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

Uit de coronacrisis?
Het lijkt er sterk op dat we grotendeels uit de inmiddels twee jaar durende coronacrisis 
geraken. De versoepelingen volgen zich steeds sneller op en dat is natuurlijk prettig voor 
ons	allemaal.	Als	deze	column	wordt	geschreven	moeten	die	versoepelingen	nog	officieel	
worden afgekondigd, maar vooraf stonden al veel seinen op groen. Het lijkt er zelfs op dat 
we, zij het op een bescheiden manier, weer carnaval kunnen vieren! We gaan het zien!

Maar echt uit deze crisis geraken zal nog een tijd duren en de nodige aandacht én aanpak 
vereisen, want de sporen die deze heeft achtergelaten zijn niet zomaar weg te poetsen. 
De SER (Sociaal Economische Raad) bracht een aantal burgers, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties en wetenschappers bij elkaar om te praten over nieuwe kansen met de 
vraag: hoe komen we beter uit deze crisis? Ofwel: hoe bieden we problemen het hoofd en 
hoe versterken we het goede? Het leverde een boeiend artikel op.

Deze gesprekken leverden uiteindelijk vijf aanbevelingen op. Als eerste: Blijf solidair met 
de mensen die de zwaarste klappen hebben gekregen, want voor hen is het niet even 
‘teruggaan	naar	normaal’.	Voor	mensen	die	depressief	zijn	geraakt,	financiële	problemen	
hebben gekregen of hun baan hebben verloren. Tweede aanbeveling: Zorg voor een duur-
zaam economisch herstel. De overheid wordt aangespoord om o.a. het onderwijs, een 
rechtvaardige inkomensverdeling, vergroening, energietransitie en woningverduurzaming 
extra aandacht te geven. Als derde aanbeveling: Houd de zorg voor elkaar vast, zoals we 
dat in coronatijd ook deden. Zoals boodschappen doen, medicijnen halen voor kwetsbare 
en eenzame mensen en hen regelmatig bellen of appen. Dat om te voorkomen dat ie-
dereen zich weer terugtrekt achter zijn/haar eigen voordeur. Hier ligt ook een taak voor 
gemeenten en maatschappelijke organisaties.
De vierde aanbeveling: Maak ruim baan voor het nieuwe werken en leven. Daarvoor is het 
optimaliseren van de digitale infrastructuur hard nodig. Dat is niet alleen belangrijk om 
daarmee het thuiswerken te vergemakkelijken, maar bijvoorbeeld ook ideaal voor mensen 
die een chronische ziekte hebben. Zij kunnen hieruit hun voordeel halen door een deel 
van de (controle)-consulten digitaal te doen. En wat dacht u van het online aanbieden 
van theatervoorstellingen en concerten als je er niet naar toe kunt? Als vijfde en laatste 
aanbeveling richting de overheid: Zet de dialoog met de samenleving voort! Ga meer in 
gesprek met burgers en betrek hen bij plannen die worden gemaakt. En niet onbelangrijk: 
doe ook iets met hun bijdragen!

Uiteraard zijn het de meest spraakmakende conclusies die we uit het SER-artikel hebben 
overgenomen, maar de strekking moge duidelijk zijn. Het ‘uit de coronacrisis komen’ 
gaat iets verder dat weer naar de kroeg kunnen, onbelemmerd vakantieplannen maken, 
QR-code overboord gooien met alle andere belemmeringen erbij, enz. Daarvoor is er in de 
afgelopen twee jaar teveel met ons allemaal gebeurd.
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De tijd heeft vleugels, geen teugels

Hoeveel weken hebben we nog?
Als je tachtig jaar wordt heb je tijdens je 
leven ongeveer 4000 weken te besteden, 
zo berekende journalist Oliver Burkeman in 
zijn boek. En een week is voor de meeste 
mensen zo voorbij. Je staat op, ontbijt, 
brengt de kinderen naar school, gaat naar 
je werk of thuis werken, je bent bezig met 
van alles, je wordt er al of niet moe van 
en dan zijn de kinderen al weer thuis voor 
je het weet, er moet gekookt worden, 
gegeten, sporten, nog even ontspannen en 
hup weer een dag voorbij. En als je goed 
slaapt is de nacht ook voorbij voordat je er 
erg in hebt. Een week is niks.

Opgesnoepte weken
Ben je 30 jaar heb je al ruim 1560 weken 
van de 4000 opgesnoept. Bij 40 jaar zit je 
al op de helft. Als je nog ouder bent, en ik 
heb ondertussen de 75 bereikt, dan resten 
er tot de 80 nog maar 260 weken. Dat voelt 
wel als heel erg weinig. Nou had ik de ge-
dachte om maar in de voetsporen van mijn 
ouders te treden en ongeveer 90 jaar te 
worden. Dan resten me nog 780 weken. 
Dat klinkt al beter. Als dat dan ook nog lukt 
zonder al te veel piepen en kraken en an-
dere mankementen zou dat mooi zijn. Maar 
helaas er is geen garantie.

Tijd heeft vleugels, geen teugels
‘De tijd vliegt en je kunt hem niet stop-
pen’ is het spreekwoord. Oliver Burkeman  
betoogt in zijn boek dat je die korte tijd 
op aarde ruwweg op twee manieren kunt 
invullen. De eerste manier is: probeer zo 
veel mogelijk dingen te proppen binnen de 
geringe tijd die je hebt. Je bent dan altijd 
druk, druk, druk, hebt steeds het gevoel 
dat je tijd tekort hebt en loopt hopeloos 
achter de feiten aan. Omdat je zo aan het 
jakkeren bent, voel je vooral spijt van de 
zaken die niét zijn gelukt, die je niet hebt 
kunnen doen.

Manier twee is accepteren dat het je in die 
korte tijd toch nooit gaat lukken om álles 
van je lijstje af te vinken. Aangezien je 
sowieso minder tijd hebt dan je zou willen, 
kun je maar beter heel goed nadenken over 
welke zaken belangrijk genoeg zijn om die 
kostbare levenstijd aan te besteden.
Wil je werk blijven doen waar je geen vol-
doening uit haalt, wil je door blijven sud-
deren in een relatie die al vastgelopen is? 
Wil je de energie bij je weg laten slurpen 
door anderen in plaats van energie krijgen 
van contacten, activiteiten, enz? Kortom, 

gooi tijdig het roer om en  
zoek naar zinvolle zaken, die 
je voldoening geven. Waar je 
blij van wordt.

Aanvaard gewoon dat je toch 
onvoldoende tijd zult heb-
ben voor al je plannen, leg 
de focus op de dingen die er 
wérkelijk toe doen, aldus de 
auteur. Het is op zijn minst 
een gedachte die veel gezel-
liger klinkt, maar keuzes 
vraagt.
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Het roer omgooien
In het BD van 12 oktober 2021 las ik dat 
voormalig luitenant-kolonel Saskia van de 
Graaf (73) haar propvolle agenda zonder 
pardon heeft leeggemaakt. Ik zie haar als 
een mooi voorbeeld van het roer omgooien. 
Doen wat je zelf zinvol vindt, waar je en-
ergie in wilt steken en energie van krijgt.

Ze vertelt erover: “Als ik terugkijk, ben ik 
mijn hele leven in de weer geweest. Al-
tijd actief. Altijd bezig.” Ze vertelt over 
haar verantwoordelijk en hectisch werk bij 
de luchtmacht als manager, het opvoeden 
van twee kinderen, vrijwilligerswerk en 
sporten. Na haar pensionering ging ze les 
geven en kwam de mantelzorg erbij voor 
haar ex-man tot zijn overlijden. Ze werd 
gevraagd voor allerlei voorzitterschappen 
van verenigingen en ze deed het, want ze 
dacht: ‘iemand moet het doen’. Het was 
een complete dagtaak, altijd druk, druk.

Door corona viel alles stil 
Dat leidde tot een verrassende ontdekking. 
“Ik bleek het namelijk he-le-maal niet erg 
te vinden dat alles stopte en ik niks meer 
kon doen. Integendeel. Ik genóót. Eindelijk 
uitslapen. Eindelijk in alle rust aan tafel 
met	een	krant	en	een	kop	koffie.	Eindelijk	
zonder haast het bos in met mijn hond. 
Een openbaring was het, echt, en ik heb 
dus meteen al mijn functies neergelegd. 
Huppekee, klaar, over, uit. Want, zeker, ie-
mand moet al dat vrijwilligerswerk doen, 
maar die iemand ben ik niet meer.
Nu pruts ik wat in en om het huis, doe 
het was- en strijkwerk voor mijn zoon die 
hier met zijn vriendin dichtbij woont. Ik 
verkoop ook veel spul via Marktplaats, dat 
houdt me lekker bezig en ik zaag bijvoor-
beeld al mijn eigen haardhout met mijn 
eigen cirkelzaag. Ja, je hebt gelijk, ik ben 
nog steeds druk, maar met één verschil: 
ik móét en hóéf niks meer.’’ En zo gaan 
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ook voor deze mevrouw de weken onver-
minderd snel voorbij. De invulling ervan is 
echter anders geworden, ze heeft het roer 
omgegooid en een andere zinvolle beteke-
nis aan haar weken gegeven. Om het roer 
om te gooien hoef je niet te wachten tot je 
oud bent, dat kun je op elke leeftijd doen.

Het leven lijkt sneller te gaan   
als je ouder wordt
De jeugd, met nog heel veel weken voor 
zich, denkt; “dat ga ik later nog wel eens 
doen.” Ouderen denken; “ik moet opschi-
eten anders komt het er niet meer van.” 
Zij ervaren dat het leven sneller lijkt te 
gaan. Dr. Douwe Draaisma, een psycholoog 
die bekendheid geniet door zijn bekroonde 
boeken over de werking van het menselijke 
brein, heeft het uitgezocht. 63Draaisma 
noemt enkele factoren uit psychologisch 
onderzoek die een verklaring kunnen bie-
den voor de ervaring dat het leven sneller 
lijkt te gaan als je ouder wordt.

Allereerst de menselijke neiging om ge-
beurtenissen	recenter	te	dateren	dan	reëel 
is. Die TV is in onze herinnering nog niet zo 
oud, 5 jaar hoogstens. Blijkt 8 jaar te zijn. 
Die vakantie in Griekenland was in 2014, 
maar blijkt al in 2011 te hebben plaats-
gevonden. Verder blijkt dat herinneringen 
aan vroeger op latere leeftijd, over een 
periode die veel herinneringen oproept, in 
de beleving langer geduurd. Die lange hete 
zomer, die mooie schoolvakanties vroeger, 
toen we naar zee gingen, die bleven duren 
in onze beleving.

Tenslotte spelen fysiologische processen 
een rol. Zo kan lichaamstemperatuur de 
subjectieve tijd versnellen of vertragen. 
Bij hoge koorts of kunstmatige slaap op 
de intensive care is de tijd voorbij zonder 
dat je daar weet van hebt. Maar er zijn 
veel meer fysiologische klokken die onze  
tijdservaring (kunnen) beïnvloeden: “In 
ons lichaam tikken tientallen fysiologische 

klokken. Ademhaling, bloeddruk, hartslag, 
hormoonafgifte, celdeling, slaap, stofwis-
seling, temperatuur – al deze processen 
hebben hun eigen cyclus en geven op hun 
beurt ons leven ritme en cadans.”

Tot een bevredigende en sluitende verkla-
ring van de ervaring dat het leven sneller 
gaat als je ouder bent, komt Draaisma ech-
ter niet. De uitkomsten van allerlei proe-
ven wijzen niet in dezelfde richting. De 
seconden, minuten, uren, dagen, weken, 
maanden en jaren blijven gewoon even 
lang. Alleen in onze beleving gaat de tijd 
altijd sneller.
Dus schrik niet als er alweer een week 
voorbij is. Dat is helemaal niet erg als je 
hem zinvol hebt besteed en je er met vol-
doening op terug kijkt.

Ton Biberon

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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl

Mededeling van tankstation Berkman

Deze week zijn in onze zelfbedieningsboxen   
pin-aparaten geplaatst.

Vanaf heden kunt u naast contant geld ook   
pinnen om zo de wasserette ‘aan’ te zetten.

U kunt uw auto, fiets of scooter wassen,   
dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur.
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Studio Anna opent binnenkort haar deuren...
En ik mocht alvast een kijkje nemen!

In één van de laatste Torens van 2020 
schreven we over de overname van Being 
Fit door Anna van den Dobbelsteen. Op 
haar eigen manier heeft zij de sportlessen 
overgenomen van Ingrid van Loon en onder 
de naam Anna Body Food & Mind hier haar 
eigen draai aan gegeven.
Van meet af aan was dit een hobbelige rit. 
In januari 2021 is ze gestart, midden in een 
lockdown. Absoluut niet de start waar je 
op hoopt. Dit vergde behoorlijk wat cre-

ativiteit, maar Anna ging allesbehalve bij 
de	pakken	neer	zitten.	Ze	ging	filmpjes	op-
nemen van work-outs zodat ze haar leden 
fit	 de	 lockdown	door	 kon	 helpen	en	 later	
werden de lessen naar buiten verplaatst. 
Uiteraard was ze dolblij toen ze eindelijk 
weer live lessen kon geven en eindelijk kon 
doen wat ze het liefste doet.

Studio ‘Anna’
Helaas volgende later een tweede, geluk-
kig kortere, lockdown, en een avondslui-
ting waarin ze wederom haar deuren moest 
sluiten. De uitdagingen bleven elkaar op-

volgen. Maar Anna blijft positief, kijkt 
graag vooruit en wil met haar sportlessen 
mooie stappen maken.
Eén van deze stappen is het hebben van 
een eigen ruimte, wat nu werkelijkheid 
wordt. Per 1 maart 2022 opent ze ‘Studio 
Anna’, haar eigen plek waar ze haar lessen 
kan geven. Een droom die uitkomt! Al sinds 
de overname wil Anna het allerliefst een 
eigen plek. Lange tijd heeft ze rondgeke-
ken, wat was nu een geschikte ruimte voor 

haar voor het geven van haar 
lessen en het uitvoeren van 
haar plannen? Uiteindelijk 
werd het De Wetering, cen-
traal, toegankelijk en, niet 
onbelangrijk, met alle beno-
digde faciliteiten. Hier heeft 
Anna ruim een jaar met veel 
plezier lesgegeven, maar het 
bleef kriebelen.

Hoewel Anna het prima naar 
haar zin had in De Wetering, 
bleef de wens voor een eigen 
ruimte onverminderd. Meer-
maals heeft ze hier ruim-
tes voor bezocht maar alles 

moest kloppen voor haar en dit bleek nog 
niet zo gemakkelijk. Het goede gevoel had 
ze nog niet gehad. Met een op handen zijn-
de verbouwing van De Wetering spookten 
de plannen steeds vaker door haar hoofd. 
Bovendien zou ze sowieso (tijdelijk) moe-
ten verhuizen. Hoe gaaf zou het zijn als 
dit naar haar eigen ruimte kon. Ze besluit 
de plannen concreet te maken en dit keer 
moest en zou de zoektocht slagen.

Geslaagd!
En of dit geslaagd is! Trots ontvangt Anna 
mij op De Hoogt 19 (boven ACL auto’s) en 
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neemt me mee naar boven om de studio 
te laten zien. Hier wordt hard gewerkt 
om binnen enkele weken open te kunnen. 
Het ziet er heel goed uit en de potentie is 
duidelijk zichtbaar. “Ik ben gezegend met 
een handige vriend, want er moest stiekem 
echt wel veel gebeuren”, zo vertelt Anna 
mij. Er werd verlichting aangelegd, muren 
en plafonds geplaatst, 
ventilatie geïnstalleerd, 
geschilderd en zo kan ik 
nog wel even doorgaan.
Inmiddels heeft de ver-
bouwing de laatste fase 
bereikt en komt het einde 
in zicht. “Het is echt nog 
wel veel werk, maar alles 
begint samen te komen 
zoals hoe ik het bedacht 
heb en het is bijna tijd 
voor de puntjes op de i.”

Overal is over nagedacht 
en Anna heeft de ruimte 
helemaal naar eigen wens 
in kunnen richten. Er is 
meer dan voldoende ruim-
te voor het geven van de 
lessen, maar een goede 
garderobe mag natuurlijk niet ontbreken. 
Ze heeft plaats nodig om haar spullen op te 
bergen en de ruimte is uitgerust met een 
keukentje en grote, robuuste tafel.
Anna	wil	met	haar	studio	een	ruimte	creë-
ren waar haar leden echt een moment voor 
zichzelf kunnen pakken. Er wordt gewerkt 
aan conditie en kracht, maar ook aan ont-
spanning. Daarom waren de eisen aan een 

ruimte ook zo hoog. Mensen moeten zich 
op hun gemak voelen, even de drukte van 
alledag vergeten en uiteraard mag de mo-
gelijkheid tot het drinken van een kop kof-
fie	of	thee	niet	ontbreken.	Er	is	ook	zeker	
ruimte voor gezelligheid. Dit blijkt ook uit 
de trouwe ledenschare die Anna heeft we-
ten te behouden/op te bouwen. Ze hebben 

met man en macht geholpen met de ver-
bouwing van de studio.

Ook de leden ontkwamen er niet aan, één 
groep heeft eigenhandig, bij wijze van 
warming-up, alle pakken laminaat naar bo-
ven gesjouwd. Als dat geen commitment is.

Op 7 maart de eerste les
Nu ik de studio met eigen ogen gezien heb 
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kan ik wel zeggen dat het gelukt is een 
dergelijke plek neer te zetten. Haar gedre-
venheid, persoonlijke aanpak, duidelijke 
visie en ruime ervaring zorgen ervoor dat 
iedereen zich op haar gemak kan voelen in 
de studio. Anna gaat gedurende de eerste 
week van maart ervoor zorgen dat alles af 
is en natuurlijk ‘verhuizen’. Al haar spullen 
moeten een plaatsje krijgen in de studio. 
Op 7 maart geeft ze hier dan haar eerste 
les. En het aanbod hierin is uitgebreid.

Zo is er drie keer per week bodyshape, 
drie keer per week klassiek pilates, één 
keer	per	week	55+	fit	en	daarnaast	ook	de	
Bos & Duin-trainingen, welke altijd buiten 
zijn, waar ze ooit mee is begonnen. Ook 
biedt Anna personal training aan en met de 
komst van deze studio worden deze moge-
lijkheden alleen maar groter.

Wellicht is de bestickering u ook al opge-
vallen? De kans is natuurlijk groot dat u een 

  

Stekplanten, tuinzaden & pootaardappelen 
Meststoffen, beendermeel, enz. 

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

compost & turf 
kruiwagens 

tuingereedschappen 
worteldoek 

 
 

Sier- & moestuinen 
 

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

 

keer	langs	De	Hoogt	gewandeld,	gefietst	of	
gereden komt. Kijk dan eens omhoog, het 
valt zeker op. En mocht u meer informatie 
willen over de lessen die Anna geeft of de 
mogelijkheden voor u, dan is zij bereikbaar 
via: annavandendobbelsteen@gmail.com  
of 06-24895801.

Een	 proefles	 is	 uiteraard	 altijd	 gratis	 en	
vrijblijvend.

Redactie: Kristel Vermeer

De volgende Toren-editie…

De volgende editie verschijnt vanaf 16 
maart. Uw bijdrage(n) hiervoor kunt u 
tot dinsdag 8 maart 19.00 uur inleveren 
bij de redactie via:
info@ronddetoren.nl.
Eerder mag ook: heel graag zelfs!
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Voorleesmiddag voor peuters, 
kleuters en hun (groot)ouders!
In de Bibliotheken Kaatsheuvel en Loon 
op Zand kun je heerlijk luisteren naar de 
mooiste, grappigste en spannendste ver-
halen. Alle peuters, kleuters en natuurlijk 
(groot) ouders zijn van harte welkom bij 
dit gezellige en gratis voorleesmoment.

Marianne leest voor in Kaatsheuvel en voor-
leesopa Ruud zal in Loon op Zand verhalen 
vertellen. Naast dat het natuurlijk erg ge-
zellig is, is het ook van groot belang voor 
de taalontwikkeling van een kind. Kinderen 
die regelmatig worden voorgelezen hebben 
namelijk een grotere woordenschat.
Je bent woensdagmiddag op onderstaande 
data van harte welkom bij het voorlees-
halfuurtje in de Bibliotheek Kaatsheuvel en 
Bibliotheek Loon op Zand.

Wanneer?
Bibliotheek Kaatsheuvel
•	Tijd: 14.00 tot 14.30 uur.
•	Data: 16 maart, 6 en 20 april, 18 mei,  

   1 en 15 juni en 6 juli.
Graag aanmelden bij de bibliotheek of mail 
naar: kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl.

Bibliotheek Loon op Zand
•	Tijd: 15.00 tot 15.30 uur.
•	Data: 23 februari, 23 maart, 25 mei  

  en 22 juni.
Graag aanmelden bij de bibliotheek of mail 
naar: Loonopzand@bibliotheekmb.nl.

Toegang is gratis. De Bibliotheek voldoet 
aan de protocollen en richtlijnen van het 
RIVM.
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De kracht van woorden
Op weg naar de supermarkt, een schitte-
rende wintermorgen, een radiofragment:

Woorden zijn krachtig, hebben veel impact 
en leveren soms net zoveel begrip als on-
begrip op. Soms bedoeld, soms onbedoeld. 
De aanleiding is het seksueel overschrij-
dend gedrag dat nu zo in het nieuws is. 
Voor mij geen enkele verrassing dat het 
zo groot is, al verrast het tijdstip me mis-
schien toch, 2022. Waarom duurde het zo 
lang? En ook vooral: laat het oordelen aan 
de rechter over.

Wat voor een rol speelt taal hierin, vraag 
Frits Spits zich af? Hoe belangrijk is het je 
woorden af te wegen, vooral in zulke ge-
voelige kwesties? Voor woorden is een gro-
te rol weggelegd, zo denkt hij, want als de 
klemtoon anders is of de context in de zin 
waarin je de woorden gebruikt; het maakt 
soms een wereld van verschil. Zeg je tegen 
een geliefde ik ben knettergek op jou, dan 
betekent dat heel iets anders dan dat je ie-
mand knettergek vindt. Hetzelfde woord, 
andere context, totaal andere beleving.
U kunt het allemaal terugluisteren in de 
uitzending van 12 februari…

Jeugdsentiment
Frits Spits was op Radio1 met zijn Taal-
staat. Spits is een oude rots in de branding 

uit mijn jeugd. Thuis aan tafel luisterden 
we altijd naar zijn andere radioprogram-
ma, tussen 18 en 19 uur. We aten altijd 
drie gangen (soep, aardappelen/groenten/
vlees, pudding) en samen met mijn moe-
der en zusje ruimden we op en deden we 
de afwas. D’n omwas, op z’n Tilburgs ge-
zegd. Mijn zus en ik moesten wekelijks het 
afwassen en afdrogen afwisselen en mijn 
moeder ruimde alles op. Mijn zus had trou-
wens de irritante gewoonte om zich tijdens 
de afwas uit de voeten te maken. De reden 
zal ik achterwege laten, maar herkent u 
het misschien?

Mijn vader ging na het eten meteen weer 
zijn garage in om zo wat geld bij te ver-
dienen met zijn passie, auto’s. We konden 
daardoor vaak genieten van zijn andere 
grote hobby’s: uit eten en op vakantie 
gaan. Onze ouders lieten ons op deze ma-
nier veel van de wereld zien. Dat je er hard 
voor moest werken ook!

De Avondspits, zoals het iconische ra-
dioprogramma van Hilversum 3 heette, 
draaide van 1978 tot 1995 (!) en had vele 
duizenden vaste luisteraars. Er was plaats 
voor goede muziek van alle tijden, wat 
achtergrondinformatie en af en toe een 
taalgrapje. Een wedstrijd met een zelfver-
zonnen limerick ook. Ik denk er nu nog met 
plezier aan terug en misschien is daar zelfs 
mijn liefde voor taal ontstaan. Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, het maakt me niet uit. 
Later voor de hobby kwam het Italiaans er-
bij, maar ook Farsi vind ik prachtig. Ara-
bisch en Russisch vind ik dan weer niet zo 
mooi door de wat hardere (keel)klanken, 
maar die talen intrigeren me wel, al was 
het alleen maar omdat ik er slechts een  
enkel woord van versta.

Op deze ochtend brengt de stem van Frits 
Spits me plots terug in de tijd. Oh, had ik 
maar geweten dat Spits zijn universitaire 
studie Nederlands aan de Hogeschool in 
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Tilburg deed, want dat was op het einde 
van onze straat. Nu zou ik met hem willen 
praten over de kracht van woorden, die ik 
zo veel gebruik in mijn werk als verpleeg-
kundige in het onderwijs. Ik probeer vaak 
stil te staan bij de impact die mijn woor-
den kunnen hebben en wijs er collega’s ook 
weleens -voorzichtig- op. De jonge mensen 
waar we mee mogen werken zijn volop in 
ontwikkeling en kwetsbaar, hoe hard hun 
buitenste schil ook lijkt. Het is allemaal zo 
pril en de wereld is soms zo hard. Of ben ik 
dan te zacht?

De kracht van woorden:
Ik denk nog weleens aan een leraar die voor 
een volle klas een opmerking maakte over 
de rok en laarzen die ik droeg. Hij vond 
die blijkbaar niet mooi. Wilt u geloven dat 
ik daarna wel 15 jaar bijna nooit rokken 
meer droeg? Toen ik in Loon op Zand kwam 
wonen, schrok ik me rot toen ik de man 
in kwestie tijdens de boodschappen tegen-
kwam. Ik dacht bij hem een vage blik van 
herkenning te zien, maar we hebben elkaar 
nooit gesproken.

Het voelt als een gemiste kans dat ik dit 
voorval nooit met hem heb gedeeld. Ge-
woon, als twee volwassen mensen, van 
gedachten wisselen. Die woorden hoefden 
geen haat te dragen.
Leraren die op een andere manier indruk 
op mij maakten waren er gelukkig ook en 
van	zo’n	voorbeeld	wil	ik	u	een	filmpje	la-
ten zien. Ik leg u uit waar het over gaat.

In 1963 wordt ten zuiden van London Ian 
Wright geboren. Het gezin waar zijn wiegje 
staat is allesbehalve een veilige plek. Het 
manneke is druk, onhan-
delbaar en wordt vaak 
uit de klas gestuurd. Als 
hij op een dag voor de 
derde keer op de gang 
zit, komt er een oudere 
leerkracht voorbij. De 

man is altijd keurig in het pak en streng, 
althans, dat denkt Ian. Hij durft daarom 
niet op te kijken en slaat uit angst zijn 
ogen neer. Het enige wat hij ziet zijn de 
blinkend gepoetste, zwarte schoenen van 
Mister Pigden.

Mister Pigden, zoals de kinderen van de 
Turham Junior School hem aanspreken, is 
dan plm. 41 jaar oud en geboren als Sidney 
Charles Pigden. Als jongen van net 20 jaar 
meldt hij zich aan bij de RAF, de Britse Ro-
yal Air Force. Hij wordt piloot en vecht bij 
het 164e squadron in de Tweede Wereldoor-
log. Hij overleeft meer dan 100 grondaan-
vallen en na de bevrijding van Europa vliegt 
hij met zijn overgebleven kornuiten op 15 
september 1945 boven Buckingham Palace; 
een eretaak.

Terug naar die gang en dat jongetje met 
het zweet in zijn handen…
Mr. Pigden staat minutenlang naar hem te 
kijken, maar spreekt geen woord, loopt 
dan de klas in en vraagt toestemming aan 
Ian’s leraar om hem mee te nemen. Ian’s 
leven neemt dan een andere wending: hij 
krijgt taakjes en mag o.a. de schoolmelk 
uitdelen. Als hij zich niet gedraagt, mag 
hij niet voetballen van Mr. Pigden, maar hij 
leert hem wel lezen en schrijven. Hij wordt 
letterlijk	en	figuurlijk	gezien	en	hoewel	hij	
de onveilige situatie thuis met niemand 
durft te bespreken verandert dit contact 
zijn leven. Drastisch! Mr. Pigden wordt de 

 °Sidney Charles Pigden. (Foto Daily Mail, UK)
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eerste	mannelijke	figuur	 in	 zijn	 leven	die	
een positieve rol inneemt. Hij wordt zijn 
held, zijn voorbeeld.

Ian Fire Wright
Later wordt Ian Wright, bijgenaamd Fire, 
wereldberoemd als 33-voudig Brits voet-
balinternational en topscorer bij Arsenal. 

 ° Ian ‘Fire’ Wright (rechts) ontmoet Mr. Pigden.
 (Foto: ITV)

Een	 fijne,	 sportieve	 voetballer,	 zo	 om-
schrijft men hem en zo wordt Ian zelf een 
rolmodel voor vele jonge kinderen. In 1998 
neemt hij afscheid van het voetbalshirt. 
Als	hij	 in	2005	zijn	autobiografie	A life in 
football schrijft, zoekt hij Mr.Pigden, maar 
hoort dat hij overleden is. Toch vindt ie-
mand zijn rolmodel en op een lege tribune 
van zijn Arsenal wordt Ian totaal verrast als 
ze elkaar na 40 jaar ontmoeten.

In 2017 overleed Mr. Pigden. Ian Wright ont-
hult ter nagedachtenis aan zijn held een 
plaquette bij zijn oude bassischool. “Het 
allermooiste wat ik ooit deed”, zo zei hij.
Ook Mr.Pigden was apetrots op zijn pupil. 
“Toen jij voetballer werd bij het nationale 
elftal was ik zelfs trotser dan toen ik over 
Buckingham Palace vloog.”

Wat vindt u, ontroerend toch?

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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En toch carnaval in De Wetering

Veel te laat kwam het bericht dat er weer 
veel mogelijk zou zijn met carnaval. “Wat 
gaan we doen met carnaval” was de eerste 
reactie van Carla op het verlossende be-
richt van Ernst Kuipers. Lang hoefden wij 
er niet over na te denken of we wat zouden 
ondernemen, maar wel hoe. Onze keus was 
snel gemaakt. 
Simpel moest het zijn en is het geworden. 
Niets doen is voor Carla en mij nooit een 
optie. Het gaat als volgt, zaterdag 26 fe-
bruari en maandag 28 februari vanaf 15.00 tot 21.00 uur in de foyer een super DJ-

Edje. In de grote zaal een springkussen en 
vermaak voor de kids. Een versierde De 
Wetering, gratis entree, en misschien nog 
een verrassende artiest tussendoor. Voeg 
bij dit alles een geweldige sfeer en we zijn 
de pandemie voor altijd vergeten.

Tot zaterdag, 
Rini en Carla en team De Wetering
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Met spoed woonruimte gezocht

Helaas moet ik, samen met mijn zoontje 
van 4 maanden, per 1 april mijn woning 
uit.

Wie weet is er een Torenlezer die de 
gouden tip heeft, dan hoor ik het graag: 
06-83792672.

Groetjes,
Puck Verschut

Hartelijk dank

Wij willen iedereen bedanken voor 
alle steun en betrokkenheid na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, mijn 
moeder en onze oma

Lies Hoesen- v.d. Louw

Bedankt huisarts dkt. Kools voor alle 
goede zorgen!

Rien Hoesen
Jan en Desiree
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KIEN’s Kolumn
Deze column gaat niet de hele 444 
woorden over het volgende, want daar 
zit het merendeel van de mens niet op 
te wachten, maar ik zal niet de enige 
zijn die verbaasd is. Waarom denken 
sommige mannen dat het versturen van 
een foto van hun geslachtsdeel een goed 
idee is? Is het de arrogantie die spreekt, 
waardoor ze denken dat de ontvanger 
van die foto daar graag naar kijkt/het 
een mooi object vindt/onder de indruk 
is?

Ik help die mannen graag: wake-up call, 
dat is niet zo jongens! Daarnaast, welke 
hersencel mis je (of staat in de verkeer-
de volgorde) om te denken dat het een 
goed idee is om dat naar een medium te 
sturen dat foto’s opslaat? Waardoor je 
dus voor de rest van je leven als ‘digitale 
potloodventer’ door het leven gaat als de 
ontvanger geen zin heeft om naar jouw 
leuter te kijken. Hoe triest en hoe dom 
is dat eigenlijk? Ga dan op straat staan 
met je lange regenjas open geslagen, als 
een echte man.

Waar heb jij gezeten?

Vanochtend hoorde ik een discussie op 
Qmusic tussen radio DJ’s Mattie en 
Marieke. De vraag was of ouders hun 
kinderen verplichten om de locatiebe-
paling op hun mobiele telefoons aan te 
zetten, zodat de ouders op elk moment 
kunnen zien waar hun kinderen zijn. Ik 
vind dat interessante discussies omdat 
mijn kinderen nog geen telefoon nodig 
hebben en ik kan maar voorbereid zijn 
op het moment dat ik thuis dit gesprek 

moet gaan voeren. Voorstanders gooien 
het vooral op het veiligheidsaspect. Als 
een tiener nog niet thuis is op het afge-
sproken tijdstip dan kan de ouder kijken 
waar het kind uithangt (“want ze nemen 
hun telefoon toch niet op als ik bel”). De 
voorstanders claimen dat ze niet de hele 
dag naar Google Maps zitten te staren 
om te zien waar hun kinderen zijn. Te-
genstanders vinden dat dit de privacy 
van hun kinderen aantast.

Heb ik dat weer. Ben ik het met de voor- 
en tegenstanders eens. Dan denk ik er 
gewoon nog een jaartje of zes over na. 
Misschien hebben we tegen die tijd onze 
kinderen al wel gechipt met een GPS-
tracker.

Dit soort onderwerpen doen me altijd 
denken aan die goede oude eenvoudige-
re tijd. Toen er nog telefooncellen* wa-
ren en we uit school met een paar kinde-
ren naar sekslijnen gingen bellen en we 
daarvoor allemaal twee gulden inlegden. 
Mijn ouders konden 
niet traceren waar ik 
was en ze konden ook 
mijn belgeschiedenis 
niet checken. Zo fijn, 
die goeie ouwe tijd.

* hokje op de stoep met 
veel glas met een telefoon 
erin vast gemaakt voor al-
gemeen gebruik waar je 
geld in moest stoppen om 
te kunnen bellen.
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BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

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

GEEN 
POLONAISE...

...MAAR WÉL EVEN
PAUZE

Carnaval wordt ook dit jaar weer anders dan we 
gehoopt hadden. Helaas! Toch zijn wij er even 
tussenuit om op te laden en er daarna weer fris 
tegenaan te kunnen!

Daarom is de zaak van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 
maart gesloten. Daarna staan we weer helemaal 
voor u klaar!

Wéér
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Wat doen die buizen in de bossen?

Henk de Jong stuurde ons deze foto met 
de opmerking: “In onze bossen zagen we 
deze buizen. Heeft iemand een idee wat 
dat zijn?”

Mocht iemand weten wat de bedoeling er-
van is, dan zou de redactie erg geholpen 
zijn als u hierop wilt reageren via info@
ronddetoren.nl. Dan kan zij die reactie(s) 
eventueel opnemen in de volgende editie 
en kunnen we Henk daarmee ook helpen!

Heeft u ook een bijdrage voor ‘Opvallend’? 
De redactie ontvangt uw bijdrage graag in 
haar e-mailbox: info@ronddetoren.nl. □

Aan de houtliefhebber,
Een jaar heb je erover gedaan om de hout-
stapel in de carport bij mij aan huis, blok 
voor blok toe te eigenen. Zelf heb ik het 
hele jaar niet gestookt. Nu ik in verband 
met de hoge energierekening de speksteen-
kachel wilde laten branden, is het hout op.       
Na het vernieuwen van het raampje van de 
kachel in januari 2021 heb ik deze het hele 
jaar niet gestookt. Vreesde dat het kostba-
re venstertje opnieuw zou barsten. Daarom 
is januari de peildatum voor mij en weet 
ik dat ik vanaf toen niets van het hout heb 
gebruikt.

Ik kan goed delen. Als iemand vindt het 
hout hard nodig te hebben, dan mag hij of 
zij het hebben van mij. Zeker in deze dure 
tijd. Mijn energierekening is ook verdub-
beld, dus af en toe de kachel stoken was 
een goede oplossing geweest. Helaas heeft 
een ander dat voor mij anders beslist.

Met dit bericht wil ik een signaal afgeven. 
Het gaat mij om het vertrouwen. Hoever 
kan de ander gaan en zich dingen toe ei-
genen om zo mijn vertrouwen te bescha-
men en te beschadigingen? Ik wil de ander 
blijven vertrouwen. Wil in vertrouwen blij-
ven wonen in het huis waar ik nu alleen 
in woon. Me beschermd voelen door mijn 
dorpsgenoten. En dat mijn spullen ook vei-
lig zijn.

Vuur geeft je warmte. Heeft deze manier 
om aan hout te komen je ook een warm 
gevoel gegeven? Heeft het je hart ook ver-
warmd?

Bewoonster Ecliptica 5
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DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

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

Gerlachusstraat 77 Prijzen:
Loon op Zand Kinderen tot 12 jaar € 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

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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Piet en zoon Carlo Dingemans:

Over kerstbomen kun je het hele jaar praten!
Met een Toren-vertraging het beloofde in-
terview met vader en zoon Dingemans. 
Inderdaad: van de, in Loon en omstreken 
bekende, kwekerij Dingemans.

De kerstspullen zijn allang weer opgebor-
gen in de dozen, bakken of tassen (bij mij 
persoonlijk zijn alle drie de opbergvoor-
beelden van toepassing) met wellicht het 
voornemen ze bij de volgende boomversie-
ring eens écht goed uit te zoeken en wat 
dingen weg te doen (gaat mij waarschijn-
lijk weer niet lukken).

We hebben zin in het voorjaar, laat maar 
komen die aangename(re) temperaturen, 

lekker uit de wind in het zonnetje een bak-
kie doen, liefst zonder jas. Is dit dan een 
goed moment om het over kerstbomen te 
hebben? Jazeker, over kerst(bomen) kun je 
toch het hele jaar praten, als het aan de 
familie Dingemans ligt helemaal, zij praten 
er niet alleen het hele jaar over, ze zijn er 
het hele jaar mee bezig!
Mocht het idee leven dat er alleen heel 
hard wordt gewerkt in december, tijdens 
de kerstbomenverkoop, niks is minder 
waar. Gaandeweg het gesprek leer ik dat 
dán juist de rust weer enigszins is weerge-
keerd op de kwekerij. Piet: “In de maan-
den voor kerst raak je steevast vijf/zes kilo 
kwijt, in de maand december komen die er 
weer bij.” Wat ik nog meer leer tijdens dit 
gezellige en interessante gesprek is dat er 
zes jaar zit tussen het planten van de stek 
en het rooien van de boom.

“Piet Dingemans begon ruim 40 jaar gele-
den met een kleine hectare kerstbomen. 
Inmiddels is de kwekerij uitgegroeid tot 
ruim 15 hectare. Een kwekerij met diverse 
soorten naaldconiferen voor Kerstmis of 
voor in de tuin. Van Blauwspar tot Nord-
mann. Van Fraseri tot Fijnspar.”

Deze tekst komt van de website; in de 
volksmond hebben we (de gemiddelde leek 
op kerstbomengebied) het eigenlijk altijd 
alleen maar over kerstbomen en weten we 
nog net het verschil tussen een blauwspar 
(de meest gekozen boom) en een Nord-
mann. Wie zich in de kerstboom verdiept 
komt al snel tot de ontdekking dat er nog 
veel meer soorten zijn in de naaldboom-
familie.

Die eerste kleine hectare die Piet in 1980 
aankocht bestaat nog steeds en bevindt 
zich bij het Blauwe Meer. Van de totale 

 °Piet Dingemans, zoals Rond de Toren hem in 
2013 op de foto zette. (Foto: Archief RdT)
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15 hectare bevindt zich 11 aan Moleneind, 
van naast het woonhuis tot verderop in de 
straat. Dat woonhuis werd alweer 20 jaar 
geleden gebouwd; het gezin Dingemans, 
vader Piet, moeder Christa, zoon en doch-
ter verhuisden vanuit Tilburg naar Loon op 
Zand.

Terug naar Loon
Piet zelf is geboren aan de Bernsehoef, in 
Tilburg beland door zijn vrouw Christa met 
de mededeling dat hij ooit weer terug wil-
de naar (gemeente) Loon, en dat is gelukt! 
Voordat Piet zich in de naaldbomenwereld 
stortte, is hij 23 jaar kraanmachinist ge-
weest. “Ik legde buizen waar je doorheen 
kon lopen”, vertelt hij. Altijd een harde 
werker geweest dus, zoals ik in een Toren 
van vorig jaar al schreef. In de veertien jaar 
dat ik dagelijks de bedrijvigheid kan volgen 
bij Dingemans heb ik het gevoel dat Piet 
altijd aan het werk was. Hij heeft intussen 
een stap terug gezet, maar nog steeds kun 
je hem regelmatig tussen de bomen door 
zien struinen of rijden. Bovendien is hij 
voor zijn zoon Carlo degene met alle kennis 
over het reilen en zeilen op de kwekerij. 
Wekelijks overleggen vader en zoon over 
de werkzaamheden en plannen.

Als ik aan Carlo vraag vanaf wanneer hij 
tussen de kerstbomen stond krijg ik het 
antwoord van een breed lachende vader 
Piet: “vanaf z’n twee jaar”. Carlo vertelt 
dat hij een jaar of elf, twaalf was toen hij 
zijn eerste eigen stukje grond mocht gaan 
gebruiken om bomen te gaan planten, dat 
werden er 1000, helemaal zelf bekostigd, 
opgekweekt en bijgehouden om vijf/zes 
jaar later zijn eerste oogst te kunnen ver-
kopen. Het verdiende geld ging weer terug 
in de kwekerij en met de jaren kreeg Carlo 
steeds meer aandeel in het bedrijf. 

Ondertussen volgde hij een studie, MTS 
werktuigbouwkunde, gevolgd door de 
HTS, civiele techniek. Hij ontwikkelde een 

mooie carrière in die branche, en begint 
zijn week met twee dagen ‘op kantoor’ 
en werkt aan opdrachten als ZZP-er om de 
rest van de week het land op te gaan en 
tijdens het harde werken te genieten van 
het buitenzijn.

Goed om te horen
Dat Carlo met de kerstbomen door zou 
gaan was eigenlijk altijd wel duidelijk; in 
welke omvang dat zou gebeuren heeft wel 
wat overwegingen gekost. De kwekerij was 
in de veertig jaar uitgegroeid tot een be-
drijf van grote omvang, bekend tot in de 
wijde omtrek, waar klanten van het eerste 
uur nog steeds graag terugkomen om bo-
men te kopen voor de particuliere verkoop. 
Uiteindelijk koos Carlo ervoor om het be-
drijf volledig over te nemen. Dat pa Piet 
tien jaar geleden ziek werd betekende niet 
dat het overnameproces versneld werd, 
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wel dat het één en ander schriftelijk werd 
vastgelegd. Vader en zoon trekken samen 
de conclusie dat het op de kop af elf jaar 
geleden is dat de diagnose kanker werd 
gesteld. Natuurlijk zitten daar ook zware 
tijden tussen maar al met al heeft Piet het 
heel	goed	doorstaan	en	zit	er	een	fitte	man	
tegenover mij. De laatste berichten zijn 
positief. En dat is heel goed om te horen.

Even wennen...
Carlo vertelt dat zijn vader altijd gezegd 
heeft dat hij op zijn zeventigste wilde 
stoppen en dat is exact zo uitgekomen. Af-
gelopen zomer vierde Piet zijn zeventigste 
verjaardag en nam zijn zoon het bedrijf 
over.
Daar zat nóg een grote stap aan vast: Carlo 
ging met zijn vrouw Gwyneth, zoon Paco 
(10) en dochter Georgia (7) bij het bedrijf 
wonen, zijn ouders trokken in hun huis. Dat 
was best even wennen voor beide partijen, 
voor de één wennen aan het wonen in een 
woonwijk en voor de ander wennen om uit 
de woonwijk te zijn, maar inmiddels is ie-
dereen tevreden. Wanneer Piet zin heeft 
draagt hij zijn steentje bij op de kwekerij 
(woorden van Carlo: “En dat is best vaak, 
hè Pa?”)

We zitten aan de keukentafel, waar ook 
altijd de zakelijke gesprekken met klan-
ten werden gevoerd. Carlo en Gwyneth 

hebben besloten dit te ver-
plaatsen naar de inmiddels 
aangebouwde kantoorruimte. 
Daar kun je trouwens geen 
planningen vinden van wat 
er wanneer moet gebeuren. 
Lachend zeggen de beide he-
ren dat alles in hun hoofd zit, 
maar dat het misschien best 
een goed voornemen is om 
daar een schriftelijke plan-
ning op los te laten.

Tussen de kerstbomen geboren
Het is een mooi gezicht en een mooi ver-
haal om naar te luisteren, vader en zoon 
naast elkaar die met dezelfde passie over 
hun kwekerij praten. Vader die 40 jaar 
geleden ‘zomaar’ begon met kerstbomen 
op	die	kleine	hectare,	 al	doende	de	fijne	
kneepjes van het vak geleerd. Zoon die -zo-
als vader Piet zegt- tussen de kerstbomen 
werd geboren en het vak met de paplepel 
kreeg ingegoten en het bedrijf voortzet, 
zoals het al jaren succesvol draait én met 
mooie toekomstplannen, die vanzelf weer 
in Rond de Toren zullen verschijnen!

Redactie: Petra Holsheimer

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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De Bibliotheek helpt ook dit jaar bij belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunnen Nederlanders weer 
digitaal belastingaangifte doen. Dit kan 
soms lastig zijn. Expert Djoline van der 
Heijden helpt ook dit jaar weer graag. 
Daarom kunnen mensen voor invulhulp en 
advies bij hun particuliere aangifte een af-
spraak maken bij het belastingspreekuur in 
de Bibliotheken Loon op Zand en Kaatsheu-
vel. Lid zijn van de bibliotheek is niet nodig 
en hulp is gratis.

Belastingspreekuren en aanmelden
Jongeren met een bijbaan. Ouderen die 
juist niet meer hoeven te werken. Mensen 
die nog niet zo lang in Nederland wonen. 
Soms kan het doen van belastingaangifte 
lastig zijn. Maar ook bij het online regelen 
van de belastingaangifte kun je soms wel 
wat hulp gebruiken. Voor al deze mensen is 
er het belastingspreekuur in de Bibliotheek 
Loon op Zand op woensdag 30 maart 13.00 
– 17.00 uur en de Bibliotheek Kaatsheuvel  
zaterdag 19 maart 11.00 - 15.00 uur.

Maak een afspraak om zeker te zijn van 
hulp tijdens dit spreekuur, geef aan bij 
welke vestiging je een afspraak wil maken.
•	stuur een e-mail naar info@djfadvies.nl;
•	bel om een afspraak maken naar Djoline 

van der Heijden 06-51835856.

Informatiepunt Digitale Overheid
Een andere vraag over de digitale over-
heid? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij 
het (digitaal) aanvragen van bijvoorbeeld 
zorgtoeslag, een uitkering of gezondheids-
verklaring? Kom dan eens op bezoek bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid in de Bi-
bliotheken Loon op Zand en Kaatsheuvel. 
Tijdens service-uren helpt een bibliotheek-
medewerker je graag de juiste informatie 
te vinden, denkt mee of verwijst je door 
naar de juiste partner. Kijk voor de ope-
ningstijden en spreekuren op:
www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt.

Coronamaatregelen
De Bibliotheek is vrij toegankelijk voor 
iedereen. Je hebt geen coronatoegangs-
bewijs of QR-code nodig om ons te bezoe-
ken. De Bibliotheek is zo ingericht, dat het 
ook nu een veilige en prettige plek is voor 
bezoekers én medewerkers. Het laatste 
nieuws lees je op onze website:
www.bibliotheekmb.nl/corona.

Meer info?
Meer weten over het belastingspreekuur in 
de buurt? Kijk op www.bibliotheekmb.nl/
belastingdienst voor meer informatie. □
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Het einde van het coronatijdperk lijkt in 
zicht te zijn. Ondanks de hoge besmet-
tingscijfers is er toch ruimte voor meer 
versoepelingen van de maatregelen. Wij 
hopen dat er geen nieuwe varianten van 
het virus meer opduiken en dat het aantal 
ziekenhuisopnames te behappen blijft.

Loonse mensen in de krant
Henk Jan Overbeek (81) vertelt over zijn 
verblijf in residentie Molenwijck, zijn hob-
by’s en zijn lidmaatschap van de Bewoners-
raad. (DK 2/2)

Maikel van der Velden en Stijn van Opstal  
stelden zich voor als kandidaat voor de ge-
meenteraad voor Toekomstig KLM. Ook an-
dere Loonse politici stonden elders op de 
foto, maar die had u al gezien in Rond de 
Toren. (DK 2 en 9/2)

Lauran Toorians schreef een interessant ar-
tikel in Brabant Cultureel naar aanleiding 
van het verschijnen van een boek over de 
Voorste Stroom, een beekdal tussen Tilburg 
en Oisterwijk. Het boek is samengesteld 
door heemkundigen, die zich ontfermd 
hebben over dit gebied tussen Moerenburg 
en Durendael. De schrijver gaat daarbij in 
op de belangrijke bijdrage die amateurs 
in heemkundekringen en historische ver-
enigingen leveren aan het behoud van cul-
tuurhistorisch erfgoed. (Br. Cultureel 24-1-
2022)

Gemeente en politiek
In Krantenbak 428 vermoedden wij al dat 
het vertrek van wethouder Bruijniks te ma-

ken had met de discussie over de herbouw 
van De Wetering. Dat wordt bevestigd in 
een vervolgartikel over de perikelen in de 
partij Gemeentebelangen. (BD 3/2)

Burgemeester Van Aart reageerde op 20 
januari ongewoon fel op de berichten van 
grensoverschrijdend gedrag bij het TV-pro-
gramma The Voice. In een uitvoerig artikel 
op 5 februari gaat zij verder in op de kwes-
tie, waarbij ze ook haar eigen ervaringen 
deelt. (BD 5/2)

Gemeentelijke herindeling
De vijf partijen die nu de gemeenteraad 
vormen hebben de hoop dat Loon op Zand 
een zelfstandige gemeente kan blijven en 
hebben met het oog daarop een evaluatie-
plan gemaakt. Over twee jaar maken de 
partijen de balans op. En eerlijk is eerlijk, 
zeggen de vijf: “Als blijkt dat het niet kan, 
dan moeten we andere keuzes maken.”

Vier voorwaarden
GemeenteBelangen, CDA, Pro3, Voor Loon 
en VVD hebben vier aandachtspunten vast-
gesteld waar de gemeente over twee jaar 
een voldoende op moet scoren.
1. Inwoners moeten tevreden zijn over de  

 dienstverlening.
2. De	gemeente	moet	financieel	gezond		

 zijn op korte én lange termijn.
3. De ambtelijke organisatie moet goed  

 bezet zijn met de juiste mensen op de  
 juiste posten.

4. De gemeente moet in staat zijn al haar  
 taken uit te voeren, nu en in de toe- 
 komst.
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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   
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Onderzoek
Aan het evaluatieplan zit een hoop onder-
zoek vast, beamen Gilian Seijbel (GB), Ma-
rianne Spitters (CDA), Peter Flohr (Pro3), 
Michel Verhoeven (VVD) en Willem Ligten-
berg (Voor Loon), die namens hun partijen 
de eisen op papier hebben gezet. “We gaan 
een nulmeting doen. Kijken hoe we er nu 
voor staan, zodat we over twee jaar kun-
nen zien of er vooruitgang in zit.”
De partijen willen hier snel mee beginnen, 
want twee jaar zijn zo voorbij. “Het voor-
stel wordt in de raad van 17 februari be-
sproken, zodat we, na goedkeuring, met-
een aan de slag kunnen.”

Koers wijzigen
Onder aan de streep moet Loon op Zand in 
staat zijn, zijn wettelijke taken uit te voe-
ren. “Als dat allemaal lukt, de bewoners 
zijn tevreden en we kunnen het ook nog al-
lemaal betalen, dan kan de gemeente zelf-
standig blijven. Kunnen we onze taken niet 
aan of kunnen we het niet betalen, dan 
zullen we het anders moeten gaan doen.”

Herindeling bijvoorbeeld, of een ambtelij-
ke of bestuurlijke fusie met omliggende ge-
meenten. “Maar vooralsnog gaan we daar 
niet vanuit. Het mooie van dit proces is dat 
we onderweg nog kunnen bijsturen. Dat is 
het voordeel van een kleine gemeente. Wij 
zijn geen log schip, maar een klein schip 
dat indien gewenst van koers kan wijzi-
gen.” (BD 9/2)

Overigens is niet iedereen ervan overtuigd, 
dat dit de juiste weg is. De werkgroep 
“Loon naar Tilburg” schreef dat in de vo-
rige editie van Rond de Toren.

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er zijn omgevingsvergunningen aange-
vraagd voor Kraanven 4 (bouw woning),  
Klokkenlaan 22 (boomkap) en Moleneind 25 
(bouw bedrijfsgebouw). Een omgevingsver-

gunning werd verleend voor de verbouwing 
van Van Hornestraat 31. Verder was er een 
milieumelding van Kraanven 25 i.v.m. ver-
andering van activiteiten. (DK 2 en 9/2)

Kinderen
De directeur van basisschool De Blokken-
doos, Nick de Lange, heeft op 28 januari 
afscheid genomen. Met zijn vrouw ging hij 
alle klassen langs, die hem met verschil-
lende creatieve activiteiten verrasten.
Daarna was er een lunch met de collega's, 
de ouderraad, de medezeggensraad, en 
het schoolbestuur Leerrijk. (DK 2/2)

Bedrijven
Dija Fashion was ook blij om na de lock-
down weer open te kunnen, maar stond 
niet bij de reportage, die wij citeerden in 
de vorige Krantenbak. (DK 2/2)

Voetbal
Het eerste van Uno Animo stond op maan-

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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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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dag 7 februari in de ranglijst op plaats 12 
met 8 punten uit 9 wedstrijden. (BD 7/2)

Wandelsport
De wandelsportvereniging Hart van Brabant 
organiseert onder leiding van Ad Leerma-
kers op 6 maart de laatste van de vier win-
terwandeltochten. (DK 9/2)

Niet pluis
Een groene scooter van Go Sharing werd op 
30 januari aangehouden op de Midden-Bra-
bantweg. De bestuurder was behoorlijk on-
der invloed en raakte zijn rijbewijs kwijt. 
(BD 31/1)

Bij een ongeval op de Heideweg op 11 fe-
bruari raakte een scooterrijder gewond. 
Met een ambulance is de bestuurder naar 
het ziekenhuis gebracht. (BD website)

Tot slot
Dat waren de berichten van de afgelopen 
weken. Verder zijn we met onze aandacht 

gericht op de spanningen rond Oekraïne, 
dat een Russische inval vreest.
Gelukkig zijn er ook leuke dingen te zien op 
de televisie, bijvoorbeeld de Olympische 
Winterspelen in Peking of Bejing. Onge-
twijfeld zijn velen in ons dorp in een hoe-
rastemming rond de successen van Irene 
Wüst	uit	Goirle,	de	grootste	Olympiër	 tot	
op heden!

Menigeen heeft haar moeder Jeanette 
weer eens op de televisie gezien, die ja-
renlang gewerkt heeft op onze basisschool 
De Blokkendoos. Zij was gedwongen de rit-
ten van haar dochter thuis te volgen. Maar 
het succes was er niet minder om.

Tot een volgende Krantenbak. Blijf gezond! 

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

                  

                  Wij bieden arrangementen voor feesten vanaf € 29,50 p.p. 
                                           Trendy borrel vanaf € 59,50 p.p. 
                             Heeft u andere wensen?     
                                  Wij denken met u mee! 

                           Voor meer info: 
 

                 06-21544234 of  info@feestcafedevriendschap.nl 
                 Kerkstraat 34, 5175BB, Loon op Zand              
                 www.feestcafedevriendschap.nl 
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Op zoek naar een fijne, gezellige basisschool 
voor uw kind?  

Kom naar basisschool DE LAGE WEIJKENS! 

Maak snel een afspraak voor een kennismaking  
en rondleiding op DE LAGE WEIJKENS!   

 

Basisschool De Lage Weijkens 
Doelen 1 Loon op Zand  
www.delageweijkens.nl 
 
0416-361594 
infodelageweijkens@leerrijk.nl  
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Lezen is leuk,   
voorlezen nog leuker!

Eind januari ben ik gestart als ‘voorleesopa’ 
bij de bieb. Ik heb het stokje overgenomen 
van Marianne van Wetering. Zij concen-
treert zich nu op Kaatsheuvel maar blijft 
ook voor onze bieb inzetbaar.

In het begin zal het even aftasten zijn; hoe-
veel kinderen, welke leeftijden, welke ver-
halen en boeken slaan aan enz. De eerste 
ervaring is dat de leeftijd tussen pakweg 4 
en 8 jaar ligt, maar dat is geen grens.

De voorleesmomenten zijn op de vierde 
woensdag van de maand van 15.00 tot 
15.30 uur. Het eindtijdstip is wat mij be-
treft geen ‘must’; als het gezellig is gaan 
we gewoon wat langer door! Woensdag 27 
april is er geen voorlezen vanwege Konings-
dag.

In overleg met de bieb kijk ik naar voor-
leesmomenten in de zomervakantie. Bij-
zondere voorleesmomenten komen moge-
lijk op 19 juni bij een evenement in Het 
Witte Kasteel.

Ruud Peters
(Foto: Bibliotheek Midden-Brabant)

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
. 
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VVD: landelijk lokaal
Suzan Mandemakers, eind vorig jaar plots 
wethouder geworden, is lijsttrekker van 
de VVD in Loon op Zand. “Waarom je een 
landelijke partij kiest bij lokale verkie-
zingen? Omdát er te veel bezuinigd is op 
gemeenten. Naar ons luisteren ze denk 
ik beter.”

Ze vervolgt: “Onze gemeente is mooi! Het 
is	hier	fijn	wonen,	in	een	prachtige	omge-
ving. Er zijn gezellige sportclubs en ver-
enigingen met veel fantastische vrijwilli-
gers, goede basisscholen en doorgaans voel 
je	je	veilig.	De	gemeentefinanciën	hebben	
we de afgelopen jaren op orde gebracht. 
Van een tekort van 1,5 miljoen euro gin-
gen we naar een sluitende 
begroting.

Dat maakte ons weer gezond 
en sterk genoeg om met 
vertrouwen de toekomst in 
te gaan. En we konden onze 
inwoners en ondernemers volop steunen in 
de bizarre coronatijd.

Onze gemeente durft naar zichzelf te kij-
ken. We maken plannen voor onze bestuur-
lijke toekomst. Dat doen we zelf om niet 
in plannen van anderen verzeild te raken.

Beter
Onze gemeente is goed. Maar we willen 
haar nog beter maken. Een stem op de VVD 
maakt dat zaken worden aangepakt. Niet 
alleen lokaal maar ook landelijk.

Wij gaan veel en duurzame woningen bou-
wen. Wie hier een huis zoekt, moet dat 
kunnen vinden. Betaalbaar, zowel om te 
kopen als om in te wonen.
We	willen	betere	fiets-	en	wandelpaden	en	
we willen meer prullenbakken. De facilitei-
ten moeten er zijn om optimaal van de om-

geving te kunnen genieten en deze samen 
gewoon schoon te houden.

We verbeteren in de scholen in onze ge-
meente het binnenklimaat. Goede ventila-
tie zonder dat het stervenskoud wordt. We 
kijken ook naar de omgeving. Een groene 
schoolomgeving waarin kinderen veilig 
kunnen ravotten.

En nu we het toch over kinderen hebben, 
ook die allerkleinste moeten in Loon naar 
het consultatiebureau kunnen. Dat moet 
dus zeker behouden blijven!
We willen niet alleen veilig zijn, we willen 
ons ook veilig voelen. We willen weten wie 
onze wijkagent is, een vriend, adviseur en 
als het nodig is soms een stevige gespreks-
partner voor iedereen.

En ons middelpunt, het Oranjeplein, dat 
moet nu echt eens goed aangepakt worden. 
Dat je wél een parkeerplaats kunt vinden.

Vriendelijk
Inwoners en ondernemers die iets nodig 
hebben van onze gemeente, mogen soms 
best wat actiever benaderd worden. Onze 
gemeente moet vriendelijk, toegankelijk 
en hulpvaardig zijn.

Onze	gemeentefinanciën	moeten	in	balans	
blijven. Investeren? Ja! Verjubelen? Nee!

Niet meer geld uitgeven dan er binnen-
komt. De lokale belastingen zijn al te hoog, 
daar gaan we, zodra het kan, iets aan doen. 

Dat doet een stem op de VVD.   
Ons Loon blijft goed en wordt beter!
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Bent u donderdagmiddag de  
grote winnaar?

Houdt u van rikken of jokeren? Ook dat 
kan bij de SeniorenVereniging van Loon op 
Zand. Elke donderdagmiddag kaarten bij 
de SeniorenVereniging: echt gezellig! 

Op deze middagen wordt er gerikt en gejo-
kerd. Ook als u het spelletje al een hele tijd 
niet gedaan hebt; je verleert het nooit. Na-
tuurlijk is ook de regelmatige speler bij ons 
van harte welkom. De inlooptijd is 13.30 
uur. Bij binnenkomst krijgen de aanwezige 
spelers een nummer dat bepaalt aan welke 
tafel men plaats gaat nemen. Zo worden 
op eenvoudige wijze de kaartgroepjes ge-
vormd en is het steeds een verrassing wie 
je medespelers zijn.

Om 13.45 uur gaat iedereen aan het kaart-
spel beginnen. Er worden 32 spelletjes ge-
speeld met een puntentelling (dus zonder 
geld), zodat aan het einde van de middag 
de dagwinnaar met de eer naar huis kan.
Het is altijd een bijzonder gezellige mid-

dag; alle deelnemers zijn op een plezierige 
en ontspannen manier bezig.
Als je kaartliefhebber bent, is het zeker de 
moeite waard om eens te komen kijken. Je 
ontmoet andere kaarters en je hebt een 
leuke middag.

Iedereen is van harte welkom om mee 
te komen doen
Locatie: de ruimte van de SeniorenVereni-
ging in Venloene, elke donderdagmiddag 
van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Voor 
de drie eerste donderdagmiddagen van 
elke maand is het inschrijfgeld € 2,00 in to-
taal. Op de vierde en eventuele vijfde don-
derdag kan er vrij gekaart worden. Hier-
aan zijn geen kosten verbonden. Voor een 
kopje	koffie	of	thee	betaalt	u	€	0,50,	voor	
een drankje in de pauze € 1,00.

Namens de kaarters,
Paul Pollaert

Bezorgers gevraagd voor  
De Moer en Kaatsheuvel

Medio maart gaat ‘Lekker gewoon uit 
Loon’ haar maaltijdservice uitbrei-
den naar De Moer en Kaatsheuvel.
Hiervoor worden enkele vrijwilligers 
gezocht die 1 of 2 keer per week 
maaltijden in De Moer en Kaatsheu-
vel kunnen leveren. Uiteraard tegen 
een passende onkostenvergoeding.

Weet je iemand of wil je zelf meer 
informatie bel Jack: 06-26582794.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Kerkberichten van 26 februari   
tot en met 18 maart

Voor de laatste informatie m.b.t. versoe-
pelingen coronabeleid zie de website van 
de parochie. Iedere zondag wordt er een 
opname gemaakt van de eucharistievie-
ring. Deze is te bekijken via de Faceboo-
kpagina van de parochie; Parochie Heili-
ge Willibrord en via de parochiewebsite; 
www.parochiewillibrord.nl > in de groene 
balk via de knop: Mis en op het YouTubeka-
naal: Parochie Willibrord, gemeente Loon 
op Zand.

Zondag 27 februari 9.30 uur; 8e zondag 
door het jaar, carnaval, gezinsviering, da-
meskoor, m.m.v. Hofkapel NooitGedagt, 
celebrant pastoor Luijckx. Na de eucharis-
tieviering nodigen wij u uit voor een kopje 
koffie	of	thee	in	de	kerk.	Carnavalskleding	
toegestaan. Peter Landman b.g.v. verjaar-
dag, jaargetijde Truus Marisael–v.d. Velden.

Dinsdag 1 maart 10.15 uur; Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Woensdag 2 maart 17.30 uur; Aswoens-
dag, zang/orgel, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga.

Zondag 6 maart 9.30 uur; 1e zondag van 
de	 veertigdagentijd,	 woord	 &	 commu-
nieviering, herenkoor, voorganger diaken 
Szejnoga. Jaargetijde Toos van Veldhoven, 
maandelijkse gedachtenis aan Ed Janssens, 

Ad van Oosterwijck, Elly Korver.
Dinsdag 8 maart 10.15 uur; Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag 13 maart 9.30 uur; 2e zondag van 
de veertigdagentijd, dameskoor, celebrant 
pastoor Luijckx.

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

Vrijdag 18 maart 19.00 uur; Hoogfeest H. 
Jozef, jongerenviering, CD, celebrant pas-
toor Luijckx, diaken Szejnoga.

Collecte
Indien er nog niet fysiek wordt gecollec-
teerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk 
eventueel een collectegift in de daarvoor 
bestemde bus doen om onze parochie te 
blijven ondersteunen. Er is ook een moge-
lijkheid voor een digitale collecte op de re-
kening van de parochie; rekeningnummer: 
NL29 RABO 0124 8331 01 o.v.v. Digitale 
collecte Parochie H. Willibrord.
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Wij namen afscheid van:
Marinus Goutziers
Geboren 11 september 1941 te Udenhout.
Overleden 10 februari 2022 te Tilburg.
Op 16 februari heeft de begraving plaatsge-
vonden op de begraafplaats aan de Kloos-
terstraat.

Peter Knip
Geboren 21 februari 1943 te Haarlem.
Overleden 13 februari 2022 te Loon op 
Zand.

Dat zij mogen rusten in vrede!

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.

Graag duidelijk vermelden op welke datum 
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
Pastoor P. Luijckx is voor dringende geval-
len altijd bereikbaar via mobiel nummer 
06-48919633 voor het geval u via 361215 
geen aansluiting mocht krijgen.

Communie thuis
Op elke eerste vrijdag van de maand is het 
mogelijk om de heilige communie thuis te 
ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken, 
dan kunt u dit kenbaar maken via telefoon-
nummer 361215. □
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Een historische stap  
voorwaarts voor Loon!

Mijn naam is Stijn van Opstal: geboren in 
Loon op Zand en na mijn Master aan Tilburg 
University en diverse banen in het bedrijfs-
leven, ben ik met mijn gezin weer terugge-
komen naar onze prachtige gemeente. En 
daar volg ik uiteraard de politieke ontwik-
kelingen, die mij nauw aan het hart liggen.

Landelijk is er al lange tijd een trend van 
fusies aan de gang. We kunnen leren van 
een groot aantal praktijkvoorbeelden die 
uitstekend hebben uitgepakt voor kleine 
dorpen. Praat maar eens met iemand uit 
Udenhout of Berkel-Enschot, of lees op onze 
site één van de onderzoeken van de tien-
tallen gemeenten die ons voor zijn gegaan. 
Gemeenten die na succesvolle fusies hun 
eigen identiteit hebben behouden, maar 
bestuurlijk een stuk sterker zijn geworden. 
 
Het geheim van een succesvolle herinde-
ling ligt voor een belangrijk deel bij een 
goede voorbereiding. Bovendien neemt 
de succeskans exponentieel toe als we als 
bewoners en politiek zelf het initiatief ne-
men. In overleg met u, als bewoner, als on-
dernemer, als vrijwilliger en als bestuurder. 
We kunnen onze wensen namelijk voor een 
groot deel zelf bepalen en mogelijk maken!

De huidige politieke partijen hebben al-
lemaal de keuze gemaakt om nu niets te 
doen, en deze beslissing nog jaren vooruit 
te schuiven.  Ik ben er echter van overtuigd 
dat we onszelf daarmee sterk benadelen. 
Daarom heb ik me aangesloten bij de enige 
partij die NU al dit proces in gang gaat zet-
ten. Als enige partij die een concrete visie 
en plan heeft klaarliggen en WEL kiest om 
een strategische verandering bespreekbaar 
te maken op basis van controleerbare fei-
ten.

Met een pro-actieve opstelling blijven we 
als gemeente zelf aan zet en kunnen we 
samen zorgen dat Loon op Zand een top-

Na veel discussie over de toekomst van 
Loon, ben ik ervan overtuigd dat de tijd rijp 
is voor een historische stap voorwaarts! De 
noodzaak en redenen voor een herindeling 
zijn inmiddels overduidelijk, de analyses 
gemaakt. Door bezorgde dorpsgenoten, 
door onze partijgenoten, door gelijkge-
stemden. Maar ook door onderzoekers en 
experts van Berenschot en de overheid. 
Door mijzelf.

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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gemeente blijft. Ook voor toekomstige 
generaties! Hoe? De tijden van (terechte) 
noodkreten langs de zijlijn zijn voorbij. 
Wij denken in oplossingen en zoeken de 
verbinding. Met u, maar ook met de andere 
politieke partijen. Op basis van wederzijds 
belang, respect, begrip en vertrouwen. Op 
basis van vlijmscherpe analyses, visie en 
oplossingen. Met bijeenkomsten, kennisde-
ling en overleg over de verschillende keu-
zes en opties.

Hierbij doe ik dan ook een beroep op uw 
hulp. Een zetel bij de komende verkiezin-
gen is namelijk een absolute noodzaak. Om 
daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefe-
nen,	om	meer	draagvlak	te	creëren	en	po-
litieke steun te winnen. Als dat niet lukt, 
zou het zo maar kunnen dat onze plannen 
voor onbepaalde tijd in de ijskast terecht 
komen. Of erger nog, dat het initiatief voor 
een herindeling in de toekomst bij andere 
gemeenten komt te liggen.

Ziet u dat ook liever anders? Wilt u ook dat 
onze gemeente sterk blijft in de toekomst? 
Dan kunt u nu het verschil maken.

Stem Toekomstig KLM en maak deel uit van 
de kopgroep!
 
Toekomstig KLM nodigt iedereen uit in 
Café de Kiosk op woensdag 2 maart a.s. om 
met ons in discussie te gaan over de nieu-
we politieke aanpak. Aanvang: 19.30 uur. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur een berichtje 
naar: info@toekomstigklm.nl.

Yoga in Loon op Zand

Yoga is een oude Indiase bewegingsleer die 
tot doel heeft de mens zowel geestelijk als 
lichamelijk fris, vitaal en ontspannen te la-
ten zijn. Het is zorg voor jezelf op allerlei 
vlakken. Yoga werkt helend de gezondheid. 
Het lichaam wordt in balans gebracht, bij-
voorbeeld waar het de spijsvertering en de 
zenuwstromen betreft. Spieren versoepe-
len en de algehele lichaamshouding verbe-
tert.

Hoewel yoga voor een belangrijk deel be-
staat uit het ‘werken’ met oefeningen – het 
activeren van het lichaam – is er ook veel 
ruimte voor ontspanning. Daarin speelt het 
bewust gebruiken van de ademhaling een 
belangrijke rol. Aandacht, concentratie, 
adem en ontspanning zijn sleutelbegrippen 
voor de ‘gezondheid’ van de geest.

Yoga heeft bewezen een bijzonder positie-
ve uitwerking te hebben bij de behandeling 
van moderne klachten als stress en burn-
out. Zo vinden we via yoga in de hectiek 
van alledag een weg naar een prettig even-
wicht tussen inspannen en ontspannen. 
Ontdaan van het voortdurende gejaag en 
gehaast dat onze tijd zo kenmerkt.

De lessen worden gegeven op maandag-
avond en woensdagmorgen in Loon op 
Zand.  Wilt u meer informatie of een proef-
les volgen, belt u dan Wim van de Laar, 
gediplomeerd yogadocent, 06-82131015 
of 013-5367817, of mail wimvandelaar@
kpnmail.nl. U kunt tevens kijken op www.
yogawimvandelaar.nl, ook voor andere 
lessen	en	de	meditatiecursussen.	□
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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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“De kleinere dorpen zijn blij met de aanleg van glasvezel”
Sinds de start van dit nieuwe jaar heeft 
wethouder Jan Brekelmans naast het So-
ciaal	 Domein	 &	 Onderwijs	 ook	 Infrastruc-
tuur in zijn portefeuille. Digitalisering en 
ontwikkelingen op het gebied van internet 
hebben zijn interesse, hij is vooruitstre-
vend en gaat graag mee met de tijd! Hij 
onderschrijft de voordelen van glasvezel 
voor de inwoners van Loon op Zand en De 
Moer.

“We zien natuurlijk dat grote steden snel-
ler aangesloten worden op glasvezel dan 
kleine dorpen en buitengebieden. Ik ben 
dan ook blij dat de inwoners van Loon op 
Zand en De Moer er nu ook voor kunnen kie-
zen om hun woning aan te laten sluiten op 
het glasvezelnetwerk. Juist door het vele 
thuiswerken, kinderen die digitaal onder-
wijs volgen en de toename van media via 
internet maakt dat een goed en stabiel in-
ternet niet meer weg te denken is in deze 
samenleving. Het gebruik hiervan zal waar-

schijnlijk alleen maar toenemen in de toe-
komst. Met de aanleg van een glasvezel-
netwerk komt er ook bij ons een stabiele, 
snelle en veilige digitale snelweg. Dit past 
bij de toekomstvisie van onze gemeente.

Sommige nieuwe digitale toepassingen ken-
nen we al, zoals medische monitoring via 
een internetverbinding en zorg op afstand. 
Juist ook voor ouderen kan een glasvezel-
verbinding daarom van waarde zijn, want 
mede hierdoor kan men langer thuis blij-
ven wonen. Maar denk ook eens aan veel 
nog te ontwikkelen toepassingen die we nu 
nog niet kunnen voorspellen… Het is goed 
om daar nu al op voor te sorteren met een 
glasvezelnetwerk	 dat	 ongelooflijke	 hoe-
veelheden data aankan. Met deze goede 
infrastructuur voor internet zijn we klaar 
voor de toekomst.”

DELTA Fiber Netwerk ziet het belang in van 
het goed informeren van de inwoners, zo 
is er een online informatieavond, wordt u 
op de hoogte gehouden via brieven en is er 
een Glasvezel Informatiepunt aan de Kerk-
straat 62 die sinds kort zijn deuren weer 
heeft mogen openen voor het publiek. □

 °Wethouder Jan Brekelmans. (Eigen foto)
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Bertus Kemmeren (nr 3) en Gilian Seijbel (nr 6)   
op de kieslijst van GemeenteBelangen
Bertus Kemmeren
Als judo-leraar heb ik heel wat jeugd de 
mooie judosport laten spelen en vooral 
beleven. Als oprichter van de Eerste-
Judoclub-Kaatsheuvel heb ik dit 45 jaar 
kunnen verwezenlijken, waarbij de judo-

discipline en -respect 
bij mij zeer hoog in 
het vaandel stonden. 
Ik ben nog regelma-
tig scheidsrechter en 
gastdocent voor Judo-
Zuid-Nederland.
Tevens ben ik op-
richter en leraar van 
‘Sport Overdag’, ‘De 
Hoedjes’ en ‘Efteling-
Sport’, geef de cursus 

‘weerbaarheid voor ouderen’ en nog steeds 
weten verenigingen/organisaties van eve-
nementen mij te vinden als het gaat om 
EHBO-ondersteuning. Mijn motto is en 
blijft: Samen bewegen, samen plezier!

In de politiek ben ik actief als raadslid voor 
GemeenteBelangen. Politiek kan pas func-

tioneren als je tussen de mensen staat en 
iedereen vrij kan denken. Al heel wat jaren 
strijd ik hiervoor. Ik blijf me inzetten voor 
een goede toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en winkels en strijd voor goed-
kope huisvesting en betaalbare apparte-
menten en 55-plus woningen.

Daarnaast steek ik de komende jaren graag 
mijn energie in de belangen van ouderen 
en, natuurlijk, hoe kan het ook anders, 
de (jongere) sporters. GemeenteBelangen 
denkt lokaal en heeft alle beroepen en 
politieke stromingen aan boord. Dat voelt 
heel goed! Ik voel me in 
deze partij, en zeker in 
het veld, als een vis in 
het water.

Gilian Seijbel
Ik ben Gilian Seijbel en 
samen met mijn vrouw 
en onze twee kinde-
ren wonen we in de Hil 
in Kaatsheuvel. In mijn 
vrije tijd ga ik graag met 
mijn gezin naar buiten 
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en zoals mijn vrouw zegt: “Help mijn man 
is klusser”. Ik werk als natuurkundedocent 
op een school voor leerlingen die extra 
hulp nodig hebben bij het behalen van hun 
diploma. Een dag in de week ben ik vrij om 
met onze eigen kinderen door te brengen.

Als inwoner zie ik veel onbenutte mogelijk-
heden om ondernemers te ondersteunen.
Mijn opgedane ervaring en inzichten wil ik 
gebruiken	 om	 deze	 gemeente	 efficiënter	
en dienstbaarder te maken. Deze gemeen-
te	is	onze	gemeenschap,	waar	iedereen	fijn	
moet kunnen wonen en leven.
De	 gemeente	 moet	 efficiënter	 en	 dienst-
baarder worden door gebruik van maat-
werk met één aanspreekpunt. Inwoners 
moeten weten waar ze aan toe zijn en de 
voortgang kunnen volgen.

Sommige groepen krijgen nu onvoldoende 
ondersteuning, aandacht en erkenning. Dan 
denk ik aan bedrijven, verenigingen, wijk-
teams, vrijwilligers en mantelzorgers. Hun 
bijdrage helpt om de gemeenschap leef-
baar te houden, voor nu en in de toekomst. 
Ondernemen en innovatie moet veel hoger 
staan op de agenda van de gemeente. Ook 
mogen	de	gemeentelijke	financiën	geen	re-
den tot zorg zijn.

Kortom, tijd dat we samen zorgen voor 
groei en vernieuwing op alle gebieden. Om 
dit te bereiken zal de gemeentelijke orga-
nisatie meetbaar moeten veranderen en 
verbeteren. Wil jij ook dat de gemeente 
verbetert? Ga stemmen. □

Katrijn M. Klerks - Janssen

              7 mei 1980
      
          25 februari 2003

“Je bent niet meer    
waar je was,   
maar overal waar 
wij zijn”

Wij noemen haar naam a.s. zondag 27 
februari om 11.00 uur in de Lucas-kerk, 
Lage Witsiebaan, Tilburg. Wees welkom!

Henny en Ton Janssen - van den Broek

 
 
 
 

Yoga  
Coaching  
Massage  
Training 

 
 

 

 
Maak kennis met: 

 

KinderYoga op de mat 
 

WobbelYoga voor kinderen 
 

Yoga voor volwassenen 
 

Kindercoaching 
 

Coaching voor ouders 
 

HSP-coaching 
 

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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Kijk uit voor oplichters met 
mooie babbeltrucs!

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt, on-
danks alle waarschuwingen, steeds vaker 
voor. Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee 
oplichters mensen proberen te beroven. 
Deze oplichters komen aan de deur of spre-
ken je aan op straat. De oplichters zien er 
meestal keurig uit.
Ze lijken overtuigend wanneer ze zeggen 
van een zorginstelling, een bank, energie- 
of dakbedekkingsbedrijf te zijn.

Oplichters zijn uit op alles   
wat waarde heeft
Zij proberen pinpassen, geld en sieraden te 
stelen. Op stiekeme manier weten ze ach-
ter je pincode te komen. Soms komt het 
voor dat een oplichter na een bezoekje nog 
eens belt met een smoes om zo je pincode 
te achterhalen.
•	Belt een onbekende aan of spreekt hij/

zij je op straat aan? Let dan extra op.
•	Let op als iemand aanbelt of je benadert 

op straat.
•	Doe niet zomaar de deur open voor een 

onbekende. Kijk eerst wie er voor de deur 
staat. Laat de deur dicht en kijk door het 
raam of de deurspion wie er staat.

•	Handel vragen zoveel mogelijk af bij de 
voordeur. Loop nooit weg van de open 
voordeur.

•	Vraag altijd om een legitimatie. Ver-
trouw je het niet? Maak dan een nieuwe 
afspraak en zorg dat er dan iemand bij 
je is.

•	Laat onbekenden niet binnen zonder een 
schriftelijke vooraankondiging. Ook niet 
van bekende organisaties zoals een ener-
giebedrijf, thuiszorg of de gemeente.

•	Geef nooit je bankpas of pincode af. Ook 
niet aan de politie of aan banken.

•	Wissel geen geld op straat. Houd je por-
temonnee in je binnenzak en zeg dat je 
niet kunt wisselen.

•	Bel de politie als je het niet vertrouwt.

Voel je direct wantrouwen tegen onbe-
kende bezoekers en/of zijn de daders nog 
in de buurt? Bel dan direct de politie via 
alarmnummer 112.

Twijfel je achteraf over de oprechtheid van 
een bezoeker of mis je spullen?
Bel dan de politie via het algemene num-
mer 0900 88 44 en	doe	aangifte.	□
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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. De personen met nr. 3, 4, 6, 7, 
9, 10 en 11 zijn voor ons onbekend.
Herkent u deze personen? Of weet u bij 
welke gelegenheid deze foto is gemaakt en 
wanneer? Dan horen wij graag van u!

Uw reactie ontvangen wij graag via het 
emailadres: fotograaf@heemkundekring-
loonoptsandt.nl of bel naar 06-10114684. 
Met vermelding van fotonummer 003127.□
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Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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GemeenteBelangen presenteert Caroline en Wim
Caroline Samuels-
Soeterboek, woont 
samen met haar 
man Ton en twee 
kinderen in Kaats-

heuvel. In de afgelopen jaren heeft Caroli-
ne zich voor GemeenteBelangen al kunnen 
inzetten voor leefbaarheid en veiligheid in 
onze mooie gemeente. De nieuwe sporthal 
de Werft met 4 zalen is een project waar 
GemeenteBelangen zich bijzonder hard 
voor heeft gemaakt. Daarnaast was Caro-
line jarenlang coördinator van het buurt-
preventieteam in de buurt de Draaiboom 
en was samen met haar man vrijwilliger 
voor diverse verenigingen zoals de harmo-
nie, dansschool, sportvereniging, scouting 
en jeugdpret.

“Wat wil ik voor u bereiken? Van jongs af 
aan heb ik meegekregen dat je je op vele 
manieren in kunt zetten voor de medemens 
en omgeving. Als jongste dochter van Wim 
Soeterboek (oud wethouder voor Gemeen-
teBelangen) heb ik dit van dichtbij mogen 
meemaken. Na de komende verkiezingen 
wil ik me graag in gaan zetten voor een 
veilige omgeving, voor betere wegen, wan-
del-	en	fietspaden,	voor	goede	(medische)	
voorzieningen, voor basisonderwijs in alle 
drie de kernen en mid-
delbaar onderwijs in 
Kaatsheuvel, voor meer 
groen en leefbaarheid 
in onze wijken, maar 
ook voor een klantvrien-
delijke gemeente (met 
duidelijke afspraken 
en direct contact) voor 
iedereen. Voor onze 
burgers, de verenigin-
gen, de vrijwilligers en 
onze ondernemers wil ik 
graag mijn best doen!”

Wim Veldkamp is 
gehuwd met Desiré, 
heeft 2 dochters 
en 4 kleinkinderen, 
die allemaal in de 
gemeente Loon op 
Zand wonen. Na zijn 
vroegpensioen, na 
23 jaar werkzaam 
te zijn geweest als 
wijkconsulent bij 
Casade, is Wim als 
interim- en senio-
renconsulent toch 
weer met veel ple-
zier bij Casade aan de slag gegaan. “Voor 
alle bewoners van onze gemeente is een 
zorgzame, solide gemeenschap in goede 
leefbare wijken van groot belang. In het 
bijzonder voor de bewoners die een steun-
tje in de rug nodig hebben. 

De afgelopen vier jaar ben ik vanuit de Ge-
meenteraad afgevaardigd als lid van het 
Algemeen Bestuur van Baanbrekers voor 
de uitvoering van de Participatiewet. Mijn 
motto is ‘iedereen doet mee’ en daar zet ik 
me voor de volle 100% voor in. Ik kijk met 
trots en tevredenheid terug op mijn raads-
werk van de afgelopen vier jaar, waarin je 
daadwerkelijk de juiste keuzes kunt maken 
die goed zijn voor onze gemeente. Daar 
wil ik mij ook de komende raadsperiode 
namens GemeenteBelangen voor blijven 
inzetten.” □
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Glasvezel in Loon op Zand: een logische volgende stap
In 1886 werd de eerste elektriciteitscen-
trale van Nederland geopend, aangedreven 
door stoom. In feite was het dus een grote 
stoommachine. Die opening zou de eerste 
stap zijn naar technische ontwikkeling in 
ons land die steeds sneller zou gaan en die 
nooit meer zou stoppen.
In eerste instantie waren de mensen niet 
zo happig op de komst van elektriciteit. 
Het gaf alleen maar gedoe met kabels en 
zo en het ging toch goed met hun olielamp 
en houtvuur? Maar naarmate ze de voorde-
len ervan ondervonden werd dat wel an-
ders. Heel anders!

Telefoon/telex
Een, wat later zou blijken, volgende be-
langrijke technische ontwikkeling was de 
introductie van de telefoon en daarmee 
de eerste telefooncentrale die rond 1881 
in gebruik werd genomen. De eerste stond 
in Amsterdam, waarop 49 abonnees waren 

aangesloten. Een tele-
foniste zorgde ervoor 
dat de abonnees met 
elkaar verbonden wer-
den. In 1960 beschik-
ten al meer dan 1 mil-
joen mensen over een 

telefoonaansluiting. Ook in ons eigen Loon 
op Zand, toen het abonneecijfer slechts uit 
drie cijfers bestond!
Het toenemend aantal abonnees leidde er 
toe dat de telefooncentrales in 1962 in Ne-
derland werden geautomatiseerd. De op-
komst van de telex, enkele jaren daarna, 
was vooral voor het bedrijfsleven een grote 
stap voorwaarts. Zowel de verbindingen 
van telefoon als van telex waren mogelijk 
dankzij dikke kabels met héél veel kope-
ren adertjes die vanaf de plaatselijke tele-
fooncentrale in de grond waren aangelegd, 
waaraan de abonnees werden gekoppeld. 
Oudere lezers onder ons kunnen zich zeker 

nog de bekende PTT-tentjes herinneren bij 
iemand voor het huis, wanneer deze een 
aansluiting had aangevraagd.

Draadomroep / distributieradio
In de jaren dertig van de vorige eeuw wa-
ren eigen radiotoestellen voor velen, mede 
door de toenmalige economische crisis, 
nog onbetaalbaar. Daardoor ontstonden in 
het land de ‘radiodistributie organisaties’, 
ook bekend als de Draadomroep. Distribu-
tie radio was een faciliteit voor het door-
geven van radioprogramma’s via een kabel 
(draad). Men hoefde niet zelf over een ra-
diotoestel te beschikken en bovendien had 
men een veel beter ontvangst. In ons dorp 
was ‘distributieradio’ tot ver in de vijftiger 
jaren een normaal verschijnsel. Het laat-
ste radiodistributienet werd op 31 januari 
1975 opgeheven.

Centraal antenne inrichting
Draadomroep is in een andere gedaante 
blijven bestaan in de vorm van centrale 
antenne-inrichtingen (cai) en kabelnetten. 
Snel	na	de	eerste	officiële	Nederlandse	te-
levisieuitzending in 1951 ontstond op de 
daken van de huizen een heel woud van te-
levisieantennes. Om aan deze situatie een 
eind aan te maken werden de eerste cen-
trale antenne-inrichtingen (cai) aange-
legd. Deelnemende huishoudens werden 
door een coaxkabel verbonden met een 
gemeenschappelijke antennemast die per 
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huizenblok, wijk of gemeente op centraal 
gelegen punten werden opgesteld.
Daarna raakt de technische ontwikkeling 
pas echt in een stroomversnelling. De cen-
traal antenne-inrichtingen worden lang-
zaam maar zeker verdrongen door aan-
bieders van kabeltelevisie die middels een 
huis-aan-huis-aansluiting een breed pakket 
aan radio- en televisiezenders gingen aan-
bieden.
Uiteindelijk zouden hierin twee spelers 
overblijven: een fusie van 3 bedrijven on-
der de naam ‘Ziggo’ vanaf 16 mei 2008 ac-
tief en KPN. Ziggo geeft het signaal door 
via een coaxverbinding en KPN via hun ei-
gen koperen infrastructuur die zij al jaren 
geleden hadden opgebouwd voor telefoon- 
en telexverkeer.

Mobiele telefoon, computers   
en internet (www)
De ontwikkelingen volgen elkaar in nóg rap-
per tempo op. De eerste mobiele telefoon 
stamt uit 1973: een ‘ding’ dat maar liefst 
1 kilo (!) woog, dus bepaald niet praktisch. 
Het zou tot 1983 duren voordat de eer-
ste types voor consumenten op de markt 
kwamen met een prijs van zo’n € 6.500,-. 
Reeds daarvoor konden we al gebruik ma-
ken van een semafoon: ook wel een ‘pie-
per’ genoemd, die gebruikt kon worden 

om iemand een signaal of tekstberichtje te 
sturen.

Rond die tijd worden in Nederland ook de 
eerste pc’s (persoonlijke computer) geïn-
troduceerd, die eventueel via een beka-
beld netwerk met elkaar verbonden konden 
worden. Het is 1991 als de Britse weten-
schapper Tim Berners-Lee op 6 augustus 
de allereerste website publiceert: in feite 
een aantal afspraken hoe computers met 
elkaar moeten communiceren. Deze web-
site vormde de basis voor het ‘world wide 
web’ (WWW) 
dat we anno 
nu nog steeds 
gebruiken. In 
het succes van 
die ontwikke-
ling verovert 
Google met 
zijn zoekma-
chine de online-wereld.

Koper, coax en glasvezel
Voor al die technische ontwikkelingen is 
een stabiele en vooral snel netwerk van es-
sentieel belang. De tijd van de eerste (ana-
loge) telefoon ligt al ver achter ons en we 
zitten vandaag de dag in een digitale we-
reld waarin de mogelijkheden schijnbaar 
onbeperkt zijn. Die netwerken worden in 
ons land tot nu toe voor het merendeel via 
twee aanbieders aangeboden: KPN (met 
een koperen verbinding zoals die destijds 
al werd gebruikt voor het telefoon- en te-
lexverkeer) en door Ziggo (met een coax-
verbinding zoals die ook al werd gebruikt 
bij de eerste centraal-antenne installaties.

In 2004 wordt Nuenen als eerste gemeente 
in Nederland op glasvezel aangesloten en 
vervangt daarmee slechts voor een deel 
de koperen- en coaxverbinding. Via deze 
technologie wordt het signaal met de snel-
heid van het licht verstuurd via een kabel 
die bestaat uit superdunne glasvezels. De  

MOBIEL: 06-21971018 
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snelheid van internet kon daarmee worden 
verhoogd, omdat de hoofdverbindingen 
hier uit glasvezel bestaan.
Enkele jaren geleden gingen aanbieders van 
glasvezelnetwerken eigen netwerken op-
zetten, die volledig uit glasvezel bestaan. 
Dus geen koper- of coax meer, maar alleen 
maar glasvezel tot in huis. Het bijzonder 
grote voordeel daarvan is dat de gebruiker 
thuis	volledig	kan	profiteren	van	die	hoge	
snelheid, zonder welke beperking dan ook. 
Niet alleen ideaal voor het vlot ‘streamen’ 
van	films	via	een	streamingsdienst	(Netflix,	
Videoland, Viaplay, NPO-plus enz.), maar 
ook om probleemloos foto’s te versturen, 
te appen en beeldbellen via een stabiele 
verbinding en niet te vergeten: op een 
ontspannen manier te kunnen thuiswerken 
met krachtige programma’s.

Sta even stil…
In Loon op Zand en De Moer is Delta bezig 
om een glasvezelnet voor particulier ge-
bruik te realiseren. Je zou kunnen zeggen 
dat deze ontwikkeling niets anders is dan 
een logische volgende stap in de ontwik-
kelingen die wij in dit artikel hebben opge-
somd. Het gebruik van een glasvezelverbin-
ding kent alleen maar vele voordelen, niet 
alleen voor de diensten (televisie, radio, 
internet) die we nu gebruiken, maar die 
zich ook zullen bewijzen als nieuwe ont-
wikkelingen zich aandienen die een snelle 
en vooral stabiele netwerkverbinding ei-
sen.
Daarom is het niet verkeerd om bij uzelf 
eens stil te staan bij wat u nu en in de toe-
komst wil: doorgaan met het ‘oude ver-
trouwde’ (“ik weet nu wat ik heb, het gaat 
toch goed zo?”), of dat u kiest voor een 
oplossing die de toekomst aan kan. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten, want 

die komt niet hoger uit t.o.v. de huidige 
aanbieders; eerder lager. En mocht u zich 
voor 7 maart a.s. opgeven, dat hoeft u de 
aansluitkosten sowieso niet te betalen, zo 
is te lezen in de folder van Delta, en wordt 
een	 perfecte	 Wifi-ontvangst	 ‘tot	 aan	 de	
nok’ gegarandeerd. Daarbij is de mogelijke 
komst van Delta in Loon op Zand, waar tot 
nu toe Ziggo en KPN de enige aanbieders 
zijn, een goede ontwikkeling voor wat be-
treft de concurrentie.

Wilt u meer weten of glasvezel bij u in 
huis mogelijk is? Ga dan langs bij de tijde-
lijke winkel van Delta aan de Kerkstraat, 
of informeer bij Electro World Frans Smits 
(tel. 365252) of R&R-ict Rob Schats (tel. 
364710). Zij kunnen al uw vragen beant-
woorden op het gebied van mogelijkheden, 
uw wensen en prijs. Je kunt vooraf ook kij-
ken op: www.deltafibernetwerk.nl.

Tiny van Hooren

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

info@brasser iedekat .n l
www.brasser iedekat .n l
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Samen aan zet voor het versterken van een evenwichtige samenwerking

CDA Loon op Zand: voor méér samenleving
Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeente-
raadsverkiezingen, waarbij u zich kunt 
uitspreken over de toekomst van onze ge-
meente. “Wij geloven dat mensen samen 
veel kunnen en voor elkaar willen zorgen. 
Ons motto is dan ook: de samenleving aan 
zet,” zegt Gert-Jan van den Dries, num-
mer 10 op de kandidatenlijst. “Je leeft 
niet alleen voor jezelf, maar ook voor een 
ander”, vult lijsttrekker Mieke Broeders-
Habraken uit De Moer aan.

ZORGZAAM LOON OP ZAND:   
Iedereen in onze samenleving hoort erbij 
en moet zijn steentje bijdragen. Als we 
elkaar helpen en verantwoordelijkheid ne-
men, staat niemand er alleen voor. Onze 
uitgangspunten zijn dan ook: problemen 
voorkomen door preventie en vroege sig-
nalering en problemen oplossen met indi-
viduele ondersteuning. Het CDA kijkt liever 
naar wat mensen zelf of met elkaar in fa-
milie en gezin kunnen doen om onnodige 
zorg te voorkomen.

VERBINDEND LOON OP ZAND:   
De verbondenheid tussen inwoners, onder-
nemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties staat voor het CDA centraal. 
In de praktijk blijkt het lastig iedereen 
te betrekken om blijvend met elkaar de 
maatschappelijke opgaven uit te werken. 
De gemeente moet volgens ons, door zich 
dienstbaar op te stellen, de samenleving 
tijdig betrekken bij het uitvoeren van haar 
taken.

BESTUURLIJKE TOEKOMST   
VAN LOON OP ZAND: 

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstan-
dige gemeente blijft, maar onder een aan-
tal voorwaarden:
1. Inwoners moeten tevreden zijn over de 

dienstverlening;
2. De	 gemeente	 moet	 financieel	 gezond	

zijn op korte én lange termijn;
3. De ambtelijke organisatie moet goed 

bezet zijn met de juiste mensen op de 
juiste posten;

4. De gemeente moet in staat zijn al haar 
taken uit te voeren, nu en in de toe-
komst.

Het CDA ziet kansen in een goede samen-
werking met de regionale partners en 
maatschappelijke partners om aan de voor-
waarden te voldoen, zoals wooncorporatie 
Casade, verenigingen en belangenorganisa-
ties. Samen doorpakken waar het kan!

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

 °Mieke Broeders-Habraken (lijsttrekker) en Gert-
Jan van den Dries (nr. 10) op de CDA-lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen (eigen foto).
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

De Hoogt 34  5175 AX  Loon op Zand  0416 53 72 50  www.huski-ebikes.nl

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

           OPENINGSTIJDEN
Maandag    op afspraak 
Dinsdag 09.00 - 17.30
Woensdag 09.00 - 17.30
Donderdag 09.00 - 17.30 
Vrijdag 09.00 - 17.30  
Zaterdag  09.00 - 17.00

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.

tel.: 0416 - 363 902
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Van hooikoorts tot insectenbeet

Wat te doen bij een   
allergische reactie?

Een allergische reactie kan zich op vele 
manieren voordoen. De klachten ontstaan 
nadat	het	slachtoffer	in	contact	is	geweest	
met de stof waarvoor hij allergisch is. 

Bijvoorbeeld een al-
lergische reactie door 
een insectenbeet, een 
verkeerd voedingsmid-
del of door hooikoorts. 
Onder andere vlekken, 

jeuk, roodheid, zweten, rillen, hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, duizeligheid, be-
nauwdheid, suf worden, spierkrampen, 
onrust en verwardheid kunnen symptomen 
van een allergische reactie zijn.

Wat doe je bij een allergische reactie?
Wanneer iemand een lichte allergische re-
actie heeft dan kun je een aantal dingen 
doen om dit op een goede manier te be-
handelen.
•	Laat	het	slachtoffer	zitten	of	liggen.	Het	
is	belangrijk	dat	het	slachtoffer	niet	plat-
ligt bij benauwdheid.

•	Bescherm	het	slachtoffer	met	een	deken	
of een jas tegen eventuele afkoeling.

•	Bij een lichte allergische huidreactie kun 
je de aangedane plek koelen met een 
koud, nat washandje of een koud kom-
pres. Wikkel een koud kompres altijd in 
een theedoek om zo direct contact met 
de huid te voorkomen.

•	Voorkom	 dat	 het	 slachtoffer	 krabt	 of	
wrijft.

•	Bel de huisarts of huisartsenpost wan-
neer de huid bij een allergische reactie 
opzwelt.

1-1-2 bellen bij een allergische reactie
Bij een ernstige allergische reactie kan het 
voorkomen	 dat	 het	 slachtoffer	 hevig	 be-
nauwd is door het opzwellen van de keel. 
Het lichaam heeft door een lichaamsvreem-
de stof in feite een vergiftiging opgelopen. 
Ook	kan	het	slachtoffer	een	anafylactische	
reactie krijgen. In dergelijke situaties is 
het van levensbelang om 1-1-2 te bellen. 
Ook	wanneer	het	 slachtoffer	 suf	wordt	of	
bewusteloos raakt moet je 1-1-2 bellen. 
Bel in andere gevallen de huisarts of huis-
artsenpost bij een allergische reactie.

Allergische reactie bij kinderen
Een allergische reactie bij kinderen kan 
hetzelfde verlopen als bij volwassenen. De 
meeste	allergieën	ontwikkelen	zich	tijdens	
de eerste levensjaren. Kinderen kunnen 
voor van alles allergisch zijn. Een voedsel-
allergie komt het vaakste voor bij kinde-
ren. 
Heb je het vermoeden dat je kind aller-
gisch is? Dan is het verstandig om een af-
spraak te maken bij de huisarts. Zij kunnen 
met	 testen	 diagnosticeren	 welke	 stoffen	
een allergische reactie opwekken.  
(Bron: www.ehbo.nl) 

Ons EHBO-cursusprogramma   
gaat weer van start
Wij bieden een grote variatie aan herha-
lingslessen en cursussen aan.  Kijk op onze 
website www.ehbo-loonopzand.nl voor 
het actuele aanbod en schrijf uzelf bijvoor-
beeld in voor onze 3-daagse EHBO-cursus 
op zaterdag 5, 12 en 19 maart (examen op 
26 maart).

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



60

NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie
Help jezelf en je omgeving als je een NL-Alert ontvangt

Ruim 6 op de 10 Nederlanders van 16 jaar 
en ouder hebben weleens een NL-Alert ont-
vangen. Het alarmmiddel NL-Alert waar-
schuwt en informeert je bij acute noodsi-
tuaties. 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 tegelij-
kertijd dat de buurvrouw net haar hond 
gaat uitlaten, dan kun je ervan uitgaan dat 
zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waar-
schuw haar dan. Zo heeft iedereen 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.	□

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Staat u 16 maart pal voor de belangen van Loon?
U weet inmiddels wat u met uw stem gaat 
doen? Er zijn nog veel twijfelaars en dat 
is ook niet zo gek na een periode waar 
het vertrouwen in de overheid en politiek 
een geweldige deuk heeft opgelopen. Toch 
wordt u, ook door ‘Loon naar Tilburg’ ge-
vraagd om het belang van ons dorp, voor 
de korte en langere termijn, prioriteit te 
geven bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.

Zoals wij vaak geschreven hebben, zijn er 
nog volop sores over de bestuurlijke toe-
komst van onze gemeente. We verwijzen 
hierbij naar het artikel in het Brabants 
Dagblad van 9 februari jl. genaamd ‘Over 
twee jaar is het duidelijk of Loon zelfstan-
dig kan blijven’.
Op 17 februari is er een raadsvoorstel van 
alle partijen behandeld om, als vervolg op 
het rapport Berenschot, vier aandachtsge-
bieden aan te wijzen. De centrale vraag is: 
kan de gemeente Loon op Zand, met een 
kwalitatief en kwantitatief goed uitgeruste 
organisatie,	binnen	financieel	verantwoor-
de kaders, haar taken uitvoeren zodat de 
inwoners hierover tevreden zijn?

De gemeenteraad wil periodiek cijfers zien 
door zich aan te sluiten bij waarstaatjege-
meente.nl om over gegevens te beschikken 
waarop gestuurd kan worden en waarmee 
in januari 2024 de bestuurlijke toekomst 
wordt bepaald. Daar wringt de schoen al 
want het lijkt ons onmogelijk die kwalita-
tieve organisatie in slechts twee jaar neer 
te zetten met 23 fte vacatures op de hui-
dige krappe arbeidsmarkt en een voortdu-
rend hoog ziekteverzuim van 9%.

Dat vraagt om een sterke gemeenteraad, 
wat hier altijd toekomstmuziek lijkt. Er 
worden door de politieke partijen weer pa-
gina’s vol geschreven in Rond de Toren en 
De Duinkoerier. Neem nu bijvoorbeeld het 

bouwen voor starters en levensloopbesten-
dige wonen waarover elke partij haar eigen 
riedeltje afdraait.

In Loon weten we dat Salmrijck gepland 
is en het Van Lierpark ook al is ingevuld, 
straks de grond van het Van Roosmalenter-
rein nog. Dus als de politiek het bij de ver-
kiezingen van 16 maart over bouwen heeft, 
geef dan aan met welke voorstellen je als 
partij gaat komen om grond te verwerven 
en de gemeente meer bepalend kan zijn 
dan de projectontwikkelaar!

We weten dat de opkomst bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in Loon altijd aanmer-
kelijk hoger is dan in Kaatsheuvel. Wij als 
‘Loon naar Tilburg’ hopen dat u als kiezer 
de belangen van dit kerkdorp, deze kern 
zwaar laat wegen en ervoor zorgt dat de 
nieuwe Wetering er als kloppend hart 100% 
zeker komt, met voor jong en oud als het 
ware een nieuw begin met meer sociaal 
perspectief.

Natuurlijk blijft voor ‘Loon naar Tilburg’ de 
bestuurlijke toekomst een serieuze zorg, 
maar zijn in deze wel content dat Voor 
Loon voornemens is haar oor te luister te 
leggen bij de dorpsraden van Udenhout en 
Berkel-Enschot en te bekijken wat hier de 
mogelijkheden zouden kunnen zijn, wat 
wij blijven volgen.

‘Loon naar Tilburg’
Jan van Gompel, Ton Janssen,
Wim Meulesteen
loonnaartilburg@ziggo.nl
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Peter Flohr: Pro3 kandidaat nr. 2

Graag stel ik me voor als Pro3-kandidaat 
voor de gemeenteraad. Ik ben Peter Flohr, 
geboren in Pladjoe op Sumatra in toenma-
lig	Nederlands-Indië.	Sinds	december	1954	
woon ik in Nederland, waarvan inmiddels 

44 jaar in het 
kerkdorp Loon op 
Zand.
Opnieuw stel ik 
me kandidaat 
voor de gemeen-
teraad namens 
Pro3. Ik ga graag 
aan de slag met 
de vele vraag-
stukken waar 
onze inwoners en 
onze gemeente 
mee te maken 
hebben.

Een grote uitdaging is hoe wij als raad de 
afstand tussen inwoners en de gemeente 
kleiner kunnen maken. Die afstand is nog 
veel te groot. Daar moet hard aan gewerkt 
worden. Daar wil ik mij voor inzetten. Uit-
gangspunt is dat de inbreng van inwoners 
serieus genomen wordt. Ook aan het ver-
beteren van de communicatie van de ge-
meente met inwoners, ondernemers en or-
ganisaties moet gewerkt worden. Laten we 
eens gewoon praten met elkaar zodat we 
elkaar kunnen begrijpen.

Op sociaal gebied zijn er veel uitdagingen. 
Vanuit Den Haag krijgen gemeenten met 
veel veranderingen te maken in de wetge-
ving. Nieuwe wetten leiden vaak tot ver-
snippering in de hulpverlening. De bureau-
cratie wordt daardoor alleen maar groter 

en groter. Volgens mij moeten we minder 
in regeltjes stoppen. De vragende burger 
moet het uitgangspunt zijn en niet de re-
geltjes zelf. Dat betekent dat er veel meer 
maatwerk geleverd moet worden. Geluk-
kig is er op dit gebied al veel ervaring op-
gedaan met deze ‘doorbraakmethode’ bij 
andere gemeenten in onze Regio Hart van 
Brabant, zoals in Tilburg. Mijn oproep aan 
de gemeente is dan ook: doorbreek de re-
gels en maak gebruik van deze kostenbe-
sparende werkwijze. ‘Spieken’ mag.

Tot slot vind ik het belangrijk dat inwoners 
zelf kunnen meesturen en direct betrokken 
worden bij de toekomst van onze gemeen-
te. Het regelmatig peilen bij inwoners hoe 
zij tegenover een bepaald vraagstuk staan 
(inwonerspanel) is een belangrijke bron 
van informatie. Het is een stap die helpt 
bij het samen bouwen aan de toekomst van 
de gemeente. Ook het verder uitwerken 
van de Toekomstagenda is weer een stapje 
verder. Een goede samenwerking tussen in-
woners en gemeente is van groot belang.
Spreken deze onderwerpen je aan, stem 
dan op nr. 2 van Lijst 5: Pro3. Breng in ieder 
geval je stem uit. Laat je stem niet verlo-
ren gaan.

Meer weten?
Schrijf me, e-mail mij (peterflohr@pro3.
nu) of bel mij: 06 21 88 60 73. Kijk op onze 
website met nog meer informatie over 
onze partij: www.pro3.nu. Peter Flohr, 
Ecliptica 89, 5175 XH Loon op Zand. □
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‘Voor Loon’:    
voor een goede toekomst

De bestuurlijke toekomst is een onderwerp 
wat terecht aandacht krijgt. Een belangrij-
ker onderwerp kan ik me niet voorstellen. 
De keuze die je maakt, zelfstandig blijven 
of een (bestuurlijke) fusie maak je voor 
de lange termijn. Een (bestuurlijke) fusie 
vereist	een	flinke	investering	en	is	ook	niet	
makkelijk terug te draaien.

Daarom gaat ‘Voor Loon’ niet over één 
nacht ijs. ‘Voor Loon’ heeft doelen gesteld 
die wij over 2,5 jaar gaan meten. Deze 
gaan wij inzetten om de toekomst van Loon 
op Zand richting te geven.
Samen met de andere partijen is, in de 
raadsvergadering van 17 februari, afge-
sproken hoe wij dit over 2,5 jaar tegen het 

licht gaan houden. De doelen kijken naar 
vier belangrijke onderdelen:

•	Tevredenheid van inwoners – uiteindelijk 
doen we het allemaal voor onze inwo-
ners.

•	Financiën	voor	zowel	de	korte	als	 lange	
termijn op orde – het huishoudboekje 
moet op orde zijn, met ruimte voor ei-
gen invulling. Als enkel de basis maar mo-
gelijk is, voeg je als gemeente niets toe 
voor je inwoners.

•	Ambtelijke organisatie goed bezet – met 
de juiste mensen op de juiste plek.

•	Gemeente kan de voorgenomen taken 
ook daadwerkelijk uitvoeren – je moet 
immers de mooie plannen die je hebt ook 
uit kunnen voeren.

Er zijn al stappen in de goede richting ge-
zet.	Zo	zien	de	financiën	er	dit	jaar	al	een	
stuk beter uit en is de begroting positief 
voor de komende vier jaar. Ook worden 
nieuwe plannen uitgevoerd om de klant-
tevredenheid te verhogen. Een voorbeeld 
hiervan is de overgang naar een volwaardig 
klantcontactcentrum.

‘Voor Loon’ denkt dat er voordelen zitten 
aan het zijn van een kleinere zelfstandige 
gemeente. De gemeente kan dan dichterbij 
de burgers staan en daarmee wordt maat-
werk makkelijker. Daar staan natuurlijk 
ook uitdagingen tegenover. Daarom ben ik 
blij dat ze duidelijke doelen hebben afge-
sproken waarmee niet alleen wij als volks-
vertegenwoordiging, maar ook de burgers 
zelf een vinger aan de pols kunnen houden.
Door deze doelen van te voren goed af te 
spreken maken wij het proces duidelijker 
en transparanter. De keuze, voor zelfstan-
digheid of niet, is lastig, daarom willen wij 
de keuze goed doordacht maken. Els Coole-
gem heeft in de gemeenteraad al eens ge-
zegd: “Je gooit geen oude schoenen weg 
voordat je nieuwe hebt.” Een mooi gezeg-
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de voor een dorp met historie in de leer- en 
schoenenindustrie. De afgesproken doelen 
zullen ons helpen om te bepalen of we 
nieuwe schoenen nodig hebben of dat we 
het leer nog eens goed moeten invetten.
Ik zet me graag (mede) in voor een goed 
onderbouwde keuze over de toekomst van 
onze gemeente. Stem daarom 14, 15 of 16 
maart op ‘Voor Loon’!

Willem Ligtenberg nummer 3   
van Lijst 3 ‘Voor Loon’

Voor Loon, voor een duurzame 
toekomst voor iedereen
De wereld om ons heen is prachtig. Dat 
willen wij ook zo houden. Daarvoor is het 
nodig dat we kiezen voor duurzame oplos-
singen in de juiste balans tussen toerisme 
en de zorg voor de natuur als toeristische 
trekpleister.
Om dat voor elkaar te krijgen is het nood-
zakelijk dat we een balans realiseren tus-
sen energie die we opwekken en energie 
die we gebruiken. Daarnaast moeten we 
ernaar streven om zo min mogelijk restaf-
val	te	creëren	en	zo	min	mogelijk	nieuwe	
grondstoffen	 uit	 de	 aarde	 te	 halen.	 ‘Voor	
Loon’ wil dat de gemeente Loon op Zand 
zich gaat ontwikkelingen tot een gemeente 
waarin duurzaamheid een tweede natuur 
is!

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan 
gedaan. Het moet ook betaalbaar blijven 
voor onze inwoners. Daarom hebben wij als 
Voor Loon de volgende doelen benoemd in 
ons programma:
•	In het nieuwe dorpshuis in het kerkdorp 

Loon op Zand dient aandacht te zijn voor 
natuureducatie over onze omgeving voor 
zowel toeristen als inwoners.

•	Bij de inkoop van gemeentelijke voertui-
gen en materieel moet duurzaamheid het 
uitgangspunt zijn.

•	De gemeente moet bedrijven die laadsta-
tions voor elektrische voertuigen willen 
bouwen stimuleren en faciliteren.

•	Het	 is	 nu	 zaak	 het	 hele	 fietspadennet	
onder de loep te nemen en waar nodig 
fietsvriendelijker	te	maken.

•	De gemeente mag geen proefboringen 
naar schaliegas toestaan binnen onze ge-
meentegrenzen.

•	Initiatieven die duurzaam energiegebruik 
bevorderen moeten gestimuleerd en on-
dersteund worden.

•	Energiecoöperaties moeten actief be-
trokken worden bij de energietransitie.

•	Een	 financiële	 prikkel	moet	 opgenomen	
worden	 in	 het	 afvalstoffenbeleid	 om	de	
hoeveelheid restafval terug te dringen.

•	Duurzaamheidsmaatregelen betalen zich 
op termijn vaak terug. De voorinveste-
ring kan een probleem zijn. Met goed-
kope, gegarandeerde leningen kunnen 
inwoners	met	minder	financiële	armslag	
toch meedoen.

Wij zijn er voor elkaar én krijgen het voor 
elkaar.

Bram Nieuwenhuisen,    
Voor Loon, Voor Elkaar
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Stemwijzer   
raadsverkiezingen online
De StemWijzer voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen is weer te raadple-
gen. Met de online stemhulp van voorlich-
tingscentrum ProDemos kunt u via https://
home.stemwijzer.nl de plaats Loon op 
Zand kiezen en  via verschillende stellingen 
inzicht krijgen in welke politieke partij het 
beste bij u past.

In totaal komen er 41 gemeentelijke Stem-
Wijzers online. Vier jaar geleden trokken 
44 gemeentelijke stemhulpen in totaal 
ruim een miljoen kiezers.
Volgens ProDemos is gebrek aan kennis over 
gemeentelijke onderwerpen, partijen en 
standpunten voor veel mensen een reden 

om niet te gaan stemmen. De StemWijzer 
geeft inzicht in welke onderwerpen er spe-
len bij de verkiezingen en hoe de politieke 
partijen hierover denken.

Meer mogelijkheden
Ook de online stemhulpen van Kieskompas 
en MijnStem zijn dit jaar weer te gebruiken 
bij het maken van een keuze. Een woord-
voerder van Kieskompas laat weten dat de 
gemeentelijke kieskompassen inmiddels 
gepubliceerd zijn. De 250 stemhulpen van 
MijnStem gaan gefaseerd live en staan van-
af 25 februari compleet online.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart doen 334 van de 345 gemeenten 
mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet 
gestemd. In acht daarvan zijn vanwege 
herindelingen in de afgelopen jaren al 
raadsverkiezingen geweest en in drie ge-
meenten volgt de stembusgang vanwege 
een fusie op een later moment.

Bron: Loon-op-zand.nieuws.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 - 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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Dit zijn grote stroomslurpers in je huis – en zo kun 
je besparen op dure stroom

De vaatwasser, de wasdroger, de koelkast 
en de vloerverwarming: Nederlandse huis-
houdens gebruiken gemiddeld 2.730 kWh 
aan elektriciteit per jaar, blijkt uit  ge-
gevens van budgetinstituut Nibud. Als je 
ervan uitgaat dat stroomprijzen dit jaar 
gemiddeld relatief hoog blijven, op een ni-
veau van € 0,25 per kWh, komt dat neer 
op een energierekening van € 682,50 op 
jaarbasis. Maar er zijn ook mensen die veel 
meer stroom verbruiken: 1 op de 7 huis-
houden gebruikt volgens adviesclub Milieu 
Centraal meer dan 5.000 kWh.

Met wat meer aandacht voor dat idee is 
het zeker mogelijk tot honderden euro’s te 
besparen door terughoudender te zijn met 
energieslurpers in huis, zoals vloer- en ter-
rasverwarming, airconditioners, waterbed-
den, wasdrogers, beertenders en tropische 
aquaria. Maar er zijn ook besparingen mo-
gelijk door slimmer om te gaan met appa-
raten die je vrijwel dagelijks gebruikt als 
de vaatwasser, wasmachine en je lampen 
in huis.

De grootste stroomslurpers
Het daadwerkelijke stroomverbruik is ui-
teraard ook afhankelijk van de grootte en 

het type apparaat en hoe je ermee omgaat. 
Maar dit is volgens Milieu Centraal  het ge-
middeld jaarlijks stroomverbruik van een 
aantal lang niet altijd even noodzakelijke 
apparaten in en om huis:

•	Elektrische boiler: tot 1.900 kWh.
•	Tropisch aquarium: tot 1.000 kWh.
•	Waterbed: gemiddeld 750 kWh.
•	Beertenders: gemiddeld 500 kWh.
•	Groot plasmascherm: gemiddeld 485 

kWh.
•	Airconditioner: tot 430 kWh.
•	Oude koelkast/vriezer (15 jaar oud):  

gemiddeld 380 kWh.
•	Wasdroger: gemiddeld 290 kWh.
•	Terrasverwarmer: gemiddeld 270 kWh.
•	Vaatwasser: gemiddeld 240 kWh.

Besparingstips
Door verstandiger om te gaan met al deze 
apparaten in je huis kan je op jaarbasis 
tientallen tot misschien wel honderden 
euro’s besparen. Maar hoe?

•	Maak beperkt gebruik van stroom vreten-
de apparaten.

•	Let bij aanschaf van apparaten op het 
vermogen en het energielabel.

•	Vervang je elektrische boiler door een 
zonneboiler.

•	Vervang je gloeilampen door Ledlampen.
•	Doe je tweede koelkast weg; zeker als dit 

een oude is.
•	Hang je was aan de waslijn.
•	Was op 30 graden en doe de trommel vol.
•	Zet de vaatwasser pas aan als deze vol is 

en gebruik het eco-programma.

Bron: Milieu Centraal
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7 dagen per week geopend van 7.00 - 22.00 uur 
 
 
 
 

 

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel 
T 0416-276002 

info@ahkaatsheuvel.nl 

www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel 

Bent u niet in staat om zelf uw boodschappen 

te komen doen? 

Wij hebben ook een bezorgdienst. 

Bel 0416-276 002 en vraag naar leiding winkel 

voor de mogelijkheden. 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat 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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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@kboloonopzand.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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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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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. 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
Nr. 9 verschijnt op 18 mei 10 mei 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
23 Bibliotheek Loon op Zand - Voorlees-

middag voor peuters en kleuters van 
15.00 tot 15.30 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.

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.

23 Bibliotheek Loon op Zand - Voorlees-
middag voor peuters en kleuters van 
15.00 tot 15.30 uur.

26 Sophia՚s	 Vereeniging:	 door	 SOL	 -	
Driedorpenconcert in De Moer.

27 Koffieconcert	 in	 De	 Wetering	 door	
slagwerkleerlingen/SPE om 10.00 
uur.

27 Madese Boys - Uno Animo 1 om 14.00 
uur, Sportpark de Schietberg, Made.

April
1 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur, zowel 
voor leden als niet-leden, en alge-
hele prijsuitreiking.

1 Het Filmhuis: The Lunchbox om 
14.00 uur.

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

3 Uno Animo 1 - SC Kruisland 1 om 
14.00 uur.

8 Jongerencentrum De Kuip
Alles Kids: Crazy Hair.





LIJST 5
1.

“Gewoon Pro3. 
Voor een betrouwbare, groene en 

toekomstbestendige gemeente.”

“Zorg en aandacht 
voor inwoners die 
ondersteuning nodig 
hebben.”

“Betaalbaar wonen 
voor iedereen in 
onze mooie dorpen.”

“Aandacht voor  
jongeren- en  

ouderenwerk, dichtbij, 
in onze wijken.”

“Samen werken = 
elkaar versterken.”

“Kleine dingen 
maken een groot 
verschil.”

“Goede en veilige 
wegen in onze 
gemeente.”

“Elke inwoner  
is belangrijk,  
iedereen telt mee”

“Pro3 werkt!”

LOUIS 
  LAROS

PETER 
  FLOHR

TONNY 
  VAN WEZEL

MARIANNE       
  VERSCHURE

2. 7.

9.

5.

MAAIKE            
   MESDAG

JACQUES 
  MULDERS

ILSE VAN BOXEL- 
VAN DE VEN

ARNO
  GERHARDUS

MIKEL VAN  
    DER SCHANS

Loon op Zand

Loon op Zand Kaatsheuvel

Kaatsheuvel

Loon op ZandKaatsheuvel

Kaatsheuvel

De Moer

Kaatsheuvel

3. 8.

6.

4.
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