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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

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

Blijvende steun
Donderdag 24 februari: Rusland valt Oekraïne binnen. Deze misdaad wordt terecht een 
kantelpunt in de geschiedenis genoemd, want het zal nooit meer hetzelfde zijn. Verreweg 
de meesten in ons land beschouwen het binnenvallen van een soevereine staat als de 
grootste schending van het volkenrecht sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Daar kun je niet mee wegkomen.

Als je de beelden ziet van wat een paranoïde leider, samen met zijn trouwe kliek, kan 
aanrichten, is het moelijk te begrijpen dat hier niet ingegrepen kan worden. De komende 
periode zal dan ook cruciaal zijn voor de toekomst van Oekraïne: een democratisch land 
met een gekozen regering, waar de vrijheid van mening niet wordt afgestraft met de 
meest weerzingwekkende maatregelen. De tijd zal het leren, maar van enig optimisme in 
deze lijkt vooralsnog geen sprake…

Het is hoopvol hoe eensgezind ‘het vrije Europa’ gezamenlijk optrekt om de mensen van 
Oekraïne,	lees:	de	onschuldige	slachtoffers	die	hier	niet	om	hebben	gevraagd,	te	steunen	
met alles wat in hun vermogen ligt. Ook in ons land worden miljoenen euro’s bij elkaar 
gebracht en velen zijn bereid een aandeel te leveren om verlichting te brengen voor hen 
die dat zo hard nodig hebben. Belangrijk is wel dat we deze mensen blijven steunen zo 
lang zij niet terug kunnen naar hun eigen huis en land. Dat deze steun niet verslapt als 
we, hoe wrang het ook klinkt, ‘vertrouwd raken’ met de ontstane situatie in Oekraïne.
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Corina & Monique lopen de Alpe d’HuZes
En halen hiermee geld op voor het goede doel

Alpe d’HuZes, wie kent het niet? De kans is 
groot dat u er weleens van gehoord heeft, 
misschien bezocht of zelfs meegedaan? Of 
die heeft deelgenomen, of u twijfelt mis-
schien om zelf eens mee te doen? Na het 
lezen van dit artikel weet u er alles over.

Opgeven is geen optie
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evene-
ment waarbij zoveel mogelijk geld wordt 
ingezameld voor onderzoek naar kanker en 
naar verbetering van de kwaliteit van le-
ven van mensen met kanker. Op één dag 
beklimmen	 5000	 deelnemers	 fietsend,	
hardlopend of wandelend één tot maxi-
maal zes keer de berg Alpe d’HuZes, lig-
gend in Frankrijk op zo’n 1000 kilometer 

vanaf Loon op Zand, onder het motto ‘op-
geven is geen optie’. Dit evenement vindt 
altijd plaats op de eerste donderdag van 
juni (dit jaar op 2 juni) en maakt deel uit 
van een hele koersweek, waar een heel 
jaar lang naartoe wordt gewerkt. Een bij-
zondere week vol saamhorigheid, waarin 
kanker voor iedereen bespreekbaar wordt 
gemaakt. (Eigen website)

Maar liefst één op de drie Nederlanders 
krijgt direct te maken met kanker. Een 
veelgehoorde kreet is niet voor niets: kan-
ker raakt iedereen. Helaas kan Corina Kuij-
pers (één van de hoofdpersonen uit dit ar-
tikel) hier over mee praten. Ben maar niet 
bang, geen zwaar en heftig verhaal, maar 
juist een verhaal over vooruit durven kij-
ken en positieve inspiratie.

Alleen is ook maar alleen
Zoals	gezegd	 is	Corina	zelf	getroffen	door	
kanker. Alpe d’HuZes is dan ook iets waar 
ze sindsdien anders tegenaan kijkt. Een 
dorpsgenoot maakte haar enthousiast om 
zelf eens deel te nemen. En wat is nu 
mooier dan na een zware periode, zelf 
deze uitdaging aan te gaan. En dus besloot 
Corina “Ik ga het gewoon doen, ik ga die 
Alpe d’HuZes zelf bewandelen.” Ze werd 
hier steeds enthousiaster over en het plan 
werd steeds concreter.
Maar goed, alleen… Alleen is ook maar al-
leen. Dus er moest een serieuze wandel-
maat gevonden worden. Als snel had ze 
deze gevonden in Monique de Man. De twee 
dames kennen elkaar al jaren en ook Moni-
que gaat een (sportieve) uitdaging niet uit 
de weg. 2021 werd hun wandeljaar!

Zoals iedereen weet was al vrij snel beslo-
ten dat 2021 het jaar was waarin helaas  °Links Corina, rechts Monique. (Eigen foto)



5

veel evenementen niet door konden gaan, 
zo ook de Alpe d’HuZes. Afgelopen 1 febru-
ari wees deze zelfde dorpsgenoot hen erop 
dat de inschrijving opnieuw geopend was 
voor 2022. Zouden ze het aandurven? Het 
antwoord was voor beiden volmondig ja en 
ineens ging alles in een sneltreinvaart.

Alles gaat op eigen initiatief
Deze stoere dames gaan het gewoon doen, 
ze gaan deze berg bedwingen! En binnen 
no-time was er van alles geregeld. Alles 
gaat immers op eigen initiatief en er mo-
gen maximaal 5000 mensen deelnemen. 
Snelheid was dus geboden. Een verblijf-
plaats, vervoer en niet onbelangrijk; een 
gedegen voorbereiding in de vorm van 
training moest worden geregeld. Er moet 
immers een route worden afgelegd van 14 
kilometer met een stijgingspercentage van 
7,9 procent en 1061 hoogtemeters. Dat 
lijkt op papier misschien weinig, maar in 
de praktijk blijkt dit tegen te vallen en aar-
dig pittig te zijn.

De dames vinden een trainingsschema wat 
aansluit bij hun doel en sinds enkele weken 
zijn ze dan ook volop in training. Deze trai-
ning bestaat wekelijks uit krachttraining, 
een lange wandeling buiten, een ‘wande-
ling’ op de loopband met helling en een 

training van Karin van PowerwalkingClub 
Loon op Zand, die heeft aangeboden dat 
ze belangeloos mee mogen doen. Een per-
fecte aanvulling op hun strakke schema.

De dames zijn vol enthousiasme in de trai-
ning gedoken en passen dit perfect in in 
hun dagelijks leven. Over toewijding ge-
sproken. De kans is dan ook groot dat u ze, 
gezellig kletsend en stevig doorstappend, 
tegenkomt in het dorp of omstreken. Ze 
kijken enorm uit naar begin juni. Het wordt 

  

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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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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ongetwijfeld een week vol plezier, sporti-
viteit, sfeer, maar ook emoties en mooie 
verhalen.

Symbool voor de moeilijke weg
De berg staat symbool voor de moeilijke 
weg die kankerpatienten doorlopen. Door 
de berg te beklimmen voelen de deelne-
mers hoe het is om stuk te gaan en toch 
elke keer weer door te gaan.

Opgeven is immers geen optie, zowel niet 
voor kankerpatiënten als voor de deelne-
mers. Verder moet er zoveel mogelijk geld 
voor kankeronderzoek worden opgehaald. 
Want dit is waar deze gehele week om 
draait. De deelnemers dienen ook een mi-
nimumbedrag in te leggen om mee te mo-
gen doen, namelijk € 2500,-.

Deel uw betrokkenheid
Corina zit hier inmiddels ruimschoots over-
heen, Monique kan nog een steuntje in de 
rug gebruiken. Als u iets kunt missen en u 

wilt dit mooie doel steunen neem dan een 
kijkje op:

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/moniqueman

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/corinakuijpers

Ook kunt u één van de dames benaderen 
via facebook of whatsapp voor een bijdra-
ge. Al het geld komt direct bij de stichting 
terecht. Alles, ook boven het streefbedrag, 
is natuurlijk meer dan welkom voor hoog-
waardig kankeronderzoek.
Het KWF heeft hier al heel veel mooie din-
gen mee kunnen doen, maar onderzoek en 
ontwikkeling blijft zo belangrijk. Want één 
op de drie dat is toch veel te veel?

Veel succes Corina en Monique met dit 
mooie avontuur!

Redactie: Kristel Vermeer
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https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/moniquedeman

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/corinakuijpers

Willen jullie ook doneren?

Team Loon op Zand (1x is genoeg)Team Loon op Zand (1x is genoeg)
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Burgemeester Van Aart: ‘Een excellente wethouder nam afscheid’

Zilveren erepenning voor oud-wethouder Bruijniks

Tijdens een afscheidsreceptie dinsdagmid-
dag in Het Klavier in Kaatsheuvel ontving 
oud-wethouder Gerard Bruijniks uit han-
den van burgemeester Hanne van Aart de 
zilveren erepenning van de gemeente Loon 
op Zand. In haar toespraak roemt de bur-
gemeester	 zijn	 onovertroffen	 dossier-	 en	
mensenkennis.

Na ruim twaalf jaar in de Loonse politiek, 
waarvan tien als wethouder, stapte Gerard 
Bruijniks eind vorig jaar onverwacht uit het 
gemeentebestuur. Er was een verschil van 
inzicht ontstaan met zijn partij Gemeen-
teBelangen. “Maar”, zoals burgemeester 
Hanne van Aart het uitdrukte “een man als 
Gerard laat je niet zomaar gaan.”

Rondje
Ze citeerde in haar woordje uitgebreid uit 
het collegebesluit. Dat memoreerde hoe 
Bruijniks iedere dag begon met een rondje 

over ‘zijn’ afdelingen. Een praatje hier, 
een vraag daar en geregeld een gulle lach. 
“Gerard was een zeer gewaardeerde col-
lega.”

Vele projecten passeerden zijn bureau. In 
eigen gemeente ging dat, onder heel veel 
meer, over Het Bruisend Dorpshart en het 
integrale bestemmingsplan De Wereld van 
de Efteling 2030. Regionaal maakte Bruij-
niks zich onder meer sterk voor de snel-
fietsroute	F261,	van	Waalwijk	via	Loon	op	
Zand naar Tilburg. En onder zijn regie zag 
de Regionale Energie- en KlimaatStrategie 
(REKS) het levenslicht. Landelijk vertegen-
woordigde hij onze provincie in de Com-
missie Informatiesamenleving.

Het collegebesluit en de burgemeester 
beschrijven hoe, ondanks de hoeveelheid 
dossiers en dagelijkse contacten die Bruij-
niks had, hij altijd het gevaar van sleur en 
werken op de automatische piloot wist te 
ontwijken. “Te allen tijde kwam hij tot in 
de puntjes voorbereid ter tafel, hij miste 
niks. De Loonse samenleving verliest met 
het vertrek van Gerard een excellente wet-
houder.” □
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H a l l o  L o o n  o p  Z a n d

Koningsoord 93
5047DK Berkel-Enschot  
www.sentostyle.nl

D A M E S M O D E J A S S E N  E N  C O L B E R T S S C H O E N E N  E N  T A S S E N

Voorjaar / zomer verkoop event Dames & Herenschoenen
Meer dan 50 merklabels, prijsvoordeel van 40 tot 60%!
Nieuw Shabbies & Fred de la Bretoniere (mt 37)

Vrijdag 1 en 8 april 13.00 - 20.00 uur
Zaterdag 2 en 9 april 10.00 - 17.00 uur

o.a. Floris, Via Vai, Durea, Rehab, Bugatti, Gijs, Lazamani, Tamaris, Babouche en meer
Hoofdstraat 47C Kaatsheuvel (boven de lingeriewinkel - parkeren bij Action)
Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief op:  
https://monstermaatjes.nl/account/login en/of volg ons op social media.
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Mist u toevallig iets?
In haar bijna 55-jarig bestaan heeft de 
Rond de Toren-redactie de nodige ‘bijzon-
dere verzoeken’ mogen ontvangen voor een 
artikel over een bepaald onderwerp. Een 
week of twee geleden was het weer zover. 
We werden gebeld door een Toren-lezer die 
‘ergens mee zat’ en of wij als Rond de To-
ren hierin een helpende hand konden bie-
den. Het verzoek leek ons serieus genoeg 
om	met	de	betreffende	beller	een	afspraak	
te maken, teneinde het verhaal te laten 
doen waar deze mee zat en waarover wij 
dan weer een artikel zouden plaatsen.

Een mens is ook maar een mens
Wat is het verhaal? Begin februari loopt 
degene met wie we een afspraak hebben 
door de bossen aan het eind van de Ven-
loonstraat en aan het begin van de Waal-
wijkse Baan. Deze persoon zag daar tegen 
een boom een zwarte tas, deels onder de 
bladeren en wat kreupelhout. Geïrriteerd 

omdat je je vuil niet zo moet achterlaten, 
werd de tas meegenomen om deze thuis 
in de vuilcontainer te gooien waar deze in 
eerste instantie ook hoort.
Maar een mens is ook maar een mens, dus 
mede door een beetje gezonde nieuwsgie-
rig naar wat er in die tas zou zitten wordt 
deze voorzichtig geopend. Je weet maar 
nooit of er gegevens in zouden zitten die 
naar ‘de dader’ zouden kunnen leiden, 
toch?

Die gezonde nieuwsgierigheid slaat bij het 
aanzien van de inhoud meteen over naar 
de nodige verbazing, want wat blijkt? In de 
tas	wordt	een	zilveren	bestek	aangetroffen	
van zo’n 100 items! Van messen, vorken 
en lepels, tot een soep- en juslepel en van 
koffielepeltjes	 tot	 aan	 gebaksvorkjes	 en	
gebaksmesjes.
Als alles goed wordt bekeken, wordt het 
ook duidelijk dat een en ander deels is in-
gepakt met delen van De Duinkoerier van 
29 januari 2020.

Politie - gemeente - website ‘I Lost’
Omdat de vinder van mening is dat deze 

‘zilveren buit’ bij de 
rechtmatige eigenaar 
hoort, gaat deze eerst 
bij de politie informe-
ren wat hiermee te 
doen. Hier is het ant-
woord overduidelijk: 
“Met dit soort zaken 
doen wij al lang niets 
meer, wij raden u aan 
om hierover met de ge-
meente Loon op Zand 
te overleggen.”

Met die informatie gaat 
het richting gemeente, 
die op haar beurt ook 
aangeeft dat zij hier 
niets in kunnen beteke-
nen. Zij gaven wel het 

 °Het gevonden zilveren bestek. (Foto: RdT)
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advies om via de website ‘I Lost’ (https://
ilost.co/nl) de vondst van het zilveren be-
stek te melden. Op deze website kunnen 
zowel zaken worden geplaatst die verlo-
ren zijn geraakt of zijn gevonden. Op deze 
manier zijn heel wat zoekgeraakte zaken 
weer bij de rechtmatige eigenaar terug-
gekomen, dankzij mensen die zo netjes 
waren om wat zij gevonden hebben hierop 
te plaatsen. Ook de vinder van het betref-
fende zilveren bestek heeft dat gedaan, 
maar tot op heden geen enkele reactie 
ontvangen.

Laat het ons weten!
En wat doe je als Loonse inwoner in zo’n 
geval dan? Precies: je neemt contact op 
met ‘de Toren’, in de hoop dat het myste-
rie van deze gevonden zilveren schat als-
nog kan worden opgelost.
Dus hierbij de vraag aan u, lezers van Rond 
de Toren: Weet u meer over dit gevonden 
bestek? Of mist u iets? Laat het ons we-

ten en wij zorgen dat uw reactie(s) bij 
de juiste persoon terecht komen. Mensen 
die denken ‘voor weinig’ aan een zilve-
ren bestek te komen, door te stellen dat 
deze aan hem/haar toebehoort, worden 
niet vertrouwd op mooie blauwe/bruine of 
groene ogen. Met een paar vragen over het 
gevonden bestek, waarover in dit artikel 
niet wordt gesproken, kan op een vrij sim-
pele manier ‘het kaf van het koren worden 
gescheiden’!

Mocht het bestek alsnog op de juiste plaats 
afgeleverd kunnen worden, dan laten wij u 
dat natuurlijk weten!

Redactie: Tiny van Hooren

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl



13

Wie
Spreekt op woensdag 4 mei tijdens de 
Gemeentelijke Dodenherdenking bij het 
vrijheidsmonument aan de Horst over 
vrijheid?

Vrijheid
Wat zegt het woord vrijheid?
Leven in vrijheid?
Nu in 2022?

Welke jongere tussen 20 en 25 jaar wil 
hierover spreken tijdens deze herden-
king?

Neem contact op met Frans van Dongen, 
voorzitter werkgroep Dodenherdenking 
gemeente Loon op Zand.
Telefoon: 06-19822852
E-mail: f.h.p.m.vandongen@online.nl

Landelijk thema dit jaar is:  
‘Vrijheid in verbondenheid’

De jaarlijkse Dodenherdenking bij het vrij-
heidsmonument wordt dit jaar gehouden 
op 4 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Het vol-
ledige programma wordt in april bekend 
gemaakt.

Aspergeboerderij van Iersel

Ben jij door de weeks of in het week-
end beschikbaar voor minimaal 1 dag?

Wij zijn op zoek naar winkelpersoneel 
voor onze Boerderijwinkel tijdens de 
maanden april, mei en juni.
Interesse? E-mail dan naar:

fenna@aspergeboerderijvaniersel.nl

Met vriendelijke groet,
Aspergeboerderij van Iersel
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Busdiensten 2022
U bent van ons gewend dat wij regelmatig informatie geven over de lijnbussen van Arriva 
die Loon op Zand aandoen. Een overzicht van de belangrijkste gegevens waarvan de ge-
middelde Loonse busreiziger gemak kan hebben, vindt u op deze twee pagina’s.

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

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

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

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

Redactie Rond de Toren 7-03-2022

Extra schoolbussen  maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

Lijn 602 naar Tilburg Stappegoor Vertrek vanaf busstation: 7.54, 8.09

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

       van Andel Prinsentuin naar Loon op Zand
Aankomst bij busstation 14.20*, 16.10*  
 * rijdt niet bij verkort lesrooster, zie www.arriva.nl

Vakanties

Voorjaarsvakantie 26 febr. - 6 maart 2022
Meivakantie  30 april - 8 mei 2022
Zomervakantie 23 juli - 4 september 2022

Dienstregeling als op zondag:

•	tweede paasdag

Dienstregeling als op zaterdag
•	Koningsdag 27 april

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

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

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

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

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

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

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 uur twee. De eerste bus komt om 5.49, de laatste om 23.46.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.14 tot 24.15
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 8.47 tot 24.17.
    Exacte tijden: www.arriva.nl of via de App ‘OV-info’.

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag: overdag stoppen hier ieder uur minstens vier bussen,
 vanaf 20.00 twee. De eerste bus komt om 6.30 of 6.31 (in de vakanties);   
de laatste om 24.26.
zaterdag: twee bussen per uur: 7.47 tot 24.44.
zon- en feestdagen: twee bussen per uur: 9.25 tot 24.45.
    Exacte tijden: www.arriva.nl of via de App ‘OV-info’.
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Schoolmaatschappelijk werk biedt broodnodige steun aan jongeren

Jongeren lijden onder de gevolgen van 
de coronacrisis. Extra aandacht voor de 
zorgen van jongeren is erg belangrijk. Op 
de scholen zetten schoolmaatschappelijk 
werkers zich maximaal in om jongeren te 
ondersteunen. Met de publicatie van een 
toegankelijk beeldverhaal onderstreept 
Farent het grote belang van schoolmaat-
schappelijk werk op de scholen voor voort-
gezet onderwijs en het MBO. Klik hier voor 
het beeldverhaal: www.farent.nl/media/
cyoamaim/smwbrochureboekje.pdf.

Beeldverhaal als attentie
Het beeldverhaal ‘Stap uit je schaduw’ 
maakt toegankelijk en duidelijk wat het 
schoolmaatschappelijk werk kan doen voor 
jongeren. Juist nu de coronamaatregelen 
minder zwaar zijn, komen jongeren met 
hun zorgen en vragen. Zij mogen niet ver-
geten worden. Farent verspreidt het beeld-
verhaal breed onder alle scholen in de regio 
waar schoolmaatschappelijk werkers actief 

zijn. Zodat jongeren gemakkelijk en snel 
de weg vinden naar extra stut en steun.

Grote thema’s
De maatschappelijk werkers zijn in de scho-
len aanwezig. Zij zien en horen dat jon-
geren worstelen met grote thema’s. Denk 
aan depressieve gevoelens, eenzaamheid, 
verslavingsproblematiek, (online) pestge-
drag,	 financiële	 moeilijkheden,	 situaties	
van geweld of ruzie thuis en ook zorgen om 
de wereld en het klimaat. De schoolmaat-
schappelijk werkers gaan laagdrempelig in 
contact. Samen met de jongere zetten zij 
praktische stappen op weg naar beter. En 
als het nodig is, begeleiden zij jongeren 
snel naar hulp buiten de school.

Beschikbaar en bereikbaar   
op veel scholen
Het schoolmaatschappelijk werk voort-
gezet onderwijs en MBO is een dienst van 
Farent. De schoolmaatschappelijk werkers 
zijn beschikbaar en bereikbaar voor jonge-
ren en onderwijzend personeel op scholen 
in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en 
Midden-Brabant. □
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Een prachtige idee van kinderen uit Loon op Zand

Na het Jeugdjournaal te hebben gezien over de oorlog en ellende in Oekraïne kwamen Raf 
en	Jur	op	het	idee	om	flessen	te	gaan	inzamelen!	Kartonnen	borden	werden	geschilderd,	
bolderkar werd klaargemaakt. En daar gingen ze. Steun Oekraïne! En dat idee werd op-
gepikt door een aantal andere kinderen! Wat een knap werk van ze. De kinderen hebben 
mooie bedragen bij elkaar verzameld: € 170,- en € 101,-. En dat alles gaat naar giro 555. □

  

Vanaf het voorjaar verkrijgbaar : 

stekplantjes 
groente ∙ kruiden ∙ fruit ∙ 

pootgoed ∙ uien ∙ zaai- en potgrond ∙ 
meststoffen ∙ tuinzaden ∙ tuingereedschap 

Wij sturen u graag een bestellijst toe : 

info@pvandewouw.nl ☏ 0416-36 12 81 
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KIEN’s Kolumn
Dubbel
De vlaggen in Theebuikenland kleurden 
geel met rood, maar in de rest van de 
wereld werden geel met blauwe vlaggen 
gehesen. Niet de kleuren van Knollevre-
tersgat, maar van Oekraïne, om steun 
te betuigen aan dit land. Op nog geen 
2500 kilometer hier vandaan staat de 
boel in de fik. In brand door bommen 
en granaten. De brand die je ziet in de 
paniekerige ogen van moeders die met 
hun kinderen het land uit proberen te 
komen. Die hun man en zoons achter-
laten. Mannen die misschien nog nooit 
een wapen hebben vast gehad, maar die 
willen strijden voor hun land, hun huis 
en democratie. Ook onze democratie.

Ik vroeg aan mijn man wat hij zou doen 
als we in Nederland ooit in deze situatie 
terecht zouden komen. Hij weet het 
niet. Misschien kan je dat pas weten als 
het daadwerkelijk zo ver is. Deze oor-
log voelt voor mij dichterbij dan die in 
Afghanistan of in Mali. Maar laten we 
hopen, bidden, steekpenningen betalen 
in de hoop dat het voor ons nooit zo ver 
zal komen. Waar zouden we heen moe-
ten? Wij hebben geen hele lange tocht 
te gaan richting het Westen voordat we 
tegen de zee aan rennen. Rubberboten 
gaan de overtocht naar Canada niet ha-
len in ieder geval. Toch zou ik mijn man 
in een jutezak stoppen en hem en mijn 
dochters in een Coop-karretje gooien en 
gaan lopen. Ik zou ze bij me houden, zo 
dicht mogelijk. Misschien aso, maar zij 

zijn mijn leven. Als we gaan, dan gaan 
we met z’n allen.

Dat voelt dan toch een beetje dubbel 
als je met carnaval in De Kiosk en De 
Wetering staat te hossen, te drinken en 
te lachen. Ik had het wel nodig, moet ik 
bekennen. Carnaval verbroedert en dat 
is goed voor de samenleving. Heel even 
houdt iedereen dan net een beetje meer 
van iedereen. Carnaval-corona wordt op 
de koop toegenomen. Vanuit het indivi-
du bekeken volkomen te rechtvaardigen. 
Voor de groep als geheel iets minder. 
Maar die discussies zijn we wel gewend 
de afgelopen twee jaar.

Nu we carnaval weer achter ons hebben 
gelaten en omikron ‘collateral damage’ 
is geworden, terug naar de nieuwe wer-
kelijkheid waarbij één individu volledig 
het spoor bijster is geraakt en daarmee 
de hele wereld raakt. Dat is pas onge-
looflijk aso. 
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Collega’s gezocht
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan/vakantie baan?

Ben jij minimaal 17 jaar oud, beschikbaar van 
mei tot en met eind augustus , servicegericht, 
vriendelijk, behulpzaam, flexibel en kun 
jij goed zelfstandig werken? Dan is deze 
vacature iets voor jou. 

Werken op een unieke plek
De unieke omgeving draagt bij aan een fijn 
werkklimaat. De bewoners wonen zelfstandig 
in hun eigen appartement. De aanwezige 
faciliteiten maken hun leven comfortabel. Als 
het nodig is, beschikt Residentie Molenwijck 
over diverse disciplines die verdere 
ondersteuning of zorg op maat bieden.

Wat ga je doen?
Als medewerker van de facilitaire dienst 
zorg je er samen met het team voor dat de 
appartementen van de bewoners en/of de 
algemene ruimtes schoon en opgeruimd zijn. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 12:20 uur. Bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden ga je zelfstandig aan de slag 
en heb je veel contact met de bewoners. 

Wat bieden wij jou?
o Goed en passend salaris met secundaire 

arbeidsvoorwaarden;
o Prettige werkomgeving in een bijzondere 

organisatie.

Interesse?
Bel voor een kennismaking of voor verdere 
informatie met Dolinda Kooij (0416-365605) 
of stuur een mail: 
dolinda.kooij@molenwijck.com

Kijk op de website voor meer informatie:
www.molenwijck.com/werken-bij

Vakantie-
werk
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Op naar de Alpe d’HuZes:      
Uit respect voor Jos Clemens
Het is bijna twee jaar geleden als ik half 
maart 2020 aan de telefoon luister naar het 
indrukwekkende verhaal van Jos Clemens. 
Jos is in 1962 geboren in Berkel-Enschot, 
maar de liefde voor José Vera brengt hem 
naar Loon op Zand. Daar bouwen ze een 
leven op en krijgen ze drie zoons: Nick, Tim 
en Mike.

Jos kijkt in dat gesprek bescheiden, maar 
ook eerlijk naar zichzelf. De sport heeft 
namelijk altijd een erg grote rol in zijn le-
ven gespeeld. Prestatiegericht, zo noemt 
hij zichzelf, soms misschien zelfs iets té. 
Als er op 56-jarige leeftijd een levensbe-
dreigende ziekte bij hem wordt ontdekt, 
staat het leven van Jos en zijn gezin stil, 
terwijl de wereld verder draait…

Precies op zo’n	 punt	 treffen	 de	 jongste	
zoon Mike, zijn echtgenote José en ik el-
kaar in een Teamsbijeenkomst. Veilig digi-
taal, want corona beheerst nog steeds de 
voorpagina van het nieuws.

Lonneke: “Ik zeg het maar meteen eerlijk. 
Ik weet pas een paar dagen dat Jos over-
leden is. Ik had niks gehoord in het dorp. 
Gelukkig zien we elkaar nu wel, al is het 
digitaal, maar hoe kan ik op deze manier 
laten weten dat ik jullie condoleer met dit 
grote verlies? Ik weet maar voor een fractie 
hoe dapper Jos was en hoe hard hij gevoch-
ten heeft. Ik kan jullie alleen maar sterkte 
wensen met dit verdriet.” Terwijl ik deze 
woorden uitspreek gaat mijn hand naar 
mijn hart, alsof ik de zinnen kracht bij wil 
zetten. Mike neemt het stokje over.

“Ons pap is inderdaad 5 februari thuis 
overleden. De tumorcellen in zijn borst-
vlies waren nu ook op andere plekken ge-
vonden. De laatste drie dagen werd hij zie-
ker en zieker en uiteindelijk is hij in onze 
armen overleden toen hij net even wilde 
gaan rusten op bed, omdat hij zo moe was. 
We zijn trots op wie hij was en wat hij ons 
geleerd heeft, maar ook gerustgesteld dat 
hij tot op het laatst de regie in eigen hand 
hield. We willen met de sponsortocht Alpe 
d’HuZes, maar vooral met de beklimming 
van de beroemde berg in de Franse Alpen 
zelf, een eerbetoon aan ons pap brengen. 
Hij kan helaas zelf niet meer mee, maar 
hij zou het prachtig vinden als wij de tocht 
zouden volbrengen!

Die beklimming maakt voor ons de cirkel 
rond, net zoals een stukje in Rond de To-
ren. Precies zoals hij alles in 2020 gepland 
heeft. Het motto van de Alpe d’HuZes is  °Jos op weg naar de top. (Foto: Fam. Clemens)
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‘opgeven is geen optie’. Dit paste perfect 
bij mijn vader. Op zijn rouwkaart hebben 
we daarom de zin gezet die hij zo vaak ge-
bruikte:”

en hun familienaam valt, hoor je mooie 
woorden. Van sociale, vriendelijke men-
sen tot een mooi, hecht, warm gezin. Het 
is daarom niet vreemd dat hun zoons nu 

gaan proberen om zoveel 
mogelijk sponsorgeld bij 
elkaar te verzamelen voor 
ze op 2 juni de berg met 
21 haarspeldbochten gaan 
beklimmen.

Sponsortocht   
Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een spor-
tief evenement dat al 
sinds 2006 bestaat en via 

sponsoring al 173 miljoen euro opgehaald 
heeft voor het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. 
Alle gelden gaan voor de volle 100% naar 
onderzoek tegen kanker. De berg staat 
symbool voor de lange tocht die een mens 
met kanker soms moet beklimmen.

Jos heeft o.a. door deze onderzoeken de 
kans gekregen om mee te doen aan diverse 
studies om te kijken of de therapie aan-
sloeg. Die experimentele behandelingen, 
die allemaal via de Erasmusuniversiteit in 
Rotterdam lopen, kosten verschrikkelijk 
veel geld. Alleen al daarom wilde Jos iets 
terugdoen. Gelukkig leverden die behande-
lingen Jos wat extra tijd op, want normaal 
is de verwachte levensprognose met de 
ziekte die Jos trof maar 10-12 maanden.  
Jos heeft 3½ jaar bij kunnen schrijven.

Het Team Clemens bestaat nu uiteraard uit 
de zoons van Jos en José: Nick, Tim en Mike 
Clemens. Verder gaan Raymond van Box-
tel (een neef van Jos) en de teamcaptain 
Frank van Hulten (zwager van Jos) mee. Of 
ze	allemaal	gaan	fietsen	 is	niet	duidelijk.	
Het kan zomaar zo zijn dat Tim de berg een 
keer hardlopend opgaat, een keer wande-
lend	 én	 een	 keer	 fietsend.	 Dat	 zijn	 twee	
van de disciplines van de door Jos zo ge-
liefde triatlon.

José vult haar jongste zoon verdrietig aan.
“Sorry voor mijn tranen hoor, maar het is 
allemaal nog zo heftig. We missen hem 
verschrikkelijk. Jos en ik werkten samen 
bij zijn bedrijf CleverFinance en waren be-
halve het sporten altijd bij elkaar. Jos was 
al drie en een half jaar ziek en heeft al-
les geprobeerd om tijd bij te ‘kopen’. Daar 
heeft hij heel hard voor moeten knokken, 
maar daardoor heeft hij vooral de kans ge-
kregen om te ervaren hoe het is om opa te 
zijn. Niet iedereen maakt dat mee, toch? 
Hij heeft alles uit zijn reservetijd kunnen 
halen en het glas was altijd halfvol.

“Je kunt op twee manieren naar dingen 
kijken en ik zie altijd graag het positieve”, 
zo zei hij dan. Daardoor hebben de jongens 
en ik het ook vol kunnen houden. Jos vocht 
tegen een ziekte die niet te overwinnen 
was en het is verschrikkelijk moeilijk om 
afscheid te nemen, maar Jos tilde ons al-
tijd weer op! We hebben samen van iets 
moeilijks iets heel moois weten te maken 
en daar zijn we trots op. Daar kunnen we 
mee verder, hoe moeilijk het soms ook zal 
zijn.”

Een mooi moment om mijn compliment 
aan de familie Clemens over te dragen, 
want overal waar je in Loon op Zand komt 
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Wat wel duidelijk is? Dat het beoogde spon-
sordoel van € 12.500,- al bijna gehaald is!
Mike: ”De laatste weken na het overlijden 
van ons pap gaat het heel hard, dat is mooi 
om te zien. Ik wil namens ons mam en mijn 
familie alle mensen die meegeleefd heb-
ben en dat nog steeds doen, maar ook alle 
donateurs bij deze heel hartelijk bedan-
ken. Het doet ons echt goed! Onze moti-
vatie is daardoor groter dan ooit tevoren.

Begin juni gaan we met het team en de fa-
milie naar de Franse Alpen. We hebben on-
deraan de berg twee chalets gehuurd, maar 
ook bij de top is er een slaapplek voor ons. 
Op 2 juni, net voor ons pap zijn zestigste 
verjaardag gaan wij die berg beklimmen en 
iedereen het snot voor de ogen rijden, om 
in wielertermen te blijven. Jos, ons pap, 
zou trots op ons zijn!”

Als afsluiting van dit verdrietige, maar toch 
mooie gesprek vraag ik of ik een persoon-
lijke vraag mag stellen. Van Jos, beschei-
den als hij was, is in kleine kring afscheid 
genomen. Ik heb geen idee of dat betekent 
of hij begraven of gecremeerd is, maar als 
dat laatste het geval is…

“Gaat Jos ook mee?”, vraag ik dan stilletjes 
Bijna tegelijkertijd antwoorden moeder en 
zoon: “Natuurlijk gaat hij met ons mee, dit 
is de tocht die hij zo duidelijk voor ogen 
had en waar hij bij hoort. Zo maken we de 
cirkel rond.”

Rond de Toren wenst Team 
Clemens en alle betrokkenen 
veel sterkte en succes met de 
voorbereidingen. Voor geïn-
teresseerden volgt hierbij 
de link naar de sponsoractie:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/teamclemens

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °V.l.n.r. Mike, Jos, Nick en Tim Clemens. (Eigen 
foto) In een latere Toren-editie volgt een foto 
van het volledige team.
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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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Oproep aan kunstenaars
In het weekend van 9 en 10 april 2022 or-
ganiseert KLOZ (Kunst Loon op Zand) een 
expositie voor amateurkunstenaars van de 
gemeente Loon op Zand en omstreken in 
de grote zaal van De Wetering tijdens ‘DE 
NACHT VAN LOON’.

Zoals afgelopen jaren heeft KLOZ ervoor 
gekozen de expositie niet beperkt te hou-
den tot de inwoners van de gemeente Loon 
op Zand, maar wil zij ook kunstenaars uit 
de omliggende gemeentes hiervoor uitno-
digen. Omdat we daardoor veel aanmeldin-
gen verwachten is het aantal te plaatsen 
werkstukken per kunstenaar beperkt. Aan-
meldingen worden in volgorde van binnen-
komst behandeld.

Wij vragen kunstenaars recent werk aan te 
leveren. Het mogen schilderijen zijn, ke-
ramiek, glaswerk, beelden, wandkleden, 
sieraden, houtwerk enz. Op vrijdag 8 april 
kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur maximaal 
3 werkstukken inleveren. Alle werkstukken 
worden geplaatst en gehangen. De leden 
van KLOZ richten de zaal op vrijdagavond 
en zaterdag in.

Aangezien alle werkstukken op panelen 
komen te hangen, mogen de stukken niet 
breder zijn dan 90 cm. Er zijn ook consoles 
en schildersezels beschikbaar.

Zaterdagmiddag 9 april om 15.00 uur is de 
officiële	 opening.	 Op	 die	 dag	 is	 de	 expo-
sitie geopend van 15.00 tot 19.00 uur en 
op zondag 10 april van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het ophalen van de werkstukken is op zon-
dag 10 april van 16.00 tot 17.00 uur. De 
bijdrage voor de expositie is € 25,-. Dit be-
drag is inclusief een consumptiekaart t.w.v.  
€ 10,-. Bij verkoop van een werkstuk bent 
u 20% van de verkoopprijs verschuldigd aan 
KLOZ. Wat kunnen wij u bieden voor dit be-
drag?
•	Een goed uitgelichte expositie.
•	Een openingswoord door een bekend  

persoon.
•	Een PR-afdeling die de publiciteit   

gaat verzorgen.
•	Digitale uitnodigingen.

Graag vernemen wij of u aan deze expo-
sitie wilt deelnemen. Om u aan te mel-
den stuurt u vóór 20 maart een mail naar 
kunstloonopzand@gmail.com.
Voor meer informatie over KLOZ en het 
werk dat wij doen, verwijzen wij u graag 
naar onze website:   
www.kunstloonopzand.nl en onze Face-
bookpagina: kunstLoonOpZand.

Vriendelijke groet,
Bestuur KLOZ:
Leo Vlemmix, Ingrid Dusee, Letty Haen, 
Corry Dijkstra, Maikel van de Velden
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Buchero timmert aan de weg

Enkele weken geleden een artikel over de 
nieuwe muziekschool in Loon, nu over een 
Loons muzikaal talent. Je zou haast denken 
dat ik muzikaal ben. Mensen die mij wat 
beter kennen weten dat niets minder waar 
is. Maar dat neemt niet weg dat muziek 
een dankbaar onderwerp is. Zo ook deze 
ronde, waarin ik kennis maak met Rens van 
Leeuwen, ofwel ‘Buchero’, wat zijn arties-
tennaam is. Hij stelt zichzelf en zijn werk 

met plezier aan je voor en ik help hem daar 
graag bij.

Rens van Leeuwen dus, woont al zijn hele 
leven in Loon op Zand. Hij timmert aan de 
weg als rapper. Met zijn 19 jaar nog piep-
jong en nog een hele (muzikale) carrière 
voor zich. Sinds ongeveer een jaar maakt 
hij muziek voor het ‘echie’, daarvoor was 
het enkel voor de lol. Hij kwam er eigen-
lijk per toeval achter dat hij talent blijkt te 
hebben voor muziek en dan met name rap. 
Hij zat op het Van Haestrechtcollege in 

Kaatsheuvel, te wachten op een vriend 
en zomaar een beetje te pingelen. 
Toen ineens bleek dat hij het eigenlijk 
heel aardig kon. En het ook nog eens 
heel leuk vond.

Toen ging het spreekwoordelijke bal-
letje rollen. Rens gaat na de middel-
bare	school	een	filmopleiding	doen	op	
Koning Willem I college en gaat stage-
lopen bij een muziek-label. In eerste 
instantie niet om muziek te maken, 
het	is	immers	een	filmopleiding,	maar	
om	video’s,	 clips,	 promofilmpjes	 enz.	
te maken. Hier komt hij voor het eerst 
in aanraking met de muziekwereld, 
welke hem nog veel beter blijkt te lig-
gen	dan	de	filmindustrie.

Niet lang hierna sluit Rens zich aan bij 
dit label en is sindsdien bezig met het 
maken van muziek. Hij brengt ook zijn 
eigen muziek uit. Een hele mooie mijl-
paal en als het aan Rens ligt zullen er 
nog vele volgen. Hiervoor is hij iedere 
dinsdag en donderdag in de studio te 
vinden. Om muziek op te nemen, beats 
te maken of te schrijven. Hiervoor 
werkt hij samen met een producer, om 
het allemaal zo professioneel mogelijk 
aan te pakken.

Uiteindelijk hebben zijn vrienden en 
deze producer Rens gemotiveerd om  °Rens van Leeuwen alias rapper Buchero. (Eigen foto)
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zich aan te sluiten bij dit label en zijn ei-
gen muziek te gaan maken. Het is voor hem 
een manier om zijn emoties te uiten en 
echt een uitlaatklep. Ik ben benieuwd waar 
hij zijn inspiratie vandaan haalt, want, hoe 
schrijf je een nummer?

Zijn inspiratie haalt hij uit allerlei dagelijk-
se zaken die hij meemaakt of dingen waar 
hij mee worstelt. Zaken die hij ook ziet bij 
anderen, inspiratie is overal. Bijvoorbeeld 
in zijn nummer ‘Heartbroken’, we kunnen 
allemaal raden waar dat over gaat en voor 
velen zal dit herkenbaar zijn.

Ook vraag ik me af hoe je als artiest voet 
aan de grond krijgt in de muziekwereld. Zo 
merkt Rens dat hij veel beluisterd wordt 
in juist omgeving Rotterdam/Amsterdam. 
Spotify (de bekendste streamingsdienst 
die muziek afspeelt via internet) heeft een 
‘release radar’, waar wekelijks nieuwe mu-
ziek in komt op basis van iemands muziek-
voorkeuren. Dit is voor Rens bijvoorbeeld 
een belangrijke tool, omdat zijn muziek 
op basis hiervan weer gedeeld wordt en in 
nieuwe afspeellijsten terecht komt.

Rens schrijft al zijn nummers zelf en alle 
vocalen komen van zijn eigen hand. Ook 
maakt hij vaak eigen beats. Dagelijks is hij 
bezig met muziek, ofwel met het schrij-
ven, luisteren, verbeteren en oefenen. De 
muziekradar staat altijd aan. Inmiddels 
staan er drie nummers van hem online en 
er zijn er zeker meer dan tien waar aan ge-
werkt wordt. Eind maart, begin april kun-
nen we dan ook nieuwe muziek van hem 
verwachten.

Ik denk dat u, na het le-
zen van dit verhaal over 
muziek, toch vooral 
graag eens wilt luiste-
ren. Ga dan met de fo-
tocamera van uw smart-
phone op deze code 

staan en u wordt direct naar het nummer 
‘Heartbroken’ op Spotify geleid.

Ik vraag Rens tenslotte wat zijn doel is, 
waar wil hij uiteindelijk naar toe? Hij is 
bescheiden en vertelt me dat beroemd 
worden niet het doel is. Hij wil vooruitgang 
zien in zijn muziek, mensen hiermee berei-
ken en inspireren zodat ze zich herkennen 
in de muziek en luisteraars entertainen. 
Hij ziet zelf nu al zoveel verbetering ten 
opzichte van toen hij net was begonnen, 
dat dit hem heel veel motivatie geeft om 
vooral op deze voet door te gaan.

Uiteindelijk wil een artiest natuurlijk ook 
optreden. Hij hoopt dit in de toekomst ze-
ker te kunnen doen. Voor nu heeft hij een 
(bij)baan naast zijn muziek en hij doet een 
gooi om toegelaten te worden op de Her-
man Brood Academie, de beste mbo-oplei-
ding van Nederland voor een opleiding in 
de muziekindustrie. Hij weet dat de kansen 
klein zijn, maar de ambitie is groot. Mooie 
plannen om mee aan de slag te gaan. Suc-
ces Rens, of moet ik Buchero zeggen? We 
gaan nog veel van je horen!

Redactie: Kristel Vermeer
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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.



29

432

Deze editie zou normaliter beginnen met 
allerlei verslagen van de carnavalsactivi-
teiten. Deze bleven echter beperkt tot 
een enkele aankondiging van De Wete-
ring.
De aandacht van de meeste lezers ging 
echter uit naar de oorlog in Oekraïne, 
dat op 24 februari werd aangevallen door 
Vladimir Poetin, voormalig KGB-agent uit 
Rusland. Die wil het Russische tsarenrijk 
uit de middeleeuwen herstellen en het in 
zijn ogen decadente Westen inlijven.

Vluchtelingen
Hart van Brabant-gemeenten gaan snel met 
elkaar bekijken wat er moet gebeuren om 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.
Dat laat coördinerend burgemeester Hans 
Janssen vanuit Oisterwijk weten: “Tal van 
burgers, organisaties, bedrijven en ge-
meenteraden laten ons weten een bijdrage 
te willen leveren voor de mensen die door 
de oorlog op de vlucht zijn. De indringende 
beelden uit de Oekraïne maken een enor-
me beweging van solidariteit los. Die soli-
dariteit willen we in goede banen leiden, 
in afwachting van wat landelijk en provin-
ciaal als inzet wordt bepaald.”
De regio Hart van Brabant bestaat uit elf 
gemeenten: Tilburg, Waalwijk, Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en 
Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon 
op Zand en Oisterwijk. (BD 28/2)

Bevolkingsgroei
Er	zit	demografisch	meer	rek	in	de	stad	dan	
in het dorp, waar vergrijzing ook om zich 
heen grijpt, zo blijkt uit een onderzoek 

over het jaar 2021. Toch wisten relatief 
gezien Loon op Zand, Oirschot en Reusel-
De Mierden in dat jaar Tilburg aardig bij te 
benen. Alleen in die vier gemeenten kwam 
de bevolkingsgroei boven de 1 procent uit. 
(BD 15/2)

Loonse mensen in de krant
Peter Knip overleed een week voor zijn 
79ste verjaardag op 13 februari. (BD 16/2)
Het Verkeersregelaarsteam Loon op Zand, 
waarvan hij voorzitter en stimulerend 
kracht was, herdenkt hem in een artikel. 
(DK 23/2)
Jan van Rooij overleed op 89-jarige leeftijd 
in Residentie Molenwijck op 17 februari. 
(DK 23/2)

Ton Visschers zocht iemand die ‘ligfiets-
schalen’ kan repareren en hij had twee bij-
zondere gereedschappen, waarvan hij niet 
wist, waar ze voor dienden. (BD 16/2)

Ans Specht Grijp uit de Tijsmansstraat won 
een slagroomtaart met een kruiswoordpuz-
zel. (DK 16/2)

Piet van de Velden (94) is het oudste lid 
van ‘Sportief 50+’ een gymclub onder lei-
ding van Ton van Iersel en Marit van der Loo 
(DK 23/2)

Sjef van Noije reageerde met een ingezon-
den brief op de pro-Russische houding van 
Forum voor Democratie in het Kamerdebat 
over de oorlog in Oekraïne. Niet voor niets 
luidde de titel van zijn bijdrage: ‘Vladimir 
Baudet’. (BD 5/3)
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Worstenbroodjes
Hans Leermakers heeft 35 jaar in het bak-
kersvak gezeten en wil, nu hij met pensi-
oen is, toch graag brood en worstenbrood-
jes blijven bakken. Hij experimenteert met 
nieuwe smaken bij zijn worstenbroodjes. 
Hij doet mee aan de wedstrijd ‘Het lek-
kerste Brabantse worstenbroodje’ en heeft 
met	vier	andere	thuisbakkers	de	finale	ge-
haald. Op 21 maart wordt deze gehouden 
bij de ‘Rooi Pannen’ in Tilburg en op 23 
maart is de uitslag. Wij wensen hem veel 
succes! (DK 23/2)

Gemeente en politiek
De gemeenteraad heeft het College van 
B&W	verzocht	 uit	 te	 zoeken,	 of	 eigen	 in-
woners voorrang kunnen krijgen bij de toe-
wijzing van de huurwoningen die in 2024 
gebouw gaan worden. In ons dorp komen er 
50. (BD 26/2)

Ondernemer Harrie Jansma en makelaar 
Sabina Robbe stellen vragen aan de lijst-
trekkers van de politieke partijen die mee-
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
onze gemeente. (BD 2/3)

De vaste correspondent van het Brabants 
Dagbad voor de gemeente Loon op Zand, 
Sylvia van de Ven-Molendijk, publiceerde 
een overzicht van de uitdagingen, waar-
voor de nieuwe Loonse gemeenteraad, die 
binnenkort gekozen wordt, komt te staan.

Daarbij valt de nadruk op: woningbouw, 
De Wetering, de toeristenbelasting, de 
gemeentefinanciën	 en	 een	 eventuele	 ge-
meentelijke herindeling. (BD 5/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor Armstrongstraat 12 (vervanging kozijn 
voorzijde).
Een vergunning werd verleend aan Kraan-
ven 24 voor de bouw van een recreatiewo-
ning. (DK 23/2)

Duurzaamheid
Het EnergieCollectief Loon op Zand ver-
welkomde zijn 300ste lid. Voorzitter Bert 
Branderhorst gaf hem een passend cadeau: 
een bouwpakket voor een ‘windmolen op 
zonne-energie’. (DK 2/3)

Voetbal
Pleuni Pepping, Suus van de Pennen, Flo 
Hakkert, middenvelder Merel, Guusje 
Grootswagers en Nova Smulders speelden 
in MO17-1 van Uno Animo, aldus een ver-
slag van Nikki van der Linden. (DK 16/2)

Niet pluis
Op zaterdag 19 februari waaide er een 
boom om dwars over de Venloonstraat. Ge-
lukkig was er verder geen schade. Van de 
voormalige Volvo-garage waaiden enkele 
dakplaten. Ook daar werd gelukkig nie-
mand geraakt. (DK 23/2)
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VERKOOP      ONDERHOUD      REPARATIE     LEASE     VERHUUR

Onze fietsenmaker staat voor u klaar!

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

ONDERHOUDSBEURT
Stads, kinder, race en MTB   
E-bike                                       

€ 49,95
€ 59,95

REMMEN
Rem of versnellingskast vervangen
Remblokken vervangen

€ 15,00
€ 15,00

BANDEN
Achterband vervangen
Voorband vervangen
Los wiel

€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

KETTING
Spannen en smeren
Ketting + achtertandwiel vervangen

€ 15,00
€ 35,00

VERLICHTING
Koplamp of achterlicht vervangen € 10,00

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

Uw fiets wordt bij ons volledig nagekeken,
afgesteld, gesmeerd en gepoetst! Tevens
kunt u gebruik maken van een gratis
leenfiets of onze haal en brengservice. 
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen.
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De natuurbrug Westloonse Wissel wordt 
binnenkort weer ontdaan van de ontsie-
rende	graffiti.	Jack	IJpelaar	vraagt	zich	te-
recht af, waarom de dieren daar wel in de 
gaten gehouden worden, maar de zichzelf 
kunstenaars noemende vandalen niet. (DK 
23/2)

Dinsdag 1 maart verloor een automobilist 
de macht over het stuur en reed tegen 
een bushokje bij het busstation. Hij raakte 
gewond en moest naar het ziekenhuis ge-
bracht worden. Het bushokje zal vervangen 
moeten worden. (BD 2/3)

Tot zover de berichten uit ons kerkdorp, die 
de regionale pers haalden.

De meeste ruimte in de dagbladen wordt 
opgeëist door de berichtgeveing over de 
oorlog tussen Poetin en Oekraïne, die mil-
joenen mensen op de vlucht drijft en veel 
verwoestingen ten gevolge heeft.
Daarbij valt ons nieuws in het niet. Daarom 
besluiten we deze aflevering van de Kran-
tenbak met een vertaling van het lied, dat 
Oekraine instuurde bij het laatste Eurovi-
siesongfestival in 2021 Het is een lied van 
hoop, dat nu op zijn plaats is, omdat ook wij 
allemaal hopen, dat aan deze ellende snel 
een einde komt.

Shum*)

Oh lentelied, lentelied
Waar heb je je winter doorgebracht?
In de tuin, zittend op een esdoorn.
Je bent een hemd aan het spinnen.
Daar aan de rand van een bos
blaast een uil het water in.
Ik zal een lied zingen -
Laat haar het horen.
Shum, wikkel je in maagdenpalm.
Ik zing een lentelied voor je.
Zaaien, zaaien, zaaien, hennepplanten

zaaien, zaaien, zaaien, zaaien, 
groene planten.

Kom lente, kom,
wacht niet rond
We gaan naar buiten
om van elkaar te houden.

Oh lente, onze jonkvrouw, kijk in ons raam.
We hadden ons lied in de zon gezongen.
Kom op, kom op, laten we de Shum binden,
Twijn de Shum, dans het rond.
Zaaien, zaaien, zaaien, hennepplanten
zaaien, zaaien, zaaien, zaaien, groene 
planten.
Shum, getwijnd, getwijnd!
Shum, verspreid je met maagdenpalm.
Zaaien, zaaien, zaaien, hennepplanten
zaaien, zaaien, zaaien, zaaien, 
groene planten.

Oh lentelied, lentelied
Waar heb je je winter doorgebracht?
In de tuin, zittend op een esdoorn.
Je bent een hemd aan het spinnen.
Daar aan de rand van een bos
blaast een uil het water in.
Ik zal een lied zingen -
Laat haar het horen.
Shum, word verstrengeld met maagden-
palm
Ik zing het lentelied voor jou.
Zaaien, zaaien, zaaien, 
hennepplanten zaaien,
Zaaien, zaaien, zaaien, groen zaaien.

Kom op, kom op, we hebben wat lawaai ge-
maakt.
Maakte wat lawaai en wekte de lente.
Zaaien, zaaien, zaaien, hennepplanten
zaaien, zaaien, zaaien, zaaien, 
groene planten.

*) Shum is de lentegodin, waar de voorouders van de 
Oekraïners in geloofden en die gesymboliseerd wordt 
door de maagdenpalm.□
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Op zoek naar een (bij)baan? 
 

Wil jij werken bij het grootste pannenkoekenrestaurant in de omgeving? 

Wil jij werken in een gemoedelijke sfeer, met veel gezellige collega’s? 

Wil jij graag mensenkennis opdoen? 

Wil jij snel beslissingen leren nemen? 

Wil jij lekker op tijd klaar zijn zodat je b.v. na je werk nog uit kunt gaan? 

 
Wij zoeken: 

 
• Medewerkers bediening (vanaf 16 jaar) 
• Food & Drankrunners (vanaf 15 jaar) 
• Interieur verzorgster (10-15 uur) 
 

 
Stuur je cv naar administratie@definancien.nl 
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Carnaval op de Loonse basisscholen met Bep en Bea
Het was nog even spannend voor alle car-
naval liefhebbers of het feest van het jaar 
wel door kon gaan. Net op tijd werden de 
meeste coronamaatregelen opgeheven, 
maar dat was logischerwijs te laat voor car-
navalsvereniging Stichting Theebuikenland 
om een heel programma op te zetten. De 
vrijdagmiddag optocht die wordt gelopen 
door alle basisschoolleerlingen, kon daar-
door ook niet doorgaan. Maar zoals het de 
Loonse inwoner betaamd, is er altijd wel 
iemand met een goed idee!

Zo werd de ‘Crazy 11’ spelshow bedacht 
door een aantal ouders en werden de han-
den op de drie scholen ineengeslagen om 
deze spelshow via een livestream uit te 
zenden op alle scholen. Bep en Bea met 
geel/rood gekleurde mutsen op, sandalen 
en	ma	Flodder	schort	aan	fietsten	op	een	
tandem vroeg in de ochtend langs alle drie 
de scholen om de kinderen alvast aan te 
moedigen voor de spelshow die later die 
ochtend van start zou gaan.

Voor die tijd vierden de scholen apart hun 
eigen carnavalsfeestje met natuurlijk mu-
ziek in de aula, dansen in de polonaise en 
twee emmertjes water halen. Bij de Lage 
Weijkens werd de polonaise zelfs buiten ge-
daan en werd bingo gespeeld. Op De Vlin-
derboom konden kinderen elkaar schmin-
ken, een potje sjoelen of lekker kleuren 
en was één lokaal als chill-lokaal ingericht. 
Ook de kinderen van de Blokkendoos kwa-
men thuis met coole verhalen.
Voor sommige kinderen was het hun eerste 
carnaval ooit. Dat was natuurlijk best een 
beetje spannend, verkleed naar school en 
de hele dag feest. Tijdens de ochtendpau-
ze werd getrakteerd op een zakje chips en 
ranja. De gezichten van de kinderen hiel-
den vanaf dat moment niet meer op met 
stralen.

Eindelijk ging dan de ‘Crazy 11’ show van 
start! Elke klas deed mee aan de opdrach-
ten, van kleuters tot en met groep 8. En 
wat waren ze allemaal fanatiek zeg! Juf-
fen ingepakt als mummie met wc-papier,  °Bep en Bea in actie. (Foto Carine van Esch)

 °De Lage Weijkens groep 1/2a)
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schminken van een clown, alfabet puzzels 
en met zoveel mogelijk ballonnen op de 
foto. De kinderen van groep 7/8 van De 
Vlinderboom kwamen zelfs al hun opgebla-
zen ballonnen geven aan de kleuters zodat 
ook zij de opdracht zouden halen.

Bep en Bea legden alle opdrachten uit of 
deden die voor en tussendoor kletsten ze de 

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.

leerlingen de oren van het hoofd met aller-
lei carnavals-weetjes, zongen ze een liedje 
en deden ze een dansje. Geweldig! Als een 
klas klaar was met de opdracht, werd er 
een foto van gemaakt en gestuurd aan de 
organisatie. Die zette dan een kruisje op 
het grote scorebord. Via de livestream kon 
je als klas volgen welke groepen al klaar 
waren met de opdracht. Super spannend! 
Wie zou er winnen?!
Gelukkig was er voor iedereen een prijsje 
en bij elke school werd er één klas als win-
naar uitgeroepen. Zij kregen en grote pot 
met koekjes voor in de klas. Het was een 
hele bijzondere viering die met heel veel 
enthousiasme is beleefd! Wat hebben we 
een lol gehad zeg!

Alle leerlingen en leerkrachten van de drie 
basisscholen bedanken de organisatie voor 
een fantastische carnavalsviering. Bedankt 
Miranda, Jacqueline, Marleen, Ceciel, Pas-
calle, Marc, Geraldine, Suzan en Marjory! 
De organisatie van de ‘Crazy 11’ wil De 
Kuip bedanken voor hun belangeloze gast-
vrijheid tijdens de uitzending en zij bedan-
ken manage Van Loon voor het lenen van 
de tandem.

Redactie: Carine van Esch
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Wat zie of hoor je bij een beroerte?
Leer het te herkennen en weet wat je moet doen

Een	 slachtoffer	 met	 een	 beroerte	 komt	
verward over. Hij kan moeilijk verstaan-
baar zijn, moeilijk uit zijn woorden ko-
men en moeite hebben met het zicht uit 
één of beide ogen. Ook kan iemand een 
scheef gezicht hebben, waarbij één mond-
hoek hangt. Daarbij kan één van de armen 
steeds	 wegzakken	 of	 kan	 het	 slachtoffer	
moeilijk blijven staan door zwakte van één 
been.	Ten	slotte	kan	een	slachtoffer	hoofd-
pijn hebben, duizelig zijn en last hebben 
van evenwichtsstoornissen. Uiteindelijk 
kan iemand met een beroerte bewusteloos 
raken.

Wat moet je doen bij een beroerte?
•	Bel onmiddellijk 1-1-2 als een slachtof-
fer	bewusteloos	is.	Ademt	het	slachtoffer	
normaal? Leg deze dan in de stabiele zij-
ligging. Bij een beroerte is de kans name-
lijk groot dat diegene moet braken.

•	Bel ook 1-1-2 wanneer je vermoed dat 
het	slachtoffer	een	beroerte	heeft	en	nog	
bij bewustzijn is. Let daarbij op signalen 
mond, spraak en arm. Daarbij let je op 
plotseling een scheve mond(-hoek), on-
duidelijk of onbegrijpelijk spreken en of 
iemand niet in staat is beide armen om-
hoog te houden (1 arm zakt steeds weg).

•	Laat	 het	 slachtoffer	 liggen	 of	 zitten,	
maar zorg dat je erbij blijft zodat hij niet 
omvalt.	Een	slachtoffer	met	een	beroerte	
kan namelijk omvallen door de zwakheid 
van de spieren. Geef aan de hulpdiensten 
door hoe de klachten begonnen zijn.

In deze YouTube-video https://youtu.be/
PqwjibpaMLA wordt uitgelegd hoe je de 
symptomen herkent en wat je kunt doen 
wanneer je vermoedt dat iemand een be-
roerte heeft. (Bron: ehbo.nl)

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

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

Op 3 februari 2022 is

RIET SMOLDERS - VAN DE ZANDE

overleden op 93-jarige leeftijd. Volgens 
haarzelf heeft ze een mooi leven gehad. 
Gelukkig heeft ze niet te lang hoeven 
lijden en is ze vredig ingeslapen.

Dit betekent ook het einde van het 
Boxermuseum in Loon op Zand.
We willen iedereen bedanken voor alle 
medeleven en ondersteuning.

Rian Smolders en Wim Weel
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Hij is gestorven op zondag 13 februari jl. 

Peter Knip, voorzitter VKR-Team Loon op Zand overleden
Vanaf de oprichting in 2015 is Peter voor-
zitter geweest van het Verkeersregelaars-
Team Loon op Zand. Peter was voor het 
VKR-Team een heel geschikte voorzitter. 
Die taak, al was het maar van een klein 
clubje, nam hij heel serieus. Als mede-
oprichter was hij heel trots op die 50 vrij-
willigers die zich de eerste jaren hadden 
aangemeld.

Dankzij een bijdrage van de gemeente Loon 
op Zand en het Rabobank Stimulerings-
fonds kon het team portofoons en kleding 
aanschaffen.	Dat	was	wel	 iets	 voor	Peter.	
Met Sinterklaas en Pieten, met Roodkapje, 
met de burgemeester, met organisatoren 
van evenementen. Met iedereen op de foto 
met zijn gele verkeersregelaarspak aan.
Peter was een goede organisator, wilde al-
les goed geregeld hebben. Peter eiste van 
de organiserende verenigingen dat zijn 
VKR’s hetzelfde behandeld werden als de 
vrijwilligers van de opdrachtgever. Indien 

nodig moest er catering geregeld worden, 
liefst broodjes, stukje fruit, drinken maar 
vooral	koffie.	Owee	owee	als	er	geen	koffie	
was, dan kregen ze dat te horen.

Peter was een doorzetter. Tientallen ma-
len de ‘80 van de Langstraat’ uitgelopen, 
totdat zijn conditie dat niet meer toeliet. 
Maar ook wilde hij nog bij evenementen 
ingezet worden, terwijl dat eigenlijk niet 
meer ging. Vier jaar geleden ging het ook 
mis op Koningsdag bij Het Witte Kasteel. 
Peter zijn hart stopte ermee. Gelukkig 
hadden wij een kordate burgemeester die 
naast hem stond en hem reanimeerde. Een 
moment was Peter toen landelijk nieuws.

Eigenwijs kon Peter soms ook zijn. Als Peter 
iets in zijn hoofd had, hoe en op welke ma-
nier het geregeld moest worden, bracht je 
hem niet gauw op andere gedachten. Dat 
leverde een enkele keer felle discussies op 
met andere bestuursleden, maar altijd met 
het belang van het VKR-Team voor ogen.
Wij zullen zijn, soms wel lange punctuele 
uitleg over bepaalde zaken, erg missen 
maar vooral zijn altijd goedgemutste in-
breng in ons team en bij andere verenigin-
gen.

Coby en familie, veel sterkte toegewenst 
bij het heengaan van zo’n prettige per-
soonlijkheid.

Namens het VKR-team Loon op Zand
Wil van Beers °Peter Knip in VKR-tenue. (Eigen foto)
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Kerkberichten van 18 maart   
tot en met 1 april

Versoepelingen inzake corona
M.i.v. 25 februari zijn in heel Nederland de 
anderhalve meter afstand en het mondkap-
je niet meer verplicht. U hoeft niet meer 
te reserveren voor de eucharistievieringen 
en er zal op de gebruikelijke manier weer 
de H. Communie worden uitgereikt. Ook 
het ontvangen van de H. Communie op de 
tong is weer mogelijk. Gehandhaafd blij-
ven de regels ter vermijding van handcon-
tact: gelovigen geven elkaar niet de hand 
bij de vredeswens en collecteren gebeurt 
nog	na	afloop	van	de	viering	bij	het	uitgaan	
van de kerk.
Verder is het gebruik van wijwater weer 
toegestaan.	Samen	koffiedrinken	na	de	vie-
ring is weer mogelijk.

De bisschoppen vragen de hygiënemaatre-
gelen te blijven handhaven en rekening te 
houden met hen die afstand willen houden 
of om gezondheidsredenen een mondkapje 
willen dragen. Zo kunnen wij met elkaar de 
liturgie veilig vieren.
Iedere zondag wordt er een opname ge-
maakt van de eucharistieviering. M.i.v. 
zondag 20 maart wordt de eucharistievie-
ring (1x in de maand Woord en Communie-
viering) vanuit de St. Jan in Kaatsheuvel 
uitgezonden. Dit gebeurt steeds in de on-
even weken van de maand. De even weken 
wordt uitgezonden vanuit Loon op Zand. De 
viering is steeds te bekijken via de Face-
bookpagina van de parochie; Parochie Hei-
lige Willibrord en via de parochiewebsite; 
www.parochiewillibrord.nl > in de groene 
balk via de knop: Mis en op het YouTube 
kanaal: Parochie Willibrord, Loon op Zand.

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

Zondag 20 maart 9.30 uur; 3e zondag van 
de veertigdagentijd, herenkoor, celebrant 
pastoor Luijckx. Jan en Riek Hamers–van 
den Broek, jaargetijde Cor Mol, uit dank-
baarheid voor een 93e verjaardag, Christ 
Vermeer.

Dinsdag 22 maart 10.15 uur; Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Vrijdag 25 maart 10.15 uur; Hoogfeest 
Maria Boodschap, Kapel Venloene, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Zondag 27 maart 9.30 uur; 4e zondag van 
de veertigdagentijd, gezinsviering, kof-
fiedrinken,	 dameskoor,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx. Na de eucharistieviering nodigen 
wij	 u	 uit	 om	 een	 kopje	 koffie	 of	 thee	 te	
drinken in de kerk.
1e Jaargetijde Henk Teurlings, Peter Land-
man, Sjef van Loon b.g.v. verjaardag.

Dinsdag 29 maart 10.15 uur; Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

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

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

Vasten en Vastenactie
Vastenactie voert projecten in ontwikke-
lingslanden. Bezinning en solidariteit met 
anderen.
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Je staat wat vaker stil bij mensen die het 
minder goed hebben dan jij. Het idee is te 
geven wat je bespaart (of kunt missen) om 
het leven van anderen ver weg te verbete-
ren. Vastenactie werft fondsen om wereld-
wijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten 
te steunen. Dit gaat het hele jaar door. Ge-
lukkig zijn er nog altijd veel mensen bereid 
in actie te komen voor een ander. 
In Guatemala worden Mayagemeenschap-
pen gesteund die opkomen voor hun rech-
ten. Zij krijgen juridische bijstand en weer 
toegang tot schoon drinkwater.
In Libanon worden Syrische vluchtelingen 
gesteund die in tentenkampen moeten le-
ven.
In het Noordoosten van Brazilië worden 60 
families ondersteund met bassins voor wa-
teropvang, met materialen, zaaigoed en 
trainingen.

Vacatures Parochiebestuur
Wij geven niet op, maar er zijn nog vaca-
tures in ons parochiebestuur. Help ons met 
uw talenten. Wij zoeken nog bestuursleden 
voor	 de	 portefeuilles	 P&O,	 begraafplaat-
sen, een secretaris, een extra bestuurs-
lid en iemand die wellicht op gebied van 
jeugd- en jongeren zitting wil nemen in het 
bestuur.

Op termijn komt de portefeuille voor de 
begraafplaatsen vrij. Wie wil daarvoor 
aanspreekpunt zijn? Het zijn belangrijke 
en netjes verzorgde plaatsen die belangrijk 
zijn en goed beheer verdienen. Wilt u in-
formatie over deze laatste genoemde por-
tefeuille dan kunt u contact opnemen met 
bestuurslid Ad van Beek tel: 06-12827331. 
Het	zou	fijn	zijn	als	wij,	ook	vanuit	De	Moer	
weer iemand vertegenwoordigd hebben in 
ons parochiebestuur. Heeft deze oproep uw 
interesse gewekt, dan hoor ik graag van u. 

Pastoor Peter Luijckx

Bij het uitgaan van de kerk vindt u infor-
matie en de Vastenaktie bus voor uw gift.
Steun de vastenactie. En help anderen.

Oproep hulpkoster
De functie van koster is altijd al belangrijk 
geweest in de kerk en deze wordt gelukkig 
nog steeds goed vervuld in onze parochie-
gemeenschap, maar met name in de kerk 
van de H. Joachim in De Moer en in de kerk 
St. Jans Onthoofding in Loon op Zand heb-
ben wij een hulpkoster nodig, die taken 
van de huidige koster kunnen verlichten en 
in tijd van nood eens kunnen invallen. Dat 
verlicht de taken. 

Wie voelt zich geroepen om deze mooie en 
dankbare taak op zich te nemen. U kunt 
contact opnemen met het secretariaat in 
Loon op Zand, telefoon: 0416-361215.

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

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor P. Luijckx is voor dringende ge-
vallen altijd bereikbaar via mobiel num-
mer 06-48919633 voor het geval u via 
het vaste nummer 361215 van de pasto-
rie geen aansluiting mocht krijgen.
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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 van Sophia’s vereniging. Wie zijn 
deze personen en wanneer of bij welke ge-
legenheid is deze foto gemaakt? Heeft u 
meer informatie dan horen we graag van u!

Uw reactie ontvangen wij graag via mail-
adres: fotograaf@heemkundekringloon-
optsandt.nl of bel naar 06-10114684, on-
der vermelding van: 
fotonummer 006046.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Zondag 13 maart en 10 april 2022 van 11.00 – 17.00 uur

Stinzendagen, voorjaarsbloeiers en genieten op Het Witte Kasteel

Al vele jaren staan in de vroege lente di-
verse bol- en knolgewassen (stinzenplan-
ten) en andere voorjaarsbloemen in bloei 
op het landgoed van Het Witte Kasteel. 
Vanwege de grote belangstelling organi-
seert Het Witte Kasteel dit jaar daarom op-
nieuw twee Stinzendagen, zodat ook u kunt 
meegenieten van bosanemonen, hyacinten 
of bijvoorbeeld speenkruid. Tijdens rond-
wandelingen op 13 maart en op 10 april 
om 11.00 en 13.30 uur, vertelt de gids u er 
graag meer over.
Na	afloop	hebt	u	stinzenplanten	van	dicht-
bij kunnen bewonderen, weet u meer over 
welke er zijn, wat de geschiedenis van stin-
zenplanten is, waar u deze het beste in uw 
eigen tuin kunt planten en hebt u boven-
dien kennis gemaakt met mooie voorjaars-
bloeiers in de kasteeltuin.

Genieten van een hapje en een drankje
Even uitrusten na de rondleiding? Dat kan, 
op het pittoreske terras van de binnen-
plaats, dat een prachtig uitzicht biedt op 
het kasteel. Het is er heerlijk vertoeven 
met een drankje en hapje.

Meer informatie?
Hebben we u inmiddels enthousiast ge-
maakt? Kom dan ook en ontdek wat Het 
Witte Kasteel allemaal te bieden heeft 
tijdens deze inspirerende dag. De toegang 
is gratis en reserveren is niet nodig! Voor 
meer info: www.hetwittekasteel.nl. □

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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GemeenteBelangen   
bedankt kiezers

De komende dagen zal duidelijk worden 
wat	de	definitieve	uitslag	van	de	gemeen-
teraadsverkiezingen zal zijn. Gemeente-
Belangen wil alle kiezers bedanken die op 
onze partij gestemd hebben.
Wendy Broeders als Loonse kandidaat van 
GemeenteBelangen heeft laten zien er ook 
voor Loon te zijn en dat hopen we te zien 
in de verkiezingsuitslag!

Wat de uitslag ook zal zijn, GemeenteBe-
langen zal zich blijven inspannen voor alle 
inwoners van alle drie de kernen van onze 
mooie gemeente en ernaar blijven streven 
dat de gemeentelijke dienstverlening nog 
beter	wordt,	dat	we	als	gemeente	financi-
eel gezond blijven zodat onze zelfstandig-
heid geborgd kan blijven.

Nogmaals dank voor het gestelde vertrou-
wen in GemeenteBelangen en natuurlijk 
onze kandidaat Wendy Broeders.

Namens GemeenteBelangen,
Wessel van Boven en Henk van Komen

Officiële onthulling attentiestenen: 
herinnering historische gebouwen 

Samen met de Heemkundekringen ‘Loon op 
’t Sandt’ en ‘de Ketsheuvel’ onthulde wet-
houder Suzan Mandemakers op vrijdag 4 
maart de plaatsing van zes attentiestenen 
in	de	gemeente	Loon	op	Zand.	De	officiële	
onthulling vond plaats voor café Du Nord 
aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel.

De foto’s en teksten op de attentiestenen 
markeren de prominente gebouwen in de 
gemeente of de vroegere functie die een 
huidig gebouw ooit kende. Het doel van de 
attentiestenen is om het verdwenen erf-
goed en de historische hoogtepunten onder 
de aandacht te brengen. In totaal zijn er 
nu twintig attentiestenen in de gemeente 
Loon op Zand.

Initiatief
De attentiestenen zijn gemaakt door Woud-
stra architecten. Al in meerdere gemeentes 
zijn diverse attentiestenen te bewonde-
ren. Het initiatief om de stenen naar onze 
gemeente te halen, komt van Heemkunde-
kring Loon op ’t Sandt (Kees Hesselmans) 
en Heemkundekring de Ketsheuvel (Harry 
Balvers). Het project kwam tot stand in 
samenwerking met de gemeente, Stichting 
Jacques de Leeuw, de Rabobank en aanne-
mer	Verhagen.	□
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Koor Echo der Duinen

Joehoe… we gaan weer beginnen…
Eindelijk… we gaan weer beginnen met 
onze koorrepetities en we hebben er zin in!
Wat is het lang geleden zeg, maar nu gaan 
we er ‘volle bak’ tegen aan. Hopelijk gooit 
corona deze keer geen roet in het eten en 
kunnen we ons voorbereiden op het grote 
feest van volgend jaar! 151 jaar zingt De 
Echo dan en er zijn niet heel veel zangver-
enigingen die ons dat nadoen.

We hebben onze eerste pijlen gericht op 
onze medewerking aan het zangevenement 
‘Middelburg Vólkoren’ dat op 4 juni 2022 in 
Middelburg gehouden wordt. Als u interes-
se hebt om daar ook eens te gaan luisteren, 
kunt u zich bij ons melden. Misschien is er 
voor u nog een plaatsje in de bus. Dan kunt 
u voor een acceptabel bedrag met ons een 
dagje mee naar Middelburg.

En natuurlijk is het nu ook een uitgelezen 
kans om u aan te melden als lid van onze 
vereniging en dan kunt u mét ons de draad 
weer oppakken en dan mogelijk zelf met 
De Echo deelnemen aan dit mooie festival 
in Middelburg. Zingen in een zangvereni-
ging is namelijk hartstikke leuk. Je hoeft 
alleen je stem maar mee te brengen naar 
de repetitie. Wij zorgen voor een zeer 
bevlogen dirigent die het beste uit onze 
keeltjes naar boven weet te toveren. Het 

zijn	gezellige	avonden	en	je	gaat	na	afloop	
bijna altijd met een goed gevoel naar huis 
omdat we dan weer iets moois gerepeteerd 
hebben. Als iedereen zijn partij beheerst 
en het nummer wordt ten gehore gebracht 
dan krijg je gewoon spontaan ‘kippenvel’. 
Dat is magisch!

Dat	De	Echo	een	fijne	 vereniging	 is	 blijkt	
wel uit het feit dat we diverse leden heb-
ben die al 40 jaar lid zijn. En ook is klas-
sieke muziek weer helemaal ‘in’ en tevens 
echt geweldig mooi. Als die klassieke mu-
ziek afgewisseld wordt met wat meer mo-
derne nummers is er ook voor ieder wat 
wils. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ver-
eniging nog een mooie toekomst tegemoet 
gaat.	Het	is	fijn	als	u	ons	daarbij	wil	helpen	
door u aan te melden als lid. Natuurlijk 
kunt u op maandagavond eerst even een 
keer langs komen om de sfeer te ervaren. 
We repeteren van 20.00 tot 22.00 uur in 
Jongerencentrum De Kuip in Loon op Zand 
met	 halverwege	 een	 korte	 koffie/thee	
pauze om de keel even wat te ontspannen.  
Na	afloop	van	de	repetitie	is	er	volop	gele-
genheid om nog even op een ontspannen 
manier gezellig na te praten. Alle stem-
groepen (sopraan-alt-tenor of bas) zijn van 
harte welkom.

Nu is hét moment om aan te haken, omdat 
we allemaal weer ‘opnieuw’ moeten begin-
nen, nadat we bijna twee jaar niet hebben 
kunnen repeteren. Zorg dat je erbij komt.
Tot maandagavond om 20.00 uur in Jonge-
rencentrum De Kuip!

H. Vromans (PR Echo der Duinen)

Gezocht

Een zelfstandige huishoudelijke hulp, 
voor een ochtend (4 uur) per week.
Heb jij tijd en er echt zin in, bel me even 
06-24284165.
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Nederland gaat doelen   
waterkwaliteit niet halen
Nieuwe milieucrisis kondigt zich aan

Nederland wacht vrijwel zeker een nieuwe 
milieucrisis. In 2027 moeten we voldoen 
aan de ‘Kaderrichtlijn Water’ die voor-
schrijft dat al het water in Europa tegen 
die tijd schoon en gezond is. Letterlijk al 
het water: oppervlaktewater, grondwater 
én vanzelfsprekend drinkwater. “Dat gaan 
we niet halen”, zegt Jan Peter van der 
Hoek, hoogleraar drinkwatertechniek aan 
de TU Delft en directeur Innovatie van het 
Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet. 
“Er is nog heel wat werk aan de winkel en 
daar moeten we met z’n allen een steentje 
aan bijdragen.”

Maar liefst 98 procent van het oppervlak-
tewater (rivieren, kanalen, beekjes, meer-
tjes, vijvers en zee) bevat één of meer voor 
de	mens	schadelijke	stoffen.	Dat	blijkt	uit	
een onderzoek dat adviesbureau Royal Has-
koning DHV instelde namens het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Uitein-
delijk	 komen	 die	 schadelijke	 stoffen	 ook	
in ons drinkwater terecht. De verontrei-
niging van het oppervlaktewater komt op 
vele manieren tot stand. In alle gevallen 
zijn wij mensen er verantwoordelijk voor. 
De industrie speelt een belangrijke rol, de 
agrarische sector, maar ook de burger.
En waar het ons allen betreft, gaat er een 
aloud spreekwoord op: verbeter de wereld, 
begin bij jezelf.

Brandwonden
Wat je zelf kunt doen? Natuurlijk zuinig 
zijn met water. Maar ook bewust met je 
riolering omgaan. Dus geen medicijnen, 
vetten, verfresten en andere chemicaliën 
(bijvoorbeeld wasbenzine, terpentine) 
door het toilet of de gootsteen spoelen. 
“En geen chemische ontstoppingsmiddelen 
gebruiken bij een rioolverstopping”, zegt 
Stijn Verdonschot van de gelijknamige ri-
oolservice die actief is in Noord-Brabant. 
“Al die producten werken niet en uiteinde-
lijk worden wij dan toch ingeschakeld om 
de verstopping op te lossen. Wij lopen niet 
zelden brandwonden op doordat deze mid-
delen in de afvoer zijn gegoten.

Waarom ze niet werken? Omdat er altijd 
veel water voor een verstopping zit. Daar 
komt dat bijtende middel in terecht en dan 
wordt het te zeer verdund om de beloofde 
vetoplossende werking te kunnen hebben.”

Gevaren van duo ontstopper
“Dat is nog erger dan die chemische pro-
ducten die niet werken”, schampert Leon 
Bonkestoter van het Zuid-Hollandse Regi-
oriool. “Een duo ontstopper bijvoorbeeld 
hardt heel snel uit en dan wordt het als 
een grote klomp beton in de afvoer. Daar 
komen wij met onze professionele ontstop-
pingsveren ook niet doorheen en dan moet 
er vaak gebroken of gegraven worden.

Eigenlijk verergert dat spul de verstopping 
alleen maar. En als het nog niet is uitge-
hard, dan krijgen wij het op onze handen  



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Ans Specht Grijp 
Tijsmansstraat 10 
Loon op Zand 
www.glansrijk.nu 
06-39754427 
 

 

 
Ieder mens is uniek, 

dus elke behandeling ook 

 
 

 

of in ons gezicht. Je kunt je voorstellen, 
dat is niet bepaald prettig. Deze chemische 
middelen zijn bovendien giftig en komen 
via het riool uiteindelijk wel in het milieu 
terecht.”

40.000 lijntjes cocaïne
Restanten van medicijnen en drugsproduc-
tie komen de rioolspecialisten niet tegen. 
“Misschien herkennen we ze niet”, zegt 
Verdonschot. “Want je hoort wel vaak dat 
het riool hoge concentraties van die res-
tanten bevat.”
Wat heet: het onderzoeksinstituut KWR, 
Water Recycle Institute, vond in een week 
tijd in twee rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties in Rotterdam sporen die duiden op het 
gebruik van 40.000 lijntjes coke, 25.000 
doses speed en 2.400 doses crystal meth. 
“Zo werkt het met drugs, maar ook met 
medicijnen”, zegt Van der Hoek. “De af-
braakstoffen	komen	via	urine	en	ontlasting	
in het riool terecht.”

Chemicaliën in ons drinkwater
Bijkomend probleem is dat rioolwaterzui-
veringsinstallaties er niet op zijn gebouwd 
om	al	deze	resten	uit	het	water	te	filteren.	
“En dus komt het in het oppervlaktewater 
terecht”, knikt Van der Hoek. “Drinkwater-
fabrieken weten ook niet alle chemicaliën 
uit	het	water	te	filteren,	waardoor	we	het	
uiteindelijk gewoon weer drinken.

Wat we eraan kunnen doen? We moeten de 
bron beschermen: in dit geval het riool. 
Wat niet in het afvalwater zit, hoef je er 
ook niet uit te halen. We moeten de riole-
ring dus alleen gebruiken waar deze voor 
bedoeld is: water uit toiletten, badkamers 
en de gootsteen. Niet meer en niet minder.

Dat is al een goede stap in de richting van 
het doel: het halen van de Kaderrichtlijn 
Water	in	2027.”	□
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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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Filmhuis van de SeniorenVereniging 
Loon op Zand

Na twee turbulente coronajaren, kunnen 
we	dit	seizoen	nog	een	film	draaien.	Hope-
lijk kunnen we het volgende seizoen weer 
op de ouderwetse manier onze tien draai-
dagen, zonder strubbelingen, vol maken.

De	 filmclub	 van	 de	 SeniorenVereniging	
draait op vrijdagmiddag 1 april (geen april-
grap)	 een	 bijzondere	 film	 in	 Venloene.		
Deze	film	uit	India	is	op	verschillende	film-
festivals	 bekroond.	 In	 deze	 film	 staat	 de	
relatie tussen man en vrouw op een bijzon-
dere wijze centraal.

De	 film	 begint	 exact	 om	 14.00	 uur	 in	 de	
ruimte van de SeniorenVereniging. We kun-
nen de ruimte niet optimaal ventileren. 
Wij vragen dus aan de bezoekers dat ze hun 
gezondheid goed in de gaten houden. Ben 
je verkouden of voel je niet goed kom dan 
niet	naar	de	film.	De	meeste	filmbezoekers	
hebben een hoge leeftijd en sommigen een 
kwetsbare gezondheid. Wij appelleren aan 
uw eigen verantwoordelijkheid.
De entree blijft twee euro. Hiervoor krijg 
je	een	interessante	film,	een	kop	hete	kof-
fie	of	thee	en	warme	voeten.

Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden 
via pfavanriel@gmail.com of per telefoon 
0416-361211. Heb je je in november 2021 
voor	deze	film	aangemeld,	dan	hoeft	u	niet	
te reageren.

• Datum: vrijdag 1 april a.s.
• Aanvang: 14.00 uur.
• Film: The Lunchbox.
• Duur: 100 minuten.

In de sleur van alledag vinden twee onbe-
kenden uit de miljoenen stad Mumbai (In-
dia)	elkaar	in	de	mooie	ingetogen	film.	Een	
bijzonder verhaal, waarbij humor en rea-
lisme gecombineerd worden tot een prach-
tig geheel.

In de drukte van de stad en haar gezinsle-
ven probeert Ila haar huwelijk nieuw leven 
in te blazen door, op advies van haar buur-
vrouw, heerlijke maaltijden in de lunch-
box van haar man te stoppen. De lunchbox 
wordt elke dag door de lunchbox-service 
van Mumbai bij Ila opgehaald en vervolgens 
naar het werk van haar man gebracht, zoals 
dit bij vele gezinnen in Mumbai gebeurt.
Maar per ongeluk belandt Ila’s lunchbox op 
het verkeerde bureau. Het bureau van de 
eenzame en ongelukkige kantoormedewer-
ker Saajan. Het begin van een bijzondere 
relatie.

Gaat liefde werkelijk door de maag?
Wanneer Ila erachter komt, dat haar lunch-
box niet bij haar man terecht komt, besluit 
ze een briefje in de trommel te stoppen. 
Saajan schrijft haar een bericht terug en 
er ontstaat een lunchbox correspondentie 
tussen deze twee. Zowel Saajan als Ila is 
ongelukkig met het leven en ze luchten hun 
hart bij elkaar, omdat ze dat niet bij een 
ander kunnen. Het lichtpuntje dat ze voor 
elkaar zijn, geeft hun stof tot nadenken 
over hun leven.
Het open einde is gewaagd. Het laat je als 
kijker achter met het ‘anti-climax’ gevoel, 
maar	siert	tegelijk	deze	film.	Het	is	realis-
tisch en geeft je fantasie de ruimte voor 
een eigen invulling.

Namens de filmcommissie: Henk Schelle-
kens, Johan Bungener en Piet van Riel
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Popkoor Undercover, 10 jaar jong en nog steeds 
energiek en dynamisch!
We zijn er weer! En we mogen weer volop 
zingen! Misschien zien we elkaar wel sneller 
dan je denkt. Popkoor Undercover is altijd 
graag van de partij als het om gezelligheid 
gaat bij de Loonse activiteiten. Herinner 
je je de Kerstklanken in de Langstraat nog 
vanuit De Wetering of het Top 2000-concert 
vanuit Het Klavier?
 
We zijn net jarig geweest. Schrikkeldag 29 
februari, -of moeten we dit jaar zeggen: 
‘op 1 maart jl.?’ - zijn we 10 jaar gewor-
den. Undercover is nog steeds een energiek 
dynamisch popkoor dat bloeit en groeit. 
Undercover heeft regionaal een aanzien-
lijk niveau bereikt en draagt met trots de 
eretitel ‘Cultuurclub van Gemeente Loon 
op Zand’ én die van de provincie Noord-
Brabant. Met een eigen Undercover iden-
titeit covert dit popkoor hedendaagse top 
40 nummers die iedereen maar al te goed 
kent. Maar dan nét weer even anders.

in coronatijd het digitale lustrumconcert 
voortgebracht: This is me! Het bijzonder 
muzikale verhaal, de Undercover reis door 
deze intense periode, op de wijze zoals wij 
zijn! Kijkt u ook graag nog eens naar dit ju-
bileumconcert, dan kan dat voor een klei-
ne donatie! (www.popkoorundercover.nl/
projecten/this-is-me)

Er waren maar weinig face-to-face mo-
menten om samen te kunnen zingen. Cre-
ativiteit, nieuwe mogelijkheden opzoeken, 
buiten je comfort grenzen gaan. Tussen 
thuiswerken, kinderen lesgeven en het ge-
zinsleven door. Een mooie uitdaging en een 
aanrader om te beluisteren en bekijken.

Maar nu we weer mogen… en er vandaag 
gestemd wordt, loop eens De Wetering bin-
nen! Wij zijn er deze woensdag- en elke 
andere woensdagavond. We hebben weer 
heel wat frisse ideeën die we dit jaar ten 
gehore gaan brengen, dus houd ons in de 
gaten op de social media.

Muzikale groet, Popkoor Undercover

Voor deze groep is de verbinding met el-
kaar altijd al topprioriteit geweest. Dit, 
samen met de passie voor het maken en 
uitdragen van muziek, heeft afgelopen jaar 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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



53

Belastingaangifte over het jaar 2021

Ook dit jaar worden, als service van de 
Senioren Vereniging Loon op Zand, weer 
belastingaangiften ingevuld en zorg- en/of 
huurtoeslag  aangevraagd. Deze belasting-
service is bestemd voor: AOW-gerechtigden 
met een inkomen van € 35.000 voor een al-
leenstaande of € 55.000 voor gehuwden/ 
samenwonenden.

Vijf belastinginvullers van de Senioren Ver-
eniging Loon op Zand staan voor u klaar om 
deze, voor sommigen lastige, klus te klaren.
Bij het invullen van uw belastingaangifte 
wordt meteen gekeken of u in aanmerking 
komt voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. 
(Als u een eigen huis bezit, komt de huur-
toeslag natuurlijk niet in beeld.)

Denk niet, als ik er recht op heb zal ik het 
wel krijgen, want zo werkt het niet. Deze 
toeslagen moeten aangevraagd worden, u 
krijgt deze niet automatisch!

Hebt u vorig jaar geen huur- en/of zorg-
toeslag ontvangen en denkt u daar gezien 
uw inkomen wel recht op te hebben? Tot 1 
september 2022 kunnen deze achterstalli-
ge toeslagen over 2021 alsnog aangevraagd 
worden.

Voor meer informatie of aanvragen van 
hulp bij het invullen van uw belastingaan-
gifte en aanvraag zorgtoeslag en/of huur-
toeslag,	 bel	 Steffan	 Teunissen,	 tel.	 36	 13	
15, contactpersoon. (bestaande klanten 
bellen hun belastinginvuller zodra zij de 
code ontvangen van de belastingdienst en 
in andere gevallen worden zij benaderd 
door hun eigen belastinginvuller). □

Mooie prestatie van Liz
Zondag 20 februari jongsleden werd onze 
dochter, Liz van den Bijgaart, Brabants 
kampioen bij de indoor ponydressuur in de 
klasse B. Met haar pony Diesel behaalde ze 
een torenhoge score van 236,5 punten bij 
de hoofdjury.

Een hele knappe prestatie want ze is pas 
net 7 jaar oud. Wel begon ze al op jonge 
leeftijd met paardrijden. Op haar 3e pakte 
ze een krukje en klom op de shetlander in 
de wei. Al snel volgden de paardrijlessen op 
zaterdag en voor haar 6e verjaardag kreeg 
ze haar pony Diesel cadeau. Een echte ei-
genwijze Welsh pony die gelukkig altijd uit-
blinkt op de wedstrijden. Hopelijk zien we 
dat ook op het KNHS-kampioenschap begin 
april waar Liz nu ook naar toe mag.

Lieve Liz, van harte gefeliciteerd met je 
eerste plaats! Veel succes bij het Neder-
lands kampioenschap!

Papa, mama en zusje Eline

 °Liz op haar pony Diesel. (Eigen foto)
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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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ECLoZ | om verwelkomt 300e lid
ECLoZ groeit als kool. Steeds meer inwo-
ners en ondernemers zien het belang van 
energiebesparing en van het overstappen 
naar duurzaam opgewekte energie. Min-
der en betere energie dus waardoor we 
ook minder afhankelijk worden van de 
grote energiereuzen en van fossiele ener-
gie. Daarbij helpt het ook enorm om dat 
samen te doen. In een coöperatie die zich 
hier	 specifiek	 op	 richt,	 bijvoorbeeld	 door	
informatie te verstrekken. Informatie om 
gezinnen en ondernemers in staat te stel-
len om comfortabel te wonen, te werken 
en te recreëren, energiekosten te beteu-
gelen én mee te werken aan verbetering 
van onze leefomgeving. Juist voor jongere 
generaties.

Dat triggert mensen om mee te gaan doen 
als lid van ECLoZ. Zo ook onze inwoner de 
heer Kuijpers die met zijn aanmelding be-
gin januari 2022 het 300ste lid van ECLoZ 
werd. Wonend in een al redelijk geïsoleerd 
woonhuis maar met bomen rondom was het 
kunnen gaan deelnemen in het Zonnepark 
op de voormalige Vloeivelden nabij Loon 
op Zand voor Kuijpers de directe aanlei-

 ° ECLoZ voorzitter Bert Branderhorst overhandigt 
het 300ste lid een duurzaam bouwpakketje.

ding. ECLoZ-bestuursvoorzitter Brander-
horst bood Kuijpers een bouwpakket aan 
voor een ‘windmolen op zonne-energie’. 
Een knipoog naar de deelname van ECLoZ 
in al bestaande Burgerwindpark Spinder en 
het toekomstige Zonnepark nabij Loon op 
Zand.

Inwoners en ondernemers in onze gemeen-
te weten de weg naar ECLoZ steeds beter 
te vinden. Niet alleen naar het wekelijkse 
Energieloket in Het Klavier maar ook voor 
‘besparingstips’ en om in contact te komen 
met de energiecoaches. Zij geven informa-
tie over energiebesparing aan huis.
ECLoZ | OM levert ook 100% duurzame, lo-
kaal opgewekte energie en leden van EC-
LoZ	kunnen	straks	financieel	deelnemen	in	
en rendement genieten uit Zonnepark Loon 
op Zand. Aanmelden en mee doen is heel 
makkelijk – ga naar www.ecloz.nl en vul 
in. Een kleine stap om mee te doen aan een 
groots resultaat. □

tel.: 0416 - 363 902
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Doe mee aan de Nationale Diabetes Challenge!

Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer 
doen mee aan de Nationale Diabetes Chal-
lenge (NDC)* en we nodigen u uit om mee te 
doen! Voor mensen met diabetes en chro-
nische aandoeningen is wandelen een erg 
goed medicijn. Daarom gaan we dit jaar 
wandelen om te behandelen. Dat hoeft u 
niet alleen te doen, tijdens de Nationale 
Diabetes Challenge gaan we met u mee.

We gaan vanaf donderdag 14 april weke-
lijks samen wandelen. De eerste weken 
starten we vanaf Venloene in Loon op Zand 
en gedurende de weken daaropvolgend 
starten we iedere keer vanaf een andere 
plek in één van de drie kernen. De wande-
lingen worden begeleid door een wandel-
coach en een aantal vrijwilligers. De wan-
delingen zijn voor iedereen goed, dus ook 
mensen zonder diabetes kunnen meelopen. 
Natuurlijk houden we rekening met ieders 
niveau. Het is dus niet erg als u (nog) niet 
zo ver kunt lopen. Wij vragen aan iedere 
deelnemer een eigen bijdrage van 20 euro. 
Hiervoor krijgt u 20 weken begeleiding van 
de wandelcoach tijdens de wandelingen.

Zaterdag 24 september wandelen we sa-
men met alle deelnemers uit de rest van 
Nederland	 de	 finale	 op	 het	 Nationale	 Di-
abetes Challenge Festival in Arnhem. We 
denken dat iedereen dan zeker 3 tot 5 km 
zal kunnen lopen. Sommigen gaan mis-
schien zelfs voor 10, 15 of 20 km. Wij no-
digen u van harte uit om mee te doen met 
onze uitdaging!
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen 
heeft en daarom organiseren we op dins-

dag 29 maart een informatiebijeenkomst. 
De bijeenkomst vindt plaats in Venloene 
in Loon op Zand en start om 18.30 uur en 
we wandelen een uur. Aanmelden voor de 
informatiebijeenkomst kan door een mail-
tje te sturen naar carolinevromans@con-
tourdetern.nl of even te bellen naar 06-
10401625.

Ook kunt u een alvast een kijkje nemen 
op de website Nationale Diabetes Chal-
leng: https://nationalediabeteschallenge.
nl/tilburg/wandelchallengeloonopzand-
kaatsheuvel-demoer/ voor meer informa-
tie. Ook het aanmelden kan op deze web-
site.

Dit initiatief wordt ondersteund door wan-
delcoach Marc Verbeek, Gemeente Loon op 
Zand, ContourdeTwern en Steunpunt Aan-
gepast Sporten Midden Brabant. Wandelt u 
ook mee? Wij horen het graag!

Met vriendelijke groet,
De organisatie van de NDC
Loon op Zand-Kaatsheuvel-De Moer

* De NDC is een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation (www.BvdGF.org), een 
stichting die zich inzet om de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes te verbe-
teren door middel van sport en bewegen. 
Afgelopen jaren liepen er al duizenden 
mensen mee. Deze mensen werden aan-
toonbaar	gezonder	en	gingen	zich	fitter	en	
prettiger voelen. □
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CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL  -  april 2022

PAUWELS WANDELINGEN VANAF HET WITTE KASTEEL

Zondag 3 april 2022 – 10.15 uur vertrek
deelname is gratis

Plantloon	(met	de	fiets)
Wandelingen in het Landschapspark Pauwels, genoemd naar 
ridder Pauwels van Haestrecht, de opdrachtgever van de 
eerste bouwsels van Het Witte Kasteel (1383).

KINDERVOORSTELLING ‘WIE, WIE, OUI!’

Zondag 10 april 2022 om 11.00 uur
entree € 7,50

Martin is een vreemde, waar hij ook gaat. In zijn zoektocht 
naar wie hij is, verandert hij in een musicus, een cowboy, 
een	fietser…	Wat	wil	hij	zijn!?	Hoe	kan	hij	iemand	worden!?	
Uit deze totale chaos komt uiteindelijk een nieuwe identi-
teit naar boven, waarin ieder kind zich herkent. Een span-
nend verhaal met korte onderdelen. Vanaf vier jaar

CONCERT DAAN VAN SCHAIK JAZZTRIO - JAZZ

Zondag 24 april 2022 om 11.00 uur
entree € 15,00 (kinderen tot 12 jaar gratis)

Dit concert kan gezien worden als een introductie op jazz-
muziek. Het biedt u de kans om deze muziekstijl beter te 
leren kennen.
Het publiek van een live jazzconcert wordt geprikkeld door 
de interactie tussen de muzikanten. Omdat jazzmuziek niet 
van voor tot achter is uitgeschreven is er veel ruimte voor 
spontaniteit. Dat maakt de stijl uniek en zowel voor de spe-
ler als luisteraar een belevenis.

Voor meer info over deze en andere culturele activiteiten en het reserveren van kaartjes 
ga je naar: www.hetwittekasteel.nl/agenda of scan je deze QR code:

Graag tot ziens!

Team Het Witte Kasteel



59

Jenaplanschool de Vlinderboom Loon op Zand

Zo vlak na de carna-
valsvakantie kijkt het 
team van Jenaplan-
school Loon op Zand 
uit naar een mooie 
volgende periode van 
dit schooljaar. De 

onrust rondom corona is bijna weg, maar 
we hebben ons er goed doorheen weten te 
slaan, we houden goed zicht op de kinde-
ren en geven de ondersteuning die nodig is.

Terugblik op het vorige artikel
Zoals in het vorige artikel beschreven 
stond, staat de eerste periode van het 
schooljaar altijd in het teken van het pe-
dagogisch klimaat. Kinderen hebben de be-
hoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, 
veiligheid en acceptatie gedurende de vol-
ledige schoolloopbaanperiode, hier blijven 
we dan ook hele schooljaar actief bij be-
trokken.
Op Jenaplanschool de Vlinderboom werken 
de kinderen rondom thema’s in de vorm 
van projecten in de eigen 2-jarige stam-
groep. Bij deze projecten haalt de school 
zoveel mogelijk de wereld naar binnen en 

trekt met de kinderen de wereld in. Door 
op deze manier te werken leren kinderen 
in het echt, raken verwonderd, zijn ze en-
thousiast en worden ze nieuwsgierig naar 
de wereld om hen heen! Hierbij krijgt ieder 
kind de ruimte om te leren op de manier 
die bij hem of haar past. De kinderen leren 
in de stamgroep en in de school van én met 
elkaar.

Wat stond er de 2e periode centraal?
In dit artikel de nadruk op de tweede peri-
ode. Waar zijn we hard mee bezig geweest? 
En waar heeft de focus deze periode op 
gelegen? Zoals bij elke school stond deze 
periode in het teken van Cito toetsen, de 
voortgangsgesprekken met ouder en kind 
(ook wel de 10- minuten gesprekken ge-
noemd) en voor groep 8 de adviesgesprek-
ken.
In het Jenaplanonderwijs wordt niet ge-
werkt met beoordelingen in cijfers. Wij 
kiezen ervoor om niet alleen vanuit me-
thodes te werken, maar juist de leerlijnen 
centraal te zetten en lessen aan te bieden 
vanuit de te behalen doelen. Deze doe-
len worden op verschillende manieren ge-

toetst.
Daarnaast krijgen we met het 
landelijke leerlingvolgsysteem 
van CITO bij groep 3 t/m 8 op 
eenvoudige wijze betrouw-
bare informatie over de voort-
gang van kinderen. Ook gaan 
we in gesprek met de kinderen 
over de eigen werkhouding in 
en rondom de klas.
Deze combinatie van resulta-
ten worden uitgebreid beke-
ken en samen geanalyseerd. 
Hieruit komt een duidelijk 
beeld welke kinderen onder-
steuning nodig hebben en 
waarvoor ze dit nodig hebben. 
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Deze extra ondersteuning wordt geboden 
in de onderbouw door de onderwijsassis-
tent en/of de leerkracht. In de bovenbouw 
wordt de ondersteuning door een bovental-
lige leerkracht en/of door de eigen leer-
kracht geboden.
In kleine groepjes, of individueel krijgen de 
kinderen de aandacht en begeleiding die ze 
nodig	 hebben.	We	 vinden	 het	 fijn	 dat	we	
alle kinderen op deze manier ‘echt’ zien!
Deze 2e periode hebben we op een feeste-
lijke manier af mogen sluiten met een fan-
tastische carnavalsochtend waarbij er met 
de hele school volop gehost werd. Mede 
dankzij een geweldige organisatie stond de 
Vlinderboom op zijn kop tijdens de Crazy 
11 met Beb en Bea! Heel veel dank voor 
deze heerlijke en gezellig ochtend!

KMB-peuterspeelzaal en opvang
Vanwege een grootschalige en langdurige 
verbouwing bij basisschool de Blokkendoos 
zal na de carnavalsvakantie de opvang KMB 
tijdelijk bij ons in school trekken. Het is 
erg	fijn	dat	we	elkaar	op	deze	manier	kun-
nen helpen door de ruimte aan te bieden 
in onze school. We willen ze alvast heel 
hartelijk welkom heten en kijken uit naar 
deze	fijne	samenwerking.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar Je-
naplanschool de Vlinderboom? U bent altijd 
van harte welkom!
Neem vrijblijvend contact op per e-mail 
info.vlinderboom@stichtingbravoo.nl of 
telefonisch 0416-363432.

Hilde van Kempen

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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Aron is de nieuwe voorleeskampioen van Loon op Zand
Aron Drummen uit groep 7 van basisschool 
Kinderboom heeft de voorronde gewonnen 
van de Nationale Voorleeswedstrijd in Loon 
op Zand. Dat maakte de Bibliotheek op 25 
februari 2022 bekend tijdens een spannen-
de online prijsuitreiking, gepresenteerd 
door rapper Thomas van Vliet.

De	 zes	 finalisten	 van	 verschillende	 basis-
scholen uit de gemeente Loon op Zand had-
den	allemaal	een	voorleesfilmpje	gemaakt,	
waarin zij vijf minuten voorlazen uit een 
zelfgekozen boek. Marij den Teuling van 
Theatermakerij DraMarij, voorleesvrijwil-
liger Marianne van Wetering en Emely Kok 
programmamaker Bibliotheek Midden-Bra-
bant vormden samen de jury voor de Loon-
se voorronde; aan hen de zware taak om 
uit	 de	 ingezonden	 filmpjes	 een	 voorlees-
kampioen uit te roepen, die Loon op Zand 
mag gaan vertegenwoordigen in de halve 
provinciale	finale	in	maart.

Wedstrijd die draait om   
(voor)leesplezier
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initi-
atief van Stichting Lezen in samenwerking 
met de bibliotheken, in het leven geroe-
pen om het leesplezier in groep 7 en 8 te 
stimuleren. In Loon op Zand maakt de Bi-
bliotheek Midden-Brabant van de lokale 
voorrondes ieder jaar een spannend en 
feestelijk moment – dit jaar in een online 
vorm.

Rapper Thomas van Vliet presenteerde de 
online prijsuitreiking. In deze liveshow die 
bekeken werd op alle deelnemende scho-
len, kondigde Thomas alle jonge deelne-
mers aan met een speciaal voor hen ge-
maakte rap. Ook gaf hij de juryleden het 
woord om een reactie te geven op de inge-
zonden	voorleesfilmpjes.	De	show	eindigde	
met een spannend moment: bij wie zou de 
prijs live op school worden uitgereikt? Uit-
eindelijk gebeurde dat bij basisschool Kin-
derboom en was Aron de winnaar. Hij las 
voor uit Sylvester en de bizarre verhuizing 
van Willeke Brouwer.

Duimen voor Aron
Voorleeskampioen Aron gaat nu door naar 
de	Brabantse	halve	finale,	die	op	12	maart	
2022 plaatsvindt in Cultureel Centrum Jan 
van Besouw in Goirle. Zijn leerkracht, klas-
genoten en de Bibliotheek wensen Aron 
alvast heel veel succes en gaan voor hem 
duimen. □
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Struikrovers in Oud Loon

Bewoners van Loon op Zand mogen zich op 
19 maart als ware ‘struikrovers’ gedragen. 
Letterlijk. Want in de Van Rijckevorsel-
straat en de Van Salm Salmstraat mag het 
bestaande groen bij de 26 huizen, die ge-
sloopt worden, gratis worden weggehaald.

Normaal verdwijnen bij sloopprojecten alle 
planten in de container. Maar dat gaat Ca-
sade te ver. Daarom hebben ze Struikroven 
gevraagd een heuse Struikroofactie op te 
zetten.
Bewoners van Loon op Zand mogen gratis 
de planten uitsteken en in hun eigen tuin of 
balkon zetten. Driedubbele winst; er gaat 
geen plant verloren, Loon op Zand wordt 
groener en bewoners ontmoeten elkaar op 
deze gezellige dag.

De bewoners van Oud Loon zijn via een 
flyer	in	de	brievenbus	uitgenodigd	voor	de	
Struikroversactie op 19 maart tussen 10.00 
en 13.00 uur. Wil jij ook komen? 
Stuur een mailtje naar iris@struikroven.nl 
of bel even 06 48 25 14 44.

Het is de eerste struikroofactie binnen ge-
meente Loon op Zand. Wie weet volgen er 
meer.

Iris Blom
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Herhaalprik tegen corona voor 70-plussers en   
mensen met een verminderde weerstand
Ben je 70 jaar of ouder of heb je een ver-
minderde weerstand? Dan krijg je binnen-
kort een uitnodiging voor een herhaalprik 
tegen corona (2e booster). Deze prik moet 
de bescherming tegen het coronavirus 
weer op peil brengen. Je krijgt drie maan-
den na je laatste coronavaccinatie een uit-
nodiging.

Mensen die meer risico lopen om ernstig 
ziek te worden als zij besmet worden met 
het coronavirus, krijgen binnenkort een 
uitnodiging voor een herhaalprik. Maar 
wat is dat eigenlijk? En wie lopen er pre-
cies meer risico? In dit artikel worden vier 
belangrijke vragen over de herhaalprik be-
antwoord.

Wat is de herhaalprik tegen corona?
Om	 de	 effectiviteit	 van	 de	 basisserie	 (de	
eerste en tweede vaccinatie) weer op peil 
te brengen zijn alle volwassenen de afge-
lopen maanden uitgenodigd voor een ex-
tra vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu 
wordt dit de ‘herhaalprik tegen corona’ ge-
noemd. De herhaalprik tegen corona is een 
extra prik die ervoor zorgt dat je weer be-
ter tegen het coronavirus beschermd bent. 
De bescherming van de boostervaccinatie 
neemt na verloop van tijd af. De groepen 
die nu worden uitgenodigd voor de her-
haalprik tegen corona hebben als eersten 
de booster ontvangen, waardoor de be-
scherming bij hen het meest is afgenomen.

Voor wie is de herhaalprik?
Je kan een herhaalprik tegen corona krij-
gen als je 70 jaar of ouder bent of in een 
verpleeghuis woont. Ook als je het syn-
droom van Down of een ernstige immuun-
stoornis hebt, kan je de herhaalprik tegen 
corona krijgen. De mensen die de uitno-
diging voor de herhaalprik krijgen, lopen 
een groter risico op ernstige ziekte als zij 

besmet raken met het coronavirus. De Ge-
zondheidsraad vindt een herhaalprik voor 
andere groepen op dit moment nog niet no-
dig. Minister Ernst Kuipers van VWS heeft 
dat advies overgenomen. In de tweede 
helft van maart wordt gekeken of meer 
mensen uitgenodigd moeten worden voor 
een herhaalprik.

Wanneer kan je geprikt worden?
Als je in aanmerking komt, ontvang je drie 
maanden na je laatste coronavaccinatie de 
uitnodiging voor de herhaalprik. De eerste 
mensen hebben al een uitnodiging ontvan-
gen. Het prikken is gestart in week 9.

Hoe word je uitgenodigd en door wie 
word je geprikt?
Als je 70 jaar of ouder bent krijg, je een 
uitnodigingsbrief en kan je online of via de 
telefoon een afspraak maken om je te la-
ten prikken bij de GGD. Als het niet lukt 
om naar een GGD-locatie te gaan kan je, in 
overleg met de huisarts, ook thuis worden 
geprikt. Bewoners van instellingen krijgen 
de herhaalprik tegen corona via de eigen 
medische dienst van de instelling of de 
GGD. Mensen met het syndroom van Down 
krijgen de uitnodiging voor de herhaalprik 
tegen corona van hun huisarts. Vervolgens 
kunnen zij de herhaalprik krijgen bij de 
GGD of in de instelling waar ze wonen.

Meer weten over de herhaalprik? Kijk dan 
op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 
0800-1351. □
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Volleyballen bij Set Up

Het is lang geleden 
dat we iets van ons 
hebben laten horen 
en dat komt door 
de lockdowns van 
de afgelopen jaren. 
Sinds een paar we-
ken mogen we weer 

volleyballen en daarvan genieten we weer 
enorm.

Wat doet Volleybalvereniging Set Up?
Iedere woensdagavond van 20.00 tot 21.30 
uur spelen we een partijtje volleybal in De 
Wetering. 
Set Up bestaat uit twee groepen leden: re-
creanten en gevorderden. Bij de recrean-
ten varieert het niveau van beginners tot 
laag competitieniveau. Bij de gevorderden 
spelen voornamelijk spelers die competitie 
spelen of dat in het verleden hebben ge-
daan. Een groot deel van de gevorderden 
doet	zelfs	mee	aan	een	officiële	volleybal-
competitie van de NeVoBo, waarbij op dins-
dagavond wedstrijden worden gespeeld in 
sporthal T-Kwadraat in Tilburg. Voor beide 
groepen spelen man en vrouw en jong en 
oud (ca. 20-70 jaar) samen.

Naast volleyballen kun je ook voor sociale 
contacten terecht bij onze vereniging. Na 
afloop	 van	 de	 wedstrijd	 is	 het	 snel	 dou-
chen en daarna samen wat drinken. Hierbij 
wordt vaak een zakje chips, kaasplankje 
of ‘bruine fruitschaal’ genuttigd. Verder 
organiseren de groepen aan het einde van 
het seizoen een activiteit ter afsluiting. De 
recreanten hebben bijvoorbeeld deelgeno-
men aan een kookclinic en gewandeld door 
de duinen, gevolgd door een diner bij de 
Roestelberg. Bij de gevorderden is het tra-
ditie om een barbecue in de tuin bij een 
van de leden te houden, waarbij onze voor-
zitter Nico zich uitleeft met zijn smoker.
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Twee andere tradities hebben helaas de 
afgelopen twee jaar geen doorgang kun-
nen vinden: het biterballentoernooi en het 
Dorpstoernooi. Het bitterballentoernooi 
vindt plaats op de eerste trainingsavond 
in het nieuwe jaar. Alle leden worden dan 
door elkaar gemengd om teams te vormen 
die onderling een toernooitje tegen elkaar 
spelen.	Na	afloop	worden	er	dan	bitterbal-
len gegeten. Vroeger was dit trouwens een 
oliebollentoernooi, maar door een onge-
lukje in de keuken waarbij er brand is ont-
staan, hebben we dit toernooi omgedoopt 
naar bitterballentoernooi.

Het Dorpstoernooi vindt plaats op de eer-
ste zondag in november. Bij dat toernooi 
doen zo'n 12 tot 16 teams mee waarvan een 
groot deel van de teams uit de gemeente 
Loon op Zand komen. Veel oud-leden doen 
hieraan mee of ze komen kijken en bij-
kletsen met de huidige leden. Gezelligheid 
staat hier voorop. We hopen dat we in 2022 
weer een Dorpstoernooi kunnen organise-
ren, dus zet alvast zondag 7 november in 
de agenda.

Mocht je zin hebben om zelf te volleybal-
len, of twijfel je er over? Kom gerust een 
keer meedoen! Je mag drie keer vrijblij-
vend meespelen. Pas daarna beslis je of je 
lid wordt van onze vereniging. Voor meer 
informatie kun je onze website bekijken: 
www.vvsetup.nl.

Hopelijk tot ziens in De Wetering!

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Het zijn peilbuizen

In de vorige Rond de Toren-editie plaatsten 
we onder ‘Opvallend’ een foto van Henk 
de Jong van een paar buizen die hij in de 
Loonse bossen had ontdekt. Henk vroeg 
zich af of iemand wist wat de bedoeling 
hiervan was.

Hierop ontving 
de redactie twee 
reacties. Jan van 
Lieshout schreef 
ons: “Ik woon 
sedert oktober 
2021 in Loon op 
Zand. Bij mijn 
vorige woning 
in Tilburg zaten 
ook deze buizen 
in de grond. Bij 
de plaatsing des-
tijds was ik ook 
nieuwsgierig en 
heb e.e.a. uitge-
vraagd.
Deze buizen zit-

ten best wel diep in de grond; minimaal tot 
ruim in het grondwater. Periodiek pompt 
men er wat water uit om o.a. de stand van 
het grondwater te meten en eventuele ver-
vuiling te controleren.”

De tweede reactie was van Michiel van 
Diemen: “Dit zijn beschermkokers waar 
vermoedelijk peilbuizen in zitten. Peilbui-
zen worden gebruikt om de kwaliteit van 
het grondwater te monitoren (door mid-
del van monstername) en/of informatie te 
verkrijgen over de grondwaterstand in het 
gebied.”

Met dank!
En daarmee is de vraag van Henk, lijkt ons, 
overduidelijk beantwoord. Met dank aan 
Jan en Michiel! □

 ° Een ‘peilbuis’, zoals deze 
op Wikipedia te zien is.

Casade plaatst rookmelders in 
alle huurwoningen

Dit jaar krijgen alle huurders van Casade 
rookmelders. De rookmelders worden tij-
dens het onderhoud of de vervanging van 
uw cv-ketel geplaatst. Staan deze werk-
zaamheden voor uw woning niet gepland 
in 2022, dan maakt Casade een aparte 
afspraak met u voor het plaatsen van de 
rookmelders, die vanaf 1 juli 2022 ver-
plicht zijn. U krijgt automatisch bericht 
van de installateur.

Zo min mogelijk overlast voor u
Casade plaatst rookmelders op batterijen. 
Hierdoor heeft u zo min mogelijk overlast 
van de werkzaamheden en is het niet nodig 
leidingen voor stroom aan te leggen.
U hoeft zelf geen batterijen te vervangen. 
Casade heeft gekozen voor rookmelders 
die een accupakket met een levensduur 
van minimaal tien jaar hebben. Deze le-
vensverwachting is hetzelfde als die van de 
rookmelder. U hoeft daarom zelf géén bat-
terijen te vervangen. Na tien jaar vervangt 
Casade de rookmelder voor een nieuwe.

Vertraging
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt 
en leveringsproblemen bestaat de kans dat 
niet in alle woningen voor 1 juli 2022 rook-
melders geplaats kunnen  worden. Het kan 
dus voorkomen dat uw woning na die da-
tum aan de beurt is. Casade streeft er in 
ieder geval naar eind van het jaar in al hun 
woningen rookmelders aan te brengen.

Bron: LoonopZand.Nieuws.nl
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De storm Dudley had op 16 februari weinig gevolgen voor ons dorp. Maar op de Pelgrims-
weg	viel	een	boom	over	het	fietspad.	Fietsers	en	bromfietsers	lieten	zich	niet	afschrikken	
en tilden hun voertuig over de blokkade om verder te kunnen gaan.

Redactie en foto: Ruud Peters
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De koeien gaan de wei in!

De Annahoeve zet de staldeuren open voor het nieuwe 
weideseizoen
Op zondag 27 maart a.s. om 12.00 uur 
wordt bij Paul en Ingrid Hazenberg uit De 
Moer op een feestelijke wijze het nieuwe 
weideseizoen voor de koeien ingeluid. Als 
de melkkoeien naar buiten gaan zullen zij 
een heuse voorjaarsdans maken. Graag 
laten wij u meegenieten van dit leuke 
schouwspel.

Voorjaar ontluikt
Ieder jaar kijkt zowel de melkveehouder 
als ook de melkkoe uit naar de eerste keer 
dat de koeien de wei in kunnen. Na een 

lange winter op 
stal biedt de 
wei een enor-
me vrijheid en 
vers, smakelijk 
weidegras. Het 
moment dat 
de koeien naar 
buiten gaan is 
voor de meeste 
veehouders ook 

het teken dat het voorjaar is aangebroken. 
Als boer vinden wij het belangrijk de bur-
gers uit de regio te betrekken bij wat er op 
het platteland gebeurd.

Vanzelfsprekend
“Dat de koeien naar buiten gaan, lijkt zo 
vanzelfsprekend maar is op de dag van van-
daag niet altijd eenvoudig.

De steeds groter wordende kuddes zijn 
moeilijk te beweiden in sommige delen 
van ons land. Wij onderschrijven wel het 
belang van koeien in de wei. Koeien vor-
men een onderdeel van het landschap en 
dat willen wij graag uitdragen”, aldus Paul 
Hazenberg.

De Locatie
•	De Annahoeve, Zijstraat 

25, 5176 NG De Moer. Er 
is ook een boerderijwin-
kel aanwezig met streek-
producten zoals o.a. 
kaas, worstenbroodjes 
en vlees.

•	Tevens is er een standje 
van Brabants Duingoed 
waarbij je hun kaas kunt 
proeven.

•	Vanaf 11.00 uur bent u 
van harte welkom en om 12.00 uur zul-
len de deuren van de stal open gaan. Om 
13.00 uur sluiten we deze bijeenkomst.

Meer informatie treft u op de website 
www.deannahoeve-demoer.nl of via face-
book: De Annahoeve in De Moer of via in-
stagram: deannahoeve_demoer

Klik voor een YouTube-film 
over Brabants Duingoed op 
deze QR-code. □

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Beste zwerfafvalpakkers (Zapp-ers), buurtpreventie- 
teamleden en inwoners van de gemeente Loon op Zand

Zaterdag 19 maart is de ‘Landelijke Op-
schoondag’ van Nederland Schoon. Op deze 
dag wordt in heel Nederland zoveel moge-
lijk zwerfafval opgeruimd. In de gemeente 
Loon op Zand nodigen de wijkteams en 
‘Loon op Zand voor Elkaar’ inwoners uit in 
actie te komen tegen zwerfafval in de dor-
pen.
Voor veel mensen is zwerfafval een doorn 
in het oog. Het is afval dat - bewust of on-
bewust - is achtergelaten op plekken waar 
het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in 
de natuur. Een groot deel van het zwerfaf-
val breekt langzaam of zelfs helemaal niet 
af in de natuur. Zo duurt het bijvoorbeeld 
20 jaar voordat kauwgom is afgebroken en 
een blikje minimaal 50 jaar.

De ZAPP-ers (ZwerfAfval Pakker) en buurt-
preventieteamleden zetten zich al regel-
matig in om zwerfafval op te ruimen. Maar 
helaas belandt nog steeds veel afval in de 
openbare ruimte in plaats van in containers 
en afvalbakken. Dit heeft negatieve gevol-
gen voor planten, dieren en natuur. Het 
ontsiert het straatbeeld. Het is goed om te 
zien dat jong en oud zich vrijwillig inzet 
om zwerfafval tegen te gaan. Veel kleine 
beetjes kunnen een groot verschil maken. 
We hopen dat zaterdag 19 maart veel inwo-
ners in de gemeente in actie komen tegen 
zwerfafval. Mocht jij het leuk vinden om 
mee te helpen of nog niet aangemeld zijn 
als Zapp-er, geef je dan op.

‘Samenwerkenaandewijk’ heeft grijpers en 
diverse materialen (ring, hesjes en vuilnis-
zakken) hiervoor beschikbaar. Ook in actie 
komen? Neem dan contact op met wijkco-
ordinatoren Jacqueline de Bekker of René 
Pagie via e-mail: schoon@loonopzand.nl 
of 06-46605515.

Op onderstaande site kunt u ook het gebied 
aangeven waar u gaat prikken.

https://www.nederlandschoon.nl/sup-
porter-van-schoon/landelijke-opschoon-
dag/

Samen aan de slag:
dus hopelijk tot 19 maart!
Mede namens Jacqueline de Bekker met 
vriendelijke groet,

René Pagie
Wijkcoördinator/coördinator wijkteams
Kaatsheuvel-Oost en Loon op Zand
Telefoon: (0416)-289345
Mobiel: (06)-46605515
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Kom naar het computercafé
De meeste nieuwere pc’s 
of laptops zijn intussen 
‘vanzelf’ bijgewerkt (ge-
upgraded) naar Windows 
11 of het gaat binnen-
kort gebeuren. Heeft u 

vragen over Windows 11, misschien wilt u 
uitleg over de verschillen met Windows 10, 
kom bij ons langs en neem uw laptop mee.
Wilt u graag foto’s van uw smartphone/ta-
blet overzetten naar uw laptop of pc om 
bijvoorbeeld een fotoboek te maken, kom 
dan langs. Neem uw laptop, inclusief ka-
beltjes, mee én wij helpen u graag.

Met Apps op uw smartphone of tablet kunt 
u heel veel doen, denk aan navigeren via 
Google Maps óf elk muziekstuk of cd terug-
vinden in YouTube Music, ga zo maar door. 
Wij zitten klaar om hierover uitleg te ge-
ven.
Kortom, voor al uw digitale vragen kunt u 
telkens op de 2de en 4de dinsdagochtend, 
dus ook op dinsdag 22 maart vanaf 10.00 
uur weer bij ons terecht. De toegang is gra-
tis. Wilt u graag geholpen worden en bent 
u niet in staat om naar het Computercafé 
te komen, neem dan contact op met Laura 
Huibers. Tel. 0416 361615.

Interessante video’s
SeniorWeb Nederland heeft vele interes-
sante video's over allerlei onderwerpen op 
YouTube staan. Ga naar de App YouTube of 
op de pc naar www.youtube.com en zoek 
bijvoorbeeld naar:

Een selectie uit de activiteiten die in de 
komende periode bij SeniorenVereniging 
Loon op Zand georganiseerd worden. 
Sluit u aan, doe mee en geniet. •	SeniorWeb Webinar Windows 11

•	SeniorWeb Webinar Online veiligheid en 
privacy

•	SeniorWeb Webinar Cloud – Algemeen.
U kunt ook op YouTube naar het Kanaal van 
SeniorWeb gaan. Daar vindt u alle video's 
die SeniorWeb op YouTube heeft geplaatst.

Muziekmiddagen
Het is weer mogelijk om bij de muziekmid-
dagen vrij in te lopen. U betaalt voor een 
muziekmiddag € 3,-. Dit is inclusief een 
kopje	koffie	of	thee	in	de	pauze.	Wilt	u	ze-
ker zijn van een plaats dan kunt u deze re-
serveren door een mail te sturen naar Jan 
Hertogh. (secretaris@kboloonopzand.nl)

Vrijdag 18 maart om14.00 uur
De musical ‘Fiddler on the roof’ op het 
witte doek.

Het verhaal speelt zich af in 1905. Tevje 
is melkboer in Anatevka. Hij wil, zoals alle 
joden in het dorp, zich vasthouden aan de 
traditie. Er komen echter nieuwe tijden. 
Tevje heeft drie dochters die hij uit wilt 
huwelijken. Bij geen van hen loopt het zo-
als hij in gedachten had. Als alle joden uit 
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het dorp op bevel van de tsaar wegtrekken 
wenst hij hen in stilte Gods zegen. Bekende 
liedjes uit de musical zijn: If I were a rich 
man (Als ik toch eens rijk was), Sunrise 
Sunset en Matchmaker.

Woensdag 30 maart 14.00 uur
Igor Stravinsky

Lentelunch
In Museum Dansant en het Kermismuseum 
Soet & Vermaeck: De Beerten 17a in Hilva-
renbeek

Deze lunch staat gepland op vrijdag 8 april. 
De kosten zijn € 25,00 per persoon. De 
deelnemers rijden met eigen auto. Zij ver-
trekken om 10.15 uur vanaf De Venloene. 
Als u gebruik wilt maken van de deeltaxi of 
ANWB-automaatje dan moet u er zelf voor 
zorgen dat u om 11.00 uur bij het museum 
in Hilvarenbeek bent. Spreek dan af dat u 
om 15.45 uur weer opgehaald wilt worden. 

Dit uitstapje is ook geschikt voor mensen 
die wat slecht ter been zijn. U wordt bij 
de deur afgezet en het gebouw heeft een 
lift.	U	wordt	ontvangen	met	koffie	of	thee.	
Daarna is het tijd voor de lunch in het 
draaiorgelmuseum. Na de lunch bezoekt u 
het kermismuseum. Hierna begint de show 
in het kermismuseum. Tijdens deze show 
wordt u verwend met een hapje en een 
drankje. Een loterij sluit deze middag af.

Theo Vossen vertelt over het leven en de 
muziek van de componist Igor Stravinsky. 
Bekende werken van deze componist zijn 
Le sacre du printemps, De Vuurvogel, The 
Rake’s Progres, Agon, Psalmensymfonie en 
L’histoire du soldat.

Goede vrijdag 14 april
(14.00 uur / Venloene G1,2)
Theo Vossen bespreekt met beelden en mu-
ziek de Matthäus Passion.

Middagwandeling
Het vertrek, vanaf De Wetering, is op 
woensdag	23	maart	om	13.00	uur.	We	fiet-
sen eerst naar het eind van de Hoge Steen-
weg. Vandaar wandelen via Hooispoor, 
Duikse Hoef en Bernse Hoef naar Bosrijk. 
Na een pauze loopt de wandeling via het 
Vredesmonument terug. De wandeling 
staat onder leiding van Wil Oerlemans.

U kunt zich nog aanmelden voor deze lunch 
bij Rosalie Clijssen. (Tuinstraat 24, e-mail: 
r.clijssenbroeders@home.nl,  
(0416)362321. □
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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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl



75

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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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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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. 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
Nr. 10 verschijnt op 8 juni 31 mei vóór 19.00 uur
Advertenties (behalve sociale ‘Torentjes’) moeten 24 uur eerder zijn aangeleverd.
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Voor gratis opname van uw berichten 
in deze agenda kunt u een mail sturen 
naar: info@ronddetoren.nl.

Maart
18 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
5e kaartavond.

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.

25 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
6e Kaartavond.

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.
7e Kaartavond.

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.

8 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
8e Kaartavond.

9 Sophia՚s	Vereeniging	Mahler-concert	
in Concertzaal Tilburg, 20.00 uur.

9 en 10: Nacht van Loon op Zand.
10 Kindervoorstelling ‘Wie, wie, Oui!’ 

door Martin Forget bij Het Witte 
Kasteel, vanaf 4 jaar. Entree € 7,50.

10 Cluzona 1 -0 Uno Animo 1 om 14.30 
uur, Sportpark de Doelen, Wouw.

15 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
9e Kaartavond.

22 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
10e Kaartavond.

23 Reüni Liedertafel Echo der Duinen 
n.a.v. 150 jaar bestaan.

24 Jubileumconcert Liedertafel Echo 
der	Duinen	in	parochiekerk	St,	Jan՚s	
Onthoofding.

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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