd veel nieuwe 
dingen uit. We maakten familierecepten en 
bakten ieder weekend iets lekkers voor bij 
de	 koffie.	 Soezen,	 appelbollen,	 amandel-
broodjes. Zeg eens eerlijk, wie van jullie 
kan dat nog? Aan tafel moesten we altijd 
ALLES proeven, al waren het maar een paar 
hapjes. Nou, bij onze oudste dochter lukte 
dat niet, hoe vaak ik het ook probeerde. 
Tegen beter weten in overigens, want aan 
een appelboom groeien geen peren.
En zij werd steeds vindingrijker: de honden 
kwamen heel zachtjes uit hun mand als ze 
weer eens onopvallend iets van tafel had 
laten vallen. Of die keer dat we de dag la-
ter pas zagen dat de gehuurde boot aan de 
zijkant vol met bami-slierten hing. Binnen-
kort mag ze zelf gaan bepalen wat ze de 
hele	week	eet	en	hoe	ze	dat	klaarmaakt;	
ik heb mijn stinkende best gedaan om haar 
en haar zus wat bij te brengen. Als ik maar 
niks meer hoor over dat restaurant met die 
megawinst!

Och,	 ieder	 vogeltje	 zingt	 letterlijk	 en	 fi-
guurlijk zoals hij gebekt is. Zo zag ik giste-

ren onze overbuurman Maggi op de worst 
in zijn worstenbroodje doen. Ieder hapje 
een paar druppels. Voor een echte Til-
burgse, de stad waar het worstenbroodje 
waarschijnlijk toch ontstaan is, zag dat er 
heel vreemd uit, maar ieder doet zijn ding, 
nietwaar?

Als we bladeren door documenten die de 
Universiteit van Wageningen online zet 
(voor iedereen toegankelijk), lezen we dat 
de generatie van mijn moeder gemiddeld 2 
uur per dag aan koken besteedde.
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In 50 jaar tijd is dit teruggelopen naar 20 
minuten! Hoewel dat vast met de magne-
tron en het aandeel werkende vrouwen te 
maken heeft, is het in 75% van de gevallen 
nog steeds zo dat de vrouw des huizes de 
warme maaltijd bereidt.
Nog wat opvallende percentages? Nou, zo’n 
66% van alle Nederlandse vrouwen vindt de 
maaltijd van hun partner niet lekker en 
kookt daarom liever zelf. Zo’n 17% maakt 
daar zelfs wel eens ruzie om. Dus, ladies, 
we hebben het in de keuken nog steeds 
grotendeels voor het zeggen en dat hebben 
we onszelf aangedaan.

Ik kijk meteen zelf in de spiegel, want eten 
dat door mijn partner op tafel wordt gezet? 
Echt, het is totaal onherkenbaar voedsel 
geworden en het smaakt, tja, waar smaakt 
het naar? Geen idee, eigenlijk. Niet, is 
misschien nog de kortste omschrijving. Het 
smaakt niet.

Interessant is dat we steeds minder verse 
groentes zijn gaan eten. Volgens een  on-
derzoek kopen Nederlanders gemiddeld 
maar 200 gram verse groentes per dag. En 
dat is wat één persoon zou moeten eten, om 
o.a. voldoende vezels binnen te krijgen! En 
nee, dit geldt niet voor iedereen, maar ik 
herken het hier thuis wel. Mijn huisgenoten 
scheppen hier altijd zo’n schrale groente 
lepel op hun bord, of het nou bruine bo-
nen, sperziebonen of worteltjes zijn. Hup 
met die BTW-verlaging op groente en fruit!

Maar nu hebben we een idee gezien als 
een heel scherp mes: het snijdt aan alle 
kanten. Het is vriendelijk, redelijk groen, 
behoorlijk klimaatneutraal, het bespaart 
tijd, je kunt er onopvallend veel groenten 
in kwijt en het schijnt heerlijk te smaken! 
Te mooi om waar te zijn? Nee! Hoe ik eraan 
kom? Ooit een oud-collega, mede zwanger-
schapscursist, kampeermaatje en vriendin 
spreekt mijn voicemail in, omdat ik het ge-
luid van mijn telefoon weer eens vergeten 

ben aan te zetten. “Lonnie, nu heb ik toch 
iets leuks gevonden, een soort theemuts 
die mijn eten gaar stooft zonder dat ik er-
naar om hoef te kijken. Ik ben zó enthousi-
ast. En lekker dat het wordt!”

Nee, het idee waar Heidi van Esch het over 
heeft is niet nieuw. Onze voorouders ge-
bruikten al hooistoven. In een houten kist 
met hooi ging een warme pan, deksel erop 
en na een paar uur was het eten gaar. De 
Engelsen hebben al 100 jaar hun AGA for-
nuizen, waar je in verschillende ovens je 
eten  gaart en je huis mee verwarmt. Maar 
dit is een ouderwets idee in een modern 
jasje. Er zijn er al veel op de markt, zo lees 
ik, zoals een Kookmuts of EcoStoof. Hoe-
wel ik geen aandelen heb vind ik persoon-
lijk het verhaal van de New Cooking Bag of 
Stooftas het mooist. Laat dát nou net de 
tas van Heidi zijn!

 °Foto’s: Heidi van Esch.

Lees maar hoe mooi het verhaal van de 
stichting Adwuma Ye is, wat letterlijk goed 
werk betekent en is opgericht in 2009 door 
de Nederlandse Ellen Seldenthuis. Tijdens 
een 1000 km-lange voettocht door het 
tropische land werd ze gegrepen door het 
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Voor al uw afgesproken feesten!
    Voor meer info:         
    bel: 06 - 21544234     
    of mail naar: I-amitie@home.nl
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zwerfafval. Ze zocht naar een oplossing 
en is sindsdien druk met initiatieven. Ze 
lijkt me aardig bescheiden, want naar haar 
foto moet je zoeken als een speld in die 
hooistoof. Liever ziet ze dit:

“Vrouwen in Ghana moeten veel tijd en 
geld steken in het bereiden van voedsel 
en dat belemmert hen om zich te ont-
wikkelen. Daarnaast is de traditionele 
manier van koken onveilig en slecht voor 
de gezondheid. (Lees: rook en brand-
wonden, vooral bij jonge kinderen, red.)                                                                               
Ook de impact van de traditionele manier 
van koken op het milieu baart grote zor-
gen. Wereldwijd koken dagelijks meer dan 
2 miljard mensen met hout of houtskool. 
Dat is niet alleen ongezond, het is ook een 
van de oorzaken van massale ontbossing en 
klimaatverandering.

De ‘New Cooking Bag’ (of de stooftas) van 
Adwuma Ye werd opgezet in 2014. En staat 
voor het nieuwe koken. Ellen en haar team 
stelden een plan op om ‘Slow Cooking’ te 
introduceren in Ghana. De hooikist in een 

 °Foto: Adwuma Ye.

modern, Afrikaans jasje. Ze ontwikkelen 
een versie die uitstekend werkt en die ze 
kunnen maken van materialen die lokaal 
voor handen zijn. Als vulling wordt kapok 
gebruikt. Het grote voordeel is dat kapok 
100% natuurlijk is. De isolerende eigen-
schap is enorm. Ook de kapokboeren wor-
den er beter van omdat we het van hen 
inkopen!”

Kapok zijn de zaadpluizen van een boom 
die wel tot 70 meter hoog groeit. Het spul 
zat vroeger in onze kussens of dekens, maar 
kreeg een slechte naam omdat men dacht 
dat het allergieën opwekte. Dat bleken de 
huisstofmijten te doen die in de hoezen 
woonden, want het is net zoals met alles: 
Op tijd luchten, maar daarover later meer!

Een echte Hollander zoekt trouwens wel 
even goed uit waar hij zijn stooftas koopt. 
Voor deze uit Ghana schommelen de prij-
zen tussen de 56 en 72 euro, maar de tas-
sen waar bekende Nederlanders mee op de 
foto gaan, kosten tot over de 100 euro, dat 
u het weet…

Stoof met zin!
Lonneke

 °Foto: Gabel Group.
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Boosterprik toevoegen in de CoronaCheck-app

Heel veel mensen hebben inmiddels hun 
boosterprik gehaald. Deze derde vaccina-
tie moet je zelf nog even toevoegen aan de 
CoronaCheck-app zodat je vaccinatiebe-
wijs weer up-to-date is. Maar hoe precies 
moet je die boosterprik toevoegen?

De meeste mensen die gevaccineerd zijn 
tegen het coronavirus, hebben inmiddels 
een coronabewijs (QR-code) aangemaakt 
in de CoronaCheck-app. U gebruikt deze 
QR-code in de horeca, de culturele sector 
of om op reis te gaan.

Gebruikt u de QR-code alleen in Neder-
land? Dan is het niet per se nodig om uw 
coronabewijs te vernieuwen. De oude QR-
code blijft (voorlopig) geldig.
Reist u naar het buitenland? Dan is het wel 
noodzakelijk om de boosterprik toe te voe-
gen aan de QR-code.

Boosterprik toevoegen in de   
CoronaCheck-app
Als u een boosterprik heeft gehaald, kunt u 
deze toevoegen aan de CoronaCheck-app. 
Dit gebeurt niet vanzelf, maar het is wel 
eenvoudig:
•	Klik	op	het	+	rechtsboven	in	het	scherm;
•	Log	in	met	uw	DigiD;
•	Controleer of de booster in het rijtje 

staat (het kan zijn dat dit een paar dagen 
duurt);

•	Klik op ‘Maak bewijs’;	 Bij	 de	 QR-code	
staat dan 3/3.

QR-code op papier
Gebruikt u een QR-code op papier die u zelf 
heeft aangemaakt? Doorloop dan dezelfde 
stappen opnieuw om de boosterprik aan 
een nieuwe QR-code toe te voegen. Kijk 
voor meer informatie op de CoronaCheck-
website: https://coronacheck.nl.
Heeft u een QR-code op papier die u van 
een instantie heeft gekregen? Bijvoorbeeld 
omdat u niet bij de GGD was geprikt? Vraag 
dan een nieuw papieren bewijs op bij de-
zelfde instantie. Meer informatie vindt u 
op de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl.

Geen app en geen printer?
Bel 0800-1421. U wordt dan doorverwezen 
naar een telefoonsysteem waar u zelf uw 
coronabewijs kunt aanvragen. Zorg dat u 
de volgende gegevens bij de hand hebt:
•	uw BSN
•	uw postcode (waarmee u staat ingeschre-

ven bij de gemeente).

Het bewijs wordt per post verstuurd. Houd 
er rekening mee dat dit 5 werkdagen kan 
duren.

Bron: GGD
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Terug naar de natuur
Op de zaterdagochtend van 8 januari konden  
afgedankte kerstbomen worden ingeleverd 
tegenover De Wetering. Er waren kinderen 
die in de buurt bomen gingen ‘struinen’ om 
zoveel mogelijk loten te bemachtigen voor de 
prijzen die de gemeente hiervoor had uitge-
loofd, naast de versnapering die zij al kregen. 
De bomen worden verwerkt tot compost: te-
rug	naar	de	natuur	dus!	(Foto’s: RdT)

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

       Uit respect voor u en uw huid   
 
    … krijgt u in een rustige sfeer 
         behandelingen met natuurgetrouwe     
         huidverzorgingsproducten  
    … met als doel  
         een optimale balans van uw huid 
 

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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Nu de feestdagen weer achter de rug zijn 
hebben we weer meer oog voor de ge-
wone dingen van het leven. De lockdown 
zorgde ervoor dat we beperkt zijn in 
onze contacten en dat er weinig ‘nieuws’ 
te melden viel. Daarom was het leuk om 
toch een paar leuke foto’s in de krant 
aan te treffen, zoals van Anja Botermans 
bij de Noorderplas en Jeanne van Beers 
in de Duinen. Ondertussen zijn er wat 
versoepelingen gekomen, behalve voor 
de horeca en de culturele sector. Op za-
terdag 15 januari gingen toch meerdere 
horecazaken even open als protestactie, 
wat in onze gemeente werd “gedoogd”.
(BD 5 en 15/1)

Loonse mensen in de krant
Burgemeester Hanne van Aart schreef een 
mooie nieuwjaarswens, waarin zij terug-
kijkt op het positieve dat zij in haar en 
onze gemeente is tegengekomen in het 
afgelopen coronajaar. Zij hoopt dat “de 
verbondenheid, die ons als gemeenschap 
onophoudelijk siert” ook in het komend 
jaar veel goeds zal brengen. “Sámen zijn 
wij Loon op Zand.” (DK 5/1)

Loek van de Nes, 77 jaar oud en wonend 
op Castellanie 52, overleed op 2 januari na 
een moeilijk laatste half jaar. (BD 7/1)

Marja van Trier schreef een verhaal in het 
Loons dialect over een poster met een 
clown: ‘Kloon in Loôn’. Het ging over een 
poster	van	Rosy	Fernandez-Dias,	die	zij	in-
middels in haar etalage heeft opgehangen. 
(DK 12/1)

Gemeente en politiek
70-plussers mogen weer zitting nemen in 
de stembureaus. Burgemeester Van Aart 
had dat vorig jaar vanwege het coronage-
vaar tegengehouden, maar nu iedereen, 
die wil en gevaccineerd is, acht zij de ri-
sico’s minder groot. (BD 13/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Van Hornestraat 31 (verbou-
wing en mantelzorgwoning), Perseus 8 
(dakkapel), Kasteellaan ten noorden van 
nr. 19 (in-uitrit) en Kloosterstraat 61 (dak-
kapel). (DK 5 en 12/1)

Zonnepark
De gemeenteraad van Loon op Zand heeft 
de weg vrijgemaakt voor het installeren en 
exploiteren van een zonnepark op de vloei-
velden langs de Midden-Brabantweg.

Energie Coöperatie Loon op Zand (ECLoZ) 
gaat de komende maanden aan het werk 
om het zonnepark in de steigers te zetten. 
De coöperatie heeft een BV opgezet om 
alle zakelijke aspecten af te handelen. Er 
wordt een regeling opgesteld, waarin komt 
te staan wat er met de inleg van de deel-
nemers gebeurt en hoeveel ze ervoor te-
rugkrijgen. Dit voorjaar moet ook duidelijk 
worden of ECLoZ in aanmerking komt voor 
een rijksbijdrage in de exploitatie van het 
zonnepark.

Elf hectare groot is het terrein waar het 
zonnepark moet komen. Voorzitter Bert 
Branderhorst ziet voordelen voor iedereen: 
“Het terrein is meer dan veertig jaar ge-
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bruikt om afval van huishoudens en bedrij-
ven weg te werken”, zegt hij. “Het afval 
werd verzonken in bedijkte poelen. Het 
stonk daar als een tierelier. Leerlooierijen 
dumpten daar hun uiterst giftige chroom-3. 
Je mag er niets op. Het is niet geschikt 
voor agrarische doeleinden. Je mag er nu 
eigenlijk niet eens op lopen. Het kost de 
gemeente alleen maar geld: zesduizend 
euro per jaar om het gras te maaien en af 
te voeren.”

ECLoZ mag er nu 25 jaar lang een zon-
nepark op exploiteren. “Het zonnepark 
gaat drieduizend huishoudens van stroom 
voorzien. In tegenstelling tot windmolens 
belemmeren zonnepanelen het uitzicht 
niet en maken ze geen geluid. We gaan 
aan de noordkant groen bijplanten, zodat 
de koplampen van verkeer op de rotonde 
niet meer binnenschijnen in de huizen. In 
overleg met Natuurmonumenten komen er 
inheemse bomen en struiken rond het ter-
rein te staan. Er wordt een faunapassage 
voor	dassen	aangelegd.	De	gemeente	is	fi-
nancieel beter af. Die hoeft het groen niet 
meer bij te houden, maar ontvangt huur 
en onroerendezaakbelasting. En met een 
initiatief vanuit de burgerij wordt aan een 
derde van de energiebehoefte voldaan.”

Als adviseur heeft ECLoZ Huub Pleging in 
de arm genomen, een expert op dit gebied 
die in de gemeente woont. Voor de bouw 
en mede-exploitatie werkt de organisatie 
met Klimaatfonds Nederland, dat voor de 
helft bijdraagt.

Zelf geeft ECLoZ vanaf de zomer tweedui-
zend	certificaten	uit	van	tweehonderdvijf-
tig euro per stuk. “De buren mogen als 
eerste inschrijven met onze driehonderd 
leden. Ook inwoners en ondernemers in de 
gemeente kunnen eraan deelnemen. Moch-
ten	 we	 dan	 nog	 certificaten	 te	 vergeven	
hebben, dan kunnen ook mensen uit aan-

grenzende gemeenten erop inschrijven.”
Over ruim een jaar moet het zonnepark 
stroom gaan leveren. (René van Peer in BD 
31/12)

Ecoduct
Het ecoduct Westloonse Wissel over de 
N261 wordt sinds kort ontsierd door oprui-
ende	 graffititeksten	 zoals	 ‘Media = virus’ 
en ‘Vaccinazi’.
Volgens de wegbeheerder (de provincie 
in dit geval) is hiermee overduidelijk een 
grens overschreden. Een woordvoerder 
laat weten dat de teksten op het viaduct 
ter hoogte van Loon op Zand, ongetwijfeld 
al gezien door vele tienduizenden automo-
bilisten, zo snel mogelijk verwijderd wor-
den. “Dit wordt gezien als aanstootgevend 
en dus moet het weg. De aannemer is al 
ingeseind.”

De provincie bekijkt per geval of het no-
dig is leuzen te verwijderen. De gemeente 
Tilburg haalt in het centrum alles weg (BD 

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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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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7/1) Of de gemeente Loon op Zand ook zo 
radicaal optreedt, is niet bekend.

Hoge Steenweg
Bij de herinrichting van de doorgaande 
wegen in onze dorpskern zijn op de Hoge 
Steenweg parkeerplaatsen en groenperken 
aangelegd.

Dat is in overleg met de bewoners gebeurd, 
maar toch zijn er steeds meer problemen 
met het aantal parkeerplaatsen. De be-
woners willen opnieuw overleg met de ge-
meente, waarbij ook de vraag aan de orde 
moet komen, wat er gaat gebeuren met de 
voormalige Volvo-garage. (DK 12/1)

Huizenmarkt
De woningmarkt in Nederland verkeert in 
zwaar weer, horen wij bijna iedere dag in 
het nieuws. Daarom wil woningbouwcorpo-
ratie	Casade	dit	jaar	flink	gaan	investeren	
in haar woningaanbod ook in Loon op Zand. 

Ook de huurdersverenigingen worden nauw 
bij de plannen betrokken. (BD 15/1)

Voetbal
Uno Animo-trainer Kees van Loon keek te-
rug op een lastige competitiestart en de 
voetballoze periode. Ook vertelde hij over 
de manier waarop hij samenwerkt met zijn 
zoon Rick, die assistent-trainer is. (BD 7/1)

Duinen
Loslopende honden hebben de laatste we-
ken weer vijf reeën doodgebeten in de 
Loonse en Drunense Duinen. Vooral in de 
kerstvakantie was het aantal bezoekers 
groot. Natuurmonumenten vindt dat de 
grens bereikt is en gaat processen-verbaal 
uitdelen aan hondenbezitters, die hun 
hond niet aan de lijn houden. (BD 11/1)

Tot zover de Loonse berichten in de pers.
Graag tot een volgende aflevering en blijf 
gezond!	□

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 € 16,00
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 17,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 20,00
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 28,00

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Voor Loon stelt voor!
Inmiddels is de verkiezingslijst van Voor 
Loon bekend. We stellen graag onze top 4 
aan jullie voor! Naast Hein Lommers staan 
Kiki van Eijndhoven-Brekelmans, Willem 
Ligtenberg en Bram Nieuwenhuisen op de 
lijst voor Voor Loon. Allemaal met maar 
één doel: Loon op Zand verbeteren en al 
het moois dat het kerkdorp te bieden heeft 
behouden.

Hein Lommers over Voor Loon
Hein Lommers kent Loon op Zand inmiddels 
goed. Hij werd geboren in Tilburg en woont 
in Loon op Zand sinds zijn 14e met heel veel 
plezier. Net zoals zijn vrouw en hun doch-
ter, die ook met haar gezin in het kerkdorp 
is gebleven. Naast dat hij een trotse opa is, 
zet Hein zich al lange tijd in voor verschil-
lende organisaties en verenigingen binnen 
de gemeente. Sinds 2019 is hij fractieon-
dersteuner van Voor Loon en sinds februari 
2021 lid van de gemeenteraad.

Een hechte club, die gaat voor de belan-
gen van het kerkdorp. Dat is hoe Hein Voor 
Loon ziet. Hij zegt: “We hebben goede 
discussies intern en ik vind dat we samen 
een belangrijke (politieke) bijdrage voor 
ons kerkdorp leveren. Voor Loon schenkt 
blijvend aandacht aan de belangen van de 
inwoners van de kern Loon op Zand.”

Speerpunten die Hein voornamelijk  
belangrijk vindt:
•	realisatie van de Nieuwe Wetering
•	bestuurlijke toekomst van Loon op Zand

•	behoud van de functie van Het Witte Kas-
teel en de Kasteelweide

•	een	 solide	 financiële	 positie	 van	 de	 ge-
meente

•	saamhorigheid binnen het dorp
•	aandacht voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving

Dat Voor Loon de belangen behartigt van 
de inwoners van Loon op Zand, dat staat 
volgens Hein als een huis. Hij hoopt dan 
ook dat de inwoners het vertrouwen geven 
aan de partij. Ook voor wat betreft de be-
stuurlijke toekomst van het mooie Loon.

Kiki van Eijndhoven-Brekelmans   
over Voor Loon
De 31-jarige Kiki van Eijndhoven-Brekel-
mans wil de inwoners van Loon op Zand 
vooral meegeven: “Blijf er voor elkaar. Dat 
is belangrijk. Ik, maar ook de andere leden 
van Voor Loon, wil het beste voor al onze 
bewoners. Van jong tot oud. We willen dat 
Loon op Zand een leuk en leefbaar dorp 
blijft. Daar kunnen we samen voor zorgen.”

Het	 woord	 ‘samen’	 is	 daarin	 de	 sleutel.	
Kiki woont niet voor niets met haar man en 
dochter	fijn	in	het	kerkdorp.	Ze	voelt	zich	
hier thuis. Haar familie en vrienden wonen 
om de hoek. Ook de gemoedelijkheid van 
de inwoners en de mooie initiatieven, die 
vele vrijwilligers bedenken, vindt ze fan-
tastisch om te zien. Voor Loon, Voor Elkaar!

Het stimuleren van de woningbouw staat 
bij Kiki hoog op de agenda: “Mensen die in 
Loon op Zand willen blijven wonen, moe-
ten dit kunnen. De doorstroom hoort er te 
zijn, zodat iedereen een passende woning 
kan vinden. Ook leg ik graag de nadruk op 
de zorg. Die moet passend zijn en dicht bij 
de mensen staan.
Zo juich ik onder andere het behouden van 
het consultatiebureau in Loon op Zand toe. 
Dit is belangrijk voor jonge gezinnen in het 
dorp.”
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Waar Voor Loon het verschil maakt? “Wij 
roepen harder als het om Loon op Zand 
gaat. We willen echt het beste. En als wij 
iets kunnen betekenen, dan staan we klaar. 
We denken graag met de inwoners mee!”

Willem Ligtenberg over Voor Loon
Willem Ligtenberg heeft het even uitgere-
kend. Hij woont al meer dan 70% van zijn 
leven in Loon op Zand. Dat hij aan het re-
kenen geslagen is, is niet vreemd. Hij is 
twee jaar geleden gestart met zijn eigen 
onderneming, waarbij hij bedrijven helpt 
alles uit hun data te halen. 
Komt zijn naam u bekend voor? 
Dat kan. De vader van Willem is 
jaren wethouder geweest van 
de gemeente Loon op Zand. 
Willem over zijn kijk op Loon 
op Zand en de politiek:

“Via mijn vader heb ik natuur-
lijk veel meegekregen van de 
politiek en Voor Loon. Het is 
me met de paplepel ingegoten. 
Ik herinner me nog heel goed 
een carnavalsoptocht groene 
Wuppies.

Loon op Zand voelt voor mij 
echt als thuis. Ik vind het voor-
al belangrijk dat we dingen 
fatsoenlijk regelen voor onze 
inwoners. Verder is het speer-
punt	 ‘zelfstandigheid	 van	 de	
gemeente’ iets wat me bezig-
houdt. Den Haag heeft veel dingen gede-
centraliseerd om maatwerk te kunnen le-
veren en dichter bij de mensen te komen. 
Als gemeenten dan vervolgens samensmel-
ten tot zeer grote gemeenten.

Voor Loon maakt in mijn ogen het verschil 
door ervoor te zorgen dat ons dorp goed 
vertegenwoordigd wordt in de gemeente-
raad. Wij nemen onze verantwoordelijk-
heid.

Laten we samen Loon op Zand nog mooier 
maken: een dorp waar het voor iedereen 
fijn	wonen	is,	mensen	op	elkaar	letten	en	
elkaar helpen.”

Bram Nieuwenhuisen over Voor Loon
“Mijn naam is Bram Nieuwenhuisen. Ik ben 
37 jaar en woon samen met mijn vrouw, 
dochter en zoon in Loon op Zand. Hier 
woon ik al mijn hele leven. Naast mijn 
werk als Manager Engineering ben ik be-
trokken bij verschillende verenigingen in 
de gemeente.

Ik ben trots lid van De Harmonie en Het 
Gilde, en ik sport bij volleybalvereniging 
Set-up. Daarnaast draag ik bij aan initiatie-
ven binnen onze buurt Schorsmolenstraat 
en Bergmolenstraat.

Ik ervaar veel goeds in Loon op Zand en dat 
wil ik graag behouden voor iedereen die er 
woont, werkt of op bezoek komt. Daarmee 
kom ik meteen bij speerpunten die ik per-
soonlijk erg belangrijk vind:
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•	Duurzaamheid: nu zorgen voor een goede 
toekomst	voor	onze	(klein)kinderen;

•	Woningbouw: iedereen die in het dorp is 
grootgebracht moet ook de mogelijkheid 
hebben om hier als volwassene een plek-
je te vinden. Als mensen om wat voor re-
den dan ook ondersteuning nodig hebben 
om in de eigen woning te kunnen blijven 
wonen, moet daar zoveel mogelijk on-
dersteund worden.

Ik voel mij thuis bij Voor Loon. De partij 
staat dicht bij de bewoners en denkt in 
oplossingen. Er is een goede balans tussen 
links en rechts. We willen echt samen, op 
een progressieve manier, ons kerkdorp ver-
beteren. Wij zijn er voor elkaar én krijgen 
het voor elkaar.”

De slogan waar Voor Loon deze gemeente-
raadsverkiezingen mee in gaat is dan ook: 
Voor	Loon,	Voor	Elkaar!	□

  

Voer & snoepjes 
Botten & kluiven 
Verzorgingsproducten 
Riemen & speelgoed 
Hondenhokken 
Manden & Krabpalen 
Bench & reiskoffers 

Honden & Katten 
 

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

 

 

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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Politie waarschuwt voor  
bankpasfraude bij ouderen

De laatste tijd krijgen politieagenten van 
het team Langstraat weer meer meldingen 
van bankpasfraude bij vooral ouderen. De 
politie wil iedereen hier nogmaals voor 
waarschuwen.

Belt de helpdesk van uw bank en klopt het 
nummer dat u op uw telefoon ziet? Check 
toch of u niet wordt opgelicht. Een bank 
vraagt nooit om inloggegevens, geld over 
te maken of komt uw bankpas bij u thuis 
ophalen. Vertrouwd u het niet? Bel 112!

Vreemde verzoeken via app-bericht
Ga ook niet in op app-berichten van fami-
lie, kinderen of kleinkinderen of van wie 
dan ook, die vragen om geld over te ma-
ken. Neem vooraf altijd telefonisch con-
tact	op	met	de	betreffende	persoon	om	te	
controleren of hij/zij wel degene is die u 
een app-bericht heeft gestuurd.

Wilt u meer weten? Lees dan de preventie-
tips op: www.cybercrimeinfo.nl. □

3

U DOET TOCH OOK MEE

         voorloon@gmail.com

    

Voor 

Loon

Voor

Elkaar
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Ook in Loon op Zand willen we glasvezelinternet aanleggen, 
zodat ook u straks de beschikking heeft over supersnel internet 
en haarscherpe televisie. Dat kan als 20% van de inwoners 
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een 
abonnement afsluit vóór 7 maart 2022. Ga voor meer informatie 
naar gavoorglasvezel.nl

“Met glasvezel
kunnen we allemaal

tegelijk online!”tegelijk online!”
Jan Verschuur - Vader van een gezin

gavoorglasvezel.nl

Glasvezel 
voor 

Loon op Zand
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Misintenties en kerkberichten van  
29 januari tot en met 11 februari

Weekendvieringen en afspraken in   
verband met de coronamaatregelen

Hierdoor zullen er voorlopig na 17.00 uur 
geen vieringen of kerkelijke bijeenkom-
sten, zoals catechesebijeenkomsten of 
parochiebestuur-vergaderingen worden ge-
houden. Wilt u tijdens de vieringen en an-
dere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve 
meter afstand bewaren? De koren zullen 
tot nader bericht niet zingen. Graag een 
mondkapje dragen bij het binnenkomen en 
verlaten van de kerk en tijdens het com-
municeren, eenmaal op de plaats kan het 
mondkapje af. Bij binnenkomst kunt u uw 
handen reinigen.

Reserveren
Op de parochiewebsite vindt u aanmel-
dingsformulieren. Telefonisch aanmelden 
kan ook op maandag t/m vrijdag tijdens de 
openingstijden van het secretariaat 8.45 
uur	–	12.15	uur.	Het	aantal	toegestane	be-
zoekers per viering is maximaal 50.
Iedere zondag wordt er een opname ge-
maakt van de Eucharistieviering. Deze is 
te	bekijken	via	de	Facebookpagina	van	de	
parochie;	 Parochie	 Heilige	 Willibrord	 en	
via de parochiewebsite: www.parochie-
willibrord.nl van de groene balk en via de 
knop: ‘Mis’ en op het YouTubekanaal: Paro-
chie Willibrord, gemeente Loon op Zand.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de koren 
tijdens de vieringen nog onder voorbehoud.

Zondag 30 januari 9.30 uur;	 4e zondag 
door het jaar, zang/orgel, celebrant pas-
toor Luijckx. Ad van Oosterwijck.

Dinsdag 1 februari 10.15 uur; Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 6 februari 9.30 uur; 5e zondag door 
het jaar, Woord & Communieviering, trio, 
voorganger diaken Szejnoga. Jaargetijde 
Maria	 Spapens–Michielsen,	 maandelijkse	
gedachtenis aan Ed Janssens, Johan Bre-
kelmans, 1e jaargetijde Elly Korver, Truus 
Marisael–van	de	Velden	t.g.v.	verjaardag.

Dinsdag 8 februari 10.15 uur; Kapel De 
Venloene, celebrant pastoor Luijckx.

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen.

Er is ook een mogelijkheid voor een digita-
le	collecte	op	de	rekening	van	de	parochie;
rekeningnr: NL29 RABO 0124 8331 01 
o.v.v. Digitale collecte Parochie H. Willi-
brord.

Vacatures Parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebe-
stuur. Help ons met uw talenten, zodat 
wij dit nieuwe jaar hoopvol verder kunnen 
gaan. Wij zoeken nog bestuursleden voor 
de portefeuilles P&O, begraafplaatsen, een 
secretaris, een extra bestuurslid en iemand 
die wellicht op gebied van jeugd- en jonge-
ren zitting wil nemen in het bestuur.

De afwisselende werkzaamheden worden 
steeds met veel inzet en enthousiasme ver-
richt. Voel u vrij om mij hierover aan te 
spreken zodat onze mooie parochie goed 
bestuurd kan blijven. Heeft deze oproep 
uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van 
u.

Pastoor Luijckx
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Oproep actie Kerkbalans   
15 tot en met 29 januari
Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, 
noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. 
Kerk-zijn doen we immers samen. In ver-
bondenheid met God én met elkaar. Onze 
inkomsten blijven dalen en wij willen zo 
graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. 
Kerken moesten inventief zijn om juist die 
verbondenheid vorm te geven in de ander-
halve-metersamenleving. Wat is het mooi 
om te zien hoe parochies en gemeenten 
creatieve vormen hebben gevonden om el-
kaar vast te houden.

De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 
jaar nog steeds veel van onze parochiege-
meenschap.	 Heel	 bijzonder	 financieel.	 U	
gift is echt nodig om te kunnen overleven, 
immers;	 inkomsten	 uit	 bijvoorbeeld	 col-
lectes en vieringen vielen voor een groot 
deel weg. Gelukkig werd er ook digitaal ge-
doneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten 
verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar 
de	crematoria,	mede	omdat	daar	na	afloop	
horecamogelijkheden waren. 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 zo-
dat mensen thuis ook konden meevieren en 
een uitvaart konden bijwonen.

De kerk staat er wel, onderhoud en kos-
ten gaan gewoon door, terwijl wij moe-
ten blijven investeren in een levende ge-
loofsgemeenschap;	het	parochiepastoraat,	
jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeen-
komsten, en momenteel zijn wij bezig voor 
de komende jaren een nieuw, duurzaam 
familiepastoraat	 op	 te	 zetten.	 Zonder	 fi-
nanciële mogelijkheden gaat dat niet. 
Een extra Actie Kerkbalans moest afgelo-
pen jaar wel worden aanbevolen. Door 
deze Extra Actie hebben parochianen 

ons zeker gesteund en parochianen toon-
den zich bereid iets extra’s te geven.  
Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS 
die altijd wordt gehouden van 15 tot en 
met 29 januari vragen wij om uw gewaar-
deerde gift, want elkaar vasthouden, dat 
kan alleen samen. Indien u Parochie H. Wil-
librord	financieel	wilt	steunen	en	geen	ge-
bruik maakt van automatische afschrijving 
dan kunt u het bedrag van uw gift overma-
ken op bankrekening:
NL27 RABO 0129 7049 62 t.n.v. Parochie 
H.	 Willibrord.	 U	 mag	 ook	 uw	 financiële	
bijdrage deponeren in de speciale bus die 
opgesteld staat achter in de kerken. Wij 
danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 
Met vriendelijke groet namens parochiebe-
stuur Parochie H. Willibrord en het pasto-
rale team.

Pastoor Peter Luijckx

Adventsactie voor de Voedsel-
bank Kaatsheuvel
Tijdens de weken voor Kerstmis hebben 
we vanuit de Parochie H. Willibrord voed-
sel ingezameld ten behoeve van de minder 
draagkrachtigen in onze gemeente. Op de 
zondagen van de Advent kon er voedsel 
en andere eerste levensbehoeften worden 
meegenomen naar de verscheidene vierin-
gen in onze parochie. Hiervoor stonden in 
de kerken kratten van waarin de spullen 
konden worden achtergelaten.
Met grote dankbaarheid heeft het pastorale 
team geconstateerd dat er aan de oproep 
om voedsel mee te brengen massaal gehoor 
is gegeven. In totaal hebben we dertien 
(!) kratten voedsel en toiletartikelen bij 
de voedselbank af kunnen geven. Bij deze 
willen we onze grote dank uitspreken naar 
onze parochianen en we hopen dat we in 
de toekomst op eenzelfde bereidwilligheid 
mogen rekenen. Ook dank en bewondering 
aan alle vrijwilligers van de voedselbank 
die	zich	inzetten	voor	hun	medemens.	□
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Wessel van Boven en Henk van Komen duo lijsttrekkers 
van GemeenteBelangen
GemeenteBelangen start de verkiezings-
campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022 met de bekendma-
king van het nieuwe lijsttrekkersduo Wessel 
van Boven en Henk van Komen.
De algemene ledenvergadering van Ge-
meenteBelangen heeft er voor gekozen om 
een frisse start te maken met een combina-
tie tussen jong en dynamisch naast ervaren 
en energiek, niet alleen in het lijsttrekker-
schap maar ook op de kieslijst.

Wessel van Boven is een lokaal bekende 
persoon, onder andere vanwege zijn jaren-
lange betrokkenheid bij de organisatie van 
Jeugdpret, waarvan hij sinds 2016 de voor-
zitter is. Ook was Wessel ruim 15 jaar als 
vrijwilliger en medewerker betrokken bij 
Maasduinen, met De Vossenberg als voor-
naamste locatie. Wessel is nu manager bij 
Albert Heijn Kaatsheuvel. Sinds 2018 is hij 
gemeenteraadslid voor GemeenteBelan-
gen.

Henk van Komen is interim-manager in het 
MBO en sinds 2014 voorzitter van de Klus-
sen- en Diensten Centrale (KDC) en secre-
taris van de Stichting Ondernemend Loon 
op Zand. Henk was al eerder wethouder en 
gemeenteraadslid in de periode 2012 tot 
2018.

Natuurlijk staan er nog vertrouwde namen 
op de lijst zoals Bertus Kemmeren, Caro-
line Samuels-Soeterboek, Wim Veldkamp 
en	 Frans	 Stobbelaar.	 Op	 de	 kieslijst	 	 van	
GemeenteBelangen staan ook een aantal 
nieuwe (politiek) betrokken inwoners van-
uit de drie kernen van onze gemeente.
Wendy Broeders uit Loon op Zand, Maaike 
van den Bersselaar uit De Moer en Johan 
van Drongelen, Gerdy Zijlmans en Gilian 
Seijbel uit Kaatsheuvel completeren de 
eerste elf van de kieslijst van Gemeente-
Belangen.

Met Wessel van Boven en Henk van Ko-
men als duo lijsttrekkers en een lijst met 
betrokken kandidaten die een brede ver-
tegenwoordiging vormen van onze lokale 

samenleving, gaat Ge-
meenteBelangen weer een 
mooi resultaat behalen bij 
de komende gemeente-
raadsverkiezingen, onder 
het motto “Betrokken en 
Dichtbij”.
Houd voor de totale kies-
lijst onze website www.
gemeentebelangenloz.nl 
in de gaten. □

 °Wessel van Boven (links) en Henk van Komen 
vormen het nieuwe lijsttrekkersduo van  
GemeenteBelangen. (Eigen foto)
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PRIJSWIJZIGINGEN, TEKST- OF DRUK FOUTEN VOOR BEHOUDEN. 
ARTIKEL NIET AANWEZIG? WE BESTELLEN HET GRAAG VOOR U.

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF STATIEGELD.

Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

Afgebeelde glazen/accessoires zijn niet bij de aanbiedingen inbegrepen. Tenzij nadrukkelijk vermeld.
Op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief. 

Meer weten? Zie mitra.nl/klantenservice of 088-5013111

AANBIEDINGEN GELDIG VAN  
24 JANUARI T/M 6 FEBRUARI 2022 
WEEK 4-5

Olifant
Jonge Graanjenever

 LITER  14.49

12.99

2 VOOR

11.00

Les Hauts de Lalande
Blanc of Rouge
Frankrijk

75 CL 6.99

COMBINEREN MAG.

Smirnoff
No. 21

70 CL 14.49

MITRA MEMBER
WORD NU

EN GENIET VAN EXTRA VOORDEEL!

INSTALLEER OOK DEMITRA MEMBER APP!

Mitra Loon op Zand
Oranjeplein 25
5175 BE  Loon op Zand
Tel: 0416 - 247000

Openingstijden:
Maandag: gesloten.
Dinsdag: 
09.30 - 18.00 uur
Woensdag: 
09.30 - 18.00 uur
Donderdag: 
09.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
09.30 - 19.00 uur
Zaterdag: 
09.00 - 17.00 uur

Bezorging:
Vanaf € 50,- gratis.

Altijd in de aanbieding:

Alle wijnen:
6 halen 
=
5 betalen!
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Weet u het nog?

In	deze	‘Wie,	wat,	waar?’	vraagt	de	foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto van Uno Animo. Herkent u de 
personen met nummer 5, 7, 9, 10, 11, 12 
en 15? Ook als u weet wanneer deze foto 
gemaakt is en welk team dit is horen wij 
graag van u.

Uw reactie(s) kunt u met het correspon-
derende nummer doorgeven via mail-
adres: secretaris@heemkundekringloon-
optsandt.nl. Of bel naar: 06-10114684. □

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 



46

Collecteweek Hersenstichting 2022  
En weer hebben we een bijzonder jaar 
achter de rug! Maar er zijn ook lichtpunt-
jes. Sinds 14 januari weten we dat er toch 
weer dingen mogen en kunnen. We weten 

het nog niet zeker, 
maar dit jaar lijkt 
het erop dat de  
collecteweek van 
de Hersenstichting 
misschien gewoon 
door kan gaan. 
Als het toch an-
ders moet, weten 
we inmiddels, dat 
dat ook kan. Want 
één ding verandert 

niet:		uw	hulp	is	nodig	voor	de	financiering	
van het werk en onderzoek dat de Hersen-
stichting ondersteunt. Net als we nog heel 
veel niet weten over het virus.

Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 
gaat de collecte voor de Hersenstichting in 
ieder geval wel door! We houden de col-
lecte ook in 2022 uiteraard Covid-19-proof. 
We houden de informatie van de overheid 
daarvoor goed in de gaten. Ondertussen 
gaan we door met de voorbereidingen.  

In 2020 hebben we in Loon op Zand het ge-
weldige bedrag van € 1581,93 opgehaald. In 
2021 liep het wat anders dan normaal. Met 
de digibussen is € 160 opgehaald en met 
de acties kwam daar nog een mooi bedrag 
bovenop en we weten dat er ook heel veel 
mensen rechtstreeks hebben gedoneerd 
aan de Hersenstichting. Dit jaar willen we 

hier natuurlijk overheen. Helpt u mee? 

In Loon op Zand hebben we een sterk be-
drijfs- en verenigingsleven. Zij doen ook 
mee met leuke acties voor u én de Hersen-
stichting! 

Wat blijft: 
'De zaak vol smaak' van William Martens en  
Bakker Peter Smolders sponsoren weer met 
hun brainburger en brainbollen actie! Dat 
wordt smullen en ook nog de Hersenstich-
ting steunen. Als de kantine van Uno Animo 
weer open mag, vindt u daar ook een col-
lectebus om uw donatie in te doen. Ook 
vindt u bussen bij Kapsalon Aphrodite, apo-
theek Bootz, De Kiosk en Venloene.

En als het kan, gaan er weer een aantal 
enthousiaste collectanten in Loon op Zand 
op pad voor al die mensen die in hun leven 
geconfronteerd worden met een hersen-
aandoening. Iedereen kent wel iemand die 
lijdt aan een vorm van dementie, een her-
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senbloeding / herseninfarct heeft gehad of 
bekend is met aandoeningen als autisme, 
de ziekte van Parkinson, een hersentumor, 
ADHD, Dyslexie, enz. enz.
En we staan dit jaar twee dagen bij de in-
gang van Slager William Martens en Coop  
om u aan te moedigen een donatie te doen. 
Dan kan het ook contant en via de op de 
bus aanwezige QR-code. Want wist u dat 
1 op de 4 mensen een hersenaandoening 
heeft?

En wat ook blijft: digitaal doneren! 
Met bijgaande QR-
code kunt u via de 
QR-code-scanner 
van uw bank done-
ren. Er wordt een 
voorstel gedaan 
voor een bedrag. 
Dit kunt u als u 
wilt aanpassen.

Alle bijdragen zijn welkom! Als u via de in 
dit artikel opgenomen QR-code doneert, 
wordt het zichtbaar als resultaat voor ons 
dorp. Ik vind het geweldig om te zien dat 
ons dorp ieder jaar meer doneert voor de 
Hersenstichting. U toch ook?

Ook via social media zoals facebook, In-
stagram en LinkedIn worden doneeracties 
gestart.U mag uw donatie natuurlijk ook 
overmaken op IBAN NL INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den 
Haag. Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.hersenstichting.nl.

Hartelijke groet,
Anita Loermans-Muijs
Organisator collecteweek
Hersenstichting Loon op Zand
Wil je contact? Bel 06 - 53264808
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Inzameling kerstbomen   
Molenwijck-zuid geslaagd!

Sinds vorig jaar is er ook in Molenwijck-zuid 
een inzamelingspunt voor kerstbomen.
Zaterdag 8 januari was het weer zover, al 
vroeg was de berg kerstbomen enorm. Het 
opladen van de bomen op de grote wagen 
was voor groot en klein erg leuk en span-
nend. Ook (oud) kerstbomenkweker Piet 
Dingemans kwam (eigen gekweekte) bo-
men inleveren.

In de laatste editie van 2021 werd vermeld 
dat er in de Toren een interview geplaatst 
zou worden met vader en zoon Dingemans, 
deze wordt opgenomen in de volgende 
Rond de Toren-editie van 9 februari. 

 ° Initiatiefneemster van de kerstboominzame- 
 ling is Maartje v.d. Dobbelsteen. (Foto: RdT)

 °Ook voormalig kerstboomkweker Piet Dingemans   
 (midden) leverde de nodige bomen in. (Foto: RdT)
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Jacques Mulders, nummer acht op de lijst van Pro3
Ik maak graag 
van de gelegen-
heid gebruik om 
mij voor te stel-
len als kandidaat 
voor de gemeen-

teraad namens Pro3. Mijn naam is Jacques 
Mulders. Ik ben wat je noemt een typische 
Haagse rijksambtenaar met politicologie 
als achtergrond. Zo’n tien jaar geleden zijn 
mijn vrouw en ik naar Loon op Zand ver-
huisd. Voor mij een nieuwe omgeving, voor 
mijn vrouw een terugkeer naar de plaats 
waar zij geboren en getogen is.

Ik vind het vanzelfsprekend dat ik mij in-
zet voor de samenleving waar ik deel van 
uitmaak. Als voorzitter van de Adviesraad 
Sociaal Domein Loon op Zand geef ik in-
vulling aan mijn betrokkenheid bij die 
dorpsgenoten die een te lage draagkracht 
hebben om, in onze ingewikkelde maat-
schappij, hun weg te vinden. Dat kan zijn 

op grond van afkomst, intelligentie, soci-
ale weerbaarheid, digitale en/of leesvaar-
digheid, leeftijdsfase, chronische ziekte of 
fysieke beperking. De zorg van onze Advies-
raad richt zich daarop. Pro3 staat een soci-
ale gemeente voor, waarin iedere inwoner 
meetelt en niemand wordt uitgesloten. Ik 
voel mij daarom erg thuis bij Pro3. Ik nodig 
u van harte uit om via onze website nader 
kennis te nemen van de opvattingen van 
Pro 3 hieromtrent: https://www.pro3.nu

Zelf afkomstig uit een arbeidersgezin heb ik 
altijd oog gehad en gehouden voor degenen 
die minder fortuinlijk zijn. Het armoedebe-
leid heeft dan ook mijn speciale aandacht. 
In Nederland leefden vorig jaar bijna 7% 
van alle kinderen in een huishouden met 
een laag inkomen. Dat is gemiddeld 2 per 
schoolklas. Hoe zit dat in Loon op Zand? Is 
daar sprake van verhoudingsgewijs dezelf-
de aantallen? Een nader onderzoek en een 
mogelijke herijking van ons armoedebeleid 
lijkt op zijn plaats.

Wist u bijvoorbeeld dat, als een winkelier 
een aanbieding van 3 halen en 2 betalen 
doet, daar de minst draagkrachtige onder 
ons	 niet	 van	 kunnen	 profiteren?	 Degenen	
die 2 stuks kunnen betalen incasseren een 
korting van 30%, maar dat is niet voor ieder-
een weggelegd. Er zijn dorpsbewoners die 
dat niet kunnen en moeten volstaan met de 
aanschaf van slecht 1 en dus duurder exem-
plaar. Het is maar een klein voorbeeldje, 
maar zo zijn er velen te noemen waardoor, 
als we niets doen, het onderscheid tussen 
arm en rijk alleen maar groter wordt. We 
staan daar meestal niet bij stil. Als lid van 
Pro3 is dat daarom een vraagstuk waar ik 
mij intensief mee bezig wil houden.

Wilt u meer weten? Vraag gerust.
jacquesmulders@pro3.nu

 °Jacques Mulders, nr. 8 op lijst Pro3.
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Gaby Klaster in de finale

Miss Beauty of   
Noord-Brabant 2022
Hallo allemaal! Mijn naam is Gaby Klas-
ter,	 ben	 20	 jaar	 en	mag	me	 officieel	 één	
van	de	finalisten	noemen	van	Miss	Beauty	
of Noord-Brabant 2022. De Miss Beauty of 
Noord-Brabant is een missverkiezing van 
Noord-Brabant waarbij er niet alleen naar 
uiterlijk wordt gekeken, maar ook wat er 
in je koppie zit. Ik en 19 andere hele lieve, 
aardige en knappe meiden zullen proberen 
om dichterbij de titel te komen van Miss 
Beauty of Noord-Brabant.

Waarom in Rond de Toren?
Ik deel mijn verhaal in Rond de Toren om-
dat ik weet dat heel veel mensen niet van 

de missverkiezing afweten, binnen maar 
ook buiten Loon, en omdat ik het leuk vind 
om mijn verhaal te delen omdat er volgens 
mij niet eerder is geschreven over een 
missverkiezing in dit blad. Ik zou daarom 
ook graag mijn ervaring willen delen om zo 
een voorbeeld te zijn voor eventueel meer 
meiden die het leuk zouden vinden.

De casting
In 2021 heb ik me ingeschreven bij een mo-
dellenbureau omdat ik van jongs af aan al 
model wilde worden. De mensen van het 
bureau zeiden dat het misschien wel leuk 
zou zijn. Dat leek me inderdaad heel erg 
leuk, dus zij hebben mij opgegeven voor 
deze verkiezing. Toen ik een mail kreeg dat 
ik was uitgenodigd voor de casting kon ik 
het eigenlijk niet geloven. Maar het was 
echt! Op de castingdag was het heel span-
nend om voor de jury te komen: “doe ik 
het wel goed en loop ik niet verkeerd” 
dacht ik bij mezelf. Uiteindelijk bleek mijn 
onzekerheid niet nodig geweest te zijn. 
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Na de eerste afvalronde was ik door wat 
ik nooit verwacht had. Tijdens de tweede 
en misschien wel ergste ronde (de Engelse 
ronde) was ik wel het meest zenuwachtig: 
misschien loop ik wel vast en vergeet ik 
hoe ik Engels moet spreken of misschien 
durf ik wel helemaal niks te zeggen.

De automatische piloot nam het over en ik 
bleef maar Engels praten. Op het moment 
dat ze gaan zeggen wie er door zijn naar 
de	finale,	is	elke	seconde	te	lang	en	lijken	
ze wel uren te duren. Toen mijn nummer 
genoemd werd had ik het eerst niet eens 
door. Het was zo onwerkelijk dat ik door 
was! Tot ik met alle meiden die door waren 
in dezelfde ruimte stond. Het was tot nu 
toe een van de mooiste momenten van het 
traject. Het is echt onbeschrijfelijk hoe 
het gevoel is om met zoveel meiden in een 
ruimte te staan die allemaal hetzelfde ge-
voel hebben.

De finale
Op	zondag	13	maart	 is	de	finale.	Hoe	die	
in zijn werk zal gaan is nog niet bekend. 
Iedereen hoopt dat die gewoon door kan 
gaan zoals die gepland is, maar of corona 
dat toe gaat laten weten we nog niet…

De LINDA foundation
Buiten dat we natuurlijk stuk voor stuk heel 
erg hard bezig zijn om ons voor te bereiden 
voor	de	finale,	zijn	we	ook	bezig	om	geld	in	
te zamelen voor de LINDA foundation. Wilt 
u weten wat dat precies inhoudt, waarom 
ik eraan meedoe of wilt u een bijdrage 
leveren, ga dan naar de website: https://
www.actievoorlindafoundation.nl/actie/
gaby-klaster

Dichter bij de titel
Om dichterbij de titel te komen zou jullie 
hulp	 heel	 erg	 fijn	 zijn!	 Jullie	 kunnen	mij	
helpen een stapje dichter bij de titel te 
komen door op mij te stemmen via SMS. 
Hoe kun je stemmen? Stuur een SMS met de 
tekst	‘Poll	noordbrabant	Gaby’	naar	3010.
LET OP!!! Een SMS sturen kost € 1,10.

Alvast bedankt voor jullie hulp   
en een hartelijke groet van
Gaby Klaster (Foto’s: John Vermeeren)
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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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Schrijf je nu in voor onze EHBO-cursus
Een ongeluk zit in een klein hoekje

Slechts 17 procent van de mensen heeft 
een EHBO-diploma. Wel gek eigenlijk dat 
er maar zo weinig mensen een EHBO-diplo-
ma hebben, terwijl de meeste ongelukken 
thuis of dicht in de buurt hiervan gebeu-
ren. Doordat veel mensen niet weten hoe 
te handelen of twijfelen komen veel men-
sen bij de huisarts of eerste hulp terecht, 
terwijl ze dit vaak gewoon zelf hadden 
kunnen doen.

Door te leren hoe je moet handelen en 
hierbij zeker ook lettend op je eigen veilig-
heid, kunnen we de zorg een klein beetje 
meer ontlasten. Dat is in deze tijd met co-
rona erg prettig.

Wat leer je tijdens een EHBO-cursus?
Zoals net gezegd, is het niet dat je tijdens 
een EHBO-cursus leert hoe je een pleister 
moet plakken of een bloedneus moet stop-
pen. Je leert veel meer! Je leert hoe je 
mensen moet benaderen, wat je beter wel 
of juist niet moet doen. Je leert te obser-
veren naar wat er aan de hand is, zodat je 
niet jezelf ook in gevaar brengt.
Ook leer je hoe je moet bellen met de hulp-
diensten, zodat je een duidelijk verslag uit 
kunt brengen met wat er aan de hand is. 
Hierdoor kunnen zij weer een beter keuze 
maken welke hulp er nodig is.

Tevens leer je levensreddende handelingen 
te doen. Denk hierbij aan reanimeren en 
gebruik van een AED. Maar ook hoe te rea-
geren wanneer iemand in shock is. En dan 

bedoelen we niet als men even geschrok-
ken is, maar echt een shock die levensbe-
dreigend is.

Tijdens de EHBO-lessen wordt er in kleine 
groep geleerd en geoefend met behulp van 
een LOTUS. Een LOTUS is iemand die is op-
geleid om een ongeval/letsel heel goed na 
te spelen. Vaak zijn ze ook wat geschminkt 
zodat het net echt lijkt. Op deze manier 
leer je veel en is het in het echt minder 
eng.

Na je diploma hebben we een aantal avon-
den per jaar herhalingslessen. Tijdens deze 
lessen worden elke keer competenties van 
je diploma behandeld en wordt er dieper 
ingegaan op diverse (actuele) onderwer-
pen. Verder is er dan ook altijd ruimte om 
je eigen verhaal en ervaringen te delen.

Schrijf je nu in voor onze 3-daagse  
EHBO-cursus
•	Datum: zaterdag 5, 12 en 19 maart.
•	Examen: deze datum is op dit moment 

nog niet bekend. Je kunt je opgeven voor 
deze cursus door een mail te sturen naar 
info@ehbo-loonopzand.nl.

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

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:
www.ehbo-loonopzand.nl.
Heeft u een vraag dan kunt u ook e-mailen 
met info@ehbo-loonopzand.nl. □
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Drie tips om je inkomen goed in te schatten

Ontvang je kinderopvangtoeslag?
Hoeveel kinderopvangtoeslag je in 2022 
krijgt, hangt onder andere af van hoeveel 
je verwacht te verdienen. Met deze tips 
zorg je er als ouder voor dat jouw kinder-
opvangtoeslag het hele jaar door met een 
goed ingeschat inkomen berekend wordt. 
En verklein je de kans dat je te veel of te 
weinig toeslag ontvangt.

Voor de hoogte van je toeslag kijkt Toesla-
gen onder andere naar je toetsingsinko-
men. Dit betekent dat elk inkomen mee-
telt: van inkomsten uit werk tot inkomsten 
uit een uitkering of alimentatie. Als je een 
toeslagpartner hebt, telt het gezamenlijke 
inkomen van jou en je toeslagpartner.

Drie tips voor het goed inschatten van 
je (toetsings)inkomen
Gebruik de rekenhulp op toeslagen.nl/
kinderopvangtoeslag. In deze tool beant-
woord	je	vragen	zoals	‘Ben	je	ondernemer	
of	 zzp’er?’,	 ‘Heb	 je	 een	 toeslagpartner?’	
en	‘Heb	je	loon	uit	andere	inkomsten,	zo-
als alimentatie?’ Ook vul je per maand in 
wat je verwachte bruto-inkomen is. Na het 
invullen van alle vragen, zie je wat jouw 
toetsingsinkomen is.

Weet je nog niet hoeveel inkomen je elke 
maand zal hebben? Schat je inkomen dan 
liever iets hoger in dan lager. Door hoger 
in te schatten, loop je minder risico dat je 
achteraf toeslag moet terugbetalen. Want 
voor toeslagen geldt: hoe lager je inkomen, 
hoe meer toeslag je kunt krijgen. Houd er 
wel rekening mee dat jouw opgegeven in-
komen ook gevolgen heeft voor andere toe-
slagen, zoals huurtoeslag.

Check gedurende het jaar regelmatig of je 
toetsingsinkomen nog klopt en wijzig zo 

nodig.	 Zeker	 als	 je	 een	 flexibel	 inkomen	
hebt, is dat belangrijk. Vul de rekenhulp 
bijvoorbeeld elk kwartaal in en wijzig zo 
nodig via 'Mijn toeslagen' op toeslagen.nl 
of de app Kinderopvangtoeslag. Maar ook 
bij een nieuwe baan of wanneer je bij-
voorbeeld gaat samenwonen of trouwen en 
‘toeslagpartners’	 wordt,	 is	 het	 belangrijk	
je toetsingsinkomen opnieuw in te schat-
ten en veranderingen door te geven.

Naast een verandering in (toetsings)inko-
men hebben ook andere veranderingen in 
je leven invloed op je toeslag. Denk aan 
veranderingen in opvanguren, opvangsitu-
atie (van dagopvang naar buitenschoolse 
opvang) of gezinssituatie, zoals een schei-
ding. 
Verandert er iets? Check 'Mijn toeslagen' 
op toeslagen.nl of op de app 'Kinderop-
vangtoeslag' en geef de verandering met-
een door. Zo verklein je de kans dat je te 
veel of te weinig toeslag krijgt. En na af-
loop van het jaar geld moet terugbetalen 
of terugkrijgt. Meer weten? Kijk dan op 
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag. □

 
MOBIEL: 06-21971018 
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7 dagen per week geopend van 7.00 - 22.00 uur 
 
 
 
 

 

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel 
T 0416-276002 

info@ahkaatsheuvel.nl 

www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel 

Bent u niet in staat om zelf uw boodschappen 

te komen doen? 

Wij hebben ook een bezorgdienst. 

Bel 0416-276 002 en vraag naar leiding winkel 

voor de mogelijkheden. 
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40-jarig Jubileum Peter Gielen

Op 13 januari vierde Peter Gielen, mo-
menteel winkelmanager van Coop-Loon op 
Zand, zijn  40-jarig jubileum bij het be-
drijf.

“Natuurlijk hebben we als collega’s bij dit 
feestelijke moment stil gestaan”, aldus 
een van de personeelsleden die de redac-
tie voorzag van het nodige fotowerk, “we 
hadden een leuke ochtend! Nogmaals gefe-
liciteerd,	Peter!”	□

Covid-19-vaccinaties   
in de gemeente Loon op Zand

Op 6 januari 2021 is Nederland begonnen 
met vaccineren tegen Covid-19. In eerste 
instantie	ging	het	om	twee	injecties;	later	
is hieraan de ‘boosterprik’ toegevoegd.
Per 12 januari 2022 waren in onze gemeen-
te 89% van de personen boven de 18 jaar 
volledig	 gevaccineerd;	 deze	 hebben	 de	
eerste twee vaccinaties ontvangen. Van 
deze groep hadden inmiddels bijna 50 pro-
cent de booster-prik ontvangen.

Het RIVM, die deze cijfers heeft verstrekt, 
geeft aan dat de percentages zeker ho-
ger liggen, omdat de verwerking van deze 
gegevens niet gelijk loopt met het aantal 
werkelijk	uitgevoerde	vaccinaties.	□

 °Prikpost Waalwijk. (Foto: RdT)
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Bericht van De Boekenbank

Nog steeds mag de horeca niet open en is  
’t Benkske slechts open om bestellingen 
af te halen. En dus is het nog steeds niet 
mogelijk een blik te werpen in onze boe-
kenkast aldaar of even in de kelder te snuf-
felen.

Jammer, maar… we hebben weer een leu-
ke uitwijkmogelijkheid: nu u niet naar de 
boeken kunt, komen de boeken naar u.

Hoe gaan we dit aanpakken?
Al eerder heeft u kennis kunnen maken 

met onze verrassings-
pakketten: 5 goede 
boeken ingepakt en 
wel voor een heel 
voordelig prijsje. Wij 
maken pakketjes van 
5 boeken die er nog 
heel goed uitzien, in 
alle genres. Welke 
titels er in zitten is 

dus een verrassing, maar het zijn beslist 
altijd boeken die in goede staat verkeren 
en zorgvuldig door ons uitgezocht zijn.

Er zijn pakketten met literatuur, lectuur, 
thrillers, prenten- en kinderboeken, maar 
het leuke is deze keer dat we nu ook pak-
ketten-op-bestelling maken. U kunt tele-
fonisch aangeven wat voor soort pakket u 
wilt;	naast	bovenstaande	genres	kunt	u	ook	
vragen	om	een	pakket	met	filosofieboeken,	
of over geschiedenis, tuinboeken of over 
wielersport, psychologie of religie, hand-
werken of dieren. Noem maar op, over 
bijna alle onderwerpen kunnen wij wel een 
pakketje voor u verzorgen.

Zoals ik heb aangegeven, kunnen de boeken 
naar u toe komen: bij uw bestelling kunt u 
afspreken waar en wanneer we uw pakket 
zullen	 afleveren.	 Ook	 is	 het	 mogelijk	 om	

op maandag of donderdag tussen 11.00 en 
13.00 uur een pakket in De Boekenbank te 
komen kopen, er liggen er meestal wel een 
aantal klaar en anders worden de boeken 
ter plekke voor u bijeen gezocht en voor in 
’t Benkske aan u gegeven.

De prijzen zijn per pakket € 2,50 en € 3,50, 
in het laatste pakket zitten boeken die af-
zonderlijk wat duurder zijn.
Het telefoonnummer dat u kunt bellen om 
iets te bestellen is 06-12773773, Thérèse 
Smulders. Wij hopen dat ze plat gebeld 
wordt!

En uiteraard zijn we zodra ’t Benkske weer 
geheel open kan, ook weer aanwezig op de 
vertrouwde tijden: maandag en woensdag 
11.00 tot 13.00 uur, dinsdag,  donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Namens De Boekenbank,
Cisca Boermans

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

info@renr-ict.nl 
www.renr-ict.nl

06 5122 9628

Apparatuur wordt altijd gebruiksklaar 
geïnstalleerd afgeleverd inclusief het 
overzetten van bestaande gegevens

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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Samen aan zet voor een mooie en zorgzame samenleving

CDA Loon op Zand: aandacht voor    
cultuurhistorie en zorg
Cultuur en erfgoed
Het CDA Loon op Zand vindt zorgen voor 
het behoud van cultuur een gemeentelij-
ke	 taak.	 ‘Wij	 zijn	blij	dat	eind	vorig	 jaar	
geld is vrijgemaakt voor het onderhou-
den van kunst in de openbare ruimte. Bij 
die objecten staan mensen stil en knopen 
een gesprek over de betekenis aan,’ zegt 
raadslid Anthony Maas, nummer drie op de 
kandidatenlijst van het Loonse CDA. Hij 
vervolgt:	 ‘Ook	 religieus	 erfgoed	 verdient	
onze aandacht, vanwege het karakteris-
tieke en beeldbepalende karakter van de 
gebouwen. Ik heb het afgelopen jaar ver-
schillende malen aandacht gevraagd voor 
de Kerkenvisie, een kijk op toekomstmoge-
lijkheden van religieuze gebouwen.’

Loon op Zand
Voor het behoud van onze cultuur heeft de 
openbare bibliotheek een blijvende positie 
nodig in onze gemeente. In de nieuwe We-
tering	is	daar	plaats	voor.	‘Als	geboren	en	
getogen Loonse vind ik het belangrijk dat 
het dorp een mooi dorpshuis krijgt waar de 
samenleving een succes van gaat maken. 

De verbouwing moet wel haalbaar en be-
taalbaar worden uitgevoerd,’ zegt Anthony. 
‘Als	historicus	wil	 ik	ook	nog	de	aandacht	
vestigen op het Van Lierpark, een ken-
merkende oude fabriekslocatie. Voor Loon 
op Zand is het van belang daar nu binnen 
afzienbare tijd woningbouw te realiseren 
voor verschillende doelgroepen, waaron-
der starters.’

Zorg voor mensen
Riekje van Vugt, nummer zeven op de 
CDA-lijst, vindt het de komende vier jaar 
belangrijk dat iedereen die dat wil, mee 
kan	doen	in	onze	samenleving.	‘Helaas	zijn	
er steeds meer inwoners die ervaren dat 
ze niet mee kunnen doen, omdat ze bij-
voorbeeld druk zijn met zorg voor naas-
ten. Overbelaste mantelzorgers komen in 
coronatijd veel vaker voor. De uitdaging 
voor de gemeente is om hen goed in beeld 
te hebben en ze op tijd steun, advies en 

waardering te geven. In mijn werk 
als coördinator informele zorg zie ik 
mensen met een chronische ziekte of 
beperking waarvan families vechten 
om mee te kunnen blijven doen. Mij 
daarvoor inzetten heeft mijn hart,’ 
aldus Riekje.

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

 °Anthony Maas (links) en Riekje van Vugt.   
 (Eigen foto)
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Pieter Vermeer stelt zijn bedrijf aan u voor

Speciaal transport, dat is een mooie tak van (tran)sport!
‘Zonder	transport	staat	alles	stil’	is	een	ge-
vleugelde uitspraak welke de sector graag 
gebruikt om het belang van deze sector aan 
te geven. Transport zorgt ervoor dat de su-
permarkten dagelijks bevoorraad zijn maar 
ook dat alle pakketjes worden verstuurd en 
uiteindelijk thuisbezorgd kunnen worden. 
De ondernemer welke ik aan u ga voorstel-
len is transportondernemer.

We maken deze editie kennis met Pieter 
Vermeer, die eigenaar is van V-Movements. 
Pieter is geboren en opgegroeid in Loon op 
Zand. Hij heeft een uitstapje van een paar 
jaar gemaakt, maar is recent terugverhuisd 
naar Loon. Goede aanleiding om u meer te 
vertellen over dit bedrijf!

Geen oplegger vol met pallets of pakketjes 
voor Pieter, hij is werkzaam in een ande-
re tak van (tran)sport. Speciaal transport 
wel te verstaan. Hieronder verstaan we 
bedrijfsverhuizingen en het verhuizen of 
verplaatsen van machines. V-Movements 
industrial relocations B.V. heet het bedrijf 

voluit.	Met	hierbij	de	zogenaamde	‘indus-
trial relocations’ in de breedste zin van 
het woord. Alles wat te maken heeft met 
machine(ver)plaatsingen, bedrijfsverhui-
zingen, demontage of verpakken voor de 
industriële sector passeren de revue.

Voorliefde
Pieter is opgegroeid tussen de vrachtwa-
gens. Dat hij inmiddels zijn hele leven 
werkzaam is in het transport is dan ook 
geen verrassing. Zijn eerste woordjes had-
den destijds ongetwijfeld iets met vracht-
wagens of auto’s te maken.
Deze voorliefde zat er dus al vroeg in. Met 
een vader en daarnaast een groot deel van 
de	 familie	 ‘in	 het	 transport’	 kon	 dit	 niet	
uitblijven. Dit is dan ook hoe hij in dit vak 
is gerold en wat van kleins af aan zijn inte-
resse heeft gehad.

Na	 de	 opleiding	 transport	 &	 logistiek	 ge-
volgd te hebben aan de NHTV in Breda doet 

 ° Een deel van het wagenpark van V-Movements. 
(Eigen foto)
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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.

Pieter ruime ervaring op in de branche door 
achtereenvolgens bij twee transportbedrij-
ven aan de slag te gaan. Beide opereren 
wereldwijd in het speciaal transport. Hoe 
zwaarder en uitdagender, hoe beter. Na 
relevante	ervaring	‘buitenshuis’	te	hebben	
opgedaan is hij gaan werken in het familie-
bedrijf. Na een paar jaar deed de kans zich 
voor om voor zichzelf te beginnen, welke 
hij met beide handen aangreep.

Diversiteit
En zo werd in maart 2019 V-Movements 
industrial relocations B.V. geboren. Pie-
ter startte met een enkele kraanwagen 
en verschillende opleggers en breidde het 
wagenpark mondjesmaat uit met meerdere 
vracht- en kraanwagens, heftrucks, opleg-
gers en allerhande hulpequipment.
De diversiteit in werkzaamheden vraagt 
immers ook om diversiteit aan materi-
eel. De werkzaamheden vragen altijd om 
maatwerk. Dat is volgens hem het mooie 
en ook uitdagende aan dit vak. Ieder pro-
ject heeft een andere aanvliegroute. Wat 
is de situatie ter plaatse, hoeveel ruimte 
is er rond de machines, hoeveel ruimte is 
er in de hoogte, welk materiaal zetten we 
in en wat zijn de wensen van de klant, zijn 
enkele vragen die iedere klus terugkomen. 

Het gaat immers om kostbare productie-
machines dus zorgvuldigheid is geboden. 
Dit is Pieter wel toevertrouwd.

Laat je hierbij niet misleiden door zijn 
jeugdigheid, met slechts 29 lentes jong 
heeft hij zeker de relevante ervaring op 
zak en uitstekend inzicht in de verschil-

 °Pieter Vermeer. (Eigen foto)
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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

lende mogelijkheden. Pieter heeft met zijn 
bedrijf al talloze bedrijven kunnen bedie-
nen. Veel van zijn klanten zijn werkzaam 
binnen de industrie of technische sector. 
Het kan gaan om een eenmalige bedrijfs-
verhuizing, maar ook machine(ver)plaat-
singen of de tijdelijke op- en overslag van 
machines en installaties. Voor dat laatste 
heeft hij onlangs zijn dienstenpakket uit-
gebreid met een ruime bedrijfshal voor de 
opslag van machines. Hierdoor kan hij zijn 
klanten een totaalpakket aanbieden.

Pieter huist met zijn bedrijf in Dongen, 
waar hij de mogelijkheden heeft tot het 
onderbrengen van zijn materiaal, maar ook 
het voorbereiden van projecten alsook het 
ontvangen van klanten.
Bovendien is Dongen een prima uitvalsba-
sis richting de A27 naar het noorden des 
lands of richting België. Waar Pieter graag 
en veelvuldig een regionale functie vervult 

(niet	 voor	niks	 is	 regio	Tilburg	 –	Waalwijk	
in 2021 voor de derde keer op rij uitgeroe-
pen tot belangrijkste logistieke hotspot van 
Nederland, strategisch gezien een uitste-
kende regio dus), is hij ook werkzaam in de 
gehele Benelux en Duitsland.

Dit alles lukt hem natuurlijk niet alleen. 
Veel projecten vragen om meerdere han-
den. Hiervoor maakt Pieter gebruik van een 
jonge,	enthousiaste,	flexibele	 schil.	Hij	 is	
voornemens een gezonde groei van zijn be-
drijf door te maken.
Echter hij wil vooral gaan voor kwaliteit 
in plaats van kwantiteit, dit wil hij bena-
drukken. Vele handen maken licht werk, 
maar kwaliteit staat hierbij altijd voor-
op. Benieuwd geworden naar dit mooie 
bedrijf? Neem dan eens een kijkje op:  
www.v-movements.nl.

Redactie: Kristel Vermeer
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Gezocht

Schoonmaakster voor 2 uur per week in 
Loon op Zand.

Info: 06-49949116.

Nieuws van ‘De Blokkendoos’

Nick de Lange is al jaren de directeur van 
basisschool	‘De	Blokkendoos’.
Per 1 februari gaat hij met welverdiend 
pensioen. Vanwege corona moet dat op een 
andere manier dan gehoopt, maar… daar 
komt wel een oplossing voor.

Op 28 januari neemt Nick afscheid van de 
kinderen van zijn school, die mogelijkheid 
is er gelukkig wel. Lees óók de volgende 
Rond de Toren: daarin staat een uitgebreid 
interview met Nick de Lange, over zijn 
baan en zijn bijdrage aan de ontwikkeling 
van	 de	 Loonse	 kinderen	 van	 ‘de	 Blokken-
doos’.

Wordt vervolgd dus!

De volgende Toren-editie

Die komt vanaf 9 februari uit.
Uw bijdrage(n) hiervoor kunt u tot dinsdag 
1 febrauari 19.00 uur aanbieden.
Eerder mag ook: heel graag zelfs! 
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Toekomstig KLM presenteert kandidatenlijst
Toekomstig KLM is de nieuwe politieke par-
tij in de gemeente Loon op Zand, die mee-
doet aan de gemeenteraadsverkiezingen 
op 16 maart a.s. Omdat het behoud van de 
kwaliteit en de betaalbaarheid van onze 
gemeentelijke dienstverlening steeds meer 
in het gedrang komt, heeft een grote groep 
burgers Toekomstig KLM in het leven geroe-
pen. De letters KLM staan uiteraard voor de 
namen van de kerkdorpen.

Zoals bekend heeft het Bureau Berenschot 
in 2021 een rapport uitgebracht, waarin 
uitgebreid is beschreven dat de uitdagin-
gen voor de gemeente in de komende ja-
ren alsmaar groter worden. Het advies is: 
“Niets doen is geen optie.” Omdat de ge-
meenteraad besloot voorlopig toch niets te 
doen en de evaluatie van het rapport pas 
in 2024 te doen, heeft Toekomstig KLM tot 
haar missie gerekend de gemeenteraad 
hiermee te helpen.
En dat is hard nodig, want in de meer-
jarenplanning van de gemeente zijn de 
kosten van de in het rapport Berenschot 
genoemde grote uitdagingen niet verant-
woord. Ook de evaluatie criteria zijn nog 
niet beschreven. Er is dus werk genoeg aan 
de winkel, want de burger heeft volgens 
Toekomstig KLM recht op inzicht waar de 
gemeente voor staat.

In korte tijd heeft zich een groep van meer 
dan 20 gelijkgestemden zich verenigd, van 
jong tot gepensioneerd, ondernemers en 
niet ondernemers, actieven en niet actie-
ven. Toekomstig KLM wil de verbinding zijn 
tussen politiek en burgers.
Met deze werkwijze wil Toekomstig KLM sa-
men met politiek en burgers, ondernemers 
en belangstellenden aan de hand van con-
troleerbare	feiten	inzicht	verschaffen	of	de	
dienstverlening betaalbaar blijft voor ons 
burgers. Anders gezegd: wat kost het ons 

burgers om zelfstandig te blijven als ge-
meente en welke voordelen biedt het om 
samen te gaan met een andere gemeente? 
Er is inmiddels een grote groep mensen in 
het kerkdorp Loon op Zand die over dat sa-
mengaan met een andere gemeente al een 
uitgesproken mening heeft.
Toekomstig KLM gaat hierover graag de dia-
loog met hen aan om uiteindelijk in 2024 
tot een voldragen voorstel te komen. Daar-
bij stelt Toekomstig KLM zich op het stand-
punt dat strategisch samenwerken of fusie 
alle kerkdorpen aangaan.

Inmiddels zijn 7 personen door de leden op 
de verkiezingslijst gekozen. Als lijsttrekker 
is gekozen de Kaatsheuvelnaar Marten Krik-
ken.
Marten was eerder raadslid en steunfrac-
tielid in de gemeenteraad en kent de mo-
res van het politieke handelen. Daarnaast 
heeft hij een uitgebreide ervaring als be-
stuurder in verschillende organisaties en 

 °Arno Coomans uit Loon op Zand, nr. 2
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beschikt hij over juridische en bedrijfskun-
dige inzichten. Om tot resultaten te komen 
doet hij dat uiteraard niet alleen, maar 
samen met de andere kandidaten en klank-
bordleden. Hier zitten ondernemers, mate-
riedeskundigen op het gebied van energie, 
economie, zorg en andere maatschappe-
lijke onderwerpen, maar ook betrokken 
burgers bij.

Als nummer twee is gekozen de heer Arno 
Coomans uit Loon op Zand. Arno geniet in-
middels van zijn pensioen, maar volgt al 
geruime tijd met grote zorg de bestuurlijke 
ontwikkelingen van onze gemeente. Door 
zijn brede kijk op dienstverlening naar de 
klanten, weet hij iedereen steeds bij de les 
te houden waarom de overheid er is voor 
de burgers.
Servicegerichtheid is iets wat in de laatste 
15 jaren van zijn werkzame leven onder-
deel is gaan uitmaken van zijn DNA. Een 
belangrijk aspect in de relatie politiek en 
burgers. Andere personen die op de lijst 
staan zijn bekende Loon op Zanders Maikel 
van der Velden (3) en Stijn van Opstal (5) 
en de dames Margreet Smeets (4) en Lena 
Stoter (6) uit Kaatsheuvel. De Kaatsheuvel-
se ondernemer Maarten Verschure (7) sluit 
de gelederen.

In de komende twee maanden tot het mo-
ment van de verkiezingen zal Toekomstig 
KLM zijn programma per thema voorstel-
len.	Ook	zal	Toekomstig	KLM	–	mits	Corona	
het	mogelijk	maakt	–	een	politiek	café	or-
ganiseren. Graag willen we onze aanpak 
en programma met u delen op woensdag 

2 maart in Café De Kiosk. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur. U kunt zich opgeven 
bij Marten Krikken, mkrikken@home.nl of 
een belletje (06-53296415).

Marten Krikken

Nominatie ‘Mooiste Kasteel van  
Nederland’ voor Het Witte Kasteel

Het Witte Kasteel in Loon op Zand behoort 
tot de vijftig genomineerde kastelen voor 
de	 titel	 ‘Mooiste	 kasteel	 van	 Nederland’.	
Het publiek mag stemmen en de winnaar 
wordt op 6 juni, de dag van het kasteel, 
bekendgemaakt.

Francine	 Broos,	 voorzitter	 van	 Stichting	
Het Witte Kasteel, vertelt tegen het Bra-
bants Dagblad compleet verrast te zijn 
door de nominatie voor de titel Mooiste 
Kasteel van Nederland. “Nee, ik wist het 
nog niet, maar ik ben er wel blij mee. Het 
is ook geen alledaags kasteel. We kunnen in 
ieder geval alle publiciteit goed gebruiken. 
Er komt heel wat bij kijken om zo’n kasteel 
overeind te houden.”

Bron: Langstraat Media

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Nationale Voorleesdagen:

Boself Elfira leest online voor vanuit de Bibliotheek

Normaal gesproken vieren de Bibliothe-
ken de Nationale Voorleesdagen uitgebreid 
met een voorleesontbijt en allerlei leuke 
activiteiten in de bieb. Dat kan dit jaar 
helaas niet, maar ze gaan niet bij de pak-
ken neerzitten. De Bibliotheek organiseert 
voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar dit jaar 
namelijk op 30 januari een online voor-
leesmoment waarin Boself Elfira voorleest 
uit het boek ‘Vos gaat een stukje rijden’. 
 
Als het buiten donker is en de deuren van 
de bibliotheken sluiten, dan ontwaakt een 
dappere	boself	met	de	naam	Elfira.	Zij	gaat	
elke avond op zoek naar een leuk avontuur 
om uit voor te lezen. Speciaal voor de Na-
tionale	Voorleesdagen	leest	Elfira	op	30	ja-
nuari voor uit het avontuurlijke boek ‘Vos 
gaat een stukje rijden’ van Susanne Stras-
ser. Dit is een van de genomineerde boeken 
uit de Prentenboek Top 10. Wil je meeluis-
teren? Kijk dan op www.bibliotheekmb.nl/
voorleesdagen.

Maak je kind lid en ontvang een   
vingerpopje
Kinderen onder de 18 jaar worden gratis lid 
van de Bibliotheek. Als je tijdens de Na-
tionale Voorleesdagen je kind lid maakt, 
ontvang je een vingerpopje van het mon-
ster	uit	het	Prentenboek	van	het	Jaar	‘Maar	
eerst ving ik een monster’.

Over de Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalge-
voel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal 
voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De 
Nationale Voorleesdagen. Deze dagen heb-
ben als doel het voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 
Zo	worden	kleintjes	grote	lezers.	□

 °Foto: Ferdivds Fotografie.
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KinderYoga op de mat 
 

WobbelYoga voor kinderen 
 

Yoga voor volwassenen 
 

Kindercoaching 
 

Coaching voor ouders 
 

HSP-coaching 
 

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Onderzoek: 57% van de Nederlanders denkt dat 
contant geld vóór 2030 verdwijnt
Het merendeel van de Nederlanders ziet 
contant geld binnen een paar jaar verdwij-
nen. 57% denkt dat je in 2030 bijna nergens 
meer met contant geld kunt betalen. Dat 
blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 
1.000 klanten. Toch is contant geld op dit 
moment nog populair. Ruim 8 op de 10 Ne-
derlanders hebben nog altijd cash op zak. 
In een doorsnee portemonnee zit op dit 
moment € 50,-.

Veilig en vertrouwd
Ondanks de opkomst van allerlei nieuwe 
betaalmethodes vinden mensen het nog 
steeds	 fijn	 om	 contant	 geld	 te	 hebben.	
Slechts 9% van de ondervraagden zou het 
geen probleem vinden als contant geld ver-
dwijnt. Men zet vooral nog vraagtekens bij 
de veiligheid van mobiel betalen. Slechts 
28% beschouwt betalen met de smartphone 
als veiliger dan betalen met contant geld. 
De betaalpas scoort qua veiligheidsgevoel 
beter dan betalen met de smartphone. 43% 
van de respondenten vindt betalen met de 
betaalpas veiliger dan betalen met con-
tant.

Nadine Klokke (CEO Knab): “Nieuwe be-
taalmethodes - zoals betalen met de smart-

phone - moeten we zien als een verrijking 
van de bestaande mogelijkheden. Niet als 
een vervanging. Onze taak is om het be-
taalverkeer zo veilig mogelijk te houden. 
Maar	al	kan	‘betalen	met	de	smartphone’	
zeker zo veilig zijn als betalen met cash, 
het kan lang duren voordat de consument 
dat ook zo voelt. Dit onderzoek laat zien 
dat het goed is dat iedereen zelf kan bepa-
len of ze met contant geld, de betaalpas óf 
de smartphone betalen.”

Contant geld is nog om een andere reden 
populair;	ruim	de	helft	van	de	ondervraag-
den geeft aan met contant geld meer grip 
te	hebben	op	hun	financiën.	Ze	hebben	een	
beter idee bij hoeveel geld ze hebben en 
wat ze uitgeven.

Digitale munten in de supermarkt
In het onderzoek keek Knab ook vooruit 
naar mogelijke betaalmethodes van de 
toekomst. Bijna een kwart van alle onder-
vraagden ziet de digitale munt de komende 
jaren z’n intrede doen in de supermarkt. 
Vooral jongeren zien dat gebeuren: ruim 
1 op de 3 respondenten onder de 36 jaar 
denkt dat je in 2030 je dagelijkse bood-
schappen kunt afrekenen met, bijvoor-
beeld, de Bitcoin. Bij mensen boven de 60 
jaar denkt 20% dat.

Aantal mensen met cash   
daalt langzaam
Op het moment van de ondervraging had 
82% van de Knab-klanten contant geld op 
zak. In 2014 ging dat bij een vergelijkbaar 
onderzoek nog om 95%. Het aantal mensen 
met fysiek brief- en muntgeld daalt dus 
gestaag. Gemiddeld hebben we nu € 89,24 
euro in de portemonnee. Door sommige 
(zeer) hoge bedragen geeft zo’n gemid-
delde een vertekend beeld. Het doorsnee 
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(mediane) bedrag is representatiever en 
ligt op € 50,-. Dat betekent dat de helft 
van de ondervraagden meer en de andere 
helft minder dan € 50,- in de portemonnee 
heeft.

“We zien dat klanten steeds minder vaak 
naar de geldautomaat gaan, maar per keer 
wel steeds meer opnemen. Dat komt vooral 
doordat banken de laatste jaren veel geld-
automaten	weghalen”,	aldus	Financieel	Ex-
pert Oskar Barendse. “De dichtstbijzijnde 
geldautomaat is voor de meeste mensen 
steeds verder weg, dus nemen ze per keer 
een hoger bedrag op. In 2016 gingen onze 
klanten gemiddeld 24 keer per jaar naar 
de geldautomaat om € 122,- per keer op 
te nemen. Nu ligt dat gemiddelde op 9 be-
zoekjes per jaar met een gemiddeld opge-
nomen bedrag van € 177,-.”

Meeste cash in het Noorden
De grootste fans van contant geld wonen 
in de drie noordelijke provincies. Inwo-
ners	 van	Groningen,	Friesland	en	Drenthe	
hebben met € 75,- het meeste geld in een 
doorsnee portemonnee zitten. In tegen-
stelling tot de rest van het land ziet in het 
Noorden een minderheid (44%) contant 
geld vóór 2030 verdwijnen. Inwoners in 
het Westen (Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Zeeland) hebben met € 48,- de 
lichtste doorsnee portemonnee. In Limburg 
en Noord-Brabant denken de meeste men-
sen dat contant geld vóór 2030 verdwijnt.

Horeca, markt en winkels
We geven ons contant geld het vaakst uit in 
de horeca. 22% van iedereen die weleens 
met contant geld betaalt, doet dat in een 
café of restaurant. Ook op de markt (20%) 
in winkels (17%) en in de supermarkt (13%) 
rekenen	we	–	vooral	de	kleinere	bedragen	–	
nog graag cash af. De ondervraagden geven 
verder aan vooral contant geld te hebben 
voor vakanties in het buitenland, collectes 
aan de deur, de benzinepomp, aankopen 

via Marktplaats of om de huishoudelijke 
hulp te betalen.

Contant geld blijft belangrijk
Verschillende instanties, waaronder de Ne-
derlands Bank (DNB), benadrukken het be-
lang van de bereikbaarheid en bruikbaar-
heid van contant geld.
Het is belangrijk voor het vertrouwen in 
het monetaire systeem, bovendien is het 
de enige manier voor consumenten om, 
zonder tussenkomst van een bank, geld bij 
zich te hebben. Het is daarom belangrijk 
dat er voldoende geldautomaten blijven en 
dat ondernemers contante betalingen blij-
ven accepteren.

Oskar Barendse steunt die boodschap: “Uit 
het onderzoek van de DNB blijkt dat zo’n 
3% van de winkeliers geen contant geld 
meer accepteert. Dat is hun goed recht, 
want de ondernemer betaalt kosten voor 
het bewaren, beveiligen en afstorten van 
contant geld. Maar ons onderzoek laat zien 
dat contant geld onder de consument nog 
altijd erg populair is.
De klant voelt zich dus minder koning als ze 
straks in 2030 daadwerkelijk nergens meer 
met hun munten en biljetten kunnen afre-
kenen.”	□
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Even voorstellen…
Michel Verhoeven
•	Werkzaam bij: ouderzorginstelling MijZo 

clustermanager bedrijfsvoering.
•	Hobbies: tennissen bij Tennisvereniging 

Loon op Zand hardlopen in de Loonse en 
Drunense duinen.

•	Politiek: fractie-ondersteuner VVD.

De afgelopen weken heeft de VVD een 
buurtonderzoek uitgevoerd in de verschil-
lende dorpskernen van de gemeente Loon 
op Zand. Er zijn enkele honderden reacties 
binnengekomen. Een overzicht van de be-
langrijkste punten uit de dorpskern Loon 
op Zand:

Groen en trottoirs
Velen van u vinden het groenonderhoud 
in Loon op Zand over het algemeen onder 
de maat. Zowel binnen de dorpskern, als 
ook op punten waar verkeer het zicht no-
dig heeft maar dit belemmerd wordt door 
groen.

Het trottoir in de Kloosterstraat lag er 
best goed bij voor de vervanging van de 
waterleiding. Echter na deze vervanging 
zijn er best veel tegels kapot gegaan. Een 
aandachtspunt dat door velen is genoemd. 
Daarom wil de VVD meer investeren in 
groenonderhoud en toegankelijke trottoirs.

Zichtbaarheid wijkagent
Door velen is het ontbreken van zicht-
baarheid van de wijkagent genoemd. Een 
bereikbare en zichtbare wijkagent is een 
wens van velen, waar de VVD zich ook hard 
voor wil maken. Over cameratoezicht zijn 
de meningen verdeeld. Het wordt met 
name gezien als een preventief middel in 
de strijd tegen criminaliteit.

Openingstijden van de milieustraat
Er is een wens om de milieustraat lan-
ger open te laten zijn. De milieustraat in 
Kaatsheuvel mag vaker en langer open. Een 
inzamelpunt voor klein chemisch afval en 
frituurvet voorkomt ook chemische vervui-
ling van het afval en frituurvet in het riool. 
De VVD wil de openingstijden van de mili-
eustraat verruimen en inzamelpunten van 
klein chemisch afval verbeteren.

Michel Verhoeven is nummer 2 op de lijst 
van de VVD. Ik wil samen met jullie bou-
wen!!
•	Bouwen aan meer duurzame woningen.
•	Bouwen aan een zichtbare wijkagent.
•	Bouwen aan groene en veilige  

schoolomgeving.
•	Verder	bouwen	aan	een	financieel	gezon-

de gemeente Loon op Zand.
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Stephan Hoes

Als geboren Brabander ben ik na een uit-
stapje van een paar jaar naar Amsterdam, 
weer geland in het gezellige Brabant. Sa-
men met mijn Britse vriend Keith, die door 
zijn job in de lokale sportschool inmiddels 
meer mensen in Loon kent dan ikzelf, woon 
ik sinds april 2021 midden in oud-Loon.

Sinds het begin van COVID werk ik vanuit 
huis aan de innovatie en strategie doelstel-
lingen van een grote bank, ik probeer daar 
vooral alles wat minder complex en een 

stuk vriendelijker te maken voor de klant. 
Complexe IT-projecten en strenge wet- en 
regelgeving	combineren	met	‘hoe	het	voor	
de gebruiker nou echt beter kan’ is eigen-
lijk het best samengevat wat ik de hele dag 
doe.

Ik ben als liberaal politiek actief geworden 
omdat ik graag betrokken ben bij de ont-
wikkelingen van mijn leefomgeving. Ik zie 
graag	dat	mensen	‘ownership’	en	initiatief	
nemen om hun omgeving zo comfortabel en 
veilig mogelijk te maken en daar draag ik 
zelf graag aan bij.

Nu ik in Loon woon ga ik graag door met het 
inzetten van dat enthousiasme, ons mooie 
dorp is dan wel net een tikkie kleiner, maar 
lekker een stuk ouder dan onze hoofdstad! 
Zo’n mooie gemeente met de prachtige na-
tuur moet er zijn voor jong en oud, om met 
plezier te kunnen gaan - en blijven - wo-
nen, voor starters op de woningmarkt en 
voor de mensen die hier al hun hele lange 
leven wonen.

Met de ervaring van de grote stad heb ik 
bijvoorbeeld een hoop ideeën over hoe we 
ons	afval	 efficiënter,	 goedkoper	en	 vooral	
vaker kunnen ophalen zodat u niet steeds 
twee weken met de stinkzakken zit opge-
scheept.
Ook het verkeer kan nog wel een beetje 
beter;	probeer	op	vrijdag	maar	eens	naar	
de markt te gaan en tussen alle ladende en 
lossende busjes en geparkeerde auto’s een 
plekje te vinden, of om net niet aangere-
den te worden op de drie gevaarlijk onhan-
dige kruisingen richting de oude dorpskern.

Aankomende maart zijn er weer Gemeen-
teraadsverkiezingen en daarbij sta ik na-
mens de VVD op #4 om met een frisse blik 
van buiten als ervaren strateeg de mouwen 
op te stropen en samen te bouwen aan een 
nog mooier Loon op Zand. □
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel
Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel.
Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel. 289111, fax: 289289  
website: www.loonopzand.nl
e-mail: info@loonopzand.nl

Meldpunt Woonomgeving tel. 273455 (buiten 
kantooruren voor calamiteiten).

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat, mevrouw W. Heijna 
-Verhagen op telefoonnummer 289231 of me-
vrouw	F.	Bloemendaal	op	tel:	289356.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST 
MIDDEN-LANGSTRAAT (ISD)
Zanddonkweg 16, 5144 NX  Waalwijk. 
Tel. 671000.
Open: De info & adviesbalie is op elke werkdag 
geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Dagelijks tele-
fonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

MILIEUSTRAAT 
Liechtensteinstraat 4, Kaatsheuvel, tel: 289111.
Open: dinsdag - woensdag 13.00-16.00 uur 
vrijdag 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur 
zaterdag 10.00-15.00 uur.
Afleveren	 afvalstoffen	 (soms	 gratis,	 o.a.	 KCA	
Klein Chemisch Afval) en afhalen van onderde-
len voor duo- en papierbak.

GEMEENTEWERF
Bezoekadres: Liechtensteinstr. 6, Kaatsheuvel.
Open: maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 
13.30-17.00 uur.

Afhalen van materialen voor evenementen, na 
betaling in de gemeentewinkel.

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

Waalwijk-Loon op Zand
Tilburgseweg 23b,  
Sprang-Capelle.

Postbus 8050, 5004 GB  Tilburg
Internet: www.politie.nl
Geopend: ma t/m vr: 9.00-17.00 uur.
Voor afspraken of niet spoedeisende zaken: 
tel. 0900-8844.
Wijkagent: Niels Kuijl, 0900-8844, 
e-mail: niels.kuijl@politie.nl.

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 361529, spoednr. 362878
E-mail: info@tandartspraktijkloonopzand.nl

APOTHEKEN

BOOTS APOTHEEK VENLOON
Kloosterstraat 35, tel. 364030.
Openingstijden: werkdagen van 8.00-17.30 uur.
APOTHEEK DE KONING
Kerkstraat 17, tel. 361190, ma t/m vr van   
8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur, 
zaterdag van 10.00-12.00 uur.
Buiten deze uren voor spoedrecepten:
Dienstapotheek de Ducdalf, Blyde Incomste-
laan 9, 5144 BC Waalwijk, tel. 06 - 517 067 63. 
Doordeweeks bereikbaar van 17.30 tot 23.00 
uur. In het weekend bereikbaar voor spoedge-
vallen van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Vanaf 23.00 uur wordt u doorverwezen naar de 
Dienstapotheek in Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, 
tel: 0900-2357323.

HUISARTSEN:

C. Verheijen, J. Wind, K. de Reuver, M. Duits- 
man: 36 33 55, spoednummer 36 45 70. 
Kamperfoelielaan 1 A, Loon op Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

W. Kools, A. van Liempd en A. van Loon:  
36 33 30, spoednummer: 36 55 55.
Kloosterstraat 33, Loon op Zand
www.huisartsenpraktijkloonopzand.nl

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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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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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 Dusee-van Iersel, 06-21828300.
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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Wel of geen carnavalsoptocht 
in Loon op Zand?
Terwijl voor sommige plaatsen al bekend 
is of de jaarlijkse carnavalsoptocht wel of 
niet kan doorgaan vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus, heeft de redactie 
van Rond de Toren voor wat Loon op Zand 
betreft nog geen informatie ontvangen.

In de eerstvolgende editie hopen we hier-
van alsnog een verslag te kunnen doen, 
zodat u er zich wel of niet al op kunt ver-
heugen! □

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

E-bikes voor hem & haar
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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: J. Kroot, tel: 06-53665385.
,
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 der Sanden, tel: 0416-362625.

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

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

ZANGGROEP KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur online via Jamulus. 
Voor meer info zie: www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor informatie: Bernadette Essers-Jacobs,
tel. 363235 of bernadette_essers@hotmail.com.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep: dinsdag in De Kiosk van 20.30 tot 22.30 uur. 
Info: Dorien Huinink dorienhuinink@home.nl, 
06-16068648 of website: www.hopeloons.nl.

DE ZONNEBLOEM LOON OP ZAND/DE MOER
Secretaris: Mevr. Hennie Ligtvoet, 06-37281946,
Tuinstraat 22, 5175 CR  Loon op Zand.
e-mail: h.ligtvoet@home.nl.

POSTKANTOOR (in Coop, Oranjeplein 47)
Maandag t/m woensdag: 8.00-19.00 uur. Don-
derdag en vrijdag: 8.00-20.00 uur. Zaterdag: 
8.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-17.00 uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat 4c, Kaatsheuvel, tel: 531573.
Open: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Aanvragen: via e-mail: kdc@loonop-
zand.nl en via onze website: www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke 3e dinsdag van de maand in De Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

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

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

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

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie: Sportpark ‘De Klokkenberg’, 
Info: www.cochonnetclub.nl. Dinsdag club-
avond. Vrij boulen voor iedereen: woensdag 
vanaf 13.30 uur en zondag vanaf 10.30 uur.

HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal De Kletterenhoef, Klokkenlaan 44.
Secretaris: Mevr. Marij Kruitwagen-Geukers
Ecliptica 66, 5175 XK  Loon op Zand
Tel: 06-10114684, e-mail:   
sercretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.
website: heemkundekringloonoptsandt.nl.

DE WETERING
Weteringplein 1, Loon op Zand, tel. 363736.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor mensen met geheugenproblemen.
Website: www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel: 06-13085892, info@geheugenwerkplaats.nl.

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden sporthal De Werft, Kaatsheuvel.
zaterdag	9.00	-	11.45	uur	vanaf	3,5	jaar;
donderdag 18.00 - 20.30 uur vanaf 8 jaar.
Website: www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Tijdig via ons e-mailadres:  
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’, géén bedrijfsmatige adverten-
ties, tekst tijdig aanleveren (zie data hier-
onder) via ons e-mailadres:
info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan
uit maximaal 35 woorden in platte tekst. 
Kosten: € 7,50 te voldoen door overboeking 
naar bankrek.: NL80 RABO 0129793442 
t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	o.v.v.	‛Toren-
tje en editienummer’.

Overige advertenties
Voor alle overige advertenties gelden de 
tarieven die u op onze website: 
www.ronddetoren.nl onder ‘Advertenties’ 
kunt inzien.
Sociale torentjes
Sociale ‘torentjes’ (bedankt, gevonden, 
verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd 
worden zoals hierboven is aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
Iedere tweede woensdag van de maand om 
20.00 uur vrij spelen in Café De Kiosk.
website: www.mahjongclubdevierwinden.nl.

TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website: www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2022 Uiterste inleverdatum kopij
Nr. 3 verschijnt op 9 februari 1 februari vóór 19.00 uur
Nr. 4 verschijnt op 23 februari 15 februari vóór 19.00 uur
Nr. 5 verschijnt op 16 maart 8 maart vóór 19.00 uur
Nr. 6 verschijnt op 30 maart 22 maart vóór 19.00 uur
Nr. 7 verschijnt op 13 april 5 april 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.

Januari 2022
30 WSC 1 - Uno Animo 1 om 14.00 uur, 

Sportpark Eikendonk, Waalwijk.

Februari
4 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden.

6 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, De Mast.

6 Uno Animo 1 - VOAB 1 om 14.00 uur.
13 Concert NAT KING COLE trio in Het 

Witte Kasteel om 11.00 uur. Reser-
veren via: cultuur@hetwittekasteel.
nl.

18 Het	 Filmhuis:	 ‘Mommy’ om 14.00 
uur.

18 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden.

20 Uno Animo 1 - JEKA 1 om 14.00 uur.
25 Jongerencentrum De Kuip

Alles Kids: Carnaval.

Maart
4 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden.

6 Pauwelswandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Koetshuis bij Het Witte 
Kasteel, Huis Ter Heide, zuid.

11 Het	 Filmhuis:	 Bohemian	 Rhapsody	
om 14.00 uur.

11 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Disco.

13 RBC 1 - Uno Animo 1 om 14.30 uur, 
Stadion de Luiten, Roosendaal.

13 Concert UAN DUO in Het Witte Kas-
teel om 11.00 uur. Reserveren via: 
cultuur@hetwittekasteel.nl.





Profiteer van historisch lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  0,88% 
Allianz      0,89% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,21% 
NIBC Bank  1,24% 

30 jaar vast met NHG 
Centraal Beheer   1,39% 
ASR Hypotheken  1,45% 

 
Mediair Financieel Adviesgroep BV 
Bel voor een afspraak aan huis, online  
of op kantoor, ook ‘s avonds: 
 
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 
 

 
 
Wilt u uw 
overwaarde 
opnemen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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