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

Vertel verhalen
Een	Corona-vrije	Rond	de	Toren	kunnen	wij	u	helaas	niet	garanderen.	Daarvoor	gaat	ons	
blad	door	teveel	handen,	want	het	zijn	tenslotte	de	vele	handen	die	licht	werk	maken.	
Gelukkig	 kunnen	wij	 bij	 de	Toren,	 elke	 editie	weer	 op	 vele	 handen	 rekenen.	Over	 de		
details	van	de	actuele	Corona-stand	van	zaken	kunnen	wij	u	ook	al	niet	informeren.	Daar-
voor	gaan	die	ontwikkelingen	veel	te	snel	en	komt	ons	blad	daarvoor	niet	snel	genoeg	tot	
stand.	Wat	we	wel	kunnen?	Verhalen	vertellen.

In	de	musical	van	De	Sprookjessprokkelaar	wordt	het	bij	herhaling	gezongen:	‘Vertel ver-
halen, lees ze zelf en geef ze door / Uit het hoofd of lees ze voor / In alle landen, in alle 
talen / op de pleinen in theaters, klaslokalen / vertel verhalen!’	De	Sprookjessprokkelaar	
is	het	resultaat	van	een	samenwerking	van	de	Efteling	met	Stichting	lezen	en	schrijven,	
opgericht	door	prinses	Laurentien	om	laaggeletterdheid	te	bestrijden.	Het	verhaal	gaat	
over	Sterre,	ze	mist	haar	vriendjes	in	het	dorp	en	heeft	maar	één	kapot	gelezen	boek.	Opa	
stelt	voor	dat	ze	een	bezoek	brengt	aan	de	Sprookjesbibliotheek.

Op	zoek	naar	de	bibliotheek	komt	Sterre	allerlei	sprook-
jesfiguren	 tegen	 maar	 ook	 een	 mysterieus	 figuur,	 de	
‛Sprookjessprokkelaar’:	 een	 oude	 man	 met	 een	 wan-
delende	 tak	 op	 zijn	 schouder.	 Hij	 vertelt	 haar	 dat	 de	
boeken	uit	de	sprookjesbibliotheek	niet	voor	haar	alleen	
zijn.	‘Vertel	de	verhalen’	is	zijn	opdracht	aan	haar.	Met	
haar	 nieuw	opgedane	 verhalen	 trekt	 ze	 naar	 het	 dorp	
en	wordt	een	populaire	voorlezer	onder	de	dorpsjeugd.

Een	dorp	als	Loon	op	Zand	kent	ook	veel	verhalen,	waar	
dagelijks	 nieuwe	 aan	 worden	 toegevoegd.	 De	 toog	 is	
van	 oudsher	 een	 uitstekende	 plek	 om	 die	 verhalen	 te	
delen.	 Soms	worden	 ze	naar	waarheid	 verteld	 of	 juist	
voorzien	van	een	flinke	dosis	zout,	wat	onze	dorst	naar	
nieuwe	verhalen	alleen	maar	groter	maakt.	Als	Rond	de	

Toren	hechten	we	er	waarde	aan	de	verhalen	zo	eerlijk	mogelijk	op	te	schijven,	zonder		
e-nummers	of	smaakversterkers.	Al	wil	dat	niet	zeggen	dat	het	niet	smeuïg	mag	zijn.	Die	
verhalen	belanden	niet	vanzelf	op	papier.	We	zijn	dan	ook	blij	met	nieuwe	schrijvers	in	
onze	redactie	die	zich	in	deze	editie	zelf	aan	u	voorstellen.

Verhalen	liggen	soms	voor	het	oprapen	en	soms	moet	je	ze	maar	net	te	horen	krijgen.	
Heeft	u	zelf	een	mooi	verhaal	 te	vertellen,	dan	horen	wij	dat	natuurlijk	graag.	Vertel	
verhalen,	zodat	wij	ze	op	kunnen	schrijven,	u	ze	hier	kunt	lezen	en	daarna	weer	door	kan	
vertellen.	Zo	houden	we	de	verhalen	in	leven.
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Bericht vanuit de huisartspraktijken 
Kaatsheuvel en Loon op Zand
16 maart 2020

Beste patiënten/inwoners van de gemeente Loon op Zand

Door de ontwikkelingen die plaatsvinden als gevolg van de versprei-
ding van het Corona-virus (COVID-19) is de huisartsenzorg vanaf 
maandag 16 maart aangepast.

Dit vraagt van u en van ons een andere houding in het belang van uw gezondheid.

Wij vragen u om, in ons aller belang, aan onze verzoeken gehoor te geven.

•	U wordt gevraagd niet onaangekondigd naar de praktijk te komen, eerst telefo-
nisch contact opnemen met de assistente.

•	Voor	informatie	en	adviezen	betreffende	omgaan	met	het	corona-virus;	kijk	op	
www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus of bel RIVM 0800-1351.

•	Er worden alleen consulten (op de praktijk) en visites ingepland voor zorgvragen 
die niet uitgesteld kunnen worden. Uiteraard contact opnemen als u zieker of 
kortademig wordt.

•	De spreekuren op de praktijk voor diabetes, copd, astma en hart- en vaatziekten 
bij de praktijkondersteuner en huisarts komen tot nader bericht te vervallen. 
De praktijkondersteuner en huisarts zullen bij bestaande afspraken telefonisch 
contact met u opnemen.

•	De spreekuren op de praktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen tot 
nader bericht te vervallen. De praktijkondersteuner GGZ en jeugd zal de zorg 
zoveel mogelijk via telefoon of beeldbellen voortzetten.

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te 
kunnen leveren. Wij hebben hiervoor uw hulp nodig, onze dank daarvoor.

Wij informeren u als we de zorg in de huisartspraktijken verder moeten aanpassen 
door nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.    
Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Namens alle huisartsen en medewerkers van de huisartspraktijken Rozet,  
Pannenhoef, Vossenbergselaan, Verheijen en Kools-van Liempd in Kaatsheuvel  
en Loon op Zand.
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Team Clemens bereidt zich voor op 
de Alpe d’HuZes
Het	 vreemde	 aan	 schrijven	 is	 vooral	 dat	
stille,	lege	blad	voor	je	neus	als	je	aan	de	
klus	begint.	En	het	feit	dat	je	nooit	weet	
of	de	letters	er	in	de	goede	volgorde	uitko-
men	en	zo	van	een	wit	papier	opeens	een	
pagina	maken.
Och,	 als	 het	 een	 zakelijk	 stukje	 is,	 dan	
kruip	 ik	 meteen	 achter	 de	 computer	 en	
laat	mijn	vingers	het	werk	doen.	Maar	als	
het	een	iets	gevoeliger	onderwerp	betreft,	
wil	ik	eerst	ouderwets	op	papier	beginnen.	
Vandaag	was	zo’n	echte	pen- en papierdag,	
want	 het	 gaat	 eigenlijk	 alleen	maar	 over	
gevoelens.	 Goed,	 een	 heel	 klein	 stukje	
over	 geld	 misschien.	 Sponsorgeld	 wel	 te	
verstaan.

Aan de telefoon
Met	 lood	 in	mijn	 schoenen	 belde	 ik	 twee	
weken	geleden	het	geplande	interview	af.	
Ik	keek	scheel	van	de	hoofdpijn,	zeg	maar.	
Om	een	portretje	te	maken	van	een	Loonse	
inwoner	die	vecht	tegen	een	akelige	ziek-
te,	moet	je	zelf	namelijk	wel	fit	zijn.	Om	
de	goede	vragen	te	 stellen,	maar	ook	om	
niks	over	te	dragen.	Dat	deze	afspraak	niet	
door	kon	gaan,	achteraf	gezien,	misschien	
maar	 goed	 ook.	 De	 hele	 corona-discussie	
zou	nog	losbarsten	en	als	iemand	het	virus	
niet	kan	gebruiken,	is	hij	het	wel.
We	maken	kennis	met	Jos	Clemens.	Veilig	
aan	de	telefoon,	dat	wel.

Jos	werd	in	1962	in	Berkel-Enschot	geboren	
in	een	liefdevol	gezin.	Uiteindelijk	verhuist	
hij	naar	Loon	op	Zand	voor,	jawel,	de	lief-
de.	Hij	trouwt	er	met	José	Vera	en	samen	
krijgen	ze	drie	zoons:	Nick,	Tim	en	Mike.	En	
hoewel	hij	met	trots	over	zijn	gezin	praat,	
geeft	hij	meteen	ook	aan	dat	hij	wel	veel	
tijd	voor	zichzelf	nodig	heeft.	En	had.

Sport
Sport	 heeft	 namelijk	 altijd	 een	 grote	 rol	
gespeeld	in	huize	Clemens.	Hardlopen	was	
na	het	voetballen	bij	Jong	Brabant	de	eer-
ste	passie	bij	Jos.	Zijn	zonen	zijn	ook	hart-
stikke	 sportief,	 maar	 Jos	 noemt	 zichzelf	
meerdere	keren	‘prestatief’.
Op	een	of	andere	manier	wil	hij	zichzelf	al-
tijd	bewijzen,	verbeteren	ook,	want	spor-
ten	is	voor	Jos	vooral	ook	geestelijke	ver-
ruiming.	Dat	daar	veel	tijd	in	gekropen	is,	
beseft	hij	nu	als	geen	ander.

 °Jos Clemens in zijn element! (Eigen foto)
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Jos	runt	een	administratie-	en	belastingad-
viesbureau	en	ging	met	het	gezin	altijd	op	
vakantie	naar	Frankrijk;	de	racefiets	moest	
altijd	mee.	Zo	ook	in	september	2018.	“We	
zochten	 altijd	 een	 mooi	 plekje	 op	 in	 de	
buurt	van	Cannes	aan	de	Côte	d’Azur.	Voor	
ieder	was	er	wat	wils,	al	 trokken	de	ber-
gen	mij	meer	dan	de	markten.	Samen	met	
de	mannen	 fietsten	we	wat	 af	 en	 verleg-
den	zo	onze	grenzen.	Maar	deze	keer	was	
het	 anders.	 Ik	 was	 sneller	 vermoeid,	 kon	
niet	meer	zo	diep	gaan.	Er	kwam	ook	nog	
een	vreemd	kuchje	bij,	waardoor	ik	na	de	
vakantie	 toch	maar	eens	naar	de	huisarts	
ben	 gegaan.	 Eerder	 kwam	 ik	 daar	 alleen	
gezondheidsverklaringen	 ophalen	 als	 ik	 in	
het	buitenland	ging	fietsen	of	sporten.

Een	eerste	longfoto	liet	wat	vocht	zien	en	
een	snelle	doorverwijzing	naar	de	longarts	
was	daarmee	een	feit.	Daar	werden	van	al-
lerlei	 onderzoeken	 in	 gang	gezet	en	 tien-
tallen	 vragen	 gesteld.	 De	 meest	 veront-
rustende	vraag	voor	mij	was	het	feit	of	ik	
weleens	met	asbest	in	aanraking	was	geko-
men?	Nou,	het	antwoord	was	ja,	zoals	voor	
zoveel	mensen	 van	mijn	 leeftijd.	 Ik	 hielp	
mijn	vader	vroeger	wel	eens	mee	met	klus-
sen	en	fietste	soms	ook	langs	bouwwerken	
waar	 daken	 vervangen	 werden.	 Je	 moet	
begrijpen:	er	was	stukken	minder	over	be-
kend	dan	nu.”

Donderslag
En	toen	kwam	de	uitslag	van	de	PET-scan,	
waardoor	 Jos	 zijn	 wereld	 en	 dit	 van	 de	
mensen	 om	 hem	 heen	 finaal	 op	 zijn	 kop	
kwam	te	staan.	Er	waren	twee	kleine,	maar	
verdachte	plekjes	te	zien	op	zijn	longvlie-
zen	(de	vliezen	die	over	elkaar	heen	schui-
ven	om	zo	 in-	en	uitademen	makkelijk	 te	
maken).	Het	bleek	borstvlieskanker	te	zijn	
ten	gevolge	van	asbest.	“Die	minuscule	as-
bestvezels	moet	ik	ooit	ingeademd	hebben	
en	zij	hebben	zich	in	het	long-	of	borstvlies	
genesteld.	Soms	wel	tientallen	jaren	later	

ontstaat	er	dan	een	vorm	van	kanker,	die	
meestal	 vrij	 agressief	 is.	 De	 gemiddelde	
overlevingskans	is	maar	1	jaar.
Doordat	 ik	 zo	 goed	 in	 vorm	 was,	 is	 het	
waarschijnlijk	dat	we	er	wel	héél	erg	snel	
bij	waren.	Als	 ik	op	die	berg	niet	zo	diep	
gegaan	was,	 had	 ik	 nooit	 zo	 snel	 last	 ge-
had.	Een	geluk	bij	een	ongeluk,	zeg	maar!”

Daarom	volgde	al	heel	snel	een	doorverwij-
zing	naar	het	Erasmus	MC	in	Rotterdam.	Zij	
staan	bekend	als	autoriteit	op	het	gebied	
van	de	behandeling	van	asbestkanker,	maar	
er	was	ook	net	een	nieuw	project	gestart.	
Er	 was	 keuze	 uit	 drie	 behandelingen	 die	
nog	 in	onderzoek	waren:	operatie,	chemo	
en	immunotherapie.	Doordat	hij	in	een	fy-
siek	goede	conditie	verkeerde	kwam	hij	in	
aanmerking	voor	de	operatie,	waarvoor	hij	
uiteindelijk	 koos.	 Deze	 duurde	 zo’n	 acht	
uur	om	de	plekjes	en	de	gehele	vliezen	van	
mijn	linkerlong	te	verwijderen.	Vooraf	aan	
de	operatie	onderging	hij	drie	chemokuren.	

Koop gewoon in Loon:

Oudhollands	snoep,	hakhoning,	
edelstenen	en	mineralen,	

handgemaakte	zeep,	cadeaus,	
bedrukte	mokken	en	tegeltjes,	

poncho’s	en	shawls,	
handwerkmaterialen,	

wierook,	salie	en	geurolie.

Hoge Steenweg 23A 
Telefoon 06-15364318
www.denhoogensteen.nl
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Strijdlustig en realistisch
Jos	 vertelt	 zijn	 verhaal	 rustig	 en	 zonder	
ook	maar	 een	 hapering.	 Hij	 wist	 hoe	 het	
ervoor	stond,	maar	besloot	alle	kansen	op	
herstel	aan	te	pakken	en	over	dit	hele	pro-
ces	te	praten	met	de	mensen	om	hem	heen.	
“Soms	zag	ik	mensen	met	een	boog	om	mij	
heen	lopen,	maar	door	de	situatie	open	te	
gooien	heb	ik	het	niet	alleen	voor	mezelf,	
maar	ook	voor	José	en	de	jongens	hopelijk	
makkelijker	 gemaakt.	We	probeerden	 het	
sporten	weer	op	te	pakken	en	het	leven	zo-
veel	mogelijk	door	te	laten	gaan.

Het	 herstel	 na	 de	 operatie	 verliep	 voor-
spoedig,	 ik	 pakte	 het	 sporten	 weer	 op,	
pakte	rustig	het	werk	weer	op	en	alle	con-
troles	waren	goed.	Tot	die	scan	in	augustus	
2019,	waar	 kleine	 stukjes	 achtergebleven	
longvlies	 zichtbaar	 werden,	 waar	 helaas	
toch	weer	tumorcellen	in	genesteld	waren.	
Na	 veel	wikken	 en	wegen	 ben	 ik	weer	 in	
behandeling	gegaan	in	Rotterdam,	waar	ik	
iedere	2	weken	een	infuus	krijg	met	immu-
notherapie.	Het	loopt	in	een	half	uurtje	in	
mijn	lichaam,	maar	de	gevolgen	zijn	groot.	

Ik	 ben	 snel	 vermoeid	 en	 mijn	 schildklier	
is	 gestopt	met	werken.	 De	 efficiency	 van	
de	ademhaling	is	afgenomen	en	sporten	is	
heel	moeilijk	geworden.	Ook	door	de	artro-
se	 in	mijn	voeten	is	 lopen	heel	erg	zwaar	
en	ik	moet	de	energie	beter	doseren.	Ook	
het	virus	probeer	ik	ver	van	me	vandaan	te	
houden.”

Hoop doet leven!
“Gelukkig	 is	 er	 ook	 goed	 nieuws.	 Iedere	
zes	weken	is	er	een	scan	en	de	situatie	is	
stabiel,	want	de	cellen	zijn	niet	gegroeid.	
Steeds	opnieuw	bekijkt	men	of	ik	nog	ver-
der	mag,	want	eerlijk	gezegd,	het	gaat	ook	
om	geld.	 Ik	ben	heel	blij	 dat	 ik	deze	 Im-
munotherapie	 (is	 nog	 in	 onderzoek)	 krijg	
en	 om	 iets	 terug	 te	 kunnen	 doen	 heb	 ik	
daarom	besloten	 om	 samen	met	 de	man-
nen	om	mij	heen	mee	te	doen	aan	de	Alpe	
d’HuZes	op	4	juni.	Team	Clemens	bestaat	
behalve	uit	mij	en	onze	drie	zoons	uit	Will	
van	Esch	en	Frank	van	Hulten	(mijn	zwager	
uit	 Moergestel).	 Zo	 kunnen	we	 geld	 inza-
melen	voor	KWF	onderzoek	en	hebben	we	
een	gezamenlijk	doel.

Die	 alp	 hebben	 we	 al	 vaker	 beklommen,	
maar	nooit	op	deze	manier	en	niet	in	deze	
conditie.	 Dat	 wordt	 nog	 een	 ding.	 Maar	
zoals	 alles	 in	 het	 leven,	 ik	 hoef	 het	 niet	
alleen	te	doen.	Want	ik	hoorde	dat	bijvoor-
beeld	Joris	van	Lier	ook	heel	fanatiek	aan	
de	slag	is	gegaan	en	ook	af	en	toe	mee	zal	
trainen	om	geld	in	te	zamelen.	Met	de	hulp	
van	 iedereen	 en	Team	Clemens	 staat	 een	
ding	vast:	Bovenkomen	doe	ik	altijd!”

Facebook:	Alpe d’HuZes
Instagram:	@alpedhuzes
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/TeamClemens

We	houden	u	op	de	hoogte!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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De	leerlingen	op	deze	foto	zijn	bij	de	Heemkundekring	niet	bekend.	Wie	helpt	ons	aan	de	
namen	en	het	schooljaar?	Mocht	u	informatie	hierover	hebben,	dan	kunt	u	die	sturen	naar	
e-mailadres:	secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.	 Is	het	niet	mogelijk	om	een	
e-mail	sturen,	dan	kunt	u	bellen	met	06-10114684.	Dank	u	wel!

 °Foto 011010 Jongensschool St. Emilius met meester Frans Damen.

  

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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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Jacqueline van der Aa 
(Loon op Zand, 1973).

Eerste plaat
“Mijn	eerste	plaat	was	 ‘Like	a	virgin’	van	
Madonna.	Ik	was	helemaal	fan	en	had	het	
allemaal:	 Madonnalaarsjes,	 van	 die	 grote	
kruizen	in	mijn	oren	en	om	mijn	nek,	een	
Madonnajasje	met	kant	en	een	bos	geper-
manente	krullen.	Dat	was	tussen	mijn	10de	
en	mijn	14de	jaar.	Mijn	slaapkamermuur	was	
behangen	met	posters,	je	kon	geen	stukje	
muur	meer	 zien.	Allemaal	 van	Madonna.”	
Dat	was	aan	de	Delphinus	waar	de	ouders	
van	Jacqueline	de	eerste	bewoners	waren	
en	 waar	 zij	 van	 haar	 geboorte	 tot	 haar	
24ste	 heeft	 gewoond.	 Daarna	 verhuisde	 ze	
naar	haar	huidige	adres	aan	de	Van	Greven	
brouckstraat.
“Mijn	moeder	kwam	oorspronkelijk	uit	Ser-
vië	en	mijn	vader	uit	Drenthe,	al	kon	hij	bij	
wijze	van	spreken,	boos	worden	als	je	dat	
tegen	 hem	 zei.	Op	 zijn	 tweede	 kwam	hij	
al	vanuit	Drenthe	naar	Kaatsheuvel	en	was	
echt	 ‛verbrabantst’,	 in	 tegenstelling	 tot	
zijn	broers	en	zussen,	die	wel	echte	Dren-
ten	zijn	gebleven.”

“Na	 de	 basisschool	 kwam	 de	 Norbertus-	
mavo	 en	 toen	 had	 Madonna	 ineens	 afge-
daan,	dat	kon	daar	niet	meer.	De	posters	in	
mijn	kamer	werden	vervangen	door	die	van	

Joey	Tempest	van	Europe	en	Jon	Bon	Jovi.	
De	Madonnalaarsjes	werden	ingeruild	voor	
LA	Gears,	strakke	spijkerbroeken	die	je	al-
leen	liggend	op	bed	aan	kon	krijgen	en	van	
die	shirtjes	zonder	mouwen.	Daarna	kwam	
Guns	’n	Roses	en	later	weer	Nirvana.	Thuis	
zat	ik	veel	op	mijn	kamer	en	had	ik	vaak	de	
radio	aan,	Rinkeldekinkel	met	Jeroen	van	
Inkel.	 Vijf	 jaar	 lang	 heb	 ik	 het	 volgehou-
den	om	op	oudjaarsavond	de	grandmix	van	
Ben	Liebrand	op	te	nemen.	Die	vijf	casset-
tebandjes	liggen	nu	nog	ergens	op	zolder.”

Beste plaat
Mijn	 lijflied	 is	 ‘Losing	 my	 religion’	 van	
R.E.M.	Het	is	soms	moeilijk	om	de	hoop	en	

 °Jacqueline van der Aa. (Eigen foto)
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het	 vertrouwen	 te	 houden.	 Dat	 is	 er	 wel	
altijd,	maar	in	moeilijke	perioden	moet	je	
daar	 soms	naar	zoeken.	Thuis	 luisterde	 ik	
veel	naar	muziek,	dat	was	een	uitlaatklep	
en	bij	R.E.M.	merkte	ik	dat	er	ook	ruimte	
was	 voor	 andere,	 diepere	 emoties	 in	 de	
muziek.	 Thuis	 was	 het	 niet	 altijd	 mak-
kelijk.	 Vijf	 jaar	 geleden	 ging	 ik	 door	 een	
zware	periode.	In	een	half	jaar	tijd	vielen	
mijn	twee	grote	liefdes	weg,	zowel	mijn	ex	
vanwege	onze	scheiding	en	mijn	vader	die	
overleed.	Velen	kenden	hem,	van	tuinman	
in	verschillende	tuinen	tot	lijnentrekker	bij	
Uno.

Dat	was	 een	 heftige	 tijd,	maar	 inmiddels	
is	de	hoop	en	het	vertrouwen	weer	terug.	
Dacht	ik	voorheen	vaak	in	beperkingen,	zie	
ik	tegenwoordig	veel	eerder	de	oplossing	of	
voel	ik	het	vertrouwen	dat	die	oplossing	er	
wel	zal	komen.	Het	nummer	beschrijft	ook	
twee	kanten	van	mij:	that’s me in the cor-
ner / that’s me in the spotlight.	Ik	hou	er	
zelf	van	om	in	de	spotlight	te	staan,	maar	
kan	ook	aan	de	kant	genieten	wanneer	 ik	
zie	hoe	anderen	plezier	 in	het	 leven	heb-
ben.”

Meest dierbare plaat
“Dat	 is	 een	 plaat	 van	 ons	 pap.	 ‘Nights	 in	
White	Satin’	van	Moody	Blues	in	de	versie	
met	dat	symfonieorkest	erbij.	Dat	hebben	
we	op	zijn	eigen	aangeven	gedraaid	tijdens	
de	 uitvaart	 bij	 het	 binnendragen	 van	 de	
kist.	Mijn	kinderen	weten	wanneer	ze	dat	
nummer	horen:	Oh	dat	is	opa’s	liedje.	Als	
ik	dat	nummer	hoor	zie	ik	mijn	ouders	weer	
samen	op	de	bank	zitten	en	dat	hij	dan	met	
zijn	hand	in	de	lucht	heel	hard	meezingt:	
and I love you…!!	Dan	krijg	ik	zo	weer	tra-
nen	in	mijn	ogen…”

“Mijn	vader	was	heel	recht	voor	zijn	raap.	
In	die	zin	lijk	ik	veel	op	hem,	maar	dan	in	
de	vrouwelijke	variant.	Ik	ben	direct,	maar	
wel	subtieler	dan	mijn	vader	was.	Niet	ie-
dereen	kon	daar	altijd	goed	mee	omgaan.	

Voor	mij	geldt	dat	mensen	in	Loon	wel	we-
ten	wat	ze	aan	me	hebben.	Ik	heb	mijn	les-
sen	geleerd	door	wat	 ik	heb	meegemaakt	
en	ben	trots	dat	 ik	er	weer	sta.	Daar	had	
ik	gelukkig	fijne	mensen	voor	om	mij	heen.	
Mijn	 beste	 vriendin	 Miranda	 van	 der	 Vel-
den,	andere	vrienden	en	mijn	buren,	Den-
nis	en	Nicole	Aarts.	Ik	heb	mogen	ervaren	
dat	er	mensen	voor	je	zijn	en	klaarstaan	en	
dat	de	saamhorigheid	in	ons	dorp	groot	is.”

Over Loon gesproken…
Sinds	anderhalf	jaar	werkt	Jacqueline	hier	
bij	de	slager.	“Dat	had	ik	veel	eerder	moe-
ten	doen,	werken	bij	William	is	veelzijdig	
en	hartstikke	leuk.”
Daarvoor	 werkte	 ze	 27	 jaar	 lang	 bij	 de		
Emté	in	Udenhout.	Ze	begon	daar	als	part-
timer	nadat	ze	de	opleiding	voor	reclame-
tekenen	 had	 gedaan.	 Daar	was	 buiten	 de	
randstad	half	jaren	’90	bijna	geen	werk	in	
te	vinden	en	naar	de	randstad	toegaan	zag	
ze	zichzelf	‘als	boerin	uit	Loon’	niet	doen.	

 
Yoga geeft je kracht en 

balans 
Dru Yoga op maandag- en 

dinsdagavond 
 
Wil je yoga ervaren? Je bent 
welkom voor een proefles.  
 
Meld je aan via: 
Lydia Dijkshoorn 
06-51760534  
www.openjehart.net 
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“Als	ik	het	nog	eens	zou	mogen	doen	had	ik	
het	anders	gedaan,	dan	was	ik	denk	ik	naar	
de	theateracademie	gegaan.”

Typetjes
Die	 ambitie	 is	 nooit	 opgekropt	 gebleven	
en	kreeg	zijn	uiting	in	de	vele	typetjes	die	
Jacqueline	 heeft	 gespeeld.	 Bijvoorbeeld	
tijdens	 acht	 keer	 tonpraoten	 of	 de	 pre-
sentatie	 daarvan	 en	 samen	 met	 vriendin	
Miranda	 als	 Bep	 en	 Bea	 in	 de	 optocht	 of	
tijdens	het	voetbalkamp	van	Uno	Animo.

typetje	bij	de	jeugddorpskwis,	stond	er	in-
eens	een	hele	groep	 jongens	 voor	me	die	
dat	lied	begonnen	te	zingen!	Dat	lied	is	nog	
lang	blijven	hangen,	op	straat	wordt	er	nog	
steeds	weleens	geroepen:	hee	hedde	het	al	
geheurd?	Vrouw	pier	is	dood!”

Plaat voor elke dag 
“Dat	 is	voor	mij	het	nummer	‘Clocks’	van	
Coldplay.	Als	 ik	dat	nummer	hoor	gaat	de	
radio	 hier	 knoerhard.	 Het	 geeft	 mij	 heel	
erg	positieve	energie,	ook	als	ik	soms	wat	
minder	goed	in	mijn	vel	zit.	Ik	heb	iets	met	
pianoloopjes.	 Pianogeluid	 vind	 ik	 sowieso	
mooi.	Mooier	dan	gitaar.
Zoals	 het	 nummer	 ‘Comptine	 d’un	 autre	
été'	 van	 Yann	 Tierssen.	 Dat	 nummer	 heb	
ik	veel	gedraaid	in	de	tijd	dat	Sanne,	mijn	
dochter,	te	vroeg	was	geboren	en	nog	geen	
anderhalve	kilo	woog,	waarvoor	ze	een	tijd	
in	Utrecht	in	het	ziekenhuis	heeft	gelegen.	
Sanne	 (inmiddels	 12)	 was	 laatst	 naar	 To-
verland	geweest	en	stuurde	mij	een	TikTok	
filmpje	 waar	 toevallig	 die	 muziek	 onder	
zat,	moest	 ik	meteen	brullen.	Mijn	vriend	
dacht	dat	er	 iets	ergs	was	gebeurd,	maar	
dan	raakt	die	muziek	mij	zó.”

Dan denk ik aan Loon
“Deze	 vond	 ik	 best	 wel	 lastig.	 Chiquitita	
is	 hier	 tenslotte	 al	 vaak	 genoemd.	 Ik	 heb	

 °Jacqueline tijdens de Loonse    
 carnavalsoptocht van dit jaar. (Foto: RdT)

“Tijdens	 het	 voetbalkamp	 hebben	 we	 als	
Bep	 en	 Bea	 twee	 jaar	 de	 bingo	 gedaan.	
Maar	 kinderen	 tussen	 de	 zes	 en	 elf	 zijn	
snel	afgeleid,	dus	hadden	we	bedacht	dat	
we	steeds	‘vrouw	pier	is	dood!’	tussendoor	
deden.	 ‘hedde	het	al	 geheurd?	Wa	heb	 ik	
geheurd?	Vrouw	pier	is	dood!’	en	dan	volg-
de	 er	 een	 liedje	met	 een	 dansje	waarbij	
er	 steeds	 meer	 bewegingen	 bij	 kwamen.	
Stond	ik	een	paar	weken	geleden	als	ander	

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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20	jaar	bij	Uno	gevoetbald	en	zit	nu	in	de	
technische	commissie	voor	de	jeugd	meis-
jes”	 Dochter	 Sanne	 voetbalt	 daar,	 zoon	
Niels	niet,	die	geeft	niks	om	voetbal	en	zit	
bij	de	tennis.
“In	 2006	was	 Duitsland	 het	 gastland	 voor	
het	WK	voetbal	en	hebben	we	met	zeven	
meiden	 uit	 Loon	 op	 de	 oranjecamping	
gestaan.	 Dát	 was	 een	 belevenis!	 Waren	
wij	 zo'n	 beetje	 de	 enige	meiden	 op	 heel	
die	 oranjecamping.	 Dat	 was	met	 Marieke	
Schippers,	Jessie	Molenschot,	Esther	Schip-
pers,	Lieke	Jansen,	Monique	 IJpelaar,	Kir-
sten	 Claessens.	 Dat	was	 fantastisch,	 echt	
een	kei-leuke	ervaring.”

Komen	we	tenslotte	opnieuw	uit	bij	carna-
val.	“Wat	 ik	wel	heel	Loons	vind	 is	 ‘Twee	
emmertjes	water	halen’	van	Jan	van	Brus-
selband.	Dat	hoort	bij	carnaval,	zij	zijn	in	
de	kiosk	en	bij	de	Kraok	geweest.	Het	lijkt	
op	de	muziek	 van	Pater	Moeskroen	en	 zij	
stonden	 dan	 weer	 op	 één	 van	 de	 eerste	

edities	 van	 de	 Kraok	 op	 het	 Oranjeplein.	
Chiquitita	is	carnaval	vroeger,	en	Twee	em-
mertjes	is	carnaval	nu.”

De	 nummers	 uit	 deze	 en	
de	voorgaande	edities	van	
‘De	Platenkast’	vind	je	op	
Spotify	 bij	 elkaar	 onder:	
‘Schleiffert;	 Ronddetoren	
–	Platenkast’.

Redactie: Hans Schleiffert
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Concordia viert  
110-jarig bestaan

1	mei	 2020	 is	 de	 officiële	datum	dat	mu-
ziekvereniging	Concordia	uit	Loon	op	Zand	
110	jaar	bestaat.	Op	zaterdag	7	maart	heb-
ben	wij	als	vereniging	dit	heuglijke	feit	ge-
vierd	tijdens	onze	jaarlijkse	Statiedag.

Tijdens	een	gezellige	receptie	in	jongeren-
centrum	De	Kuip	keken	we	onder	het	genot	
van	een	hapje	en	een	drankje	tezamen	met	
bevriende	verenigingen	en	oud-leden	terug	
naar	 de	 gloriejaren	 van	 de	muziekvereni-
ging	en	met	positieve	blik	 naar	 de	mooie	
jaren	die	nog	voor	ons	liggen.
In	de	voor	deze	gelegenheid	feestelijk	ver-
sierde	Kuip	waren	er	na	het	openingswoord	
door	 Marcel	 Swaans	 mooie	 woorden	 van	
wethouder	 Bruijniks,	 de	 bondsvoorzitter	
de	heer	van	de	Meulenreek	en	de	heer	van	
Dongen	van	Sophia’s	Vereeniging.

Na	het	officiële	gedeelte	was	het	de	beurt	
aan	 muziekvereniging	 Concordia	 om	 de	
muzikale	kunsten	te	vertonen	in	een	mini-
concert.	Onder	 de	 bezielende	 leiding	 van	
dirigent	Hein	van	Mol	werd	met	vol	enthou-
siasme	begonnen	met	 ‛Island	 in	 the	 Sun’.	
Uiteraard	 mochten	 nummers	 als	 ‛Chiqui-
tita’,	 het	 ‛Concordialied’	 en	 ‛Lang	 zal	 ze	
leven’	 niet	 ontbreken.	 Deze	 werden	 dan	
ook	door	menigeen	uit	volle	borst	meege-
zongen.	 Het	miniconcert	 werd	 afgesloten	
met	‛The	New	Colonial	Mars’,	waarna	een	
daverend	applaus	volgde.

Na	dit	muzikale	intermezzo	was	er	nog	vol-
doende	 gelegenheid	 om	 in	 een	 sfeervolle	
ambiance	te	proosten	op	het	verleden,	he-
den	en	toekomst	van	de	muziekvereniging.	
Tijdens	de	avond	konden	de	leden	van	Con-
cordia	 genieten	 van	 een	 gezellige	 feest-
avond.

Graag	 zien	 we	 u	 terug	 bij	 een	 van	 de	
feestelijkheden	 ter	 gelegenheid	 van	 het	
110-jarig	 bestaan	 van	 muziekvereniging	
Concordia,	met	in	het	bijzonder	ons	groots	
Songfestival-concert	 op	 zaterdagavond	 17	
oktober	in	’t	Klavier	in	Kaatsheuvel	samen	
met	Gezelligheidskoor	Vitamine	C.

Muziekvereniging ‛Concordia’
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R€NARD finance:
voor financiële helderheid

Op woensdagavond bel ik aan bij een huis in de Molenwijck. Dani-
elle Renard doet open en we stellen onszelf aan elkaar voor zonder 
handen te schudden. Dat voelt onnatuurlijk, maar ik voel me meer 
dan welkom. Na de eerste kop thee, gezellig geklets over kinderen, 
corona en de poes, vertelt Daniëlle over de start van haar avontuur 
als	zelfstandige	in	de	financiële	dienstverlening.

Zij	 is	 2020	 voortvarend	 begonnen	 als	
ZZP’er	nadat	ze	12	jaar	ervaring	op	heeft	
gedaan	bij	Vendor	en	ezCompany.	“Ik	heb	
een	breed	interessegebied.	Na	een	baan	bij	
een	reisbureau	en	in	de	makelaardij	ben	ik	
bij	 Vendor	 gestart	 en	 ondersteunde	 daar	
eerst	de	vertegenwoordigers.”

Daar	 bleek	 dat	 zij	 affiniteit	 had	 met	 cij-
fers.	Haar	werkgever	bood	aan	om	te	gaan	
studeren,	de	bal	ging	rollen,	en	na	3	jaar	
behaalde	 zij	 haar	 Praktijkdiploma	 Boek-
houden.	Vervolgens	heeft	ze	alle	facetten	
van	de	financiële	administratie	binnen	dit	
bedrijf	voorbij	zien	komen.

Omdat	 zij	 het	 idee	 had	 dat	 ze	 alles	 wel	
zo’n	beetje	had	gezien	na	8	jaar,	ging	zij	
op	 zoek	 naar	 iets	 anders.	 Bij	 ezCompany	
zochten	ze	iemand	die	kon	helpen	bij	het	
verder	professionaliseren	van	de	financiële	
administratie.	“Die	uitdaging	wilde	 ik	wel	
aangaan.	Ik	vind	het	leuk	om	een	onderne-
ming	 verder	 te	 helpen	 zodat	 de	 adminis-
tratie	voor	de	toekomst	goed	is	ingericht.	
Het	was	daarnaast	een	klein	maar	groeiend	
bedrijf,	waar	ik	me	thuis	voelde”,	vervolgt	
zij	haar	verhaal.	
“Toen	het	bedrijf	werd	opgekocht	door	een	
grotere	speler	op	de	markt,	kwam	voor	mij	
de	stap	om	voor	mezelf	te	gaan	beginnen.	
De	kennis	en	ervaring	die	ik	had	opgedaan,	
zet	ik	nu	in	voor	anderen.	Wel	spannend	om	
voor	mezelf	 te	 beginnen,	maar	 inmiddels	
zit	mijn	week	al	goed	gevuld	met	opdrach-
ten!”

(Startende) ondernemers 
Daniëlle	werkt	nu	voor	een	paar	dagen	 in	
de	week	 als	 interim-boekhouder	 bij	 twee	
bedrijven,	 naast	 de	 losse	 opdrachten	 die	
zij	heeft.	“Die	vastigheid	van	de	 interim- °Daniëlle Renard. (Eigen foto)
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opdrachten	is	heel	fijn	voor	mij.	Daarnaast	
richt	ik	mij	op	(startende)	ondernemers	die	
ik	assisteer	bij	het	voeren	van	de	financiële	
administratie,	zoals:	debiteuren-	en	credi-
teurenbeheer,	 opstellen	 van	 de	 jaarreke-
ning,	periodieke	controles	en	 rapportages	
en	aangifte	omzetbelasting	en	inkomsten-
belasting.”	 Er	 kwam	 nog	 een	 hele	 lijst,	
maar	daarvoor	verwijs	ik	je	graag	naar	haar	
website:	www.renardfinance.nl.

“Nu	 ik	voor	mezelf	ben	begonnen,	heb	 ik	
de	mogelijkheid	om	met	veel	verschillende	
mensen	te	werken	en	verschillende	onder-
nemingen	te	zien.
Dat	maakt	mijn	werk	 divers	 en	 blijft	 het	
interessant.	 Iedere	 onderneming	 vraagt	
net	weer	 een	 iets	 andere	 opzet	 van	 haar	
administratie.	Wat	voor	het	ene	bedrijf	een	
interessante	 en	 noodzakelijke	 rapportage	
is	om	inzicht	te	krijgen	in	de	financiële	si-
tuatie,	hoeft	dat	voor	een	andere	onderne-
ming	niet	te	zijn.”

Samenwerken
Daniëlle	vindt	het	belangrijk	om	de	onder-
nemer	 mee	 te	 nemen	 in	 het	 proces.	 Zij	
doet	het	werk,	maar	wil	graag	dat	de	on-
dernemer	ook	weet	waarom	zij	de	adminis-
tratie	op	die	manier	voert	en	welke	beslis-
singen	een	ondernemer	zou	kunnen	nemen	
op	basis	van	een	rapportage	die	zij	draait.	
Een	van	de	opdrachten	die	ik	nu	doe,	is	het	
automatiseren	van	het	financiële	proces.	Ik	
krijg	er	energie	van	als	ik	zie	dat	de	onder-
nemer	hier	echt	mee	is	geholpen	en	minder	
tijd	kwijt	is	aan	de	administratie.	Die	tijd	
kan	hij	besteden	aan	het	werk	waar	hij	zijn	
geld	mee	verdient.	Ik	wil	de	ondernemers	

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

informeren,	begeleiden	en	bewustwording	
creëren.	Niet	alleen	facturen	inboeken.”

Drie	 koppen	 thee	 later,	 laat	 ze	 me	 met	
trots	haar	werkplek	zien	die	door	haar	man	
is	 ontworpen	 en	 gemaakt.	 Ook	met	 trots	
vertelt	ze	over	haar	zoon	van	5	jaar	en	de	
tijd	die	ze	nog	over	heeft	om	te	sporten,	
te	wandelen	en	leuke	dingen	te	doen	met	
vrienden.

“Als	 mensen	 na	 het	 lezen	 van	 dit	 artikel	
vragen	hebben,	mogen	ze	gerust	langs	ko-
men	voor	een	kop	koffie	om	kennis	te	ma-
ken!”,	sluit	ze	enthousiast	af.	Ik	kan	je	ver-
tellen	dat	dat	 in	 ieder	geval	heel	gezellig	
zal	zijn.

•	www.renardfinance.nl
•	telefoon:	0416-233001
•	e-mail:	info@renardfinance.nl

Redactie: Carine van Esch
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KIEN’s Kolumn

WC papier

In de Coop loop ik een vriendinnetje te-
gen het lijf. “Ook aan het hamsteren?”, 
vraagt ze geamuseerd. “Nee joh, ben 
jij gek. Dat is echt niet nodig”, zeg ik. 
“Ik heb alleen wat eten voor vandaag 
en morgen gehaald.” Mijn dochter van 
3,5 jaar vraagt me vervolgens wat ‘ham-
steren’ is. Tja, hoe ga ik dat aan haar 
uitleggen? Net als dat ik haar uit moet 
leggen dat ze niet naar opa en oma kan, 
niet met haar nichtjes kan spelen en 
niet met de kindjes door de zandberg 
mag rollen bij Buitenlust.

Toch doe ik een poging. Hamsteren is 
het onnodig veel spullen in huis halen 
omdat je denkt dat er anders niet ge-
noeg van is. We doen dat onszelf aan. 
Als één hamster namelijk over de dam 
is, volgen er meer. Wat? Wat zeg je 
mama?”, vraagt dochterlief. (Vertaling 
voor: mam, ik snap niet wat je zegt.)

Nou moet ik toegeven dat meneer Rutte 
ook wel een beetje geholpen heeft bij 
het opstarten van het hamsteren. Uiter-
aard met de beste bedoelingen en vol-
ledig onbewust, maar toch. Hij zei na-
melijk in de media dat men vooral NIET 
moet gaan hamsteren. Ik heb ooit in het 
boek ‘Het hele brein, het hele kind’ ge-
lezen dat de hersenen van een kind het 
woord ‘NIET’ niet registreren.

Dat is voor ouders hele nuttige informa-
tie, er ging een wereld voor me open. 
Als je dus zegt dat je kind niet met eten 

mag gooien, hoort je kind dus letterlijk: 
je mag met je eten gooien.

Blijkbaar werkt dat dus bij (sommige) 
volwassenen ook nog zo. Dan ben je 
nog lekker jong van geest, dat is dan 
wel fijn, maar in dit geval niet zo prettig 
voor de rest van de samenleving. Me-
neer Rutte vraag NIET te hamsteren en 
hop daar gaan we: HAMSTEREEEEEN! 
Wat is de mens toch een heerlijk we-
zen.

Het mooiste, vind ik, dat blijkbaar le-
vensbehoefte nummer 1 van de Neder-
landse bevolking WC papier is. Ja, WC 
papier. In andere landen is al jaar en 
dag rijst, schoon drinkwater of bijvoor-
beeld maïs de eerste levensbehoefte. 
Bij ons is dat WC papier.

Alsof we als volwassen in tijden van 
échte crisis en échte nood geen crea-
tieve oplossing kunnen verzinnen voor 
het tekort aan WC papier. Vroeger 
pakte men gewoon een oude krant. 
Een andere tip is eerst schoon spoelen 
met wat lauw water uit een maatbeker 
of drinkflesje en daarna met een droge 
doek deppen. Je kunt ook een washand 
nat maken, lekker poetsen, drogen in 
de openlucht en de washand uitwassen 
in de wasmachine. Kortom, als we ons 
creatieve kinderbrein weer aanspreken, 
is er zomaar geen hoge nood op de WC.
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Busdiensten 2020
Van	de	lijnen		300 en 301	(de	sneldiensten	
die	alleen	bij	het	busstation	stoppen)	ver-
melden	 wij	 niet	 alle	 vertrektijden,	 maar	
een	samenvatting.

Van	lijn	136,	die	als	enige	door	onze	dorps-
kern	 rijdt,	 vermelden	 wij	 alle	 vertrektij-

den,	 maar	 dan	 van	 de	 halte	 in	 de	 Kerk-
straat.	Voor	de	andere	haltes	(Oranjeplein,	
Ecliptica	en	Busstation)	kunt	u	de	vertrek-
tijden	zelf	uitrekenen	door	de	aangegeven	
minuten	erbij	te	tellen	of	ervan	af	te	trek-
ken.

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

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

Redactie Rond de Toren
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Bustijden Arriva Loon op Zand

Lijn 136
richting Tilburg halte Kerkstraat (één	keer	per	uur)

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

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

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

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

Lijnen 300 en 301 halte busstation

richting Tilburg

maandag t/m vrijdag:	overdag	stoppen	hier	ieder	uur	minstens	vier	bussen,
	 vanaf	20.00	uur	twee.	De	eerste	bus	komt	om	5.49,	de	laatste	om	23.46.
zaterdag:	twee	bussen	per	uur:	7.14	tot	23.15
zon- en feestdagen:	twee	bussen	per	uur:	8.47	tot	24.17.
	 	 	 	 Exacte	tijden:	www.arriva.nl	of	via	de	App	‛OV-info’.

richting Waalwijk

maandag t/m vrijdag:	overdag	stoppen	hier	ieder	uur	minstens	vier	bussen,
	 vanaf	20.00	twee.	De	eerste	bus	komt	om	6.29	of	6.31	(in	de	vakanties);			
de	laatste	om	24.26.
zaterdag:	twee	bussen	per	uur:	7.47	tot	24.44.
zon- en feestdagen:	twee	bussen	per	uur:	9.25	tot	24.45.
	 	 	 	 Exacte	tijden:	www.arriva.nl	of	via	de	App	‛OV-info’.
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Extra schoolbussen maandag t/m vrijdag buiten de vakanties

Lijn 602 naar Tilburg Stappegoor
Vertrek	vanaf	het	busstation:	7.56	en	8.11

Lijn 674 naar Andel Prinsentuin
Vertrek	vanaf	busstation:	7.14,	8.54	of*	9.14

	 		van Andel Prinsentuin naar Loon op Zand
Aankomst	bij	busstation	13.20	of*	14.20,	15.00	of*	16.10
	 *	keuze	hangt	af	van	lengte	lesrooster,	zie	www.arriva.nl

Nightliner

Lijn 848

richting Tilburg
Vertrek	vanaf	de	overzijde	van	het	busstation:	zaterdag	2.35,	3.35,	4.35

richting Waalwijk - ’s-Hertogenbosch
Vertrek	vanaf	busstation:	zaterdag	2.17,	3.17,	4.17

Vakanties

Meivakantie  28 april t/m 1 mei 2020

Dag na Hemelvaart 22 mei

Zomervakantie 4 juli t/m 30 augustus 2020

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 dec. 2020 t/m 4 jan. 2021

Dienstregeling als op zondag:

•	nieuwjaarsdag
•	paasmaandag
•	hemelvaartsdag
•	pinkstermaandag
•	eerste	en	tweede	kerstdag

Dienstregeling als op zaterdag:
•	koningsdag	27	april

Wij adviseren u deze pagina uit te 
knippen en te bewaren, omdat die 
slechts enkele keren per jaar gepubli-
ceerd wordt.
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Debatteren over het thema 
geld is afgelast

In	aanloop	van	de	nationale	‛Week	van	het	
Geld’,	23	maart	tot	27	maart,	zouden	mid-
delbare	 scholieren	 in	 de	 Langstraat	 weer	
voor	 de	 derde	 keer	 met	 elkaar	 in	 debat	
gaan	over	het	 thema	geld.	Voor	de	derde	
keer	organiseerde	Rabobank	de	Langstraat	
samen	met	Tavenu	Waalwijk,	de	middelba-
re	scholen	in	de	Langstraat	en	de	gemeen-
ten	 Loon	 op	 Zand,	 Waalwijk	 en	 Heusden	
deze	 activiteit	 om	 jongeren	 meer	 finan-
cieel	bewust	 te	maken.	Vanwege	de	RIVM	
richtlijnen	is	gekozen	om	de	komende	bij-
eenkomsten	niet	door	te	laten	gaan.

Via	de	organisatie	‛Discussiëren	kun	je	le-
ren’	zouden	alle	derdejaars-leerlingen	van	
de	7	middelbare	 scholen	 in	de	Langstraat	
debatlessen	 krijgen	 gericht	 op	 het	 thema	
geld.	 Ongeveer	 1000	 leerlingen	 uit	 de	
Langstraat	 zouden	 hieraan	mee	 doen.	 De	
debatlessen	 zouden	 de	 mondelinge	 vaar-
digheden	 van	 jongeren	 vormen	 en	 stimu-
leert	meningsvorming.
Leerlingen	 zouden	 leren	 discussiëren	 aan	
de	 hand	 van	 prikkelende	 stellingen	 als:	
“Kinderen	 kunnen	 zelf	 bepalen	 hoeveel	
geld	 ze	 uitgeven”	 en	 “Jongeren	 zijn	 zelf	
verantwoordelijk	voor	hun	schulden”.	Het	
lesprogramma	helpt	 jongeren	zich	te	ont-
wikkelen	 tot	 zelfstandige	 en	 mondeling-
vaardige	burgers,	en	leert	hen	dat	er	ver-
schillende	meningen	zijn,	die	allemaal	de	
moeite	waard	zijn.

Op	23	maart	zou	de	afsluiting	van	het	pro-
gramma	 plaats	 vinden.	 Aanvankelijk	 was	
het	 de	 bedoeling	 om	 die	 dag	 een	 evene-
ment	 te	organiseren	voor	alle	middelbare	
scholieren	tegelijk	in	De	Leest	in	Waalwijk,	
waarbij	 de	 verschillende	 scholen	 uit	 de	
Langstraat	tegen	elkaar	zouden	strijden.

Financiële bewustwording   
onder jongeren
In	2017	heeft	Rabobank	De	Langstraat	het	
initiatief	 genomen	 om	 met	 middelbare	
scholen,	 Tavenu	 Waalwijk	 en	 de	 drie	 ge-
meenten	in	gesprek	te	gaan	over	jongeren	
en	financiën.	Dat	heeft	toen	onder	andere	
geresulteerd	in	een	masterclass	‛discussië-
ren	over	geldzaken’	voor	middelbare	scho-
lieren.	De	organisatie	hoopt	in	de	toekomst	
hier	een	mooi	vervolg	aan	te	kunnen	geven.

Rababank de Langstraat
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Uw lokale 
contactpersonen:

Edwin & Marina Smits 
Wij bezorgen in de 
gemeenten Dongen, 
Haaren, Heusden, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg, 
Vught en Waalwijk

Tel.: 013-82 00 954 
WhatsApp: 06-29220296

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39,
5071 VZ Udenhout
www.etenmetgemak.nl

Geniet van een heerlijke maaltijd, 

die u zelf naar eigen wens samenstelt. 

Eten met gemak is de maaltijdservice voor 

iedereen die vers, gevarieerd en lekker wil 

eten, maar te weinig tijd heeft of niet in staat is 

om zelf een verse maaltijd op tafel te zetten. 

Persoonlijk bezorgd in uw regio, door Edwin 

en Marina Smits. Probeer het nu zelf:

Proeven?
3 maaltijden 

€15,-*

Edwin
&Marina

Stel zelf uw versgekookte gerechten samen

3 maaltijden proeven voor maar €15,-

Diverse diëten en voedingsgewoonten, 
geen toeslag

Flexibel in bezorgmoment, 
avondbezorging is ook mogelijk

Geen abonnement en veilig & gemakkelijk 
betalen bij bezorging aan de deur

* Eenmalig per adres, gratis thuis bezorgd



25

De Bibliotheek Loon op Zand  
biedt hulp bij belastingaangifte

Belastingaangifte	doen	kan	vanaf	1	maart.	
Kun	 jij	 hier	 wel	 wat	 hulp	 bij	 gebruiken?	
Maak	dan	een	afspraak	bij	het	belastings-
preekuur	op	maandag	6	april	 in	de	Biblio-
theek	Loon	op	Zand.	Samen	met	Marietrees	
Broeren	biedt	de	Bibliotheek	dit	gratis	be-
lastingspreekuur	aan.

Deze	expert	helpt	graag	met	advies	en	tips	
bij	 de	 digitale,	 particuliere	 aangifte	 over	
2019.	Voor	mensen	die	zelf	aangifte	willen	
doen,	biedt	de	Bibliotheek	Midden-Brabant	
gratis	 beveiligd	 computer-	 en	 internetge-
bruik.	Hulp	bij	de	aangifte	en	de	computer-
faciliteiten	zijn	gratis,	ook	als	je	geen	lid	
bent	van	de	Bibliotheek.

Belastingspreekuur    
Bibliotheek Loon op Zand
Jongeren	 met	 een	 bijbaan,	 ouderen	 die	
juist	niet	meer	hoeven	te	werken,	mensen	
die	 nog	 niet	 zo	 lang	 in	 Nederland	 wonen	
of	 mensen	 die	 digitaal	 aangifte	 doen	 ge-
woon	lastig	vinden	of	simpelweg	een	vraag	
hebben	kunnen	terecht	bij	het	belastings-
preekuur	in	de	Bibliotheek.

Voor	hulp	en	advies	bij	de	particuliere	aan-
gifte	kunnen	geïnteresseerden	op	maandag	
6	april	tussen	14.00	en	17.00	uur	terecht	in	
de	Bibliotheek	Loon	op	Zand.	Om	zeker	te	
zijn	van	hulp	door	expert	Marietrees	Broe-
ren	tijdens	dit	spreekuur	is	het	noodzake-
lijk	om	een	afspraak	te	maken.

Maak een afspraak
Stuur	een	mail	aan	Tessa	Persijn:	tessaper-
sijn@bibliotheekmb.nl	of	bel	op	maandag,	
woensdag	of	donderdag:	013 - 464 8577.	□
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CHINEES SPECIALITEITENRESTAURANT

warm lopend buffet
Deelname vanaf 20 personen 
Prijs: vanaf € 12,95 p.p.                                 
kinderen tot 12 jaar € 10,-
Prijzen afhankelijk van het aantal gangen

Hoge Steenweg 5 - 5175 AG Loon op Zand - Tel. 0416 - 362282
Openingstijden:   dinsdag t/m vrijdag van 16.00-21.30 uur.   
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 22.00 uur. Op maandag gesloten, m.u.v. feestdagen.

Thuisbezorgen vanaf          
20 tot 100 personen
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  R&R is een team van specialisten in Loon op Zand met een jarenlange ervaring, dat 
er voor zorgt dat uw computer in topvorm is en blijft. Wij verhelpen uiteenlopende 
storingen. Verwijderen virussen, spyware en hinderlijke boodschappen. Zorgen voor 
uw netwerk. Adviseren en installeren bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vaak 
ook is uw computer te langzaam geworden. Of heeft u moeite een nieuw programma 
goed onder controle te krijgen. R&R kan u altijd helpen en is na uw belletje zo bij u.  
En dat zonder voorrijkosten. 

 
 
 
 

 

 
 

06 5122 9628 
Zeven dagen per week 

 
 
       R&R levert ook laptops, uw 
       nieuwe computer en accessoires. 
       Geïnstalleerd en wel. 
 
 

Andromeda 6, 5175 VL Loon op Zand, info@renr-ict.nl, www.renr-ict.nl 

Computerservice op maat 

Uw 
Computer. 
Onze zorg. 
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393

Als wij deze Krantenbak voor u samen-
stellen is Loon op Zand inmiddels met 
heel Nederland nog steeds in de ban van 
het coronavirus. Het aantal besmettingen 
was op 16 maart toegenomen tot 7 in ons 
dorp en 1135 in Nederland volgens de of-
ficiele	registratie	van	het	RIVM.	Omdat	er		
meestal niet getest wordt, schat men het 
werkelijke aantal besmettingen op 6000 
in Nederland. (BD 16/3)

Huisarts	 Angela	 van	 Liempd	 vertelde	 hoe	
zij	 de	 eerste	week	 van	de	uitbraak	 heeft	
beleefd	met	haar	medewerkers	en	patien-
ten.	(BD	7/3)

Noord-Brabant	kreeg	op	6	maart	te	maken	
met	aparte	maatregelen,	omdat	bij	een	10-
12	patienten	in	onze	provincie	de	herkomst	
van	de	besmetting	niet	duidelijk	was.	Op	
15	 maart	 werden	 deze	 maatregelen	 lan-
delijk	van	kracht	tot	in	ieder	geval	6	april	
2020.	(BD	16/3)

Ook	de	eerste	genezingen	dienen	zich	aan:	
de	 kapper	die	door	onze	dorpsgenoot	be-
smet	was,	is	weer	aan	het	werk.	(BD	14/3)

Loonse mensen in de krant
Juul	de	Kort	uit	de	Van	den	Hummelstraat	
won	 een	 slagroomtaart	 met	 een	 kruis-
woordpuzzel.	(DK	11/3)

Gemeente en politiek
Hans	Luijben	is	aangesteld	tot	buurtbemid-
delaar	in	onze	gemeente.	Hij	onderhandelt	
met	 bewoners	 bij	 problemen	 in	 verband	
met	 de	 leefbaarheid	 in	 de	 verschillende	
wijken.	(DK	4/3)

In	onze	gemeente	moet	ieder	die	een	boom	
kapt,	zorgen	dat	er	een	nieuwe	boom	komt	
of	een	nieuwe	boom	betalen.	Dat	staat	in	
het	vernieuwde	Bomenbeleid	en	de	bijbe-
horende	 Boomverordening.	 De	 gemeente	
heeft	 13.400	 bomen,	waarvan	 3880	 in	 de	
bebouwde	kommen.	Een	fraaie	foto	van	de	
160	 jaar	 oude	 rode	beuk	 in	 het	 Loonsche	
Land	 van	 de	 Efteling	 illustreert	 het	 ver-
haal.	(BD	14/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Korenmolenstraat	2	voor	een	poort	in	een	
erfafscheiding	en	voor	Kerkstraat	64	(Gou-
den	 Laars)	 voor	 het	 verbouwen	 van	 een	
bestaand	horecapand	naar	dienstverlenend	
bedrijfspand	 en	 horeca	 met	 logies.	 (DK	
4/3)
Voor	Boötes	25	werd	een	omgevingsvergun-
ning	aangevraagd	i.v.m.	het	uitbreiden	van	
de	 woning	 en	 een	 milieuvergunning	 voor	
Kraanven	1.	(DK	11/3)

Verenigingen
Liedertafel	 Echo	der	Duinen	 viert	 in	 2022	
het	 150-jarig	 bestaan	 en	 roept	 met	 een	
fraaie	foto	nieuwe	leden	op.	(DK	11/3)

Voetbal
Uno	Animo	moest	op	8	maart	de	wedstrijd	
tegen	 Beek	 Vooruit	 voortijdig	 afbreken	
vanwege	een	kuitblessure	van	de	scheids-
rechter.	Het	elftal	moet	dus	nog	een	keer	
naar	Prinsenbeek	om	de	33	minuten	uit	te	
spelen.	Hopelijk	kan	de	uitslag	 (nu	2-1	 in	
het	 voordeel	 van	 Beek	 Vooruit)	 nog	 ten	
goede	worden	gekeerd.	(BD	9/3)
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Biljarten
De	vaste	‛biljart-correspondent’	in	De	Duin-
koerier	kijkt	terug	naar	de	jaren	2001-2002	
toen	de	jeugdbiljartvereniging	in	ons	dorp	
succesvol	was.	Hij	 vraagt	 zich	 af	waarom	
het	 biljarten	 niet	meer	 gepromoot	 wordt	
onder	jongeren.	(DK	4/3)

Niet pluis
De	 politie	 maakte	 de	 belans	 op	 van	 zijn	
werkzaamheden	 tijdens	 het	 carnaval.	 De	
wijkagenten	 constateren	 dat	 diverse	 ver-
nielingen	 zijn	 gepleegd	 door	 behoorlijk	
veel	 minderjarigen	 onder	 invloed	 van	 al-
cohol.	 Zo	werden	 in	 ons	 dorp	 een	 aantal	
auto’s	 vernield	 o.a.	 door	 brandstichting,	
waarvoor	 nog	 getuigen	 worden	 gezocht.	
(DK	4/3)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:

•	De	Koppel	Dart	Avond	van	Uno	Animo	op	
5	 maart,	 georganiseerd	 door	 Stephanie	
Maas,	 Mathijs	 Knapen	 en	 Bas	 de	 Jong,		
werd	gewonnen	door	Roy	IJpelaar	en	Erik	
Ligtvoet.	DK	11/3)

•	De	receptie	van	het	110-jarige	Concordia	
op	7	maart,	waarbij	gesproken	werd	door	
waarnemend	 voorzitter	 Marcel	 Swaans,	
Frans	 van	 Dongen	 namens	 zustervereni-
ging	 Sophia’s	 Vereeniging,	 loco-burge-
meester	 Bruijniks	 en	 Joop	 van	 de	 Meu-
lenreek.	(DK	11/3)

•	Het	optreden	van	Vitamine	C	tijdens	een	
korendag	in	Drunen	op	8	maart	a.s.	(DK	
4/3)

•	Op	8	maart	was	het	Lammetjesdag	bij	De	
Lachende	Ooi	aan	het	Moleneind.	Schaap-
herders	 Bart	 van	 Ekkendonk	 en	 Marly	
Gommans	 houden	 ruim	 1200	 heidescha-
pen	voor	het	landschapsbeheer	en	gaven	
de	kinderen,	o.a.	Luc	(11)	en	Leentje	(9),	
de	kans	om	de	pasgeboren	lammetjes	te	
knuffelen.	(BD	9/3)

Verwacht
•	De	Rotarally	voor	old-timers	op	5	april	in	
onze	omgeving.	(DK	11/3)

•	De	expositie	 van	amateurkunstenaars	 in	
De	Wetering	inhet	weekend	van	de	Nacht	
van	Loon	op	18	en	19	april	(DK	4/3);

Dat	 waren	 de	 belangrijkste	 berichten	 uit	
ons	 kerkdorp.	 De	 komende	 weken	 zal	 er	
weinig	 te	 melden	 zijn,	 omdat	 Loon	 'plat	
ligt'	 zoals	 heel	Nederland.	 En	wat	er	niet	
is,	kun	je	niet	vertellen.	

Wij	wensen	iedereen	veel	sterkte	met	het	
‛thuiszitten’	en	de	werkers	in	de	zgn.	‛vita-
le	beroepen’	een	goede	gezondheid,	zodat	
zij	 onze	 maatschappij	 draaiende	 kunnen	
houden.	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

Gagarinstraat 38
5175 VE Loon op Zand
06-22227216
www.voetenzorgloonopzand.nl

Beate Muskens
medisch pedicure
voetverzorging diabetici 
voetverzorging reuma
behandeling wratten
spa pedicure
massage

*lid van Provoet
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 Inkoop (oud) goud 
  

    Profiteer van de hoge goudkoers! 

We i j t m a n s
J U W E L I E R- G O U D S M I D

                                           - S I N D S  1 9 7 9 -

Het vertrouwde adres om uw oud 
goud in te wisselen tegen 
contanten.  
   Koningsoord 63 
   Berkel-Enschot 

Voor het verkopen van uw 
oud goud, sloopgoud, 

horloges en/of juwelen is een 
GELDIG 

LEGITIMATIEBEWIJS 
wettelijk verplicht.
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Griep-epidemie

Wè zèède toch òn’t sjouwe buurman,
isser iets meej jullie Miep???
----Jao, die leej sins giesteremèèrge
in derren iepert meej “de griep”.----

Ze leej te hoeste èn te proeste.
Ik kan gin eete òn der kwèèt.
Ze heej al lieters thee gedronke
èn ze zwit den hillen tèèd.

’k Hèb den hèùsarts lôope bèlle,
mar die lòt me in de steek.
’k Hèb er hil wè meej te stèlle,
naa gao’k nòr de apotheek.

’k Haol wè paaraceetamolle
èn appellesiene op de mèrt.
Èn ene zak meej krintebolle
’k wosse mar gaaw beeter werd.

’k Moet naa ziekenbroeder speule
al hè’k die dieplooma’s nie.
A’k de kraante moet geleuve
worret ’n eepiedemie.

-------

Buurman…..zörg vur wèèrme voete
èn veul appellesienesap.
Doe jullie Miep van ons de groete
èn van harte beeterschap.

Piet van Beers 18-9-2006

Vertaling

Wat	 ben	 je	 toch	 aan	 het	 sjouwen,	 buur-
man.	Is	er	iets	met	jullie	Miep?
--	Ja,	die	ligt	sinds	gisterochtend
in	haar	bed	met	de	griep.

Ze	ligt	te	hoesten	en	te	proesten
Ik	kan	geen	eten	aan	haar	kwijt,
Ze	heeft	al	liters	thee	gedronken
en	ze	zweet	de	hele	tijd.

Ik	heb	de	huisarts	lopen	te	bellen
maar	die	laat	me	in	de	steek.
Ik	heb	er	heel	wat	mee	te	stellen;
nu	ga	ik	naar	de	apotheek.

Ik	haal	wat	paracetamollen
en	sinaasappels	op	de	markt
en	een	zak	met	krentenbollen.
Ik	wou	dat	ze	snel	beter	wordt.

Ik	moet	nu	ziekenbroeder	spelen
al	heb	ik	de	diploma’s	niet.
Als	ik	de	kranten	moet	geloven
wordt	het	een	epidemie.

--------
Buurman,	zorg	voor	warme	voeten
en	veel	sinaasappelsap.
Doe	jullie	Miep	van	ons	de	groeten
en	van	harte	beterschap!	□
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Rond de Toren is twee redacteuren rijker!
Naast al het alarmerende ‘Corona-
nieuws’ dat ons dorp de laatste weken 
overspoeld en voorlopig nog wel zal aan-
houden, heeft de redactie van Rond de 
Toren ook een mooi en bijzonder positief 
bericht voor u.
We	hebben	nl.	het	bestaande	redactieteam	
kunnen	 uitbreiden	 met	 maar	 liefst	 twee	
personen:	 Carine	 van	 Esch	 en	 Petra	Hols-
heimer,	 die	 wij	 natuurlijk	 van	 harte	 wel-
kom	heten	in	het	‘Torenteam’!	In	dit	arti-
kel	stellen	zij	zich	zelf	aan	u	voor.

Carine van Esch:    
Aangenaam kennis te maken
Begin	februari	werd	contact	met	mij	opge-
nomen	door	d’n	dieje	van	d’n	dieje.	Goed	
volk,	werd	mij	verteld	dus	een	week	later	
stond	 Hans	 Schleiffert	 voor	 de	 deur.	 En-
thousiast	 verhaal	 over	 verjonging	 en	 ver-
nieuwing.	Woensdag	zat	ik	al	bij	de	redac-
tievergadering	 om	 sfeer	 te	 proeven.	 Een	
groep	betrokken	Loonse	mensen	die	vooral	
erg	veel	met	elkaar	lachen	en	zichzelf	niet,	
maar	de	Toren	wel	heel	serieus	nemen.	Dat	
past	 wel	 bij	me.	 Na	 een	 gesprek	met	 de	
hoofdredacteur	over	 toewijding,	continuï-
teit	en	deadlines,	heb	ik	een	contract	ge-
tekend	voor	de	komende	40	jaar…

Schrijven voor de Toren
Ik	vind	het	een	eer	om	voor	de	Rond	de	To-
ren,	voor	en	over	Loon	te	mogen	schrijven.	
Voordat	ik	zelf	in	Loon	kwam	wonen,	bla-
derde	 ik	er	altijd	even	doorheen	bij	mijn	
schoonfamilie	 om	 te	 kijken	 of	 ik	 iemand	
kende	 die	 aan	 het	woord	 kwam	 of	welke	
evenementen	werden	aangekondigd.
Daarnaast	 schrijf	 ik	 graag!	 Meestal	 korte	
stukjes	voor	intimi	over	de	dagelijkse	din-
gen	die	ik	meemaak.	Een	beetje	humor,	een	
beetje	sarcasme	en	voor	80	procent	waar-
heid	en	20	procent	aangedikt.	Wie	weet	is	
voor	mijn	schrijfstijl	binnenkort	ook	ruimte	

in	de	Rond	de	Toren.	Ook	brengt	de	Toren	
vooral	positieve	berichten	uit.	Voor	de	el-
lende	in	de	wereld	kijk	je	naar	het	journaal	
en	 voor	 de	 vrolijke	 noot	 lees	 je	 de	 Rond	
de	Toren.	Daarnaast	hoef	je	als	redacteur	
ook	niet	bang	te	zijn	dat	na	het	plaatsen	
van	een	artikel	half	niets-te-doen-hebbend	
Nederland	over	 je	 stuk	heen	valt	 zoals	 in	
reacties	op	social	media	berichten	vaak	ge-
beurt.	Vervolgens	is	men	dan	tegen	elkaar	
ook	nog	uiterst	onvriendelijk	en	bij	het	le-
zen	daarvan	heb	ik	mijn	portie	negativiteit	
en	intolerantie	altijd	wel	weer	gehad.

Wie ben ik?
Toen	ik	vroeg	hoeveel	pagina’s	ik	zou	krij-
gen	in	deze	editie	om	mezelf	voor	te	stel-
len,	 moest	 de	
redactie	 lachen.	
Laat	ik	dus	maar	
snel	 beginnen	
met	 me	 voor	 te	
stellen.	 Carine	
van	 Esch	 (37)	 is	
mijn	 naam.	 Het	
heeft	 een	 tijd	
geduurd	 voordat	
ik	 doorhad	 dat	
er	meerdere	Van	
Esch	families	wo-
nen	 in	 Loon	 op	
Zand	 dus	 ik	 heb	
de	toevoeging	erbij	geleerd:	‘Van	Esch	van	
de	schoenfabriek’.	Na	het	melden	daarvan	
word	 ik	 normaal	 gesproken	 niet	 het	 dorp	
uitgegooid,	dus	ik	blijf	dat	maar	zeggen	als	
men	mij	ernaar	vraagt.

Tijdens	 de	 eerste	 redactievergadering	 zei	
ik	ook:	“(…)	van	de	schoenfabriek”,	maar	
de	reactie	was:	“och	wij	weten	allang	van	
wie	gij	d’er	ene	bent	hoor!”	Dat	is	dus	het	
leven	 in	een	dorp…	In	de	zomer	van	2018	
ben	ik	met	mijn	man	in	Loon	komen	wonen.	
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Hij	 is	 een	 echte	 Loonse.	 We	 wonen	 hier	
nu	met	onze	twee	meisjes	(3,5	en	1	jaar)	
en	 de	 eekhoorns	 en	 egeltjes	 in	 de	 tuin.	
Voorheen	hebben	wij	9	jaar	in	Utrecht	ge-
woond,	maar	als	echte	Brabanders	 lonkte	
het	Zuiden.	In	Loon	gaan	wonen	vond	ik	wel	
spannend,	het	is	wel	heel	dicht	bij	schoon-
familie	 en	 vrienden,	maar	we	 vinden	 het	
heerlijk	hier.	Verder	werk	ik	vier	dagen	in	
de	 week	 in	 Rotterdam	 als	 belastingadvi-
seur,	gespecialiseerd	in	douane	en	interna-
tionale	handel.

Voor	de	duidelijkheid,	ik	ben	dus	niet	van	
de	 blauwe	 enveloppen	 en	 maak	 geen	 in-
komstenbelasting	aangiften	voor	anderen.	
Belastingadviseur	 klinkt	 niet	 echt	 sexy,	
maar	 daar	 heb	 ik	 nu	 een	 sexy	 nevenacti-
viteit	 aan	 toegevoegd:	 redacteur	 van	 de	
Rond	 de	 Toren!	 Met	 veel	 plezier	 en	 een	
beetje	 gezonde	 spanning	begin	 ik	 aan	dit	
avontuur.	Als	 je	een	 leuk,	 ludiek,	 interes-
sant	verhaal	hebt	voor	de	Toren	dat	je	wilt	
delen	met	ons	dorp,	laat	het	me	weten!

Petra Holsheimer:    
Hallo lezer, beste dorpsgenoot
Ik	hoop	dat	eenieder	die	dit	leest	er	geen	
problemen	mee	heeft	dat	ik	u	aanspreek	met	
je/jullie.	 Mezelf	 voorstellen,	 mijn	 eerste	
opdracht,	of	eigenlijk	een	verzoek,	of	nee	
het	was	meer	een	idee	dat	werd	geopperd	
tijdens	de	afgelopen	-mijn	eerste	officiële-	
redactievergadering	van	dit	leuke,	informa-
tieve,	niet	weg	te	denken	dorpsmagazine.	
Met	 deze	 inleiding	 hebben	 jullie	 alvast	
kennis	gemaakt	met	mijn	-	ik	wil	nog	wel-
eens	 afdwalen,	 slecht	 in	 kort	 en	 krach-

tig-	 schrijfstijl,	waarbij	 ik	altijd	hoop	dat	
de	punten,	komma’s,	streepjes	en		aanha-
lingstekens	op	de	juiste	plek	staan.	Nu	de	
schrijfster	zelf	nog,	geen	geboren	en	geto-
gen	Loonse,	dus	jullie	kennen	me	niet	van	
de	“diejen	van	de	diejen”.

Laat	 ik	 me	 voor	 nu	 beperken	 tot	 de	 fei-
ten,	 geen	 idee	 wat	 de	 gemiddelde	 Rond	
de	 Toren-lezer	 wil	 weten	 van	 een	 dorps-
genoot,	 ik	 gok	 op	 de	 volgende	 informa-
tie…	Mijn	naam:	Petra	Holsheimer,	 inmid-
dels	 alweer	 19	 jaar	 geleden	 als	 geboren	
Bommelse	 (uit	 Zaltbommel	 dus)	 via	 Til-
burg	 neergestreken	 in	 Loon	 op	 Zand,	 be-
gonnen	 op	 Cassiopeia	 en	 gevolgd	 door	
de	 Ambrosiusstraat	 in	 Molenwijck-zuid.	
Op	het	moment	dat	deze	editie	bij	u	op	de	
mat	ligt	ben	ik	50	jaar	en	23	dagen	oud.

Volgend	jaar,	nog	zo’n	mijlpaal,	25	jaar	ge-
trouwd	met	Eric,	achternaam	Verschut.	Ik	
vermeld	 het	maar	 even	 voordat	 er	 lezers	
zijn	die	niemand	kunnen	bedenken	 in	het	
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dorp	die	Eric	Holsheimer	heet.	Klopt,	die	
bestaat	ook	niet,	ik	heb	ervoor	gekozen	om	
trouw	te	blijven	aan	mijn	meisjesnaam	en	
dat	heeft	echt	niks	met	de	achternaam	van	
mijn	man	te	maken.	Als	dit	een	appje	was	
zou	 ik	 er	 een	 knipoog	 emoticon	 aan	 toe-
voegen.

Samen	hebben	we	twee	grote	dochters	van	
24	en	21	jaar	en	een	zoon,	15	jaar	geleden		
geboren	 met	 het	 syndroom	 van	 Down.	 Ik	
werk	parttime	op	de	2college	Ruivenmavo	in	
Berkel-Enschot	als	docent	(Frans	en	Spaans),	
als	 coach	 en	 als	 ondersteuningsconsulent	
voor	 leerlingen	 met	 extra	 hulpvragen.	
Ik	wandel	heel	graag	met	mijn	hond,	geniet	
erg	van	een	potje	tennis,	een	wit	wijntje	
én	van,	mijn	allergrootste	passie:	musical-
theater.

Mijn	 verbinding	met	Rond	de	Toren	 is	 die	
van	lezer	en	bezorger,	vanaf	nu	dus	ook	als	
redactielid	nadat	mijn	naam	was	genoemd	
als	 potentieel	 geïnteresseerd	 in	 het	 aan-
sluiten	 bij	 de	 redactie.	 Na	 een	 informele	
koffie	afspraak		over	het	wat	en	hoe	bij	dé	
Toren	met,	 inmiddels	 collega	 redactielid,	
Hans	was	ik	overtuigd.

Naamnoemer Maartje: dank!  
Ik heb er zin in!

Kick Off-bomen in bloei
Het	zal	oud-Kick	Off	 leden	goed	doen	dat	
de	twee	‛Kick	Off-bomen’,	die	in	2018	bij	
de	Wetering	zijn	gepland	b.g.v.	het	feit	dat	
50	jaar	geleden	deze	jeugdvereniging	werd	
opgericht,	weer	in	volle	bloei	staan!	□
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Kerkberichten van 28 maart   
tot en met 10 april

In	verband	met	het	Corona-virus	gaan	tot	6	
april	2020	alle	publieke	vieringen	niet	door.
We	 gaan	 de	 wekelijks	 eucharistieviering	
op	zondagmiddag	online	uitzenden.	De	eu-
charistieviering	van	zondag	15	maart	2020	
staat	online	op	de	website	van	de	parochie.	
(www.parochiewillibrord.nl).	 Voor	 dege-
nen	met	Facebook	is	de	eucharistieviering	
te	 vinden	 onder	 Parochie	 Heilige	 Willi-
brord.	 Aangevraagde	 misintenties	 worden	
op	verzoek	gelezen	of	verplaatst	naar	een	
andere	datum.

Met	onmiddellijke	ingang	gelden	tot	nader	
order,	en	in	ieder	geval	tot	6	april,	ook	de	
volgende	maatregelen:
•	Publieke	 liturgische	 vieringen	 op	 zater-
dagavond	en	op	zondag	worden	afgelast.

•	Vormselvieringen	 en	 presentatievierin-
gen	 voor	 communicanten	 worden	 afge-
last.	Ook	de	jaarlijkse	Vormseldag	Power	
of	Fire.

•	Dopen	 en	 uitvaarten	 vinden	 plaats	 in	
kleine	kring	en	worden	sober	gehouden.		
Ook	 hier	 met	 inachtneming	 van	 fysieke	
afstand	tussen	de	gelovigen.

•	De	bisdommen	ontraden	alle	andere	sa-
menkomsten,	zoals	het	koffie	drinken	na	
vieringen,	 koorrepetities	 en	 catecheti-
sche	bijeenkomsten.

Eucharistieviering in een gesloten kerk
Afgelopen	zondag	vierde	ik	i.v.m.	de	maat-
regelen	rond	het	coronavirus	in	een	geslo-
ten	kerk	in	Loon	op	Zand	met	een	acoliet,	
lector	en	organist	de	eucharistie	(Zie	web-
site	 parochie	 en/of	 facebookpagina).	 De	
kerkbanken	waren	 leeg.	Een	onwerkelijke	

situatie	die	ik	voor	het	eerst	in	mijn	leven	
heb	meegemaakt.	Opgegeven	misintenties,	
waarvan	de	familie	het	op	prijs	stelde	dat	
zij	 toch	 dit	 weekend	 werden	 afgelezen,	
zonder	 hun	 persoonlijke	 aanwezigheid,	
werden	aan	God	opgedragen.	Het	evangelie	
van	de	3e	 zondag	van	de	Veertigdagentijd	
bracht	ons	bij	een	gesprek	aan	een	bron.	
De	Jakobsbron.	Dit	is	een	oude	bron	die	al	
voorkomt	 in	 de	 verhalen	 van	 de	 aartsva-
ders.	 Het	 uit	 hout	 gesneden	 tafereel	 van	
dit	gesprek	van	Jezus	met	de	Samaritaan-
se	 is	 te	 zien	 in	de	 kerk	 in	 Loon	op	Zand.	
Voor	mensen	in	die	tijd	was	een	bron	een	
belangrijke	 en	 betekenisvolle	 plaats.	 Een	
plaats	 die	 soms	 conflictgebied	 kan	 zijn,	
soms	wordt	erom	gevochten.	Maar	een	bron	
is	ook	vaak	een	plaats	van	ontmoeting,	om	
water	putten	en	met	elkaar	 in	gesprek	te	
raken.	Bij	de	bron	 in	een	conflictsituatie,	
die	aangeeft	dat	er	zorgen	zijn;	nu	op	dit	
moment	in	de	wereld,	in	de	maatschappij,	
in	 Nederland,	 hier	 in	 de	 parochiekernen	
Loon	op	Zand,	Kaatsheuvel,	De	Moer.

Het	 coronavirus	 verandert	 de	maatschap-
pij	en	zet	wat	eerst	zo	vertrouwd	en	zeker	
was	op	zijn	kop,	mensen	gaan	hamsteren,	
zijn	aangewezen	op	elkaar	en	ook	weer	te-
ruggeworpen	op	zichzelf,	op	God,	de	Bron	
die	ons	verbindt.	Bij	de	bron	als	plaats	van	
ontmoeting,	die	ook	de	kerk	altijd	is,	iede-
re	dag,	jaar	in,	jaar	uit.	En	nu	zijn	kerken	
gesloten	voor	de	eredienst	aan	God	en	dat	
is	niet	normaal.	Maar	in	een	van	de	kerken	
in	onze	parochie	H.	Willibrord	wordt	in	een	
heel	kleine	setting	gevierd	om	parochianen	
te	 laten	weten	dat	er	voor	hen	en	elkaar	
wordt	gebeden	tot	God,	voor	de	slachtof-
fers,	om	betere	tijden,	om	besef	ook	in	wat	
voor	 consumptiemaatschappij	 wij	 leven,	
om	bezinning,	om	een	sterk	en	hernieuwd	
geloof,	om	betere	tijden.	Jezus	belooft	de	
Samaritaanse	 vrouw	 dat	 Hij	 haar	 levend	
water	 kan	 geven.	Water	 dat	 ervoor	 zorgt	
dat	men	nooit	meer	dorst	krijgt.	Maar	Jezus	
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bedoelt	het	natuurlijk	vooral	ook	in	geeste-
lijke	 zin.	Water	 is	 levensnoodzakelijk,	 zo	
mogelijk	 nog	 belangrijker	 dan	 brood.	 Als	
wij	 op	 Hem	 durven	 blijven	 vertrouwen,	
ontvangen	 wij	 levend	 water	 door	 middel	
van	zijn	genade	om	te	kunnen	volharden.	
Dat	dit	mag	helpen	de	zorgen	omtrent	het	
coronavirus	met	alle	zo	ingrijpende	maat-
regelen,	het	hoofd	te	bieden.

Pastoor Luijckx

Zaterdag 28 maart, 19.00 uur, kerk	 St.	
Jan	Kaatsheuvel,	Vormselviering.	Deze	vie-
ring	zal	worden	verplaatst	naar	een	nog	na-
der	te	bepalen	datum.
Zondag 29 maart:	5e	Zondag	van	de	veer-
tigdagentijd.	 Geen	 publieke	 eucharistie-
viering.	Jo	Zijlmans,	Maandelijkse	gedach-
tenis	aan	Ad	Smulders.
Dinsdag 31 maart:	 Kapel	 Venloene,	 geen	
eucharistievering	tot	nader	bericht.
Zaterdag 4 april:	Palmpasen.	Geen	publie-
ke	eucharistieviering.
Zondag 5 april:	 Palmzondag.	 Geen	 pu-
blieke	 eucharistieviering.	 Anny	 van	 Esch-
Timmermans,	 maandelijkse	 gedachtenis	
aan	Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer,	Cees	
Beerens,	 Sjef	 van	 Loon	b.g.v.	 verjaardag,	
Loes	Vromans–van	de	Pas.

Dinsdag 7 april 10.15 uur:	Kapel	Venloene.	
Indien	de	eucharistieviering	hervat	wordt	is	
celebrant	pastor	Groos.	Jan	Vermeulen.

Donderdag 9 april 19.00 uur:	Witte	Don-
derdag,	 herenkoor,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Laatste	 avondmaal	 van	 de	 Heer.	
Wij	 gedenken	 tevens	 de	 instelling	 van	 de	

heilige	eucharistie.	Aansluitend	waken	bij	
het	Heilig	Sacrament	in	de	dagkapel.	Vanaf	
het	Gloria	in	de	eucharistieviering	op	Witte	
Donderdag	worden	er	tot	het	Gloria	 in	de	
paaswake	geen	klokken	geluid.

Vrijdag 10 april 15.00 uur:	Goede	Vrijdag,	
kruisweg	bidden	met	 communicanten,	 sa-
menzang,	pastoor	Luijckx.
Zaterdag 11 april 21.00 uur:	 Paaswake,	
dameskoor,	celebrant	pastoor	Luijckx.
Zondag 12 april 9.30 uur:	Hoogfeest	 Pa-
sen,	herenkoor,	celebrant	pastor	Groos.
Maandag 13 april 9.30 uur:	 2e	 Paasdag,	
dameskoor,	 kinderkerk,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.
Na	de	eucharistieviering	paaseieren	zoeken	
in	de	pastorietuin	voor	de	kinderen.

Wij namen afscheid van:
Nick van Dooren–Albers
Geboren	te	Lier	18	februari	1924.
Overleden	te	Loon	op	Zand	11	maart	2020.

Vanuit	 het	 crematorium	 Tilburg	 aula	 An-
dante	is	op	16	maart	afscheid	genomen.

Dat zij moge rusten in vrede!

Vrijwilligers gezocht voor de poetsclub
Een	keer	per	maand	komt	er	een	groepje	
bijeen	 op	 maandagochtend	 van	 9.00	 tot	
11.30	 uur	 voor	 het	 schoonmaken	 van	 de	
kerk.	 Om	 10.00	 uur	 wordt	 er	 gezellig	 in	
de	keuken	van	de	pastorie	samen	koffie	of	
thee	 gedronken.	 I.v.m.	het	 steeds	 kleiner	
wordende	groepje	zijn	we	op	zoek	naar	be-
langstellenden	om	aan	te	sluiten.	Opgeven	
kan	bij	het	secretariaat,	tel.	361215.	□
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Corona effecten
Elk	bedrijf,	winkelketen	of	website	die	je	
bezoekt	 heeft	 wel	 een	 bericht	 over	 het	
coronavirus.	Het	pensioenfonds	kwam	van-
daag	ook	met	informatie.	Deels	geruststel-
lend,	deels	al	ter	voorbereiding	op	de	aan-
staande	 pensioenkorting,	 denk	 ik	 dan.	 Ze	
melden	ons:
“Het	 zijn	 bijzondere	 tijden,	 waarin	 veel	
dingen	anders	gaan	dan	normaal.	We	kun-
nen	ons	voorstellen	dat	u	hierdoor	vragen	
heeft	over	uw	pensioen.	Want	ook	wij	heb-
ben	met	het	coronavirus	te	maken.	Daarom	
vertellen	we	 u	 graag	wat	 u	 van	 ons	 kunt	
verwachten.	U	ontvangt	gewoon	uw	pensi-
oen.	Deze	maand,	maar	ook	al	de	volgende	
maanden.”	 Er	 onder	 volgt	 dan	 de	 mede-
deling	 dat	 de	 dekkingsgraad	 momenteel	
90,4%	bedraagt.

Zomaar	 een	 greep	 uit	 de	 berichten	 die	
digitaal	op	ons	af	geslingerd	worden.	Ons	
vakantiepark,	onze	winkel	blijft	open,	we	
hebben	 gepaste	 maatregelen	 getroffen.	
Zou	 de	 fietsenstalling	 ook	 open	 blijven?	
Moeten	de	fietsen	dan	twee	meter	uit	el-
kaar	 worden	 geplaatst?	 Ach,	 deze	 weken	
is	 alles	 wat	 we	 doen,	 niet	 doen,	 lezen	
en	beleven	gekoppeld	aan	het	onderwerp		
Corona.
Iets	doen	in	je	eentje	of	met	een	paar	men-
sen	op	gepaste	afstand	in	de	buitenlucht	is	
aan	het	uitgroeien	tot	een	nationale	sport.	

Wandelen	en	fietsen	is	nog	populairder	aan	
het	worden.	In	de	Loonse	en	Drunense	dui-
nen	is	het	een	drukte	van	belang.	Er	wordt	
gevraagd	 om	 je	 sociaal	 te	 onthouden.	
Meestal	is	er	een	drang	om	iets	dat	je	niet	
mag	toch	te	willen	doen.

Als	 je	het	 zwart-wit	 formuleert:	Voor	het	
Coronavirus	 keken	 we	 niet	 naar	 elkaar	
om.	Deed	ieder	zijn	ding.	Waren	we	druk,	
druk,	druk.	 Individualistisch	of	erger	ego-
centrisch	 gericht	 op	 doelen	 bereiken,	 dit	
doen	en	dat	doen.	Geen	tijd	om	naar	oma	
te	gaan.	Nu	mag	het	niet	meer.

Nu	verzinnen	we	allerlei	manieren	om	oma	
toch	maar	aandacht	te	geven.	Het	lijkt	of	
die	andere	meer	sociale	kant	van	ons,	het	
omzien	naar	elkaar,	oog	voor	wat	de	ander	
nodig	heeft,	juist	nu	het	niet	meer	mag	bo-
ven	 komt	 drijven.	We	 improviseren	 er	 op	
los.	De	maatschappelijke	en	economische	
machine	 is	knarsend	op	een	 lage	snelheid	
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gaan	 draaien.	 Ineens	 noodgewongen	 tijd	
voor	 andere	 dingen.	 Elk	 nadeel	 heb	 z’n	
voordeel,	zei	Johan	Cruijff.

Het	geven	van	colleges	en	ander	onderwijs	
online	 is	 in	 een	 versnelling	 gekomen.	 De	
kerkdiensten	 zijn	 zelfs	 in	 Loon	 online	 te	
zien	en	op	een	door	jou	te	kiezen	tijdstip.	
Ook	 daar	 is	 uitzending	 gemist	 nu	 doorge-
drongen.	Prima.
Er	ontstaan	allerlei	 initiatieven	om	mede-
mensen	 te	 helpen,	 te	 ondersteunen,	 uit	
hun	isolement	te	halen.	Alsof	de	ogen	open	

zijn	gegaan	en	mensen	weer	om	zich	heen	
kijken.	Oog	voor	een	ander	hebben,	elkaar	
niet	in	de	steek	laten.

Vaak	moet	je	eerst	vast	lopen,	moet	eerst	
iets	gebeuren	voor	er	verandering	kan	ko-
men.	Deze	situatie	zou	best	eens	een	posi-
tieve	wending	kunnen	geven	aan	onze	ma-
terialistische	maatschappij.	Andere	 zaken	
zijn	ook	belangrijk	en	 in	deze	omstandig-
heden	wordt	 dat	 ineens	 duidelijk.	Als	we	
dat	 na	de	 crisis	 ook	 vast	 kunnen	houden,	
zou	mooi	zijn.

Maar	 eerst	maar	 eens	 dit	 ongrijpbare	 co-
ronavirus	kwijt	zien	te	raken	en	liefst	met	
zo	min	mogelijk	persoonlijke	ellende.	Allen	
die	getroffen	zijn	van	harte	beterschap.

Ton Biberon
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Frank Verhoof
Gagarinstraat 26   5175VE Loon op Zand
06-26781499   fvhinstallaties@ziggo.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

 

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.  
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Werd corona voorspeld?

De	thriller	‘The	Eyes	of	Darkness’	werd	ge-
publiceerd	 in	1981	 (bijna	40	 jaar	geleden	
dus).	Het	verhaal	gaat	over	een	moeder	die	
een	zoektocht	onderneemt	om	te	ontdek-
ken	of	haar	zoon	is	overleden	of	nog	steeds	
in	 leven	 is.	Er	komen	enkele	merkwaardi-
ge	passages	 in	voor	die	zeker	vandaag	de	
wenkbrauwen	doen	fronsen.

Ik	citeer:
•	“Om	 dat	 te	 begrijpen,”	 zei	 Dombey,	
“moet	 je	 twintig	 maanden	 teruggaan.	
Toen	liep	een	Chinese	wetenschapper,	Li	
Chen	 genaamd,	 over	 naar	 de	 Verenigde	
Staten	met	een	diskette	waarop	alle	ge-
gevens	 van	China’s	 belangrijkste	 en	do-
delijkste	 biologisch	 wapen.	 Ze	 noemen	
het	 ‛Wuhan-400’	 omdat	 het	 ontwikkeld	
werd	 in	 de	 RDNA-laboratoria	 net	 bui-
ten	de	stad	Wuhan.	En	het	was	de	400ste	

levensvatbare	 stam	 van	 door	 de	 mens	
gemaakte	 micro-organismen	 die	 in	 dat	

onderzoekscentrum	 gecreëerd	 werden.	
‛Wuhan-400’	 is	 een	 perfect	wapen.	 Het	
besmet	alleen	mensen.	Geen	enkel	ander	
levend	organisme	kan	er	drager	van	zijn.	
En	zoals	syfilis	kan	Wuhan-400	buiten	het	
lichaam	van	een	mens	niet	langer	dan	1	
minuut	 overleven.	 (...)	 Als	 de	 gastheer	
sterft,	 sterft	 ook	 het	 Wuhan-400	 virus	
met	hem	zodra	de	temperatuur	van	het	
dode	 lichaam	onder	68°	graden	Fahren-
heit	daalt	(eigen	vertaling).	(68°	Fahren-
heit	=	20°	Celsius)

•	In	2020	zal	een	ernstige	soort	longontste-
king	zich	verspreiden	over	de	hele	wereld	
die	de	longen	en	de	bronchiën	aantast	en	
die	bestand	is	tegen	alle	bekende	behan-
delingen.	Minstens	even	verbijsterend	is	
het	feit	dat	de	ziekte	even	snel	zal	ver-
dwijnen	 als	 ze	 optrad,	 tien	 jaar	 later	
opnieuw	zal	toeslaan	en	dan	volledig	zal	
verdwijnen.	(eigen	vertaling)

Toch	wel	heel	merkwaardig!

Jef Pepermans

Collecte Hartstichting

De	geplande	jaarlijkse	deur	aan	deur	col-
lecte,	welke	gehouden	zou	worden	van		5	
t/m	11	april	gaat	niet	door.	 I.v.m.	de	uit-
braak	van	het	Coronavirus	is	het	niet	ver-
antwoord	 om	 de	 collecte	 nu	 te	 houden.	
Hopelijk	zal	dit	later	in	het	jaar	alsnog	kun-
nen	plaats	vinden.

Zegt	u:	“wat	jammer,	ik	had	zo	graag	een	
donatie	 willen	 overmaken”,	 dat	 kan	 als-
nog.	 Open	 dan	 de	 site:	 ‘Doneer	 aan	 de	
Hartstichting’.	□
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DE KAT KOMT NAAR U TOE!
Wij bezorgen Dinsdag t/m Zondag 

van 16 :30-20:30 in Loon op Zand en Udenhout

Bel  jouw beste l l ing door op 013-5909604
Bezorgkosten € 2 ,50. Voor beste l l ingen boven € 15 ,00 grat is

Schoorst raat 37
Udenhout

013-5909604

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

BREEKBROOD met smeersels                  € 5 ,00
BITTERBALLEN met mosterdmayonaise             € 5 ,00
BITTERGARNITUUR 16 stuks                  € 8 ,50
KAASPLATEAU met bierst roop                 € 5 ,50
MOINKBALLEN 6 stuks met BBQ saus              € 6 ,00 

BURGER met pul led chicken,  re l ish ,  BBQ saus,  cheddar en f r iet     € 12 ,50
SCHNISCHNITZEL met knoflooksaus,  sa lade en f r iet           € 12 ,50

FLAMMKUCHEN                         € 10,00
Klass iek ,  Pul led Chicken,  Gei tenkaas,  Toni jn ,  Zalm of Nacho’s 

FLAMMKUCHEN MINI met banaan en ro lo ’s  (per 2 stuks)    € 7,50

Bericht van de Toren-redactie

Ondanks	de	situatie	die	is	ontstaan	met	be-
trekking	tot	het	Corona-virus,	is	de	redac-
tie	er	toch	in	geslaagd	de	editie,	die	u	nu	
in	handen	heeft,	samen	te	stellen:	ook	al	
moest	er	het	een	en	ander	worden	georga-
niseerd	om	dat	allemaal	voor	elkaar	te	krij-
gen.	 Dat	 neemt	 niet	weg	 dat	 deze	 editie	
minder	bijdragen	bevat	dan	wat	u	in	de	re-
gel	van	ons	gewend	bent.	In	eerste	instan-
tie	kwamen	de	bijdragen	voor	deze	editie	
wel	 binnen,	 maar	 naarmate	 de	 bericht-
geving	 rondom	 het	 Corona-virus	 ernstiger	
werden,	 waardoor	 evenementen	 moesten	
worden	geannuleerd,	kreeg	de	redactie	als	
gevolg	daarvan	steeds	meer	verzoeken	om	
de	aangeboden	artikelen	daarover	niet	 te	
publiceren.	

Voor	wat	 de	 volgende	Rond	de	Toren-edi-
tie	van	8	april	betreft,	is	het	de	bedoeling	
deze	geheel	 volgens	planning	uit	 te	 laten	

komen.	 Echter:	 dat	 is	
geheel	 afhankelijk	 van	
de	 situatie	 die	 op	 dat	
ogenblik	 heerst.	 Mocht	
het	 zo	 zijn	dat	de	vol-
gende	 editie	 niet	 kan	
verschijnen,	 dan	 ma-
ken	 we	 dat	 kenbaar	
via	onze	website	www.
ronddetoren.nl	 of	 via	
sociale	 media.	 Blijf	
vooral	 uw	 berichten	 doorsturen	 naar	 ons	
via	 info@ronddetoren.nl,	want	we	zullen	
er	alles	aan	doen,	voor	zover	mogelijk,	om	
ook	de	volgende	editie	bij	u	 in	de	bus	 te	
krijgen!

We	 zitten,	 ook	 in	 Loon	 op	 Zand,	 in	 een	
moeilijke	periode.	En	het	ziet	er	naar	uit	
dat	dit	nog	wel	even	zal	duren.	Dat	vraagt	
om	geduld,	begrip	en	zorg	voor	elkaar.	We	
wensen	u	daarbij	alle	sterkte	toe!

Redactie Rond de Toren
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 5

DE TIJD VAN TOEN   
(Loon op Zand 1929-1962)

Jan	van	Rooij	heeft	een	aantal	gebeurtenis-
sen,	 anekdotes	 en	 belevenissen	 als	melk-
venter	 in	het	dorp	 in	het	Loons	op	schrift	
gesteld.	Zijn	zoon	Ad	heeft	ze	 ‘vertaald’.	
De	verhalen	geven	een	mooi	inkijkje	in	het	
leven	van	hem	en	de	inwoners	van	Loon	op	
Zand	 in	de	periode	1929	 tot	1962.	 In	een	
aantal	afleveringen	mogen	we	deze	verha-
len	publiceren	 in	Rond	de	Toren.	Vandaag	
aflevering	5.

Yoghurt uit Udenhout of Tilburg?
De	 sanering	 kwam	 en	 ik	 begon	 toen	 ook	
melk	te	brengen	bij	het	gezin	van	de	dok-
ter.	Dat	was	niet	leuk	voor	me	en	ook	niet	
voor	 het	 dienstmeisje	 van	 de	 dokter.	 Het	
was	een	dochter	van	mijn	collega	van	mij	
en	die	betrok	de	melk	van	C.T.M.	uit	Tilburg	
en	ik	van	St.Isidorus	uit	Udenhout	(foto	on-
der).	Er	kwamen	al	gauw	klachten	want	die	
kinderen	 lusten	 de	 yoghurt	 uit	 Udenhout	
niet.

Wat	nu	te	doen.	Mijn	collega	had	ook	een	
klant	die	de	yoghurt	uit	Tilburg	niet	wilde.	
Dus	 wij	 besloten	 ’s	 morgens	 twee	 flesjes	
yoghurt	te	ruilen	en	dat	was	tot	tevreden-
heid	 van	 die	 klanten.	Maar	 het	 liep	weer	
mis,	want	de	fabrieken	deden	er	capsules	

op	met	andere	kleuren.	Mijn	zoon,	een	jon-
gen	van	15	jaar,	kwam	naar	mij	toe	en	zei:	
“pa,	 u	moet	 bij	 de	 vrouw	 van	 de	 dokter	
komen	want	er	zijn	klachten.”	Ik	al	kwaad	
en	zei	tegen	hem:	“wat	heb	je	nu	weer	uit-
gehaald.”	Mijn	zoon	zei:	“niks	pa,	maar	de	
yoghurt	hebben	ze	mij	mee	terug	gegeven.”	
Ik	zei:	“kom	op	en	breng	die	yoghurt	mee.”	
Bij	het	loket	(raam)	aangekomen	vroeg	ik:	
“Zijn	er	klachten	mevrouw?”	Zij	zei:	“Ja,	
want	 de	 kinderen	 lusten	 de	 yoghurt	 niet	
meer	want	zij	worden	er	telkens	ziek	van	
en	dat	is	allemaal	de	schuld	van	uw	zoon,	
want	die	vertikt	het	om	de	yoghurt	uit	Til-
burg	mee	te	brengen.	Ziet	u	zelf	maar	het	
staat	immers	op	de	capsules.”

Toen	 ik	 het	 zag,	 vroeg	 ik:	 “Is	 de	 dokter	
thuis?”	 Zij	 vroeg	 aan	mij;	 “Wat	 heeft	 de	
dokter	daar	mee	te	maken?”	Ik	antwoord-
de:	 “Ik	 denk	 heel	 veel,	want	 volgens	mij	
heeft	uw	hulp	hier	mee	te	maken.	Kijkt	u	
zelf	maar	want	de	capsule	is	van	de	C.T.M.	
uit	Tilburg	 en	 van	nu	 af	 zullen	uw	kinde-
ren	yoghurt	uit	Udenhout	moeten	eten	en		
anders	maar	niets.”	De	volgende	dag	heb-
ben	mijn	 collega	 en	 ik	 besloten	 om	 geen	
yoghurt	 meer	 te	 ruilen.	 Hij	 zou	 het	 zijn	
dochter	vertellen	en	wij	waren	tot	ons	bei-
der	genoegen	van	het	ruilen	af.

De litermaat
Het	was	bij	een	bakker	waar	ik	de	laan	uit	
moest.	Want	 zijn	 vrouw	had	 de	 tien	 liter	
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melk	 die	 ik	 in	 de	 emmer	 had	 gedaan	 na-
gemeten	en	kwam	er	een	liter	aan	te	kort.	
Ik	werd	kwaad	en	ging	naar	de	bakkerij	en	
vertelde	 tegen	 haar	man	 wat	 er	 gebeurd	
was.	 Haar	 man	 schreeuwde	 tegen	 haar:	
"Hoe	kom	je	daar	nou	bij?”	De	vrouw	ant-
woordde	hem:	“nou,	ik	wilde	het	wel	eens	
weten	en	dit	is	het	resultaat.”

Ik	wilde	de	litermaat	zien	die	ze	gebruikt	
had.	Ze	pakte	die	uit	de	kast.	Het	was	een	
litermaat	van	emaille	en	die	was	niet	ge-
ijkt	of	gekeurd.	Toen	zij	die	op	de	aanrecht	
gezet	 had	 nam	 ik	 ook	 de	mijne	 en	 vulde	
hem	met	melk,	goot	die	melk	 in	de	maat	
waar	zij	mee	gemeten	had	en	toen	zagen	
we	samen	dat	die	van	hen	twee	centimeter	
groter	was.	De	bakker	pakte	hun	maatbe-
ker	en	gooide	hem	op	de	grond	en	stampte	
hem	plat.	De	boze	bui	was	bij	allen	voorbij	
en	we	leefden	gewoon	verder.

De roze onderbroek
Op	een	morgen,	het	was	dicht	bij	een	bus-

halte	en	een	fabriek.	Toen	daar	een	flinke	
uit	de	kluit	gewassen	 jonge	moeder	 langs	
kwam	met	een	zoontje	aan	de	hand	van	on-
geveer	vier	jaar	oud.	Zij	liep	naar	de	bus-
halte	 en	was	 net	 de	 fabriek	 voorbij	 toen	
iedereen	 begon	 te	 lachen	 en	 te	 roepen.		

Toen	ik	zag	waar	het	om	ging,	liep	ik	dwars	
de	straat	over	naar	haar	toe	en	ik	zei	tegen	
haar:	 “Mevrouw,	 luister	 eens	 even.”	 Dat	
deed	ze	niet	en	zei	tegen	mij:	“verrek	jij	
ook	maar,	want	 jij	bent	net	als	die	ande-
ren.

Toen	ik	haar	vroeg:	“U	bent	zeker	net	naar	
de	 W.C.	 geweest”,	 schrok	 ze	 want	 haar	
rokken	zaten	 in	haar	roze	onderbroek.	Ze	
rukte	aan	haar	rok	en	het	doek	viel.	

Nu	ik	er	aan	denk	moet	ik	nog	lachen.	Het	
personeel	 lachte	 spontaan	 mee.	 Het	 was	
iets	moois…

Wordt vervolgd
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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Nieuw! Padellen in Loon op Zand

Padel	wordt	 steeds	 populairder	 in	 Neder-
land.	Steeds	meer	verenigingen	leggen	een	
of	meerdere	padelbanen	aan	om	een	nieu-
we	impuls	te	geven	aan	de	club.	Vanaf	het	
najaar	kunnen	we	ook	in	Loon	op	Zand	gaan	
padellen.	Maar	wat	is	nu	eigenlijk	padel?

Wat is padel?
Padel	 is	 een	 combinatie	 van	 tennis	 en	
squash.	Je	speelt	het	2	tegen	2	op	een	baan	
met	4	glazen	wanden.	Het	gebruik	van	de	
wanden	om	de	baan	geeft	het	spel	een	ex-
tra	dimensie.	Net	als	bij	tennis	mag	de	bal	
1	 keer	 het	 oppervlakte	 raken	 voordat	 hij	
naar	de	overkant	moet.	Net	als	bij	squash	
kan	dit	de	grond	of	de	wand	zijn.	De	wan-
den	maken	dat	een	onhaalbare	bal	alsnog	
haalbaar	 wordt,	 maar	 ook	 dat	 gevoel	 en	
tactiek	nog	belangrijker	zijn	dan	bij	tennis.	

De	 kleinere	 baan	 en	 het	 gebruik	 van	 de	
wanden	maakt	padel	een	explosieve	sport	
waarbij	 snelheid	 en	 uithoudingsvermogen	
minder	cruciaal	zijn.	Het	is	makkelijk	op	te	
pakken	 en	 de	 spelregels	 en	 puntentelling	
zijn	 hetzelfde	 als	 bij	 tennis.	 Je	 gebruikt		
een	ander	racket	(padel).	Een	padelracket	
is	 kleiner	 dan	 een	 tennisracket	 en	 heeft	
geen	snaren,	maar	 is	van	fiberglas	of	car-

bon.	 De	 vergunning	 is	 inmiddels	 verleend	
aan	onze	club	en	ook	financieel	voldoen	we	
aan	alle	voorwaarden	om	de	banen	snel	te	
gaan	aanleggen.

Wil	 je	 meer	 weten	 over	 de	 mogelijkhe-
den	van	padel	of	jij	je	al	aanmelden	voor	
deze	dynamische	sport,	stuur	dan	even	een	
email	naar	padel@tennisloz.nl. U	ontvangt	
dan	snel	meer	info	aangaande	tarieven	en	
abonnementen.

Wilt	 u	 zien	 hoe	 de	 sport	 er	 uitziet,	 open	
dan	YouTube	en	zoek	op	‛padel’.	Je	vindt	
daar	fantastisch	actiefilmpjes.

Sjoerd Lemmens, Ad van Ierland,  
Alexander van de Akker, Daan Bressers, 
Harm van Hoof en Jeroen Mutsaers

 °Padelbaan.

 °Padel racket.
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,05% 
Reaal    1,06% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,48% 
Lloyds Bank  1,48% 

30 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,89% 
NIBC Direct  1,89% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Schijfstraat 26-A 
5061KB Oisterwijk  
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Het	Duo	Maestro	&	Co	verzorgt	voor	u	op	deze	lentedag	een	luister-	en	meezingconcert,	waar	
u	gegarandeerd	blij	van	wordt.	Waarvan	de	liedjes	in	uw	hoofd	blijven	spelen,	terwijl	u	na	
afloop	een	wandeling	door	de	prachtige	kasteeltuin	maakt.	Waarvan	u	samen	nog	wat	na	ge-
niet	op	het	terras	van	Het	Koetshuis.
Leuker	kunnen	we	het	voor	u	op	deze	zondagochtend	in	Loon	op	Zand	echt	niet	maken!
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Open Tuinen bij ‘Ons Buiten’

In	de	vorige	Rond	de	Toren-editie	is	in	het	
artikel	 over	 de	 aanstaande	 ‘Open	Tuinen’	
van	‘Ons	Buiten’	van	Toon	en	Nellie	van	den	
Hout	op	het	adres	Kraanven	10	in	Loon	op	
Zand,	verkeerde	data	opgenomen.

‘Ons Buiten’ is tijdens de 'Open Tuinen' 
open op de zondagen 26 april, 21 mei, 5 
juli en 23 augustus.

U	bent	dan	van	harte	welkom	om	te	genie-
ten	van	al	het	natuurlijke	moois!

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

 
MOBIEL: 06-21971018 
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In maart en april spreekuren en voorlichtingen in Noord-Brabant

Belastingdienst en partners bieden hulp   
bij belastingaangifte in Noord-Brabant

Het	is	weer	aangiftetijd.	Tot	1	mei	kunnen	
mensen	 aangifte	 doen.	 Voor	 iedereen	 die	
zelf	geen	aangifte	kan	doen,	bieden	de	Be-
lastingdienst	en	partners	op	verschillende	
manieren	hulp.	Bijvoorbeeld	bij	belasting-
kantoren	en	in	bibliotheken.	Daardoor	is	in	
heel	het	land	ondersteuning	altijd	dichtbij.	
Tot	op	heden	zijn	er	al	bijna	30.000	afspra-
ken	gemaakt	voor	hulp	bij	aangifte.

De	 Belastingdienst	 begrijpt	 dat	 belasting-
aangifte	soms	 ingewikkeld	kan	zijn.	Daar-
om	 biedt	 de	 Belastingdienst	 zelf	 hulp	 via	
de	website	www.belastingdienst.nl,	social	
media,	de	Belastingtelefoon	en	op	29	loca-
ties	in	het	land.	Om	iedereen	dichtbij	huis	
hulp	te	bieden,	kunnen	mensen	ook	terecht	
bij	 zo’n	 700	maatschappelijk	 dienstverle-
ners	die	(vrijwel)	belangeloos	hulp	bij	aan-
gifte	 bieden.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 maat-
schappelijke	organisaties,	sociaal	werkers,	
wijkcentra,	 bibliotheken	 en	 buurthuizen,	
formulierenbrigades,	studenten	en	vak-	en	
ouderenbonden.
Een	 overzicht	 van	 belastingspreekuren,	
voorlichtingen	 en	 het	 maken	 van	 een	 af-
spraak	 bij	 bibliotheken	 bij	 u	 in	 de	 buurt	
vindt	u	 in	de	Gids	Voor	Nederland	 (www. 
belastingdienst.gidsvoornederland.nl).	
Ook	kunnen	mensen	gebruik	maken	van	fis-
caal	intermediairs.

Vorig	 jaar	 bezochten	 87.000	 mensen	 tij-
dens	de	aangifteperiode	een	van	de	balies	
van	de	Belastingdienst	voor	hulp	bij	aangif-
te.	Dat	leverde	in	totaal	67.000	ingediende	
aangiften	op.

DigiD-machtigingscode aanvragen
Iedereen	die	de	belastingaangifte	door	ie-
mand	 anders	 laat	 doen,	 heeft	 een	 DigiD-
machtiging	 nodig.	 Hierdoor	 hoeven	 per-
soonlijke	 DigiD-gegevens	 niet	 te	 worden	
gedeeld.	Wie	 vorig	 jaar	 een	machtigings-
code	heeft	gebruikt,	 kreeg	de	code	auto-
matisch	thuisgestuurd.
Is	dat	niet	het	geval?	Vraag	dan	een	mach-
tigingscode	aan.	Wie	een	DigiD	heeft,	kan	
zelf	 online	 binnen	 enkele	 minuten	 een	
machtigingscode	 opvragen.	 Telefonisch	
aanvragen	 kan	 ook	 via	 de	 DigiD-helpdesk	
(088-123	6555).
De	aanvrager	ontvangt	de	machtigingscode	
dan	binnen	een	week	per	post.	Als	er	ook	
voor	 de	 fiscaal	 partner	 aangifte	 gedaan	
wordt,	 is	 voor	 deze	 persoon	 een	 aparte	
machtiging	nodig.

Ga	voor	meer	informatie	over	hulp	bij	aan-
gifte	 naar	 belastingdienst.nl/aangifte.	
Zie	voor	de	Gids	van	Nederland	belasting-
dienst.gidsvoornederland.nl.

Over de belastingaangifte
De	Belastingdienst	nodigt	6,8	miljoen	par-
ticulieren	 uit	 om	 aangifte	 te	 doen	 over	
2019.	 De	 Belastingdienst	 voert	 campagne	
om	mensen	er	op	attent	te	maken	vóór	1	
mei	2019	hun	aangifte	juist	en	volledig	te	
versturen.	Tijdens	de	aangifteperiode	staat	
de	 website:	 belastingdienst.nl/aangifte 
centraal.	□
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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 € 15,15
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,00
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,00
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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Masserend MamaCafé
MamaCafé	 Loon	 op	 Zand	 ging,	 ondanks	
het	coronavirus,	gewoon	door!	We	konden	
merken	dat	de	opkomst	minder	was,	maar	
daardoor	niet	minder	gezellig	en	leerzaam.	
Het	 intieme	groepje	maakte	het	mogelijk	
om	nog	eens	extra	in	te	zoomen	op	de	in-
dividuele	 situatie	 en	 bijkomende	 vragen.	
Iets	wat	deze	masserende	ochtend	tot	een	
exclusieve	ochtend	maakte.

Graag	 maak	 ik	 iedereen	 er	 nog	 eens	 op	
attent	dat	er	grenzen	zitten	aan	het	mas-
seren	 van	 kinderen	 (en	 baby’s),	 alsook	
belangrijke	 randvoorwaarden.	 Zij	 die	 zijn	
geweest	 zullen	 in	elk	 geval	 niet	 vergeten	
dat	je	kinderen	niet	kunt	masseren	zonder	
zelf	te	‘vertragen’.	Mochten	er	nog	vragen	
opkomen,	dan	kun	je	me	tijdens	het	Mama-
Café	altijd	aanspreken	of	contact	opnemen	
via	 mijn	 praktijk	 KUZZ,	 Kracht	 uit	 Zeven	
Zonnestralen.

Volgende	 maand,	 op	 3	 april,	 hebben	 we	
een	Mama	MediaCafé.	We	sluiten	de	Media	
Ukkie	Dagen	van	de	bibliotheek	af	door	het	
gezamenlijk	te	hebben	over	boeken,	sites	
en	apps	voor	kinderen	van	0-6	jaar.	Daar-
naast	hebben	we	 Irma	van	LCL	Fotografie	
bereid	gevonden	haar	kennis	en	ervaringen	
met	ons	te	delen	over	het	fotograferen	van	
kinderen.	Zij	zal	haar	apparatuur	klaarzet-
ten	zodat	er	ook	prachtige	foto’s	gemaakt	
kunnen	 worden	 van	 de	 kinderen.	 Voel	 je	
thuis.	Wees	welkom!

Karin van der Bruggen
Initiatiefnemer MamaCafé Loon op Zand

Inzamelen oud papier Uno Animo

Helaas,	 door	 het	 in-
storten	 van	 de	 oud	
papiermarkt	is	er	geen	
afzet	meer	en	 zal	 het	
oud	papier	niets	meer	
opbrengen.
Sterker	 nog:	wij	moe-
ten	al	betalen	voor	het	

ophalen	 en	 legen	 van	 de	 afzetcontainer.	
Dat	is	dus	de	omgekeerde	wereld	en	daar-
om	hebben	we	tot	onze	grote	spijt	moeten	
besluiten	om	de	oud	papierinzameling	nog	
deze	maand	te	gaan	stoppen.

Oude	kleding	en	frituurvet	blijven	we	wel	
inzamelen.	 Er	 staan	 containers	 hiervoor	
binnen	de	poort.	Hartelijk	dank	aan	ieder-
een	die	mee	gedaan	heeft	om	extra	inkom-
sten	te	generen	voor	onze	clubkas.

Anjo Damen, namens v.v. Uno Animo
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Donoren zijn van levensbelang
Op	1	juli	a.s.	gaat	de	nieuwe	donorwet	in.	
Iedere	 Nederlander	 van	 18	 jaar	 en	 ouder	
moet	dan	een	keuze	gemaakt	hebben	over	
orgaandonatie.	 Het	 is	 best	 een	 ingewik-
keld	onderwerp	met	moeilijke	keuzes.	De	
seniorenvereniging	Loon	op	Zand	verzorgt	
voor	u	een	lezing,	die	door	dhr.	J.	van	der	
Schans	van	de	Nederlandse	Stichting	Trans-
plantatie	gehouden	wordt.	De	lezing	staat	
gepland	op	woensdagmiddag	20	april	2020	
om	 14.00	 uur	 in	 Venloene.	 U	 krijgt	 die	
middag	op	al	uw	vragen	een	antwoord.	In	
de	volgende	editie	van	dit	blad	geven	we	
meer	informatie.

Onze bridgeclub
Iedere	maandagochtend	van	10.00	uur	tot	
12.00	 uur	 wordt	 er	 in	 de	 accommodatie	
van	onze	vereniging	in	Venloene	bridge	ge-
speeld.	Dit	 gebeurt	 onder	 leiding	 van	Vin	
van	Gennip	en	Nelly	van	de	Hout	met	on-
dersteuning	van	Cock	Dusée.	Als	u	interes-
se	hebt	om	het	spel	te	leren	maar	om	mee	
te	spelen	kom	dan	op	de	maandagochtend	
binnen	 en	 oriënteer	 u	 op	 de	mogelijkhe-
den.	De	aanwezigen	zullen	daarbij	behulp-
zaam	zijn.

Opera ook in ons theater
Zowel	de	muziekmiddagen	als	de	filmvoor-
stellingen	worden	goed	bezocht.	Dus	waar-
om	geen	combinatie	van	twee	succesvolle	
activiteiten?	 Op	 vrijdag	 17	 april	 vertonen	
we	 de	 Opera	 Don	 Giovanni	 van	 Wolfgang	
Amadeus	Mozart	 op	 het	witte	 doek	 in	 de	
theaterzaal	 van	 Venloene.	Aanvang	 14.00	
uur.	Entree	€	2,-,	inclusief	een	kopje	koffie	
tijdens	de	pauze.

Op	woensdag	15	april	zal	Theo	Vossen	een	
inleiding	 verzorgen	bij	de	opera	Don	Gio-
vanni.	Op	zijn	bekende	manier	zal	hij	ver-
tellen	over	Mozart	als	persoon	en	als	com-
ponist,	het	tijdsbeeld	waarin	hij	leefde	en	
werkte.	 Hij	 vertelt	 over	 de	 dirigent,	 het	
uitvoerend	orkest,	de	solisten,	het	verhaal,	
maar	vooral	zal	hij	ons	laten	genieten	van	
muziek	uit	deze	opera.	Door	deze	middag	
bij	te	wonen	zult	U	veel	meer	kunnen	ge-
nieten	van	deze	prachtige	opera	tijdens	de	
opvoering	op	17	april.	Deze	inleiding	vindt	
plaats	 in	 G1-2	 en	 start	 om	 14.00	 uur.	 De	
kosten	 voor	 deze	middag	 bedragen	 €	 3,-.	
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Dit	 is	 inclusief	 een	 kopje	 koffie.	 U	 hoeft	
zich	voor	beide	middagen	vooraf	niet	aan	
te	melden.	Zorg	wel	dat	u	op	tijd	aanwezig	
bent.

Mozart: Don Giovanni
Leporello	houdt	de	wacht	bij	het	huis	van	
de	 Commendatore	 en	 beklaagt	 zijn	 lot,	
hij	zou	liever	de	vrijheid	van	Don	Giovan-
ni	 hebben,	 die	 gemaskerd	 de	 kamer	 van	
Donna	Anna	 is	binnengedrongen.	Don	Gio-
vanni	stormt	naar	buiten,	achternagezeten	
door	Donna	Anna.	Zijn	ze	gestoord	 in	hun	
minnekozen,	 is	 ze	verkracht	of	 is	de	ont-
moeting	uit	de	hand	gelopen?	De	Commen-
datore	 komt	 toegesneld	 en	 raakt	 met	 de	
binnendringer	in	gevecht,	waarin	de	Com-
mendatore	wordt	gedood	 In	een	volgende	
scène	verschijnt	Donna	Elvira,	op	zoek	naar	
de	man,	die	haar	heeft	misleid.	Don	Gio-
vanni	 geeft	 Leporello	 volmacht	haar	alles	
duidelijk	te	maken	en	verdwijnt.	Leporello	
bezingt	dan	in	de	degisteraria	de	lange	lijst	
van	 veroveringen	 van	 zijn	 baas.	 Don	Gio-
vanni	trekt	met	Leporello	verder	en	komt	
terecht	 in	 een	 boerenbruiloft.	 Hij	 nodigt	
alle	gasten	uit	in	zijn	huis.

Zijn	 doel:	 Hij	 wil	 met	 de	 bruid,	 Zerlina,	
achterblijven.	 Masetto,	 de	 bruidegom,	
protesteert	maar	is	niet	bestand	tegen	Don	
Giovanni.	Alleen	met	Zerlina	zingt	Don	Gio-
vanni	met	haar	het	veroveringsduet	La	chi	

darem	la	mano.	Don	Giovanni	en	Leporello	
gaan	naar	het	feest,	waar	ook	Donna	Anna,	
Elvira	en	Don	Ottavio	gemaskerd	verschij-
nen.	Don	Giovanni	zet	zijn	poging	Zerlina	
te	 veroveren	 voort,	maar	wordt	 gedwars-
boomd	 door	 de	 jaloerse	 Masetto.	 Anna,	
Elvira	 en	 Ottavio	 waarschuwen	 Don	 Gio-
vanni,	 dat	 iedereen	 zijn	 schurkenstreken	
door	heeft.

In	het	tweede	bedrijf	wisselen	Don	Giovan-
ni	en	Leporello	van	kleren,	zodat	Leporello	
Donna	Elvira	verleidt	en	Don	Giovanni	de	ka-
menierster	van	Donna	Elvira	kan	verleiden.	
Na	allerlei	verwikkelingen	van	verraad,	ja-
loezie,	verwijten,	gevechten	en	vlucht	ont-
moeten	Don	Giovanni	 en	 Leporello	 elkaar	
weer	 in	de	buurt	 van	een	 standbeeld	van	
de	 Commendatore.	 Terwijl	 Don	 Giovanni	
moet	lachen	om	wat	Leporello	vertelt,	ho-
ren	zij	de	stem	van	de	Commendatore	uit	
het	 standbeeld	 komen.	 Een	 inscriptie	 op	
het	beeld	vermeldt	dat	het	beeld	op	wraak	
wacht.	 Leporello	 is	 verstijfd	 van	 angst,	
maar	Don	Giovanni	 nodigt	 het	 standbeeld	
uit	voor	een	souper.	De	maaltijd	wordt	op-
gediend	en	daar	verschijnt	het	standbeeld.	
Hij	 waarschuwt	 Don	 Giovanni:	 Het	 is	 tijd	
om	berouw	 te	 tonen.	 Die	weigert	 echter,	
vlammen	 laaien	 op	 en	 Don	 Giovanni	 ver-
dwijnt	naar	de	onderwereld.	□

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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1/6 vGvL-sluitwerk -22

ContourDeTwern sluit fysiek 
de deuren, maar blijft present

De	bestrijding	van	het	coronavirus	is	in	een	
nieuwe	fase	beland.	Nu	alle	ontmoetings-
plekken	in	het	hele	land	op	slot	gaan,	sluit	
ook	 ContourdeTwern	 de	 deuren	 van	 haar	
buurthuizen	 en	 wijkcentra	 voor	 drie	 we-
ken,	tot	en	met	6	april.
Was	voor	het	weekend	de	inzet	ook	nog	ge-
richt	 op	 het	 zoveel	mogelijk	 openhouden	
van	de	centra	voor	inloop	en	kleinschalige	
ontmoeting,	nu	komt	de	focus	vol	te	liggen	
op	 presentie,	 digitaal	 of	 telefonisch,	 het	
voorkomen	van	dreigend	isolement	van	ou-
deren	en	kwetsbare	personen	en	het	voor-
komen	van	verveling	bij	jeugd	en	jongeren.	

Er	 is	 uiteraard	 goed	 overleg	 met	 de	 me-
degebruikers	van	de	centra,	zoals	bijvoor-
beeld	 bibliotheken,	 kinderopvangorgani-
saties	en	prikposten,	over	 toegang	 tot	de	
locatie	voor	hun	medewerkers	en	klanten.	
Daarnaast	 is	 ContourdeTwern	 druk	 bezig	

met	het	inrichten	van	nieuwe	dienstverle-
ning	 op	 afstand,	 onder	 andere	 in	 samen-
spraak	met	de	GGD	en	Thebe.	Dan	gaat	het	
bijvoorbeeld	 om	 het	 telefonisch	 benade-
ren	van	vaste	bezoekers	van	de	centra	of	
andere	mensen	die	eenzaam	of	hulpbehoe-
vend	zijn	of	die	binnen	moeten	blijven	om-
dat	ze	ziek	zijn,	al	dan	niet	als	gevolg	van	
besmetting	met	het	coronavirus.

Medewerkers	 kunnen	 in	 zo’n	 telefoonge-
sprek	 een	 inschatting	 gaan	 maken	 welke	
hulp	 of	 ondersteuning	 nodig	 en	 mogelijk	
is	en	dit	vervolgens	gaan	regelen.	Dat	kan	
zo	 eenvoudig	 zijn	 als	 het	maken	 van	 een	
praatje,	 maar	 ook	 het	 doen	 van	 bood-
schappen	of	afleveren	van	medicijnen.	Via	
website	 en	 sociale	 media	 houdt	 de	 Con-
tourdeTwern	iedereen	op	de	hoogte	van	de	
nieuwe	diensten.

AdviesPunt telefonisch   
en per mail bereikbaar
Het	 AdviesPunt,	 normaal	 gesproken	 be-
naderbaar	 voor	 inwoners	 van	Tilburg	 voor	
onder	 andere	 hulp	 en	 verwijzing,	 blijft	
opengesteld	als	centraal	meldpunt	voor	in-
woners	uit	alle	zestien	werkgebieden1	van	
ContourdeTwern,	waaronder	Loon	op	Zand.

Mensen	die	door	de	oproep	om	thuis	te	blij-
ven	voor	problemen	komen	te	staan,	die	ze	
niet	opgelost	krijgen	met	hulp	van	bijvoor-
beeld	buren	of	familie,	kunnen	het	Advies-
Punt	bellen.	Medewerkers	 kijken	dan	wat	
de	organisatie	zelf	kan	betekenen	of	zoe-
ken	uit	waar	bellers	voor	hulp	terecht	kun-
nen.	Het	AdviesPunt	is	op	werkdagen	tele-
fonisch	bereikbaar	op	013-5498646,	of	per	
e-mail	op:
adviespunt@contourdetwern.nl.

R-Newt vooral online present
Het	 jongerenwerk	 van	 ContourdeTwern,	
R-Newt,	wil	voorkomen	dat	 jeugd	en	 jon-
geren	die	de	hele	dag	thuis	zijn	zich	gaan	
vervelen.	De	organisatie	richt	zich	daarbij	
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niet	alleen	op	het	voorkomen	van	overlast,	
maar	focust	vooral	op	het	bieden	van	leuke	
activiteiten.	Er	wordt	volop	nagedacht	hoe	
dit	online	kan	worden	ingericht,	nu	fysieke	
ontmoeting	afgeraden	wordt.	
Daarnaast	blijven	jongerenwerkers,	zo	veel	
mogelijk	 digitaal	 en	 telefonisch,	 bereik-
baar	voor	jongeren	met	een	hulpvraag.	

Motto is en blijft ‘Nooit alleen’ 
Er	is	ook	veel	belangstelling	van	bewoners	
die	wat	voor	hun	medemensen	willen	be-
tekenen.	Gon	Mevis,	 bestuurder-directeur	
van	ContourdeTwern:	“We	zijn	erg	blij	met	
al	die	vrijwilligers	die	zich	aanbieden.	Zij	
laten	eens	te	meer	zien	hoe	waardevol	en	
aansprekend	ons	motto	‘Nooit	alleen’	is.

We	zijn	nu	aan	het	 inventariseren	hoe	en	
waar	we	deze	mensen	het	beste	kunnen	in-
zetten,	en	ook	hoe	we	kunnen	zorgen	dat	
vrijwilligers	 zichzelf	 niet	 onbewust	 in	 ge-
vaar	brengen	of	het	virus	helpen	versprei-
den.	Mensen	die	mee	willen	helpen	kunnen	
zich	melden	bij	ons	AdviesPunt,	maar	dan	
wel	 per	 mail	 op	 adviespunt@contourde-
twern.nl.	
Zo	voorkomen	we	overbelasting	van	de	te-
lefoonlijn	en	kunnen	we	bellende	hulpvra-
gers	voorrang	geven.”	□

Echo-nieuws
In	de	vorige	editie	van	Rond	de	Toren	heeft	
u	onze	oproep	om	eens	te	komen	kijken	op	
onze	 ‛Openbare	 Repetitie	 avond’	 van	 de	
Liedertafel	Echo	der	Duinen	op	16	maart	jl.	
kunnen	lezen.

Deze	 ‛Openbare	 Repetitie-
avond’	 hebben	 wij	 helaas,	
i.v.m.	de	Coronavirus	omstan-
digheden,	moeten	aflasten.
Indien	u	onverhoopt	toch	voor	
een	 gesloten	 deur	 heeft	 ge-
staan	bij	De	Wetering,	bieden	
wij	 onze	 excuses	 daarvoor	
aan.

Wij	 hopen	 natuurlijk	 zo	 spoedig	mogelijk	
deze	 avond	 alsnog	 door	 te	 laten	 gaan	 en	
brengen	u	daar	dan	graag	van	op	de	hoogte.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden van    
‛Liedertafel Echo der Duinen’

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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De Drie van Breda bekendste oorlogsmisdadigers in dit register

Het	 BHIC	 krijgt	 het	 register	 van	 Bredase	
Koepelgevangenis	 met	 ruim	 600	 Neder-
landse	 en	 Duitse	 oorlogsmisdadigers.	 Ze	
waren	verantwoordelijk	voor	het	opsporen	
van	Joodse	onderduikers	of	waren	betrok-
ken	bij	verschillende	razzia’s.	Weer	ande-
ren	 voerden	 Joden	 weg	 naar	 Duitse	 con-
centratie-	 en	 vernietigingskampen,	waren	
gevreesde	folteraars	of	infiltreerden	in	het	
verzet.	Stuk	voor	stuk	gewelddadige	poten-
taten	 die	 mensen	 treiterden	 en	 lichame-
lijk	 of	 psychisch	 vernederden,	 martelden	
en	mishandelden.	Het	Brabants	Historisch	
Informatie	Centrum	(BHIC)	in	’s-Hertogen-
bosch	heeft	een	afgedwaald	 inschrijvings-
register	van	de	Koepelgevangenis	in	Breda	
met	oorlogsmisdadigers	gekregen.

“Het	bevat	honderden	bekende	en	minder	
bekende	namen	van	Nederlandse	en	Duitse	
oorlogsmisdadigers.	Je	vindt	in	dit	register	
niet	alleen	hun	namen	terug,	maar	er	werd	
ook	genoteerd	waar	zij	vandaan	kwamen,	
wat	ze	precies	gedaan	hadden,	hoe	oud	zij	

waren	 en	 nog	 veel	meer.	Het	 is	 daardoor	
een	 prachtige	 bron	 voor	 allerlei	 soorten	
onderzoek.	Daarmee	vult	dit	 register	Bin-
nengekomen	 Oorlogsmisdrijven	 een	 be-
langrijke	 leemte	op	 in	het	archief	van	de	
gevangenis	van	Breda”,	aldus	rijksarchiva-
ris	Jan	Sanders.
Binnengekomen oorlogsmisdrijven
Vanaf	april	1947	werden	in	de	Koepelgevan-
genis	 in	 Breda	 veroordeelde	 Nederlandse	
en	 Duitse	 oorlogsmisdadigers	 opgesloten.	
Het	waren	mannen	die	na	de	oorlog	onder	
de	Bijzondere	Rechtspleging	tot	een	(forse)	
gevangenisstraf	 waren	 veroordeeld.	 Deze	
gevangenen	 werden	 bij	 binnenkomst	 in-
geschreven	in	het	register	Binnengekomen	
Oorlogsmisdrijven.	 Het	 register	 loopt	 van	
18	april	1947	tot	en	met	16	augustus	1957	
en	bevat	honderden	namen.	De	bekendste	
namen	in	het	boek	zijn	Franz	Fischer,	Fer-
dinand	aus	der	Fünten	en	Josef	Kotalla,	de	
drie	langst	zittende	Duitse	oorlogsmisdadi-

 ° Foto’s van het register Binnengekomen Oorlogs-
misdrijven van de Drie van Breda. (Foto BHIC).

 °Kotalla in zijn cel in de Koepelgevangenis in 
Breda, 1973/1974. Bron Foto W.L. Nouwen.
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gers	 in	Nederlandse	gevangenschap.	Ofte-
wel	De	Drie	van	Breda.

Bijna verloren gegaan
In	2000	lag	het	inschrijvingsboek	voor	oor-
logsmisdadigers	 in	 een	 ondergelopen	 kel-
der	 in	de	Koepelgevangenis	 in	Breda	toen	
een	oud-bewaarder	het	 zag	 liggen	en	het	
redde.	Hij	nam	het	mee	naar	huis	en	gaf	
het	later	aan	historicus/journalist	Richard	
Hoving	 die	 de	 oud-bewaarder	 voor	 zijn	
onderzoek	sprak	over	zijn	ervaringen	met	
Josef	Kotalla.	Hoving	mocht	het	boek	hou-
den.	
Hij	deed	onderzoek	naar	Josef	Kotalla,	een	
van	de	drie	 langstzittende	Duitse	oorlogs-
misdadigers	in	Nederlandse	gevangenschap,	
die	tot	zijn	dood	in	de	Koepelgevangenis	in	
Breda	heeft	gezeten.	Vorig	jaar	verscheen	
zijn	biografie	‘De	beul	van	Amersfoort.	Bio-
grafie	van	Josef	Kotalla	1908-1979’.	Na	het	
verschijnen	 hiervan	 vond	 Hoving	 het	 tijd	
om	afscheid	te	nemen	van	het	register	en	
het	terug	te	brengen	naar	het	archief	van	

 °Ondertekening historicus Richard Hoving en 
rijksarchivaris Jan Sanders (rechts). (Foto BHIC).

de	 gevangenis	 dat	 bewaard	wordt	 bij	 het	
BHIC	in	’s-Hertogenbosch.	Het	wordt	in	ver-
band	met	mogelijk	 nog	 levende	 personen	
voor	iedereen	openbaar	in	2028.	Onderzoe-
kers	 kunnen	onder	bepaalde	 voorwaarden	
toestemming	krijgen	om	dit	register	eerder	
in	te	zien.	□

 
Voorjaars workshop bloemschikken

Heb	je	ook	zin	om	met	de	materialen	die	
op	de	foto	staan	een	mooi	werkstuk	te	ma-
ken?	 Groei	 &	 Bloei	 de	 Langstraat	 organi-
seert	deze	vrolijke	en	kleurrijke	schikking	
op	dinsdagavond	7	april	a.s.
Het	wordt	een	voorjaars	bloemwerk,	maar	
als	je	het	leuk	vindt	om	er	een	paaswerk-
stuk	van	te	maken,	dan	zijn	de	eieren	en	
veren	ook	aanwezig!	

Je	kunt	terecht	in	buurthuis	Bloemenoord,	
Bloemenoordplein	 3	 te	Waalwijk.	 De	 zaal	
gaat	om	19.45	open.	De	kosten	zijn	€	22,50	
voor	leden	en	€	25,00	voor	niet-leden	van	
Groei	&	Bloei	(alle	materialen	inbegrepen).	
Opgeven	voor	deze	gezellige	avond	kan	via	
de	e-mail	van	Y.	Zwinkels:
ymzwinkels@gmail.com.	□
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

  T: 06 57 54 55 89      E: info@wvaneijndhoven.nl

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   

 

Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl



63

Yoga in Loon op Zand

Yoga	is	een	oude	Indiase	bewegingsleer	die	
tot	doel	heeft	de	mens	zowel	geestelijk	als	
lichamelijk	optimaal	te	laten	functioneren	
en	vrij	te	maken.	Tevredenheid,	vervulling,	
vitaliteit	 en	ook	efficiëntie	 kunnen	alleen	
dan	 werkelijk	 tevoorschijn	 komen	 als	 de	
basis	 daarvoor	 lichamelijk	 en	 geestelijk	
aanwezig	is.

Yoga	werkt	helend	op	onze	gezondheid.	Het	
lichaam	wordt	in	balans	gebracht,	bijvoor-
beeld	waar	het	de	spijsvertering	en	de	ze-
nuwstromen	 betreft.	 Spieren	 versoepelen	
en	de	algehele	lichaamshouding	verbetert.	
Hoewel	yoga	voor	een	belangrijk	deel	be-
staat	uit	het	‘werken’	met	oefeningen	–	het	
activeren	van	het	lichaam	–	is	er	ook	veel	
ruimte	voor	ontspanning.	Daarin	speelt	het	
bewust	 gebruiken	 van	de	 ademhaling	 een	
belangrijke	 rol.	 Aandacht,	 concentratie,	
adem	en	ontspanning	zijn	sleutelbegrippen	
voor	de	‘gezondheid’	van	de	geest.

Yoga	 heeft	 bewezen	 een	 bijzonder	 posi-
tieve	uitwerking	 te	hebben	bij	 de	behan-

deling	 van	 moderne	 klachten	 als	 presta-
tiedruk,	stress	en	burn-out.	Zo	vinden	we	
via	yoga	in	de	hectiek	van	alledag	een	weg	
naar	een	gezond	evenwicht	tussen	inspan-
nen	en	ontspannen.	Ontdaan	van	het	voort-
durende	gejaag	en	gehaast	dat	onze	tijd	zo	
kenmerkt.

De	 lessen	 worden	 gegeven	 op	 maandag-
avond	 en	 woensdagmorgen	 in	 Loon	 op	
Zand.	Wilt	u	meer	informatie	of	een	proef-
les	 volgen,	 belt	 u	 dan	 Wim	 van	 de	 Laar,	
gediplomeerd	 yogadocent,	 013-5367817,	
of	mail	wimvandelaar@kpnmail.nl.	U	kunt	
tevens	kijken	op	www.yogawimvandelaar.
nl,	ook	voor	andere	 lessen	en	de	medita-
tiecursussen.

In	de	zomermaanden	zijn	er	tweewekelijks	
yogalessen	 op	 zondagochtend	 in	 de	 tuin	
van	Het	Witte	Kasteel.	Ook	daar	bent	u	van	
harte	welkom!	□

            
 

3-Dorpen concert 2020 

 
m.m.v. 

 

Middenorkest Harmonie Kaatsheuvel 
 

Opleidingsorkest Sophia’s Vereeniging 
 

Muziekvereniging De Moer  
 

 

Wanneer : Zaterdag 28 maart 
Aanvang : 19.30 uur 
Waar : ‘t Maoske De Moer 
 

      gratis toegang 
 

Zaal is open om 19:00 uur 
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 e 
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 s 
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GEMEENTE LOON OP ZAND

GEMEENTEWINKEL
Het	Klavier,	Anton	Pieckplein	1	te	Kaatsheuvel
Postbus	7,	5170	AA		Kaatsheuvel.
.

Te bezoeken na telefonische afspraak.
Tel.	289111,	fax:	289289	 	
website:		www.loonopzand.nl
e-mail:		 info@loonopzand.nl

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J.	Minnaard,	Kamperfoelielaan	1.
Tel.	0416-361529,	spoednr.	0416-362878
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	 24.00	
uur.	 In	 het	weekend	bereikbaar	 voor	 spoedge-
vallen	van	08.00	uur	tot	24.00	uur.
Vanaf	00.00	uur	wordt	u	doorverwezen	naar	de	
Dienstapotheek	in	Tilburg,	Lage	Witsiebaan	2A,	
tel:	0900-2357323.

HUISARTSEN:

C.	Verheijen,	G.	Schoenmakers	en	E.	Nieu-
wenboer,	36	33	55,	spoednummer	36	45	70.	
Kamperfoelielaan	1	A,	Loon	op	Zand
www.huisartspraktijkverheijen.nl

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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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.

PRIKPOSTEN - Diagnostiek Brabant
Thebe	Loon	op	Zand	Doelen	2	 	
maandag	t/m	vrijdag	van	8.00	tot	9.30	uur.	
www.diagnostiekbrabant.nl	of	bel	013-5393636.

MAATSCHAPPELIJK WERK EN 
DIENSTVERLENING JUVANS
Wijkpunt	Pannenhoef,	Jacob	Ruijsdaelstraat	14,	
Kaatsheuvel,	tel.	675710,	bgg	073-6444244.
In	 Loon	op	Zand	di	 en	do	 van	11.00	 tot	 12.00	
uur	inloopspreekuur	Doelen	2,	zij-ingang	Thebe.

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie	voor	maatschappelijke	diensten
Bezoekadres:	 Anton	 Pieckplein	 4,	 Kaatsheuvel	
Tel:	280280,	e-mail:	info@contourdetwern.nl	
website:	www.contourdetwern.nl

THEBE
Organisatie	voor	wijkverpleging,	voeding	en	
dieet,	thuiszorgwinkel	en	personenalarmering.
Lage	Witsiebaan	2a,	Tilburg.	Voor	alle	diensten	
dag	en	nacht	bereikbaartel.	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,	0416-763000.

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.	0416-532321	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:	0416-362347
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris:	Ingrid	van	Iersel,	tel:	0416-362354.
e-mail:	kunstloonopzand@gmail.com.

EHBO-VERENIGING ST. RAFAËL
Secretaris:	Özlem	Savasli,	tel.	06-19663985
zie	ook:	www.ehbo-loonopzand.nl.

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat	 5.	 Open	 op	ma	 t/m	 vr	 11.00-15.00	
uur	en	za	van	10.00-12.30	uur.	Boeken	inleveren	
op	zaterdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 1e	 donderdag	 v.d.	maand	 van	 9.00	
tot	10.30	uur	in	Venloene	m.u.v.	feestdagen	en	
vakanties.	Postadres:	Venloene	brievenbusnr.	8,	
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
Repetitie	elke	woensdagochtend	in	De	Kiosk.
Info:	Lia	de	Meijer,	tel:	362836.

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
Repetitie	op	maandagavond	in	De	Wetering	van	
20.00-22.00	uur.	Info:	Bert	Jansen,	e-mail:		 	
bert.jansen1949@gmail.com,	tel:	06-51235971.

GEZELLIGHEIDSKOOR VITAMINE-C
Repetitie	 op	 donderdag	 bij	 De	 Wetering	 van	
20.00	 tot	 22.00	 uur.	Aanmelden	 via	 de	 site	 of	
tel.	363424	of	info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP KWINT
Wij	 zijn	 een	 popkoor	 en	 repeteren	 elke	 don-
derdag	van	20.00-22.30	uur	in	de	Blokkendoos,	
Ecliptica	26,	Loon	op	Zand.	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.

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	 email:	 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	Wete-
ring	van	19.00	tot	21.00	uur.
BIBLIOTHEEK 
De	Wetering,	 tel.	 363868.	Maandag	en	woens-
dag	 van	 13.30-17.00	 uur.	 Dinsdag	 en	 zaterdag	
van	 10.00-12.00	 uur.	 Vrijdag	 van	 13.30-20.00	
uur.	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:	0416-757259.
e-mail:	vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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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	 clubavond	 leden.	 Vrij	 boulen	 voor	 ie-
dereen:	 woensdagmiddag	 vanaf	 13.30	 uur	 en	
zondagochtend	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	in	sporthal	De	Wetering:
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	 over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	
o.v.v.	‛Torentje	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.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	7	verschijnt	vanaf	8	april	 31	maart	vóór	19.00	uur
Nr.	8	verschijnt	vanaf	29	april	 21	april	vóór	19.00	uur
Nr.	9	verschijnt	vanaf	13	mei	 5	mei	vóór	19.00	uur
Nr.	10	verschijnt	vanaf	27	mei	 19	mei	vóór	19.00	uur
Nr.	11	verschijnt	vanaf	17	juni	 9	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
7 EHBO-cursus	 ‘Oog-,	 oor-,	 neus-	 &	

gebitsletsels,	steken	en	beten’	in	De	
Wetering	van	20.00	tot	22.00	uur.

8 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

10 Alles	Kids?	in	De	Kuip:	Sprookje.
12 Paasbrunch	bij	Het	Witte	Kasteel.
18 en 19:	42e	Nacht	van	Loon	op	Zand	-	

WSV	Hart	van	Brabant.
18 en	19:	Kunst	Loon	op	Zand	presen-

teert	 werken	 van	 lokale	 amateurs	
kunstenaars	in	De	Wetering.

19 Culturele	Stichting	Trias	presenteert		
Cor	 Swanenberg	 en	 Henk	 Verhagen	
om	14.30	uur	in	kerk	St.	Joachim	in	
De	Moer.

19 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

21 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	
tot	21.00	uur.

Mei
3 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Het	Loonse	Land.

13 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

15 Alles	 Kids?	 in	 De	 Kuip:	 Party	 der	
Nerds.

17 Garagesale	Loon	op	Zand	-	Oud	Loon.
19 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	

tot	21.00	uur.
25 t/m 28:	 Avondvierdaagse	 LODUKA	

Loon	op	Zand.

Juni
5 en 6:	 Tweedaagse	 sport-	 en	 spel-

spektakel.
7 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Zandleij	en	Zandkantseleij.

10 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

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



 

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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