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

Dierenmanieren
Wie probeert een vlieg te vangen, weet hoe lastig dat is. De beestjes ontwijken razend-
snel een hand of een mepper. Maar welke toeren halen ze precies uit om te ontsnappen? 
De Nederlandse wetenschapper Florian Muijres zocht het uit samen met de University of 
Washington en de TU Delft: Zij ontdekten dat vliegen opmerkelijke lichaamsbewegingen 
maken. Ze kantelen hun lichaam net als een straaljager. Daardoor draaien ze heel snel 
weg	van	het	gevaar.	Ze	doen	dit	in	een	enkele	flapbeweging,	vijftig	keer	sneller	dan	wan-
neer	wij	met	een	oog	knipperen.	Ze	flappen	hun	vleugels	tweehonderd	keer	per	seconde.	
Stuntvliegers of straaljagers die snel uitwijken, maken een vergelijkbare manoeuvre.
Misschien nog belangrijker is wat de vlieg daarna doet. Hij roteert namelijk heel rap weer 
terug. Anders zou het beestje op de kop rollen. Ze doen het heel snel en heel precies. Dat 
is bijzonder, want die twee dingen gaan vaak niet samen.
Drie hogesnelheidscamera’s schoten 7500 beeldjes per seconde: in totaal meer dan vier-
honderdduizend en brachten zo ruim 3500 vleugelslagen van 90 fruitvliegjes in beeld.
De actie van de fruitvliegen is extra opmerkelijk omdat ze een brein hebben dat zo groot 
is als een zoutkorrel. Dat brein bevat slechts honderdduizend zenuwcellen tegenover hon-
derd miljard zenuwcellen in een mensenbrein. De onderzoekers willen nog verder: Hoe 
kan een vlieg deze bewegingen zo nauwkeurig maken? Welke spieren worden bijvoorbeeld 
precies gebruikt? En kunnen we deze kennis gebruiken in de besturingssystemen voor 
wendbare mini-drones?

Een ander voorbeeld van nuttige dierenmanieren is het volgende: Mensen die gebruik 
maken van hoortoestellen weten, dat ook daar sprake is van een steeds verder gaande 
ontwikkeling. De nieuwste categorie hoortoestellen is namelijk geïnspireerd op het ge-
drag van dieren met een opvallend goed gehoor. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de ma-
nier waarop wolven gebruik maken van hun gehoor. Dat probeert men te imiteren in de 
gehoorapparaten voor mensen middels de ‘hybrid technology’. Dat is een ingewikkeld 
verhaal, maar het zou een aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit met zich mee-
brengen voor mensen, van wie het gehoor ondersteuning nodig heeft. De grote vraag is 
echter of de ziektekostenverzekeringen aan deze vooruitgang meewerken.

Zo is er ook nog wel wat te vertellen over de kwaliteit van ons gezichtsvermogen. De 
kwaliteit van brillen en lenzen is ook voortdurend in ontwikkeling. Toch kunnen wij niet 
zo goed kijken als bijvoorbeeld uilen. Die kunnen van grote hoogte een muisje onderschei-
den. Dat kunnen wij niet, al hebben we nog zo’n goede bril.

De meeste brillen en lenzen zijn echter uitermate geschikt om Rond de Toren goed te kun-
nen lezen. En dat is voor dit moment het belangrijkste voor u als lezer. 

Wij wensen u veel plezier met deze editie. □
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‘Aardbolbewerker’ Cor van Laarhoven: “Geef de pier de ruimte.”

Het belang van rijk bodemleven en bodembeheer in de landbouw
Het voordeel van lid zijn van de redactie 
van Rond de Toren is dat je met veel ver-
schillende interessante mensen en veel 
verschillende onderwerpen in aanraking 
komt. Deze keer duik ik in de wereld van 
de melkveehouderij en heb ik een gesprek 
met Cor van Laarhoven over zijn jarenlan-
ge ervaringen met het houden van koeien 
en zijn ideeën over het belang van een rijk 
bodemleven.

Een prachtig vak
Cor van Laarhoven (74) is een melkveehou-
der in ruste en sinds 2017 staan er geen 
koeien meer in zijn stal of wei. Hij heeft 
dus tijd om terug te kijken en zich te be-
zinnen op de landbouwmethodes van vroe-
ger en nu.

Hij heeft het altijd een geweldig mooi vak 
gevonden: “Je bent altijd met de natuur 
bezig.” De zorg voor de koeien, kalfjes, 

hun gezondheid, de groei van het gras en 
de gewassen, de invloed van het weer. Zo 
vertelt hij over het kalfje van zijn beste 
koe dat alsmaar niet wilde groeien en ziek 
bleef. Tot het idee werd geopperd door 
Theo van Gastel de dierenarts: probeer 
eens geitenmelk, misschien is het kalf wel 
allergisch voor de melk van de koe. En zo 
ging Cor, het kalfje tussen zijn knieën, de 
fles	geven	met	geitenmelk.	Dat	werkte	en	
dit kalfje is zijn beste en zwaarste koe ge-
worden.

De nog jonge Cor werd door de vroegere 
fietsenmaker	 Ad	 Vermeulen	 in	 de	 Hoge	
Steenweg (later Kerkstraat) altijd begroet 
als ‘Aardbolbewerker’. En dat geeft eigen-
lijk precies aan wat de kern van zijn werk 
was, want de melk komt niet van de koe 
alleen. Daar komt veel meer bij kijken. Een 
goed bodembeheer bijvoorbeeld.
Cor heeft, eerst nog met zijn vader in een 
maatschap en later zelfstandig, de opbouw 
van zijn bedrijf samen met zijn gezin ge-
daan. Hij heeft altijd gemiddeld zo’n 80 
koeien gehad. Dat was toen een gemiddeld 
groot bedrijf en nu een klein melkveebe-
drijf.

Van ‘Omweiden’ naar ‘Standweiden’
Het was heel gewoon om de koeien op klei-
ne percelen te houden en als een perceel 
was kaalgevreten gingen de koeien naar het 
volgende perceeltje, enz. Dit zogeheten 
‘omweiden’ deed iedereen. Na vier jaar 
ging Cor over op ‘standweiden’ tegen de 
adviezen in van de rijkslandbouwvoorlich-
ter. De koeien liepen en graasden op grote 
percelen. Dat was minder arbeidsintensief, 
want je hoefde niet ‘om te weiden’. Hij 
liet grondmonsters nemen, want meten is 
weten, en er bleek na 4 jaar ‘standweiden’ 
meer bodemleven in de grotere percelen  °Cor van Laarhoven. (Foto RdT)
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aanwezig te zijn. Na ongeveer 6-8 jaar vol-
houden, de grond moest zich aanpassen, 
bleek dat het bedrijfseconomisch ook aan-
trekkelijk was. De productie van het gras-
land was met ca 15 tot 20% toegenomen, 
waarschijnlijk door een rijker bodemleven. 

Oude koeien en oud grasland
De uitspraak van zijn vader was: “aan oude 
koeien verdien je het meest.” Dat vraagt 
om uitleg. Cor: “Gemiddeld gaat een koe in 
Nederland 4 à 5 jaar mee. De eerste twee 
jaar kost hij ongeveer € 2000,- Dan gaat ze 
melk produceren na het kalven en levert 
ze 2½ jaar een opbrengst van €2500,- per 
jaar. Ik hield een oud ras koeien: het Maas-
Rijn-IJsselvee. Die koeien konden ongeveer 
7 jaar mee en zo konden de kosten van de 
eerste twee jaar worden verdeeld over vijf 
jaar opbrengst. Ik heb dan ook verschillen-
de koeien gehad die meer dan 100.000 kg 
melk hebben gegeven.
En als je dan ook nog oud grasland hebt 
dat nooit is omgekeerd of omgeploegd en 
waar geen ander gewas op is geteeld en 
een goede bodemstructuur heeft dan geeft 
dat samen met ‘oude’ koeien een goede 
natuurlijke en economische balans.”

Voor we verdergaan krijg ik eerst nog ge-
schiedenisles van Cor over ‘het boeren’ in 
Brabant in de loop van de laatste eeuwen.

Brabant - 18de eeuw - 250.000 inwo-
ners:
•	Boeren telen veel rogge-aardappelen-

boekweit en spurrie, al deze producten 
worden bemest met heideplaggen en 
roggestro wat gebruikt werd in de potstal 

voor de aanwezige dieren.
•	Al deze producten waren ruimschoots 

genoeg voor menselijke consumptie en 
voedsel voor de dieren.

•	Graan van de rogge en aardappelen wor-
den verkocht.

•	De overgebleven producten en de mest 
van dieren gaan terug naar de percelen 
waar ze op geteeld zijn.

•	Dit heeft tot gevolg dat schimmels en 
bacteriën weer voor meer organische 
stof zorgen.

Brabant - 19de eeuw - 500.000 inwoners 
•	Boeren telen nog steeds dezelfde produc-

ten als in de 18de eeuw.
•	Er zijn weinig restproducten die terug 

kunnen naar de percelen waar ze geteeld 
zijn, dus groeit er duidelijk minder voer 
en van slechtere kwaliteit.

•	Er is veel minder mest van de dieren om-
dat ze te weinig voeding krijgen.

•	Dit heeft tot gevolg dat schimmels en 
bacteriën afsterven, net als boven de 
grond is het onder de grond een kwestie 
van eten of gegeten worden. 

Brabant - 20ste eeuw - 800.000 inwoners 
•	Door het gebruik van kunstmest groeit er 

meer.
•	Humane excretie uit de stad wordt ook 

meer gebruikt.
•	De kwaliteit van de voedermiddelen 

wordt veel beter waardoor koeien ook 
meer melk gaan produceren en betere 
mest produceren.

•	Het bodemleven komt weer tot leven. 
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Wie herinnert zich niet in ja-
ren vijftig en zestig de zwerm 
meeuwen achter een ploegen-
de boer.

Hierbij kunnen we nog onder-
scheid maken tussen:

De periode voor 1960:
•	Veel structuur in ruwvoer voor 

koeien.
•	Gebruik van stalmest.
•	Een beetje eigen geteeld krachtvoer.
•	Kleine aanvulling met kunstmest.
•	Koeien weinig eiwit voeren.
•	Gebruik van het paard. (Bodemdruk 1 kg 

per vierkante cm)

En de periode na 1960:
•	Weinig structuur in ruwvoer koeien.
•	Gebruik van drijfmest (bracht arbeids-

verlichting maar ook ammoniakemissie. 
We moeten urine en de poep van koeien 
scheiden bij de bron).

•	Veel krachtvoer. (1 kilo voer werd 2 liter 
melk; economisch voordelig).

•	Veel kunstmest gebruik (de eerste 100 kg 
had een opbrengst van 4000 kg voer).

•	Koeien veel eiwit voeren (gaf een betere 
vertering van het ruwvoer).

•	Mais telen (overtollige mest kon naar het 
maisland).

•	Weideverliezen (d.w.z. plattrappen, 
mestflatten	 hadden	 als	 nadeel	 minder	
grasgroei, maar als voordeel meer voe-
ding voor het bodemleven).

•	Machines worden alsmaar zwaarder (een 
mestinjecteur heeft een bodemdruk 40 
kg per vierkante cm; bodem wordt zo 

hard als beton, dus geen ruimte voor 
lucht water en wormen; Wortels groeien 
niet in beton.

Zo is in de loop van de jaren de bodem 
steeds meer belast en bodemleven vermin-
derd.

Meten is weten
Cor was altijd wel in voor onderzoek en 
vernieuwing en vertelt: “Ik hield al in 1985 
op de computer allerlei gegevens van de 
koeien bij over b.v. het voer, de melkaf-
gifte per koe, enz.
Vergeleken met 1950 geeft een koe nu eens 
zoveel melk (van 4500 kg nu 9000 kg per 
jaar).
Je weet hoeveel koeien je hebt en hoeveel 
melk ze geven, dan weet je ook hoeveel 
gras ze moeten eten en dus hoeveel hec-
tare grasland je nodig hebt voor dit aan-
tal.	In	mei	groeit	het	gras	flink	en	kunnen	
ze op een kleiner stuk grasland grazen en 
in augustus hebben ze meer grasland no-
dig. Je kunt zeggen dat dit het moderne 
‘standweiden’ is, maar nu met meten en 
becijferen.” Regelmatig deed hij mee met 
of werd hij gevraagd voor een project of 
onderzoek, omdat hij het blijkbaar altijd 
net iets anders aanpakte. “Mijn grasland is 
al 40 jaar oud en nog nooit omgeploegd, 
dus dat is interessant om te onderzoeken.” 
En moeiteloos haalt Cor allerlei artikelen 
en feiten aan of hij haalt ze even tevoor-
schijn op zijn telefoon.
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Een rijk bodemleven daar gaat het om
Daarvoor moeten we terug naar hoe de 
bodem in elkaar zit en wat er allemaal 
in leeft. Bodem/grond bevat: zandkorrels 
(43%), lucht (24%), water (22%), organische 
stof (11%).
•	Organische stof is de brandstof voor de 

plantengroei.
•	Bij ploegen wordt veel van de opgebouw-

de organische stof weer afgebroken.
•	Dus minimale grondbewerking is het 

beste voor het behoud van de organische 
stof.

Voor een optimaal bodemleven is   
noodzakelijk:
•	Compost (plantenresten), maar dat is 

nog lang geen humus. In de bodem wordt 
compost omgezet in humus.

•	Het humuscomplex met daarin het bo-
demleven vormt het bodemvoedselweb, 
en dààr halen onze planten hun voeding 
vandaan.

•	Bodemleven is dus de motor voor het om-
zetten van compost naar humus en naar 
opneembare	stoffen	door	de	wortels.

•	Schimmels breken als eerste de organi-
sche stof af en maken deze beter ver-
teerbaar voor de bacteriën.

Bacteriën 
•	Gezonde grond bevat miljarden bacteri-

en van duizenden soorten. Zij regelen tal 
van essentiële processen. In een theele-

pel vruchtbare grond bevinden zich méér 
organismen dan dat er mensen op aarde 
zijn.

•	De	 afbraak	 van	 dode	 organische	 stoffen	
maakt	voedingsstoffen	vrij	voor	planten-
groei.

•	Stikstofbindende bacteriën leggen stik-
stof uit de lucht vast en maken deze be-
schikbaar voor de plant.

Regenwormen
•	Regenwormen hebben door het graven 

van tunnels en het afbreken van plant-
aardig materiaal een grote invloed op de 
bodemstructuur.

•	In grasland kunnen regenwormen 85 tot 
170 kg organisch stikstof per hectare per 
jaar omzetten in mineraal stikstof (voor 
de plant opneembaar)

•	In de winter kruipen ze dieper de grond 
in en gaan in een soort winterslaap.

‘In Loon kan nog geen pier leven’, zeiden 
collega boeren indertijd, maar de werke-
lijkheid is anders, zo heeft Cor laten zien. 
Bij een goed bodembeheer zijn er wel 300 
tot 600 wormen per m2, is er voldoende 
lucht en water in de grond, meer capillaire 
opstijging van vocht, minder verdroging 
en de wortels groeien veel beter in deze 
gezonde bodem. Cor demonstreert dat mij 
met een prikstok om te voelen hoe vast of 
los de grond is en met een groot uitgeval-
len ‘kaasboor’ om grondmonsters mee te 
nemen.

‘Kiss the ground’
De bodem is het duurste bedrijfsmiddel dat 
boeren tot hun beschikking hebben. Het 
onderhoud ervan is in de laatste zestig jaar 
verwaarloosd.

In	 de	 film:	 ‘Kiss	 the	 ground’,	 te	 zien	 op	
Netflix,	kun	je	dat	heel	goed	zien	en	wordt	
duidelijk waarom het noodzakelijk is om 
anders om te gaan met onze landbouw-
gronden.
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Een van de regiovoorzitters van de land-
bouworganisaties verwoordt het als volgt:
“Onze boeren en tuinders zijn toonaange-
vend in de wereld. Ze zijn in staat om voer 
voor	hun	dieren	zo	efficiënt	mogelijk	om	te	
zetten in melk en vlees.
Het nadeel hiervan is dat de stikstof die in 
het krachtvoer zit voor 60% van gebieds-
vreemde bodem komt met een oppervlakte 
groter dan onze akkerbouwgrond in Neder-
land. Dit zorgt hier voor problematische 
mestoverschotten (stikstofproblemen) en 
daar juist voor mineralentekorten die weer 
aangevuld moeten worden met kunst-
mest.”

De sector is te veel ingericht volgens de 
principes van een industrieel bedrijf dat 
alle productieprocessen wil beheersen. Sa-
menwerken en meebewegen met de natuur 
is een betere weg. Wel met behoud van de 
efficiëntie	 om	 voedselzekerheid	 te	 garan-
deren en de invloed op het klimaat beperkt 
te houden. De provincie Noord-Brabant en 
de landbouworganisaties en andere be-
langhebbenden ondersteunen en facilite-
ren veehouders om de stap te maken van 
gangbare landbouw naar natuurinclusieve 
grondgebonden landbouw.

Conclusie
Cor: “Wat ik al jaren in praktijk breng be-
gint nu ook door te dringen bij steeds meer 
mensen en organisaties. Het roer moet 
om.” En de conclusie is: goed bodembe-
heer is de basis voor de landbouw. Laten 
we ons gedragen als verstandige ‘aardbol-
bewerkers’.

Redactie: Ton Kalkers
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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   

Het Witte Kasteel

Iedere zondag is café Het Koetshuis op de binnenplaats vanaf 11.00 uur geopend.
Het is de plek waar u onder de luifel heerlijk kunt vertoeven en de sfeer proeft van het landgoed.

We serveren overheerlijk gebak, hebben een uitgebreide lunchkaart en luxe bittergarnituur.
Met een wandelingetje door de moes- en kruidentuin maakt u uw bezoek aan het landgoed compleet.

Voor meer info kunt u eens kijken op onze website: www.hetwittekasteel.nl

Graag tot ziens!
team Het Witte Kasteel
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Evy’s muziekschool

Evy Boons start muziekschool in Loon op Zand
Evy Boons, wie kent haar niet? Als ‘dochter 
van’, of de meeste zullen haar kennen als 
‘juf Evy’. Ze is al geruime tijd werkzaam 
als leerkracht op De Lage Weijkens. Met 
een moeder voor de klas kon een carrière 
in het onderwijs niet uitblijven. Maar dit 
artikel gaat niet over het onderwijs. We 
hebben het over Evy’s andere grote passie; 
muziek!

Voor Evy is het geven van zanglessen het 
beste van twee werelden. Ze mag met 
kinderen werken en lesgeven en datgene 
wat ze het liefste doet; muziek maken. 
Na de PABO heeft ze dan ook een oplei-
ding gevolgd, de post HBO-opleiding tot 
muziekspecialist. Een mooie aanvulling op 
haar lerarenopleiding.

Per 2022 maakt Evy mooie stappen met haar 
zanglessen. Ze verhuist deze van de zolder-
kamer naar een nieuwe ruimte in Loon op 
Zand. Ze gaat hier een heuse muziekschool 
opzetten. Haar bestaande klanten verhui-
zen allemaal mee naar Loon en ze hoopt 
uiteraard ook nieuwe klanten te mogen 
verwelkomen. Dit alles gaat plaatsvinden 
op De Hoogt, in een gezellige ruimte in een 
bedrijfspand. Een hele geschikte ruimte 
waar ze alle mogelijkheden heeft. Leuk om 
te weten is dat dit dezelfde ruimte is als 
waar ze zelf jaren heeft gerepeteerd met 
haar band!

Naast het geven van zanglessen, wil Evy 
in eerste instantie ook gitaarlessen gaan 
aanbieden. Gaandeweg hoopt ze dit uit te 
breiden met andere instrumenten, afhan-
kelijk van de interesse. Evy wil met haar 
muziekschool een muzikale ontmoetings-
plek faciliteren. Ze merkt zelf dat dit een 
beetje verdwijnt en het in de muziek be-
langrijk is om mensen bij elkaar te brengen 
en juist contacten te leggen. Hoe leuk als 
we dat in ons eigen Loon op Zand hebben!
Laat je door dit alles niet op het verkeerde 
been zetten en denken dat zang/muziek-
lessen enkel voor kinderen zijn.
Niets is minder waar. Muziek is immers voor 
en door alle leeftijden. Evy hoopt dan ook 
alle leeftijden te mogen verwelkomen in 
haar muziekschool.

 °Evy Boons.

Muziek is niet weg te denken uit Evy’s le-
ven. Al sinds de basisschool volgt ze zang-
les en vanaf haar dertiende is ze zangeres 
in verschillende bandjes. Dit is ze altijd 
blijven doen.
Later heeft ze hier ook het geven van zang-
lessen aan toegevoegd. Sinds ongeveer 
twee jaar geeft ze deze lessen op haar ei-
gen zolderkamertje in Tilburg.
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Naast deze beide banen zingt Evy zelf ook 
veelvuldig. Zo brengt ze elke week een 
nieuwe cover uit, zingt ze graag op fees-
ten en partijen (ik kan uit eigen ervaring 
vertellen dat ze dit ontzettend goed doet) 
en is ze daarnaast bezig met het uitbren-
gen	van	eigen	muziek.	Een	druk	juffie	dus!	
Momenteel is ze zelfs bezig aan een eigen 
album, waar ze al geruime tijd mee bezig 
is en waarvan we de eerste single zeker in 
2022 kunnen verwachten. Ze omschrijft 
haar stijl als Nederlandse country/folk/pop 
muziek, iets waarmee ze zich zeker onder-
scheidt.

En omdat muziek zich 
nu eenmaal niet laat 
vangen op papier, kunt 
u door het scannen 
van de code hiernaast 
(houdt de camera van 
uw smartphone hierop 
gericht) en de link te 
openen, zelf genieten 

van de zangkunsten van Evy. Dit is haar ei-
gen lied, ‘Hey You’.

Qua	dagen	en	 tijden	 is	Evy	flexibel,	niets	
is voor haar in beton gegoten en alles is 
bespreekbaar, mits het voor beide partijen 
goed uitkomt. Ze wil deze nieuwe uitda-
ging ook graag blijven combineren met het 
voor de klas staan.

Wil je privéles, een bepaald instrument be-
spelen of juist zingen in een groepje, alles 
is mogelijk. Neem contact op met Evy via; 
info@evyboons.nl of 06-41765239. Wil je 
meer van haar werk zien, neem dan een 
kijkje	 op	 instagram,	@evyofficial.	 De	mu-
ziekschool staat nog in de kinderschoenen, 
maar Evy’s muzikale carrière zeker niet. 
Ze	 is	 dan	 ook	 vastbesloten	 om	een	 toffe,	
gezellige ‘school’ te creëren waar muziek-
liefhebbers hun hart op kunnen halen.

Redactie: Kristel Vermeer

tel.: 0416 - 363 902
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Geen Lammetjesdag 2022.  Bart van Ekkendonk van De Lachende Ooi, Pauwelshoeve, 
heeft  vanwege alle beperkingen die nog gelden besloten dit jaar geen ‘Lammetjesdag’ 
te organiseren. Politieagent spelen en om QR-codes vragen is, begrijpelijk, niet zijn ding.
Er zijn nu al meer dan 250 lammetjes geboren. Dat is vroeg, maar de rammen zijn vroeg bij de 
ooien gezet omdat de kuddes dan in april op tijd naar buiten kunnen om hun werk te doen.  
Net voor die tijd zijn de beesten in vol ornaat te bekijken in de weilanden rondom de 
Pauwelshoeve. Kunnen we toch een beetje meegenieten.

We hebben met toestemming een collage gemaakt van de werkelijk prachtige foto’s van 
de Facebookpagina Bart van Ekkendonk, gemaakt door Gert van den Bosch. Met de klok 
mee vanaf linksboven zie je: * Mama is in de buurt, * Ga maar lekker liggen, kleine, * De 
dappere,	*	Mama	is	in	de	buurt	als	je	nog	niet	zo	goed	durft,	*	De	glimlachende	ooi.	□
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KIEN’s Kolumn
#Durf te delen
In mijn vorige column schreef ik nog over 
de futiliteiten van het leven en luchtig-
heid tussen al het pittige nieuws dat we 
dagelijks om onze oren krijgen geslin-
gerd. Coronanieuws wordt met de dag 
beter (disclaimer: schrijf ik op 27 janu-
ari). En er was ineens niet alleen maar 
coronanieuws dat gedeeld en uitgefoe-
terd hoefde te worden. Het alternatief 
was echter alles behalve luchtig en ze-
ker geen futiliteit.

Moet ik er wel of niet iets over zeggen? 
En als ik dat wil, wat dan? Ik neem aan 
dat dit onderwerp nog niet in de doofpot 
zit bij het verschijnen van deze Toren. 
De geest is uit fles. Het is een pijnlijk 
onderwerp: seksueel grensoverschrij-
dend gedrag. In welke mate je hier ook 
mee te maken hebt gehad, het tast je 
persoonlijk aan. Letterlijk komt iemand 
in jouw ‘private space’ terwijl je daar 
niet om hebt gevraagd. De beleving hier-
bij is heel persoonlijk. De één vindt een 
klap op de billen in de kroeg ‘het inge-
calculeerde risico’ van naar de wc moe-
ten en de ander geeft daarvoor iemand 
een klap in zijn gezicht terug, waarbij de 
billenknijper nog boos wordt ook want 
‘het was maar voor de grap’. Ook hoor je 
al mensen zeggen: mogen we dan hele-
maal geen grappen meer maken of een 
hand op iemands schouder leggen?! Die 
vragen moeten we ons nu wel gaan stel-
len, denk ik. Al zijn de walgelijke voor-
beelden uit The Voice van een compleet 
andere orde, het principe is hetzelfde.

‘Durf te delen’ is ook iets dat naar vo-
ren komt, maar zo eenvoudig is dat niet. 
Blijkbaar voelt men zich niet vrij om aan 
te geven als die hand op de schouder 
niet fijn voelt of die steeds terugkerende 
seksueel getinte grap pijn doet. Nadat 
mijn handtastelijke muziekleraar in mijn 
basisschool tijd werd ontslagen en in alle 
deuren van de muzieklokalen in de ge-
meente Waalwijk ramen werden gezet, 
wist ik zeker dat het niet mijn schuld 
was. Ik was nog zo jong, zo’n 28 jaar 
geleden.

Wel stel ik me de vraag, zeker nu dit 
onderwerp in de media ontploft, waar-
om ik destijds niets heb gezegd, terwijl 
ik naarmate dat ik ouder werd intuïtief 
wel aanvoelde dat er iets niet oke was 
tijdens de muzieklessen. Pas nadat mijn 
moeder toen aan me vroeg of ik herken-
de wat een andere leerlinge aan haar 
ouders had verteld, zei ik in tranen di-
rect: ze heeft gelijk. Maar in detail heb 
ik er nooit met mijn ouders over gespro-
ken, tot nu. Aangifte is er door mij en 
de anderen nooit gedaan. In godsnaam 
waarom niet, vraag ik me nu af.

Gelukkig wordt in het onderwijs al veel 
meer aandacht besteedt aan dit onder-
werp en groeit er hopelijk een generatie 
op die zijn of haar handen thuis houdt en 
die aan de bel trekt (ook als omstander 
zijnde). Dan rest aan ons, de volwassen 
generatie, om het goede voorbeeld te 
geven.

Hanne van Aart, 
dank voor het 
moedig delen van 
jouw verhalen in 
de media.
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Sinds ik gestart ben met deze rubriek heb-
ben al diverse dorpsgenoten hun verhaal 
durven delen; ik hoop dat ik in de toekomst 
nog vele verhalen namens dappere delers 
mag vertellen.

“Jij hebt anders zelf ook genoeg verhalen 
die in jouw rubriek passen”, is een veelge-
maakte opmerking. Dat kan ik niet ontken-
nen, maar dan bekruipt mij toch een soort 
van ‘ik ga toch niet over mezelf schrijven 
in mijn eigen rubriek-gevoel’. Maar als 
dorpsgenoten hun verhaal wel met de vele 
Torenlezers durven delen, misschien moet 
ik dan maar eens met de spreekwoordelij-
ke billen bloot.

Oké, daargaatiedan, een verhaal over mijn 
zoon van 17. Hij is lief, grappig, puur, stoer 
en ook lastig, humeurig en onberekenbaar. 
De gemiddelde puber van 17 zal er niet op 
zitten te wachten om onderwerp van een 
artikel te zijn in het plaatselijke magazine. 
“Mam, doe normaal, echt niet”, zou zo-
maar een reactie kunnen zijn. Uitspraken 
in die trant doet hij 
weleens, al dan niet 
verstaanbaar, maar 
niet als het gaat over 
een artikel de Toren, 
maar als de televisie 
zachter moet of zijn 
telefoon uit.

Nog steeds overwe-
gend herkenbare din-
gen voor ouders van 
pubers. Op het mo-

ment dat ik eraan toevoeg dat hij de boel 
weer	even	flink	op	scherp	heeft	gezet	door	
alleen aan de wandel te gaan, van de ene 
kant van het dorp naar ongeveer de andere 
kant, zullen er waarschijnlijk wat wenk-
brauwen gefronst worden. Een puber van 
17 die uit zichzelf een stuk gaat wande-
len, heerlijk toch. Klopt, alleen zoonlief is 
niet alleen een puber maar ook Down en 
autistisch. Wat vriendelijker verwoord: hij 
heeft het syndroom van Down en hij heeft 
autisme. Een kalenderleeftijd van 17, een 
ontwikkelingsleeftijd van een jaar of twee, 
drie, vier, afhankelijk van de situatie. Een 
grote woordenschat, maar communicatie 
is moeilijk, zeker als hij de situatie lastig 
vindt. De combinatie van dit alles is, laten 
we zeggen, een uitdaging.

Door de jaren heen zijn er die veel geweest 
en dienen er zich vrijwel dagelijks nieuwe 
aan: uitdagingen. Sommige behoren geluk-
kig tot het verleden. Wegloopgedrag is er 
daar één van, jarenlang hadden we thuis 
de deuren op slot en de sleutels buiten 

 °Hond Tepps, Puck, Sepp en Tess Verschut. (Eigen foto)
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handbereik. Zodra we buiten de deur kwa-
men moesten we scherp zijn en duidelijke 
afspraken maken, wie let er het eerste uur 
op, wie het tweede. Papa, mama en ou-
dere zussen of andere vrijwilligers wissel-
den elkaar af. Ging je alleen met zoonlief 
op pad, kon je je aandacht geen minuut 
laten verslappen. Waar je ook kwam, hij 
ging op ontdekkingstocht, een huis moest 
van boven tot onder worden ontdekt, zo 
ook een winkel, iedere ruimte moest be-
keken. Door de jaren heen hebben we veel 
zolders, berghokken, magazijnen, restau-
rantkeukens, verboden toegang ruimtes 
gezien. Juist als je met meerdere toezicht-
houders was ging het toch vaak even mis. 
De keren dat we “Waar is hij” zeiden en 
je hartslag binnen een seconde naar onge-
zonde hoogte steeg zijn ontelbaar. Zo ook 
de zuchten van verlichting als we hem dan 
nietsvermoedend	 aantroffen	 ergens	 waar	
het op dat moment interessant was. Wat 
een genot dat dat steeds beter ging, zoveel 
beter dat het zelfs mogelijk werd om hem 
even alleen thuis te laten. De hond uitla-
ten, een snelle boodschap en intussen ook 
een klein uurtje van huis is mogelijk. Hij 
weet ervan, zwaait je uit, zit bij het weg-
gaan	filmpjes	 te	kijken	en	bij	 terugkomst	
nog steeds (dat valt dan weer onder gemid-
deld pubergedrag).
Met dat vertrouwen ging ik vorige week ook 
op pad, drie kwartier zou ik weg zijn. Had 
een aantal pogingen gedaan om zoonlief 
mee te krijgen, maar dat stuitte op zoveel 
verzet dat het even alleen op en neer een 
stuk minder stress op zou leveren dan hem 
verplichten om mee te gaan. Tenminste 
dat dacht ik… Op de terugweg belt jongste 
dochter. Broertje is gesignaleerd, alleen 
op straat. Shit! Mijn paniek is nog niet zo 
groot, want de keren dat hij tóch besluit 
even naar buiten te gaan, ook vaak wanneer 
er gewoon iemand thuis is, wordt dat bin-
nen afzienbare tijd gemeld door opletten-
de buurtbewoners. Negen van de tien keer 

gaat hij op de uitkijk zitten op het elek-
triciteitshuisje op de hoek van de straat. 
Jongste dochter belt terug, hij is gezien bij 
de rotonde. Panieklevel stijgt, focus me op 
de weg, terwijl ik (handsfree) telefoontjes 
aanneem van de ongeruste vader en oud-
ste dochter. Het enige wat ik kan bedenken 
is dat hij op weg is naar zijn oudste zus, 
daar zouden we naar toe als ik terug was. 
Ik trap de gaspedaal wat harder in, 1000 
scenario’s schieten door mijn hoofd, shit 
shit shit, heb ik nou door een Marktplaats-
aankoop een risico genomen wat ik mezelf 
nooit meer ga vergeven? Bij de bewuste 
rotonde aangekomen zie ik als eerste een 
vrachtwagen dwars op de weg staan, mijn 
hartslag schiet -als dat überhaupt nog mo-
gelijk is- nog verder omhoog. Godzijdank 
zie ik vrij snel dat de vrachtwagen aan het 
keren is. Richting dorp dan maar, ik zie 
mijn	jongste	dochter	fietsen,	ik	toeter,	zij	
wijst in de richting van het kasteel. En ja 

 °Sepp Verschut. (Eigen foto)
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daar loopt hij, netjes aangekleed, jas aan, 
zijn	onafscheidelijke	knuffel	 in	de	ene	en	
lievelings-CD in de andere, zo te zien luid 
zingend, zich van geen enkel kwaad en ge-
vaar bewust. Ik toeter, hij staat verbaasd 
stil, het lukt me om rustig uit te stappen en 
hem rustig aan te spreken. “Hé jongen, we 
waren je kwijt.” “Mama instappen, ikke lo-
pen.” Ook zijn zus komt buiten adem aan-
fietsen.	Op	de	vraag	waar	hij	op	weg	naar	
toe is, zegt hij inderdaad naar zijn andere 
zus. Naast opluchting moeten we stiekem 
ook wel lachen. Snel de rest van de familie 
gerust stellen met de woorden die we door 
de jaren heen vaker hebben uitgesproken: 
“We hebben ’m!”

Onze dappere ‘autiedowner’ gaat akkoord 
dat ik hem even afzet bij zijn zus, heeft 
ondertussen wel enigszins in de gaten dat 
we geschrokken zijn van zijn actie en zegt 
bij het instappen, “sorry mama.” Waar-
op opgeluchte mama zegt, “ik vind het 
heel knap van jou, maar we zijn wel erg 
geschrokken dat je zomaar weg bent ge-
gaan”. “Sorry mama, beetje dom.”

Als oudste zus vraagt of hij wel goed heeft 
uitgekeken bij het oversteken is zijn re-
actie: “Van links naar rechts en nog een 
keer”, geleerd van het legendarische duo 
Bassie en Adriaan. Dat oversteken is nou 
net de reden van onze paniek, zeker weten 
dat hij bij zijn zus was aangekomen, maar 
dat goed uitkijken bij het oversteken is zijn 
eigen beleving. In werkelijkheid kijkt hij 
eigenlijk helemaal nergens naar, is verzon-
ken in gedachten en stapt na zijn links en 
rechts en nog een keer de straat op of er 
nou een auto aan komt of niet. En er hoeft 
maar één automobilist hem over het hoofd 
te zien en/of te hard te rijden, wat helaas 
regelmatig gebeurt.
Eind goed, al goed, met dank aan een 
dorpsgenoot (naar wie zoonlief niet wilde 
luisteren) en meteen zijn dochter waar-

schuwde, een 
goede vriendin van 
jongste dochter… 
Hulde aan de so-
ciale controle in 
dit	 fijne,	 kleine	
dorp! Dit avon-
tuur kan worden 
toegevoegd aan 
het lijstje, ik kan 
er een boek over 
schrijven. Mis-
schien toch maar 
eens aan begin-
nen.

Natuurlijk is de hoofdpersoon in dit verhaal 
Sepp Verschut, veel lezers zullen dat vanaf 
de eerste zinnen al geraden hebben. Het 
zal hem een zorg zijn, al schrijf ik de Toren 
vol over hem. Oudste en jongste zus zijn 
natuurlijk Puck en Tess, zij zijn wellicht 
minder blij dat ik hun naam hier noem. Ik 
doe het toch en maak het nog erger (echt 
kaaaiverschut dit) door de dames –namens 
paps en mams- publiekelijk te bedanken 
voor hun enorme, immer liefdevolle, steun 
bij alles wat er komt kijken in het leven 
van hun bijzondere, lieve, leuke, lastige 
broertje. Kan het nóg ‘erger’… ja dat kan, 
ik doe er een foto bij. □
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U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

         voorloon@gmail.com

    

Lijst 3 
Voor 
Loon

Voor

Elkaar

Rick van Loon   
hoofdtrainer Uno Animo

Als bestuur van Uno Animo zijn wij verheugd 
u te kunnen mededelen dat vanaf het nieu-
we seizoen 2022-2023, Rick van Loon (foto) 

is aangesteld als de 
nieuwe hoofdtrainer 
voor ons eerste he-
renteam.
Rick heeft vorig jaar 
zijn benodigde di-
ploma behaald en 
heeft in dit (korte) 
seizoen al laten zien 
dat hij klaar is voor 

zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. 
Uno Animo komt momenteel uit in de twee-
de klasse zondag van de KNVB.

Het bijzondere is dat we met Rick van Loon 
een trainer hebben, die van kinds af aan bij 
onze vereniging voetbalt en opgegroeid is. 
Wij wensen hem veel succes toe bij deze 
nieuwe uitdaging.

Namens het bestuur van v.v. Uno Animo,
Anjo Damen
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Kunst Loon op Zand doet goed

Mooie donatie aan inloophuizen Tilburg en Waalwijk
Afgelopen jaar is Kunst Loon op Zand actief 
bezig geweest om kunst te verzamelen en 
exposeren. Dit allemaal met als doel om 
door middel van een kunstveiling geld in te 
zamelen voor de inloophuizen van het KWF 
in Waalwijk en Tilburg. Hiermee wil zij la-
ten zien dat kunst verbindt en altijd kan.

Eerste geste
Op donderdag 24 maart zal de KLOZ een 
cheque overhandigen aan beide inloophui-
zen. Deze cheque is een eerste geste, een 
aanloop naar een groter resultaat. Een re-
sultaat wat op 11 september bekend gaat 
worden. Op die datum worden kunstwer-
ken van amateurs en (semi)professionals 
geveild.

Deze en vele andere kunstenaars hebben 
allemaal werken beschikbaar gesteld om 
voor het goede doel te veilen. Dit heeft de 
gemeente Loon op Zand doen besluiten om 
ook een stuk uit hun collectie te schenken.

Roet in het eten
Donderdag 24 maart 2022 zou de kunstvei-
ling plaatsvinden. Een dergelijk evenement 
vraagt de nodige voorbereiding. Omdat er 
nog veel onduidelijk is over openstellin-
gen en invulling van de anderhalve-meter-
maatregelen is besloten om de veiling te 
verplaatsen naar 11 september.

Cheque
Op 16 en 17 oktober 2021 konden kunstlief-
hebbers de te veilen kunstwerken bekij-
ken. Toen kon-
den mensen al 
bieden en wa-
ren bepaalde 
kunstwerken 
te koop. Er is 
toen een mooi bedrag opgehaald. Beide in-
loophuizen zullen een cheque ontvangen. 
De waarde hiervan wordt op 24 maart 2022 
bekend gemaakt.

Bieden voor het goede doel
De nieuwe datum van de kunstveiling is 
11 september 2022 en vindt plaats in Het 
Klavier in Kaatsheuvel. Meer informatie 
daarover volgt, maar u kunt nu al bieden 
op werken.

Op onze site: www.kunstloonopzand.nl/
kunstveiling staan alle werken en kunt u 
vooraf een bod uitbrengen.

Koop een mooi werk voor de inloophui-
zen van het KWF in Tilburg en Waalwijk.
Kunst doet goed! □

Kunst kan altijd
Met dit motto hebben we in maart de acti-
viteit ‘Kunst voor het raam’ georganiseerd. 
Kunstwerken werden achter de ramen van 
Loonse en Kaatsheuvelse woningen geëx-
poseerd. Coronavriendelijk konden mensen 
genieten in een grootse openlucht exposi-
tieruimte.
Werken van Ans MarKus, Rob van Trier, Els 
Smulders-Waijers, Doortje IJpelaar en vele 
andere aansprekende kunstenaars stonden 
letterlijk achter de ruiten.
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De Blokkendoos neemt afscheid van Nick de Lange

45 jaar passie voor kinderen en hun onderwijs!
Heeft u ergens een gaatje voor een gesprek 
met Rond de Toren?”, vroegen we Nick de 
Lange na een tip van een medewerker. 
Nou, dat hád hij en het aanspreken met u 
ging er heel snel af, kan ik u vertellen.
Na 45 jaar in het onderwijs laat deze ver-
trekkende directeur nog steeds een gedre-
venheid en passie zien dat je amper kunt 
geloven dat hij er vrijdag 28 januari echt 
mee gestopt is. Over een uur en een loop-
baan die voorbij vlogen, een terugblik naar 
vroeger en een klein kijkje in de toekomst…

Praat je over onderwijs of werken met kin-
deren, dan raak je een bijzondere snaar. 
Bij mij, maar vooral bij de man die tegen-
over mij zit. Nick is 65 jaar, al geef je hem 
dat lang niet. Normaal let ik nogal op de-
tails, maar behalve een vlot pratende man 
en een donkerblauwe trui is me vandaag 
niet veel opgevallen.

De werkkamer is misschien wat aan de 
frisse kant en kaal met twee grote bureaus 
en een tafel met stoelen. Een plastic zakje 
met wat boterhammen, argeloos op een 
kastje. Alles lijkt vooral functioneel. Nee, 
hier is duidelijk geen plek voor een deftige 
directeur. Nick wacht me vriendelijk op 
in de hal en binnen een tel staat er een 
kop thee klaar. Alle vragen die ik voorbe-
reid had komen aan bod, maar hij gaat zelf 
meteen van start en begint met het aller-
belangrijkste:

Als je je hier thuis voelt, kun je pas goed 
leren!
“Ik heb mijn leven lang geprobeerd om er-
voor	te	zorgen	dat	het	op	school	fijn	wer-
ken is; voor kinderen, voor alle werkne-
mers en ook voor de ouders. De driehoek 
kind, school en ouders is waar alles om 
draait of eigenlijk om hoort te draaien. We 

proberen creatief te denken, met het kind 
als middelpunt. Wat heeft dat kind nodig 
om te kunnen leren? Ik sta daarom ook nog 
steeds achter de visie van De Blokkendoos, 
kijk maar naar het logo. We zijn allemaal 
onderdeel van de school, maar we zijn ook 
uniek. We proberen daarom niet in syste-
men te denken en die al helemaal niet te 
laten overheersen.

We proberen ook een goede buur te zijn 
en goede contacten te onderhouden in het 
dorp. Meteen na mijn start in 2012 zijn we 
gestart met de opvang van peuters en na-
schoolse opvang binnen onze school. Hoezo 
moesten al die ouders naar Oud-Loon om 
hun kinderen op te halen, terwijl zij hier 
in de wijk wonen en wij ruimte hadden? En 
zo bieden we ook plaats aan een mevrouw 
die	blokfluitles	geeft	of	een	repetitie	van	
Sophia’s Vereeniging. Dat moet toch kun-
nen? Ik heb de ervaring dat het vertrouwen 
dat je aan mensen geeft, ook aan kinde-
ren trouwens, dat je daar iets voor terug 
krijgt. Wie goed doet… Er is hier de laatste 
jaren amper een vechtpartijtje, geen ver-
nielingen, geen brand of vuurwerk.

Ons motto dat je voor jezelf, elkaar en je 
omgeving zorgt heeft echt zijn vruchten 
afgeworpen. Zo stimuleren we al jaren dat 
kinderen gewoon naar school lopen en in-
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middels is de verkeersoverlast rond school 
nog nooit zo laag geweest. We proberen de 
kinderen ook fatsoensnormen bij te bren-
gen en daarom spreken ze ons ook aan met 
meneer	 of	 juffrouw.	 Ik	was	meneer	 Nick.	
Natuurlijk is er afstand, want samen met 
het hele team nemen wij de beslissingen, 
maar we denken altijd aan het belang van 
het kind en doen wat het beste is voor hen. 
We betrekken de ouders hier uiteraard in 
en overleggen liefst ook met de kinderen 
zelf, zeker vanaf groep 5. Voor wie is een 
rapport? Juist, voor het kind, toch? Waarom 
laten we dan de ouders naar school komen 
die later het verhaal van de leerkracht ver-
woorden?

Natuurlijk, niet alles gaat hier goed en als 
je er een potje van maakt, dan trad ik ook 
streng op, zonder pardon. Heb je een pro-
bleem? Dan mag jij eerst thuis uit gaan leg-
gen wat er gebeurd is en de dag erna bel 
ik om mijn verhaal te vertellen. Ben je je 
spullen voor een proefwerk vergeten mee 
naar huis te nemen om te leren? Laat het 
kind dan zelf een oplossing bedenken. Zo 
hopen we de zelfredzaamheid van kinderen 
te vergroten en stimuleren we het beden-
ken van creatieve oplossingen.

Eerlijkheid is hier een groot ding. We ge-
bruiken een speciaal programma om pest-
gedrag te voorkomen, aan de voorkant. 
Een serieuze zaak, maar verder mag je hier 
spelen, leren en jong zijn. Ja, als je het zo 
samenvat, dat klopt wel, ik ben zacht als 
het kan en strak als het moet. Maar ik ben 
vooral heel trots op de plek waar De Blok-
kendoos nu staat. Een goede school voor 
kinderen, ouders, medewerkers en ieder-
een die hier binnenloopt. Mijn opvolger is 
een interim-directeur, terwijl het bestuur 
van Leerrijk op zoek gaat naar vervanging 
voor de lange termijn, maar ik hoop dat 
deze uitgangspunten nog lang in ere wor-
den gehouden: we hebben samen bewezen 
dat het werkt!”

Een lange loopbaan in het onderwijs
Nick woont in Dongen, is getrouwd en heeft 
2 volwassen kinderen. Op zijn twintigste 
start hij in het onderwijs. “Het leek me 
niet verstandig om in je eigen woonplaats 
te werken, dus ben ik gestart bij R.K. Ba-
sisschool de Klimop in Kaatsheuvel. Daarna 
volgden De Kinderboom, De Hill, De Vaert. 
Ik was inmiddels gevraagd om directeur te 
worden van De Kinderboom en De Vaert en 
daarvoor vroeg ik aan mijn collega’s of ik 
daar goed aan deed. Gelukkig zeiden ze 
volmondig JA! Even was er een uitstapje 
naar Waalwijk waar ik gevraagd werd om 
de wat verwaarloosde school Teresia nieuw 
leven in te blazen. Maar het werken binnen 

 °Nick de Lange kijkt met een tevreden gevoel 
terug op zijn werkzame jaren in het onderwijs. 
(Foto: Corine van Leest)
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een kleine dorpskern paste toch beter bij 
mij en zo kwam ik in 2012 bij De Blokken-
doos terecht, waar ik de derde directeur 
werd in de 45 jaar dat de school bestond. 
Best bijzonder, nietwaar?

Ernstige dingen kwam ik niet tegen, maar 
in de loop van de 9 jaar dat ik hier gewerkt 
heb, hebben we samen met medewerkers, 
kinderen en ouders veel punten op de i 
kunnen zetten. Het was mooi om te doen. 
Ik kan je duizend mooie voorbeelden noe-
men, maar het feit dat bijna alle scholen in 
Nederland een dalende trend laten zien in 
leerlingenaantallen en De Blokkendoos een 
stabiele 250-260 leerlingen heeft is mis-
schien wel het mooiste compliment. En de 
aanstaande renovatie die de school weer 
helemaal van nu maakt, is de kers op de 
taart!

School is een belangrijke plek in je leven, 
waar je je kunt ontwikkelen en de basis 
voor je verdere leven wordt gelegd. Alles 
wat wij doen of zeggen heeft impact, of 
we dat nu willen of niet. Dat gaat bij ons 
gelukkig heel vaak goed, omdat we besef-
fen dat we die belangrijke rol spelen en 
daar zijn we zuinig op! En we doen het sa-
men; alleen kun je niks. Leerkrachten die 
in groep 7 lesgeven gaan bijvoorbeeld met 
de kinderen mee naar groep acht. Zo le-
ren zij de kinderen goed kennen en kunnen 
ze weloverwogen samen een schooladvies 
opstellen. Verder proberen we ons zoveel 
mogelijk in het kind te verplaatsen. Hoe 
spreken we dezelfde taal? Gaat er iets niet 
goed? Zeg dan niet dat een kind beter zijn 
best moet doen of harder moet werken, 
want wat betekent dat? Maak je huiswerk 
per dag af, zou bijvoorbeeld duidelijker 
zijn of maak samen met de leerkracht een 
planning. Och, het werk is zo mooi!”

En dan komt er een eind aan een 45-jarige 
carrière in het onderwijs. “Als ik eerlijk 

ben heeft corona mijn afscheid wel iets 
versneld. De laatste twee jaren waren niet 
gemakkelijk, ook niet voor mij. Vrijdag 28 
januari is daarom mijn laatste werkdag. 
Ik neem afscheid in iedere klas, want het 
moet klein blijven. Er is me verteld dat er 
later, als het kan, nog iets leuks gaat ge-
beuren.
Wat ik ga doen met mijn vrije tijd? Geen 
idee. Concrete plannen heb ik niet. Ik ga 
misschien wat moestuinen naast ons huis 
en er is wat meer tijd voor mijn hobby, zin-
gen. Dat doe ik bij Koorgroep Oosterhout, 
waar we klassieke stukken zingen. Ik ben 
een hoge bariton, dus bij lage stukken mag 
ik even mijn mond houden”, lacht hij!
“Ik weet niet of ik in een gat val met zoveel 
vrije tijd, maar ik neem de tijd om dat te 
onderzoeken. Of ik bestuursfuncties op ga 
zoeken, zoals zoveel oud-collega’s doen? 
Nee, zeker niet. De passie die ik jarenlang 
voor het onderwijs had, moet nu gewoon 
een andere weg gaan zoeken. Het komt 
vast goed!”

Ook namens Rond de Toren wensen we Nick 
een gezond en gepensioneerd lang leven 
toe!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Breng je stem uit op Het Witte Kasteel

Verkiezing tot “allermooiste kasteel van Nederland”
Een ‘eervolle vermelding’ mogen we het 
zeker wel noemen! U las het al in de vorige 
Rond de Toren. Het Witte Kasteel is opge-
nomen op de lijst van alle vijftig kastelen 
die in Nederland voldoen aan de volgende 
criteria: van middeleeuwse oorsprong, 
met een zichtbare slotgracht, ophaalbrug, 
torens en versterkte muren, gedoopt tot 
rijksmonument en (regelmatig) geopend 
voor bezoek.

De ANWB heeft 
deze lijst opge-
steld, in samen-
werking met de 
Nederlandse Kas-
telenstichting en 
de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 

Het Witte Kasteel voldoet aan bijna alle 
criteria. In de toelichting geeft de ANWB 
aan dat na de middeleeuwen veel kastelen 
werden verbouwd tot buitenplaats, omdat 
de verdedigingsfunctie was verdwenen. Die 
geschiedenis zien we ook terug in de histo-
rie van ons Witte Kasteel.
Toegankelijkheid van de kastelen heeft bij 
de ANWB-selectie een voorname rol ge-
speeld. Want Nederland kent zo ongeveer 
550 kastelen, waarvan er (slechts) 50 open 
zijn voor bezichtiging. Al deze vijftig kas-
telen zijn opgenomen op een stemformu-
lier, waarop iedereen zijn of haar stem kan 
uitbrengen. Een uitnodiging dus aan alle 
inwoners van Loon op Zand: toon uw waar-
dering voor Het Witte Kasteel en breng uw 
stem uit op ons Loonse kasteel! Ga voor uw 
stem naar www.anwb.nl: daar vind je het 
stemformulier.

Verrast en blij
Vrijwilligers en medewerkers van het kas-
teel ervaren de plaatsing op deze lijst als 

een hart onder de riem. Hun vele werk, 
ook in deze wintermaanden, om kasteel 
en tuinen te onderhouden wordt ook lan-
delijk gezien en gewaardeerd. Ook Fran-
cine Broos, voorzitter van de Stichting Het 
Witte Kasteel, was verrast en blij met de 
plaatsing van het kasteel op de lijst van 
kanshebbers.
Burgemeester Hanne van Aart toonde zich 
eveneens verheugd en nodigde het Regio-
naal Bureau voor Toerisme De Langstraat 
uit om de kastelen-verkiezing breed onder 
de aandacht te brengen. Op korte termijn 
zal daarom een ‘publiekscampagne’ star-
ten. Stemmen kan tot 6 maart, maar doe 
het alvast vandaag!

Laatste woord aan de jury
De publieksstemming bepaalt welke kaste-
len eindigen in de top 5. Een deskundige 
jury kiest vervolgens uit welk kasteel zich 
het allermooiste kasteel mag noemen. 
Daarom wordt aan de kiezers ook gevraagd 
in het kort aan te geven waarom zij hun 
keus	voor	het	betreffende	kasteel	maken.	
Voor Het Witte Kasteel zal dat liggen aan 
waardering voor het behoud van cultureel 
erfgoed, aan de wijze waarop het kasteel 
met zoveel vrijwilligers in goede staat 
wordt gehouden en uit waardering voor de 
vele sociale en culturele activiteiten die 
daar plaats vinden door het jaar heen. Een 
levendig kasteel, met respect voor de his-
torie.

Op 6 juni, Tweede Pinksterdag en de ‘Dag 
van het Kasteel’, wordt de uitslag bekend 
gemaakt. Alle 50 kastelen worden opgeno-
men in een nieuw boek van de ANWB ‘De 
allermooiste kastelen van Nederland’.

Hartelijk dank voor uw steun en stem, 
team Het Witte Kasteel
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Bibliotheek en RKC Waalwijk trappen leesproject Scoor een Boek! af
1 op de 10 kinderen in Nederland heeft een 
leesachterstand. De Bibliotheek Midden-
Brabant besloot om dit probleem samen 
met Samen RKC aan te pakken met het 
project Scoor een Boek! In 9 weken tijd 
gaan kinderen uit groep 5 uit de gemeentes 
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand samen 
zoveel mogelijk boeken ‘scoren’. Profvoet-
baller Finn Stokkers moedigt de kinderen 
gedurende deze periode aan om zoveel 
mogelijk te lezen. Op 31 januari was het 
dan zo ver: de aftrap van dit bijzondere 
leesproject.

Al wijzend en roepend staan de kinderen 
van Basisschool Besoyen in Waalwijk voor 
het raam als RKC-mascotte RiKCy het 
schoolplein betreedt. Het is namelijk een 
feestelijke dag: het leesproject Scoor een 
Boek! gaat van start. De lees- en media-
consulent van de Bibliotheek Midden-Bra-
bant, Renske Jongejan, heeft voorafgaand 
aan het bezoek van RiKCy de kinderen ver-
teld wat de bedoeling is. Tien weken lang 
gaan ze de allerleukste boeken lezen. Voor 
ieder boek mogen de kinderen een sticker 
plakken op de speciale scoreposter. Tussen-
door krijgen ze aanmoedigende videobood-
schappen van RKC-speler Finn Stokkers en 
het project eindigt met een sportieve af-
sluiting bij het Mandemakers Stadion.

Doel van Scoor een Boek! is het aanwak-
keren van leesplezier bij kinderen om 
daarmee hun kansen te vergroten op een 
succesvolle taalontwikkeling en toekomst. 
Is dat nodig? Helaas wel: ontzettend veel 
kinderen in Nederland verlaten de basis-
school met taal- en leesproblemen. Als we 
dit probleem niet aanpakken, staan deze 
kinderen straks met 1-0 achter als ze de 
arbeidsmarkt betreden.

Leren lezen door wedstrijdelement
Juffrouw	 Sannie	 van	 Basisschool	 Besoyen	
is nu al enthousiast over het project. “Ik 
merk dat kinderen een boek openslaan, de 
plaatjes bekijken en het weer dichtslaan. 
Ik denk dat er nog veel winst te behalen 
valt op het gebied van leesbevordering. Ik 
merk dat kinderen nu gelijk enthousiast 
zijn om te gaan lezen door de koppeling 
met RKC Waalwijk.”

Een van die enthousiaste kinderen is Sum-
mer uit groep 5. Ze houdt normaal niet zo 
van lezen, maar in dit project heeft ze wel 
heel veel zin. “Ik vind het heel erg leuk dat 
het een wedstrijd is. Hierdoor krijg ik meer 
zin om te lezen. Ik vind het ook leuk dat ie-
mand van de bieb allemaal nieuwe boeken 
brengt. Ook boeken die niet zo moeilijk 
zijn, want als het te moeilijk is vind ik het 
minder leuk.” Het eerste boek dat Summer 
gaat lezen? “Het leven van een zalm, want 
die	heeft	fijne	letters	én	leuke	plaatjes.”

Scoor een Boek! startte enkele jaren ge-
leden in Groningen en wordt nu uitgerold 
over het hele land. In de regio Waalwijk, 
Heusden en Loon op Zand hebben Samen 
RKC en de Bibliotheek Midden-Brabant de 
handen ineengeslagen om van Scoor een 
Boek! een succes te maken. Het project 
wordt	mogelijk	gemaakt	door	een	financi-
ele bijdrage van Q-Promotions en de Rabo-
bank Den Bosch. □
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Deze editie openen wij met de versoe-
pelingen van de coronamaatregelen op 
14 en 26 januari. Foto’s van Brasserie 
De Kiosk, de kapsalons Ameno, Nikki en 
Aphrodite, Zwemschool Vital, de Bloe-
menkamer en Frans Smits lieten zien, dat 
zij blij waren om weer klanten te kunnen 
ontvangen. (DK 19/1)

Loonse mensen in de krant
Nick de Lange nam afscheid van Basis-
school De Blokkendoos nadat hij 45 jaar 
in het onderwijs werkzaam was geweest. 
Hij was naast directeur van de Blokkendoos 
ook werkzaam als directeur van De Vaert 
in Kaatsheuvel. Ook op de Theresiaschool 
in Waalwijk is hij vier jaar werkzaam ge-
weest. Hij had graag gezien dat er bij De 
Wetering een z.g. brede school gekomen 
was met alle scholen, sporthal en biblio-
theek onder één dak. (DK 26/1)

Alex Vonk (Taurus 6) won een slagroom-
taart met een kruiswoordpuzzel. (DK 26/1)

Hetty Uijtdewilligen-van Hest was een keer 
vroeg uit de veren om een fraaie foto te 
maken van een kleurrijke zonsopgang bij 
Den Bosch. (BD 28/1)

Gemeente en politiek
Wat de politieke partijen allemaal elders 
publiceren over hun plannen, laten we in 
deze rubriek buiten beschouwing. Wij ver-
wijzen graag naar hun eigen publicaties in 
Rond de Toren.

Inwoners van Loon op Zand die hun huis 
energievriendelijker willen maken maar 

daar zelf geen geld voor hebben, kunnen 
binnenkort bij de gemeente voor een le-
ning terecht. Ook inwoners die hun huis 
willen aanpassen zodat ze er langer kun-
nen blijven wonen, kunnen voor een lening 
aankloppen. (BD 21/1)

Naar aanleiding van de landelijke commo-
tie rond het grensoverschrijdend gedrag 
bij het TV-programma The Voice of Holland 
(RTL) reageert onze burgemeester Hanne 
van Aart op Twitter. Ze pakt John de Mol 
behoorlijk aan: “John de Mol zegt ‘dat  
slachtoffers	geleerd	hebben	aan	de	bel	te	
trekken en zich onmiddellijk te melden, 
zodat de boosdoeners eerder aangepakt 
kunnen worden’. Eh sorry? Want dát is wat 
er mis is gegaan? En verder niks? Sodemie-
ter op. Slappe zak.
Het gaat om cultuur, om elkaar constant 
aanspreken op houding, gedrag en taal. 
Het gaat om machtsposities, die er altijd 
zijn en altijd in de gaten gehouden moeten 
worden. En tenslotte ligt de verantwoorde-
lijkheid altijd bij diegene die over de grens 
gaat. Je kunt loketten creëren zoveel als 
je wilt, als het in de ziel van een bedrijf/
programma/cultuur niet klopt, meldt zich 
nooit iemand aan zo’n loket. Vertrouwen 
en veiligheid zijn niet op afroep beschik-
baar.” (BD 22/1)

Inwoners van Loon op Zand moeten rap be-
ter hun afval gaan scheiden, anders lopen 
de kosten compleet uit de hand. Honderd 
kilo restafval per persoon is de landelijke 
doelstelling. Loon op Zand zit op 175 kilo. 
“Veel te veel”, zegt wethouder Jan Bre-
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kelmans. Restafval is het duurste afval om 
te verwerken. “Er	 zitten	 flinke	 toeslagen	
op.” Toch blijven inwoners van alles bij het 
restafval gooien. “Jaarlijks gooien we vijf-
tig kilo groente-, fruit- en tuinafval bij het 
restafval. Dat is dan per persoon gerekend, 
in totaal is het meer dan een miljoen kilo 
per jaar.” Dat moet veranderen, zegt wet-
houder Brekelmans. “De	 afvalstoffenhef-
fing	is	nu	€	318,-	euro	per	jaar.	Als	het	zo	
doorgaat, wordt het straks het dubbele.”
De gemeente komt met een afvalplan. Het 
college van Loon op Zand stelt € 120.000,-  
beschikbaar voor meer containers voor het 
inzamelen van glas en textiel in wijken, de 
inzet van afvalcoaches en het uitdelen van 
kleine emmers aan huishoudens. “We wil-
len het afval scheiden makkelijker maken. 
Veel mensen gooien glas of textiel bij het 
restafval. We hopen dat mensen het afval 
wel scheiden als er straks een container in 
de wijk op loopafstand staat.”

Los daarvan wil Loon op Zand strenger gaan 
kijken naar wie het afval komt dumpen. 
“De milieustraat is voor inwoners en niet 
voor bedrijven”, zegt wethouder Brekel-
mans. “Bij een verbouwing door een aan-
nemer moeten mensen een container voor 
de deur zetten zodat het afval wordt afge-
voerd naar een bedrijf.” (BD 25/1)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor het 
bosplantsoen bij Ursa Minor 1, waar 8 bo-
men gekapt worden om het plantsoen te 
verbeteren en voor Kloosterstraat 85 waar 
het bestaande hekwerk wordt verhoogd. 
Omgevingsvergunningen werden verleend 
voor Perseus 8 (dakkapel), Kraanven 27 
(wijziging bijgebouw) en Bergstraat 28A 
(wijziging bedrijfsvoering). (DK 19 en 26/1)

De Kiosk
Frans Timmers van De Kiosk is, zoals al 
gezegd, blij met de opening van zijn ca-
fé-brasserie na de lockdown. In de krant 

geeft hij een stoomcursus tappen voor col-
lega’s die het tappen tijdens de lockdown 
verleerd zijn (?!). Ook kijkt hij terug op de 
laatste twee jaar. Het begin zag er akelig 
uit voor De Kiosk. Frans dreigde naast NOW 
en TVL te grijpen doordat hij vlak van tevo-
ren de zaak had overgenomen. In mei 2020 
klommen zeventien mountainbikers in Loon 
op	Zand	op	de	fiets	om	via	een	benefiet	De	
Kiosk door de coronacrisis heen te slepen.
“Het is gelukkig allemaal goed gekomen”, 
zegt Frans. “Ook wij konden uiteindelijk 
van steunpakketten gebruik maken. Maar 
het heeft heel wat stress gegeven.” (BD 
27/1)

Lampjesoptocht
Op woensdagavond 19 januari liepen 16 
mensen met lampen en fakkels door een 
aantal straten van ons dorp als protest te-
gen misstanden, o.a. in verband met de co-
ronamaatregelen. Deze tocht zou herhaald 
worden op 27 januari. (DK 26/1)

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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E-bikes voor hem & haar
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Natuurbeheer
In de vorige Krantenbak hadden we het 
over loslopende honden die in de Duinen 
reeën belagen. Opnieuw werd op 24 ja-
nuari een dode ree gevonden zonder kop. 
Boswachter Jan Meesters vraagt zich af of 
een hond dat gedaan heeft. (BD 26/10)

Het Witte Kasteel
Het Witte Kasteel is door de ANWB, de Ne-
derlandse Kastelenstichting en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed geplaatst 
op een zg. longlist van 50 kastelen, die 
genomineerd zijn voor de titel ‘Mooiste 
kasteel van Nederland’. Iedereen kan tot 
6 maart a.s. op de website van de ANWB 
stemmen! (BD 19/1)

Efteling
De rechtbank in Den Bosch vonniste op 28 
januari dat de Efteling jaarlijks echt niet 
meer dan vijf miljoen bezoekers mag ont-

vangen. De provincie moet er daadwer-
kelijk op toezien dat de Efteling zich aan 
het maximaal aantal bezoekers houdt. Dat 
staat zo vastgelegd in de natuurvergun-
ning.

Omwonenden maakten er een zaak van na-
dat het park al enkele jaren over de vijf 
miljoen bezoekers ging. De provincie ver-
zuimde echter te handhaven, waarna de 
rechter er aan te pas moest komen om het 
af te dwingen. Dat had het park niet zien 
aankomen. Dit zal voor ons kerkdorp ook 
wel gevolgen kunnen hebben. (BD 29/1)

Dit waren de berichten van de laatste twee 
weken! Blijf gezond en geniet van de zon, 
als	die	er	is!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier
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Samen de schouders   
eronder zetten?

Mijn naam is Wendy Broeders, moeder 
van twee kinderen en wij zijn sinds 2001 
woonachtig in het buitengebied van Loon 
op Zand. Ik ben geboren in Waalwijk, maar 
eigenlijk van kinds af aan meer opgegroeid 
in Loon op Zand.

De reden om me aan te sluiten bij Gemeen-
teBelangen is dat ik 
zelf ervaren heb 
wat een politieke 
partij kan doen in 
het verbeteren van 
de leefbaarheid van 
de inwoners van de 
gemeente.

GemeenteBelangen 
is een betrokken 
partij met daad-
krachtige mensen 
die onze gemeen-
schap willen ver-
beteren, met een 

focus op diverse belangrijke onderwerpen 
die leven in onze gemeente.

Mijn ambitie bestaat eruit om de leefbaar-
heid voor alle leeftijden te verbeteren 
in ons dorp met focus op de jeugd. Onze 
gemeente klaar maken voor de toekomst, 
zodat het wel en wee van een ieder geres-
pecteerd wordt met behoud en verbetering 
van de natuur. Luisteren naar de inwoners 
en de ideeën, hulpvragen omzetten in op-
lossingen en resultaten.

GemeenteBelangen is al jaren de grootste 
partij in onze gemeente. Ik geloof zelf niet 
in een versnipperd politiek landschap. Er 
moet meer belang voor het dorp Loon op 
Zand komen zodat e.e.a. binnen de drie 
kernen in evenwicht is, dit is de focus voor 
mij binnen GemeenteBelangen waarin sa-
menwerken tussen de verschillende par-
tijen een must is voor de toekomst van ons 
dorp.
Zullen we samen onze schouders eronder 
zetten, om ons al mooie dorp nog mooier 
te maken?

Hartelijke groet,
Wendy Broeders

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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’t Moers Verzetje laat van  
zich horen…

Op 9 september 2021 kwamen we na ruim 
anderhalf jaar weer bij elkaar voor de eer-
ste leesrepetitie. Wat waren we blij elkaar 
weer te zien. En wat hadden we er enorm 
veel zin in om weer een mooi nieuw toneel-
stuk in te studeren.

De eerste echte repetitie op 16 september 
ging super goed. Iedereen had zijn tekst 
goed ingestudeerd en de regisseur kon ge-
lijk met regisseren beginnen. Waar kom je 
op, waar loop je naar toe en hoe gaat het 
met je mimiek? Allemaal super belangrijk 
bij een klucht zoals wij die opvoeren. Iede-
re beweging, stap en grap is ingestudeerd. 
Het mooiste moment van de uitvoering is 
dan ook als je achter de coulisse wacht tot 
je op moet, dat die grappen vallen en de 
zaal in een daverende lach schiet. En daar 
gaan heel veel repetities aan vooraf voor-
dat het zover is.

De leescommissie heeft wederom een erg 
mooi en hilarisch toneelstuk uitgekozen: 
iets met letters, iets met buren, iets met 
een hond, en ook met wat drank. We oe-
fenen 3 weken op een rij vijf nieuwe blad-
zijden uit ons boekje, en dan herhalen we 
het hele stuk.
Langzaam maar zeker krijgt het stuk vorm, 
worden de rekwisieten verzameld, de kle-
ding uitgeprobeerd en ook voor dit jaar 
heeft onze technische man een prachtig 
decorstuk in elkaar getimmerd. Onze regis-
seur probeert bij iedereen het beste naar 
boven te halen.

In oktober hadden we een repetitie waar 
we alles zo groot en overdreven mogelijk 
moesten uitvoeren, zodat we voelden wat 
op het toneel allemaal mogelijk is. Het 
gaf ons de volgende repetities meer ver-
trouwen om ons zelfzijn opzij te zetten, 

en ons meer over te geven aan ons per-
sonage. Samen met de rustige en subtiele 
aanwijzingen van de assistent regisseur 
krijgt ons toneelspel zo langzaam aan de 
kwaliteit die we onze toeschouwers graag 
willen voorzetten, en waar ons publiek op 
vertrouwt. Op 25 november 2021 waren we 
bij bladzijde 64 en moesten we nog voor 10 
bladzijden de eerste repetitie doen.

En toen kwam de avondlockdown. Onze re-
petities werden stilgelegd. Op dit moment 
mag de culturele sector weer repeteren, 
maar of de uitvoering in maart 2022 kan 
plaatsvinden is alles behalve zeker. Het 
omikronvirus slaat rap om zich heen en is 
zeer besmettelijk. Kunnen we de komen-
de repetities met alle spelers doen? Is er 
niemand positief getest? Juist nu is het zo 
belangrijk dat alle spelers er zijn zodat de 
laatste puntjes op de i gezet kunnen wor-
den.
En bij de uitvoeringen in maart? Wat als 
één van onze spelers positief getest wordt? 
We hebben geen stand-ins. ’t Moers Ver-
zetje brengt al meer dan 25 jaar een TOP 
toneelavond van een kwalitatief hoog ni-
veau. En dat willen we zo voortzetten. Met 
pijn in ons hart hebben we dan ook moeten 
besluiten de toneelvoorstellingen in maart 
2022 te annuleren.

We zullen onze repetities in het najaar van 
2022 weer met veel plezier oppakken en 
vertrouwen erop dat we het nieuwe stuk in 
2023 aan jullie kunnen laten zien.

’t Moers Verzetje De Moer
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delta.nl/LoonopZand-DeMoer | 0118 - 22 55 71

Bezoek voor meer informatie ons Glasvezel Informatiepunt
aan de Kerkstraat 62 in Loon op Zand

Een goede internetverbinding 
maakt het verschil
Onbezorgd internetten zonder haperingen, 
dat willen we allemaal en vinden we 
tegenwoordig normaal. We staan er niet 
altijd bij stil, want het is zo vanzelfsprekend. 
In ons leven is een snelle, stabiele 
internetverbinding superbelangrijk. Voor 
werk of plezier verbruiken we steeds meer 
data. DELTA is de eerste provider in 
Nederland die internet tot 8 Gig (8.000 
Mbps) mogelijk maakt! 

Videobellen gaat vaak beter over glasvezel
Een hoge uploadsnelheid is handig als je zelf vaak grote 
bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet. Je 
merkt het ook tijdens videobellen: je eigen videobeeld 
wordt snel en met hoge kwaliteit verstuurd. Bij een 
kabel- en DSL-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak 
een stuk lager dan wanneer je iets downloadt.

“ Geen hangend beeld meer met videobellen”

Geen gedoe: iedereen tegelijk online
Gigasnel internetten zonder gezeur of gedoe. Met 
glasvezelinternet van DELTA kan dat. Met glasvezel heb 
je niet alleen een stabiele internetverbinding, maar je 
hebt ook een gegarandeerde snelheid. Dat wil zeggen: de 
snelheid die je afneemt krijg je ook daadwerkelijk 
geleverd tot aan het modem. Dat is toch normaal? Dat 
vinden wij namelijk wel! Maar dat is niet altijd het geval 
als je internet via de coaxkabel of DSL gebruikt. 

Gigasnel glasvezelinternet van DELTA 
in Loon op Zand en De Moer
Ook Loon op Zand en De Moer kunnen 
straks gebruik maken van gigasnel 
glasvezel internet. Tenminste als 20% 
van de bewoners zich aanmeldt voor 
een abonnement. Doe jij ook mee? Kijk 
op delta.nl, doe de postcodecheck op 
onze website en bekijk ons aanbod op 
jouw woonadres.

Wat glasvezel
voor jou kan betekenen

Advertentie
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Positieve berichten
Misschien heeft u het al gelezen in het Bra-
bants Dagblad van 19 januari jl. maar wij, 
‘Loon naar Tilburg’, willen de Loonse le-
zers deze positieve berichten over Tilburg 
niet onthouden.

“Voor het vierde jaar op rij is de gemeente 
Tilburg door accountantsbureau BDO uit-
geroepen tot de financieel meest gezonde 
gemeente van Nederland. Ik denk niet dat 
Tilburg snel van die eerste plek gestoten 
zal worden”, zegt Rob Bouman van BDO.

In de jaarlijkse ‘Benchmark’, onderzoekt 
het	 gerenommeerde	 bureau	 BDO	 de	 fi-
nanciële situatie van alle Nederlandse ge-
meenten in het voorgaande jaar. Daarvoor 
wordt onder meer gekeken naar zaken als 
solvabiliteit, schuldquote en structurele 
exploitatieruimte. Uit de cijfers van 2020 
blijkt Tilburg opnieuw het beste jongetje 

van de klas wat betreft gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners. Het rapport-
cijfer is net als vorig jaar een 10.
De basis voor die positieve score heeft Til-
burg vooral te danken aan de verkoop van 
Essent-aandelen in 2009, wat destijds bij-
na 400 miljoen euro opleverde. Daardoor 
heeft de gemeente nog altijd een enorme 
buffer.

Brabants Dagblad van 25 januari jl.:
Nu Biezenmortel al ruim een jaar bij Til-
burg hoort, ziet het dorp dat het kansen 
krijgt om te groeien. En dat is nodig ook, 
want het dorp wil vooruit. Tot nog toe is 
het dorp Biezenmortel tevreden over de 
samenvoeging met Tilburg. De dwerg en 
de reus zijn na de grenscorrectie van begin 
2021 met elkaar verbonden en dat is posi-
tief voor de ontwikkeling van het dorp, zo 
vinden inwoners.
“De samenwerking met Tilburg is goed van 
start gegaan”, aldus Thomas Mallens, voor-

  

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

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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zitter van Coöperatie Biezenmortel. Deze 
coöperatie telt 453 leden, dat is zo’n beet-
je elke woning in het dorp van 1400 inwo-
ners, ervan uitgaande dat één volwassene 
per adres lid is.

Biezenmortel hoorde sinds mensenheuge-
nis bij Udenhout, maar bij de herindeling in 
1997 ging het dorp op in de gemeente Haa-
ren. In die periode wilden de inwoners niet 
bij de grote stad horen, nu zien ze juist de 
voordelen ervan. Het dorp kan meeliften 
op de ambitie van de stad. Tilburg heeft 
een grote woningbouwopgave en dat is 
gunstig voor Biezenmortel.

Mallens: “De gemeente Tilburg heeft meer 
slagkracht en kwaliteit. De communicatie 
met de provincie gaat ook gemakkelijker. 
Bovendien is er met Rolph Dols een dorps-
wethouder voor Biezenmortel en we spre-
ken elke twee, drie weken met omgevings-
managers van de gemeente Tilburg over de 
vooruitzichten voor ons dorp en het plan 
voor het centrum.”
Dat plan gaat onder meer over woning-
bouw. Het dorp heeft niet alleen behoefte 
aan meer woningen, ook aan huizen die be-
taalbaar zijn voor starters. “De gesprekken 
met Tilburg hierover verlopen goed, maar 
we blijven kritisch”, zegt Thomas Mallens.

Reden temeer voor de volksvertegenwoor-
digers uit ons kerkdorp Loon op Zand om bij 
de discussies voor de komende gemeente-
raadsverkiezing hier goed rekenschap van 
te nemen. Berkel-Enschot, Udenhout en 
nu Biezenmortel hebben geen spijt van de 
fusie met Tilburg. Ze zijn er op vooruit ge-
gaan. Dat zal ook gelden voor ons kerkdorp 
Loon op Zand. Met evalueren hoeft de ge-
meenteraad niet te wachten tot 2024!

In Rond de Toren en de Duinkoerier wordt 
u al overspoeld met pagina’s vol van de po-
litieke partijen. Het wordt zoetjesaan dus 
tijd om na te denken wat u überhaupt met 
uw stem wilt gaan doen.

‘Loon naar Tilburg’: Jan van Gompel,  
Wim Meulesteen, Ton Janssen
Reageren, e-mail naar:
loonnaartilburg@ziggo.nl
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Lening voor    
energievriendelijker huis

Loon op Zand komt binnenkort met een 
lening voor inwoners die hun huis groener 
willen maken, maar daar niet het budget 
voor hebben. Ook inwoners die hun huis 
willen aanpassen zodat ze er langer kun-
nen blijven wonen, kunnen voor een lening 
aankloppen.

Bij de regeling kunnen inwoners tegen een 
lage rente een lening aangaan. In totaal 
stelt Loon op Zand hiervoor € 500.000,- 
beschikbaar. De duurzaamheidslening kan 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld het 
isoleren van daken, gevels en vloeren, het 
leggen van zonnepanelen,  maar ook voor 
verwarming van het huis door een warmte-
pomp of zonneboiler.

Bron: LangstraatMedia

Soupalicious geeft 220 kommen 
soep aan Voedselbank Loon op Zand

Een kom lekkere soep eten en er een weg-
geven aan iemand in jouw woonplaats die 
daar geen geld voor heeft. Dat kan nu 
met Soupalicious. Met elke kom soep die 
je koopt bij de Albert Heijn in Kaatsheuvel, 
doneer je nu automatisch ook een kom aan 
de voedselbank in Loon op Zand.
Albert Heijn verkoopt nu drie soepen van 
Soupalicious dus het steunen van de voed-
selbank was nog nooit zo makkelijk. Daar-
naast ga je ook voedselverspilling tegen. 
Alle soepen voor de voedselbank worden 
voor 100 procent gemaakt met goede rest-
groenten uit de snijderij van Albert Heijn. 
Deze groenten zouden anders worden weg-
gegooid.

Soupalicious-directeur Milco Aarts is blij 
met de samenwerking met de grootgrut-
ter en de voedselbank. “Doordat we in de 
supermarkt liggen kan iedereen een plaats-
genoot helpen: we verwachten dat dit mi-
nimaal 220 kommen soep per jaar gaat 
opleveren voor de voedselbank van Loon 
op Zand. En helpen is makkelijk, want de 
soepen zijn heerlijk. Goed doen smaakte 
nog nooit zo lekker!”	□
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Kerkberichten van   
12 tot en met 25 februari

R.K. Kerk: versoepeling coronamaat-
regelen met ingang van 26 januari
De Nederlands bisschoppen hebben be-
sloten om de coronamaatregelen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 
januari 2022 te versoepelen. Het maximum 
aantal gelovigen op anderhalve meter dat 
aan een viering kan deelnemen wordt weer 
bepaald door de grootte van het kerkge-
bouw. Ook vieringen ’s avonds zijn weer 
mogelijk. U dient voor alle vieringen tele-
fonisch te reserveren of via de website.
Het maximale aantal gelovigen is voor de 
kerk van de HH Martelaren van Gorkum 
Kaatsheuvel en H. Joachim De Moer is 75, 
voor de St. Jans Onthoofding in Loon op 
Zand 85 en voor de St. Jan in Kaatsheuvel 
110 personen. Naast vieringen zijn ook an-
dere kerkelijke bijeenkomsten, zoals cate-
chesebijeenkomsten en vergaderingen ’s 
avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op 
dat alle basismaatregelen op het gebied 
van gezondheid blijven gelden, dat wil zeg-
gen thuisblijven bij klachten, anderhalve 
meter afstand houden, de hygiëneregels 
volgen, goed ventileren en een mondkapje 
dragen bij verplaatsingen door de kerk en 
in andere binnenruimtes.

De heilige communie zal met het eucharis-
tisch pincet of met vooraf gereinigde hand 
worden uitgereikt vanachter een scherm. 
De tongcommunie wordt nog niet toege-
staan. Voor gelovigen die niet op de hand 
de communie willen ontvangen blijft de 
bestaande oplossing – het gebruik van een 
eigen corporale – van kracht.

Samenzang is toegestaan en koren mogen 
vanaf 26 januari weer repeteren en zingen 
tijdens vieringen, mits er goed geventi-
leerd wordt, de zangers onderling ander-
halve meter afstand houden en in zigzag-
opstelling staan. Een aantal koren in onze 
parochie heeft overlegd om te gaan star-
ten met de repetities, andere koren komen 
eerst	samen	om	koffie	te	drinken	en	te	in-
ventariseren wat de mogelijkheden zijn. 
Zo zal iedereen in eigen tempo bepalen 
wat wijs is.

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 – 
12.15 uur.

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.parochiewilli-
brord.nl > in de groene balk via de knop: 
Mis en op het YouTube-kanaal: Parochie 
Willibrord, gemeente Loon op Zand.

Zondag 13 februari 9.30 uur; 6e zondag 
door het jaar, Dameskoor, celebrant pas-
toor Luijckx. Mientje van der Velden–van 
den Heuvel, Henk Teurlings.

Dinsdag 15 februari 10.15 uur; Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 20 februari 9.30 uur; 7e zondag 
door het jaar, zang/orgel, celebrant pas-
toor Luijckx. Maandelijkse gedachtenis 
aan Jan en Riek Hamers–van den Broek, Ad 
Smulders b.g.v. verjaardag, 12e jaargetijde 
Jo Gelevert–van Veldhoven.

Dinsdag 22 februari 10.15 uur; Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.
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Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 
de parochie, rekeningnr: NL29 RABO 0124 
8331 01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. 
Willibrord.

Sacrament van het doopsel
In de kern is de sacramentele doop een ritu-
ele wassing die teruggaat op de dienst rond 
het tabernakel. Deze wassing is tweeledig: 
zowel uitwendig als inwendig; dit dubbele 
aspect van de doop is goed te herkennen 
in de opzet van de doopviering zelf. Het 
hoogtepunt van de doopviering bestaat uit 
het (drie keer) gieten van water over het 
hoofd van de dopeling terwijl de bedienaar 
de trinitarische doopformule uitspreekt: 
“Ik doop je in de Naam van de Vader, en 
de Zoon, en de heilige Geest”. Het water 
en de formule zijn de twee essentiële ele-
menten van de sacramentele doop; als een 
van beide ontbreekt wordt de doop niet als 
geldig geaccepteerd. De woorden van de 
doopformule verwijzen naar de zendings-
opdracht die Christus zijn leerlingen geeft 
aan het einde van zijn openbare optreden: 
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest” 
(Evangelie volgens Matteüs, 28:19). Het 
zijn bij uitstek deze woorden die de praxis 
van de christelijke doop onderscheiden van 
de aloude joodse reinigingsrituelen. De uit-
wendige wassing wordt in een doopviering 
ingekaderd in rituelen die de inwendige 
wassing symboliseren en present stellen. 
Johannes de Doper riep de mensen op zich 
te laten dopen als teken van bekering en 
vergeving van zonden. De dopeling wordt 
zowel uitwendig als inwendig gezuiverd en 
dat wordt tot uitdrukking gebracht door 

het witte doopkleed, de zalving met geu-
rige olie (het chrisma) en de doopbeloften 
die de ouders namens de dopeling uitspre-
ken.

De doop verbindt de dopeling in Jezus 
Christus met alle andere christengelovigen 
en neemt hem op in de levende geloofsge-
meenschap. Deze integrerende functie van 
het doopsel komt tot uitdrukking in het ge-
zamenlijk uitspreken van de geloofsbelij-
denis. Het doopsel is een kerkopbouwende 
activiteit die als teken van hoop en vreug-
de gewaardeerd wordt. Elke doopviering is 
een waar feest!

Voor vragen rond het H. Doopsel kunt u 
contact opnemen met de parochie en/of 
de website raadplegen. □

Opgeven van misintenties
Op werkdagen via tel: 361215 van 8.45 
tot 12.15 uur (secretariaat) of via e-mail 
secretariaat@parochiewillibrord.nl of op 
andere dagen en tijden door de 
intentie(s) met het bedrag van € 13,50 
per intentie in een envelop te doen en 
deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie. In de kerk ligt ook een for-
mulier om misintenties op te vermelden.
Graag duidelijk vermelden op welke da-
tum u de misintentie wenst en voor wie 
deze is bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor het maken van afspraken voor dien-
sten in de kerk, zoals jubileum, uitvaart 
en doop, kunt u contact opnemen met 
pastoor P. Luijckx via telefoonnummer 
361215.

Bereikbaarheid pastoor
P. Luijckx is voor dringende gevallen al-
tijd bereikbaar via mobiel nummer 06 - 
48919633 voor het geval u via het vaste 
nummer 361215 van de pastorie geen 
aansluiting mocht krijgen. □
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Primeur: Landgoedfair Het Witte Kasteel 2022
Op 19 juni 2022 vindt er een primeur 
plaats in Loon op Zand, een bijzonder 
Brabants kerkdorp met tegenover de 
kerk Het Witte Kasteel, een historisch 
landgoed.

Binnen de poorten van dit cultureel erfgoed 
zal de eerste editie gehouden worden van 
Landgoedfair Het Witte Kasteel. Bezoekers 
kunnen genieten van een stijlvolle, bour-
gondische sfeer en vooral de Brabantse ge-
moedelijkheid. Lokale en regionale stand-
houders zullen hun exclusieve producten 
aanprijzen. Er zijn kramen met brocante, 
kramen met streekproducten en muziek op 
het terras en in de tuin mag op zo’n dag 
natuurlijk niet ontbreken. Een unieke com-
binatie van ontmoeten en genieten in een 
geweldig historisch decor aan de rand van 
natuurgebied de Loonse- en Drunense Dui-
nen.

Landgoedfair Het Witte Kasteel is een fair 
met verrassende exposanten en sfeervolle 
activiteiten voor jong en oud, die goed 
passen in de ambiance van Landgoed Het 
Witte Kasteel.

Ook interesse?
Heeft u interesse om als artiest, stand-

houder/bedrijf aan deze bijzondere fair 
deel te nemen? Denkt u dat uw product of 
dienst prima past bij de sfeer en uitstra-
ling van een landgoedfair? Neem dan gerust 
contact met ons op, we kijken graag samen 
met u naar de mogelijkheden.

Het is de bedoeling dat Landgoed Fair ‘Het 
Witte Kasteel’ (en andere evenementen) 
een positieve bijdrage zal leveren aan het 
historische en toeristische karakter van ons 
kerkdorp. De organisatie zal binnenkort 
contact opnemen met bedrijven, stichtin-
gen, verenigingen en organisaties om hier 
invulling aan te geven.

Voor meer info e-mailt u naar:
cultuur@hetwittekasteel.nl □
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Even voorstellen: Arno Gerhardus, nummer 4 op de lijst van Pro3

We gaan het gewoon doen!
Ik maak graag van de 
gelegenheid gebruik 
om mij voor te stel-
len als kandidaat voor 
de gemeenteraad na-

mens Pro3. Mijn naam is Arno Gerhardus, 
56 jaar jong en ruim 30 jaar woonachting 
in de kern Loon op Zand. Met mijn ruime 
ervaring in marketing en sales weet ik als 
geen ander hoe belangrijk het is de ver-
bindende factor te zijn tussen vraag en 
aanbod.

We gaan het gewoon doen! Dat waren mijn 
gedachten toen ik door een aantal fractie-
leden gevraagd werd om me aan te sluiten 
bij Pro3. En het klopt. Mijn politieke ambi-
ties heb ik nooit onder stoelen of banken 
gestoken, maar dossier- en feitenkennis is 
toch écht heel iets anders dan het klakke-
loos roepen langs de zijlijn (waar ik bij Uno 
Animo overigens erg goed in ben!). De twij-
fel werd echter al snel weggenomen nadat 
ik aan een aantal fysieke en online frac-
tievergaderingen had deelgenomen. Het is 
een sterke club van professionals. De par-

tij heeft een diversiteit aan kennis, kunde 
en achtergronden. Pro3 vormt een goede 
afspiegeling van de samenleving én onze 3 
kernen en dat is m.i. cruciaal om namens 
alle inwoners goede besluiten te kunnen 
nemen in het Klavier.

Het verkiezingsprogramma van Pro3 legt de 
nadruk op een sociale, schone en slimme 
samenleving voor iedereen. Dat laatste be-
tekent heel concreet dat Pro3 veel meer 
werk wil maken van het bouwen van be-
taalbare woningen voor starters en levens-
loopbestendige woningen voor senioren. 
Bij dit alles is het betrekken van inwoners 
bij de besluitvorming een belangrijke voor-
waarde. Luisteren naar wat er leeft en sa-
men tot de beste oplossing komen, dat is 
mijn motto. Dié verbindende factor wil ik 
graag zijn als raadslid voor Pro3. Een taak 
die ik zeer serieus neem en waarbij ik kri-
tisch zal zijn op mezelf, de fractie en het 
college. We mogen immers geen steken 
meer laten vallen en we zullen – in alle op-
zichten – moeten werken aan een gezonde 
zelfstandige gemeente.

Met de kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 leggen we de basis 
voor een sterk team met goede kandida-
ten, jong en oud, man en vrouw én uit alle 
3 de kernen. Ik heb er erg veel zin in om 
samen te werken aan de kernpunten van 
Pro3, Sociaal, Schoon en Slim. In ons stre-
ven naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving draag ik graag mijn steentje 
bij. We hebben al veel bereikt en er staat 
al veel in de steigers, we gaan aan de slag 
om het werk af te maken. Laat mij uw stem 
doen gelden in de Loonse politiek!

Wilt u meer weten? Kijk op onze website: 
pro3.nu of vraag mij gerust.

arnogerhardus@pro3.nuArno Gerhardus (Eigen foto)
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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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Stichting Theebuikenland ziet af van carnaval 2022 in Loon op Zand:

We gaan ons focussen op Carnaval 2023!
In de Rond de Toren-editie van 8 december 
vorig jaar liet Stichting Theebuikenland-
voorzitter Hans van Immerzeel over het ko-
mend carnaval in Loon op Zand nog opteke-
nen: “De optochten gaan gewoon door: dat 
moet gewoon!”.  
Maar alle enthousiasme ten spijt en de 
‘corona-ontwikkelingen’ waarmee we nog 
steeds te maken hebben en ondanks dat 
sommige virologen binnen enkele weken 
een sterke verbetering voorspellen, heeft 
de stichting niets anders 
kunnen doen dan alle ac-
tiviteiten tijdens carna-
val 2022 in Loon op Zand 
af te blazen.

Op de avond dat in 
Utrecht op ministerieel 
niveau met burgemees-
ters van carnavalssteden 
wordt overlegd hoe zij 
op een zo verantwoorde 
wijze alsnog carnaval 
kunnen vieren, sprak ik 
met Hans over het besluit 
dat voor ons dorp is gevallen. “Het is een 
behoorlijke domper voor ons als carnavals-
stichting dat we hebben moeten besluiten 
om dit jaar geen carnaval in het dorp te 
organiseren”, begint Hans, “maar op dit 
ogenblik zijn de vooruitzichten dermate 
onzeker dat die onvoldoende helderheid 
geven over de situatie op bijvoorbeeld 
maandag 28 februari; de dag waarop de 
optocht in Loon op Zand gepland stond.”

Zomercarnaval is voor Loon op Zand 
geen alternatief
Uiteraard is er binnen de stichting Theebui-
kenland gesproken over een eventueel al-
ternatief, bijvoorbeeld het organiseren van 

een zomercarnaval, zoals dat op 17 en 18 
juni in Kaatsheuvel gaat gebeuren. Hans: 
“Voor Loon op Zand zien wij dat niet als 
een optie. Enerzijds omdat de basis (het 
aantal deelnemende carnavalsverenigingen 
-red.) hiervoor in ons dorp te smal is en 
anderzijds omdat er een redelijke kans be-
staat dat in deze periode van het jaar de 
nodige geplande evenementen, die nood-
gedwongen niet door konden gaan, alsnog 
worden ingehaald.

En wat het vieren van een 
zomercarnaval betreft: de 
ervaringen die men hier-
over al in Tilburg heeft 
opgedaan zijn niet erg be-
moedigend. Voor de mees-
ten hoort carnaval gevierd 
te worden voorafgaande 
aan de veertigdagentijd: 
ondanks een grotere kans 
op kou, regen, wind of 
wat dan ook… Het hoort 
gewoon bij deze tijd, al-
hoewel je nooit weet wat 

er in de toekomst gaat gebeuren…!”

Beb en Bea
Ook op de Loonse basisscholen zullen er 
helaas geen uitgebreide carnavalsfeesten 
zijn helaas en dus ook geen traditionele 
optocht. Toch probeert men er iets van te 
maken ondanks de beperkingen. Vanachter 
hun laptop worden de leerlingen via ‘Teams’ 
per klas uitgedaagd om 11 opdrachten uit 
te voeren die (natuurlijk) iets met carnaval 
te maken hebben. Dat alles onder de noe-
mer: “Creazy eleven met Beb en Bea”. Het 
is wel zeker dat de initiatiefnemers van dit 
alternatieve programma er alles aan zullen 
doen om er iets van te maken!
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Thema 2023: ‘We feesten dubbel’
Carnavalsstichting Theebuikenland gaat, 
zoals Hans het aangaf, zich focussen op 
carnaval 2023. Want ze willen zó graag 
weer het carnaval organiseren in ons dorp! 
Het thema voor 2023 is ‘We feesten dub-
bel’ en werd tijdens een radio-uitzending 
van dorpsomroep ‘Radio LOZZZEO’ in de-
cember van het afgelopen jaar al bekend 
gemaakt. Een thema dat verschillend kan 
worden uitgelegd.

De eerste voorbereidingen hiervoor gaan al 
in maart van dit jaar van start. Niet alleen 
voor de optocht, maar ook het organiseren 
van een 11-11-bal in november van dit jaar, 
waarbij de Prins die zal voorgaan tijdens 
carnaval 2023 zal worden gepresenteerd. 
Carnavalminnend Loon op Zand heeft daar-
mee weer iets om naar uit te kijken. Als we 
nu maar dat corona eronder krijgen. 

Mochten de versoepelingen na het gesprek 
dat we met Hans hebben gehad worden uit-
gebreid waardoor er voor de horeca meer 
mogelijkheden zijn om gasten te ontvan-
gen, dan nog zal Carnavalsstichting Thee-
buikenland afzien van welke organisatie 
dan ook omdat de tijd om dat te doen veel 
te kort is.
Zeker toen op dezelfde avond dat we met 
Hans spraken bekend werd dat het gesprek 
met de burgemeesters in Utrecht nog geen 
resultaat had opgeleverd en dat er over 
twee weken meer bekend zou worden ge-
maakt.  Het is voor hen: wat carnaval 2022 
betreft is het tot hier en niet verder.

Ik hoor het u al zeggen: het is wat het is…

Redactie: Tiny van Hooren

 °We zien elkaar weer tijdens de optocht van 
2023! (Foto: Archief RdT)
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CDA Loon op Zand: Samen maken we onze buurt veilig en leefbaar!
Zacht voor wie niet kan, hard voor wie niet wil

“Prettig met elkaar samenleven begint met 
het besef dat iedere burger zelf kan bijdra-
gen aan onze veiligheid,” aldus Kees Roe-
lofs, nr. 13 op de lijst voor het CDA bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart. “We 
kunnen zelf de basis leggen om ons veilig te 
voelen en een ander veiligheid te bieden.”

Wetering
Het CDA wil dat De Wetering een goed 
en gezond dorpshuis wordt. “De Wete-
ring moet een prettige plek worden waar 
mensen	elkaar	 kunnen	 treffen	en	naartoe	
kunnen om elkaar te helpen”, aldus Kees. 
“Onze gemeente is rijk aan verenigingen. 
Sport en cultuur. We hebben het allemaal 
en er zijn mooie initiatieven waarbij men-
sen elkaar helpen met klusjes.

“Geeft ze een plek”, vervolgt Dana. “Zorg 
voor een solide organisatie achter de 
schermen bij De Wetering. Geef duide-
lijkheid aan de gebruikers zodat ze weten 
waar ze aan toe zijn, want dit is nog een 
grote zorg.” 
“De gemeente zorgt ervoor dat De Wete-
ring wordt vernieuwd, maar het is aan de 
inwoners om er een succes van te maken. 
Het op te zetten verenigingsmodel is een 
uitdaging met mooie kansen: inwoners laat 
je horen, meld je aan want De Wetering is 
van ons allemaal.”

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

 °Kees Roelofs (nr. 13) en Dana Pollaert-Veltman 
(nr. 5). (Eigen foto)

Leefbaarheid in de wijk
Geweld en ondermijning mogen nooit wor-
den getolereerd. Het CDA is zacht voor wie 
niet kan en hard voor wie niet wil, om de 
verruwing van de maatschappij tegen te 
gaan. “Maar het geeft mensen ook de mo-
gelijkheid om van een wijk, hun eigen wijk 
te maken,” licht Dana Pollaert-Veltman (nr. 
5) toe.

“Het is goed als de gemeente initiatief ne-
mende inwoners ondersteunt. We hoeven 
niet altijd naar de overheid te wijzen om 
te worden geholpen. We zijn meer zelfred-
zaam dan we soms denken en we staan er 
lang niet altijd alleen voor.
Als mensen voor elkaar kunnen zorgen, dan 
vergroot dit ook het gevoel van veiligheid 
en dat is belangrijk om lekker te kunnen 
leven.”
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Zoekt u de helpende of juist het 
luisterend oor of de prater?
Meld u aan via Loonopzandvoorelkaar en 
volg ons op Facebook.

Wat kan een ander doen voor u of uw 
organisatie?
Zoekt u een wandelmaatje, klusser, acti-
viteitenorganisator, bestuurslid, verhalen-
verteller, brigadier, gastvrouw of -heer, 
organisator opruimdag? Of juist iemand die 
een scoutinggroep begeleidt, de kleedka-
mers op orde houdt, de nieuwsbrief voor 
u maakt, uw evenement mee op- en af-
bouwt, een boodschap voor u doet of u 
ondersteunt met taal of het invullen van 
formulieren? Vraag het via ‘Loon op Zand 
voor elkaar’ en vindt een match.

Makkelijk, gratis en veilig
Op www.loonopzandvoorelkaar.nl en de 
Facebookpagina vindt u vraag en aanbod 
op het gebied van vrijwillige inzet en hulp 
bij elkaar. Zo ziet u snel wie u bij u in de 
buurt blij kan maken of plaats zelf een op-
roep.

Liever persoonlijk contact? Team Loonop-
zandvoorelkaar ondersteunt u graag. Bel 
ons via 0416 – 280280 of e-mail naar info@
loonopzandvoorelkaar.nl. □
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44e Nacht van Loon op Zand
Met alle versoepelingen die er nu aange-
kondigd zijn in verband met de coronamaa-
tregelen, kunnen wij voor 2022 wederom 
onze Nacht van Loon op Zand in de maand 
april laten plaatsvinden. Dit in het weekend 
van 9 op 10 april, wel vroeg in die maand 
maar dit heeft weer te maken met laat 
vallen van Pasen en de verdere wedstrijd-
kalender. Het is voor ons als wandelsport-
vereniging Hart van Brabant de 44e Nacht 
van Loon op Zand. Doelstelling is om in de 
15 uur durende wedstrijd prestatiewandel-

tocht minimaal 80 km 
te lopen. Heeft men 
de limiet van 80 ki-
lometer bereikt dan 
mag men stoppen of 
doorlopen om te pro-

beren zoveel mogelijk kilometers bijeen te 
lopen door de 15 uur vol te lopen.

Gemeente Promotiebokaal
De inschrijving voor dit wandelevenement 
is door alle onzekerheid pas later van start 
gegaan. Als organisatie hopen wij weer een 
aantal mensen uit Loon op Zand aan de 
start te krijgen. Alle deelnemers uit onze 
gemeente kunnen de strijd aanbinden voor 

de Gemeentelijke Promotie bokaal. Deze 
beker kan men maar éénmaal winnen en 
kent dus elk jaar een ‘nieuwe winnaar’ 
uit onze gemeente. Een mooie reden voor 
mensen uit Loon op Zand, die al eens een 
80 kilometer gelopen hebben, de gok eens 
te wagen naar het echte grote werk.

Estafetteloop
De Estafetteloop is ook dit jaar weer mo-
gelijk. Wij zoeken daarom naar verenigin-
gen, groepen of personen, die een team op 
de been willen brengen. Teams mogen be-
staan uit 2 tot maximaal 15 personen. Per 
team dient een afstand te worden afgelegd 
van	minimaal	80	kilometer	als	kwalificatie	
limit. Kun je de 15 uur/80 kilometer solo 
niet aan, dan is dit de kans om eens mee 
te doen aan de Nacht van Loon op Zand. 
Iedereen of elk team dat aan de limiet vol-
doet ontvangt een Nacht van Loon op Zand 
bokaal en diploma met vermeld de gelopen 
afstand.

Informatie	en	inschrijfformulieren,	voor	de	
44e Nacht van Loon op Zand zijn weer ver-
krijgbaar bij Ad Leermakers, Ruimtevaart-
straat 7, 5175 BK  Loon op Zand, tel: 0416-
362858, e-mail: leermakers.ad@gmail.com
info via www.wsv-hartvanbrabant.nl □ 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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In januari konden een groot aantal geplan-
de activiteiten niet doorgaan. Een aantal 
van deze activiteiten worden nu opnieuw 
geprogrammeerd.

De mensen die zich al aangemeld hebben 
hoeven dat nu niet meer opnieuw te doen. 
We gaan ervan uit dat ze op de nieuwe 
datum komen. Laten we hopen dat ons 
programma in februari wel afgewerkt kan 
worden.

Carmen, een opera van Georges Bizet
Een opera vol hartstocht, liefde, jaloezie, 
passie en moord. Het verhaal speelt zich af 
in het Sevilla in ca. 1820.
Carmen: dat is de geschiedenis van een 
zigeunerin voor wie niets boven haar vrij-
heid gaat, de geschiedenis van een vrouw 

die zich niet wil laten voorschrijven hoe ze 
moet handelen en vooral wat ze mag voe-
len.

Op vrijdag 25 februari vertonen we de 
opera Carmen op het witte doek in de 
ruimte van de SeniorenVereniging in Ven-
loene. Aanvang 14.00 uur. Entree € 2,- in-
clusief	een	kopje	koffie	tijdens	de	pauze.

Op woensdag 23 februari verzorgt Theo 
Vossen een inleiding op deze opera. De 
inleiding vindt plaats in G1-2 en start om 
14.00 uur. De kosten voor deze middag 
bedragen € 3,- . Dit is inclusief een kopje 
koffie.	 U	 dient	 zich	 voor	 beide	middagen	
met behulp van onderstaande strook aan 
te melden. Het aantal plaatsen is beperkt.

Noteer alvast is uw agenda 
Op vrijdagmiddag 18 maart vertonen we de 
musical ‘Fiddler on the Roof’ op het witte 
doek in onze ruimte in Venloene. De musi-
cal wordt door Theo Vossen ingeleid.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging.    
Ik/wij neem/nemen deel aan de muziekmiddagen.

Naam:...............................................

Adres:...............................................
 
Tel.nr.:.............................  E-mailadres:..............................................

O Ik kom op woensdag 23 februari naar de uitleg van Theo Vossen (€ 3,-).
O Ik kom op vrijdag 25 februari naar Carmen op het witte doek (€ 2,-).

Hierbij verleen ik de penningmeester van Seniorenvereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Bankrekeningnummer:...................................................

Datum:..........................................Handtekening:

Vul dit formulier in en geef het tijdig af bij Jan Hertogh, Kloosterstraat 50, in brievenbus 4 
in de entree van Venloene of e-mail het naar secretaris@kbo-loonopzand.nl.
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Computerwerkgroep 
Cursus Photoshop Elements
Heeft u thuis het Windows programma Pho-
toshop Elements 2021 of hoger op uw com-
puter/laptop staan, dan kunt u zich nog 
steeds aanmelden voor deze cursus. Deze 
cursus bestaat uit vijf lessen en zal gege-
ven worden op dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur. Deze cursus gaat pas starten 
bij een minimale deelname van zes perso-
nen. Op dit moment zijn er nog te weinig 
aanmeldingen. Kosten voor leden: € 32,-. 
Niet-leden betalen € 10,- extra. Voor meer 
informatie én aanmelden: neem contact op 
met Laura Huibers: mail naar lahui@home.
nl óf bel naar 0416-361615.

Kom naar het computercafé 
Op dinsdag 8 en 22 februari bent u vanaf 
10.00 uur weer welkom voor al uw digitale 
vragen. Wij helpen u graag. De toegang is 
gratis. Heeft u een probleem met uw smart-
phone, tablet of laptop of wilt u graag uit-
leg over het gebruik van een bepaald pro-
gramma of app of wilt u meer weten over 
bijvoorbeeld het overzetten van uw foto’s 
naar uw laptop? Breng al uw materiaal, in-
clusief kabeltjes, mee en loop gerust bin-
nen. Wilt u graag geholpen worden en bent 
u niet in staat om naar het Computercafé 

te komen, neem dan contact op met Laura 
Huibers. T: 0416-361615.

Kaarten  
Bridgen op de maandagochtend
Bent u een gezelligheidsbridger en wilt u 
graag meer ervaring opdoen en/of uw ken-
nis met anderen delen? Kom dan eens op 
maandagochtend naar onze locatie in de 
Venloene, G1,2. Wekelijks wordt daar van 
10.00 tot 12.00 uur door 12 tot 16 personen 
met veel enthousiasme gebridged. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Een kopje kof-
fie	of	thee	kost	€	0,50.

Houdt u meer van rikken of jokeren?
Ook dat kan bij de Seniorenvereniging. Op 
de drie eerste donderdagmiddagen van 
elke maand wordt in G1,2 een rik- en jo-
kerconcours georganiseerd. Het inschrijf-
geld is € 2,-. Op de vierde en eventuele 
vijfde donderdag kan er vrij gekaart wor-
den. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
aanvangstijd is steeds 13.45 uur. Voor een 
kopje	koffie	of	thee	betaalt	u	€	0,50,	voor	
een drankje in de pauze € 1,-.
De activiteitencommissie heet u zowel 
bij het bridgen als het rikken en jokeren 
van harte welkom!

Dagboek van een Herdershond
Op zaterdag 28 mei organiseert Senioren-
vereniging Loon op Zand een busreis om 
deze musical in het MECC in Maastricht bij 
te wonen. Het betreft een middagvoor-
stelling. De bus vertrekt vanaf het Wete-
ringplein. De prijs bedraagt € 127,- per 
persoon. Hiervoor krijgt u de busreis, een 
kopje	koffie	met	vlaai	op	de	heenreis,	een	
eersterangs kaartje en een diner op de te-
rugweg.

Aanmelding kan tot 20 februari. U kunt 
dit doen door een mailtje te sturen naar 
jphertogh@home.nl. U krijgt dan nadere 
informatie	en	een	inschrijfformulier	toege-
stuurd. □ 

MOBIEL: 06-21971018 
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De VVD stelt voor…   
         Miranda Geijsen

Ik ben woonachtig in ons prachtige Loon, 
samen met mijn man en onze hondjes. De 
kinderen zijn, op een na, allemaal het huis 
uit. Om maar gelijk met de deur in huis te 
vallen (die mentaliteit past wel bij mij) 
hier wil ik me voor in gaan zetten! Dat je 
op een normale leeftijd het ouderlijk huis 
kan verlaten en een woning kan vinden die 
bij je past! Oftewel, we moeten BOUWEN, 
BOUWEN, BOUWEN! Woningen bouwen voor 
verschillende doelgroepen maar ook zeker 
voor starters! We hebben behoorlijk wat 
nieuwe woningbouwprojecten op de plan-
ning staan de komende jaren, maar wat als 
dat gerealiseerd is? Zijn er dan nog wel mo-
gelijkheden en kansen in onze gemeente? 
Verder kijken en creatief zijn, wellicht een 
extra bouwlaag ertussen in de centra? Of 
soepeler omgaan met woningbouw aan de 
randen van onze dorpen? Ik ben actief ge-
worden bij de VVD om te denken in kansen 
en mogelijkheden, zeker op dit thema!

Sinds 2010 hebben mijn man en ik een be-
drijf in onze gemeente, onlangs zijn we 
verhuisd naar het bedrijvenpark in Kaats-
heuvel. Ontzettend blij dat dit mogelijk 
was! Deze bizarre coronatijd heeft elke 
ondernemer wakker geschud, je moest snel 
acteren. Stel… je hebt de gemeente nodig, 
dan	is	het	fijn	als	zij	snel	reageert	en	mee-
denkt (in een begrijpelijke taal). Ook hier 
maak ik mijzelf hard voor!

Miranda en gezelligheid
Ik ben dol op de Brabantse gezelligheid en 
kijk dan ook uit naar de nieuwe Wetering. 
Een huis met een huiskamer waar we allen 

welkom zijn en ons ook echt welkom voe-
len. Een praatje kunnen maken, van mu-
ziek kunnen genieten of dat ene boek ha-
len! Loon op Zand is in mijn beleving echt 
toe aan deze plek, dat de schop dan ook 
maar snel in de grond gaat!

Miranda en veiligheid
Ik heb een behoorlijk aantal jaren gewerkt 
bij de politie Midden- en West-Brabant. 
Veiligheid is dan ook een thema dat altijd 
dicht bij mij blijft staan. Ik ben er ook voor-
stander van dat de wijkagent weer meer 
zichtbaar wordt. De VVD heeft er de afge-
lopen periode onder andere voor gezorgd 
dat	er	flexibel	cameratoezicht	is.	Nu	moet	
dit nog op de juiste (overlast gevende) 
plaatsen worden ingezet. Een voorbeeld is 
het	busstation,	hier	worden	geregeld	fiet-
sen of zelfs auto’s vernield of gestolen.

Genoeg te doen de komende raadsperiode! 
Ik sta op plaats 5 voor de VVD en ik wil 
vooral dingen gaan doen! □

 °Miranda Geijsen. (Eigen foto)
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Februari 2022

CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL

CONCERT NET KING COLE TRIO

zondag 13 februari 2022 om 11.00 uur
entree € 15,00 (tot 18 jaar € 10,00)
Het Net King Cole trio brengt lichte luistermuziek, me-
lodieuze songs met de sfeer van weleer in een eigen 
jasje. Dit concert is een ode aan deze door velen zo 
geliefde muziekstijl uit de jaren 30 en 40. Ballads en 
swingnummers worden afgewisseld met de bekende 
Nat King Cole standards zoals ‘Route 66’ en ‘Unforget-
table’.

LIEFDESLUNCH

Zondag 13 februari 2022
entree € 27,50
De Internationale dag van het huwelijk net voor Va-
lentijnsdag is dé dag om jouw geliefde nog wat extra 
aandacht te geven.
Na ontvangst door onze gastheren worden jullie naar 
een romantisch gedekte tafel begeleid waar een ‘lief-
deslunch’ voor jullie klaarstaat. Hef samen het glas 
om de liefde te vieren!

LOONSE NATUUR & ERWTENSOEP WANDELING
Zondag 20 februari 9.30 uur
deelname € 15,00

Een bijzondere wandeling die door Piet Broos en Carel 
Govaerts begeleid zal worden. Zij laten u tijdens deze 
wandeling kennismaken met de mooie natuur rond 
Loon op Zand. Bij terugkomst zal er bij Het Witte Kas-
teel een kop overheerlijke Loonse erwtensoep met 
roggebrood en een passend drankje voor de wande-
laars klaar staan.

Voor meer info over deze en andere culturele acti-
viteiten en het reserveren van kaartjes ga je naar: 
www.hetwittekasteel.nl/agenda

Graag tot ziens!
Team Het Witte Kasteel
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Eerste hulp bij ongevallen bij kinderen
Het is fijn als je als ouder weet wat je moet doen en gelijk kunt handelen

“Slechts 17 procent van de Nederlanders 
heeft een EHBO-diploma.” Deze kop stond 
op 9 januari in het Brabants Dagblad. Dit is 
best schrikken omdat de meeste ongeluk-
ken thuis of in de buurt gebeuren. Van dit 
aantal zijn een hoop (jonge) ouders.

Van deze groep heeft 30 procent een EHBO-
cursus gedaan. Uit onderzoek van www.
veiligheid.nl blijkt dat er in 2019 dagelijks 
500 kinderen op de spoedeisende hulp be-
landen. Bij 92 procent van de kinderen tus-
sen de 0 en 3 jaar ging het om een privé-
ongeval.

Ouders zijn vaak als eerste ter plaatse
Als een kind zich verslikt, dan verhelp je 
dat door hem of haar te laten hoesten. 
Maar het wordt lastig als het voorwerp in 
de keel vast zit. Als ouder zijnde ben je 
vaak als eerste ter plaatse. Wachten op 
een hulpdienst kan best even duren en dat 
is kostbare tijd. Als je weet wat je moet 
doen,	dan	is	het	fijn	als	je	gelijk	kunt	han-
delen.

Bij een EHBO-cursus leer je wat je in deze 
minuten moet doen, maar ook hoe je om 
moet gaan met vergiftigen, een neusbloe-
ding en hoe je moet reanimeren. Er zit een 
groot verschil tussen het reanimeren van 
een volwassene of een kind/baby. Bij vol-
wassenen moet je met je volle gewicht en 
allebei je handen op de borstkas drukken. 
Je kunt je voorstellen dat dit bij een kind 
veel te veel is; daar volstaat één hand en 
bij een baby zelfs twee vingers al.

EHBO aan kinderen
Een cursus EHBO aan kinderen is dus wat 
specifieker	dan	een	‘gewone’	EHBO-cursus.	
In de herhalingslessen van de gewone EHBO 
gaan ook wel aan de slag met het geven 
van onderdelen van EHBO aan kinderen, 
maar bij de EHBO aan kinderen is dit al-
lemaal speciaal gebundeld. We willen deze 
cursus EHBO aan kinderen in 2022 gaan ge-
ven. De datum hiervoor is nog niet bekend, 
maar jezelf opgeven kan al wel.
Je kunt je opgeven voor de deze cursus 
EHBO aan kinderen door een mail te sturen 
naar info@ehbo-loonopzand.nl. Kijk ook 
op onze website www.ehbo-loonopzand.
nl om u in te schrijven voor onze 3-daagse 
‘gewone’ EHBO-cursus op zaterdag 5, 12 en 
19 maart.

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

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

In heel Nederland is de brandweer op zoek naar vrijwilligers die in hun woon-/werkplaats 
direct inzetbaar zijn. Bij ons in Loon op Zand is dat niet anders.
Op een banner, geplaatst bij de brandweerkazerne aan De Hoogt, is Loonse brandweer-
man Marty IJpelaar, in het dagelijks leven ondernemer met een eigen bouwbedrijf, te 
zien als iemand die oproept om het brandweerteam Loon op Zand te komen versterken. 
(Foto: Ruud Peters)

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)
Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

Van Oktober t/m Maart
‘s Maandags gesloten
(behalve feestdagen)

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

16:00 - 23:00 uur
15:00 - 03:00 uur
15:00 - 01:00 uur
 

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Verbo bv sponsort  
Uno Animo MO17-2

Verbo BV, een bedrijf in vloerbescherming 
en isolatiematerialen in Tilburg, is al jaren 
één van de hoofdsponsors bij Uno Animo.

Afgelopen najaar heeft 
Verbo BV ook de meiden 
van MO17-2 trainings-
pakken, voetbaltassen 
en een bidonkrat met 
bidons gegeven.
Zo kan ons meidenteam 
netjes en sportief voor 

de dag komen. Wij willen namens het team 
MO17-2 Ruud en Ellen van Verbo BV bedan-
ken voor deze mooie sponsoring. Op naar 
een sportieve voorjaarscompetitie!

Trainster MO17-2
Jacqueline van der Aa

Sportieve,     
gezellige meiden gezocht
Uno Animo, een club waar je bij wilt horen. 
Een club waar sportiviteit en saamhorig-
heid hoog in het vaandel staan. We hebben 
drie meidenteams, maar zoeken in de leef-
tijd van 5 tot 18 jaar nog altijd sportieve 
versterking.

Wil je lekker bewegen in de frisse buiten-
lucht en hou je wel van een potje ballen 
samen met meisjes of jongens. Dan ben je 
bij ons van harte welkom.
Ga naar de site van Uno Animo, meld je aan 
via een mail bij één van de meidencoördi-
nators, Bernadette of Jacqueline, voor een 
proeftraining. Je bent bij ons van harte 
welkom!

Teamcoördinators meisjes,   
Bernadette en Jacqueline

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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CoronaMelder extra belangrijk na de lockdown
De harde lockdown is voorbij. Nu we weer 
meer met elkaar in contact komen, wordt 
de kans groter dat meer mensen besmet 
raken met het coronavirus. Daarom wordt 
de CoronaMelder-app belangrijker. Want 
met de app worden meer besmettingen ge-
vonden. Juist ook van mensen die je niet 

kent. Dat is belangrijk 
omdat zij anders niet in 
beeld komen bij het bron- 
en contactonderzoek. Zo 
helpt de app de verdere 
verspreiding van de be-
smettelijke omikronvari-

ant tegen te gaan. Het gebruik van Corona-
Melder is altijd vrijwillig.
 
Sinds de introductie van CoronaMelder 
in oktober 2020 hebben ruim 5,7 miljoen 
mensen de app gedownload. CoronaMelder 
stuurt je een melding als je langere tijd 
in de buurt bent geweest van iemand die 
later positief getest is en anderen via de 
app heeft gewaarschuwd. Nu er weer meer 
open is, zijn we vaker langere tijd bij el-
kaar in de buurt. Hierdoor neemt de kans 
dat je besmet raakt toe. Daarom is het 
juist nu belangrijk de app te downloaden.

Ontvang je een melding? In de app staat 
precies wat je moet doen. Het advies kan 
per situatie verschillen. Door het advies op 
te volgen voorkom je dat je anderen be-
smet en houden we meer zicht op de ver-
spreiding het virus.

Meteen anderen waarschuwen
Als je positieve testuitslag krijgt, kun je 
zelf meteen anderen waarschuwen via Co-
ronaMelder. Dit doe je via een knop op Co-
ronatest.nl, waar je ook je testuitslag ziet. 
Door anderen meteen te waarschuwen we-
ten ze eerder dat ze mogelijk besmet zijn. 
Het doorgeven van een positieve besmet-
ting is altijd anoniem.

Zo download je CoronaMelder
Je kan CoronaMelder downloaden in de App 
Store of Google Play Store. Iedere down-
load telt. Hoe meer mensen CoronaMelder 
gebruiken, hoe beter de app ons onder-
steunt bij het leven met het virus. Je hoeft 
géén persoonlijke gegevens in te vullen. De 
app weet niet wie of waar je bent. Inmid-
dels hebben meer dan 288.000 besmette 
personen anderen via CoronaMelder ge-
waarschuwd.

Hulp bij het installeren van de app
Voor meer informatie over CoronaMelder, 
bijvoorbeeld over privacy, de techniek of 
de veiligheid, kun je kijken op Coronamel-
der.nl. Voor vragen over de app zelf, kun je 
ook gratis bellen met de medewerkers van 
de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. 
Deze helpdesk is elke dag geopend van 8.00 
tot 20.00 uur.

Vind je het installeren van de app lastig? 
Bel de DigiHulplijn op 0800-1508. De Di-
giHulplijn is elke werkdag bereikbaar van 
9.00 tot 17.00 uur. De ervaren vrijwilligers 
helpen je met alle plezier en geduld bij het 
installeren	van	de	app.	□

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 



60

Weet u het?

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto gemaakt bij de inzegening van 
het Columbarium in 1995.
Herkent u de personen op de foto? Wij ho-
ren graag van u!

Uw reactie ontvangen wij graag via het 
emailadres: fotograaf@heemkundekring-
loonoptsandt.nl of bel naar 06-10114684. 
Met vermelding van fotonummer 006017.
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Tweede leven

Een van onze redactieleden stuitte op dit 
zeer creatieve vogelhuisje in de Klokken-
laan. Het is ook echt gevuld met vogelvoer 
dus echt bedoeld om vogels te lokken. En 
zo krijgt deze verpakking een tweede zin-
vol leven. Grappig toch!

Heeft u ok een brijdrage voor ‘Opvallend’? 
De redactie ontvangt deze graag. Stuur uw 
foto en eventueel commentaar naar de re-
dactie via info@ronddetoren.nl en we ne-
men deze op! □

Het is weer zo ver: we mogen weer een 
leuke soosavond organiseren! De soosavond 
is op 12 februari aanstaande. Er zijn en-
kele beperkingen; je hebt een geldige QR 
code nodig en we gebruiken mondkapjes. 
De tijd is aangepast van 19.00 tot 21.30 
uur.

Heb je nog vragen dan kan je mailen naar 
soosdekuip@outlook.com   
Bellen met Kirsten: 06-17181004 of Wesley: 
06-13153288 kan natuurlijk ook.
De volgende soosdatum is: 5 maart 2022

Het adres is: De Kuip, Klokkenlaan 42,  
5175 NV  Loon op Zand
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NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie
Help jezelf en je omgeving als je een NL-Alert ontvangt

Ruim zes op de tien Nederlanders van 16 
jaar en ouder hebben weleens een NL-
Alert ontvangen. Het alarmmiddel NL-Alert 
waarschuwt en informeert je bij acute 
noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat 
je doet wat er staat als je een NL-Alert 
ontvangt. Maar het kan zijn dat iemand het 
NL-Alert nog niet heeft gezien. Krijg je een 
NL-Alert waarin staat dat je vanwege een 
rookwolk	met	giftige	 stoffen	binnen	moet	
blijven en de ramen moet sluiten? En zie 
je tegelijkertijd dat de buurvrouw net haar 
hond gaat uitlaten? Dan kun je ervan uit-
gaan dat zij het NL-Alert niet heeft gele-
zen. Waarschuw haar dan. Zo heeft ieder-
een direct informatie bij een noodsituatie.

Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alerts ontvang je op je mobiele te-
lefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, 
hoor je een hard en doordringend alarm-
geluid. Dit klinkt anders dan een normaal 
berichtje. Je ziet het NL-Alert gelijk op het 
beginscherm van je mobiele telefoon. Om 
NL-Alerts te ontvangen, moet je mobiel 
aanstaan. Je hoeft hier verder niets voor 
te doen.

NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoon-
nummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-
Alerts ook als het mobiele netwerk over-
belast is. Naast NL-Alert op je mobiel, zijn 
NL-Alerts ook te zien op steeds meer di-
gitale reclameschermen en reisinformatie-
schermen in het openbaar vervoer.

Hoe zendt de overheid NL-Alerts uit?
De overheid kan NL-Alerts uitzenden via 
alle zendmasten van Nederlandse telecom-
providers. Tijdens een noodsituatie bepaalt 

de lokale veiligheidsregio 
in welk gebied het NL-
Alert uitgezonden moet 
worden. Dit is afhankelijk 
van de plek van het inci-
dent, en bijvoorbeeld van 
hoe de wind staat. Zelfs 
als je kilometers verderop 
woont kan een gevaarlijke 

rookwolk	met	giftige	stoffen	zo	jouw	woon-
plaats bereiken.

Ben je verbonden met een zendmast die 
bereik	 heeft	 in	 het	 betreffende	 gebied?	
Dan	ontvang	je	het	NL-Alert.	□
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Foutje: Loon op Zand ligt in Limburg. Op 22 januari was tijdens het weerbericht op RTL4 
deze foto van Toon Boons te zien van werkzaamheden op een van de omliggende asperge-
velden van ons dorp. Een mooi stukje ‘Loon-promotie’, ware het niet dat de presentator 
aangaf dat Loon op Zand in Limburg ligt. Maar dat is toch echt in Noord-Brabant!
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FILMHUIS SENIORENVERENIGING 
LOON OP ZAND

We	 gaan	weer	 van	 start!	 De	 filmclub	 van	
de SeniorenVereniging Loon op Zand draait 
op	 vrijdag	 18	 februari	 de	 Canadese	 film	
‘Mommy’ en op 11 maart Bohemian Rhap-
sody in Venloene. Niet in de theaterzaal, 
maar in de zaal van de SeniorenVereniging 
zelf. Kom je Venloene binnen, dan loop je 
recht door naar de lift en dan zie je van-
zelf	onze	mooie	ruimte.	De	films	beginnen	
precies	om	14.00	uur.	De	filmapparatuur	is	
aangepast. Wij staan hopelijk niet meer 
voor verrassingen.

Ook wij moeten nog steeds voldoen aan de 
coronamaatregelen. Dit houdt op dit mo-
ment in dat wij iedereen moeten contro-
leren op de QR-code. Iedereen moet zijn 
naam en telefoonnummer achterlaten en 
wij moeten ons houden aan de basismaat-
regelen voor corona. Kom je Venloene bin-
nen, dan is het dragen van een mondkapje 
verplicht. Velen hebben zich al opgegeven 
voor	deze	twee	films.	Zij	hoeven	niet	meer	
te reserveren en zijn van harte welkom.
We kunnen maar een beperkt aantal men-

sen toelaten. We willen niemand aan de 
“gesloten deur” laten staan. We hebben 
daarom besloten, dat iedereen zich vooraf 
moet aanmelden. Dat kan telefonisch of 
per mail. De eerste vijftig personen wor-
den toegelaten. Je kunt je aanmelden op 
telefoonnr: 0416-361211 en op e-mail:  
pfavanriel@gmail.com	o.v.v.	de	film,	die	u	
wilt bezoeken.

•	Datum: Vrijdag 18 februari
•	Aanvang: 14.00 uur
• Film: Mommy
•	Duur: 139 minuten (ruim twee uur)

De	indrukwekkende	verfilming	van	de	pro-
blemen, die de ontwikkeling van een moei-
lijk opvoedbaar kind met zich meebrengen, 
is aangrijpend. Daarom is “Mommy” een 
bijzondere	film,	eentje	die	je	niet	snel	zult	
vergeten.
Wanneer de vijftienjarige Steve na het 
stichten van een brand en het verwonden 
van een medestudent van zijn kostschool 
wordt gestuurd, ziet zijn alleenstaande 
moeder Diane zich gedwongen haar zoon 
terug	in	huis	te	nemen.	Dat	vergt	een	flinke	
dosis geduld en uithoudingsvermogen, aan-
gezien de grofgebekte Steve lijdt aan ADHD 
en simpelweg zijn medicijnen weigert in te 
nemen.

Dat zorgt onvermijdelijk voor een aantal 
stevige botsingen tussen moeder en zoon, 
al is het niet alleen maar ruzie wat de klok 
slaat. De regisseur weet de balans tussen 
heftig drama en verrassende warmte goed 
te vinden.



66

•	Vrijdag: 11 maart 2022
•	Aanvang: 14.00 uur
• Film: ‘Bohemian Rhapsody’
•	Duur: 130 minuten.

Ondanks een moeizame voorgeschiede-
nis – hoofdrolspelers die afhaakten (onder 
wie Sacha Baron Cohen) en het ontslag van 
regisseur Bryan Singer tijdens de opnamen 
wegens absentie – is Bohemian Rhapsody 
een waardig monument geworden voor 
Queen-zanger Freddie Mercury. De tragiek 
van deze poplegende, die op 45-jarige 
leeftijd aan aids overleed, ligt voortdurend 
op	de	loer	in	deze	film	die	suggereert	dat	
hij door zijn biseksualiteit een gespleten 
persoonlijkheid had met bijhorend onbere-
kenbaar gedrag.

Zijn liefde voor kledingverkoopster Mary 
Austin wordt aandoenlijk uit de doeken ge-
daan, maar Bohemian Rhapsody toont ook 
hoe Mercury op jongens viel waardoor zijn 

relatie met Mary stuk liep met veel hart-
zeer tot gevolg.

Onder regie van X-
Men-regisseur Sin-
ger weet hoofdrol-
speler Rami Malek 
alle facetten van 
Mercury’s karakter 
treffend	 te	 raken:	
zijn zelfverzeker-
de, aan arrogantie 
grenzende optre-
den, zijn geniale 
muzikale invallen, de geborgenheid die 
Queen hem aanvankelijk bood en zijn spil-
zucht. De klassiekers van de band zijn zeer 
geraffineerd	 in	de	film	verweven,	met	als	
apotheose het optreden in 1985 tijdens 
Live Aid. Ook het ontstaan van de Bohe-
mian Rhapsody komt voorbij.

Maar	 ook	 deze	 filmbiografie	 legt	 niet	 uit	
waar deze song over gaat. Bohemian Rhap-
sody is een ode aan Queen, hun muziek en 
haar uitzonderlijke zanger Freddie Mer-
cury.

De filmcommissie van
SeniorenVereniging Loon op Zand

 

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.

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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Bouwen in Loon op Zand
In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen 
“In Loon op Zand is het goed wonen!” Dat 
willen wij naar de toekomst ook zo houden. 
Het is dan ook erg belangrijk dat we nieuwe 
woningen blijven bouwen. Voor onze eigen 
inwoners die graag in Loon op Zand blijven 
wonen of voor mensen die er graag willen 
wonen. In het dorp Loon op Zand was er 
na het afronden van de wijk ‘Molenwijck’ 
weinig nieuwbouw voor woningen. Geluk-
kig zijn er nieuwe initiatieven:

Van Lierpark
De voormalige bedrijfslocatie aan het ‘Van 
Lier-terrein’ is een uitgelezen locatie voor 
nieuwe ontwikkeling. In het plan worden 
92 woningen van verschillende categorieën 
gerealiseerd, waaronder ook sociale huur, 
middensegment en gelijkvloerse woningen. 
Ook verrijzen er tweekappers, rijtjeswo-
ningen en vrijstaande woningen.

Salmrijck
Het ontwikkelen van een complex huur-
woningen aan de Van Rijckevorselstraat, 
Van Salm Salmstraat en Willibrordusstraat 
te Loon op Zand. Het plan bestaat uit het 
slopen van 26 woningen, een herinrichting 
van de openbare ruimte en het bouwen van 
50 nieuwe woningen: 31 appartementen en 
19 grondgebonden woningen, per saldo een 
toevoeging van 24 woningen in de sociale 
sector. Daarnaast kan het voormalige van 
Roosmalengebied ook zorgen voor nieuwe 
woningbouw.

VOOR LOON vindt wel dat het aanbod van 
woningen (huur en koop) divers moet zijn. 
Daarbij moet extra aandacht gegeven wor-
den aan betaalbare woningen en starters.
Het heeft onze volle aandacht om ook in 
de toekomst te kunnen zeggen “In Loon op 
Zand is het goed wonen!” □

 °Wethouder Jan Brekelmans. (Eigen foto)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Vordering vervangen waterleiding

De werkzaamheden voor het vervangen van 
de waterleiding in de Kloosterstraat vorde-
ren gestaag. Op sommige plaatsen werd 
de leiding niet ingegraven, maar onder-
gronds geboord en getrokken. Vanuit een 
sleuf vreet een boorkop zich op een meter 
diepte door de grond met behulp van een 
grote boormachine. Steeds worden er pij-
pen van zo’n drie meter aangeschroefd om 
verder te kunnen boren. Dit gebeurt bijna 
geheel automatisch. Als de boorkop de vol-
gende sleuf, zo’n 150 meter verder, heeft 
bereikt, wordt aan de boorkop de waterlei-
dingbuis vastgemaakt en trekt de machine 
de boorkop weer terug samen met de wa-
terleidingbuis naar het beginpunt.

Er hoeft bij deze methode nauwelijks te 
worden gegraven. Het ondergronds door-
trekken is gedaan bij de kruising Klooster-
straat - Ecliptica en verder richting Loonse 
Molenenstraat op plaatsen waar niet gegra-
ven kan worden vanwege bomen of andere 
obstakels. Als de hoofdleiding eenmaal ligt 
kunnen de huisaansluitingen worden ge-
maakt.

Redactie: Ton Kalkers
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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  
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, telefoonnr: 289231.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST 
MIDDEN-LANGSTRAAT (ISD)
Zanddonkweg 16, 5144 NX  Waalwijk. Tel. 
671000. De info & adviesbalie is op elke werk-
dag geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Dagelijks 
telefonisch 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.

HET ZORGLOKET
Voor vragen over welzijn, wonen, zorg en jeugd-
hulp, e-mail: zorgloket@loonopzand.nl.

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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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

THEBE
Wijkverpleging, begeleiding,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, 06-2182300.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: www.ehbo-loonopzand.nl.

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

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van 
mens tot mens 0900-0767.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE: 013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode 
zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij 
strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Wijzigingen worden tijdig aangegeven.
2022 Uiterste inleverdatum kopij
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
Nr. 8 verschijnt op 4 mei 25 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.

Februari
12 Soos in De Kuip van 19.00 tot 21.30 

uur. Geldige QR-code en mondkapje.
13 Concert NAT KING COLE trio in Het 

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

14 Valentijnsdag.
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.

16 Gemeenteraadsverkiezingen in o.a. 
de gemeente Loon op Zand.

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

19 Sophia՚s	 Vereeniging	 concert	 in	 de	
Nieuwe Kerk in Den Haag, 20.00 uur.

20 Koffieconcert	 in	 De	 Wetering	 door	
leerlingen blaasinstrumenten van 
Sophia’s om 10.00 uur.

20 Uno Animo 1 - Beek Vooruit 1 om 
14.00 uur.

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 



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



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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