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

Lentekriebels
Volgens de astronomische kalender is op 20 maart 2022 de lente begonnen (voor het noor-
delijk halfrond). Dat is het moment dat de zon loodrecht op de evenaar staat. De dag en 
de nacht zijn dan even lang. Dat is meestal een nauwkeurig tijdstip, een vaste dag. De 
komende zeven jaar zal de astronomische lente in ieder geval ook beginnen op 20 maart. 
Dan weet u dat alvast maar. En wat zijn we toch getrakteerd op heerlijk lente, bijna zo-
mers, weer! Je hoort iedereen zeggen dat ze er zó aan toe waren, die zonnestralen.

Je zou denken dat de meteorologische kalender de seizoenen vaststelt op basis van de 
weersomstandigheden. Dat was administratief te gecompliceerd dus zijn er gewoon vier 
data vastgesteld voor de start van de vier seizoenen. Volgens deze kalender is de lente al 
op 1 maart begonnen. Makkelijker kunnen we het niet maken…

Mocht u zich afvragen waarom uw (klein)kinderen ineens met allerlei, wellicht voor u on-
gemakkelijke, verhalen en vragen kwamen over relaties en seksualiteit, dan komt dat om-
dat vorige week na de start van de lente, de Week van de Lentekriebels, is geweest. Een 
goed initiatief voor het speciaal- en basisonderwijs waarin elk jaar een thema centraal 
staat met betrekking tot weerbaarheid, relaties en seksualiteit. ‘Doktertje spelen’ begint 
namelijk al bij de kleu-
ters, gevolgd door de 
‘kusjeskring’ en het be-
gin van de puberteit in 
groep 7/8. Het thema 
2022 was: je lijf is van 
jou. Daarbij wordt een 
week lang aandacht be-
steed aan het bespreek-
baar maken van grens-
overschrijdend gedrag 
en het vragen en geven 
van toestemming (con-
sent).

Hopelijk blijven de zon-
nestralen nog even, 
maar in Nederland weet je het maar nooit. ‘Maart roert zijn staart’ en ‘April doet wat hij 
wil’, zijn niet voor niets bekende Hollandse gezegdes. De kinderen zijn in ieder geval een 
stukje weerbaarder geworden en zij genieten altijd met volle teugen van het mooie weer.
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Nieuwe winkel voor Joris de Fietsenmaker
Op 8 maart opende Joris Goutziers zijn 
nieuwe fietsenwinkel en werkplaats aan 
de Hoge Steenweg 23a. Inmiddels is de 
winkel niet meer te missen door het logo 
op het raam.

druk zou worden, had ik niet verwacht. Ik 
wist dat ik op De Hoogt niet zo goed ge-
vonden	werd	door	de	fietsliefhebber.	Het	is	
toch beter om meer in het centrum, in de 
loop te zitten.
Mensen komen dan langs en zeggen: zo 
fijn	dat	er	eindelijk	een	fietsenmaker	is	in	
Loon! Dan moet ik wel lachen want ik zit al 
een	jaar	als	fietsenmaker	in	het	dorp.”

Joris huurt het pand waar eerst cadeauwin-
kel ‘Den Hoogen Steen’ zat. Dat ging dicht 
door het overlijden van Ton Graafmans. 
Na een week keihard werken heeft Joris 
de winkel verbouwd tot een werkplaats en 
fietsenwinkel.
“Ik vind het belangrijk dat mensen een 
winkeltje hebben waar ze naartoe kunnen 
gaan. Even een praatje kunnen maken. Ac-
cessoires kan ik snel leveren als ik ze niet in 
de winkel heb liggen. Ik doe het onderhoud 
en	reparaties	voor	alle	soorten	fietsen.	De	
fietsen	die	 ik	verkoop	zijn	van	de	merken	
Silverback (mountainbikes), Huyser (elek-
trisch) en Burgers, het oudste Hollandse 
merk	 voor	 stads-	 en	 transporterfietsen.	

En dat merkte Joris al meteen de eerste 
week. “Ik heb ineens zoveel extra aanloop 
van mensen die voor een reparatie of met 
vragen	 komen	 en	 de	 verkoop	 van	 fietsen	
gaat ook beter”, zegt Joris enthousiast. 
“Dat had ik wel gehoopt, maar dat het zó 
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We	hebben	leuke	fietsen	staan	van	Burgers	
voor	de	schoolgaande	jeugd!”,	geeft	Joris	
aan. “Ik vind het leuk om het op mijn eigen 
manier te doen met mijn eigen zaak. En ik 
kan	de	Loonse	mensen	zo	verder	helpen.”	
Joris heeft maar een keer of tien gezegd 
hoe gaaf hij dit allemaal vindt.

De Fietsenmaker is open op dinsdag, woens-
dag en vrijdag. Op donderdag helpt hij mee 
in	Uden	bij	de	opleiding	tot	fietsenmaker.

Heel veel succes met de zaak Joris! Tot de 
eerstvolgende lekke band.

Redactie en foto’s: Carine van Esch

  

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

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Officiële overdracht in het weekend van 8 en 9 april

Wisseling van eigenaar bij ‘Electro World Frans Smits’
Het was bij deze en gene inmiddels bekend 
dat Frans Smits van de gelijknamige Elec-
tro World-winkel aan het Oranjeplein zijn 
bedrijf gaat overgedragen aan een andere 
eigenaar. 
Deze	overdracht	wordt	officieel	gemaakt	in	
het weekend van 8 en 9 april, waarin de 
Loonse bevolking natuurlijk wordt betrok-
ken. Daarover verder in dit artikel meer 
informatie.

Hoe het begon en verder ging
Voor de Loonse bevolking is Frans Smits 
zeker geen onbekende. Thuis in de Van 
Grevenbrouckstraat begon Frans de nodige 
jaren geleden met het repareren van ra-
dio’s, tv’s en huishoudelijke apparatuur. 
In 2001 opende hij zijn eigen winkel aan 

het Oranjeplein; in het pand waar nu kap-
salon ‘Nikki & Zo’ is gevestigd. Als hij in 
2006 kans krijgt om te verhuizen naar het 
huidige pand op nummer 6 tegenover de 
pastorie, hoeft hij daar niet lang over te 
denken. Mede omdat de zaken goed gaan 
en het Loonse publiek hem weet te vin-
den als zij op zoek zijn naar een televisie, 
radio-installatie of alles op het gebied van 
huishoudelijke apparatuur.

Als Wim Bruurs, die dan nog actief is in de 
verkoop van ‘witgoed’ (wasmachines, koel-
kasten e.d.), besluit om hiermee te stop-
pen, neemt Frans de verkoop hiervan over. 
Na enkele jaren aangesloten te zijn ge-
weest bij inkooporganisatie ‘EP’ (Electro 
Partner), ging hij over naar de gelijksoorti-
ge organisatie ‘Electro World’ om daarmee 
nog meer klantgericht te kunnen werken.

 °Raymond Embregts (links) is de nieuwe eigenaar 
van ‘Electro World Frans Smits’.) Foto: RdT.
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De nieuwe eigenaar van ‘Electro World 
Frans Smits’ is de uit Tilburg afkomstige 
Raymond Embregts. Raymond is 35 jaar, 
getrouwd met Wendy en samen hebben ze 
dochter Daphne van 7 jaar. Voor Raymond, 
die al heel wat jaren ervaring heeft opge-
bouwd in soortgelijke bedrijven, is eige-
naar zijn van een bedrijf als dit wel iets 
nieuws, maar wel iets wat hij al lang graag 
wilde. Hij weet nu al dat hij, los van zijn 
ervaring in deze ‘branche’, als nieuwbak-
ken eigenaar regelmatig ‘leermomenten’ 
zal meemaken. Maar hij weet zich gesterkt 
door het feit dat hij, zeker in het begin, 
kan terugvallen op Frans, die ook na de 
overdracht hier normaal blijft werken. En 
dat is natuurlijk een rustgevende gedachte! 

Loon is niet van mij af!
Frans over deze overname: “Via de orga-
nisatie van Electro World kwam Raymond 
op mijn pad, die al een tijd ‘op het vin-
kentouw zat’ om in deze buurt een eigen 
winkel te hebben. Na de nodige gesprekken 

en ideeën uitgewisseld te hebben, kwamen 
we er al vrij snel uit: Raymond neemt de 
zaak over van mij en ik ga voor Raymond 
werken. Dus Loon op Zand is beslist niet 
van mij af!
Het kan wel zo zijn, dat de werkverdeling 
iets anders komt uit te zien. Bijvoorbeeld 
dat ik meer naar ‘buiten’ kan voor instal-
laties en reparaties, want de laatste tijd 
ontbrak de tijd daarvoor regelmatig. Maar 
ik kan zeggen: het is goed zo! Zeker met 
Raymond erbij kunnen onze klanten weer 
zeker zijn van de service die zij van ons, 
terecht, gewend zijn!

Assortiment lampen en Delta-dealer
Nieuwe eigenaar Raymond Embregts straalt 
enthousiasme uit als hij aangeeft: “Ik heb 
er echt veel zin in om hier in Loon op Zand 
aan de slag te gaan en ik hoop dat ik hier 
snel ingeburgerd zal raken en de gunfactor 
mag ervaren zoals ook Frans die heeft mo-
gen ervaren. Daarvoor ga ik zeker mijn best 
doen om die te verdienen. Omdat de naam 
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‘Electro World Frans Smits’ zo vertrouwd is 
in Loon op Zand, blijft die naam bestaan. 
Wat ik wel heb toegevoegd aan het winke-
laanbod is een ruime sortering aan lampen 
voor huis- tuin- en keukengebruik. Ik heb 
begrepen dat mensen daarvoor buiten het 
dorp moeten en dat kan niet. Dus als een 
defecte lamp moet worden vervangen, dan 
kunnen ze hiervoor bij ons terecht.

Wat ik ook wil aangeven, is dat wij voor-
taan Delta-dealer zijn. Met de komst van 
glasvezel in Loon op Zand kunnen mensen 
die straks hun digitale verbinding voor tv, 
radio, internet of telefoon via Delta ont-
vangen, bij ons terecht wanneer er proble-
men of vragen zijn waar zij niet uitkomen. 
Nu alle corona-perikelen grotendeels ach-
ter ons liggen en het personele probleem 
is opgelost, kunnen we vanaf 5 april ook 
weer de reguliere openingstijden aanhou-
den. Deze zijn: op maandag gesloten, dins-
dag tot en met vrijdag geopend van 10.00 
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur en 
op	zaterdag	van	09.00	tot	16.00	uur.”

Doe mee met de ‘knip-bon-actie’!
In het weekend van 8 en 9 april zal de 
overname van ‘Electro World Frans Smits’ 

dus worden gevierd. Natuurlijk zal dat aan 
de buitenkant duidelijk te zien zijn, maar 
daar blijft het niet bij. Tijdens dit weekend 
zal een ‘knip-bon-actie’ worden georgani-
seerd, waaraan bijzonder fraaie prijzen 
zijn verbonden. Deze ‘knip-bon’ is hieron-
der in dit artikel opgenomen en zal in de 
volgende Rond de Toren nog eens worden 
herhaald. Knip deze bon uit en lever hem, 
ingevuld en wel, voor 1 mei in bij ‘Elec-
tro World Frans Smits’ en wellicht bent u 
straks een van de winnaars! Begin mei wor-
den de gelukkigen bekend gemaakt, die 
vooraf worden gebeld.

Voor alle duidelijkheid: alleen de bonnen 
die uit Rond de Toren zijn geknipt, mogen 
meedoen!

Rond de Toren wenst Raymond Embregts 
alle succes in Loon op Zand met ‘Electro 
World Frans Smits’!

Redactie: Tiny van Hooren

Naam: __________________________________________

Adres: __________________________________________

Telefoon: ________________________________________
Lever deze volledig ingevulde bon in voor 1 mei a.s. bij ‘Electro World Frans 
Smits’, Oranjeplein 6 in Loon op Zand en maak kans op een mooie prijs!   
Winnaars krijgen telefonisch bericht.
Alleen knip-bonnen, afkomstig uit deze editie van Rond de Toren en de editie van 
13 april, dingen mee met de prijzen. Kopieën worden uitgesloten van deelname.

Knip-bon-actie t.g.v. overname 

 ‘Electro World Frans Smits’



10



11

Glasvezel gaat door in Loon op Zand en De Moer

Goed nieuws voor de inwoners van Loon op 
Zand en De Moer: de aanleg van het glasve-
zelnetwerk gaat door! Bovendien zal DELTA 
Fiber Netwerk meteen alle geselecteerde 
adressen van een glasvezelaansluiting 
voorzien. Om internet en tv via glasvezel 
te kunnen ontvangen, is naast een aanslui-
ting ook een telecomabonnement nodig.

Het welkomstaanbod van de telecomaan-
bieders is verlengd tot en met 31 maart. 
Iedereen die uiterlijk op 31 maart een 
abonnement afsluit, betaalt bovendien 
geen aansluitkosten voor de glasvezelaan-
sluiting.

Klaar voor de toekomst
Jan Brekelmans, wethouder, is erg blij voor 
de inwoners: “We zien natuurlijk dat gro-
te steden sneller aangesloten worden op 
glasvezel dan kleine dorpen en buitenge-
bieden. Ik ben dan ook blij dat de inwo-
ners van Loon op Zand en De Moer er nu 
ook voor gekozen hebben om hun woning 
aan te laten sluiten op het glasvezelnet-
werk. Zo zijn we klaar voor de toekomst! 
Via deze weg willen wij alle bewoners van 
Loon op Zand en De Moer feliciteren met 
het	behaalde	resultaat.”

Alle woningen een glasvezelaansluiting
Tijdens de aanleg krijgen alle woningen 
een glasvezelaansluiting, dus ook woningen 
waarvan de bewoners zich (nog) niet heb-
ben aangemeld voor een glasvezelabonne-
ment. Bart Helthuis, projectleider DELTA 
Fiber Netwerk: “Gezien het animo voor 
glasvezel in deze omgeving willen we ie-

dere woning een glasvezelaansluiting aan-
bieden. Hiermee bereiden we alle wonin-
gen voor op het netwerk van de toekomst. 
Ook blijft zo de overlast beperkt, want de 
straat hoeft maar één keer open.

De aansluiting is geheel kosteloos en vrij-
blijvend. Inwoners kunnen met deze aan-
sluiting op elk moment overstappen op 
glasvezel. Pas als men een abonnement 
neemt, kan men gebruikmaken van de 
glasvezelaansluiting. Graag willen we alle 
inwoners de kans geven op snel en stabiel 
internet. Daarom krijgen inwoners nog de 
tijd	tot	1	april	om	zich	aan	te	melden.”

Inwoners worden   
persoonlijk geïnformeerd
Inwoners worden binnenkort persoonlijk 
geïnformeerd over het goede nieuws en de 
werkzaamheden.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Agrarische Kinderopvang Buitenlust bestaat 7 jaar 
en dat betekent feest!
Waarom met zeven jaar zo’n groot feest? 
Het was eigenlijk de bedoeling om twee 
jaar geleden op 1 maart het vijfjarig be-
staan te vieren met alle medewerkers, pa-
pa’s, mama’s en alle blije kindjes maar dat 
kon om bekende redenen niet doorgaan.

Petra de Kort, eigenaresse van Buitenlust, 
kijkt hier al twee jaar enorm naar uit. Zelfs 
haar medewerkers wisten niet wat voor 
feestelijke plannen er gemaakt werden. 
Op 12 maart was het dan eindelijk zover. 
In een ochtend en middag shift waren alle 
ouders en kinderen en natuurlijk de mede-
werkers van harte welkom, net als de zon 
die deze dag nog gezelliger maakte. Het 
grote buitenterrein was versierd met bal-
lonnen en versiersels die de kinderen zelf 
hadden gemaakt.

Sommige kindjes vonden het maar raar 
dat papa en mama bleven en dat het nor-
male ochtendritueel van uitzwaaien, jas 
ophangen en laarzen uit anders liep dan 
anders. Even ontdooien noemen we dat. 
Maar na een slok rode of groene ranja en 
lekker schijfje komkommer werd er volop 
gespeeld. Ouders kletsten gezellig met el-
kaar. Medewerkers hoefden deze dag geen 
billen schoon te vegen en verhaaltjes voor 
te lezen. Ook voor hen was het feest.

Er waren allerlei ontdek-spelletjes op 
het terrein zoals een blote-voeten-pad 
en eendjes scheppen met een netje. Ook 
liep er een kameel rond waarop je mocht 
rijden. En wauw wat was dat een grote 
kameel zeg! De hele dag werden er pan-
nenkoeken gebakken door Jack van ‘Lekker 
Gewoon uit Loon’ en de poedersuiker vloog 
om je oren. Want bij Buitenlust mag je zelf 
de suiker strooien!

Voor de BSO-kinderen was iets speciaals 
geregeld. Dave en Amber van ‘Op avontuur 
met The Lodge’ hadden allerlei bijzondere 
dieren meegenomen die de kinderen moch-
ten bekijken en zelfs mochten vasthouden. 
Daarbij werd van alles verteld over de  °Het ‘blote-voeten-pad’. (Foto: Jaimy Fitters)

 °(Foto: RdT)
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beestjes. Kevers die uit een cocon komen, 
net als ‘Rupsje Nooit Genoeg’. De groot-
ste kakkerlakken ter wereld die een stevig 
pantser hebben. Ook was er een enorme 
Afrikaanse slak die zeker wel tanden heeft 
en die ademt door een gat aan de zijkant. 
De twee slangen waren wel heel spannend 
maar sommige kinderen durfden ze zelfs te 
aaien. Vol verwondering zaten de kinderen 
te luisteren.

In de tas die we meekregen zaten cadeau-
tjes	voor	ons	allemaal:	hydrofiele	snoeten-
poetsers met Buitenlust logo en nagelbor-
steltjes. Bij Buitenlust mogen kindjes moe, 
vies en gelukkig zijn, zo luidt het motto van 
deze kinderopvang, en dat is zeker weer 
gelukt. Deze cadeautjes kwamen daarom 
erg goed van pas!

Nogmaals gefeliciteerd Petra en team!

Redactie: Carine van Esch

WERK 
WAARVAN
JE EEN GROTE 
GLIMLACH 
KRIJGT?

MODE ADVISEUR (m/v)
Word jij onze nieuwe

Solliciteer
snel!

- Parttime én full time
- Herenafdeling, damesafdeling, coupeuse én horeca
Stuur een mail naar jakomien@latenzo.nl of bel 0622874005.

Kreitenmolenstraat 80 | 5071 BH  Udenhout | 013-511 6096 | latenzo.nl

 °(Foto: RdT)
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Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Natuurlijk was de verkiezingsuitslag niet 
zoals we gehoopt hadden. Behoud van onze 
drie zetels was ons doel. Met die drie ze-
tels hebben we de afgelopen drie jaar het 
verschil kunnen uitmaken voor het kerk-
dorp Loon op Zand. Met als hoogtepunt het 
veiligstellen van De Nieuwe Wetering.

De uitslag was echter anders: Voor Loon 
ging van drie naar twee zetels!
Na een eerste teleurstelling hebben we ge-
zamenlijk de draad opgepakt en we gaan 
er weer volop tegenaan. Voor Loon: Voor 
elkaar!

Wij willen alle stemmers heel hartelijk 
bedanken voor hun stem op Voor Loon. 
De komende vier jaar gaan we ons op-
nieuw enorm inzetten om prettig wonen in 
Loon op Zand te behouden en stimuleren! 

Namens ons allen: bedankt!

Gestolen bestek weer terug bij 
rechtmatige eigenaar

In de afgelopen editie van Rond de Toren 
trof u een artikel over een gevonden  zil-
veren bestek. De vinder ervan nam contact 
op met Rond de Toren, nadat zijn pogingen 
om alles bij de rechtmatige eigenaar terug 
te krijgen via politie en gemeente geen re-
sultaat opleverde.

Via Rond de Toren lukte het wel! Een uur 
nadat de Toren-editie waarin het artikel 
stond was verspreid, meldde zich de ei-
genaar. Het zilveren bestek bleek twee 
jaar geleden gestolen te zijn tijdens een 
inbraak. Inmiddels hebben eigenaar en de 
eerlijke vinder elkaar ontmoet en is ‘de 
buit’ overgedragen aan de rechtmatige ei-
genaar: zoals het hoort!

En zo kwam alles toch weer goed: vooral 
door de inzet van de eerlijke vinder! □

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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Snel en makkelijk verse biologische boodschappen in huis

Afhaalpunt bij De Bank van Bio Boodschappen
Vanaf maart kunnen de mensen uit Loon 
alle biologische producten van Hofweb 
voortaan ook laten bezorgen bij het af-
haalpunt bij De Bank, Kerkstraat 5. Dan be-
spaar je op de bezorgkosten en kun je op 
de bezorgdag in Loon op Zand op vrijdag je 
eigen ophaalmoment kiezen.
“Biologisch verantwoorde boodschappen 
bestellen en ophalen in Loon klinkt als een 
vooruitgang toch?”, zegt Jori Vromans die 
ik spreek over deze nieuwe mogelijkheid 
bij De Bank.

Waarom hier een ophaalpunt?
“Als De Bank zijn we al gericht op het be-
houden en verwerven van gezondheid en 
goede voeding past daar naadloos bij. Biol-
ogische producten: je ziet ze steeds meer, 
lekkerder en rijker van smaak. De belast-
ing van de natuur en de omslag naar biolo-
gische landbouw is actueel, maar niet een-
voudig en de hogere kosten van biologische 
producten is daarbij een rem.

Als Bank stellen we dit ophaalpunt ter be-
schikking zonder vergoeding, het is een 
service die we aan willen bieden omdat 
we de faciliteiten toch hebben. Het zorgt 
er op die manier voor dat de bezorgkosten 
betaalbaar blijven. Je boodschappen wor-
den hier op het afhaalpunt bezorgd en je 
kunt jouw eigen geschikte moment op de 
bezorgdag kiezen om ze op te halen; dich-
tbij en zonder afspraak. Het afhaalpunt 
is aan de voorkant van De Bank onder de 
overkapping.

Wie en wat is Hofweb?
Op de website van Hofweb lezen we over 
deze organisatie: “Al jouw biologische 
boodschappen, op z’n boerenbest! Al sinds 
2004 selecteren wij de beste biologische 
producten uit ons omvangrijke netwerk 
van boeren. De verste groente en fruit van 
het seizoen, boerenkaas, vlees, brood en 
zuivel. Aangevuld met de lekkerste vega(n) 
producten en kruidenierswaren. Zo haal je 
’t lekkerste direct van de boer én doe je 
ook gelijk de rest van je wekelijkse bio-
boodschappen.

Met passie voor biologische producten ver-
zorgen wij met enthousiaste collega’s al 
jouw wekelijkse boodschappen. Vanuit de 
Flevopolder, het hart van biologisch boer-
end Nederland, werken wij elke week 
opnieuw aan een zo breed en vers mogeli-
jk aanbod direct van de boer. Wij hebben 
contact met ongeveer 50 boeren die door 
het jaar heen hun producten aanbieden 
via Hofweb. Wij verzamelen de producten, 
verpakken ze per huishouden en bezorgen 
het bij jou thuis. Dit doen wij al sinds 2004. 
Opgericht vanuit vier boeren die zagen dat 
het anders moest.

Snel en makkelijk verse biologische 
boodschappen doen? Bij ons ligt het in ie-
der geval niet een tijd in het schap te ver-
leppen, maar vers van het land, zo in je 
hand. Dat is niet overal gewoon weten we, 
maar bij ons de standaard. Trouwens voor 
àl je wekelijkse bio-boodschappen is dit 
dè plek! Er staan ook veel recepten op de 
website en met een druk op de knop zijn de 
benodigdheden te bestellen.
Oh ja, en mocht iets niet vers (genoeg) 
zijn, overrijp of bijvoorbeeld een afwijk-
ende maat hebben, dan bieden we die vaak 
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als klasse 2 groentes en fruit aan. Zo kun je 
extra voordelig boodschappen doen. Ieder-
een blij, want de boer(in) raakt de buiten-
beentjes kwijt en zo gaan we met z’n allen 
voedselverspilling tegen.

Bestel	 je	 bij	 Hofweb,	 dan	 haal	 je	 flink	
minder verpakkingsmateriaal in huis. Ten 
eerste doen we zo veel mogelijk producten 
los in je boodschappenkrat. Veel fruit en 
groentes hebben zich zelf immers al ver-
pakt. Maar dat gaat natuurlijk niet bij alle 
producten.
Kleine tomaatjes los in je krat? Nou, nee. 
Daar moet even een papieren zakje om-
heen. Een krop sla? Die zou zonder bes-
cherming teveel uitdrogen. Maar in een 
bio afbreekbare hemdtas houdt ie zich pri-
ma. We zoeken dus het optimum. Zo weinig 
mogelijk verpakken en als, dan zo milieu- 
vriendelijk mogelijk. En dat merk je in 
je vuilnisbak. Die raakt gewoon een stuk 
minder snel vol.

Statiegeld op kratten en koelboxen
Alle boodschappen, verpakt of niet, wor-
den geleverd in een stevig, groen inklap-
baar krat. Koelproducten in eenzelfde krat 
met daarin een koelbox. Om een duurza-

mere, herbruikbare keten te borgen, ont-
vangen we de kratten graag weer terug.

Bezorgen
Bezorgen doen we op steeds meer plek-
ken in Nederland. Thuisbezorgd of op een 
afhaalpunt. Op vaste dagen in een regio. 
Dit doen we om zo weinig mogelijk voed-
selkilometers te maken en de uitstoot te 
beperken.	 Zo	 houden	we	 het	 efficiënt èn 
milieuvriendelijk.

Flexibel ophalen bij een afhaalpunt
Niet thuis? Of besparen op bezorgkosten? 
Wij werken naast bezorging aan huis, ook 
met afhaalpunten. Dit houdt in dat wij de 
bestellingen van meerdere klanten naar 
één adres brengen. In onze bezorgregio’s 
hebben wij wel meer dan 100 afhaalpunt-
en. Dit zijn veelal particuliere adressen, 
die vaak zelf ook klant zijn van Hofweb. In 
Loon op Zand bezorgt Hofweb op vrijdag. 
De locatie is vrij toegankelijk. Tijdsindica-
tie: tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Je be-Je be-
taalt altijd na levering van de producten. 
Bij niet tevreden ontvang je altijd je geld 
terug”

Voor meer informatie zie: www.hofweb.nl

Redactie: Ton Kalkers

Aspergeboerderij van Iersel 
Wij hangen de vlag uit,  
het aspergeseizoen is geopend!
De lekkerste asperges van Udenhout. 
Iedere dag vers gestoken en recht-
streeks van de boer. Kom ook Boergon-
disch genieten en breng een bezoek 
aan Aspergeboerderij van Iersel.

Onze Boerderijwinkel is dagelijks
geopend van 9 tot 19 uur  
aan de Schoorstraat 63 te Udenhout.

 °Zo staan straks de bestellingen van Hofweb 
klaar bij De Bank. Er komt nog een banner voor 
te staan, zodat de boodschappen uit de zon en 
in het zicht staan. (Foto: RdT)
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KIEN’s Kolumn
FAB 40
Laatst was ik op een feestje en stonden 
we met een paar dames te kletsen. Een-
tje had het over ouder worden en wat 
daar allemaal bij komt kijken aan ver-
anderingen en verantwoordelijkheden. 
Ik vroeg haar hoe jong ze was. 31 jaar, 
was het antwoord. Ik moest lachen. 
Eind april word ik 40. Op mijn 31ste zat 
ik middenin mijn dertigers-dilemma en 
nu zit ik in mijn pre-midlife crisis. Het 
voordeel daarvan is dat de meeste on-
zekerheden uit de begin dertig tijd weg 
zijn of ik doe net alsof het me niets meer 
kan schelen en ik voel me alsof ik in de 
bloei van mijn leven sta. Want wat zijn 
we toch een stel prachtige veertigjarige 
vrouwen! (Die van 31 jaar is overigens 
ook prachtig, hoor.)

Ik ben het boek ‘De kracht van kwets-
baarheid’ van Brené Brown aan het le-
zen. Dat doe je, als je bijna 40 bent, 
maar ik had het liever veel eerder gele-
zen. Het idee is dat we meer verbonden-
heid kunnen creëren met anderen als we 
ons kwetsbaar opstellen. Daar is heel 
veel moed voor nodig. Daarvoor moeten 
we onze schaamte onder ogen durven 
komen en accepteren. Getver, wat een 
vervelend boek. Waar de schaamte bij 
mannen vooral op is gebaseerd, is het 
algemene beeld in onze huidige maat-
schappij (wat al eeuwenlang doorwerkt): 
we mogen niet zwak zijn, geen angst to-
nen. Bij vrouwen komt het voort uit de 
algemene normen dat vrouwen slank 
en mooi, aardig, bescheiden en tegelij-

kertijd perfect horen te zijn en de beste 
moeder van de hele wereld. Dan denk je 
vast: dat is toch helemáál niet meer van 
deze tijd! Dat zou je denken…

Dit betekent dat onze schaamte voort-
komt uit de ‘tekortkomingen’ die we 
op basis van deze maatschappelijke 
normen zien bij onszelf en bij anderen. 
Vrouwen zijn bitches, zeg ik altijd. We 
zijn snoeihard voor anderen en dat komt 
omdat we zo hard zijn voor onszelf. Uit 
onderzoek is gebleken dat we anderen 
vooral aanvallen op de punten waar we 
zelf kwetsbaar zijn voor schaamte. Als 
je schaamte hebt voor je lichaam, zal je 
eerder een andere vrouw ‘aanvallen’ op 
haar kleding of gewicht. Als je twijfelt of 
je een goede moeder bent, zal je eer-
der commentaar hebben op hoe andere 
moeders het doen. Roddelen en pesten, 
noemen we dat. Dat doen we om onszelf 
te beschermen. Kunnen we dat onszelf 
kwalijk nemen? Nee, maar we kunnen 
het wel anders gaan doen. Doe je met 
me mee? Kwetsbaar opstellen. Daarbij 
soms op je bek gaan, maar met het doel 
om fijnere relaties aan te gaan. Ik durf 
het experiment wel aan. Laten we met 
al die prachtige moedige vrouwen die in 
1982 zijn geboren starten! De rest volgt 
vanzelf wel. Gefeliciteerd dames, met 
jullie 40ste verjaardag dit jaar!
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www.huski-ebikes.nl 

GRATIS HALEN &BRENGEN

VERKOOP • ONDERHOUD • REPARATIE • LEASE • VERHUUR

FIETSENMAKER
LOON OP ZAND

voorjaarsbeurt 
Stadsfiets  
E-bike 

€ 49 
€ 59 

voor 11 uur gebracht, 
      dezelfde dag klaar 

elektrische leenfiets 

fiets wordt gepoetst 

12 jaar ervaring als 
       fietsenmaker 

0416-537250 

Gran City 1 
Shimano steps E-6100
60Nm

Interne accu 500Wh 

Nu € 2750 
inclusief slot,  garantie en 2 service beurten 

incl. software update 

onderhoud aan alle merken
        

De hoogt 34 Loon op Zand 

€ 3299 
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Ecloz Energieloket voor   
advies over energiebesparing
Nu de prijzen voor gas en licht de pan uit 
rijzen, is het voor iedereen aan te raden 
goed te kijken naar hoe je kunt besparen 
op energie. Wilt u daar meer over weten, 
dan kunt u terecht bij het ECLoZ Energielo-
ket in Het Klavier in Kaatsheuvel. 

Wat biedt het Energieloket u?   
En wanneer kunt u er terecht?
De energiecoaches van ECLoZ | om zijn 
opgeleid om u te informeren en te advise-
ren over energiebesparingsmaatregelen of 
over aanschaf van zonnepanelen of warm-
tepomp.
Ook weten ze het nodige van subsidiere-
gelingen	 en	 financieringsmogelijkheden.	
Voor een persoonlijk gesprek  kunt u iedere 

 °Energiecoach Roger Lafebre in gesprek met  
 een bezoeker aan het Energieloket.   
 (Eigen foto)

vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur 
gratis en zonder afspraak terecht in Het 
Klavier in Kaatsheuvel.

Naast het fysieke energieloket kunt u ook 
via het Digitale Energieloket Loon op Zand 
een gesprek met een energiecoach aanvra-
gen. Het digitale loket is te bereiken via 
de Energiebesparing-pagina op de website 
www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips 
te vinden.

Op www.ecloz.nl vindt u ook informatie 
over de energieopwekprojecten van EC-
LoZ. Daarnaast kunt u er zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of 
overstappen op de lokaal opgewekte groe-
ne stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale ener-
gietransitie. Meer weten? E-mail naar:
contact@ecloz.nl. □
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Zomaar een muur?
Voor de Nederlandse wet is een mondelinge 
overeenkomst net zo rechtsgeldig als een 
overeenkomst die op papier en met hand-
tekeningen is vastgelegd. De enige wet-
telijke uitzondering hierop is de verkoop 
van een huis of ander vastgoed. Dat moet 
formeel op papier worden geregeld. Pro-
bleem is natuurlijk dat wanneer een van 
beide partijen zich later terugtrekt of zich 
anderszins niet aan de mondelinge over-
eenkomst houdt, de verliezer geen bewijs 
heeft van de overeenkomst (en de inhoud 
daarvan), terwijl juist hij in geval van een 
dispuut met bewijs over de brug moet ko-
men. Dat kan wanneer er goede getuigen 
zijn die aanwezig waren toen de overeen-
komst werd gesloten, maar die zijn na lan-
gere tijd vaak uit beeld verdwenen of ze 
willen domweg niet betrokken raken in een 
conflict	en	kiezen	de	gemakkelijkste	weg.

De les is dus dat je een overeenkomst maar 
beter altijd vastlegt, al is het maar in een 
e-mail of een kort ondertekend en geda-
teerd briefje met de strekking ‘wij spraken 
zojuist dit af, reageer nu als je het daar 
niet mee eens bent’. Die les lijkt evident, 
maar iedereen is soms naïef. Soms lijkt de 
partij waarmee je de overeenkomst sluit 
domweg zo betrouwbaar dat je meent dat 
vastleggen niet nodig is. Zelf leerde ik met 
schade en schande dat ambtenaren van 
onze gemeente (net als (oud-)wethouders) 
hun ‘actieve geheugen’ net zo vlot uitscha-
kelen als onze minister president dat kan.

Denk dus niet dat de overheid en haar die-
naren altijd betrouwbaar zijn. Als histori-
cus wist ik dat al lang, maar als je oog in 
oog staat en een afspraak maakt, gun je 
iemand al gauw het voordeel van de twij-
fel. In zo’n situatie is voorkomen beter dan 
genezen.

Het gaat vaker fout, want wie zou zijn pa-
rochiepastoor niet vertrouwen als die een 
keiharde toezegging doet? Dat gebeurde 
enige tijd (en enkele pastoors) geleden 
toen een deel van de pastorietuin in het 
hart van ons dorp werd verkocht en toe-
stemming werd gegeven om op dat deel 
een woning te bouwen. De toezegging was 
dat nooit en te nimmer andere delen van 
die tuin zouden worden verkocht en dat 
daar ook niet zou worden gebouwd.
Tja, wie gaat dan met een briefje in de 
hand naar zijn nieuwe buurman om de eer-
waarde om een handtekening te vragen? 
Inmiddels is de pastoor van toen gehemeld 
en is de toen gebouwde woning aan de 
Tuinstraat van eigenaar verwisseld, waar-
bij de vorige eigenaar (en bouwer) zich 
de mondelinge overeenkomst duidelijk en 
zeer expliciet herinnerde.

Het geheugen binnen de parochie (het pa-
rochiebestuur) blijkt minder betrouwbaar, 
want daar bestaat aan deze overeenkomst 
geen ‘actieve herinnering’ en ontbreekt 
ook de goede wil om zowel de huidige be-
woner als de vorige bewoner van de woning 
aan de Tuinstraat op hun woord te geloven. 
Niet erg christelijk, lijkt mij, maar het is 
zo.

Wat wil het geval? Rechts van de bedoelde 
woning staat in de Tuinstraat een lange en 
hoge muur die hier de tuin van de pastorie 
begrenst. Die tuin zou dus onbebouwd blij-
ven en de muur blijven staan, maar nu ligt 
er het voornemen om die muur te slopen 
en hier alsnog woningen te bouwen. For-
meel liggen er nog geen bouwplannen en er 
is nog geen vergunning aangevraagd, maar 
onze Tuinstraatbewoner is hierover wel al 
op nogal botte wijze geïnformeerd. Inmid-
dels is in de pastorietuin ook een explosie-
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venonderzoek uitgevoerd. Dat doe je niet 
als je rozenperken aanlegt of aardappels 
gaat poten. De gang van zaken is typerend, 
en dat niet alleen voor onze gemeente. 
Houd je plannen zo lang mogelijk stil en 
maak	ze	pas	officieel	als	je	zeker	weet	dat	
je alle beroepsmogelijkheden kunt omzei-
len. Aan buren of andere ‘belanghebben-
den’ heb je geen boodschap. In gewone 
mensentaal heet dat konkelen en ook dat 
lijkt mij weinig christelijk.

Gaat het hier om zomaar een muur en om 
een buurman die de tuin van de buren lie-
ver niet bebouwd ziet worden? Nee, dan 
zou het verhaal Rond de Toren niet waard 
zijn. Onze kerk, het oude kerkhof met de 
kerkhofmuur en de pastorie zijn allemaal 
rijksmonument. Redelijkerwijs zou het dan 
voor de hand liggen dat de pastorietuin en 
de muur daaromheen ook monument zijn, 

maar zo is het helaas niet beschreven. Erf-
goedvereniging Heemschut, die landelijk 
opkomt voor cultuurmonumenten, heeft 
inmiddels naar de zaak gekeken en pleit 
ervoor om die tuinmuur alsnog een mo-
numentstatus te geven. Volgens een amb-
tenaar van onze gemeente kan dat niet 
wegens geldgebrek, wat vooral onwil sug-
gereert (wat kost het aanwijzen van een 
monument?).

De portefeuillehouder van erfgoed en mo-
numenten – onze burgemeester – is op de 
hoogte en stelt dat het de gemeenteraad 
is die vaststelt of iets wel of geen gemeen-
telijk monument wordt. Dat is ‘staatsrech-
telijk’ helemaal juist, maar de raad staat 
niet bekend om het tonen van eigen initi-
atief. Het is dus belangrijk hoe zoiets op 

 °De muur van de pastorietuin, gezien vanaf de  
 Tuinstraat. (Foto: RdT)
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de agenda van een raadsvergadering ver-
schijnt, want een onderwerp als dit is al 
gauw een hamerstuk en de raad is al snel 
genegen een advies van de portefeuille-
houder automatisch te volgen.

Oorspronkelijk vormde de hoge tuinmuur 
aan de Tuinstraat de achterwand van een 
grote kas die over de breedte van de tuin 
tegen deze muur was gebouwd, iets wat 
uitstekend past bij een monumentale pas-
torie als een klein landhuis met een inge-
richte tuin waarin de pastoor en zijn kape-
laans konden brevieren en ontspannen en 
waarin ook groente en fruit werd geteeld. 
Met een kas op het zuiden, met een stevige 
bakstenen achterwand die de zonnewarm-
te vasthoudt en weer uitstraalt in de kas, is 
het prima druiven kweken.
Dat de tuin inmiddels is kaalgeslagen en de 
kas verdwenen, is jammer, maar niet on-
herstelbaar. Als de muur wordt gesloopt en 
hier woningen komen, verliest het centrum 
van Loon op Zand een stuk erfgoed waar 
we ook trots op zouden kunnen zijn. De 
tuin zou als parkje zelfs openbaar kunnen 
worden. Maar blijkbaar moeten er euro’s 
rollen en is erfgoed ook voor de kerk – die 
ooit voor de eeuwigheid was – van generlei 
waarde.

Nu sta ik altijd open voor argumenten en 
begrijp ik heel goed dat het niet de be-
doeling is dat we in een openluchtmuseum 
gaan leven. Maar bij het zoeken naar een 
nieuwe toekomst voor erfgoed is slopen 
wel de simpelste en meest onomkeerbare 
oplossing.

Wat mij minstens zozeer ergert aan deze 
zaak is het gekonkel achter gesloten deuren 
en het gegeven dat een bezorgde buurman 
wordt afgeblaft terwijl hij alleen maar zijn 
recht komt halen. Dat recht is weliswaar 
alleen mondeling vastgelegd, maar de kerk 
weet nog heel goed wat er zo’n tweedui-
zend jaar geleden gebeurde.
Zou dan een recentere rechtshandeling 
niet ook in goed vertrouwen kunnen wor-
den opgehaald? En ook als dat niet kan: 
kom met de plannen naar buiten en laat als 
kerkbestuur zien dat je betrouwbaar bent 
en niet in achterkamertjes konkelfoezelt.

(Let op: de omgeving van het kasteel wordt 
het	volgende	slachtoffer.	Ook	daar	worden	
bouwplannen ontwikkeld die het land-
schappelijk erfgoed bedreigen.)

Lauran Toorians
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Muziekvereniging Concordia: 112 jaar jong!
Via Tiny of Jacques van (H)(D)ooren, die 
samen de eindredactie van Rond de Toren 
vormen, hoor ik ruim op tijd dat op zater-
dag 12 maart de 112e Statiedag van Con-
cordia plaatsvindt in hun thuisbasis De Kuip 
aan de Klokkenlaan. Ik woon daar op een 
steenworp afstand, dus ik loop er op deze 
mooie lentedag graag even heen. Van 2019 
herinner ik me een allerhartelijkste ont-
vangst. Op zijn Brabants gezegd: vriende-
lijk, meej un bakske koffie of thee en een 
flink stuk taart!

Nu er zoveel coronamaatregelen afge-
schaft zijn mag de muziekverenging einde-
lijk weer samen oefenen, muziek maken, 
maar gelukkig ook weer feest vieren! Wat 
voor de voetbalclub de derde helft is, is 
voor een muziekvereniging als Concordia 
een praatje en een drankje na de repeti-
tie of een optreden; de jaarlijkse statiedag 
vormt hierbij het absolute hoogtepunt. La-
ter horen we in het praatje van Joop van 
de Meulenreek, de voorzitter van de Bond 
van Brabantse Muziekverenigingen (BBM), 
dat veel muziekverenigingen deze statie-
dag afgeschaft hebben, maar Concordia uit 
Loon op Zand gaat vrolijk door.

Concordia, muziek uit het hart
Als ik wat dingen opzoek over onze plaatse-
lijke muziekvereniging zie ik een heel rijtje 
te staan met verenigingen die allemaal de-
zelfde naam dragen. Ze komen overal van-
daan, leest u maar: van Joure, Haastrecht, 
Driel, Meterik, Hengelo, Schaijk, Reusel, 

Liempde via Berkel-Enschot terug naar ons 
eigen Loon op Zand. Een liefhebber zou er 
een nieuw lange afstandswandelpad voor 
muzikanten van kunnen maken! Een plaat-
je om het makkelijker te maken zal ik vast 
toevoegen. Tijdens deze Concordia’s Tocht 
der Nederlanden adviseer ik u wel goede 
schoenen aan te doen, want de tocht is 
maar liefst honderden kilometers lang.

Zonder gekheid: hoe komt het toch dat er 
zoveel muziekverenigingen dezelfde naam 
dragen? Dat wordt me heel snel duidelijk 
als ik de naam concordia op zoek. In het 
Latijn betekent dat namelijk met het hart 
(cor). Concordia was de Romeinse godin van 
de eendracht, die moest zorgen voor een-
stemmigheid onder de leden van eenzelfde 
geslacht of van familie, of in staatkundige 
zin als de eendracht onder de burgers de 
staat in gevaar brachten.

Eendracht
Deze eendracht of eenheid is bij Concor-
dia in Loon op Zand duidelijk te merken: 
als ik me bij de zaaldeur meld, komt Ma-
rianne Kemmeren al enthousiast op me af. 
Een ouderwetse, gemeende handdruk en 
het	aanbod	voor	koffie	met	gebak.	Er	staan	
tafels met stoelen en overal zitten leden 
gekleed in rode uniformjasjes van modern 
softshell materiaal aan een ouderwets lek-
ker bakske.
Het is al behoorlijk druk en lekker warm in 
de zaal, wat betekent dat in ieder geval één 
Concordialid hier al vroeg was om de ka-
chel aan te zetten. “Dat klopt inderdaad”, 
zeg Marianne, "we zijn vanochtend al vroeg 
begonnen om alles voor te bereiden. En ja, 
leuk	 hè,	 die	wit	 geverfde	 bierflesjes	met	
muzieknoten erop? Staat best grappig toch, 
Brabants bont tafelkleedje en zo’n vaasje 
met een verse bloem op tafel? Ze zijn over-
gebleven van onze vorige statiedag, al ver-
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dwijnen ze ook wel eens, haha. Vandaag 
willen we gewoon weer eens gezellig bij 
elkaar zijn. We hebben straks nog een lek-
ker	buffetje	en	bovendien	zetten	we	drie	
jubilarissen in het zonnetje. Joop van Ven-
rooij is al 65 jaar lid van onze vereniging, 
een echte prestatie. Laurie van Gool is 25 
jaar lid en onze dirigent zwaait ook al 25 
jaar het scepter. Ik zal je een samenvatting 
sturen met hun persoonlijke verhalen, dan 
kun	je	daar	je	verhaal	omheen	bouwen!”
Dat was een goed idee, want zo kon Marian-
ne weer verder gaan met dingen waar ze zo 
te zien goed in is: het overzicht bewaren, 

portier en gastvrouw 
spelen, een vriendelijk 
woord uitdelen en hier 
en daar een blouse of 
een jasje rechttrekken 
voordat de jubilarissen 
op de foto gaan. Be-
trokken en vriendelijk, 
zo kun je Marianne in 
deze rol misschien het 
beste omschrijven; 
haar muziekvereniging 
trouwens ook!

Om het feestgevoel 
nog wat te vergroten 
komt ook burgemees-
ter Hanne van Aart bin-
nengestapt. Voor de 
gelegenheid gekleed in 
een	fleurige	jurk,	maar	
ook zonder die kleuren 
zou ze de zaal opvrolij-
ken met, zoals gebrui-
kelijk, een persoonlijk 
verhaal en korte aan-

dacht voor iedereen. En zoals gewoonlijk 
weet ze er op een grappige manier weer 
een persoonlijke draai aan te geven door 
te vertellen dat ze ooit voor een muziek-
examen haar instrument was vergeten, al 
vindt ze ook dat muziek verbindt, verbroe-
dert en ontroert.

Voordat	het	officiële	stukje	begon	maakte	
ik een rondje langs de jubilarissen en stel-
de ze kort wat vragen. Wat hun lievelings-
instrument is en wat voor rol Concordia in 
hun leven speelt?

Joop van Venrooij is geboren in 1945 en 
65 jaar geleden lid geworden. Opgegroeid 
in een muzikale familie bespeelde hij de 
klarinet. Hij is een trouw lid en heeft alle 
uitstapjes en grote evenementen meege-
maakt, zo zien we op oude foto’s die voor-
bijkomen op het grote scherm. Joop is een 

 °Van linksboven naar rechtsonder: Joop van 
Venrooij, een muzikaal vaasje, Laurie van 
Gool, Joop van de Meulenreek van BBM, Hein 
van Mol, Joop (BBM), Joop (Concordia), Laurie, 
burgemeester Hanne van Aart, Hein.   
(Foto: LvH en Marianne Kemmeren)
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bescheiden man en vindt al deze aandacht 
maar zo zo. “Och, ik weet niet of het wel 
zo’n knappe verdienste is, zoals u zegt. Ik 
voel me thuis bij Concordia en muziek ver-
bindt. We hebben altijd ontzettend veel 
plezier gehad, en nog trouwens, en ik heb 
alle stromingen binnen de muziekvereni-
ging mee gemaakt. De laatste jaren heb 
ik wat problemen met mijn ogen, maar ie-
dereen en vooral de dirigent probeert daar 
iets op te verzinnen. Dat rekening houden 
met elkaar, dat is toch mooi? Ik hoop er nog 
wat	jaartjes	bij	te	sprokkelen,	hoor”.	Hoe	
bescheiden Joop ook is, zijn vrouw zie ik 
later vol trots kijken als haar man een gou-
den speldje opgeprikt krijgt. Hopelijk was 
hij zelf toch ook wel een beetje blij met 
alle aandacht?

Laurie van Gool is in 1987 geboren en al 25 
jaar lid van Concordia. Als ik naar haar toe 
loop, zie ik haar twee kleine kinderen Tigo 
en Indie al languit op de grond liggen, met 
gekke snuitjes en vreemde geluiden op een 
grappige manier aandacht vragend van om-
standers. Hun donkerbruine ogen hebben 
ze duidelijk van hun vader Remko geërfd, 
de partner van Laurie. (De voorzitter be-
dankt overigens alle partners of familiele-
den voor het ‘lenen’ van Concordia leden. 
Zonder meewerkend thuisfront kun je deze 
hobby immers niet uitvoeren).

Laurie heeft staalblauwe ogen die helder 
de wereld in kijken en alles in zich op lij-
ken te nemen. Tijdens haar werk als ver-
pleegkundige op de hartbewaking van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kan 
ze deze eigenschappen vast goed gebrui-
ken. De ontlading voor haar pittige baan 
vindt ze onder andere in muziek en haar 
instrument is de altsaxofoon.

Ondanks de onregelmatige werktijden is 
Laurie bijna altijd bij de repetities te vin-
den, maar ook daarbuiten is ze actief voor 
de vereniging. Ze organiseert graag evene-

menten en is altijd in voor grappige voor-
drachten of sketches. Haar tuin stelt Lau-
rie beschikbaar voor de jaarlijkse BBQ. Met 
haar optimistische kijk op dingen en haar 
rake opmerkingen is Laurie een gewaar-
deerd verenigingslid.

Dan stap ik even op de dirigent af, Hein 
van Mol. Ook hij is al 25 jaar aan de ver-
eniging verbonden en hoewel dirigenten ei-
genlijk niet gedecoreerd worden omdat zij 
feitelijk gezien geen muzikant zijn, maakt 
de voorzitter van de BBM graag een uitzon-
dering voor deze sociale meneer met de 
kenmerkende krulsnor.
Hein heeft na zijn komst in 1997 klarinetten 
en saxofoons aan Concordia toegevoegd en 
hij	wordt	geroemd	om	zijn	flexibiliteit.	 Is	
een muziekstuk -tijdelijk- te moeilijk voor 
je, dan zit hij tot laat in de nacht in zijn 
tuinhuisje de partijen te arrangeren en aan 
te passen. Dat hij zo het musiceren voor 
ieder lid aantrekkelijk weet te maken is 
echt zijn verdienste, al zijn alle leden het 
er wel over eens:

Het zou fantastisch zijn als er nieuwe leden 
bij komen, jong of minder jong. Zo advi-
seert Joop Concordia om eens in die grote 
vijver te gaan vissen die Pensionada heet. 
Het	zit	er	vol	fitte,	jonge	ouderen,	die	be-
halve tijd ook volop enthousiasme bezit-
ten. Andere verenigingen is het ook gelukt. 
Ook op latere leeftijd kan muziek aange-
leerd worden, dus pak je kans en meld 
je aan bij de 112-jarige, want wat is oud 
op deze verjaardag?! Een mailtje naar 
m.swaans@home.nl en de deur staat voor 
je	open!	De	koffie	wordt	vers	gezet	terwijl	
jullie samen bekijken welke muziekrol je 
zou kunnen spelen bij deze mooie Loonse 
vereniging.

Proficiat	voor	iedereen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Verantwoorde  en  vakbekwame  behandeling  van  uw  huid  

 
 

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

     

Aldrinstraat 17    5175  XA  Loon op Zand 
 

telefoon 0416 – 36 26 89 
 

www.carine-engelen.nl 

praktijk voor huidverzorging 

schoonheidsspecialiste - Ismakogiedocente - kleurenanaliste - visagiste 
docent Shantala babymassage 
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433

Deze editie van de Krantenbak verschijnt 
als de gemeenteraadsverkiezingen weer 
achter de rug zijn. Elders in dit blad 
leest u wel, of de uitslag verrassend was. 
Ook de oorlog in Oekraïne houdt ons nog 
steeds erg bezig als wij deze aflevering 
voor u samenstellen.

Huisarts Wim Kools schreef een open brief 
aan de president van Oekraine, waarin hij 
hem oproept de gevechten te staken om zo 
mensenlevens te redden. Wij citeren deze 
indrukwekkende brief:

Dear Mr Zelenski,
Please stop the war! Let Mr Poetin ‘take’ 
the two provinces in the Donbas. Then 
the people living there can choose where 
to live: either in the Russian Republic or 
the Ukraine. In that region was already 
for eight years a never ending bloody war 
going on. This can finally stop the conflict 
there. The Krim can be Russian.
If this ends this war, then so be it! Poetin is 
not living eternally. In the end (after five 
or ten years, only God knows) the Russian 
people will be leading the Russian Repu-
blic.

Stop the killing of the Ukraine people, the 
destruction of the cities and their history. 
Stop the chance of starting an even bigger 
war. Think already like a European. Think 
years beyond.

Be the wise man.
Please stop the war!

Wim Kools, huisarts (BD 17/3)

Gemeenteraadsverkiezingen
De kandidaat-gemeenteraadsleden zijn 
veelvuldig met naam en toenaam gepubli-
ceerd geweest in de afgelopen weken. Wie 
er gekozen zijn, weet u inmiddels. Uit ons 
kerkdorp komen in de nieuwe gemeente-
raad:

Anthony Maas (CDA)
Hein Lommers (Voor Loon)
Kiki van Eijndhoven (Voor Loon)
Michel Verhoeven (VVD)
Peter Flohr (Pro3) (BD 17/3)

Verder hangt het van de aanstelling van de 
wethouders af, of dit lijstje nog gewijzigd 
wordt.

In dit verband stond er een interessant ar-
tikel van Gert-Jan Buijs in de krant over 
familierelaties binnen de gemeenteraad:
Een citaat:
In Loon op Zand is Jan Brekelmans (66) 
zittend wethouder namens de partij Voor 
Loon, zijn dochter Kiki van Eijndhoven-
Brekelmans (31) is raadslid voor diezelfde 
partij.
Zij kwam drie jaar geleden in de raad als 
opvolgster van haar vader, toen die door-
schoof naar de wethouderspost die vrij-
kwam door het vertrek van Wil Ligtenberg. 
Als raadslid moest Kiki dus haar eigen va-
der controleren, kijken of hij zijn werk 
goed doet.  En daar komt bij dat zij beiden 
dezelfde portefeuille hebben: het zorgdo-
mein, jeugd, onderwijs.

Thuis houden ze de zaken wel uit elkaar, 
zeggen ze. Maar de werkelijkheid blijkt 
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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

 

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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soms toch wat weerbarstiger. Jan: “Ik ben 
natuurlijk wel trots op haar, net als mijn 
moeder trots op mij was toen ik raadslid 
werd.”

En Kiki heeft ook weleens met pijn in 
haar hart moeten toezien hoe pa het voor 
zijn kiezen kreeg, zoals in het debat over 
dorpshuis De Wetering.
Vader Jan ziet ook daar de zonnige zijde 
van. “Uiteindelijk is het plan voor de nieu-
we Wetering er wel beter op geworden.”

Wat ook bijdraagt aan de goede relatie tus-
sen vader en dochter: Kiki is zwanger van 
haar tweede, ze is eind april uitgerekend. 
Jan: “Dat wordt na vier kleindochters mijn 
eerste kleinzoon.” (BD-editie Waalwijk 
12/3)

Gemeente en politiek
Frank van Wel kreeg de bronzen erepen-
ning van de gemeente voor het feit, dat hij 
in zijn korte ambtstermijn als wethouder 
toch orde gebracht heeft in de gemeente-
lijke	financien.	(BD	11/3,	DK	16/3)

Loonse mensen in de krant
De eersten die wij hier noemen zijn de 
Loonse kinderen Julia, Lieve, Mia en Ellen, 
die wafels gingen bakken en die aan de 
deuren gingen verkopen.
Ook verzamelde Mia samen met Tygo, Renz 
en	 Stijn	 een	 groot	 aantal	 lege	 flessen	 en	
droegen het statiegeld daarvan af, alle-
maal	 voor	 de	 slachtoffers	 van	 de	 oorlog	
in Oekraine. Een mooi voorbeeld van be-
trokkenheid van de jongste generatie! (DK 
16/3)

Bernard Boink won een slagroomtaart met 
een kruiswoordpuzzel. (DK 16/3)

Anna Preijde, al bijna 14 jaar woonachtig 
in Residentie Molenwijck vertelde over de 
ongeveer 20 clubs, die in de residentie ac-
tief zijn. (DK 16/3)

Concordia
Muziekvereniging Concordia huldigde op 
haar statiedag drie jubilarissen: Joop van 
Venrooij, die 65 jaar lid is, kreeg de gou-
den speld van de BBM (Bond van Brabantse 
Muziekverenigingen). Ook waren er geluk-
wensen voor Laurie van Gool en dirigent 
Hein van Mol (25 jaar lid). Burgemeester 
Van Aart feliciteerde de jubilarissen en ver-
telde over haar eigen voorkeuren: ze gaf in 
haar jeugd meer om sport dan om muziek 
maken, maar dirigeren leek haar wel een 
uitdaging. (DK 16/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een vergunning aangevraagd voor het 
plaatsen van een tent in de Kasteeltuin. 
(DK 9/3)

Zorg en welzijn
Jack IJpelaar schreef over de corona-gevol-
gen van het carnaval in De Kiosk. Toch heb-
ben vele lotgenoten van hem er geen spijt 
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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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van, tenminste als het bier nu nog steeds 
goed smaakt. (DK 9/3)

Bedrijven
In Tilburg-Noord komt een nieuw 380 kV-
hoogspanningsstation en wordt de verbin-
ding tussen Borsele en Tilburg verbeterd. 
De ontwerpbesluiten liggen tot 26 april 
ter inzage in Tilburg, stadskantoor 6 op 
de Spoorlaan. Ook was er een informatie-
bijeenkomst op 22 maart. (DK 16/3)

Natuurbeheer
In de eerste week van maart werden op 
Landgoed Huis ter Heide de eerste hoog-
landerkalfjes geboren. Boswachter Irma 
de Potter geeft ons adviezen, hoe wij met 
deze kalfjes moeten omgaan, zeker als wij 
met honden in hun buurt komen. (DK 9/3)

Op 15 maart werd het Spinderspad voor zes 
weken afgesloten om de paddentrek te fa-
ciliteren. (DK 16/3)

Recreatie en toerisme
De Gezellige Brabander aan de Hoge Steen-
weg organiseerde een Food Festival op 
12 en 13 maart om de coronaperiode af 
te sluiten en het bedrijf te promoten. Er 
stonden 15 wagens en kramen met diverse 
snacks en andere lekkernijen. ((DK 16/3)

Peter Paul van Esch geeft leiding aan het 
Tilburgse orkest L’Aventure Musicale. Dit 
orkest gaf op 26 en 27 maart een grote uit-
voering in de Concertzaal, waaraan twee-
honderd artiesten, volwassenen en kinde-
ren, meededen. Vanwege de pandemie was 
het concert enkele keren uitgesteld. De 
titel van het concert was ‘Legende van de 
Rode Draad’. (BD 21/3)

Niet pluis
Bij de Scouting werd weer ingebroken in de 
nacht van 8 op 9 maart. Toen de politie ar-
riveerde, was de dader al gevlucht zonder 
buit. Hij werd later in Udenhout aangehou-

den, waar hij ook bij het scoutinggebouw 
bezig was.
Bij het artikel van de politie stonden een 
drietal foto’s van spullen, die de politie 
aantrof bij het onderzoek van enkele in-
braken. (DK 16/3)

Op	vrijdag	18	maart	kwam	bij	het	fietstun-
neltje	bij	de	Heideweg	een	fietsster	in	bot-
sing met een scooterrijder. Zij raakte ge-
wond en moest door ambulancepersoneel 
geholpen worden aan haar verwondingen. 
(BD 19/3)

Dit was het dan weer voor deze keer. We 
sparen de berichten weer op voor de vol-
gende	keer.	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
DK = De Duinkoerier

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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



34

‘Struikrovers’ actief in Loon op Zand
Bewoners van Loon op Zand en 
omgeving mochten zich op 19 
maart als ware ‘struikrovers’ 
gedragen. Letterlijk. Want in 
de Van Rijckevorselstraat en 
de Van Salm Salmstraat mocht 
het bestaande groen bij de 26 
huizen, die gesloopt worden, 
gratis worden weggehaald. 
Driedubbele winst; er gaat 
geen plant verloren, Loon op 
Zand wordt groener en be-
woners ontmoeten elkaar op 
deze gezellige dag.

Om 10.00 uur hadden zich een groep lief-
hebbers verzameld met schop, emmer, 
kratje of kruiwagen op het voormalige 
volkstuincomplex De Hooge Waai. Iris Blom 
opende samen met burgemeester Hanne 
van Aart en Roel van Gurp, bestuurder van 
Casade, de eerste struikroofactie binnen 
de gemeente Loon op Zand. En wie weet 
volgen er meer.
Iris is, zeg maar, de hoofdstruikrover en 
verbonden aan de landelijke stichting 
‘Struikroven’. Deze stichting zet zich in om 
planten, struiken, bomen een tweede leven 
te geven. Deze planten en struiken hebben 

jaren op een plek gestaan en daar gebloeid 
maar moeten nu plaats maken omdat de 
grond een andere bestemming heeft gekre-
gen. Het zou jammer zijn als ze zomaar in 
de container belanden en vernietigd wor-
den. Onze burgemeester sluit daarbij aan 
dat het toch zonde zou zijn als alles, wat 
hier jarenlang in de tuinen heeft gestaan 
en waar veel mensen plezier aan hebben 
beleefd, zomaar zou verdwijnen, terwijl er 
nog veel mooie dingen mee gedaan kunnen 
worden. Laten we ze als struikrovers via 
deze actie een nieuw leven geven op een 
nieuwe plek.

Roel van Gurp voelt zich erg verwant met 
Robin Hood, de echte struikrover uit vroe-

ger tijden. Struikroven past ook 
prima bij de visie van woning-
bouwvereniging Casade van oud 
naar nieuw en het oude inpassen 
in het nieuwe. Hij zegt er over:

“we nemen afscheid van 30 wo-
ningen en er komen er 50 nieuwe 
voor terug. We letten daarbij op 
duurzaamheid en hergebruik. Voor 
de materialen van de woningen is 
dat prima geregeld. Dat het groen 
nu via struikroven opnieuw kan 
worden gebruikt is alleen maar 
mooi. Normaal verdwijnen bij 
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sloopprojecten alle planten in de contai-
ner. Maar dat gaat Casade te ver. Daarom 
hebben ze Struikroven gevraagd een heuse 
Struikroofactie	 op	 te	 zetten.”	 Koffie,	 een	
drankje en koek staan klaar als er gepau-
zeerd moet worden na het harde werken. 
Hierna kan het struikroven beginnen.

Hoofdstruikrovers Iris en Rob begeleiden 
samen met medewerkers van Casade de 
struikrovers. De een zoekt een rabarber-

plant, maar waar vind je die? Een ander 
zoekt een kruisbessenstruik, maar die is 
lastig te herkennen nu er nog nauwelijks 
groei is. De hortensiastruik in een achter-
tuin spreekt een jong stel wel aan en het 
uitgraven kan beginnen. Anderen zien een 
leuke boom in een tuin, maar hoe krijg je 
die met de nodige wortels uit de grond? 
Gelukkig is er een graafmachientje met 
machinist aanwezig die kan helpen. Zo 
over het oude volkstuincomplex en de lege 
huizen kijkend, ziet het er allemaal al erg 
desolaat en triestig uit.

De struikrovers hebben meer oog voor wat 
zij kunnen gebruiken in hun eigen tuin en 
gaandeweg zie je de buit in krat of krui-
wagen verdwijnen op weg naar een nieuw 
leven op een andere plek. En de kinderen 
kunnen zich hier prima uitleven met spelen 
en graven.

Redactie: Ton Kalkers



36



37

Bloemenactie 2022
De lente is weer begonnen! Tijd om uw 
bloembakken en borders weer te vullen. 
Bloemen kunt u hiervoor weer bestellen 
bij de leerlingen van basisschool De Blok-
kendoos. De opbrengst van deze jaarlijks 
terugkerende actie komt ten goede aan de 
leerlingen zelf.

Zij komen in de periode van 25 maart tot 
15 april bij u aan de deur met een bestel-
lijst. Ook dit jaar kunt u weer kiezen uit 
rode, witte en roze geraniums en witte, 
roze en paarse Spaanse margrieten. Al deze 
bloemen kosten € 1,50 per stuk. Uw bestel-
ling wordt bij u afgeleverd vanaf vrijdag 13 
mei.

Mocht u geen leerling van onze school aan 
de deur krijgen, dan kunt u uw bestelling 
doormailen naar:
ouderraad@bsdeblokkendoos.nl.
U kunt uw bestelling dan zelf ophalen bij 
De Blokkendoos op vrijdagmiddag 13 mei 
tussen 12.15-12.45 uur. Bij afhalen, graag 
gepast betalen! Alvast bedankt voor uw be-
stelling!

Ouderraad en leerlingen
Basisschool De Blokkendoos

3

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

         voorloon@gmail.com

    

Bedankt voor het
vertrouwen.

U kunt op ons 
rekenen!

Voor Loon        

Voor Elkaar
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e v e n  v o o r s t e l l e n

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

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

Bij het legen van de glascontainer aan de Ecliptica ging het op 17 maart even fout. 
Een ‘arm’ van een het scheidingssysteem begaf het en een lading glas plofte op de 
grond. De container werd met linten afgezet en een dag later ruimden medewerkers 
van de gemeente het glas op. Wanneer de container gerepareerd of vervangen wordt 
wist een medewerker van de gemeente op die dag nog niet te vertellen.   
(Foto: Ruud Peters)
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Misintenties en kerkberichten 
van 1 tot en met 15 april

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	&	Communie-
viering) vanuit de St. Jan in Kaatsheuvel 
uitgezonden. Dit gebeurt steeds in de even 
weken van de maand. De oneven weken 
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 YouTu-
bekanaal: Parochie Willibrord, gemeente 
Loon op Zand.

Zondag 3 april 9.30 uur: 5e Zondag van de 
Veertigdagentijd,	 Woord	 &	 Communievie-
ring, herenkoor, diaken Szejnoga.
1e Jaargetijde Jan Maas.   
14.00 uur:  Doop Lucas van Berkel.

Dinsdag 5 april 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx. 1e Jaartijde 
Corry de Jong, Ouders de Jong-van Loon en 
overleden familieleden.

Zondag 10 april 9.30 uur: Palmzondag, ge-
zinsviering, dameskoor, celebrant pastoor 
Luijckx. Ad van Oosterwijck.

Maandag 11 april 19.00 uur: Boetevie-
ring, samenzang + orgel, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

Dinsdag 12 april 10.15 uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Donderdag 14 april 17.30 uur:   
Witte Donderdag, herenkoor, celebrant 
pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Vrijdag 15 april om 15.00 uur:   
Goede Vrijdag, kruisweg, diaken Szejnoga. 
Om 17.30 uur: Samenzang + orgel, cele-
brant pastoor Luijckx, diaken Szejnoga.

Vooraankondiging
• Zaterdag 16 april 21.00 uur: Stille Za-

terdag, dameskoor, celebrant pastoor 
Luijckx, diaken Szejnoga.

• Zondag 17 april 9.30 uur: 1e Paasdag, 
herenkoor, celebrant pastoor Luijckx.

• Maandag 18 april 9.30 uur: 2e Paasdag, 
orgel + zang, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga.

Collecte
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u 
bij het uitgaan van de kerk eventueel een 
collectegift in de daarvoor bestemde bus 
doen om onze parochie te blijven onder-
steunen. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 
de parochie, Rekeningnr: NL29 RABO 0124 
8331 01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. 
Willibrord.

Veertigdagentijd: veertig teksten   
ter bezinning
Het pastoraal team heeft naar aanleiding 
van de voorbereiding op Pasen een boekje 
samengesteld met daarin voor elke dag van 
de veertigdagentijd een bezinnende tekst. 
De passages zijn genomen uit werken van 
kerkvaders, Paus Franciscus en uit hagio-
grafieën.	 Omdat	 er	 meer	 vraag	 was	 dan	
verwacht hebben we nu een tweede oplage 
vervaardigd. U vindt de boekjes in de kerk.

Wij namen afscheid van:
Mien van Dun-van Noije
Geboren 21 november 1935 te Loon op Zand
Overleden 14 maart 2022 te Loon op Zand

Dat zij mag rusten in vrede!
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De R.K. Kerk roept op bij begin   
van de Veertigdagentijd:

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk!
Op Aswoensdag 2 maart ging de website 
vierpasen.nl online. Met deze website 
roepen de Nederlandse bisschoppen samen 
met de parochies op om Pasen 2022 weer 
in de kerk te vieren. De coronamaatregels 
zijn zo ver versoepeld dat de parochies met 
Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen 
verwelkomen in de kerk. De website vier-
pasen.nl helpt daarbij en geeft tips en in-
spiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de 
periode in voorbereiding op Pasen.

Vasten en Vastenactie
Vastenactie voert projecten in ontwikke-
lingslanden en roept op tot bezinning en 
solidariteit met anderen.

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 verbe-
teren. Vastenactie werft fondsen om we-
reldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojec-
ten te steunen. Dit gaat het hele jaar door. 
Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen be-
reid 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 wor-
den 60 families ondersteund met bassins 
voor wateropvang, met materialen, zaai-
goed en trainingen.

Bij het uitgaan van de kerk vindt u informa-
tie en de vastenaktiebus voor uw gift.

Steun de vastenactie. En help anderen.
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Stichting Avondvierdaagse   
‘Loduka’ Loon op Zand

Na twee jaar van af-
wezigheid door de 
coronapandemie is 
Stichting Avondvier-
daagse ‘Loduka’ Loon 
op Zand erg blij te be-
richten dat zij dit jaar 
weer een avondvier-
daagse kunnen gaan 
organiseren.

Inmiddels zijn we druk bezig met de voor-
bereidingen om er weer een gezellig wan-
delevenement van te maken. De avondvier-
daagse zal dit jaar worden gehouden van 
maandag 30 mei tot en met donderdag  
2 juni 2022. Er worden ook nu weer mooie 
routes uitgezet in de omgeving van 5 of 10 
km. Nadere informatie volgt via de plaat-
selijke media. En ook op onze Facebook 
pagina.

Dit kunnen we natuurlijk niet zonder hulp 
van veel vrijwilligers die we nodig hebben 
om er een veilige avondvierdaagse van te 
maken. Dit, gezien de 
regels waar we ons aan 
moeten houden en na-
tuurlijk de veiligheid 
van onze deelnemers. 

We zijn dan ook naarstig op zoek naar vrij-
willigers die ons willen helpen. Mocht u zich 
hiervoor willen inzetten, neem dan contact 
op met Peter Swaans via tel. 06-10725583 
of via e-mail: a4dloduka@hotmail.com.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Avondvierdaagse
‘Loduka’ Loon op Zand
Peter Swaans, secretaris
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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).

STINZENDAG
zondag 10 april 2022 11.00 – 17.00 uur
Voorjaarsbloeiers en genieten op Landgoed Het Witte Kas-
teel! Op het landgoed staan in de vroege lente diverse bol- 
en knolgewassen (stinzenplanten) en andere voorjaarsbloe-
men in bloei. Tijdens rondwandelingen om 11.00 en 13.30 
uur vertelt de gids u er graag meer over.

KINDERVOORSTELLING ‘WIE, WIE, OUI!’
zondag 10 april 2022 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 4 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
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De kiezer heeft  
gekozen…
Op 14, 15 en 16 maart kon elke stemge-
rechtigde haar of zijn stem uitbrengen in 
de gemeentes in Nederland waar gemeen-
teraadsverkiezingen werden gehouden. In 
sommige gemeenten werden deze niet ge-
houden, bijvoorbeeld omdat die gemeen-
ten samengaan met een andere gemeente 
of gemeenten. Dit heet een gemeentelijke 
herindeling.

In gemeenten die samenvoegen of splitsen 
zijn eerder al verkiezingen gehouden of er 
worden op een later moment verkiezingen 
gehouden. Zo werden in onze omgeving 
geen verkiezingen gehouden in Boxtel, 
Oisterwijk en Vught.

Uitslagtotalen gemeente Loon op Zand
In de gemeente Loon op Zand werd wél ge-
stemd. Stemgerechtigden konden op een 

van de zes deelnemende partijen hun stem 
uitbrengen. In totaal werden 8986 stem-
men uitgebracht, inclusief 38 blanco stem-
men en 17 ongeldig verklaarde stemmen. 
Het totaal uitgebrachte stemmen via een 
volmacht bedroeg 915. De totale opkomst 
in de gemeente Loon op Zand bedroeg 
45,11 %. Bij de vorige verkiezingen was dat 
52,5 %.

Dit was de voorlopige uitslag zoals die don-
derdag 17 maart werd vastgesteld. De of-
ficiële	uitslag	volgde	op	maandag	21	maart.

GemeenteBelangen:
2989 stemmen= 33,5 % van de uitgebrachte 
stemmen en goed voor 7 zetels. Een winst 
t.o.v. de vorige verkiezingen van 0,4%, toen 
6 zetels werden behaald.

CDA:
1149 stemmen= 12,9 % van de uitgebrachte 
stemmen en goed voor 3 zetels. Een ver-
lies t.o.v. de vorige verkiezingen van 6,5 %, 
toen 4 zetels werden behaald.
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VoorLoon:
1082 stemmen= 12,1 % van de uitgebrachte 
stemmen en goed voor 2 zetels. Een ver-
lies t.o.v. de vorige verkiezingen van 6,8 %, 
toen 3 zetels werden behaald.

VVD:
1524 stemmen= 17,1 % van de uitgebrachte 
stemmen en goed voor 3 zetels. Een winst 
t.o.v. de vorige verkiezingen van 2,8 %, 
toen ook 3 zetels werden behaald.

PRO3:
1518 stemmen= 17 % van de uitgebrachte 
stemmen en goed voor 3 zetels. Een winst 
t.o.v. de vorige verkiezingen van 2,7 %, 
toen ook 3 zetels werden behaald.

Toekomstig KLM:
667 stemmen= 7,5 % van de uitgebrach-
te stemmen en goed voor 1 zetel. Deze 
‘nieuwkomer’ deed voor de eerste keer 
mee aan deze verkiezingen.

Loon op Zand
In ons eigen dorp kon op 3 locaties worden 
gestemd: in kerk Sint Jan’s Onthoofding 
(opkomstpercentage 32,1%), in De Wete-
ring (opkomstpercentage 56,55 %) en in 
Basisschool de Vlinderboom (opkomstper-
centage 19,66 %).

Daarnaast waren in Residentie Molenwijk 
en Zorglocatie Venloene ‘mobiele stembu-
reaus’ ingericht, waar de eigen bewoners 
én het op dat moment aanwezige zorgper-
soneel hun stem konden uitbrengen.

Resume
Bij elke verkiezing zijn er winnaars en ver-
liezers; in onze gemeente was dat niet an-
ders. GemeenteBelangen heeft een zetel 
erbij gekregen, VVD en PRO3 wisten hun 
aantal zetels te behouden. CDA en Voor-
Loon moeten elk een verlies incasseren 
van 1 zetel en nieuwkomer Toekomstig KLM 
krijgt door het behalen van 1 zetel de kans 
om zich de komende vier jaar waar te ma-
ken.

Het is de gewoonte dat de grootste partij 
(in dit geval GemeenteBelangen) het initi-
atief neemt voor de coalitiebesprekingen. 
Wie gaat wat doen? Grote aardverschui-
vingen zullen waarschijnlijk niet plaats-
vinden, maar dat neemt niet weg dat we 
het coalitieproces met belangstelling gaan 
volgen!

Redactie Rond de Toren
(Invoerfouten voorbehouden!)

PRO3 kiezers bedankt!
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Steun en vertrouwen voor de komen-
de vier jaar

CDA bedankt de kiezers
Het CDA Loon op Zand bedankt de kiezers 
voor hun steun en vertrouwen. Met drie ze-
tels blijft de partij de komende vier jaar 
een stabiele factor en laat het CDA de stem 
van haar kiezers horen in de gemeenteraad. 
Dat doe je altijd samen met elkaar, zegt 
voorzitter Gert-Jan van den Dries. Het CDA 
feliciteert alle partijen en gekozen raads-
leden met de behaalde resultaten. Het CDA 
ziet uit naar een collegiale samenwerking 
voor alle mensen in onze gemeente.

CDA als landelijke lokale partij
Het CDA in de gemeente Loon op 
Zand richt zich op de lokale the-
ma’s en op de dorpskernen van 
onze gemeente. Wij zijn dichtbij 
en zichtbaar. Als afdeling van een 
landelijke partij voelen wij ons 
gesterkt door een groot netwerk, 
waarop wij altijd een beroep kun-
nen doen voor de lokale uitwer-
king. Nu zeker extra belangrijk 
met de grote opgaven in het ver-
schiet, zoals de klimaatopgave, 
de energietransitie en de invoe-
ring van de Omgevingswet. Deze 
landelijke thema's worden name-
lijk op lokaal niveau ingevuld.

CDA als brede gemeentepartij
Ook tijdens deze verkiezing heeft 
het CDA brede steun ontvangen 
uit alle hoeken van de samenle-

ving en uit alle dorpskernen. “Veel ener-
gie en inspiratie krijg je altijd weer van 
de gesprekken met bewoners. Die zijn er 
natuurlijk altijd, echter tijdens zo’n cam-
pagne	fiets	je	met	het	campagneteam	door	
de dorpen en ontmoet je veel mensen op 
één	dag”,	 zegt	Mieke	Broeders-Habraken,	
lijsttrekker en fractievoorzitter. “Dit geeft 
ons energie om de komende vier jaar weer 
met frisse moed als brede gemeentepartij 
op	te	blijven	komen	voor	uw	belangen”.
Al 44 jaar geniet het CDA in onze gemeente 
een groot vertrouwen van inwoners, ver-
enigingen en ondernemers. Met ambitie 
gaan wij dat vertrouwen de komende vier 
jaar opnieuw waarmaken.

Reacties? E-mail naar:
info@cdaloonopzand.nl

Mieke Broeders-Habraken, lijsttrekker en 
fractievoorzitter
Gert-Jan van den Dries, voorzitter CDA in 
de gemeente Loon op Zand
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Collecte 2022 Hartstichting
Opzij, opzij, opzij…

“Opzij, opzij, opzij, wij hebben een onge-
looflijke	haast.” Tekst uit een bekend lied 
van Herman van Veen.
Huis aan huis collectes worden over het 
jaar verdeeld aan erkende organisaties. Zo 
krijgt de Hartstichting een periode in april 
de tijd om haar jaarlijkse collecte te hou-
den.

Maar waarom deze aanhef?
Giro555 kennen we allemaal. Hoge nood 
krijgt altijd voorrang. Wat hebben we in 
Nederland een gigantisch bedrag opge-

haald voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 
Hopelijk heeft u nog een centje over voor 
de Hartstichting die van 10 t/m 16 april bij 
u langs de deur komt collecteren.
Als u bij het aanbellen vergeten bent uw 
portemonnee mee te nemen, is dat geen 
probleem, want u zult uw mobiele telefoon 
natuurlijk bij de hand hebben.
Scan de QR code die de collectant bij zich 
heeft en bepaal uw donatie.

Hartelijk dank namens de Hartstichting!
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Verrassend popconcert in De Wetering

‘Queen must go on’ komt naar Loon op Zand
Op zondag 1 mei aanstaande komt de 
beste tributeband van Nederland naar 
Loon op Zand. Vanaf 13.00 uur klinkt het 
repertoire van Queen onvervalst in Sport 
en – Cultuurcentrum De Wetering.

Beste tributeband van Nederland
‘Queen Must Go On’ is niet zomaar een 
coverband. Onlangs hebben ze bij SBS6 op 
overtuigende wijze ‘The Tribute’, battle 
of the bands gewonnen. Deze sensationele 
Queen tribute band brengt alle hits in een 
energieke show. Uniek, bijzonder, maar 
vooral een geslaagde show.

We Will Rock you
Vanaf 2000 staat Queen bijna onafgebroken 
op nummer één in de Top 2000. Dat zegt 
iets over de kracht en kwaliteit van de mu-
ziek van deze legendarische Britse band. 
Bombastisch, ruw, soms met een zijdezacht 
randje, en altijd herkenbaar. Met hits als 
We Are The Champions zal ‘De Wetering’  
rocken en compleet uit z’n dak gaan.

I Want To Break Free
Eindelijk  kunnen we weer naar een pop-

concert. We mogen er weer op uit. Queen, 
niet alleen Radio Gaga, maar écht live on 
stage. Op zondag 1 mei zal ‘De Wetering’ 
worden omgebouwd tot een ware pop-
arena.  De zaal gaat om 13.00 uur open. 
‘Queen Must Go On’ geeft een show van 
meer dan twee uur. De pre- en afterparty 
wordt verzorgd door DJ Maikel. Een vorste-
lijke show met een koninklijk programma.

Kaarten
Kaarten kosten € 18,50 (exclusief fee) 
en zijn te bestellen via www.filoz-
events.nl. Vanaf nu zijn er ook kaarten 
bij De Wetering in Loon op Zand en Zi-
dewinde in Sprang-Capelle te krijgen.  
Ga mee terug naar de gouden jaren van 
rock en pop, met alle hits zoals Don’t Stop 
Me Now, We Are The Champions, Bohemian 
Rhapsody en natuurlijk The Show Must Go 
On en vele anderen.

Kom naar Queen Must Go On   
in De Wetering!

Filoz-events

  

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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Wat te doen bij schaafwonden

Opgroeien leer je met vallen en opstaan

Opgroeien leer je met vallen en opstaan. 
Een val bij kinderen hoort niet erg te zijn, 
het hoort er zelfs een beetje bij. Schaaf-
wonden komen veel voor bij kinderen (en 
ook sporters) en kunnen erg vervelend en 
pijnlijk zijn. Een schaafwond kan een klein 
of groot oppervlak van de huid omvatten. 
De bovenste huidlaag is hierbij beschadigd 
en meestal zit er vuil in de schaafwond. Er 
kan vocht en bloed uit de schaafwond van 
het	slachtoffer	komen.	Omdat	schaafwon-
den geïnfecteerd kunnen raken, is het goed 
om te weten hoe je deze steriel behandelt.

Wat te doen bij schaafwonden?
•	Geef bij actieve bloedingen rechtstreeks 

druk op de wond, het liefst met verband 
of schone (thee)doek.

•	Spoel kleine schaafwonden schoon onder 
zacht stromend water. Is er geen schoon 
water in de buurt? Maak oppervlakkige 
schaafwonden dan schoon met huidont-
smettingsmiddel.

•	Grind mag bij schaafwonden ook met een 
pincet verwijderd worden.

•	Dep of wrijf daarna de schaafwond 
schoon met een washandje.   

Gebruik hiervoor geen watten.
•	Maak de huid rondom eventueel schoon 

met huidontsmettingsmiddel.
•	Dek de schaafwond steriel af wanneer 

deze zich onder kleding bevindt. Zorg er-
voor dat de wond ruim bedekt is en voor-
kom dat het verband gaat schuiven.

•	Laat de wond eventueel aan de lucht 
drogen. Je kunt een droge schaafwond 
beschermen door er een laagje vaseline 
op te smeren of er een zalfkompres op 
te leggen.

•	Ga naar de huisarts of huisartsenpost bij 
grote schaafwonden.

Let goed op! Pleisters en gaasjes kunnen 
aan de wond blijven plakken. Gebruik 
metalline gaas of zalfkompressen (vette 
gazen). Deze plakken niet aan de wond. 
(bron: www.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 informa-
tie kunt u terecht op onze website: 
www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met info@
ehbo-loonopzand.nl. □



52

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 

Stembus-perikelen

Bij de openbare telling van de uitgebrachte 
stemmen bij gelegenheid van de gemeen-
teraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 
ontstond een klein probleempje toen bleek 
dat het slot van de stembus niet op de nor-
male manier geopend kon worden.

Met ‘zwaar materiaal’ dat werd aange-
voerd, kon het probleem alsnog worden op-
gelost en de stemmen geteld. Een bezoe-
ker legde dit bijzondere moment vast, dat 
we u niet willen onthouden! Deze foto van 
Loonsfotowerk is ook te zien op hun site: 
www.loonsfotowerk.nl.

De hertelling van alle uitgebrachte stem-
men de dag erna, op verzoek van PRO3 en 
VVD, bracht geen verschil verschil aan het 
licht en dus bleef de zetelverdeling zoals 
deze	eerder	was	bepaald.	□
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44e Nacht van Loon op Zand!
In het weekend van 9 op 10 april organi-
seert Wandelsportvereniging Hart van Bra-
bant voor de 44e keer de Nacht van Loon 
op Zand. Weer terug naar de gebruikelijke 
maand april na twee edities in september 
vanwege alle corona maatregelen.

Allereerst willen we al onze sponsors be-
danken, die het evenement ook dit jaar 
weer	financieel	hebben	mogelijk	gemaakt.	
Dank ook aan het team van De Wetering die 
ons alle ruimte geeft om de Nacht van Loon 
op Zand te organiseren. De gemeente Loon 
op Zand voor alle inzet om alles, nu dit 
jaar, in een wel hele kort tijdbestek rond 
te maken.
De internationale snelwandelwedstrijd 
start op zaterdag om 21.00 uur vanuit De 
Wetering,	daar	is	ook	de	finish	15	uur	later		
op zondag om 12.00 uur.

Deelnemers
Door het laat vrijkomen van alle corona 
maatregelen valt de deelname momenteel 
nog tegen: maar 40 deelnemers hebben 
zich aangemeld waaronder drie buitenlan-
ders uit België en Frankrijk. Als organisatie 
hebben wij dan ook besloten voorlopig nog 
geen stop op het deelnemersveld in te stel-
len. We geven eenieder nog de kans in te 
schrijven. Ook internationaal zien we dit 
zelfde beeld: Wel deelnemers, maar pas 
heel laat de bevestiging.

Startschot
Wethouder Brekelmans zal zaterdagavond 
om 21.00 uur het startschot geven, waarna 
de 44e Nacht van Loon op Zand van start 

kan. De start zal weer plaats vinden vanuit 
sporthal De Wetering.
Zelfde formule
De Nacht van Loon op Zand heeft dezelf-
de formule als vorig jaar. Aan de route is 
niets veranderd. De limiet ligt weer op 
80 kilometer in 15 uur, voor zowel dames 
als heren. Als de 80 km zijn gelopen mag 
men stoppen, maar ook doorlopen om de 
15 uur vol te lopen. Zowel na 80 kilome-
ter als na 15 uur komt er een klassement. 
Alle deelnemers die voldoen aan de limiet, 
ontvangen naast een diploma met daarop 
de afstand en tijd, als beloning een beker.

Wie worden de nieuwe winnaars?
Bij de dames is Jacqueline van Drongelen 
titelverdedigster en absoluut in topvorm! 
Wie kan haar van de overwinning afhou-
den? Adri Romijn, is oud-winnaar en de 
voornaamste tegenstander. In totaal staan 
er 12 vrouwen op de deelnemerslijst. Bij 
de mannen komt een nieuwe winnaar, Pe-
ter Asselman (winnaar 2021) kampt met 
blessures en komt niet naar Loon op Zand. 
Edwin van Wijngaarden (winnaar 2020) en 
Remy van de Brand (winnaar 80 km 2021) 
zijn nu de grootste kanshebbers. De Frans-
man Salhi El Habid, de Belg Detlef Sante 
of de Franse Shera Salhi en Mari Ketelaars 
maken een grote kans als beste debutant 
op het podium te staan. De Gemeentelijke 
Promotie bokaal kent een nieuwe kandi-
daat uit Kaatsheuvel: Patricia van Meel-
van Wezenbeek. Verdere gemeentelijke 
lopers zijn Gerard van Amelsvoort, Yvonne 
Grootswagers, beide uit Kaatsheuvel en Ad 
Leermakers (Loon op Zand).
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Voor de teamprijs komt een nieuwe win-
naar: Hart van Brabant zelf heeft een sterk 
team met Dick van Peer, Rinus Meijers, Tho-
mas Leijtens en Martin Vos. RWV Rotterdam  
en Dak Drunen zijn overige kanshebbers.

Estafettewedstrijd
Hierin is team Hart van Brabant momenteel 
nog als enige ingeschreven.

Verzorging
De organisatie heeft op de grote ronde 
twee verzorgingsposten staan, de eerste 
in de sporthal en de tweede in de Ruim-
tevaartstraat, waar de lopers van eten en 
drinken worden voorzien.

Tijdwaarneming
Vanuit de sporthal wordt de hoofdtijdwaar-
neming geregeld. Bij doorkomst krijgt men 
op een scherm meteen te lezen, de gelo-
pen afstand, tijd en het gemiddelde, zodat 
iedereen meteen zijn eigen resultaat kan 
zien.

Parcours
Start Kleine ronde Molenwijck 1343 meter, 
2 maal: vanuit Sporthal de Wetering, L.A. 
Ecliptica, L.A. Andromeda, R.A Ursa Minor, 
L.A. Ursa Major, L.A. Gagarinstraat, L.A. 
Ruimtevaartstraat, R.A. Ursa Minor, L.A. 
Kloosterstraat, L.A. Weteringplein op. R.D. 
door Wetering sporthal in. Daarna gaat men 
over op de grote rondes van 4572 meter.
Grote ronde: weer van uit sporthal de We-
tering L.A. Ecliptica, L.A. Andromeda, R.A, 
Ursa Minor, R.A. Ursa Major, L.A. Ecliptia, 
deze rond weg blijven volgen, L.A. Ruimte-
vaartstraat (langs verzorger en telpost op 
privé terrein) R.A. Ursa Minor, L.A. Kloos-
terstraat, R.A. Kamperfoelielaan, R.A. 
Berkenlaan, L.A. Esdoornlaan (Venloon-
straat oversteken), R.D. Gerlachusstraat, 
R.A. Van den Hummelstraat, L.A. Van Hor-
nestraat, R.D. Van Salm Salmstraat, L.A. 
Hoge Steenweg, L.A. Gerlachusstraat, R.A. 
Van Rijckevorselstraat, L.A. Doelen, ein-

de R.A. Venloonstraat, R.D. Oranjeplein, 
Langs De Kiosk, einde L.A. en via sluis 
Kloosterstraat oversteken. Zondag morgen 
na 11.00 uur gaan alle lopers weer over op 
de kleine ronde	tot	aan	de	finish	12.00	uur.

Verkeersmaatregel
Vanaf zaterdag 9 april 20.00 uur is geen 
doorgang mogelijk vanaf Oranjeplein naar 
de Kloosterstraat en omgekeerd ter hoogte 
van De Wetering, bestemmingsverkeer uit-
gezonderd! Er is een omleiding aangegeven 
via de Ecliptica. Dit tot uiterlijk zondag 10 
april 12.00 uur.

Prijsuitreiking
Zondag	10	april,	nadat	alle	lopers	de	finish	
hebben bereikt, zal wethouder Brekelmans 
alle winnaars huldigen en de lopers die aan 
de limieten hebben voldaan hun beker en 
diploma overhandigen.

Vele kennen de geweldige sfeer nog die er 
in de begin jaren van de Nacht van Loon op 
Zand was in Loon op Zand. De tentjes, de 
lichtjes. de aanmoedigingen, het was een 
groot feest. Doet u daaraan weer mee?
Voor informatie, ook voor opzetten suppor-
terstentjes, Nacht van Loon op Zand 2022; 
0416-362858 of een e-mail naar:   
leermakers.ad@gmail.com.

W.S.V. Hart van Brabant is er klaar voor!
9 april gaan we van start!

 ° NvL 2021 Peter Asselmans. Foto: Loonsfotowerk.nl
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LUNCH en DINER

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid !

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

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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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. Wie zijn deze personen en wan-
neer of bij welke gelegenheid is deze foto 
gemaakt? Heeft u meer informatie dan ho-
ren 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 006044. □

Zwanger en op zoek naar kraamzorg in Loon op Zand en
omgeving?

Neem dan contact op met Madée Kraamzorg!

Een team van drie gepassioneerde kraamverzorgenden
Betrokken, open-minded met een zorg hart
Persoonlijke aandacht en coaching
Gezin staat centraal
24/7 bereikbaarheid

Samen zorgen wij voor een goed begin!

info@kraamzorgmadee.nl
www.kraamzorgmadee.nl

0416-700206

Antoinette Beerens I Edith Godfried - van de Griendt I Mary Monsieurs
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Boerderijwinkel 
 

Verse groente & fruit, ruime keuze aan kaas van de boerderij, zuivel, fruitsappen, rundvlees 
van eigen koeien, kippenvlees uit het dorp en varkensvlees van weidevarkens, een greep uit 
ons assortiment. Voor een kwalitatief goed product met uitmuntende smaak, een kopje 
koffie met een lekkernij van het huis én een gezellige babbel bent u bij ons aan het juiste 
adres. 
 

Onze winkel is geopend op onderstaande momenten: 
Vrijdag: van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag: van 10.00 tot 17.00 uur  
 

   Vanaf vrijdag 1 april hebben wij weer overheerlijke Hollandse aardbeien! 
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TOEKOMSTIG KLM   
voortvarend van start

Alle kandidaten van Toekomstig KLM zijn 
uiterst verheugd met de stemuitslag. Meer 
dan 666 stemmers gaven hun vertrouwen 
aan onze nieuwe politieke koers. Dit is 
ruimschoots toereikend voor één zetel. He-
laas bleef een restzetel buiten bereik.  De 
nieuwe raad kent nu 6 politieke partijen. 
Door de komst van Toekomstig KLM ont-
staat een nieuw krachtenveld.

Bedankt allemaal
Op de eerste plaats bedanken wij ieder-
een, die ons het vertrouwen heeft gegeven 
om ook nu daadwerkelijk in de raad aan de 
gang te gaan. Ook bedanken wij de vele 
sympathisanten van buiten de gemeente-
grenzen, die gevraagd en ongevraagd ons 
hebben geadviseerd over het partijpro-
gram en allerlei praktische zaken. We heb-
ben toch gemerkt dat er een behoorlijk 
netwerk is, dat daarachter schuilgaat. Wij 
hopen in de komende 4 jaren een blijvend 
beroep op de kennis van dit uiteenlopende 
netwerk van ondernemers, specialisten en 
betrokken deskundigen te mogen doen.

Slim van start
Door een slimme opzet van onze werkwijze 
bereiken wij een optimaal resultaat om ons 
gekozen raadslid, Marten Krikken, te kun-
nen voeden. Zo koppelen wij twee fractie-
ondersteuners en een klankbord van circa 
20 betrokken leden en vakspecialisten aan 
ons gekozen raadslid. Door zo te werken, 
zijn wij in staat om complexe thema’s uit 
te diepen en toe te werken naar het be-
langrijke evaluatiemoment van de bestuur-
lijke toekomst in 2024. Toekomstig KLM wil 
zo de verbinding vormen tussen de poli-
tieke arena in Het Klavier en de burgers. 
Dat doen we door geregeld te berichten 
over	de	bestuurlijke	toekomst,	de	financi-
ele gesteldheid van onze gemeente en de 

kernprojecten, de kwaliteit van de dienst-
verlening en de kracht van onze lokale eco-
nomie. En uiteraard doen we dat voor de 
geïnteresseerde inwoners uit Loon op Zand 
via uw lijfblad ‘Rond de Toren’. Voorlopig 
zijn we in afwachting van de komende po-
gingen van de grootste partij om te komen 
tot een nieuwe coalitie. Wordt vervolgd. 
Met vriendelijke groet, kandidaten team 
Toekomstig KLM.

M. Krikken, Toekomstig KLM
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Loon op Zand verwelkomt Oekraïense vluchtelingen
Tijdelijke opvang in voormalige Theresiaschool Kaatsheuvel

De gemeente Loon op Zand biedt vanaf 
28 maart 2022 opvang aan 30 - en indien 
nodig mogelijk meer - Oekraïense vluchte-
lingen in de voormalige Theresiaschool aan 
de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Hiermee 
geeft de gemeente Loon op Zand gehoor 
aan de oproep van het kabinet om vluch-
telingen uit de Oekraïne tijdelijk onderdak 
en de noodzakelijke hulp en ondersteuning 
te bieden.

Burgemeester Hanne van Aart: “De schrij-
nende situatie in Oekraïne blijft zorgelijk 
en raakt velen van ons diep. Uit de talloze 
hartverwarmende initiatieven vanuit de 
Loonse samenleving spreekt een enorme 
betrokkenheid van onze inwoners. Daar zijn 
we dankbaar voor en trots op! Als gemeen-
te nemen wij onze verantwoordelijkheid 
en bieden opvang voor deze vluchtelingen 
in nood. Een warm onderkomen waar ze tot 
rust kunnen komen na het ontvluchten van 
de onmenselijke oorlogssituatie in de Oe-
kraïne.”

Hulp recreatieondernemers
Ook verschillende recreatieondernemers 
bieden een helpende hand. Mocht zich 
plotseling een aantal vluchtelingen in onze 
gemeente melden, stellen zij hun loca-
ties beschikbaar voor acute noodopvang. 
“Daarvoor	 zijn	wij	 hen	 zeer	 erkentelijk”,	
aldus Van Aart.

Tijdelijke opvang voormalige   
Theresiaschool
Na onderzoek naar geschikte opvangloca-
ties heeft het college van burgemeester en 
wethouders de voormalige Theresiaschool 
aangewezen als tijdelijke opvanglocatie. 
De duur van de tijdelijke huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen is moeilijk in te 

schatten, maar is maximaal voor een peri-
ode van twee jaar.

Hulp inwoners
Burgemeester Van Aart over alle mooie 
Loonse initiatieven: “Vanuit alle hoeken 
van de samenleving biedt men een hel-
pende hand, van slaapplaatsen tot hulp-
goederen, noem het maar op. Fantastisch 
natuurlijk, maar we kunnen deze hulp als 
gemeente niet zelf coördineren.” Inwoners 
die iets willen doen of spullen aan willen 
bieden, kunnen dit plaatsen op:
www.loonopzandvoorelkaar.nl.

Daarnaast kunnen zij terecht bij Vluchte-
lingenWerk Nederland of UNHCR. Zij heb-
ben een landelijk platform voor Nederlan-
ders die een kamer willen aanbieden aan 
een vluchteling, vrijwilligerswerk willen 
doen of spullen willen brengen.

Doneren: Giro555
Voor het doneren van geld voor hulpgoede-
ren en medische hulp kunnen mensen te-
recht bij Het Rode Kruis Nederland. □
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Hockeyen bij DES. Het is er zó en je bent er zo!
Op de ledenlijst van MHC DES staan meer 
dan honderd leden met als woonplaats Loon 
op Zand. Vijftig daarvan zijn jonger dan 12 
jaar (een derde jongens, twee derde meis-
jes). Daar staat u vast van te kijken, net als 
ik toen ik drie jaar geleden voor het eerst 
op een zaterdagochtend Sportpark Eiken-
dijk opliep.
De oudste twee wilden graag op hockey. 
Hun enthousiasme voor de sport hebben we 
niet genetisch meegegeven. Wij als ouders 
hadden beiden nog nooit een hockeystick 
van dichtbij gezien. Ze waren enthousiast 
geraakt	 na	 proeflessen	 op	 de	 tennisver-
eniging.	 Na	 deze	 proeflessen	 bleven	 ze	
enthousiast over het spelletje. Toch moes-
ten wij daar als ouders nog wel even over 
nadenken. Hier in Loon hebben we immers 
geen hockey voorhanden, dus hoe handig 
was dat?

Terug naar die zaterdagochtend kwart voor 
negen. Wat ik verwachtte te zien: 10 kin-
deren ergens in een hoekje op een veld. 
Wat ik zag: minstens 60 kinderen tussen 
4 en 6 jaar die zich opmaakten voor een 
training op het hoofdveld met daarop on-
geveer twaalf oudere jeugdleden en een 
handvol volwassenen die de training van 
die ochtend in goede banen leidden. Ter-
wijl ik blij werd van mijn enthousiast hup-
pelende kroost, groette ik ondertussen ver-
schillende bekenden uit mijn dorp.

Drie jaar later speelt de oudste in een 8-tal, 
de middelste in een 6-tal en de jongste 
sinds kort in een 3-tal. Wat ik wil zeggen is 
dat de afstand naar DES voor ons misschien 
niet altijd makkelijk is, maar ook geen pro-
bleem. Voor elke sport geldt tenslotte dat 
je het als ouders maar geregeld moet zien 
te krijgen.
Om het wat breder te trekken dan mijn 
persoonlijke ervaring alleen, heb ik voor 

deze tekst input gevraagd van verschil-
lende ouders uit Loon op Zand. Waar zijn 
ze enthousiast over en waar zagen ze bij 
aanvang mogelijk tegenop? En ja, natuur-
lijk zag iedereen op tegen het rijden. Te-
gelijkertijd geeft ook iedereen aan dat het 
erg meevalt. Juist omdat er zoveel kinde-

 °Lieuwe Schleiffert (8 jr). Foto Hans Schleiffert

 
MOBIEL: 06-21971018 
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ren uit Loon op Zand bij DES sporten lukt 
het namelijk heel goed om te carpoolen.

Je ziet hockey niet vaak op televisie en 
vanuit Loon op Zand ligt de drempel om 
te gaan hockeyen gevoelsmatig misschien 
hoger dan voor andere sporten. Misschien 
omdat het niet zo zichtbaar is. Daarom dit 
stukje vanuit mijn eigen initiatief. Om te 
laten zien dat er meer gehockeyd wordt in 
Loon op Zand dan je misschien door hebt. 
Mocht je meer willen weten over hockey-
en bij DES kun je e-mailen met: jeugd@
hockeydes.nl en dan krijg je waarschijn-
lijk ook nog antwoord van een Loonse!
Inderdaad, de goede lezer heeft geen op-
somming gezien van de reacties waar ande-
re ouders enthousiast over zijn. Dat wordt 
namelijk al snel een ordinaire reclamecam-
pagne. Laat ik volstaan met het feit dat ze 
– net als ik – over veel enthousiast zijn.

Hans Schleiffert

 
 
 
 

Yoga  
Coaching  
Massage  
Training 

 
 

 

 
Maak kennis met: 

 

KinderYoga op de mat 
 

WobbelYoga voor kinderen 
 

Yoga voor volwassenen 
 

Kindercoaching 
 

Coaching voor ouders 
 

HSP-coaching 
 

www.krachtuitzevenzonnestralen.nl 
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   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Ondanks booster recordaantal coronabesmettingen
Onder bloeddonors meet Sanquin Re-
search recordaantallen doorgemaakte 
corona-infecties. Toch is het vooruitzicht 
goed. Mede dankzij hoge hoeveelheden 
antistoffen die bij donors zijn aangetrof-
fen, mag worden verwacht dat de ko-
mende tijd ziekenhuisopnames beperkt 
blijven.
In de meetperiode (half december tot half 
februari) zag Sanquin Research dat de hoe-
veelheid	antistoffen	bij	donors	enorm	is	ge-
stegen ten opzichte van de maanden ervoor. 
Dat komt door de toegediende boosters. 
Daarbij valt op dat de groep met een Jans-
sen of AstraZeneca vaccinatie helemaal is 
bijgekomen. Zij hadden in december nog 
opvallend	 lage	 hoeveelheden	 antistoffen.	
Nu, na hun booster, zien we vergelijkbare 
hoge	hoeveelheden	antistoffen	als	bij	ove-
rige bloeddonors.

“Maar	 niet	 alleen	 boosters	 hebben	 effect	
gehad	op	de	antistoffen”,	ziet	Hans	Zaaijer	
terug in de onderzoeksgegevens. “We heb-
ben ook gevonden dat omikron enorm om 
zich heen heeft gegrepen. In de afgelopen 
twee maanden zijn bijna evenveel bloed-
donors besmet geweest als in de twee jaar 

daarvoor!”	 De	 besmettelijkheid	 van	 de	
omikron-variant lijkt daarmee bewezen. 
“Dat heeft wel een voordeel, want na een 
besmetting maakt iemand natuurlijk weer 
antistoffen	aan.	Uit	eerder	onderzoek	wis-
ten	we	al	hoe	snel	de	antistoffen	tegen	co-
rona	dalen.	Wie	zien	nu	dat	de	antistoffen	
langer aanhouden bij iemand die zowel be-
smet	als	gevaccineerd	is.”

Uit cijfers van RIVM blijken ziekenhuisop-
names nog steeds laag te liggen, ondanks 
veel besmettingen met de omikron-variant. 
Volgens Hans Zaaijer komen nu een aantal 
dingen mooi samen: “Omikron is besmette-
lijker. Maar mede dankzij hoge vaccinatie-
graad in Nederland verlopen infecties hier 
doorgaans mild. De hoge titer van antistof-
fen verhindert namelijk het dat iemand in 
het ziekenhuis moet worden opgenomen, 
of zelfs zou komen te overlijden.

Samen met boosters verhogen infecties 
met	 omikron	 de	 concentratie	 antistoffen	
enorm. Die combinatie helpt Nederland 
dus een heel eind verder, zonder de impact 
op de maatschappij zoals we die eerdere 
jaren zagen. Dat stemt optimistisch voor 
de	komende	zomer.”	□

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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DVN Meet Up over diabetes & Hybrid Closed Loop systemen

Wil jij meer weten over Hybrid Closed Loop 
(HCL) systemen (inclusief DIY-loopen) en 
horen hoe andere mensen met diabetes 
de verschillende systemen ervaren? Diabe-
tesvereniging Nederland (DVN) – dé belan-
genorganisatie voor mensen met diabetes 
-	organiseert	lokale	Meet	Ups	na	afloop	én	
naar aanleiding van een landelijk webinar. 
Op dinsdag 12 april 2022 gaan we in Tilburg  
in gesprek met experts, ervaringsdeskundi-
gen en andere geïnteresseerden over HCL-
systemen. Ben jij er ook bij?

Diabetesvereniging Nederland organiseert 
op zaterdag 2 april een webinar over Hybrid 
Closed Loop systemen. Tijdens dit webinar 
gaan we in op de innovaties en ontwikke-
lingen op het gebied van HCL systemen, de 
voor- en nadelen van de verschillende sys-
temen en welke mogelijkheden er voor je 
zijn. Kijk je ook mee?

Lokaal in gesprek
Tijdens de lokale DVN Meet Up in Tilburg 
praten we samen door over dit onderwerp. 
Ontmoet andere mensen met diabetes bij 
jou in de buurt, wissel ervaringen uit en 
stel al je vragen aan experts. Zo leer je 
niet alleen meer over de verschillende Hy-

brid Closed Loop systemen (inclusief DIY 
loopen), maar ga je ook naar huis met rele-
vante informatie voor jouw persoonlijke si-
tuatie. Er kan wellicht meer dan je denkt. 
Een boeiende, leerzame en gezellige bij-
eenkomst die je niet wilt missen!

DVN Meet Up   
Hybrid Closed Loop Systemen 
Wanneer: dinsdag 12 april 2020
Locatie en tijd:
MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250,  
5011 EC Tilburg 
Het programma duurt van 19.30 uur tot 
21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Aanmelden en meer informatie:
Deze informatieavond is gratis toeganke-
lijk, ook niet-leden zijn van harte welkom.
Aanmelden/informatie: Ria Rijnen, 013- 
5220625 of per e-mail: tilburg@dvn.nl. □

tel.: 0416 - 363 902
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Burgemeester Van Aart: “Je dresseerde bekwaam onze financiën”

Bronzen erepenning voor oud-wethouder Van Wel

Tijdens zijn onlangs gehouden afscheidsre-
ceptie in Het Klavier in Kaatsheuvel ont-
ving oud-wethouder Frank van Wel uit han-
den van burgemeester Hanne van Aart de 
bronzen erepenning van de gemeente Loon 
op Zand. “We gaan je humor en je inzet 
ontzettend	missen.”

De verdiensten van Frank van Wel zijn 
groot, haalde Hanne van Aart in haar toe-
spraak aan. Snel nadat hij aantrad, kwam 
Loon op Zand uit de rode cijfers. “Hij dres-
seerde	 bekwaam	 de	 financiën	 van	 onze	
gemeente en wees de organisatie de weg 
bij het door de coronacrisis heen loodsen 
van	 de	 lokale	 ondernemers.”	 Al	 doende	
was Van Wel volgens de burgemeester al-
tijd wars van moeilijk doen waar het ook 
gemakkelijk kon.

Begaan
Intussen hield hij steeds oog voor de men-
selijke maat, oprecht begaan met hoe het 
met de mensen in de organisatie ging. “We 
hadden graag wat langer van je kunnen ge-
nieten, Frank. Dan had ook jouw erepen-
ning	 zilver	 kunnen	worden”,	 verwees	 Van	
Aart plagerig naar die van Gerard Bruijniks 
eerder deze week.

Ze baalde hardop van hoe het wethouder-
schap van Van Wel ten einde liep. “Zo snel 
als je wethouder werd, was je ook ineens 
weer weg.
Laat die ene inschattingsfout niet bepalend 
zijn voor hoe we ons elkaar herinneren. 
Daarvoor zijn de jaren dat je je dienstbaar 

maakte voor de publieke zaak in onze ge-
meente	ons	allen	te	dierbaar.”

Eerst was Van Wel bijna tien jaar raadslid. 
Eind 2019 werd hij wethouder toen zijn 
voorganger als gevolg van een politieke en 
financiële	 crisis	 plots	 het	 veld	moest	 rui-
men. “Razendsnel ontpopte je je van een 
kritisch raadslid tot een wethouder met 
een dadendrang en inzicht die vele jaren 
ervaring	deden	vermoeden”,	herinnert	Van	
Aart zich.

De Loonse samenleving heeft grote waarde-
ring voor wat Frank van Wel aan het lokale 
bestuur bijdroeg. “De bronzen erepenning 
van de gemeente Loon op Zand staat daar 
symbool voor. Dank je wel voor je inzet, je 
energie	en	je	vriendschap.”	□
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

Spreekuur burgemeester en wethouders
Voor contact met de burgemeester of een van 
de collegeleden kunt u contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat telefoonnr: 289231.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor Politie, Brandweer en Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in 
het weekend: 085 - 53 60 300.
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

THEBE
Wijkverpleging, begeleiding, voeding en dieet, 
thuiszorgwinkel en personenalarmering.
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg. Voor alle diensten 
dag en nacht bereikbaar tel. 0900-8122,   
e-mail: info@thebe.nl. Internet: www.thebe.nl.
Buurtteam Thebe Loon op Zand/De Moer,  
24 uur per dag bereikbaar op 088-1176814.

LUNAVI KRAAMZORG (voorheen Thebe)
Prof. Cobbenhagenlaan 45, 5037 DB  Tilburg
tel: 013-3032500 - website: www.lunavi.nl.

MOEDERS VOOR MOEDERS
Ingrid IJpelaar-de Bock, Brahmspark 18,
5151 LM  Waalwijk, tel. 375555.  
e-mail: ingridijpelaar@hotmail.com 
website: moedersvoormoeders.nl.

OSTEOPAAT SOFIE ROELANDT
Kloosterstraat 14, 5175 BJ  Loon op Zand  
telefoon: 06-27841761  
website: www.osteopaat-sofie.nl.

OSTEOPATHIE SENS LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, 5175 BE, 763000.

FYSIOTHERAPEUTEN
Maatschap Fysiotherapie Loon op Zand
Kloosterstraat 37, 5175 BH  Loon op Zand,  
tel. 361248, e-mail: info@fysioloonopzand.nl, 
website: www.fysioloonopzand.nl.

SENS FYSIOTHERAPIE
Oranjeplein 21, tel. 763000 of 06-31796983  
jori@sensgezondheidszorg.nl
www.sensgezondheidszorg.nl.

FYSIOTHERAPIE DE HOOGT
Hoge Steenweg 45, 5175 AG  Loon op Zand
Telefoon: 853526 of 06-57936269.  
e-mail: info@fysiotherapiedehoogt.nl 
website: www.fysiotherapiedehoogt.nl.

LOGOPEDIE LOON OP ZAND
Oranjeplein 21, tel. 06-44452344  
e-mail: info@logopedieloonopzand.nl 
website: www.logopedieloonopzand.nl.
KINDEROPVANG MIDDEN BRABANT
website: www.kinderopvangmb.nl
e-mail: info@kinderopvangmb.nl, tel: 278472.
GASTOUDERBUREAU BONTEKOE
Gespecialiseerd in gastouderopvang
Kerkstraat 5, 5175 BA  Loon op Zand.
Tel. 532321 of 0648-948933,
website: www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail: bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

KINDERDAGVERBLIJF en BSO BUITENLUST
Kinderopvang op de boerderij
Blauwloop 3, 5175 PK  Loon op Zand  
www.kinderopvangbuitenlust.nl, 06-11620263.
Open op werkdagen van 7.15-18.15 uur.

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Secretariaat: Jan Hertogh, tel: 362347
Kloosterstraat 50, 5175 BJ  Loon op Zand
e-mail: secretaris@kboloonopzand.nl.
website: www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid Dusee-van Iersel, 06-2182300.
e-mail: kunstloonopzand@gmail.com.
EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
secretaris: Dana Pollaert-Veltman
e-mail: secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website: www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat 5. Open op ma t/m vr 11.00-15.00 
uur en za van 10.00-12.30 uur. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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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: Linda Benders.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Ed Verhage a.i.
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.



74

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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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. 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
Nr. 11 verschijnt op 29 juni 21 juni 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.

April
1 Het Filmhuis: The Lunchbox om 

14.00 uur.
1 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
7e Kaartavond.

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.
9 Kunst Loon op Zand - Expostie in De 

Wetering van 15.00 tot 19.00 uur.
10 Kindervoorstelling ‘Wie, wie, Oui!’ 

om 11.00 uur 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.

10 Kunst Loon op Zand - Expostie in De 
Wetering van 11.00 tot 17.00 uur.

10 Stinzendag: genieten van voorjaars-
bloemen bij Het Witte Kasteel.

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.

24 Concert Daan van Schaik Jazztrio in 
Het Witte Kasteel om 11.00 uur.
Reserveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

Voor alle activiteiten in onze agenda, 
zie onze website: www.ronddetoren.nl.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 



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   



Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,50% 
Allianz      1,50% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,87% 
RABO Bank  1,94% 

30 jaar vast met NHG 
LOT Hypotheken   1,91% 
Lloyds Bank  1,94% 

 
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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