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Zinvolle dagbesteding volwassenen
•	Tijd	en	zorg	voor	jou.

Blij verrast door Loonse gemeenschap
•	In	gesprek	met	Joost	&	Marjory	Boons.

De tijd van toen
•	Herinneringen	van	melkboer	Jan	van	Rooij.

De WhatsApp van de vorige eeuw
•	De	postbode:	verspreider	van	post	en	nieuws.

Wat doet het coronavirus met mij  
en mijn gezin
•	“Het	was	zo	ver	weg	en	nu	zo	dichtbij.”

Koningsdag 2020
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VAN DE REDACTIE...............

Pasen
Het	jaar	2020	zal	in	onze	herinnering	blijven	als	het	jaar	met	die	rare	Pasen.	Het	wordt	
namelijk	een	Stille	Pasen,	zonder	eieren	zoeken	en	paasbrunches	met	heel	de	familie.

In	onze	(katholieke)	herinnering	was	de	zaterdag	voor	Pasen:	paaszaterdag.	Om	12	uur	
luidden	dan	de	kerkklokken	en	gingen	de	vastentrommeltjes	open.	De	vastentijd	was	
voorbij	en	de	paasvreugde	werd	ingezet	met	het	Halleluia	van	Georg	Friedrich	Händel	
op	de	radio.
In	de	gereformeerde	traditie	heet	deze	dag	echter	‛Stille	Zaterdag’	en	dit	jaar	is	het	
alsof	de	hele	paastijd	een	stille	tijd	is	door	de	maatregelen	rond	het	coronavirus.

Het	woord	‛Pasen’	komt	van	het	joodse	‛Pesach’,	dat	staat	voor	‛voorbijgaan’,	‛pas-
sage’.	 Om	 uit	 de	 slavernij	 van	 Egypte	 verlost	 te	 worden	moest	
Mozes	met	 zijn	 volk	 de	 Rode	 Zee	 ‛passeren’.	 En	 de	 christelijke	
traditie	heeft	deze	symboliek	overgenomen	in	het	opstandingsver-
haal:	door	de	dood	heen	komt	de	mens	tot	nieuw	leven.

Hebben	wij	daar	vandaag	de	dag	nog	iets	aan?	Je	ziet	het	inder-
daad	bij	vele	mensen,	die	zich	niet	laten	beknotten	door	het	virus,	
dat	over	ons	is	gekomen.	Dit	zal	‛voorbijgaan’.	Vele	initiatieven	om	
elkaar	nabij	te	zijn	ontstaan	spontaan,	naarmate	de	onderlinge	af-
stand	door	terechte	overheidsmaatregelen	groter	wordt	gemaakt.	
“Het	coronavirus	kunnen	wij	niet	stoppen.	Het	eenzaamheidsvirus	
wel”,	zei	onze	koning	op	20	maart.	Je	ziet	overal	mensen	opstaan	
en	ze	laten,	ondanks	alle	beperkingen,	elkaar	niet	in	de	steek.	Dus	
toch	een	mooie	Pasen?

In	Duitsland	en	de	Engels-sprekende	 landen	heet	Pasen:	Ostern,	
resp.	 Easter.	Waar	dat	woord	 vandaan	 komt	 is	 heel	 onduidelijk.	
Het	 zou	 een	 oud	 (Keltisch?)	woord	 zijn	 voor	 de	maand	 april	 en	
duiden	op	het	voorjaar.

Hoe	dan	ook,	dit	voorjaar	 is	helaas	anders	dan	we	gewend	zijn.	
Voor	vele	mensen	brengt	het	zorg	en	verdriet	met	zich	mee.	Mogen	
we	dan	toch	een	beetje	hoop	houden,	dat	het	over	zal	gaan,	dat	
het	zal	‛passeren’?

Dat	wensen	wij	onze	 lezers	van	harte	toe.	Geniet	van	de	kleine	
goede	 dingen	 die	 gelukkig	 ook	 gebeuren	 en	we	 blijven	 zwaaien	
naar	elkaar,	zolang	we	niet	mogen	knuffelen.	□
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Bericht huisartspraktijken Kaatsheuvel en 
Loon op Zand over de Corona-epidemie
23 maart 2020

Beste patiënten/inwoners van de gemeente Loon op Zand

Door de ontwikkelingen die plaatsvinden als gevolg van de verspreiding van het 
Corona-virus (COVID-19) wordt de huisartsenzorg vanaf maandag 16 maart aange-
past. Dit vraagt van u en van ons een andere houding in het belang van uw gezond-
heid. 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	telefonisch	
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	kortade-
mig	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	kun-
nen	leveren.	Wij	hebben	hiervoor	uw	hulp	nodig,	onze	dank	daarvoor.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar,  
ook als u naar buiten gaat!!
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 Kaats-
heuvel en Loon op Zand.
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Tijd en zorg voor jou

Zinvolle dagbesteding aan volwassenen
Het is drukker dan anders met wande-
laars en moeders met kinderen op het 
Moleneind als ik naar de educatieve boer-
derij ‛De Lachende Ooi’ fiets. Dat heeft 
alles met het Coronavirus te maken. Ik 
heb daar een afspraak met Aniek van 
Tuijl (25) die als zelfstandig werkcoach 
mensen begeleidt met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Zinvolle dagbesteding
Ik	krijg	eerst	een	rondleiding	van	medewer-
ker	en	deelnemer	Ruud	in	de	groentetuin,	
waar	hij	bezig	 is	met	het	wieden	van	on-
kruid.	Dat	doet	hij	graag	en	geeft	hem	rust.	
Daarna	 is	de	grote	 stal	 aan	de	beurt	met	
de	ooien	en	de	lammeren.	Het	vasthouden	
van	 een	 lammetje	 is	 voor	 Ruud	 nog	 een	
brug	te	ver,	maar	het	geven	van	voer	gaat	
prima.	Hij	 laat	trots	alles	zien.	Met	Aniek	
praat	ik	verder	buiten	op	de	picknickbank	
op	gepaste	afstand	van	elkaar,	maar	lekker	
in	het	zonnetje.

Aniek	 is	 op	1	november	2019	gestart	met	
haar	onderneming	 ‘Tijd	& Zorg	 voor	 jou’.	
Ze	 doet	 dit	 in	 samenwerking	 met	 educa-
tieboerderij	 ‘De	 lachende	 Ooi’	 aan	 het	
Molen-eind	 29	 waar	 ook	 de	 dagbesteding	
plaatsvindt.	 Op	 dit	 moment	 heeft	 ze	 als	

startende	 ondernemer	 alleen	 Ruud	 onder	
haar	 hoede	 gedurende	 twee	 dagen	 per	
week,	maar	het	is	natuurlijk	de	bedoeling	
om	 meer	 deelnemers	 te	 krijgen.	 ‘Tijd	 &	
zorg	voor	jou’	biedt	een	leuke	en	zinvolle	
dagbesteding	aan	volwassenen	met	afstand	
tot	 de	 arbeidsmarkt.	 De	 werkzaamheden	
bestaan	 uit	 tuinwerk,	 dierverzorging	 en	
creatieve	bezigheden.

Goede vaardigheden in huis
Aniek	 heeft	 in	 2018	 de	 opleiding	 Social	
Work,	 richting	maatschappelijk	werk,	aan	
Avans	 Hogeschool	 in	 Den	 Bosch	 afgerond.	
Ze	 liep	 tijdens	 haar	 studie	 stage	 op	 de	
zorgboerderij	 de	 Laarhoeve	 in	Diessen	 en	
werkt	daar	voorlopig	nog	twee	en	een	hal-
ve	dag	in	loondienst	om	een	basisinkomen	
te	 hebben	 en	 ondertussen	 te	werken	 aan	
de	uitbouw	van	haar	eigen	onderneming.
“Ik	 heb	 een	 aantal	 parttime	baantjes	 ge-
had	en	ben	via	een	leuke	stage	bij	de	Laar-
hoeve	 in	 dit	 werk	 gerold”,	 vertelt	Aniek.	
“Daarbij	 heb	 ik	 gemerkt	 dat	 werk	 in	 de	
buitenlucht	 met	 mensen	 die	 een	 afstand	
tot	de	arbeidsmarkt	hebben	mij	voldoening	
geeft.	Zeker	als	ik	zie	dat	het	ze	rust	geeft,	
dat	ze	groeien	en	zich	ontwikkelen.”

Met	 haar	 opleiding	 als	 achtergrond	 heeft	
Aniek	 de	 goede	 vaardigheden	 in	 huis	 om	
juist	deze	mensen	te	begeleiden.	Ze	is	rus-
tig,	 duidelijk	 en	 respectvol	 naar	 de	deel-
nemer.	Ik	schat	in	dat	ze	het	in	de	vingers	
heeft.

Bieden van vastigheid, rust   
en structuur
Iedereen	met	een	afstand	 tot	de	arbeids-
markt	en	 indicatie	 voor	dagbesteding	 kan	
terecht	 bij	 haar.	 Dat	 kunnen	mensen	 zijn	
met	 een	 beperking,	 maar	 ook	 met	 een	
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burn-out	 of	 een	 psychiatrische	 achter-
grond.	 Bij	 deze	 kleinschalige	 begeleiding	
kan	 de	 deelnemer	 aangepast	 werk	 doen	
in	een	veilige	omgeving	en	in	eigen	tempo	
zonder	druk.	Het	in	contact	komen	met	an-
dere	mensen,	met	name	hier	de	herders,	is	
ook	een	belangrijk	element.
Het	 bieden	 van	 vastigheid,	 rust	 en	 struc-
tuur	geeft	mogelijkheden	tot	groei	en	ont-
wikkeling.	“Zo	heeft	Ruud”,	vertelt	Aniek,	

“die	hier	van	10.00	tot	16.00	
uur	werkt	al	de	nodige	stap-
pen	gezet.	Hij	is	het	liefst	de	
hele	dag	buiten	en	ik	probeer	
hem	 steeds	 wat	meer	 uit	 te	
dagen	 door	 andere	 activitei-
ten	aan	te	bieden.	Ieder	mens	
is	anders	en	vraagt	een	ande-
re	 benadering.	 Voorop	 staat	
dat	 je	 iedereen	met	 respect	
benadert	en	vaak	zijn	deelne-
mers	gebaat	bij	duidelijkheid	
en	 structuur.	 En	 Ruud	 hoort	
er	gewoon	bij	op	de	boerde-
rij.	Hij	heeft	contact	met	de	
andere	 medewerkers	 en	 ie-
dereen	accepteert	hem	zoals	
hij	is.”

Als	 we	 het	 over	 zinvol	 werk	
hebben	dan	bedoelt	Aniek	dat	de	deelne-
mers	het	naar	hun	zin	hebben,	zich	veilig	
en	op	hun	gemak	voelen	maar	dat	er	ook	
resultaat	 te	 zien	 is	 van	 hun	 bezigheden.	
Bijvoorbeeld	 een	 mooie	 onkruidvrije	 tuin	
met	groeiende	groenten,	die	later	geoogst	
kunnen	worden.	Of	het	maken	van	‘insec-
tenhotels’	 in	 een	 boomstammetje.	 Het	
verzorgen	 van	 de	 dieren	 of	 creatieve	 be-
zigheden.

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Behoefte aan hout
‛Tijd	&	Zorg	voor	jou’	heeft	samen	met	de	
vrijwilligers	 van	 de	 educatieve	 boerderij	
de	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 onder-
houd	van	het	 terrein	en	de	dieren.	Werk-
zaamheden	bestaan	dan	ook	onder	andere	
uit	 schoffelen,	 snoeien,	 kippen	 voeren,	
verblijven	 schoonmaken	 en	 de	 openbare	
ruimtes	 op	 orde	 houden.	 Als	 het	 regent	
worden	er	binnen	activiteiten	aangeboden	
zoals	houtbewerking	en	knutselen	met	na-
tuurlijke	grondstoffen.

Aniek	 heeft	 daarom	 ook	 altijd	 behoefte	
aan	hout,	zoals	planken,	 latten,	plaatma-
teriaal,	boomstammetjes	en	dergelijke.
Mocht	je	nog	iets	hebben	liggen	mail	of	bel	
haar	dan.	Ze	is	er	blij	mee.
Haar	 telefoonnummer	 is:	 06-40941900.	
E-mail:	tijdenzorgvoorjou@outlook.com.

De	 ambitie	 van	Aniek	 op	 korte	 termijn	 is	
het	aantal	deelnemers	uit	te	breiden,	zo-
dat	 haar	 onderneming	 meer	 vastigheid	
krijgt.	Op	‛De	Lachende	Ooi’	zijn,	afhanke-
lijke	van	de	seizoenen,	verschillende	werk-
zaamheden	te	doen	die	veelal	plaatsvinden	
in	de	gezonde	buitenlucht.	Per	deelnemer	
wordt	gekeken	waar	de	interesses	en	mo-
gelijkheden	liggen	om	activiteiten	op	maat	
te	bieden.
Als	 je	 in	 de	 omgeving	 van	 Loon	 op	 Zand	
woont,	 je	 hebt	een	 indicatie	 voor	dagbe-
steding	 en	 je	 vindt	 het	 leuk	 om	 op	 een	
boerderijnbedrijf	te	werken	met	dieren	en	
in	 de	 natuur	 te	werken,	 dan	 ben	 je	wel-
kom.	Zie	ook	op	de	website:	www.tzvj.nl.

Ruud	 was	 enigszins	 gespannen	 vanwege	
mijn	 komst	 en	 voor	 het	 maken	 van	 een	
foto.	 Maar	 gaandeweg	 is	 daar	 niks	 meer	
van	te	merken	en	poseert	hij	ter	afsluiting	
enthousiast	en	trots	samen	met	Aniek.	De	
foto	laat	dat	overduidelijk	zien!

Redactie: Ton Kalkers
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Joost en Marjory Boons:

We zijn blij verrast door de Loonse   
gemeenschap!
In	de	 regio	Wuhan	 in	China	 startte	 in	de-
cember	2019	een	uitbraak	 van	een	nieuw	
coronavirus:	het	COVID-19.	De	veroorzaker	
van	 dit	 virus	 zou	 afkomstig	 zijn	 van	 een	
‘dierlijke	gastheer’	en	 in	verband	worden	
gebracht	met	 een	markt	waar	 allerlei	 le-
vende	 dieren	 werden	 verhandeld.	 Na	 in	
eerste	 instantie	de	berichtgeving	hierover	
tegen	te	houden,	kan	de	Chinese	overheid	
het	 niet	 meer	 ontkennen	 dat	 zij	 aan	 de	
vooravond	staan	van	een	corona-pandemie	
die	zijn	weerga	niet	kent.

De	 gevolgen	 van	 deze	 pandemie	 zien	 we	
daarna	op	televisie	en	sociale	media	voor-
bijkomen.	Alhoewel	dit	voor	velen	nog	‘ver	
van	mijn	bed-nieuws’	is,	slaat	het	virus	al	
snel	over	naar	Europa	en	daarmee	ook	naar	
Nederland.	Op	donderdag	27	februari	is	het	
een	 feit:	 de	 eerste	 corona-besmetting	 in	
ons	land	geconstateerd	en	wel	bij	een	per-
soon	uit	Loon	op	Zand.

Wat vindt u ervan?
In	 de	 vooravond	 van	 die	 donderdag,	 nog	
voordat	de	landelijke	media	er	melding	van	
kunnen	maken,	 gonst	 het	 bericht	 al	 door	
ons	dorp	dat	het	om	Joost	Boons	gaat,	die	
dan	 inmiddels	 in	het	ETZ	 in	Tilburg	 is	op-
genomen.
De	dag	erna	lijkt	Loon	opeens	het	middel-
punt	van	het	wereldnieuws	te	zijn:	auto’s	
met	 schotelantennes	 sturen	 de	 opnamen	
die	 zij	 tijdens	de	weekmarkt	maken	door	
naar	Hilversum	waar	actualiteitenprogram-
ma’s	en	journaaluitzendingen	deze	uitzen-
den.	Argeloze	 door	 het	 dorp	 wandelende	
mensen	 krijgen	 plotseling	 een	 microfoon	
van	 een	 journalist	 voor	 de	 neus	 met	 de	

vraag:	‘Wat	vindt	u	ervan?’	Alsof	zij	hierop	
een	echt	antwoord	op	zouden	kunnen	ge-
ven…

Reacties...
Het	is	maandag	30	maart	als	ik	voor	Rond	
de	Toren	bij	 Joost	 en	Marjory	 Boons	 aan-
schuif,	ook	al	heeft	Joost	eerder	in	een	in-
terview	voor	Brabant	Pers	te	kennen	gege-
ven	slechts	éénmaal	zijn	verhaal	te	doen.	
Maar	als	‘de	Toren’	hem	vraagt	of	hij	alsnog	
zijn	medewerking	wil	geven	aan	een	arti-
kel	‘hoe	het	nu	met	hem	is’,	wil	hij	graag	
als	Loonse	jongen	hierop	een	uitzondering	
maken.	Terugkijkende	op	de	afgelopen	pe-
riode	beseft	hij	maar	al	te	goed	wat	voor	
een	hectische	tijd	het	is	geweest:	niet	al-
leen	 voor	 hemzelf,	 maar	 zeer	 zeker	 ook	
voor	zijn	gezin.

Joost:	“Het	 is	verbazingwekkend	hoe	snel	
het	 nieuws	 ging.	 Binnen	 een	 uur,	 nadat	
bleek	dat	ik	het	virus	onder	de	leden	had,	
stond	het	al	op	internet	en	werd	de	familie	
bestookt	met	telefoontjes	van	diverse	me-
dia	om	hun	verhaal	te	doen.	Vrijwel	met-
een	verschijnen	dan	al	de	eerste	 reacties	
op	sociale	media	van	mensen	die	overal	een	
mening	over	hebben:	die	reacties	heb	ik	zo	
min	mogelijk	gelezen.	Als	je	geïsoleerd	ligt	
van	je	geliefden	die	het	ook	moeilijk	heb-
ben,	hoef	je	zulke	berichten	er	niet	bij	te	
hebben.	 Maar	 daar	 tegenover	 stonden	 de	
vele	lieve	en	ondersteunde	reacties	die	we	
mochten	 ontvangen:	 dat	 moet	 zeker	 ge-
zegd	worden!”

Het briefje van minister Bruins
De	 ‘time-line’	 van	 het	 ziekteproces	 van	
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Joost	 werd	 uitvoerig	 weergegeven	 in	 het	
artikel	 van	 Pim	 Dikkers	 in	 het	 Brabants	
Dagblad	van	vrijdag	27	maart.	In	het	kort:		
Joost	 is	 vanaf	 dinsdag	 18	 februari	 in	 Ita-
lië.	Vrijdag	21	februari	is	hij	weer	thuis.	Op	
dinsdag	25	februari	voelt	hij	zich	niet	lek-
ker	en	dat	wordt	de	dag	erna	alleen	maar	
slechter.	 Als	 die	 woensdagavond	 laat	 de	
huisartsenpost	wordt	 ingeschakeld	en	zijn	
vrouw	 aangeeft	 dat	 Joost	 in	 Lombardije	
(Noord-Italië)	 is	 geweest,	 komt	 de	 ambu-
lance	 naar	 Loon	 en	wordt	 hij	 tegen	mid-
dernacht	overgebracht	naar	het	ETZ	in	Til-
burg,	nadat	 is	 geconstateerd	dat	het	niet	
om	hartklachten	ging.

Het	 is	 dan	 inmiddels	 donderdag	 27	 fe-
bruari.	Joost	gaat	na	de	nodige	testen	en	
bloedafnames	 de	 isolatiekamer	 in,	 want	
de	kans	op	coronabesmetting	werd	steeds	
groter.	Er	zijn	dan	al	bloedstalen	naar	het	
Erasmus	MC	in	Rotterdam	gestuurd	dat	op	
dat	ogenblik	de	enige	locatie	is	waar	op	dit	
virus	kan	worden	getest.	Er	zitten	namelijk	
niet	traceerbare	stofjes	in	de	bloedstalen.	
De	dag	verloopt	voor	Joost	vrij	rustig	in	de	
veronderstelling	dat	hij	morgen	(vrijdag	28	

februari)	de	uitslag	van	de	bloedstalen	zou	
krijgen.	Maar	dat	verloopt	anders.	 Iets	na	
20.00	uur	komt	de,	volledig	ingepakte,	be-
handelende	arts	hem	vertellen	dat	hij	tot	
tweemaal	toe	positief	op	corona	is	getest	
met	daarbij	de	waarschuwing	dat	het	een	
en	ander	over	hem	zou	komen,	omdat	het	
RIVM	 over	 deze	 eerste	 besmetting	 in	 Ne-
derland	 ging	 berichten	 met	 een	 persbe-
richt.	 Joost:	 “Toen	zag	 ik	ook	dat	de,	 in-
middels	afgetreden,	minister	Bruins	tijdens	
een	 televisie-uitzending	 het	 briefje	 kreeg	
toegespeeld	dat	de	eerste	besmetting	was	
geconstateerd,	 waarbij	 ik	 me	 realiseerde	
dat	dit	over	mij	ging…!	Opeens	was	ik	‘de	
eerste	 coronapatiënt	 van	 Nederland’	 of-
wel:	 ‘patiënt	 nul’.	 Dat	was	 een	 heel	 bij-
zondere	gewaarwording	kan	ik	je	zeggen!”

Zware dag
Het	 is	 zaterdag	 29	 februari	 en	 aanvanke-
lijk	leek	het	de	goede	kant	op	te	gaan	met	
Joost.	 Maar	 als	 hij	 die	 ochtend	 wakker	
wordt,	 gaat	 het	 verre	 van	 goed.	 Integen-

 °Marjory en Joost Boons sluiten een hectische 
periode af. (Foto: RdT)
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deel:	hij	wordt	steeds	zieker,	zijn	hartslag	
loopt	 terug	 en	 hij	 heeft	 vocht	 en	 beade-
ming	nodig.	Joost:	“De	 liters	vocht	die	 ik	
kreeg	toegediend,	werden	als	het	ware	in	
mijn	 lijf	 geperst	door	op	de	 infuuszakken	
te	 drukken:	 zo	 snel	 wilde	men	 het	 vocht	
erin	hebben.	Dat	dit	goed	uitpakte,	merkte	
ik	aan	het	feit	dat	ik	er	weer	vrij	snel	op-
knapte”.	Zijn	vrouw	Marjory:	“Op	diezelf-
de	dag	moesten	we	Joost	ook	op	de	hoogte	
brengen	 van	 het	 feit	 dat	 niet	 alleen	 ik,	
maar	ook	onze	dochter	Evy	en	haar	vrien-
din,	alsmede	zijn	broer	Hans	positief	wa-
ren	getest.	Dat	nieuws	kwam,	mede	door	
de	 zware	dag	 die	 hij	moest	 doorstaan	 en	
het	 feit	 dat	 je	 je	 beperkingen	 hebt	 door	
die	isolatie,	extra	hard	binnen	bij	hem”.	

Maar	 uiteindelijk	 komt	 Joost	 er	 langzaam	
maar	 zeker	 er	 weer	 bovenop	 en	 mag	 hij	
maandag	2	maart	weer	naar	zijn	eigen	ver-
trouwde	omgeving	van	Loon,	dat	hij	zo	ge-
mist	heeft.	Daar	gaat	hij,	samen	met	Mar-
jory	 en	 dochter	 Evy,	 nog	 tweeëneenhalve	
week	in	thuisisolatie	voordat	ze	weer	naar	
buiten	mogen:	de	frisse	en	zonnige	buiten-
lucht	in.	Dat	moet	heerlijk	en	ook	heel	bij-
zonder	zijn	geweest!	Langzaam	maar	zeker	
wennen	ze	weer	aan	het	dagelijkse	leven,	
met	 inachtneming	 van	 de	 voorschriften	
die	nog	steeds	gelden,	en	ontmoeten	weer	
mensen	 (met	 anderhalve	 meter	 ertussen	
natuurlijk!),	 doen	 hun	 boodschappen	 en	
nemen	hun	werk	op	voor	zover	mogelijk.

Blij verrast door Loon op Zand
Joost	 en	Marjory	 kijken	 terug	 op	een	be-
wogen	 periode	 in	 hun	 leven.	 Een	 periode	
die	 waarschijnlijk	 nooit	 meer	 zal	 worden	
vergeten.	Naast	alle	zorg	en	pijn	hebben	ze	
ook	mogen	ervaren	hoe	lief	en	meelevend	
mensen	 in	dit	soort	situaties	kunnen	zijn.	
Marjory:	“van	alle	kanten	zijn	we	geholpen	
door	 onze	 omgeving:	 dat	 is	 echt	mooi	 en	
bijzonder	om	te	ervaren.	We	zijn	blij	ver-
rast	door	de	Loonse	gemeenschap	waarvan	

wij	deel	uitmaken.	Daar	wil	ik	ze	heel	erg	
voor	bedanken”.	En	Joost	sluit	zich	daarbij	
geheel	aan:	“dank	aan	 iedereen	voor	alle	
zorg:	ook	toen	ik	 in	het	ziekenhuis	 lag	en	
niet	 bij	mijn	 gezin	 kon	 zijn.	 Dank	 je	wel	
voor	alle	blijken	van	medeleven	op	welke	
manier	dan	ook.	Al	die	reacties	hebben	me	
echt	goed	gedaan!

En	terwijl	Joost	en	Marjory	een	lastige	fase	
gelukkig	 gezond	 kunnen	 afsluiten,	 alhoe-
wel	 Joost	 zich	 nog	 steeds	 afvraagt	 waar	
hij	 toch	het	virus	heeft	opgelopen,	 is	het	
corona-virus	 in	 ons	 land	 nog	 steeds	 niet	
verdreven.	 Het	 economisch	 effect	 is	 niet	
te	 overzien	 en	 de	 toekomst	 ongewis,	 dat	
realiseert	hij	zich	met	zijn	bedrijf	maar	al	
te	 goed.	 “Mijn	 handel	 is	 volledig	 tot	 stil-
stand	 gebracht.	 Die	 haal	 ik	 voornamelijk	
uit	 Italië,	waar	werkelijk	 alles	 op	 slot	 zit	
en	 totaal	niets	geproduceerd	wordt.	Daar	
hebben	de	mensen	het	echt	slecht,	mede	
door	 de	 totale	 lockdown	 die	 is	 ingesteld.	
Dat	hoor	ik	van	collega’s	uit	dit	gebied.	De	
mailtjes	die	ik	krijg,	gaan	alleen	maar	over	
annuleringen	 en	 andersoortige	 sombere	
berichten.

Moed houden!
Het	einde	van	deze	donkere	tunnel	zie	 ik	
helaas	nog	niet	en	als	alles	weer	voorbij	is,	
moet	 ik	nog	maar	zien	hoe	we	de	 schade	
kunnen	herstellen.	Maar	laten	we	ook	moed	
putten	uit	het	 feit	dat	er	alles	aan	wordt	
gedaan	 om	 het	 tij	 te	 keren.	 Dat	 zien	we	
niet	alleen	bij	alle	verzorgenden,	die	zich	
dag	 en	 nacht	 in	 het	 zweet	werken,	maar	
ook	 bij	 veel	 andere	 diensten	 die	 in	 touw	
zijn	met	als	doel	uiteindelijk	weer	uit	deze	
crisis	te	komen.	Van	harte	hoop	ik	dat	dit	
op	relatief	korte	termijn	gaat	gebeuren!”

Bedankt	Joost	en	Marjory	voor	jullie	mede-
werking	aan	dit	artikel!

Redactie: Tiny van Hooren
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KIEN’s Kolumn
Missen
Ben ik net lekker gestart met een nieuw 
item in de Rond de Toren, gaat het ner-
gens anders meer over dan ‛corona’. 
Heel begrijpelijk, het kost namelijk 
nogal wat moeite om alle mensen, die 
traag van begrip zijn, het begrip bij te 
brengen dat we afstand moeten bewa-
ren, enz., enz. Maar ja, wat maak ik nu 
mee en wat zie en hoor ik in het dorp? Ik 
kom nauwelijks op straat, wel lekker in 
de tuin. En dat doen velen met mij. En 
als ik dan iemand op 1,5 meter afstand 
vluchtig spreek tijdens het uitlaten van 
de kinderen, is het even snel checken of 
iedereen gezond is, of je nog niet bent 
doorgedraaid tijdens het thuis werken 
met jonge kinderen en of je huwelijk dit 
nog een paar extra weken trekt.

Hier moest ik gisteren nog aan denken. 
Je zou een geheime affaire hebben met 
een collega en je moet nu thuis werken! 
Dat geeft snel afkick verschijnselen, 
denk ik.

Toch wil ik het graag ergens anders over 
hebben. Wat mis ik nu het meeste in 
deze rare tijd. Ik merk dat ik dus rare 
vreemde eigenaardige dingen mis. Door 
het overvolle Kruidvat struinend op zoek 
naar koopjes waarbij ik me in allerlei 
bochten moet wurmen om door een 
gangpad heen te komen en dan te ho-
pen dat ik geen stelling met handzeep in 
de actie omstoot. Blauwe hielen na een 
bezoek aan de Coop omdat sommige 
ouders wél hun kinderen met een bood-
schappenkarretje met ingebouwde Xbox 

laten rond dwalen. Mijn dochter die 
altijd even een muziekkaart wil open 
en dicht en open en (…) doen als we 
langs de Primera lopen en zij iedereen 
het liefst de kaart van ‘50 jaar’ cadeau 
wil doen, ook als je net bent verhuisd. 
Hondje Frits van het Loons Lokaal dat 
als een kleine voetzoeker om me heen 
schuifelt waardoor ik met kinderwagen 
en al vaak een noodstop moet maken 
om te voorkomen dat hij nog platter 
wordt. De veel te zware deur van Bak-
kerij Smolders die met een kinderwa-
gen in de hand volstrekt onhanteerbaar 
is; gelukkig is er altijd wel een fijne 
dorpsgenoot die de deur open houdt.

De bezoekjes aan De Kiosk met het ge-
zin waarbij mijn jongste luier-telg het 
ALTIJD weet te presteren om daar haar 
luier vol te poepen en het ‘verschoon-
plankje’, dat daarvoor bedacht lijkt te 
zijn, daar helemaal niet geschikt voor 
is. (Misschien een tip voor de verbou-
wing.) Alle fietsen bij Brekelmans Op-
tiek voor de deur die de stoep blokke-
ren. De postbode die je bij naam noemt 
en allerlei nieuwtjes over je familie 
meteen met je deelt. Ik moet hem na-
geven, hij houdt de lol er wel in, ook in 
deze tijd.

Dit en nog veel meer 
moeten wij allemaal in 
deze bizarre tijd missen. 
Voor iedereen is er weer 
een eigen soort van mis-
sen. En missen doen we 
niet graag. Ik wens daar-
om iedereen heel veel 
sterkte en succes in deze 
tijd, en bovenal een goede 
gezondheid!
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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

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

Coronatijd

Gastouderbureau Bontekoe

Ik	 ben	 Jessica,	 houder	 van	 Gastouderbu-
reau	 Bontekoe,	mijn	 kantoor	 is	 gevestigd	
in	De	Bank,	Kerkstraat	5.
Er	werken	40	gastouders	voor	mij	die	in	hun	
eigen	huis	kinderen	opvangen.	En	de	helft	
van	 mijn	 gastouders	 is	 nu	 aan	 het	 werk	
voor	ouders	met	cruciale	beroepen,	vooral	
moeders	met	een	baan	in	de	zorg.

Normaal	 gesproken	 eet	 ik	 in	 de	 auto	 on-
derweg	 naar	mijn	 afspraken	 en	 nu	 eet	 ik	
achter	 mijn	 laptop,	 zodat	 ik	 ondertussen	
door	kan	werken.

Lieve	groetjes,

Jessica Schellevis
GOB Bontekoe
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Centrum Loon op Zand helpt en doet beroep op u

Bijzondere tijd met onzekere toekomst
Je	 zult	maar	ondernemer	willen	 zijn:	het	
lijkt	 vaak	mooi	 van	buitenaf,	maar	het	 is	
lang	 niet	 altijd	 gemakkelijk.	 De	 verant-
woordelijkheid	 is	 groot:	met	 name	 als	 je	
ook	nog	personeel	hebt,	dat	met	hun	gezin	
afhankelijk	 is	van	het	 inkomen	dat	maan-
delijks	verdiend	moet	worden.	 In	dit	 ver-
haal	 neem	 ik	 u	mee	 in	 de	wereld	 van	de	
detailhandel	 en	 horeca	 van	 vandaag:	 de	
belangrijkste	branches	in	ons	centrum.

De uitdagingen zijn al groot
Met	name	voor	het	kleine	winkelbedrijf	en	
horeca	is	het	de	laatste	jaren	‘hard	halen’.	
De	horeca	zat	gelukkig	in	de	lift,	maar	het	
is	 erg	 spannend	 om	 (goed)	 personeel	 te	
houden	en	 je	klanten	 te	binden	met	con-
stante	 service	 en	 kwaliteit.	 In	 de	 detail-
handel	 is	 het	 voor	 velen	 een	 strijd	 tegen	
de	 online-concurrentie,	 die	 alleen	 maar	
heviger	 wordt	 met	 de	 komst	 van	 nieuwe	
grote	spelers.

Veel	 ondernemers	 houden	 het	 (nog)	 vol,	
dankzij	hun	passie	voor	hun	producten	en	
hun	 dienstverlenende	 instelling	 die	 onbe-
grensd	 lijkt	 te	 zijn.	 Dit	 verdient	 wel	 de	

juiste	respons	van	de	consument,	naar	mijn	
mening.	‘Kom	uit	je	stoel	en	koop	lokaal!’	
zo	 is	 mijn	 oproep.	 Veel	 winkeliers	 staan	
toch	ook	steeds	klaar	om	het	verenigings-
leven,	jeugdactiviteiten	enz.	te	ondersteu-
nen.
Daarnaast	worden	er	regelmatig	leuke	eve-
nementen	 georganiseerd	 vanuit	 deze	 on-
dernemers.	Allemaal	voor	u…	om	Loon	op	
Zand	de	woonplaats	te	laten	zijn,	waar	je	
het	naar	je	zin	hebt.	Dat	verdient	waarde-
ring.	Concreet:	die	ondernemers	verdienen	
de	 gunfactor	 in	 uw	 aankoopgedrag,	 zo	 is	
mijn	stelling.

Gevolgen van het coronavirus:  
een zware klap
Nu	 dit!	 De	 horeca	 staat	 stil.	 Emotioneel	
zwaar	voor	de	beroepsgroep	die	haar	hart	
verpand	heeft	aan	het	verwennen	van	klan-
ten.	 De	 ondernemers	 en	 personeel	 in	 de	
detailhandel	en	 in	 supermarkten	zitten	 in	
een	 spagaat.	 Moeten	 ze	 er	 zijn	 voor	 hun	
eigen	ouders	en/of	kinderen?		Of	toch	maar	
klaar	staan	voor	de	(weinige)	klanten?	Het-
zelfde	dilemma	als	de	fantastische	mensen	
in	de	zorg	hebben.
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Veel	 ondernemers	 hebben	 er	
echter	 nóg	 een	 probleem	 bij.	
Gaan	 ze	 het	 wel	 redden	 met	
hun	bedrijfje?	Zijn	of	haar	be-
drijfje	 dat	 onlangs	 opgestart	
is	 of	 het	 familiebedrijfje	 dat	
overgenomen	is	van	de	ouders?	
Dat	maakt	het	extra	zwaar.	Fy-
siek,	geestelijk	en	emotioneel.

Het	zou	fijn	zijn	dat	u	dit	óók	
ziet	en	dit	dus	beloont	met	uw	
gunfactor.	 Denk	 dan	 niet	 al-
léén	 aan	 (hamsteren	 bij?)	 de	
supermarkten,	 maar	 ook	 aan	
die	 kleine	 ondernemer,	 zou	 ik	
zeggen.	 Spreiding	 van	 drukte	
remt	de	 verspreiding	 van	het	 virus,	 toch?	
En	als	het	nu	niet	meer	lukt	of	mag…,	dan	
NA	deze	vervelende	periode.

De ondernemers willen u blijven helpen
Leidend	in	de	dienstverlening	is	de	gezond-
heid	voor	u,	de	ondernemers	en	voor	het	
personeel.	 We	 geven	 daarom	 graag	 een	
aantal	adviezen	mee:

•	Doe	alleen	of	hooguit	met	twee	personen	
tegelijk	uw	boodschappen.

•	Wacht	even	buiten	als	het	te	druk	is.	Of	
kom	op	rustiger	tijden.

•	Raak	zo	min	mogelijk	spullen	aan	en	be-
perk	uw	afstand	tot	anderen	met	1,5	me-
ter.

•	Veel	 ondernemers	 kunt	 u	 ook	 bellen	 en	
vragen	of	ze	iets	willen	bezorgen.

•	Bel	de	ondernemingen	even	als	u	vragen	
heeft.

•	De	 meeste	 winkels	 en	 zaken	 proberen	
de	normale	openingstijden	 te	hanteren,	
voor	zo	lang	het	nog	toegestaan	is	vanuit	
de	 overheid.	 Een	 aantal	 hebben	 goede	
redenen	om	dit	niet	meer	te	doen.

Hopelijk	 slaan	 we	 ons	 hier	 gezamenlijk	
doorheen,	 houden	we	 ons	 winkel-	 en	 ho-
recacentrum	in	stand,	leren	we	de	dingen	

beter	 te	waarderen	 en	worden	 of	 blijven	
we	gezond.

Hart onder de riem
Het	 bestuur	 van	 Gebiedscommissie	 Cen-
trum	 ‛Loon	 op	 Zand’	 heeft	 door	 middel	
van	een	vriendelijke	actie	geprobeerd	om	
de	Loonse	ondernemers	een	hart	onder	de	
riem	 te	 steken.	 Een	 mooie	 kaart	 en	 een	
lekkere	taart	om	in	deze	periode	bij	te	ko-
men	van	al	het	ongewisse	(foto	boven).	De	
Gebiedscommissie	zal	ook	in	de	aankomen-
de	periode	het	winkelen	in	Loon	op	Zand…	
Natuurlijk!	bevorderen.

Ron van Vugt
voorzitter Gebiedscommissie  
Centrum ‛Loon op Zand’
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 6

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.

Bedje van haverkaf
Ook	in	de	oorlog	kwamen	er	baby’tjes	bij.	
Tegen	die	tijd	werd	Jan	gewaarschuwd	dat	

hij	toch	bij	een	of	andere	boer	moest	vra-
gen	om	een	zak	haverkaf	voor	een	nieuwe	
wereldburger,	want	die	moesten	hier	toch	
ook	 een	 droog	 nestje	 vinden.	“Als	 ik	 een	
adres	gevonden	had	moest	de	buurman	het	
kaf	gaan	halen,	want	dat	was	beneden	zijn	
waardigheid	als	dader	en	vader.	Die	buur-
man	zo’n	goedzak	ging	het	ter	wille	van	de	
vrede	maar	weer	halen.”

Urine en wijwater
Zuster	Jovita,	een	non,	was	ook	altijd	op	
weg	 naar	 haar	 patiënten.	 Op	 een	 goede	
dag	 kwam	 zij	 naar	 me	 toe	 en	 zei	 tegen	
mij:	“Jan,	je	moet	eens	goed	luisteren	en	
onthouden.	Van	nu	af	aan	wil	ik	geen	pap	
of	melk	meer	uit	de	fles,	want	vanmorgen	
kwam	 ik	 bij	 een	 patiënt.	 Die	man	woont	
alleen	 en	 ik	 vond	 onder	 zijn	 bed	 dertien	
melkflessen	tot	aan	de	rand	toe	gevuld	met	
urine	en	ik	heb	die	allemaal	buiten	gegooid	
en	die	moet	jij	kapot	slaan	want	ik	wil	niet	
dat	de	mensen	er	ziek	van	worden.”	Zoiets	
had	ik	nog	nooit	gezien.

Een	 tijdje	 later	 zou	het	Pasen	worden	en	
ik	zag	vele	mensen	naar	de	kerk	lopen	met	
melkflessen	 om	 wijwater	 te	 halen.	 Toen	
ik	een	paar	dagen	later	zuster	Jovita	ont-
moette	zei	ik	tegen	haar:	“nu	moet	u	eens	
goed	 luisteren;	vanaf	vandaag	mogen	alle	
zusters	 weer	 pap	 en	 melk	 uit	 de	 flessen	
gebruiken,	 want	 met	 Pasen	 zijn	 al	 onze	
mensen	wijwater	wezen	halen	en	volgens	
mij	zijn	die	flessen	dan	goed	ontsmet	vind	
ik.”	Haar	antwoord	was:	“die	vind	ik	goed.	
Ik	zal	hem	thuis	in	het	klooster	vertellen.”	
Ook	daar	hoorde	ik	dat	het	verhaal	ook	in	
het	klooster	goed	was	ontvangen	en	ze	er	
veel	plezier	van	hadden.

Een aanrijding met grote gevolgen
De	 komst	 van	 de	 oorlog	 was	 een	 grote	
en	 zware	 verrassing.	 Ik	 woonde	 toen	 nog	
thuis.	In	1941	leerde	ik	een	meisje	kennen	
en	nog	wel	door	een	ongeval	in	Waalwijk,	
want	ik	moest	daar	naar	de	veearts,	want	

 °Zuster Jovita heeft heel wat Loonse kinderen 
op de wereld geholpen!   
(Foto: Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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ons	 paard	 was	 ziek.	 Het	 waren	 zeker	 de	
maartse	buien	die	daar	schuld	aan	hadden,	
want	 door	 die	 regenbuien	 wilde	 niemand	
bij	ons	gaan.
Wij	waren	 thuis	met	drie	 jongens	en	drie	
onderduikers.	 Vader	 zei	 dat	 een	 man	 de	
klos	zou	zijn:	“want	ik	maak	zes	pijltjes	en	
wie	het	 langste	pijltje	 trekt	 is	de	klos	en	
moet	met	 het	 paard	naar	Waalwijk.”	Het	
water	viel	bij	bakken	uit	de	lucht	en	ik	was	
het	slachtoffer.	Dat	zou	me	duur	komen	te	
staan.	Bij	de	veearts	aangekomen	was	het	
weer	 nog	 net	 zo.	 Na	 even	 wachten	 aan-
vaarde	ik	de	reis	terug	naar	Loon	op	Zand.

Maar	 toen	 ik	bij	de	grote	weg	kwam	pas-
seerde	mij	een	jonge	dame,	die	daar	door	
mij	van	de	fiets	werd	gereden.	De	stukken	
aan	de	fiets	werden	met	wat	schoppen	te-
gen	 het	 wiel	 hersteld.	 Het	 eerste	 wat	 ik	
haar	hoorde	zeggen	was:	“Jij	had	wel	wat	
beter	uit	moeten	kijken.”	En	nou	meer	dan	
vijfenveertig	jaar	later	zeg	ik:	“had	ik	dat	
maar	gedaan,	want	anderhalf	 jaar	na	het	
ongeval	zijn	we	getrouwd.”

Met zeventien mensen in een  
kapotgeschoten huis
Bij	 ons	 ging	 ook	 niet	 alles	 van	 een	 leien	
dak	 want	 ons	 tweede	 kindje	 was	 precies	

zes	 weken	 oud	 toen	 de	 bevrijding	 kwam	
en	daarmee	brandde	ons	huis	af	met	alles	
daarin	en	wij	hadden	niets	meer.
Na	 een	 paar	 dagen	 vond	 ik	 een	 verlaten	
huis.	 Alleen	 het	 voorkamertje	 was	 nog	
heel.	Door	blikken	bussen	van	de	Engelsen	
plat	te	slaan	en	die	als	dakpannen	gebrui-
ken	 konden	 wij	 toch	 tamelijk	 droog	 wo-
nen.	Het	was	daar	goed	wonen	want	onze	
nieuwe	buren	stonden	altijd	klaar	om	ons	
te	helpen.

Daar	hebben	wij	15	maanden	gewoond	met	
17	personen	in	een	stuk	geschoten	huis.	Er	
was	ook	nog	een	neef	van	mijn	vrouw	met	
zijn	 gezin	 aangekomen	 die	 uit	 Vrijhoeve-
Capelle	was	gevlucht.	Hij	hoopte	te	kunnen	
blijven,	 al	was	 het	maar	 voor	 een	 nacht.	
Maar	het	werden	15	maanden.

Iets moois
Toen	 stond	er	voor	ons	een	nieuwe	nood-
woning	klaar.	Maar	deze	vijftien	maanden	
met	17	personen	 in	een	kapot	huis	waren	
de	mooiste	van	ons	leven.	Zij	zijn	voor	ons	
toch	iets	moois	geweest,	want	met	al	onze	
ellende	en	armoe	deelden	wij	veel	lief	en	
leed.

Wordt vervolgd

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA
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Ma t/m Do:
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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:
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Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Coronavirus
De wijkteams blijven voor u te-
lefonisch beschikbaar. De inloop-
spreekuren gaan echter niet door.

Heeft	u	vragen,	dan	gaan	wij	graag	sa-
men	met	u	opzoek	naar	oplossingen.

Heeft u een vraag?
•	Bel	 het	 servicepunt	Welzijn,	Wonen	
en	 Zorg,	 tel.	 289247,	 bereikbaar	
van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	
09.00	tot	12.30	uur.

•	Of	bel	de	wijkteams	06-46605515		of	
06-21204709.

•	E-mail:	
servicepuntwwz@loonopzand.nl.

Te koop

Goed	 onderhouden	 elektrische	 gras-
maaimachine.	Merk:	Wolf,	type:	cirkel-
maaier	40	cm.	Prijs:	€	30,00.

Info:	06-31355849.

Dan maar naar buiten
Door	 de	 corona-crisis	 moest	 ook	 sport-
school	Easy	Fit	noodgedwongen	sluiten.
Om	 fervente	 sporters	 toch	 de	 mogelijk-
heid	 te	 bieden	 hun	 been-	 en	 armspieren	
te	trainen,	heeft	eigenaar	Chris	v.d.	Gevel	
dit	aparaat	buiten	gezet,	waardoor	dit	voor	
iedereen	bereikbaar	 is.	Het	 is	een	van	de	
vele	mooie	initiatieven	die	ook	in	ons	dorp	
zijn	ontstaan,	nu	alles	opeens	veel	anders	
is	voor	ons	allemaal.	□

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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De WhatsApp van de vorige eeuw: de postbode
In deze bijzondere tijd schieten de 
WhatsApp-berichten over en weer en ie-
dereen die zo’n applicatie op zijn tele-
foon heeft is meteen op de hoogte van 
nuttig en onnuttig nieuws en van, wat 
soms nog moeilijk te onderscheiden is, 
fake-nieuws.

In	 de	 vorige	 eeuw	 vervulde	 de	 postbode	
in	het	dorp	deze	 rol.	Hij	 kwam	overal	en	
hoorde	onderweg	van	alles	en	die	verhalen	
vonden	al	brieven	bestellend	hun	weg	naar	
de	 inwoners.	Het	ging	er	allemaal	minder	
snel	aan	toe.	Er	was	immers	nog	geen	spra-
ke	van	automatisering.
Zijn,	vrouwelijke	postbodes	waren	er	niet,	
eerste	 taak	 was	 -	 samen	 met	 collega’s	 -	
de	 binnengekomen	 postzakken	 te	 legen.	
Daarna	volgde	het	sorteren	van	de	post	op	
wijken	en	straten	om	vervolgens	in	een	be-
weging	deze	post	in	de	daarvoor	bestemde	

sorteervakken	 te	 deponeren,	 het	 zogehe-
ten	‘ingooien’.	Nadat	alle	post	was	gesor-
teerd	 en	 gerangschikt	 op	 straat	 en	 huis-
nummer	verdween	die	gebundeld	met	die	
makkelijke,	 altijd	 en	 overal	 te	 gebruiken	
post-elastieken	in	de	grote	fietstassen	van	
de	bestellers.

In	de	beginperiode	kregen	de	huishoudens	
verschillende	keren	per	dag	bezoek	van	de	
postbode.	In	de	jaren	twintig	werd	dit	lang-
zaam	teruggebracht:	eerst	ging	de	postbe-
zorging	 terug	 van	 vier	 naar	 drie	 keer	 per	
dag.	In	1932	verviel	de	derde	postbezorging	
al	 in	de	buitengebieden	en	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	werd	overal	in	Nederland	nog	
maar	twee	keer	per	dag	post	bezorgd.	Rond	
de	 jaren	zestig	bracht	de	PTT	de	postbe-
zorging	terug	naar	één	bezorging	per	dag.

In	1960	was	Marinus	Voets	40	jaar	in	dienst	
bij	de	PTT	als	postbode	 in	Loon	op	Zand.	
Kenmerkend	was	het	lied	dat	bij	zijn	jubi-
leum	gezongen	werd:
“Ik	ken	heel	Loon	op	Zand.	Eenieder	kent	
mij.	Mijn	fietske	aan	de	hand,	De	tas	aan	
mijn	zij.	Ik	weet	van	iedereen	zijn	wel	en	
zijn	wee.	Zo	is	het	leven	bij	de	PTT!”

En	zo	was	het	ook.	De	postbode	kende	ie-
dereen	en	kon	aan	de	post	het	nodige	aflei-
den	over	de	geadresseerde.
In	 1961	 werd	 het	 team	 postbodes	 uitge-
breid	 met	 Leo	 Ligtenberg	 en	Arie	 Haver-
hals.	 Dat	was	 nodig	 omdat	 Loon	 op	 Zand	
flink	uitbreidde	in	noordoostelijke	richting.	
Een	 geheel	 nieuw	 stratenplan,	 begrensd	
door	de	Van	Hornestraat,	de	Venloonstraat	
en	 de	 Doelen,	 evenals	 het	 zogenaamde	
bungalowpark	kwam	tot	stand.

In	jaargang	2000	van	Rond	de	Toren	lezen	
we	dat	postbode	Ad	van	Loon	in	2000	met	
de	VUT	gaat	na	31	jaar	post	bestellen.	Hij	
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vertelt	hoe	hij	van	schoenstikker	postbode	
is	geworden	 toen	hij	32	 jaar	was.	En	hoe	
het	 er	 vroeger	 aan	 toe	 ging	met	 de	 post	
sorteren	 en	 bestellen.	Alles	werd	met	 de	
fiets	gedaan.	Bang	om	nat	te	worden	was	
hij	niet.	“Bende	gek,	een	half	uur	mee	oew	
oren	aan	de	waslijn	hangen	en	ge	bent	wir	
dreug.”

In	Straet	&	Vaert	van	2000	kunt	u	daar	nog	
veel	meer	details	over	lezen:
“De	 dienstverlening	 in	 het	 buitengebied	
bestond	niet	alleen	uit	het	bezorgen	van	de	
post,	maar	de	bestellers	brachten	de	oude-
ren	ook	hun	A.0.W.-uitkering,	ze	brachten	
spaarbankboekjes	 en	 het	 inleggeld	 mee,	
incasseerden	girobetalingen	 (veelal	moes-
ten	 de	 bestellers	 het	 stortingsbiljet	 nog	
invullen)	en	 leverden	postzegels	en	brief-
kaarten.	Dit	alles	gebeurde	 in	de	boeren-
gezinnen	in	een	grote	gemoedelijkheid.	Er	
was	altijd	koffie	en	rond	etenstijd	ook	vaak	
soep.	 ’s	 Zomers,	wanneer	 de	 boer	 buiten	
aan	het	werk	was,	 gebaarde	hij	 dat	 alles	
gereedlag	bij	de	radio.	Vaak	was	er	dan	ook	
een	goede	sigaar	bijgelegd.
Een	aardig	detail	om	te	vermelden	 is	nog	
dat	 in	 de	 drukke	 zomerperiode,	 wanneer	
de	boeren	lange	en	zware	dagen	maakten,	
zij	van	de	Moerse	pastoor	Ras	dispensatie	

kregen	om	op	vrijdag	vlees	te	eten.	Als	de	
besteller	ook	aan	de	dis	was	uitgenodigd,	
dispenseerde	deze	zichzelf	onder	het	mot-
to:	“wat	goed	is	voor	de	boer,	is	ook	goed	
voor	mij!”

Elke	besteller	had	een	speciaal	zakboekje,	
waarin	 moest	 worden	 aangegeven	 welke	
handelingen	hij	had	verricht.	Op	het	post-
kantoor	 werd	 dit	 ter	 controle	 nagezien,	
hetgeen	met	een	stempel	en	een	handte-
kening	werd	bekrachtigd.”
Kantoormensen	 zeggen	 vaak	 over	 hun	
werk:	“Het	houdt	 je	van	de	straat”,	Voor	
postbodes	 is	 het	 precies	 omgekeerd.	 Het	
werk	zet	je	juist	op	straat.

Er	was	 in	de	periode	dat	de	 telefoon	nog	
niet	in	ieder	huis	aanwezig	was	ook	een	te-
legrambesteller.	 In	 Loon	op	Zand	was	dat	
Eduard	van	Dijk	 (1901-1969).	Hij	was	een	
vrijgezel	die	als	 interne	in	het	Gerlachus-
klooster	 verbleef.	 Hij	 was	 altijd	 beschik-
baar.	Helaas	kon	hij	niet	fietsen,	zodat	hij	
alles	 te	voet	moest	bezorgen.	Hoewel	dit	
nogal	wat	 tijd	vergde,	zeker	als	hij	 verre	
afstanden	moest	afleggen,	heeft	hij	altijd	
nauwgezet	deze	taak	vervuld.	En	snelheid	
speelde	in	die	jaren	nog	niet	zo’n	grote	rol.

Redacteur	 Lonneke	 van	 Huijgevoort	 be-
schreef	 in	het	 jubileumboek	50	 jaar	Rond	
de	Toren	een	ander	aspect	van	de	post:
“In	Molenwijck,	de	wijk	die	vanaf	1970	een	
sterke	groei	doormaakte	waardoor	het	ge-
bied	waar	de	postbode	zijn	post	moest	be-
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zorgen	steeds	groter	werd,	 is	 in	1974	een	
brievenbus	van	de	PTT	bij	geplaatst.
We	leggen	het	toch	even	uit,	mocht	u	van	
‘een	later	bouwjaar’	zijn.
U	weet	het	misschien	nog	wel,	 zo’n	brie-
venbus	 waarvan	 er	 in	 iedere	 buurt	 een	
stond,	die	toen	nog	felrood	gekleurd	was,	
met	twee	vakken,	waar	post	voor	dichtbij	
en	wat	verder	weg	in	geduwd	kon	worden.	

Ook	op	Oudejaarsdag,	want	meer	dan	een	
herfstblad	 erin	 duwen	 durfde	 niemand	 te	
presteren	in	onze	straat…	er	was	altijd	wel	
iemand	 die	 het	 zag	 en	 bij	 je	 ouders	 aan	
de	bel	trok,	of	aan	je	eigen	vestje!	In	die	
brievenbus	gingen	zelfgeschreven	of	getyp-
te	brieven	en	kaarten,	waarop	je	zachtjes	
een	postzegel	had	geplakt	met	de	afbeel-
ding	van	Koningin	Juliana.	De	gomlaag	aan	
de	achterkant	had	je	met	je	tong	nat	ge-
maakt.	De	een	vond	het	vies,	de	ander	juist	
lekker	en	als	je	veel	postzegels	moest	plak-
ken,	 kreeg	 je	 van	 je	 vader	een	 soort	 van	
nat,	oranje	kussentje	in	een	groen	plastic	
bakje	of	een	spons,	dat	schoot	lekker	op.”

De	postbode	deed	zijn	of	haar	werk	vele	ja-
ren	in	dienst	van	het	staatsbedrijf	der	PTT.	
Na	de	privatisering	verwerkte	TNT	Post	de	
brieven	met,	in	2003,	circa	42.000	postbo-
des	 in	 vaste	 dienst	 en	 zaterdagmedewer-
kers.	 In	 de	 toenmalige	 zes	 Sorteercentra	
Brieven	 van	 TNT	 Post	 werkten	 toen	 zo’n	
7.500	mensen.

Vanaf	2005	werkt	TNT	Post	met	machines	
die	de	post	al	op	huisnummer	kunnen	sor-
teren,	 de	 zogenaamde	 HSM	 of	 huisnum-
mersorteermachine.	 Bestelkantoren	 die	
niet	 over	 dergelijke	machines	 beschikken	
krijgen	de	post	vanuit	een	andere	vestiging	
gesorteerd	aangeleverd.
Het	takenpakket	van	de	postbode	is	 in	de	
21e	eeuw	steeds	verder	verkleind,	TNT	Post	
maakt	na	2010	alleen	nog	gebruik	van	deel-
tijdwerkers,	met	als	functienaam	‛postbe-
zorger’.

De	traditionele	postbode	was	een	man	die	
veertig	uur	per	week	werkte,	en	vaak	kost-
winner	was	voor	een	gezin.	De	tegenwoor-
dige	postbezorger	is	een	parttimer.	En	door	
de	krimp	in	het	aanbod	van	post	is	er	ook	
minder	 behoefte	 aan	 postbezorgers.	 Op	
maandag	bezorgt	post.nl,	zoals	het	bedrijf	
tegenwoordig	heet,	al	even	niet	meer.

De	 rol	 van	 de	 postbezorger	 in	 de	 huidige	
tijd	 is	 dus	 erg	 bescheiden	 geworden.	 De	
hoeveelheid	fysieke	post	is	door	de	digita-
lisering	enorm	afgenomen.
Onze	 plaatselijke	 postbezorgers	 bijv.	 Erik	
Gelevert,	Dana	Pollaert	en	andere	collega’s	
en	niet	te	vergeten	de	twee	dames	op	de	
scooter	 voor	 het	 buitengebied	 zijn	 waar-
schijnlijk	de	laatste	der	Mohikanen,	in	een	
uitstervend	 beroep.	 Zij	weten	 nog	 steeds	
veel	 nieuwtjes,	 maar	 de	 dorpsnieuwtjes	
bereiken	ons	nu	ook	vaker	via	andere	ka-
nalen.

Redactie: Ton Kalkers

Bron: Straet & Vaert, jaargang 2000
Postkantoor Loon op Zand   
en de mensen die er werkten:
- Erik Gelevert
- Corry van Veldhoven-van Esch
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394

Deze editie zal niet overlopen van nieuws-
feiten. Het leven, ook in ons dorp, is tot 
stilstand gekomen door het coronavirus. 
(DK 18/3) We zien elkaar op afstand en 
proberen bij de 40% van de Nederlandse 
bevolking te blijven horen, die niet be-
smet wordt. Burgemeester Van Aart was 
op 25 maart tevreden over de manier 
waarop ‛het gros van de inwoners’ zich in 
de week van 20 maart aan de verscherpte 
maatregelen heeft gehouden. (BD 25/3)

Een	 dag	 later	 vertelde	 de	 burgemeester	
dat	zij	al	een	maand	burgemeester	in	cri-
sistijd	 is.	 Een	 56-jarige	 man	 uit	 Loon	 op	
Zand	bleek	als	eerste	Nederlander	besmet	
met	 het	 virus.	 “Corona	 bepaalt	 sindsdien	
mijn	agenda.”

Met	 de	 Loonse	 pechvogel	 en	 zijn	 fami-
lie	 gaat	 het	 weer	 goed,	 weet	 Hanne	 van	
Aart.	“Ze	zijn	allemaal	genezen,	beter	ver-
klaard,	 en	 pakken	 hun	 normale	 leven	 en	
werk	rustig	terug	op.”	Ook	het	mediacircus	
verdween	snel	uit	het	dorp.	“Het	was	echt	
zeer	hectisch	in	het	begin.	Maar	de	Loonse	
mensen	bleven	er	vrij	nuchter	onder.”

De	burgemeester	onderhield	intensief	con-
tact	met	het	gezin	en	andere	coronapati-
enten.	“Je	laat	weten	dat	je	meeleeft.	Ik	
krijg	iedere	dag	door	hoeveel	ingezetenen	
corona	hebben,	maar	bijvoorbeeld	niet	of	
iemand	 in	 het	 ziekenhuis	 ligt.	 Actief	 be-
naderen	is	dan	moeilijk.	Jammer.	Ik	nodig	
daarom	die	mensen	uit	om	ons	te	bellen.	Ik	
hoor	graag	of	wij	iets	kunnen	betekenen.”
Loon	 op	 Zand	 informeert	 haar	 burgers	

steeds	 over	 de	 actuele	 ontwikkelingen,	
maar	als	burgermoeder	spreekt	Hanne	van	
Aart	de	inwoners	ook	regelmatig	toe	in	een	
videoboodschap	 of	 per	 brief	 online.	 “Dat	
geeft	 ook	 een	 gevoel	 van	 saamhorigheid.	
Soms	komen	er	ook	ideeën.”

De	 Loonse	 burgemeester	 heeft	 ‛ongeloof-
lijk	 veel	 respect’	 voor	 alle	 zorgmedewer-
kers	en	hulpverleners.	“Op	rampen	zijn	we	
goed	 voorbereid,	 maar	 een	 epidemie	 als	
corona	is	voor	ons	nieuw.”	(BD	26/3)

Loonse mensen in de krant
Miranda	van	Andel,	Monique,	Levy	en	Jurre	
Hooijmaijers	stonden	in	de	krant	omdat	zij	
de	Voedselbank	ondersteuning	gaven.
(BD	21/3)

Mart	Emmen	van	bed	&	breakfast	De	Gie-
chelaar	vertelt	over	het	uitblijven	van	gas-
ten.	De	eerstkomende	staan	geboekt	op	20	
juni.	In	heel	de	regio	is	het	toerisme	stilge-
vallen	zegt	het	Regionaal	Bureau	voor	Toe-
risme.	(BD	23/3)

Joop	 Post	 schreef	 een	 ingezonden	 briefje	
over	het	anderhalve	meter	afstand	houden	
van	elkaar.	(BD	26/3)

Joost	Boons	(56)	is	nu	onze	meest	beroem-
de	 dorpsgenoot.	 Nadat	 hij	 op	 27	 februari	
landelijk	bekend	raakte	als	eerste	corona-
patiënt	 in	Nederland,	 verschijnt	 er	 op	 27	
maart	een	groot	interview,	waarin	hij	ver-
telt	over	het	verloop	van	zijn	ziekte	en	zijn	
herstel.	(BD	27/3)
Latere	 inzichten	maken	 duidelijk	 dat	 het	
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virus	al	eerder	in	ons	land	aanwezig	moet	
zijn	geweest.
Carnaval	 heeft	 blijkbaar	 gewerkt	 als	 een	
‛superspreader’.	 Zeven	 medewerkers	 van	
de	ziekenhuizen	in	Tilburg	en	Breda	hadden	
het	virus	al	vóór	27	februari,	zo	is	uit	latere	
analyses	gebleken.	(BD	30/3)

Gemeente en politiek
Bedrijven	 krijgen	 van	 de	 gemeente	 drie	
maanden	uitstel	om	hun	belasting	(o.a.	de	
onroerend	 zaakbelasting	 en	 de	 afvalstof-
fenheffing)	 te	 betalen.	 Wethouder	 Frank	
van	 Wel	 (VVD)	 beloofde	 de	 ondernemers	
dat	de	gemeente	al	het	mogelijke	zal	doen	
om	hen	door	de	crisistijd	heen	te	helpen.	
(BD	25/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Hoge	 Steenweg	 17	 voor	 vernieuwing	 van	
de	 bedrijfsruimte,	 voor	 Scorpius	 6	 i.v.m.	
plaatsing	van	dakkapellen	en	voor	Ursa	Mi-
nor	8	i.v.m.	de	verbouwing	van	de	veranda.	
(DK	18/3)

Een	week	later	werd	de	aanvraag	voor	Boö-
tes	3	vermeld	i.v.m.	de	vervanging	van	de	
kozijnen.	(DK	25/3)

Biljarten
De	 vaste	 biljartcorrespondent	 geeft	 een	
overzicht	van	de	biljartverenigingen	in	ons	
kerkdorp	met	vermelding	van	de	 speeltij-
den	en	-plaatsen.

Daarmee	 loopt	hij	 vast	 vooruit	op	de	 tijd	
na	de	corona-maatregelen.	Wij	hopen	met	
hem	dat	die	tijd	snel	zal	komen.
(DK	25/3)

Niet pluis
De	 maatregelen	 i.v.m.	 het	 coronavirus	
worden	 in	 ons	 dorp	 goed	nageleefd.	Toch	
haalde	een	kleine	bijeenkomst	op	de	Lyra	-	
vijf	personen	rond	een	vuurkorf	-	de	krant.	
(BD	30/3)

Voorbij
De	natuurclub	‛Samen	de	natuur	in’,	die	na-
tuurbelevingsactiviteiten	 organiseert	 voor	
mensen	met	een	verstandelijke	beperking,	
vierde	 onlangs	 het	 tienjarig	 bestaan.	 Dit	
feest	werd	in	Manege	van	Loon	gevierd	en	
vijf	leden	van	het	eerste	uur	werden	in	het	
zonnetje	gezet.	(DK	18/3)

Kerk
We	hebben	plaats	genoeg	om	een	opmerke-
lijk	berichtje	uit	Rome	te	citeren	van	jour-
nalist	Angelo	van	Schaik.	Hij	deed	verslag	
van	een	bijzondere	zegen	van	paus	Francis-
cus	op	vrijdagavond	27	maart.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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“Op	het	Sint	Pietersplein	geen	harde	rock,	
maar	een	bijna	onwerkelijke	stilte.	Alleen	
een	 ruis	 van	 de	 stromende	 regen	 en	 de		
sirenes	van	ambulances	in	de	verte.

Paus	Franciscus	loopt,	alleen,	richting	zijn	
stoel	midden	op	een	verlaten	Sint	Pieters-
plein.	De	nietigheid	van	de	man	in	het	wit	
op	dat	immense	plein,	schaars	verlicht	door	
schijnwerpers	en	fakkels.	Indrukwekkend.

Onder	 het	 centrale	 balkon,	 net	 voor	 de	
hoofdingang	 van	 de	 basiliek,	 een	 houten	
beeld	 van	 Christus	 voor	 de	 gelegenheid	
naar	 het	 Vaticaan	 gebracht.	 Hetzelfde	
beeld	werd	in	1522	door	de	stad	Rome	ge-
dragen	in	de	hoop	de	pestepidemie	te	stop-
pen.	Franciscus	bidt	bij	het	beeld	en	meer	
dan	elf	miljoen	Italianen	kijken	op	televisie	
toe.	Vanaf	zijn	stoel	onder	een	doek	mid-
den	op	het	plein	spreekt	de	paus	het	Urbi	
et	Orbi	uit.

Historisch,	 die	 zegen	 wordt	 alleen	 uit-
gesproken	met	kerst,	Pasen	en	als	er	een	
nieuwe	paus	 is	 gekozen.	 ‛Vanuit	 deze	 co-
lonnade,	die	Rome	en	de	wereld	omarmt,	
vraag	ik	Gods	zegen	neer	te	dalen	als	een	
barmhartige	omarming.’	Ik	hou	het	nauwe-
lijks	droog.”	(BD	30/3)
Dit	was	het	dan	voor	deze	keer.	Niet	veel,	
maar	toch.	We	hebben	tijd	genoeg	om	de	
krant	uit	te	spellen,	maar	het	levert	deson-
danks	niet	veel	op.	Het	meeste	weten	we	
intussen	wel,	als	we	de	TV	volgen.

Eieren	 schilderen	 en	 verstoppen	 voor	 de	
(klein)kinderen	 is	 er	 helaas	 ook	 niet	 bij.	
Iedereen	veel	sterkte	met	deze	bijzondere	
Pasen!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

  Café – Cafétaria                    
 

  Kerkstraat 2 
  5175 BB   Loon op Zand 
   0416  362158 
 
   www.loonskwartier.com 
   info@loonskwartier.com              

                    
WIJ ZIJN GEOPEND MET ONZE CAFETARIA: 

ALLEEN OM AF TE HALEN. 
 

Bel uw bestelling door en wij zorgen dat deze op 
de afgesproken tijd klaar staat. 

 

Openingstijden: 
Woensdag en Donderdag 15.00 tot 20.30 uur 

 

Vrijdag, Zaterdag en Zondag 12.00 tot 20.30 uur 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen! 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Voortzetting ná de corona-stop

Succesvolle start concertenreeks in Het Witte Kasteel
Vol	enthousiasme	is	een	team	vrijwilligers	
begin	dit	jaar	gestart	met	het	opzetten	van	
een	 serie	 concerten	 in	 Het	Witte	 Kasteel	
op	 de	 zondagochtend.	 De	 concerten	 heb-
ben	als	doel	muzikanten,	(jonge)	professi-
onals	of	gevorderde	amateurs	een	podium	
te	geven.	Daarnaast	zijn	de	concerten	een	
mooie	 aanleiding	 om	 eens	 een	 bezoek	 te	
brengen	 aan	 Het	 Witte	 Kasteel	 en	 haar	
prachtige	 landgoed	op	de	zondagochtend.	
Door	de	koffieconcerten	te	bezoeken,	steu-
nen	mensen	indirect	ook	het	onderhoud	en	
behoud	 van	 Het	 Witte	 Kasteel	 en	 dat	 is,		
zeker	nu,	heel	hard	nodig.

Op	 1	 maart	 beleefde	 Het	 Witte	 Kasteel,	
ondanks	 de	 beginnende	 dreiging	 van	 het	
Corona-virus	 in	 ons	 dorp,	 een	 succesvol	
eerste	 concert	 uit	 de	 serie.	Moeders,	 die	
waren	uitgenodigd	door	hun	kinderen,	mu-
ziekliefhebbers,	die	met	vrienden	regelma-
tig	op	de	zondagochtend	een	mooi	concert	
bezoeken,	vriendinnen,	die	zichzelf	en	el-
kaar	een	leuke	ochtend	bezorgden	met	na	
afloop	een	lunch	in	Het	Koetshuis.	Dorpsge-
noten	die	het	leuk	vinden	om	elkaar	eens	
op	 een	 andere	 manier	 te	 ontmoeten.	 De	
concertbezoekers	 waren	 enthousiast,	 ze	
beleefden	in	de	huiskamer	van	het	kasteel	
een	intiem	concert.	De	muziek	die	op	bij-
zondere	wijze	werd	gespeeld	en	uitgelegd,	
zorgde	ervoor	dat	mensen	zich	verbonden	
voelden	met	de	muziek,	met	elkaar	en	met	
Het	Witte	Kasteel.

Veel animo
Ook	het	 team	vrijwilligers	dat	de	concer-
ten	voor	Het	Witte	Kasteel	organiseert	was	
na	afloop	erg	tevreden	over	het	openings-
concert.	 Zij	 hebben	 de	 afgelopen	 maan-
den	veel	werk	verzet	om	een	mooie	serie	
afwisselende	 concerten	 op	 de	 agenda	 te	
krijgen.	Diverse	muzikanten	uit	de	regio	en	

van	elders,	die	binding	voelen	met	Loon	op	
Zand,	zijn	benaderd	om	een	concert	in	de	
serie	 te	 komen	 verzorgen.	 Velen	 van	 hen	
hebben	toegezegd	dat	ze	graag	willen	ko-
men	spelen	in	Het	Witte	Kasteel.	Het	zijn	
er	inmiddels	al	zoveel	dat	er	tot	eind	2021	
negen	gevarieerde	concerten	gepland	kun-
nen	worden.

De	 beginnende	 dreiging	 van	 het	 Corona-
virus	 die	 we	 vanaf	 eind	 februari	 voelden	
in	Loon	op	Zand,	ging	al	 snel	over	 in	een	
wereldwijde	crisissituatie.	Op	dit	moment	
houden	het	coronavirus	en	de	verscherpte	
richtlijnen	van	het	RIVM,	die	hiermee	ge-
paard	 gaan,	 ons	 allemaal	 binnen.	Ook	bij	
Het	 Witte	 Kasteel	 zijn	 alle	 evenementen	
tot	1	juni	afgelast.	De	concerten	die	op	26	
april	en	17	mei	gepland	staan,	zullen	daar-
om	verplaatst	worden.

Zodra	de	situatie	dat	weer	toelaat,	zullen	
de	 concerten	 en	 alle	 andere	 evenemen-
ten	 weer	 doorgang	 vinden	 op	 Het	 Witte	
Kasteel.	 Voor	 actuele	 informatie	 hierover	
kunt	u	op	de	website	van	Het	Witte	Kasteel	
www.hetwittekasteel.nl	 de	 agenda	 raad-
plegen.

Steun Het Witte Kasteel
Om	Het	Witte	Kasteel	tot	steun	te	zijn	 in	
deze	moeilijke	tijden	en	om	alvast	verze-
kerd	te	zijn	van	plaatsen	bij	de	concerten,	
kunt	 u	 nu	 al	 concertkaarten	 reserveren	
voor	het	concertseizoen	2020-2021.
Voor	 uzelf	 of	 om	 cadeau	 te	 doen	 aan	 ie-
mand	die	het	verdient.	Voor	het	reserveren	
van	concertkaarten	of	voor	meer	informa-
tie	over	de	concerten	kunt	u	e-mailen	naar	
Anne-Marie	Pullens	via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

Anne-Marie Pullens, vrijwilliger cultuur
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Wat deed en doet het coronavirus met mij en mijn gezin

Ver weg
Het	 is	 december	 2019,	 winter	 in	 Neder-
land,	 deze	 wordt	 online	 beschreven	 als	
uitzonderlijk	 zacht,	 nat	 met	 de	 normale	
hoeveelheid	 zon.	 Er	waart	 een	 virus	 rond	
in	Wuhan,	China,	het	klinkt	akelig	en	span-
nend,	maar	het	is	gelukkig	8526	kilometer	
van	ons	 vandaan.	 Ik	 persoonlijk	maak	me	
nog	geen	zorgen,	vind	het	wel	heel	erg	voor	
de	mensen	die	het	betreft,	maar	 ik	wilde	
denk	ik	blijven	geloven	dat	zoiets	in	Europa	
niet	 kon	voorkomen.	 Ja	 inderdaad,	naïef,	
want	een	virus	trekt	zich	niks	aan	van	af-
stand.

verbazing	 en	 verbijstering.	Al	 gauw	 komt	
de	naam	van	wie	het	dan	zou	zijn	naar	bo-
ven.	Het	 is	voor	 iedereen	even	erg,	maar	
als	je	diegene	kent	ben	je	toch	wat	meer	
van	slag.	 Ik	deed	waarschijnlijk	hetzelfde	
als	velen	van	ons	deden:	ik	stuurde	de	be-
richten	door,	naar	mijn	man,	die	“iets	ge-
heimzinnigs	over	mijn	verjaardag”	aan	het	
bespreken	 was	 bij	 vrienden	 in	 de	 buurt.	
Manlief	 heeft	 niet	meteen	 door	 dat	 geen	
geintje	is	en	stuurt	hém	nog	een	geksche-
rend	appje	in	de	trant	van:	“heb	je	het	al	
gehoord,	bendegij	tochnie?”	compleet	met	
lachende	emoticon.	Ik	raakte	er	zelfs	een	
beetje	 van	 in	 paniek;	 “Dat	 stuur	 je	 toch	
niet,	stuur	snel	je	excuus	of	verwijder	het!”

Geen feest
Diezelfde	 avond	 nog	 spreek	 ik	 hardop	 uit	
dat	ik	er	rekening	mee	houd	dat	mijn	feest-
je	 wellicht	 niet	 door	 zal	 gaan,	 nog	 geen	
idee	hoe	enorm	de	 impact	zou	gaan	zijn.	
Een	 feestje	 dat	 niet	 door	 kan	 gaan,	 dat	
is	een	heel	klein	kleinigheidje	vergeleken	
met	alles	wat	er	op	ons	pad	ging	komen.	
Hadden	we	 het	 geloofd	 als	 ons	 toen	 ver-
teld	was	 dat	 dit	 op	 ons	 pad	 ging	 komen:	
afgelasten	 concerten,	 festivals,	 sporteve-
nementen	 tot	 zelfs	 de	Olympische	 spelen	
aan	toe.	Verplichte	sluiting	van	horecage-
legenheden,	scholen,	kapsalons,	campings,	
vakantieparken,	 theaters,	 pretparken	 (ja	

Dichterbij
Het	is	eind	januari	2020,	hét	virus	bereikt	
het	 noorden	 van	 Italië,	 dat	 is	 -voor	mijn	
gevoel,	uit	het	niets-	7000	kilometer	dich-
terbij.	Wat	 een	 ellende	 komt	 ons	 ter	 ore	
en	 ogen,	 het	 is	 voor	 de	mensen	 in	 China	
natuurlijk	 net	 zo	 erg,	 maar	 het	 voelt	 nu	
zoveel	meer	als	iets	bedreigends.	Ik	begin	
mijn	 zorgen	 vaker	 hardop	 uit	 te	 spreken,	
mijn	 thuisfront	 lacht	me	niet	uit,	 of	mis-
schien	 toch	 een	 heel	 klein	 beetje.	 “Het	
is	echt	niet	zomaar	in	Loon	op	Zand	hoor,	
mam.”

Naast de deur
Het	 is	 eind	 februari	 2020,	 de	 27e,	 carna-
valsvakantie.	 Ik	ben	vooral	bezig	met	het	
feit	dat	ik	over	vijf	dagen	50	zal	worden	en	
dat	over	negen	dagen	groots	zal	gaan	vie-
ren.	Zoals	het	bij	velen	van	ons	gegaan	zal	
zijn,	 er	 komt	 een	 appje	met	 hét	 nieuws:	
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zelfs	 onze	 eigen	 Efteling)	 andere	 grote	
winkelketens	 sluiten	 op	 eigen	 initiatief	
omdat	ze	de	richtlijnen	van	het	RIVM	niet	
kunnen	waarborgen.	Maximaal	 30	mensen	
tegelijk	 in	 de	 supermarkt,	 waar	 plexiglas	
tussen	klant	en	kassière	hangt,	zoals	eigen-
lijk	 overal	 waar	 klantencontact	 is.	 Prak-
tisch	 geen	 vluchten	meer,	 vakanties	 wor-
den	 geannuleerd,	 we	 moeten	 anderhalve	
meter	afstand	van	elkaar	houden,	zo	niet	
word	je	gewaarschuwd	door	een	drone	of	
je	krijgt	een	boete.
De	 centrale	 examens	 en	 eindtoets	 voor	
groep	8	worden	geschrapt.	Beter	niet	naar	
onze	(groot)	ouders.	Vooral	veel	thuis	blij-
ven,	in	veel	landen	is	dat	zelfs	geen	keuze.	
Ik	 weet	 het,	 ik	 vertel	 niks	 nieuws,	 maar	
hadden	 we	 ons	 dat	 voor	 kunnen	 stellen,	
laat	staan	geloven?	Ik	geef	toe,	ik	niet.

(on)Zekerheden
Het	 is	 maart	 2020,	 april	 als	 deze	 editie	
uitkomt,	de	lente	is	net	begonnen,	de	da-
tum	 is	 altijd	 hetzelfde,	 de	 omstandighe-
den	niet.	Soms	is	het	(te)	koud,	soms	(te)	
warm;	er	kan	sneeuw	liggen	of	de	terrassen	
zitten	 vol,	wat	 dan	 vaak	 hét	 gesprek	 van	
de	dag	is.

Het	is	overal	in	de	wereld	2020,	dat	is	ze-
ker,	 en	overal	 op	de	wereld	wordt	er	 ge-
plast	 en	 gepoept	 (excuséz)	 of	 het	 nou	 in	
een	luier,	op	de	wc	of	in	een	gat	in	de	grond	
is.	Na	maandag	komt	dinsdag,	als	het	 re-
gent	word	je	nat,	bij	Bassie	hoort	Adriaan.

Er	zijn	nog	steeds	heel	veel	dingen	zeker,	
maar	 ongekend	 veel	 dingen	 zijn	 onzeker	
geworden	 en	 zo	 anders	 dan…,	 dan…,	 dan	
we	gewend	zijn	dan	we	willen	en	wensen.	
Niet	alleen	in	ons	mooie	dorp	of	in	Brabant,	
in	 Nederland,	 Europa,	 maar	 wereldwijd,	
we	maken	 het	 allemaal	mee.	 De	 oorzaak	
voor	iedereen	hetzelfde,	de	gevolgen	ver-
schillen,	van	klein	en	jammer	maar	helaas	
(bijvoorbeeld	je	Sarah-feestje	niet	kunnen	
vieren)	tot	groot	en	verschrikkelijk.

Corona: thuisblijven, thuis werken, op 
elkaar letten, lief zijn… Hoe dan?
In	huize	Verschut-Holsheimer	werken	papa	
en	mama	beide	 in	het	onderwijs.	De	eer-
ste	week	 na	 de	 carnavalsvakantie,	 als	 de	
scholen	nog	gewoon	open	zijn,	mag	ik	niet	
komen	werken:	het	zekere	voor	het	onze-
kere	om	dat	ik	 in	hét	Loon	op	Zand	woon	
en	mensen	heb	gezien	en	gesproken	die	la-
ter	besmet	bleken.	De	week	daarna	maak	
ik	nog	grapjes	 (ook	van	de	 spanning)	met	
collega’s	over	het	sluiten	van	de	scholen;	in	
sommige	klassen	zijn	meer	dan	helft	leer-
lingen	er	 niet,	 ziekteverschijnselen	 of	 uit	
voorzorg.
Als	 uiteindelijk	 dé	 beslissing	 wordt	 ge-
nomen,	weet	 ik	niet	of	 ik	het	nog	wel	zo	
grappig	 vind.	 Inmiddels	 zijn	 we	 een	 aan-
tal	weken	verder,	is	eindelijk	het	kamertje	
opgeruimd	 dat	 ooit	 bedoeld	 was	 als	 kan-
toortje,	maar	meer	weg	had	van	opslaghok	
en	heb	ik	zowaar	een	prima	thuiswerkplek	
gecreëerd.
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Uitdaging
Ik	heb	aardig	mijn	draai	gevonden	in	het	on-
line	lessen	verzorgen,	vergaderen	en	leer-
lingen	 spreken.	Het	 is	 nog	 leuk	ook	en	 ik	
leer	iedere	dag	bij	wat	er	digitaal	allemaal	
kan.	“Ik	heb	het	digitale	gen	niet”,	roep	ik	
altijd,	maar	het	 valt	 tot	nu	 toe	helemaal	
niet	tegen,	gezien	het	aantal	berichten	die	
naar	384	leerlingen	zijn	gestuurd	in	plaats	
van	naar	25.
Wat	een	voordeel	is	dan	deze	nadelige	si-
tuatie:	de	 jeugd	mist	 school	enorm,	zelfs	
pubers.	Ook	manlief	werkt,	waar	mogelijk	
thuis.	Gezien	de	doelgroep	is	dat	wat	las-
tiger	 dan	 bij	mij.	 Dat	 komt	 eigenlijk	wel	
goed	uit,	want	onze	persoonlijke	uitdaging	
is	 zoon	 Sepp,	 onze	 ‛downert’	 van	 15,	 die	
normaal	gesproken	vijf	dagen	per	week	met	
de	taxi	naar	speciaal	onderwijs	gaat,	voor	
wie	 dus	 heel	 veel	 structuur	 wegvalt.	 Hij	
mag	 -gezien	 onze	 beroepen-	 naar	 school,	
maar	brengt	alleen	maar	meer	verwarring,	
daar	 is	ook	alles	anders.	Een	week	heb	ik	
geprobeerd	diezelfde	structuur	in	huis	aan	
te	brengen,	tot	grote	frustratie	van	zoon,	
mezelf	 en	 andere	 huisgenoten.	 Gekozen	
voor	een	andere	aanpak	en	die	werkt	een	
heel	stuk	beter	(lees:	loslaten).
Thuiswonende	dochter	is	nog	steeds	volop	
aan	 het	 werk	 bij	 Molenwijck.	 Zij	 en	 uit-
wonende	 dochter	 met	 vriend	 zorgen	 met	
grote	 regelmaat	 voor	 een	 stuk	 opvang	 en	
afleiding	voor	hun	broertje,	die	zich	verba-
zend	snel	heeft	aangepast	aan	de	situatie	
en	veel	lol	heeft	in	het	geven	van	een	elle-
boogje	en	net	wat	meer	filmpjes	kijkt	van	
Bassie	en	Adriaan	dan	anders:	filmpjes	die	
vaak	 heel	 leerzaam	 zijn.	 Minder	 blij	 zijn	

we	met	een	nieuwe	passie:	Geer	en	Goor	
kijken	op	YouTube,	waar	hij	ook	van	alles	
van	 leert,	bijvoorbeeld	heel	hard	boeren;	
zucht.

Kleine en grote zorgen
Dus	ja,	het	thuiswerken	lukt,	het	thuisblij-
ven	meestal,	extra	blij	met	ons	hondje	en	
onze	tandem	voor	af	en	toe	een	rondje	in	
de	buitenlucht.	We	letten	goed	op	elkaar,	
op	familie,	op	onze	omgeving,	en	zelfs	het	
lief	zijn	lukt	meestal	goed.	

Onze	zorgen	-vooral	dat	Sepp	niet	besmet	
raakt	 gezien	 zijn	 verminderde	 weerstand	
op	luchtweggebied-	zijn	niet	vergelijkbaar	
met	 de	 zorgen	 van	 mensen	 die	 ziek	 zijn	
en	hun	naasten,	de	harde	werkers	aan	het	
front	in	de	zorg,	in	de	supermarkten,	win-
kels,	op	de	weg,	ondernemers	die	er	alles	
aan	doen	om	het	hoofd	boven	water	te	hou-
den,	ouders	met	kinderen	die	deze	situatie	
niet	 kunnen	 handelen,	mensen	 die	 alleen	
zijn,	oud	of	 jong.	 Ik	vergeet	ongetwijfeld	
nog	dingen	en	doelgroepen	te	noemen.
Had	corona	maar	een	kleurtje,	dan	 is	het	
tenminste	duidelijke	wat	je	niet	aan	moet	
raken.

Ik	 betrap	mezelf	 erop	 dat	 ik	 -bij	 het	 kij-
ken	naar	films,	series	of	dingen	die	eerder	
zijn	opgenomen-	weleens	naar	het	scherm	
roep:	“afstand	houden!”
Ik	maak	me	 daar	 vooralsnog	 geen	 zorgen	
over,	ik	las	ergens	een	geruststellende	ge-
dachte	van	een	psycholoog:	het	is	in	deze	
tijd	 heel	 normaal	 als	 je	 tegen	planten	 of	
meubels	praat,	je	moet	pas	contact	opne-
men	als	er	teruggepraat	wordt.

Voor	 iedereen,	 genoemd	 of	 niet:	 veel	
moed,	kracht,	succes	en	sterkte	gewenst!	
Indien	mogelijk	 en	 gegund,	denk	dan	aan	
de	slogan	van	zoon	Sepp	(gejat	van	Bassie):
wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.

Redactie: Petra Holsheimer
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Langstraat Media:  
dichterbij dan ooit
Meer	 nieuws	 en	 achtergronden	 uit	 Loon	
op	 Zand,	 Dongen	 en	 Waalwijk.	 Dat	 is	 de	
doelstelling	 voor	 de	 komende	 twee	 jaar.	
“We	willen	dichterbij	zijn	dan	ooit”,	geven	
voorzitter	 René	 Peters	 en	 hoofdredacteur	
Wijnand	Nijs	aan.

De	streekomroep	heeft	daarvoor	steun	ont-
vangen	van	het	Stimuleringsfonds	voor	de	
Journalistiek,	 met	 als	 doel	 de	 regionale	
journalistiek	 te	 professionaliseren.	 “Het	
maakt	het	voor	ons	mogelijk	dat	we	struc-
tureel	 professionele	 krachten	 kunnen	 in-
zetten	voor	het	nieuws”,	geeft	Peters	aan.	
“Die	 gaan	 samen	met	de	 vrijwilligers	 aan	
de	slag.”

Samenspel
Het	nieuws	moet	echt	een	samenspel	wor-
den	 tussen	het	kleine	professionele	dage-
lijkse	team	van	een	aantal	journalisten	en	
de	 vrijwillige	 programmamakers.	 “Het	 is	
een	 uitdaging”,	 weet	 Nijs,	 opgegroeid	 in	
Kaatsheuvel	 en	 Waalwijk.	 “Om	 meerdere	
redenen.	 Vooral	 de	 combinatie	 van	 een	
relatief	 groot	 gebied	 en	 de	 verschillende	
kanalen	die	 je	wettelijk	moet	bieden:	 tv,	
radio,	sociale	media	en	internet.	Maar	we	
gaan	er	gewoon	mee	aan	de	slag:	stap	voor	
stap.”

Gesprek van de dag
De	doelstelling	van	voorzitter	en	hoofdre-
dacteur	is	weer	relatief	simpel:	dichterbij	
dan	 ooit.	 “We	 willen	 meer	 onderwerpen	

aanpakken	die	het	gesprek	van	de	dag	zijn	
over	 langere	tijd”,	 stellen	de	twee.	“Wat	
dat	 nu	 is,	 daarover	 bestaat	 geen	misver-
stand:	De	 gevolgen	 van	de	 corona-pande-
mie.

Juist	 daarom	 zijn	 er	 extra	 live-uitzendin-
gen	op	Langstraat	FM.	Eric	Dankers	presen-
teert	zoals	gebruikelijk	Langstraat	Languit	
tussen	 10.00	 en	 12.00	 uur.	 In	 de	 middag	
neemt	 Maikel	 van	 der	 Velden	 het	 stokje	
over	tussen	12.00	en	15.00	uur.	Beiden	be-
steden	 ruime	 aandacht	 aan	 het	 regionale	
nieuws	met	interviews	en	bijdragen	van	de	
redactie.

Ook	op	de	website	en	social	media	is	de	ac-
tiviteit	 fors	 toegenomen.	 Sinds	 afgelopen	
week	is	er	een	verslaggever	met	camera	op	
pad	 voor	 korte	 reportages	 en	 interviews.	
Hij	gaat	echt	op	zoek	naar	de	persoonlijke	
verhalen	en	het	laatste	nieuws.”

Kerk TV
Bijna	elk	bericht	of	elk	item	is	gerelateerd	
aan	de	coronacrisis.	“Het	heeft	ook	effect	
op	alle	delen	van	de	maatschappij”,	geeft	
Peters	aan.	“Vanuit	de	verschillende	paro-
chies	kwam	het	signaal	om	aandacht	voor	
kerkelijke	 vieringen.	 Daar	 spelen	 we	 zo-
veel	mogelijk	op	in.	Zo	hebben	we	al	twee	
keer	live	de	eucharistieviering	vanuit	Loon	
op	 Zand	 uitgezonden,	 afgelopen	 zondag	
gevolgd	door	een	meditatie	van	de	protes-
tantse	predikante	uit	Dongen	en	een	rozen-
kransgebed	van	de	parochie	uit	Dongen.”

Troost
Hij	 vervolgt:	 “Net	 als	 ‛De	 Wereld	 Draait	
Door’	merken	we	ook	de	enorme	behoefte	
aan	ontspanning.	Vandaar	dat	de	program-
mamakers	 van	 Langstraat	 FM	 ook	 klaar-
staan	om	verzoekjes	te	draaien.

Aanvragen	 kan	 met	 een	 belletje	 naar	
652652.	Als	je	wilt,	kun	je	ook	je	verhaal	
daarbij	vertellen.”	□
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Dit jaar géén Avondvierdaagse 
in Loon op Zand

Ook	het	werk	van	Stichting	Avondvierdaag-
se	 ‘Loduka’	 is	 getroffen	 door	 het	 corona-
virus.	 De	 voorbereidingen	 waren	 in	 volle	
gang:	de	48e	editie	van	Loon	op	Zand	zou	
dit	jaar	van	maandag	25	tot	en	met	donder-
dag	28	mei	worden	gehouden.

Gezien	de	maatregelen	om	tot	(minimaal)	
1	juni	geen	grote	evenementen	te	organi-
seren,	hebben	wij	als	bestuur	moeten	be-

sluiten	 om	 dit	 jaar	
de	 avondvierdaagse	
niet	 door	 te	 laten	
gaan.	 Hoe	 moeilijk	
deze	beslissing	voor	
ons	 ook	 was:	 we	
hebben	 geen	 ande-
re	keus.

Er	 is	 nog	 gekeken	
om	 dit	 evenement	
naar	een	 later	 tijd-
stip	te	verplaatsen,	

maar	ook	dat	is	voor	ons	geen	optie	gezien	
de	 vakantieperiode	die	 er	 aankomt	waar-
door	 we	 over	minder	 vrijwilligers	 kunnen	
beschikken	dan	we	nodig	hebben.

Een	woord	van	dank	aan	alle	mensen/spon-
soren	die	hun	medewerking	voor	de	geplan-
de	Avondvierdaagse	al	 hadden	 toegezegd,	
is	hier	zeker	op	zijn	plaats.	Graag	doen	we	
in	2021	weer	een	beroep	op	jullie!

Help ons mee in 2021!
Mocht	u	zich	geroepen	voelen	om	volgend	
jaar	ons	een	handje	te	komen	helpen,	dan	
zouden	we	daar	erg	blij	mee	zijn.	Vele	han-
den	maken	immers	licht	werk!	We	zijn	na-
melijk	dringend	op	zoek	naar	nieuwe	vrij-
willigers.	Gezien	de	wetgeving	rondom	de	
organisatie	van	een	Avondvierdaagse	zoals	
wij	dat	doen,	hebben	we	steeds	meer	men-

sen	nodig:	niet	alleen	als	verkeersregelaar,	
maar	ook	voor	tal	van	hand-	en	spandien-
sten.	Mocht	u	zich	hiervoor	willen	inzetten,	
neem	dan	contact	op	met	Peter	Swaans	via	
mobiel	 nummer	 06-10725583.	 Een	 e-mail	
sturen	 naar:	 a4dloduka@hotmail.com	
kan	natuurlijk	ook.	Nu	al	bedankt	voor	uw		
interesse!
Mocht	u	nog	vragen	hebben	over	het	besluit	
om	dit	jaar	geen	Avondvierdaagse	in	Loon	
op	 Zand	 te	 organiseren,	 dan	 kunt	 u	 met	
hetzelfde	 telefoonnummer	 of	 e-mailadres	
met	ons	in	contact	komen.

Met vriendelijke groet,
Stichting avondvierdaagse ‛Loduka’
Peter Swaans, secretaris

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Koningsdag 2020
Laat deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan

Alles is anders, niets is gewoon!
Door de crisis als gevolg van het corona-
virus worden we gedwongen om zaken 
anders te doen dan we gewend zijn.

Afgelast
Het	bestuur	van	Stichting	Oranjevieringen	
in	de	gemeente	Loon	op	Zand	heeft	na	een	
nauwkeurige	 afweging	 moeten	 besluiten	
om	 de	 festiviteiten	 rondom	 Koningsdag	
2020	af	te	blazen.

Afgelast maar wel aandacht
Het	 annuleren	 van	 de	 normale	 activitei-
ten	 hoeft	 niet	 te	 betekenen	 dat	 we	 Ko-
ningsdag	2020	zomaar	voorbij	 laten	gaan.	
Nederlanders	staan	erom	bekend	dat	ze	in	
tijden	van	crisis	met	creatieve	oplossingen,	
acties	 en	 ideeën	 kunnen	 komen.	 Ze	 zijn	
letterlijk	in	staat	om	‘om-te-denken’.

Doe mee!
Het	 onopgemerkt	 voorbij	 laten	 gaan	 van	
Koningsdag	 is	 volgens	 werkgroep	 Loon	 op	
Zand	 van	 Stichting	 Oranjevieringen	 geen	
optie.	Er	zijn	best	een	aantal	tradities	die	
(nog)	wel	uitgevoerd	kunnen	worden.

Wat	te	denken	van:
•	Het	 uithangen	 van	 onze	 nationale	 drie-
kleur.

•	Het	versieren	van	uw	woning	of	straat.

•	Het	maken	van	een	oranje	selfie	en	plaat-
sen	op	facebook.

•	Het	versieren	van	uw	auto	en	fiets.

Kleuren voor de kleinsten
In	overleg	met	Coop	Supermarkten	organi-
seert	 Stichting	Oranjevieringen	 een	 leuke	
actie	voor	de	kleinsten.	Op	de	middenpa-
gina	 van	 deze	 Rond	 de	Toren-editie	 staat	
een	 fraaie	 kleurplaat.	 Laat	 uw	 kinderen	
deze	kleurplaat	mooi	versieren.	Zet	op	de	
kleurplaat	 een	 leuke,	 lieve,	 vriendelijke,	
ontroerende	 tekst	 voor	 mensen	 die	 het	
door	 de	 coronacrisis	 minder	 hebben.	 Op	
Koningsdag	krijgen	zij	een	tekening	en	een	
leuke	 attentie.	 Lever	 de	 kleurplaat	 in	 bij	
uw	Coop	Supermarkt	aan	het	Oranjeplein.

Als	de	situatie	het	toelaat	krijgen	alle	kin-
deren/tekenaars	een	berichtje.	Zij	krijgen	
daarna	altijd	een	leuke	attentie.

Doe mee, kleur mee!

Laat Koningsdag 2020 niet   
ongemerkt voorbij gaan!

Kijk	voor	meer	informatie	op:
www.oranjeviering.nl. □
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Coronatijd

BuroJIJ tijdens coronatijd

Normaal	 gesproken	 bezoeken	 vele	 gezin-
nen,	jongeren	en	kinderen	onze	locatie	van	
BuroJIJ	in	Loon	op	Zand.	Vanwege	besmet-
tingsgevaar	 kan	dat	 nu	 (liever)	 niet.	 Van-
zelfsprekend	blijven	wij	wel	onze	zorg	aan-
bieden.	 Onze	 behandelaren	 zijn	 allemaal	
versneld	 gaan	 werken	 met	 beeldbellen,	
waardoor	 de	 behandelingen	 toch	 kunnen	
worden	aangeboden.

Op	de	 foto	zie	 je	onze	gz-psycholoog	Ma-
rielle	die	via	beeldbellen	behandeling	biedt	
aan	een	jongere	met	depressieve	klachten.	
De	komende	weken	worden	wij	online	bij-
geschoold	 om	 ook	 traumabehandeling,	
waaronder	 EMDR,	 via	 beeldbellen	 op	 een	
effectieve	manier	te	kunnen	aanbieden.

Met	elkaar	blijven	wij	zoeken	naar	creatie-
ve	mogelijkheden	om	onze	dienstverlening	
voort	 te	 zetten.	 Naast	 alle	 narigheid	 en	
verdrietig	nieuws,	levert	het	ook	de	eerste	
mooie	mogelijkheden	op.	Daar	moeten	we	
ons	met	elkaar	maar	op	focussen.

Hartelijke	groet,

Willem Peters-Schrama
regiebehandelaar BuroJIJ
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‛NACHT van LOON OP ZAND’ naar 5 en 6 september!
Al	ruim	een	jaar	stond	onze	datum	-18-19	
april	2020-	voor	de	42e	Nacht	van	Loon	op	
Zand	 vast.	 Dan	 krijgen	 ook	wij	 te	maken	
met	 alle	 regels	 rondom	 het	 coronavirus.	
Sluiting	 sporthallen,	 geen	 groepsvorming,	
veiligheid	 betreffende	 gezondheid	 en	 dan	
een	totale	afgelasting	van	alle	evenemen-
ten.	Met	alle	regels	die	nu	van	kracht	zijn,	
konden	wij	de	Nacht	van	Loon	op	Zand	in	
april	niet	meer	door	laten	gaan.

Ondertussen	waren	wij	 druk	bezig	met	 al	
onze	 voorbereidingen.	 Dank	 aan	 al	 onze	
vrijwilligers,	 onze	 sponsors,	 De	 Wetering	
en	de	Gemeente	Loon	op	Zand,	die	hun	me-
dewerking	 hadden	 toegezegd.	 Bestuurlijk	
is	 toen	 gekeken	 naar	 oplossingen.	 Omdat	
wij	na	de	vakantie	nog	een	aantal	evene-
menten	 organiseren	 zijn	 we	 daarin	 gaan	
schuiven!

Na	raadpleging	met	de	gemeente	Loon	op	
Zand,	Heton	-betreffende	De	Wetering,	en	
de	KWBN,	gaan	we	naar	het	weekend	van	
5	en	6	september.	Op	deze	datum	zat	onze	
lange	 afstand	 tocht	 Amsterdam	 –	 Tilburg	
die	nu	naar	17-18	oktober	gaat.

Het	heeft	ook	ons	aangegrepen:	alles	rond-
om	het	coronavirus!

Wij	wensen	dan	ook	iedereen	die	hier	mee	
te	 maken	 heeft	 een	 spoedig	 herstel	 toe.	
Ook	alle	ondernemers	en	bedrijven	wensen	
wij	veel	sterkte	en	wijsheid	toe	de	komen-
de	tijd.	Wij	zien	u	alle	graag	terug	op	5-6	
september.	Tot	dan!

Namens WSV Hart van Brabant:
Ad van de Sande, voorzitter
Peter Knip, secretaris
Ad Leermakers, penningmeester en   
evenementencoördinator
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Kerkberichten van 11 april   
tot en met 1 mei

Bemoedigend woord voor Pasen
“Jij	zult	leven”	stond	er	voorop	de	misboek-
jes	voor	de	5e	zondag	van	de	veertigdagen-
tijd.	Lazarus,	die	icoon	is	van	de	verrezen	
Christus,	bevestigt	het	menselijk	verlangen	
om	op	te	staan	en	te	 leven,	 in	Christelijk	
perspectief	en	in	menselijk	perspectief	ze-
ker	nu	een	virus	ons	helemaal	terugbrengt	
bij	onszelf.	Het	mag	ons	niet	verlammen,	
want	als	mens	hebben	wij	de	keuze	om	te	
kiezen	om	te	leven	vanuit	liefde	of	vanuit	
angst.	 Samen	 met	 onze	 paus	 Franciscus	
hebben	 wij	 kunnen	 bidden	 en	 ontvingen	
wij	de	bijzondere	zegen	Urbi	et	Orbi,	(over	
stad	en	land)	en	het	was	uitzonderlijk	dat	
paus	 Franciscus	 dat	 nog	 vóór	 Pasen	 heeft	
gedaan.	Wij	 leven	mee	met	 alle	mensen,	
met	al	onze	parochianen	en	blijven	dank-
baar	voor	alle	goede	initiatieven	die	er	in	
deze	moeilijke	tijd	worden	ondernomen.

De	maatschappij	 is	ontregeld	en	daarmee	
ook	de	veertigdagentijd,	die	dit	jaar	totaal	
anders	verliep	dan	voorheen.	De	coronacri-
sis	dwingt	ons	dicht	bij	onszelf	 te	blijven	
en	beperkt	onze	bewegingsvrijheid	ernstig.
Vanaf	Palmzondag	zijn	wij	de	Goede	Week	
ingegaan	om	ons	lijden,	het	lijden	van	zo-
velen,	te	verbinden	met	het	lijden	van	Je-
zus	in	de	hoop	en	het	vertrouwen	dat	wij	
zullen	opstaan	uit	miserie	en	op	een	goede	
dag	in	de	vreugde	van	Christus.	De	kerk	zal	
met	allen	die	geloven	met	dit	paasfeest	en	
uitroepen;	 ‛Alleluja’.	De	gekruisigde	Heer	
is	verrezen,	de	boeien	van	de	dood	zijn	ge-
broken.
Ook	 wij	 zullen	 vernieuwd	 uit	 deze	 onge-
kende	wereldwijde	crisis	komen	en	de	we-

reld	zal	worden	vernieuwd,	en	op	de	eerste	
plaats	 wijzelf.	 Laten	 wij	 vasthouden	 aan	
ons	 geloof	 dat	 Gods	 liefde	 sterker	 is	 dan	
de	dood	en	blijven	wij	getuigen	van	ons	ge-
loof	 in	 de	 verrijzenis	 van	 Jezus.	 Ook	 het	
coronavirus	 heeft	 niet	 het	 laatste	woord.	
Gods	liefde	is	sterker	dan	dood	en	zonde.	
Laten	wij	de	paasvreugde	delen	met	ieder	
die	het	horen	wil	en	ondanks	alles	zeggen;	
zalig	Pasen.	Pastoor Luijckx

Updatemaatregelen over coronavirus
Naar	aanleiding	van	de	maatregelen	die	de	
R.K.	 Kerk	 op	 23	 maart	 heeft	 verkondigd,	
stonden	er	 nog	enkele	 vragen	open.	Daar	
hebben	de	Nederlandse	bisschoppen	op	26	
maart	 een	 besluit	 over	 genomen,	 na	 een	
gesprek	van	de	kerken	met	de	burgerlijke	
overheid	en	in	lijn	met	het	aangescherpte	
Vaticaanse	decreet	‘Ten	tijde	van	Covid-19	
(II)’.	 ‘We	 nemen	 onze	 verantwoordelijk-
heid	in	het	voorkomen	van	het	verspreiden	
van	het	 coronavirus	 zeer	 serieus’,	 zeggen	
de	bisschoppen.	Dat	betekent	dat	alle	op	
23	 maart	 afgekondigde	 maatregelen	 ge-
handhaafd	 blijven	 en	 waar	 nodig	 worden	
aangescherpt,	te	weten:

•	Geen	publieke	vieringen	tot	en	met	Pink-
steren.

•	Besloten	 vieringen	 alleen	 in	 aanwezig-
heid	van	de	daarvoor	strikt	noodzakelijke	
bedienaren,	zonder	de	deelname	van	an-
dere	 gelovigen,	 met	 in	 achtneming	 van	
alle	 strikte	 maatregelen	 op	 gebied	 van	
afstand,	hygiëne	en	gezondheid.	Dit	be-
tekent	met	ingang	van	26	maart	ook	dat	
de	 heilige	 communie	 bij	 deze	 vieringen	
niet	 kan	 worden	 uitgereikt,	 omdat	 dan	
de	voorgeschreven	afstand	van	anderhal-
ve	meter	 niet	 kan	worden	 gehandhaafd	
en	ook	het	delen	van	de	communie	onvei-
lig	kan	zijn.	Om	dezelfde	redenen	kan	de	
heilige	communie	niet	buiten	de	heilige	
mis	worden	uitgereikt,	behalve	wanneer	
het	gaat	om	het	viaticum	(laatste	heilige	
communie	voor	stervenden).
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•	De	kerken	zijn	waar	mogelijk	open	voor	
gelovigen	 die	 komen	 voor	 gebed	 of	 om	
een	kaars	aan	te	steken	en/of	een	gave	
voor	de	voedselbank	te	brengen.	Zij	moe-
ten	 alle	 maatregelen	 van	 de	 overheid	
daarbij	in	acht	nemen	op	het	gebied	van	
aantal,	afstand,	hygiëne	en	gezondheid.

•	Voor	alle	parochies	geldt	voor	de	besloten	
vieringen	in	de	paastijd	het	aangescherp-
te	Vaticaanse	decreet	‘Ten	tijde	van	Co-
vid-19	 (II)’.	 (Kijk	 voor	 meer	 informatie	
ook	op	rkliturgie.nl).	Ook	voor	kloosters	
gelden	de	richtlijnen	uit	dit	decreet.

In	verband	met	het	coronavirus	gaan	tot	1	
juni	2020	alle	publieke	vieringen	niet	door.

Vieringen vanuit gesloten kerk
De	eucharistievieringen	op	zondagen	en	de	
vieringen	 in	de	Goede	Week,	kruisweg	op	
Goede	Vrijdag	15.00	uur,	Witte	Donderdag	
19.00	 uur,	 de	 paaswake	 21.00	 uur,	 Hoog-
feest	van	Pasen	9.30	uur	en	tweede	paas-
dag	 9.30	 uur	 (allen	 in	 een	 gesloten	 kerk)	
worden	in	ieder	geval	via	de	geluidsinstal-
latie	van	de	kerk	opgenomen	en	zijn	via	de	
website	 en/of	 facebookpagina	 ’s	 middags	
te	zien.	Pastoor	Luijckx	leidt	de	vieringen.

De	 eucharistievieringen	 kunt	 u	 volgen	 via	
de	 website	 op:	 H.	 Mis	 via	 de	 menubalk.	
Voor	degenen	met	facebook	is	de	eucharis-
tieviering	te	vinden	op:
www.facebook.com/HeiligeWillibrord.
In	geval	van	uitzending	door	Langstraat	TV	
(ZIGGO-kanaal	42)	om	9.30	uur	live	de	eu-
charistieviering	uit	vanuit	de	kerk	St.	Jans	
Onthoofding	in	Loon	op	Zand.
Langstraat	TV	is	ook	te	ontvangen	bij	KPN	
en	XS4ALL	op	kanaal	1342	en	bij	Telfort	op	
kanaal	2065.

Misintenties
Misintenties	worden	gelezen	op	de	door	u	
aangevraagde	 datum	 in	 een	 door	 pastoor	
Luijckx	 opgedragen	 heilige	 mis	 is	 in	 een	
gesloten	kerk.	Onderstaand	een	overzicht	

van	de	misintenties	welke	gelezen	worden.

Zondag 12 april,	Hoogfeest	Pasen.
Ter	 nagedachtenis	 aan	 Wim	 en	 Mien	 v.d.	
Velden–Kuis,	 Rien	 en	 Corrie	 Haans–van	
Loon,	Jo	Zijlmans–IJpelaar,	Christ	Vermeer,	
Sjaan	van	Esch–Taks,	Ria	Graumans.

Dinsdag 14 april
Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer.
Donderdag 16 april
Riet	van	Esch–v.d.	Nieuwenhuizen.
Zondag 19 april,	2e	zondag	van	Pasen	(Be-
loken	Pasen).	Kees	Wolfs	b.g.v.	verjaardag,	
Riet	van	Esch–v.d.	Nieuwenhuizen,	Liesbeth	
Brands–Wiercx.

Zondag 26 april,	3e	zondag	van	Pasen.	Mar-
tinus	Marisael	 b.g.v.	 verjaardag,	 Sjaan	en	
Gerardus	Brabers	en	zoon	André,	maande-
lijkse	gedachtenis	aan	Ad	Smulders.

Wij namen afscheid van:
Piet Jonkers

Geboren	te	Tilburg	12	september	1934.
Overleden	te	Tilburg	19	maart	2020.

Vanuit	het	crematorium	Ode	Tilburg	 is	op	
24	maart	afscheid	genomen.

Dat Piet mag rusten in vrede!
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Zomaar een berichtje uit 
Rond de Toren van 1991

Het hertenkampje

We kunnen er nu, 29 jaar later, wel om 
glimlachen, maar toen was het een seri-
euze zaak.
In	1991	werd	er	een	plan	ontwikkeld	voor	
de	bouw	van	een	aantal	seniorenwoningen	
op	de	hoek	van	Kloosterstraat,	Ecliptica	en	
Ruimtevaartstraat.	 Chris	 Wouters	 woonde	
daar	 in	een	bungalow	met	nog	veel	grond	
er	omheen.	Op	een	deel	daarvan	hield	hij	
een	aantal	hertjes.	Ouders	met	kleine	kin-
deren	vonden	het	leuk	om	naar	de	hertjes	
te	 gaan	 en	 ze	 eventueel	 te	 voeren.	 Toen	
het	plan	bekend	werd	kwam	er	verzet.	Een	
heuse	 actiegroep	 beijverde	 zich	 voor	 het	
behoud	van	het	hertenkampje.

In	 Rond	 de	Toren	 stond:	 ‛wordt	 ’t	 belang	
van	 de	 Loonse	 burger	 ondergeschikt	 ge-
maakt	 aan	 ’t	 geldelijk	 belang?’	 zo	 werd	

geschreven.	 Een	 actiegroep	 beijvert	 zich	
voor	 het	 behoud.	 Volgens	 de	 bezwaarma-
kers	is	er	helemaal	geen	behoefte	aan	se-
niorenwoningen	 en	 ook	 de	 bewoners	 van	
de	 Ruimtevaartstraat	 staan	 niet	 bepaald	
te	 juichen.	 “Wij	 moeten	 onze	 ramen	 en	
deuren	straks	gaan	sluiten	als	er	in	die	wo-
ningen	gestookt	gaat	worden.”	Zelfs	waar-
devermindering	 van	 hun	 huizen	wordt	 als	
argument	naar	voren	gehaald.

De	bewoners	van	deze	huizen	wonen	er	nu	
al	 vele	 jaren	 met	 groot	 genoegen	 en	 de	
meesten	 stoken	 niet	 en	 hebben	 ook	 niet	
gemerkt	 dat	 de	 ramen	 en	 deuren	 in	 de	
Ruimtevaartstraat	dicht	zijn	gegaan	en	van	
waardevermindering	 is	 al	 helemaal	 geen	
sprake.	Ondertussen	is	ook	al	lang	duidelijk	
dat	er	grote	behoefte	is	aan	woningen	voor	
senioren.	□

 °Links het voormalig hertenkampje van   
 Christ Wouters aan de Kloosterstraat.   
 (Foto: Heemkundekring Loon op ’t Sandt)
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Motorclub de Deurstarters

Ook	Motorclub	De	Deurstarters	wil	de	richt-
lijnen	van	de	regering	en	het	RIVM	opvol-
gen,	vandaar	het	afgelasten/uitstellen	van	
onze	geplande	motortocht	‘De	Stoofpotrit’,	
die	wij	elk	jaar	verzorgen	op	2e	paasdag.

Deze	 zal	 verder	 in	 het	 jaar	 gepland	wor-
den,	 hierover	word	 je	nader	 ingelicht	 via	
Rond	de	Toren	en	Facebook.

Hopelijk	voor	iedereen	zal	de	crisis,	waar	
we	ons	nu	in	Nederland	en	ver	daarbuiten	
in	bevinden,	niet	lang	meer	duren	en	kun-
nen	daarna	weer	van	onze	vrijheid	genie-
ten.

Bestuur motorclub de Deurstarters

 

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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Regels zijn regels! Nee toch?

Op zaterdag 21 maart kreeg de redactie 
een op zijn minst ‘heftig gefrustreerde’ 
ondernemer Sjef Vermeer aan de tele-
foon, die een bijzonder verhaal had en 
het verzoek om hiervan melding te ma-
ken in Rond de Toren.

Sjef	Vermeer	is	eigenaar	van	het	gelijkna-
mige	transportbedrijf	aan	de	Klokkenlaan.	
Het	 bedrijf,	 dat	 zijn	 oorsprong	 heeft	 in	
1985,	is	gespecialiseerd	in	koel-,	vries-	en	
overig	 transport:	 voor	 het	merendeel	 ten	
behoeve	 van	 supermarktbevoorrading.	 Op	
dit	ogenblik	 is	het	voor	de	chauffeurs	van	
dit	bedrijf	spitsroeden	lopen	om	tijdens	de	
huidige	 corana-crisis	 aan	 alle	 opdrachten	
te	 voldoen,	want	 de	 supermarkten	willen	
op	 tijd	 bevoorraad	 worden	 omdat	 er	 on-
danks	verzoeken	om	dat	niet	te	doen,	toch	
gehamsterd	wordt.

Nu	 de	 chauffeurs	 niet	 welkom	 zijn	 in	 de	
kantine	van	de	verschillende	afleveradres-
sen	 en	 de	 wegrestaurants	 die	 gesloten	
zijn,	 kunnen	 zij	 hun	 handen	 niet	 wassen	
en	 noodzakelijke	 sanitaire	 zaken	 verrich-
ten,	 zoals	 toiletbezoek	 en	 douchen.	 Om	
de	chauffeurs	zoveel	mogelijk	tegemoet	te	
komen,	kunnen	deze	op	het	terrein	van	het	
transportbedrijf	 gebruik	 maken	 van	 een	
vijftal	 geheel	 ingerichte	 sanitaire	 units,	
compleet	 met	 een	 keukentje	 en	 rust-	
ruimte.	Dat	alles	met	als	doel	om	hen	zo	
optimaal	mogelijk	te	ondersteunen	in	hun	
zware	dagelijks	werk.

Echter,	 waar	 eerst	 per	 unit	 er	 meerdere	
chauffeurs	gelijktijdig	gebruik	van	konden	
maken,	kan	daarin	nu	vanwege	de	aange-
scherpte	regels	slechts	1	persoon	er	gebruik	
van	 maken.	 Waar	 voorheen	 25	 personen	
konden	 worden	 ondergebracht,	 is	 dat	 nu	
teruggebracht	naar	5	personen.	Omdat	de	
werkdruk	op	dit	bedrijf,	dus	op	de	chauf-

feurs,	 alleen	maar	 toenam	 en	 nog	 steeds	
toeneemt,	 werd	 de	 gemeente	 Loon	 op	
Zand	gevraagd	om	een	tijdelijke	toestem-
ming	 te	 geven	 voor	 het	 plaatsen	 van	 vijf	
extra	 sanitaire	units	waar	maximaal	 twee	
chauffeurs	gebruik	van	kunnen	maken.	
Maar	 wat	 blijkt?	 Op	 het	 verzoek	 wordt	
slechts	aangegeven	dat	dit	niet	toegestaan	
is:	geheel	volgens	de	geldende	regels!	Ook	
wanneer	 door	 de	 aanvrager	wordt	 aange-
geven	dat	het	om	een	tijdelijke	ontheffing	
gaat,	 dus	 voor	 de	 periode	 dat	 deze	 crisis	
duurt,	blijft	het	antwoord:	nee!	In	de	daar-
opvolgende	 pogingen	 om	 alsnog	 toestem-
ming	te	krijgen,	krijgt	de	aanvrager	steeds	
meer	het	idee	van	het	bekende	kastje	naar	
de	muur	te	worden	gestuurd	en	komt	deze	
geen	millimeter	verder.	

Als	hij	 ten	einde	raad	telefonisch	contact	
met	 de	burgemeester	 probeert	 te	 krijgen	
om	op	zijn	minst	wat	begrip	te	krijgen	voor	
de	situatie,	wat	niet	lukt,	gaat	bij	hem	het	
spreekwoordelijke	 licht	 uit	 en	 neemt	 hij	
contact	op	met	de	media	met	de	verzuch-
ting:	“het	is	om	er	gek	van	te	worden!	Valt	
dit	onder	het	adequaat	aanpakken	van	het	
corona-probleem?	Ik	dacht	van	niet!”

Elke	 dag	 zijn	 heel	 veel	mensen	 bezig	 om	
het	 hoofd	 te	 bieden	 aan	 het	 coronavirus.	
De	mensen	in	de	zorg	zijn	daarvan	het	spre-
kende	bewijs.	Maar	ook	in	andere	discipli-
nes	 zijn	heel	 veel	personen	dag	en	nacht	
actief	om	hun	deel	in	de	‘totale	aanpak’	te	
leveren.	Sjef	Vermeer:	“zoals	onze	chauf-
feurs,	 die	 er	mede	 voor	 zorgen	 dat	 u	 en	
ik	elke	dag	weer	boodschappen	kunnen	én	
blijven	doen!	Het	is	dan	ook	heel	bijzonder	
om	te	constateren	dat	de	gemeente	Loon	
op	Zand	zich	blijft	vasthouden	aan	‘regels’		
waarvan	 mijns	 inziens,	 voor	 de	 periode	
waarin	 we	 het	 hoofd	moeten	 bieden	 aan	
het	 coronavirus,	 afgeweken	 kan	 worden.		
Maar	nee:	elke	keer	tref	ik	bij	de	gemeente	
niet	thuis	als	ik	hen	probeer	te	benaderen	
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voor	een	oplossing!	Met	redelijk	overleg	en	
wederzijds	 respect	 valt	 toch	 heel	 wat	 te	
bereiken?	Zeker	als	het	gaat	om	het	aan-
pakken	van	een	crisis	die	zijn	weerga	niet	
kent.	Ik	hou	daarom	goede	moed	dat	er	als-
nog	een	oplossing	komt	voor	mijn	mensen,	
die	zich	op	dit	ogenblik	werkelijk	een	slag	
in	de	rondte	werken!”

Zoals	het	hoort	heeft	de	redactie	in	het	ka-
der	van	‘hoor	en	wederhoor’	de	gemeente	
Loon	op	Zand	een	reactie	gevraagd	op	dit	
bericht.	 Hieronder	 treft	 u	 de	 reactie	 die	
wij	mochten	 ontvangen	 en	 sluiten	wij	 de	
discussie	over	dit	onderwerp.

Redactie Rond de Toren

Al vele jaren kennen de gemeente Loon op 
Zand en de heer Vermeer elkaar. In wisse-
lende samenstellingen en verhoudingen, 
dat moet worden gezegd. De heer Vermeer 
is ons als voormalig inwoner en als huidig 
ondernemer goed bekend. En alhoewel de 
gemeente Loon op Zand juist in deze hec-
tische tijd, waarin iedere seconde telt om 
het verschil te kunnen maken voor zowel 
patiënten, familieleden, zorgmedewer-
kers en alle andere bikkels, graag soepel 
om gaat met regels en procedures, zijn er 
toch bepaalde principes waar we niet aan 
tornen.

Twee van deze principes zijn fatsoen en 
respect. We realiseren ons dat niet alle 
contacten of ervaringen van inwoners of 
ondernemers met onze gemeente positief 
zijn. Alhoewel we onze uiterste best doen 
om mee te denken bij problemen en om 
inwoners of ondernemers te steunen als zij 
dat nodig hebben, doen we dat vanuit de 
overtuiging dat we te allen tijde moeten 
kunnen rekenen op een fatsoenlijke ma-
nier van communiceren en een respectvol-
le wijze van samenwerken. Helaas heeft 
de gemeente Loon op Zand meerdere bui-

tengewoon vervelende ervaringen in com-
municatie en samenwerking met de heer 
Vermeer. Ervaringen die alle fatsoens-
normen en respectgrenzen overschrijden. 
Om die reden heeft de heer Vermeer toe-
gangsbeperkingen tot ons gemeentehuis en 
tot onze gemeentelijke dienstverlening. 
Op gezette tijden en via specifieke kana-
len mag de heer Vermeer onze gemeente 
benaderen. Van ieder contact buiten deze 
toegangsbeperkingen om, doen wij aangif-
te bij de politie.

Zelfs wanneer de heer Vermeer zich op 
een dergelijke manier gedraagt, kan hij 
gebruik maken van onze dienstverlening 
en als hij, conform de gemaakte afspra-
ken, contact met ons opneemt zullen we 
zeker in overleg gaan om te kijken of we 
tijdelijke sanitaire units kunnen toestaan 
op zijn terrein.
Tot op heden heeft de gemeente Loon op 
Zand geen contact met de heer Vermeer 
gehad conform de toegangsbeperkingen 
zoals die aan hem zijn opgelegd.

Namens het college van Burgemeester  
en Wethouders, 
Hanne van Aart
Burgemeester
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De Coronacrisis
Afgelopen	 maandagavond	 23	 maart	 hoor-
den	wij	dat,	in	het	kader	van	de	bestrijding	
van	het	coronavirus,	alle	kapslons	verplicht	
werden	 om	 te	 sluiten.	 Ik	 en	 mijn	 werk-
neemsters	van	Coiffure Aphrodite	hadden	
wel	het	vermoeden	dat	dit	bericht	een	keer	
zou	komen.	Zonder	deze	crisis	zouden	wij	
gewoon	weer	lekker	in	de	salon	met	onze	
klanten	kletsen	en	ervoor	te	zorgen	dat	ie-
dereen	 er	weer	 pico	 bello	 uit	 zou	 komen	
te	zien.
Echter	vanaf	dinsdag	24	maart	hebben	wij	
geprobeerd	 om	 alle	 klanten	 met	 een	 af-
spraak	te	bellen	en	hen	te	informeren	over	
de	verplichte	sluiting.	Ook	hebben	wij	dit	
op	facebook	kenbaar	gemaakt.

Nadat	ik	afgelopen	week	de	salon	eens	flink	
onder	 handen	 heb	 genomen,	 ben	 ik	 thuis	
ook	 maar	 met	 de	 grote	 schoonmaak	 be-
gonnen.		Ook	mijn	werkneemsters	hebben	
thuis	de	nodige	werkzaamheden	opgepakt	
of	zijn	druk	bezig	met	de	begeleiding	van	
hun	kinderen	bij	de	huiswerkopdrachten.

33	jaar	lang	is	de	kapsalon	altijd	open	ge-
weest.	Deze	verplichte	sluiting	is	wel	even	

 ° Naast de werkzaamheden in huis, kan ik nu ook 
genieten van een lekker boek of een spannende 
Netflixserie!

schrikken	voor	mij	en	mijn	personeel.	Maar	
ook	voor	onze	klanten	is	deze	situatie	ze-
ker	 niet	 prettig.	 We	 hopen	 dat	 eenieder	
gezond		door	deze	zware	tijden	heen	komt	
en	dat	wij,	als	dit	alles	weer	achter	de	rug	
is,	 de	 klanten	 weer	 in	 goede	 gezondheid	
mogen	 ontvangen	 om	 hen	 van	 een	mooie	
coupe	te	mogen	voorzien.

Groetjes	 aan	 al	 onze	 klanten	 en	 hopelijk	
tot	snel!

Belinda

 °De somberheid van de laatste weken bracht een 
van onze redactieleden op het idee deze vrolijk 
kijkende quiche-taart te maken. Hier word je 
toch blij van? (Foto: RdT)
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Radio Lozzzeo terug in de lucht

In	het	weekend	van	27,	28	en	29	maart	was	
daar	ineens	weer	Radio	Lozzzeo,	live	van-
uit	De	Kuip.	Te	beluisteren	via:

radio.loonsedorpskwis.nl.

Ik	spreek	Remco	van	Noije	op	zaterdagmid-
dag	om	half	drie.	Die	ochtend	is	onder	an-
deren	Hanne	van	Aart	al	 in	de	uitzending	
geweest,	net	als	veel	andere	Loonse	men-
sen	 die	 probeerden	 het	 geluid	 te	 raden,	
wisten	wie	er	 te	horen	was	 in	een	audio-
fragment	of	hun	steun	betuigden	aan	deze	
vorm	 van	 ‘samenkomst	 in	 Loon’	 in	 tijden	
van	 Corona,	 al	 is	 dat	 laatste	 woord	 een	
streepje	op	de	verbodenwoordenkaart.

“Ik	 was	 aan	 het	 denken	 wat	 we	 konden	
doen	om	de	mensen	te	verbinden,”	vertelt	
Remco.	“De	 inschrijving	van	de	Dorpskwis	
kon	eerder	niet	doorgaan	zoals	we	hadden	
gewild	 en	 in	 onze	 app-groep	 deelden	 we	
wat	ideeën	over	wat	er	nog	meer	zou	kun-
nen.	En	wat	bindt	er	nu	meer	dan	de	 ra-
dio	en	dan	bij	uitstek	onze	eigen	Lozzzeo?	
Dat	idee	liet	me	niet	meer	los	en	zaterdag	
21	maart	belde	ik	Toon	Leermakers	die	er	

een	nachtje	over	sliep	en	de	volgende	dag	
kei-enthousiast	 terugbelde	 en	 mee	 wilde	
doen.	Met	Toon,	Geert	van	Dongen	en	Bart	
van	Drunen	hadden	we	het	idee	toen	snel	
uitgewerkt.	Ralph	van	den	Houdt	heeft	er-
voor	gezorgd	dat	alles	 technisch	mogelijk	
was	 en	 ook	 Rik	 Coomans,	 Harold	 Beerens	
en	René	Goutziers	schoven	aan.	Binnen	een	
week	hadden	we	alles	voor	elkaar	en	hoef-
de	het	eigenlijk	alleen	nog	maar	vrijdag	te	
worden.”

In	De	Kuip	zitten	de	heren	keurig	minimaal	
1,5	 meter	 van	 elkaar	 vandaan.	 Iedereen	
heeft	 zijn	 eigen	 kap	 voor	 op	 zijn	 micro-
foon,	tussendoor	wordt	alles	schoongehou-
den	en	bezoek	is	niet	welkom.	“We	houden	
ons	zo	goed	mogelijk	aan	de	richtlijnen	om	
de	verspreiding	van	Corona	tegen	te	gaan	
en	willen	de	mensen	niet	op	de	been	bren-
gen,	 in	 tegendeel,	 het	 gaat	 juist	 om	 een	
stuk	 verbondenheid	 door	 vanuit	 huis	 te	
luisteren.”

“De	items	zijn	leuk	en	luchtig,	we	brengen	
geen	nieuws	en	 zijn	er	ook	niet	 voor	dis-
cussies.	Wel	om	positieve	initiatieven	een	
platform	te	geven.	We	hebben	nu	al	ideeën	
om	dit	gedurende	deze	periode	te	blijven	
doen.	Een	sportrubriek,	een	pubkwis	zoals	

we	ook	vanavond	(28	maart)	doen,	
misschien	 volgend	 weekend	 wel	
een	bingo,	we	hebben	genoeg	cre-
atieve	mensen	om	te	kijken	wat	er	
allemaal	kan.”

En	 geluisterd	 wordt	 er	 naar	 Loz-
zzeo.	Als	hoogste	aantal	waren	er	
op	deze	zaterdagmiddag	209	inge-
logde	luisteraars	op	de	teller	af	te	
lezen.	“Als	die	allemaal	met	mini-
maal	twee	personen	luisteren	heb-
ben	we	toch	een	bereik	van	ruim	
400	mensen.”

Redactie Hans Schleiffert
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De Kuip gesloten

Ook	Jeugdcentrum	De	Kuip	houdt	zich	aan	
de	 regels	 van	 onze	 regering	 en	 het	 RIVM	
vanwege	het	coronavirus.

Voor	uw	en	onze	veiligheid	is	het	verstan-
dig	om	onze	bezoekers	hiervoor	te	bescher-
men	en	is	De	Kuip	gesloten	tot	1	juni	2020.

Hopelijk	is	alles	snel	voorbij	en	kunnen	we	
straks	weer	iedereen	ontvangen	in	de	Kuip.

Jongerencentrum De Kuip

Hartelijk dank

Langs	deze	weg	wil	ik	huisarts	C.	Verhey-
en,	het	team	van	Thebe	en	de	Physiothe-
rapeuten	van	Sense	allen	heel	hartelijk	
bedanken	 voor	 de	 liefdevolle	 zorg	 van	
enkele	jaren	voor	mijn	partner

PIET JONKERS

Tevens	ook	heel	veel	dank	aan	allen	voor	
het	 medeleven	 rondom	 het	 overlijden	
van	hem	op	19	maart	jl.

Bab van Breugel-Schilte
mede namens mijn   
kinderen en kleinkinderen

tel.: 0416 - 363 902
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Misgrijpen

Misgrijpen:	het	 is	een	veelgehoorde	term	
in	 deze	 bizarre	 periode	 waarmee	 we	 al-
lemaal	 veelvuldig	 geconfronteerd	 worden	
tijdens	het	doen	van	onze	dagelijkse	bood-
schappen.	Het	hangt	van	mijn	gemoedstoe-
stand	op	dat	moment	af,	hoe	ik	op	dat	‘in	
het	luchtledige	graaien’	reageer.

Heel	 vaak	 werkt	 mijn	 creativiteit,	 opge-
slagen	 in	 mijn	 brein,	 tijdens	 misgrijpen	

op	 volle	 toeren	 en	
pas	 ik	 het	 bood-
schappenlijstje	 op	
mijn	 handgeschre-
ven	 kattebelletje	
meteen	 aan.	 Maar	
een	enkele	keer	ge-
beurt	 het	 mij	 ook	
dat	ik	heel	diep	sta	
te	 zuchten	 of	 een	
beroep	 moet	 doen	
op	mijn	zelfbeheer-
sing	 om	 de	 nodige	
krachttermen	 niet	
hardop	te	uiten.

Begrip	 is	 er	 zeker,	
want	 ik	 zie	 dage-
lijks	hoe	de	vakken-
vullers	hun	uiterste	
best	 doen	 om	 de	

schappen,	koelingen,	toonbanken	en	diep-
vriezers	 gevuld	 te	 krijgen,	 zodat	wij	 niet	
misgrijpen.

En	nu	met	nog	meer	zorg	en	aandacht	vol-
gens	de	inmiddels	bekende	én	broodnodige	
opgelegde	hygiëneregels.	 Ik	doe	ook	mijn	
best	 om	afstand	 te	 nemen	 van	 zowel	 het	
personeel	als	mijn	medeklanten	en	probeer	
zo	 snel	 mogelijk	 mijn	 boodschappen,	 de	
ene	keer	wat	 sneller	dan	de	andere	keer,	
in	 het	 verplicht	 gestelde	 winkelwagentje	
te	leggen.

Middels	de	kortste	route,	voor	mij	de	ach-
teruitgang	en	de	daarnaast	gelegen	nood-
trap	van	onze	hoger	gelegen	woningen,	sta	
ik	 binnen	 een	 paar	 tellen	weer	 binnen	 in	
ons	huis.

Maar	 elke	 keer	 als	 ik	 de	 supermarkt	 ver-
laat	zou	 ik	met	het	grootste	plezier	daar,	
op	straat	en	de	bijbehorende	parkeerplaat-
sen	wel	eens	mis	willen	grijpen!	Ter	plekke	
leeggedronken	frisdrankblikjes	rollen	over	
de	stenen,	plastic	snackverpakkingen	naast	
de	lege	prullenbak,	her	en	der	uitgetrapte	
peuken	en	de	wind	gaat	aan	de	haal	met	
verfrommelde	 kassabonnetjes.	 En	 zo	 ma-
ken	we	het	er	met	zijn	allen	niet	mooier	
op…	helaas!

Kitty van Merode



56



57

Steun landgoed Het Witte Kasteel
Beste	dorpsgenoten,

Landgoed	Het	Witte	Kasteel	staat	er,	door	
de	 inzet	 van	 velen,	 weer	 prachtig	 bij	 en	
heeft	 een	 heel	 mooie	 sociale	 en	 maat-
schappelijke	 meerwaarde	 gekregen	 voor	
onze	dorpsgemeenschap.

In	 deze	 moeilijke	 tijd,	 die	 niemand	 had	
kunnen	voorzien,	vragen	wij	uw	steun	voor	
de	instandhouding	van	landgoed	Het	Witte	
Kasteel.	Juist	nu	zoveel	inkomsten	wegval-
len	die	nodig	zijn	voor	het	onderhoud	van	
het	 historische	 landgoed,	 een	 rijksmonu-
ment,	doen	wij	een	extra	beroep	op	de	in-
woners	van	ons	dorp.

U	 kunt	 het	 landgoed	 ondersteunen	 door	
een	eenmalige	bijdrage	of	door	een	 jaar-
lijkse	bijdrage.	

Een	eenmalige	financiële	bijdrage	kan	door	
een	donatie	op	rekeningnummer:
NL 59 RABO 0134 2638 71	t.n.v.	Stichting	
Het	 Witte	 Kasteel	 over	 te	 maken.	 Graag	
met	vermelding	‘steun	landgoed	het	witte	
kasteel’	en	uw	naam.

Een	 jaarlijkse	 bijdrage	 kan	 door	 ‛Vriend	
van	 Het	Witte	 Kasteel’	 te	worden.	 Vrien-
den	 van	 het	 kasteel	 kennen	wij	met	 ver-

schillende	jaarlijkse	donaties	en	zij	kunnen	
profiteren	van	vele	voordelen	vanwege	hun	
jaarlijkse	bijdrage.

Het	 Witte	 Kasteel	 heeft	 een	ANBI-status,	
waardoor	uw	gift	aftrekbaar	is	voor	de	be-
lasting	en	u	er	zeker	van	kunt	zijn	dat	uw	
gift	alleen	aan	de	 instandhouding	van	het	
landgoed	besteed	wordt.

Op	 onze	 website	 vindt	 u	 alle	 informatie:	
hetwittekasteel.nl/kasteel-vrienden/.	
Voor	vragen	kunt	u	ons	ook	mailen	of	bel-
len.	Ons	e-mailadres	is:
vrienden@hetwittekasteel.nl	en	ons	tele-
foonnummer	is	0416-858858.

U	 zou	 ons	 werkelijk	 een	 hart	 onder	 de	
riem	steken,	wanneer	u	ons	wilt	steunen.	
Bij	 voorbaat	 al	 heel	 hartelijk	 dank	 daar-
voor.	Wij	hopen	u	allemaal	weer	in	goede	
gezondheid	op	het	landgoed	te	ontmoeten	
als	 weer	 betere	 tijden	 voor	 ons	 allemaal	
aanbreken.

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel
Francine Broos

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Stookalarm voor rietgedekte 
woningen

Een	straffe	oostenwind	 in	combinatie	met	
veel	zonneschijn	bepaalt	al	een	aantal	da-
gen	 het	 weerbeeld.	 Dit	 fraaie	 lenteweer	
brengt	echter	ook	risico’s	met	zich	mee.	In	
deze	tijd	van	het	jaar	drogen	rieten	daken	
snel	uit	door	de	combinatie	van	zon,	wind	
en	vorst.
Het	 risico	 op	 een	woningbrand	 is	 dan	 le-
vensgroot.	Juist	nu	 iedereen	vanwege	het	
coronavirus	veel	binnen	zit,	is	de	verleiding	
groot	 om	gezellig	 de	houtkachel	 of	 haard	
aan	 te	 steken.	 Toch	 geven	 verzekerings-
maatschappijen	aan	eigenaren	van	wonin-
gen	 met	 rieten	 daken	 het	 dringende	 ad-
vies	om	de	komende	tijd	de	houtgestookte	
haarden	en	kachels	niet	te	gebruiken.

Code rood voor gortdroge daken
Bij	droogte,	een	krachtige	en	schrale	oos-
tenwind	 of	 lage	 luchtvochtigheid	 droogt	
het	 riet	 uit	 en	wordt	 het	 risico	 op	 brand	
groter.	Het	kleinste	vonkje	kan	dan	al	tot	
grote	problemen	leiden.	Juist	nu	het	stook-
seizoen	al	een	tijdje	duurt,	is	door	roetvor-
ming	in	de	schoorsteen	de	kans	op	vonken	
groter.

Voorkomen van risico’s
Het	is	sowieso	verstandig	om	voor	aanvang	
van	het	stookseizoen	de	schoorsteen	te	la-
ten	 vegen	 en	 de	 vonkenvanger	 schoon	 te	
laten	maken.

Een	 vonkenvanger,	 die	 voor	 rieten	 daken	
verplicht	 wordt	 gesteld	 om	 verzekerd	 te	
zijn	 tegen	 brandschade,	 voorkomt	 dat	
vonken	 vanuit	 het	 rookkanaal	 op	 het	 rie-
ten	 dak	 terecht	 komen.	 Daarnaast	 is	 het	
verstandig	 om	 regelmatig	 de	 schoorsteen	
te	laten	inspecteren	op	scheurvorming	(bij	
stenen	schoorstenen)	of	roest	(bij	metalen	
schoorstenen).	 En	 let	 wel:	 voorkomen	 is	
beter	dan	genezen!	(Bron:	Univé.)	□

Coronatijd

TerraVie

Bij	TerraVie	zijn	we	druk	bezig	om	er	voor	
te	zorgen	dat	we	deze	zomer	weer	kunnen	
genieten	van	onze	heerlijke	kersen,	aard-
beien	en	rode	bessen.	Onze	werkzaamhe-
den	gaan	gewoon	door	en	we	zijn	druk	be-
zig	om	de	folie	op	de	bessen	en	kersen	te	
doen	om	ze	te	beschermen	tegen	de	vorst	
en	 de	 regen.	Ook	 hebben	we	extra	 bere-
gening	gemaakt	om	de	planten	te	kunnen	
koelen	 in	de	zomer.	Zodat	de	bessen	niet	
meer	verbranden	zoals	afgelopen	zomer.
De	 laatste	 snoeiwerkzaamheden	 hebben	
we	 ondertussen	 afgerond.	 Daarnaast	 zijn	
we	 het	 land	 aan	 het	 klaar	maken	 om	 de	
biologische	aardbeien	te	kunnen	gaan	plan-
ten.

Met	vriendelijke	groet,

Bart Vromans, TerraVie
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

Blijf gezond!
Deze	 rubriek	 kan	 in	 deze	 rare	 tijd	 niet	
voorbij	 gaan	aan	het	 feit	 dat	we	massaal	
gehoor	geven	aan	de	oproep:	Blijf	binnen!	
Werk	thuis!

Dat	brengt	alleen	wel	wat	met	zich	mee!	
In	 deze	 aflevering	 probeer	 ik	 wat	 tips	 te	
geven	die	hopelijk	helpen	om	gezond	van	
lijf	en	 leden	te	blijven	 in	tijden	van	ged-
wongen	thuis	werken.

Schoolgaande kinderen?
In	 het	 onderwijs	 worden	momenteel	 ber-
gen	verzet	lijkt	het	wel.	Bijna	alle	scholen	
in	Nederland	doen	hun	best	om	onderwijs	
online	aan	te	bieden.	Dat	kan	een	overkill	
tot	gevolg	hebben.	Een	overkill	aan	infor-
matie	 voor	 u	 als	 ouder,	 een	 overkill	 voor	
de	kinderen	aan	(nieuwe)	toepassingen	en	
een	overkill	aan	activiteiten.	U	hebt	het	in	
deze	dagen	niet	makkelijk!	Ik	hoop	dat	het	
jullie	lukt	om	balans	te	vinden.

Schermtijd
Zowel	 aan	 leerlingen	 als	 aan	 volwassen	
wordt	 op	 sommige	 momenten	 een	 online	
aanwezigheid	verwacht.	Online	vergaderin-
gen	en	online	lessen	zijn	niet	te	vergelijken	
met	het	echte	werk.	Houd	er	rekening	mee	
dat	naar	een	scherm	kijken	veel	vraagt	van	
je	 ogen.	 Kijk	 na	 20	minuten	 bewust	NIET	

naar	het	scherm	maar	richt	je	ogen	zeker	
20	seconden	op	iets	wat	verder	weg	te	zien	
is.

Ogen
Maak	het	je	ogen	gemakkelijk	door	het	let-
tertype	 op	 je	 scherm	 aan	 te	 passen	 naar	
een	duidelijk	 leesbaar	 type.	Je	kunt	vaak	
in	 ’n	 programma	de	 zoom-functie	 gebrui-
ken.	 Je	 kunt	 natuurlijk	 ook	 gewoon	 de	
puntgrootte	 van	 de	 tekens	 aanpassen	 die	
het	voor	jou	makkelijk	en	fijn	maken	om	de	
tekst	te	kunnen	lezen.

Houding
Het	 klinkt	 super	 verleidelijk	 om	 hangend	
op	de	bank	met	je	 laptop	op	schoot	 in	je	
huispak	je	werk	te	doen,	maar	dat	is	voor	
je	rug	natuurlijk	funest!	Zorg	dat	je	een	fij-
ne	werkplek	hebt	om	je	werk	te	doen.	Als	
dat	lukt	natuurlijk	in	huis.	Zorg	dat	je	stoel	
de	juiste	hoogte	heeft	ten	opzichte	van	de	
tafel	of	het	bureau	waar	je	laptop	op	staat.	
Op	 de	 afbeelding	 zie	 je	 op	welke	 punten	
je	allemaal	moet	letten.	Afwisselen	tussen	
staan	en	zitten	helpt.	Heb	je	geen	sta-bu-
reau?	 Een	 stapel	 boeken	 op	 het	 aanrecht		
met	een	plank	ertussen	kan	je	al	helpen.
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Switch off
Nu	je	niet	je	dagelijkse	reistijd	hebt,	kan	
het	lastig	zijn	om	te	stoppen	met	je	werk.	
Het	 is	 er	 namelijk	 altijd.	 Is	 er	 een	 plek	
waar	het	uit	het	zicht	kan?	Fijn	wanneer	je	
je	werkplek	weg	kunt	stoppen	om	te	gaan	
genieten	 van	 je	 vrije	 tijd.	 Hoe	 karig	 dat	
misschien	 ook	wel	 is	met	 bijna	 alles	 ges-
loten.

Handige tips
Online	contact	blijven	houden	met	klasge-
noten,	 vrienden	 en	 collega’s	 is	 natuurlijk	
super	belangrijk.	Daag	elkaar	uit	met	aller-
lei	 challenges	 die	 ook	 nog	 eens	 lollig	 en	
plezierig	zijn	om	uit	te	voeren.
Bewijzen	 dat	 je	 een	 challenge	 hebt	 ge-
haald	 doe	 je	 natuurlijk	 met	 een	 filmpje	
maar	spreek	wel	met	elkaar	af	wat	er	met	
die	 beelden	mag	 gebeuren	 en	wat	 vooral	
niet!

Verder lezen en kijken?
Op	mijn	website	heb	ik	links	geplaatst	naar	
meer	 achtergrondinformatie.	 Laat	 daar	
ook	vooral	je	vragen,	opmerkingen	en	tips	
achter!	bit.ly/RdTDDenD	(let	op:	hoofdlet-
tergevoelig).	□

Tijdelijke staking van activiteiten

Door	 de	 maatregelen	 van	 de	 overheid	 in	
verband	 met	 het	 coronavirus	 is	 het	 niet	
mogelijk	 om	 tot	 1	 juni	 een	 activiteit	 van	
onze	vereniging	te	organiseren.

We	gaan	er	van	uit	dat	u	daarvoor	begrip	
kunt	 hebben.	 Wij	 wensen	 u	 allen	 veel	
sterkte.

Bestuur SeniorenVereninging Loon op Zand

 
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 

Ben	jij,	minimaal	16	jaar	oud	en	heb	je		
de	zaterdag	en	of	zondag		tijd	om	te	hel-
pen	 in	onze	boerderijwinkel	gedurende	
de	maanden	april,	mei	en	juni?
E-mail	dan	naar:
info@aspergeboerderijvaniersel.nl.

Met Pasen ASPERGES eten!

Het	is	een	prima	combinatie	met	eieren.	
Iedere	dag	 vers	 gestoken	en	u	 kunt	 de	
asperges	direct	laten	schillen.
De	boerderijwinkel	is	dagelijks	geopend	
vanaf	9.00	uur.

Aspergeboerderij van Iersel, Schoor-
straat 63 Udenhout. Tel. 013-5113404
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Het is broedseizoen, dus houd nu extra rekening 
met de dieren!

‘Social	distancing’,	daar	doen	de	dieren	de	
komende	maanden	zeker	niet	aan.	Zij	heb-
ben	maar	tot	half	juli	de	tijd	om	te	daten,	
te	paren,	 te	broeden	en	 voor	hun	 jongen	
te	zorgen.	Het	voortbestaan	van	hun	soort	
hangt	af	van	die	paar	maanden	in	het	jaar.	
Rust	 is	dan	extra	belangrijk	en	bezoekers	
kunnen	daar	aan	bijdragen.	Hoe?	Gewoon	
door	op	de	paden	te	blijven	en	de	hond	aan	
te	lijnen!

Extra toezicht in broedseizoen
De	lente	barst	los,	het	is	een	wake	up	call	
voor	 de	 meeste	 dieren	 in	 de	 natuur	 en	
maakt	 de	 voorplantingsdrift	 in	 hen	 wak-
ker.	Tegelijkertijd	 trekken	 ook	mensen	 er	
massaal	op	uit	om	van	de	ontluikende	na-
tuur	te	genieten.	Met	toegangsregels	zorgt	
Natuurmonumenten	 dat	 natuurbehoud	 en	
de	beleving	ervan	goed	samen	gaan.	De	be-
langrijkste	zijn:	wandel	alleen	op	wegen	en	
paden	en	honden	aan	de	lijn,	tenzij	anders	
aangegeven.	 In	 het	 broedseizoen	 zijn	 de	
boswachters	extra	alert	op	de	naleving	van	
deze	regels.

“Realiseer	 je	 dat	 je	 te	 gast	 bent	 in	 het	
leefgebied	van	dieren.	Hun	natuurlijke	ge-
drag	mag	je	dus	niet	verstoren”

Gewoontedieren
Dieren	kunnen	wennen	aan	vaste	gedrags-
patronen	van	de	bezoekers.	Wandelaars	en	
fietsers	hoeven	geen	bedreiging	te	vormen,	
zolang	zij	op	veilige	afstand	blijven.	En	dat	

is	op	de	paden	waar	dieren	de	mensen	ge-
wend	zijn.	Het	gaat	mis	als	bezoekers	en	
hun	honden	zich	onvoorspelbaar	gedragen	
door	van	de	gebaande	paden	af	te	wijken.	
Dit	veroorzaakt	heel	veel	stress	bij	dieren,	
met	alle	gevolgen	van	dien.

Daarom	vraagt	Natuurmonumenten	de	toe-
gangsregels	te	respecteren	en	altijd	op	de	
paden	te	blijven	en	honden	aan	te	lijnen.

Veel grondbroeders in natuur
In	de	natuur	 zijn	ook	 veel	 vogels	die	hun	
nest	op	de	grond	bouwen	en	dus	extra	ge-
voelig	zijn	voor	verstoring	door	wandelaars	
en	honden.	Vogels	die	van	hun	nesten	wor-
den	verjaagd	zijn	vaak	zo	gestrest	dat	ze	
niet	of	niet	op	tijd	terugkeren.	De	eieren	
koelen	af	en	komen	niet	meer	uit.

In	de	weidevogelgebieden	broeden	kievit,	
wulp,	 grutto	 en	 tureluur	 op	 de	 grond,	 in	
het	 bos	 de	 houtsnip	 en	 in	 open	 heidege-
bieden	 de	 nachtzwaluw,	 veldleeuwerik,	
boompieper	en	roodborsttapuit.		

Reekalfjes
Over	 een	 paar	 maanden	 werpen	 ook	 de	
reegeiten	weer	hun	kalfjes.	Ze	verbergen	

 °Wulp met jong. (Foto: Natuurmonumenten)
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hun	jong	in	het	kreupelhout	of	hoge	gras.	
Ze	 worden	 daar	 achtergelaten	 zodat	 de	
reegeit	kan	grazen.	Honden	en	wandelaars	
die	 van	 de	 paden	 afwijken	 en	 op	 zo	 een	
reekalf	stuiten,	 laten	een	geur	achter	die	
er	voor	zorgt	dat	de	reegeit	haar	jong	kan	
verstoten.

Vogelkijkroutes
Ook	vanaf	het	pad	kun	je	dieren	zien.	Na-
tuurmonumenten	 heeft	 bijvoorbeeld	 ver-
schillende	routes	waar	je	goed	vogels	kunt	
spotten.	 Er	 staan	 ook	 twee	 routes	 op	 in	
Midden-Brabant.	Kijk	op:	
www.natuurmonumenten.nl/vogels.

Afgelast

Helaas	 moeten	 we	 u	 mededelen	 dat	 de	
informatiemiddag	 over	 de	DONORWET	 en	
DONORREGISTRATIE	 van	 maandagmiddag	
20	april	niet	doorgaat	in	verband	met	het		
coronavirus.	

Vanwege	 de	 onzekerheid	 over	 de	 verdere	
ontwikkelingen	 van	 dit	 virus	 en	 over	 de	
maatregelen	 die	 genomen	 worden,	 kun-
nen	we	nog	 geen	 nieuwe	datum	plannen.	
Rest	ons	u	allen	een	goede	gezondheid	toe	
te	wensen.

Commissie Zorg
SeniorenVereniging Loon op Zand
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Lente Poort gaat voort!

Hierbij	wat	 informatie	 over	 onze	 dochter	
Lente	 Poort,	 die	 tijdens	 deze	 crisis	 alles	
‘gewoon’	blijft	doen.
De	lessen	en	besprekingen	van	Hogeschool	
Avans	gaan	digitaal,	dus	haar	kamer	is	als	
een	hoofdkwartier.
Hardlopen	kan	gewoon	door	blijven	gaan,	
de	 vergezellende	 hond	 zorgt	 automatisch	
voor	de	anderhalve	meter.
Haar	weekendbaantje	op	de	broodafdeling	
bij	de	COOP	is	uitgebreid	met	uren	door	de	
week,	door	het	aantal	zieken.	Ik	denk	dat	
het	 supermarktpersoneel	ook	wel	een	ap-
plausje	verdient	in	deze	tijd.
Als	extra	past	ze,	samen	met	haar	zus,	op	
bij	kindjes	die	normaal	op	school	zitten.

Esther, trotse moeder van Lente

Coronatijd
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Aderlating

Ik	zag	op	Facebook	een	verzoek	voorbij	ko-
men	 van	Rond	de	Toren	om	aan	 te	 geven	
waarmee	 je	 je	 tijd	vult	 tijdens	de	coron-
acrisis.

Wat	 doe	 ik	 nu?	
Stoofpotjes	(zak-
jes),	 soep	 en	
kroketten	maken	
voor	 boerderij-
winkels	 (o.a.	 te	
koop	 bij	 Loons	
Lokaal),	om	mijn	
inkomsten	 enigs-
zins	 te	 compen-
seren.
Op	 de	 foto	 hier-

naast	zie	je	14	kilo	jagersstoofvlees:	klaar	
om	verpakt	te	worden.

Wat	 ik	 normaal	 gedaan	 zou	 hebben:	 elke	
doordeweekse	 dag	 bij	 een	 van	 onze	 vele	
kampeerboerderijen	 in	 de	 omgeving	 voor	
de	schoolkampen	het	eten,	het	bakken	van	
pannenkoeken	 of	 de	 BBQ	 verzorgen.	 En	
niet	 te	vergeten:	 in	het	weekend	de	par-
ticuliere	 feestjes	 en	 familie-weekenden	
voorzien	van	lekkere	hapjes	en	meer.

Op	de	foto	linksonder,	die	vorig	jaar	is	ge-
nomen,	sta	ik	te	barbecueën	bij	kampeer-
boerderij	‘Land	van	Kleef’	voor	een	school	
met	120	kinderen.	Ook	dat	soort	activitei-
ten	kan	nu	niet	doorgaan	en	dat	is	voor	een	
ondernemer	zoals	ik,	die	daarvan	afhanke-
lijk	 is,	een	behoorlijke	aderlating	 in	deze	
wel	erg	heftige	tijd.

Maaltijdservice
Wat	gelukkig	wél	normaal	doorgaat,	is	het	
op	maandag,	woensdag	en	vrijdag	verzor-
gen	 van	 maaltijden	 voor	 65-plussers,	 en	
nu	 ook	 voor	 mensen	 onder	 die	 leeftijd,	
die	 van	 deze	maaltijdservice	 gebruik	wil-
len	maken.	Kijk	voor	meer	informatie	over	
‘Lekker Gewoon uit Loon’	 vooral	 op	 de	
achterzijde	van	deze	Rond	de	Toren-editie,	
zeker	met	het	oog	op	Pasen!

Smakelijke groet,
Jac Vrins
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Corona-tijd
Vrijdagavond	 27	 maart	 2020,	 19.45	 uur.	
Kindjes	 liggen	 op	 bed	 en	 wij	 zijn	 afge-
brand,	uitgeblust,	maar	wel	gelukkig.	Geen	
zieken	 in	 onze	 directe	 omgeving,	 dat	 is	
het	belangrijkste	en	verder	doen	we	mee	
met	wat	ons	is	verzocht	om	anderen	te	be-
schermen.	Tweede	week	met	het	hele	ge-
zin	thuis	zonder	echt	de	deur	uit	te	gaan,	
zit	erop.	We	zijn	goed	bezig	met	z’n	allen.

Toen	de	eerste	corona-
gevallen	 bekend	 wer-
den	in	het	land,	in	ons	
mooie	 Loon	 op	 Zand,	
besloot	 mijn	 werk-
gever	 direct	 om	 alle	
mensen	 uit	 Brabant	
thuis	 te	 laten	werken.	
Dat	deed	ik	al	één	dag	
in	de	week,	dus	ik	was	
dat	wel	 gewend.	Maar	
een	 hele	 week…	 met	

kinderen	 thuis…	 dat	 is	 andere	 koek.	 Nor-
maal	gesproken	ga	ik	in	een	leuke	jurk	met	
pumps	van	6,3	cm	hoog	naar	kantoor	maar	
nu,	tja,	iets	met	Unicorns	en	een	bloemen-
krans.	

Mijn	 reistijd	 in	 de	 auto	 naar	 kantoor	 is	
gewoonlijk	 zo’n	 3	 uur	 per	 dag	waarbij	 ik	
mij	 elke	 dag	 weer	 verbaas	 over	 de	 stop-
lichten	bij	knooppunt	Hooipolder.	Wie	die	
ooit	 heeft	 bedacht…	 (sorry,	 ik	 dwaal	 af).	
Die	reistijd	en	files	ben	ik	altijd	al	gewend	
geweest	en	ik	zei	vaak	gekscherend	bij	elke	
verhuizing:	 laat	mij	maar	 forenzen,	als	 ik	
eenmaal	gewend	raak	aan	fietsafstand	wil	
ik	waarschijnlijk	nooit	meer	die	auto	in.	
Ik	ben	dus	heel	benieuwd	of	ik	die	auto	nog	
in	wil	over	een	paar	weken	(of	maanden).	
Ik	hoef	in	ieder	geval	niet	meer	de	wekker	
te	zetten	om	5.00	uur,	maar	ik	mis	de	file	
flirt,	de	muziek	op	10	en	de	belletjes	met	
mijn	moeder	in	de	auto.	Voordeel	is	wel	dat	

ik	in	de	Randstad	waar	ik	werk,	en	eigenlijk	
in	de	rest	van	de	wereld,	nooit	meer	hoef	
uit	te	leggen	waar	Loon	op	Zand	is.	In	één	
keer	wereldberoemd!	Wat	ook	anders	dan	
anders	is,	is	mijn	uitzicht	tijdens	werktijd.	
De	foto’s	zeggen	genoeg.	Erasmusbrug	ver-
sus	Kasteelweide.	U	mag	kiezen.

Meer	dan	ooit	probeer	ik	met	aandacht	bij	
mijn	kinderen	en	werk	te	zijn.	Om	en	om,	
niet	 tegelijkertijd.	 Ik	 merk	 dat	 de	 grens	
tussen	werk	en	privé	lastig	te	bewaken	is.	
Elke	dag	lunchen	we	met	z’n	viertjes,	lap-
tops	en	 telefoons	uit.	Tijdens	 lunchtijd	 is	
het	 even	 zoals	 het	weekend.	Daarna	 ver-
dwijnt	weer	een	van	ons	naar	de	werkka-
mer	op	zolder.	

Voor	de	kleintjes	 is	 het	 lastig	 en	we	pro-
beren	 samen	 een	 ritme	 te	 vinden,	 maar	
ook	dat	heeft	tijd	nodig.	Doet	me	verdriet	
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om	te	zien	dat	ze	moeite	hebben	met	de	
aanpassing,	maar	elke	dag	zal	het	vast	een	
beetje	 beter	 gaan.	 Trots	 op	 ons	 gezinne-
tje!	Gelukkig	zijn	we	enorm	blij	met	onze	
enorme	tuin.	Daar	leven	wij	ons	lekker	uit	
en	doen	we	de	nodige	vitamine	D	op.

Als	 het	 dan	 eindelijk	 vrijdagmiddag	 is,	
drinken	 we	 met	 collega’s	 via	 skype	 een	

borrel.	Deze	dagen	kunnen	wel	een	borrel	
gebruiken,	dacht	ik	zo.
We	 maken	 er	 een	 soort	 ‘MTV	 cribs’	 van	
waarbij	iedereen	even	met	zijn	laptop	door	
het	huis	gaat	om	de	plaatsen	waar	de	‘ma-
gic	happens’	te	laten	zien.
Leve	de	online	VrijMiBo,	proost!	

Redactie: Carine van Esch
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Easyfit Loon op Zand   
in Corona tijd

Corona	 tijd,	 het	 klinkt	 best	 goed	 eigen-
lijk	omdat	je	dan	verwacht	een	biertje	te	
krijgen	maar	helaas.	De	realiteit	is	anders.	
Thuis	opgesloten	zitten	en	wachten	tot	de	
pandemie	overwaait.	

Als	sportschool	de	deuren	moeten	sluiten	is	
een	kei	harde	klap	in	het	gezicht.	We	zijn	
nu	een	paar	jaar	bezig	en	hebben	een	fan-
tastische	groep	leden	om	ons	heen	die	we	
met	veel	plezier	trainen	en	coachen.	Voor	
vele	is	fitness	een	methode	om	te	werken	
aan	hun	doelstelling,	maar	ook	vaak	is	het	
een	sociale	gelegenheid	om	even	onder	de	
(Loonse)	 mensen	 te	 zijn.	 Werken	 aan	 de	

gezondheid,	een	praatje	maken	en	na	het	
sporten	een	bakje	koffie.	Dit	zit	er	voor	nu	
even	niet	in.	
Vanaf	15	maart	hebben	we	de	deuren	moe-
ten	sluiten	en	zijn	we	onwijs	druk	bezig	om	
iedereen	 op	 afstand	 te	 coachen.	 Dit	 lukt	
wel	 aardig	maar	 het	 persoonlijke	 contact	
in	de	club	is	er	even	niet.	

Wat zou je normaal doen?
Normaal	zou	ik	nu	in	de	fitness	aan	het	be-
geleiden	 zijn.	 Zou	 ik	 tegen	 Henk	 zeggen	
dat	hij	recht	moet	gaan	zitten	op	de	eGym.	
Tegen	Diny	zeg	ik	GOED	BEZIG!	Met	Freek	
zou	ik	even	een	kort	gesprek	hebben	over	
het	weekend.	Nel	komt	net	binnen	en	legt	
wat	 fruit	 op	 de	 balie	 ‘’Alsjeblieft jonge 
voor jou’’.	Bas	vraag	hoe	het	in	de	Ketsheu-
vel	is	en	van	Thomas	krijg	ik	een	knuffel.	

Wat doe je nu?
Nu	helaas	het	persoonlijke	contact	er	niet	
is	maar	ik	iedereen	wel	nog	graag	wil	laten	
sporten	en	werken	aan	hun	doelen	ben	 ik	
aangewezen	op	de	online	mogelijkheden.	

 °Voorlopig is het erg stil bij Easyfit!   
 (Eigen foto)
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 °Coronavirus of niet: de werkzaamheden aan ‛De Gouden Laars’ gaan gewoon door, zodat het 
gestelde doel om hier een ontwerpstudio annex ‛kleine horeca’ te vestigen toch verwezenlijkt 
kan worden! (Foto: RdT)

Ik	 zit	 hele	 dagen	 achter	mijn	 laptop.	 Op	
Facebook,	 Instagram	 en	 onze	 Club	 App	
probeer	 ik	 dagelijks	 dingen	 te	 posten	 om	
iedereen	 aan	 het	 sporten	 en	 gezond	 te	
houden.	Daarnaast	heb	ik	de	Groepsleszaal	
omgebouwd	tot	studio	(om	LIVE	groepsles-
sen	te	kunnen	geven)	en	bel,	app	en	mail	ik	
mezelf	een	ongeluk.	

Hoe is dat voor je?
Het	 is	zwaar.	 Ik	mis	het	persoonlijke	con-
tact	en	de	mensen	om	me	heen.	Dit	is	de	
realiteit	en	we	zitten	allemaal	in	hetzelfde	
schuitje.	 Nu	 geen	 tijd	 om	 bij	 de	 pakken	
neer	te	zitten.	Iedereen	heeft	ons	nodig	en	
we	proberen	er	het	beste	van	te	maken.

Online	 hebben	 we	 inmiddels	 onwijs	 veel	
opgezet	 en	 hoewel	 het	 niet	 hetzelfde	 is	
als	sporten	op	de	club	denk	ik	dat	we	toch	
het	beste	bieden	 van	wat	nu	mogelijk	 is.	
We	hebben	nog	nooit	 zoveel	 groepslessen	
gehad	en	iedereen	is	nog	nooit	zo	bewust	

bezig	geweest	met	de	gezondheid.	Je	ziet	
namelijk	om	 je	heen	dat	gezondheid	niet	
meer	geheel	van	zelfsprekend	is.	Het	is	een	
aparte	tijd.	Wel	ben	ik	er	van	overtuigd	dat	
we	 (als	 mens,	 maar	 ook	 als	 sportschool)	
sterker	 uit	 deze	 crisis	 komen.	 Het	 biedt	
naast	veel	beperkingen	ook	veel	mogelijk-
heden.	Het	laat	ons	zien	wie	we	diep	van	
binnen	zijn.	Ik	blijf	ondanks	alles	positief.

Onwijs bedankt!
Tot	 slot	 ben	 ik	 alle	 leden	 van	 Easyfit	 on-
wijs	dankbaar	voor	hun	steun	in	deze	tijd.	
Onwijs	bedankt	voor	het	vertrouwen	en	de	
positieve	berichten	die	 ik	van	alle	kanten	
ontvang.	Loon	op	Zand	is	echt	een	solidaire	
groep	mensen	die	ik	met	veel	plezier	train	
en	coach.	Aan	iedereen:	Blijf	gezond,	zorg	
goed	 voor	 jezelf	 en	 elkaar.	 Hopelijk	 zien	
we	elkaar	snel	in	onze	fijne	Loonse	club.

Met sportieve groet,
Chris van de Gevel
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Derde week onderwijs   
op afstand
De	derde	week	van	onderwijs	op	afstand	is	
gestart.	Noodgedwongen,	dat	wel…
Natuurlijk	 is	een	normale	gang	van	zaken	
fijner,	voor	alle	partijen.	Maar	for	the	time	
being	moeten	we	ons	erbij	neerleggen,	ac-
cepteren	en	een	en	ander	zo	goed	mogelijk	
oplossen.	Alle	leerlingen	hebben	hun	boe-
ken	 en	 werkschriften	 thuis.	 De	 weektaak	
ontvangen	ze	inmiddels	via	de	chatfunctie	
van	 Office	 teams.	 Daarin	 kunnen	 ze	 ook	

dringende	 vra-
gen	stellen	die	
snel	 oplosbaar	
zijn.

Sommige	 col-
lega’s	 maken	
instructiefilm-
pjes,	 bijvoor-

beeld	 over	 een	 nieuw	 onderwerp	 tijdens	
rekenen	 of	 over	 de	 openingskring	 van	 de	
week.	In	plaats	van	dat	de	leerlingen	ver-
tellen,	 vertelt	 nu	 stamgroepleider	 Jolan-
da	 over	 haar	 weekend.	 Stephanie,	 onze	
enthousiaste	 zij-instromer,	 maakt	 thuis	
leuke	filmpjes	 voor	 de	Vuurvlinders,	 onze	
kleuters.	 Tijdens	 de	 opnames	 komt	 soms	
haar	 eigen	 dochtertje	 spontaan	 in	 beeld,	
nieuwsgierig	kijkend	naar	wat	mama	alle-
maal	aan	het	doen	is…?	Levert	mooie	beel-
den	op!

De	bovenbouw	kan	al	veel	zelfstandig,	ook	
ondersteund	 door	 allerlei	 methodesoft-
ware	 die	 nu	 thuis	 ook	 gewoon	 geoefend	
kan	worden.	Wel	een	hele	opluchting	dat	
de	eindcito	niet	gemaakt	hoeft	te	worden,	
scheelt	onnodige	stress.	VO-Advies	was	im-
mers	 al	 binnen,	 aanmelding	 voor	middel-
bare	school	gedaan.	De	eerste	VO-scholen	
in	de	regio	beginnen	al	te	bellen	om	afspra-
ken	te	maken	voor	de	warme	overdracht.	
Gelukkig	kan	dat	ook	prima	telefonisch!

Via	 ouders	 ontvangen	 we	 feedback	 in	 de	
vorm	van	leuke	foto’s	van	het	thuiswerken.	
Maar	 ook	 over	 hobbels	 op	 de	weg…	Zoals	
bijvoorbeeld	drie	kinderen	thuis,	1	laptop	
én	een	ouder	die	ook	nog	wat	moet	thuis-
werken.	 Het	 valt	 ongetwijfeld	 niet	 mee	
om	 thuis	 de	 rol	 van	ouder	én	die	 van	 juf	
of	meester	te	vervullen.	Lijkt	me	ook	ver-
warrend	soms	voor	diverse	kinderen,	"nou,	
dat	ga	ik	toch	écht	niet	doen	hoor!"	Geluk-
kig	beseffen	veel	ouders	dat	we	er	flexibel	
mee	om	kunnen	gaan	 in	deze	bizarre	Co-
rona	tijd.	Regelmatig	tijd	voor	ontspanning	
en	eigen	creatieve	oplossingen	bedenken,	
dat	is	ook	wat	we	terug	horen	en	zien.

‘Vraag	het	de	kinderen’	is	een	uitgangspunt	
binnen	het	pedagogische	Jenaplanconcept	
en	 levert	 vaak	 verrassende	 antwoorden	
en	 bruikbare	 input	 op.	 Soms	 ook	 ‘alleen’	
een	grappige	opmerking	maar	dat	komt	de	
sfeer	dan	weer	ten	goede.	Wellicht	ook	iets	
voor	ouders	thuis?

Wij	 wensen	 iedereen	 veel	 succes	 en	 een	
hartelijke	 groet	 vanuit	 een	 lege	 Vlinder-
boom!

Anja van Riel, stamgroepleider Jenaplan-
school De Vlinderboom Loon op Zand
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Online kun je wel naar de Bibliotheek

De	 vijftien	 vestigingen	 van	 Bibliotheek	
Midden-Brabant	 zijn	 gesloten,	 maar	 on-
line	 zijn	 ze	 open.	 De	 online	 Bibliotheek	
biedt	 toegang	 tot	 duizenden	 e-books	 en	
luisterboeken.	De	website	van	Bibliotheek	
Midden-Brabant	staat	boordevol	leuke	tips	
en	interessante	links	naar	podcasts,	games,	
apps	en	nog	veel	meer.	Daarmee	is	het	voor	
abonnees	 en	 niet-abonnees	 ondanks	 alles	
toch	mogelijk	de	bibliotheek	in	huis	te	ha-
len.	Het	uitgebreide	aanbod	is	te	vinden	op	
www.bibliotheekmb.nl.

De	collectie	van	de	online	Bibliotheek	be-
staat	uit	meer	dan	26.000	e-books	en	3600	
luisterboeken	voor	pc,	e-reader	en	tablet.	
Ook	als	je	geen	lid	bent	kun	je	gratis	luis-
terboeken	 downloaden.	 Om	 het	 kiezen	
makkelijker	 te	 maken	 geven	 boekenken-
ners	van	Bibliotheek	Midden-Brabant	via	In-
stagram	en	Facebook	iedere	week	lees-	en	
luistertips.	Voor	sommige	mensen	is	ook	de	
online-bibliotheek	 lastig	 te	 bezoeken.	 Er	
wordt	hard	aan	gewerkt	om	speciaal	voor	
deze	groep	nieuwe	diensten	zoals	een	be-
zorgservice	te	starten.

Extra steun voor ouders
Wie	 nu	 thuis	 de	 kinderen	 les	moet	 geven	
kan	ook	 terecht	op	de	 site	van	de	Biblio-
theek	voor	wat	extra	hulp.	Je	kunt	je	kind	
laten	wegdromen	bij	een	luisterboek	of	ze	
een	 e-book	 laten	 lezen.	 Daarnaast	 biedt	
de	 Bibliotheek	 ook	 allerlei	 handige	 links	
naar	onderwijsplatformen.	In	blogs	leggen	
leesconsulenten	 en	mediacoaches	 uit	 hoe	
ouders	het	lezen	voor	hun	kinderen	leuker	

kunnen	maken	en	welke	leerzame	apps	er	
zijn.

Willem II en RKC doen ook mee
Samen	met	de	twee	grootste	voetbalclubs	
van	 Midden-Brabant	 voert	 de	 Bibliotheek	
het	 leesproject	 Scoor	 een	 Boek!	 uit	 voor	
het	 basisonderwijs.	 Speciaal	 voor	 deze	
periode	waarin	de	scholen	dicht	zijn	is	de	
website	 www.scoorthuis.nl	 beschikbaar	
gemaakt	 voor	 iedereen.	 Samen	 met	 hun	
kinderen	kunnen	ouders	 leuke	opdrachten	
uitvoeren.	Via	video’s	van	onder	andere	Jo-
chem	Myer	en	Arjan	Robben	horen	ze	wat	
ze	moeten	doen.

Meest gestelde vragen
Wie	nog	materiaal	van	de	Bibliotheek	thuis	
heeft	 hoeft	 niet	 bang	 te	 zijn	 voor	 een	
boete.	Alles	 wordt	 automatisch	 verlengd.		
Wanneer	 de	 bibliotheken	weer	 opengaan?	
In	ieder	geval	tot	6	april	zijn	alle	vestigin-
gen	dicht	en	tot	1	juni	zijn	er	geen	activi-
teiten	en	spreekuren.	Op	het	moment	van	
publiceren	 van	 dit	 bericht	 was	 nog	 geen	
duidelijkheid	 of	 deze	 periode	 wordt	 ver-
lengd.	 Op	www.bibliotheekmb.nl	 vind	 je	
het	laatste	nieuws	en	al	het	aanbod	van	de	
Bibliotheek.	□
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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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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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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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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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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.	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
Nr.	12	verschijnt	vanaf	8	juli	 30	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
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.	-	VERZET -
19 Culturele	Stichting	Trias	presenteert		

Cor	 Swanenberg	 en	 Henk	 Verhagen	
om	14.30	uur	in	kerk	St.	Joachim	in	
De	Moer.	-	GEANNULEERD	-

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.	-	GAAT NIET DOOR.

Juni
5 en 6:	 Tweedaagse	 sport-	 en	 spel-

spektakel.	

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

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

Rond	de	Toren	vermeldt	in	deze	rubriek	tal	
van	geplande	activiteiten	 in	ons	dorp.	De	
overheid	 legt	 ons	 allemaal	 ontmoetings-
beperkingen	op	vanwege	het	besmettings-
gevaar	 met	 het	 coronavirus.	 Ook	 kan	 de	
overheid	 aanvullende	 maatregelen	 opleg-
gen	 waardoor	 geplande	 activiteiten	 niet	
kunnen	doorgaan	of	verzet	worden.	Vanuit	
Rond	de	Toren	kunnen	wij	hierop	niet	altijd	
tijdig	anticiperen.	Wij	vragen	hiervoor	om	
uw	begrip.

Raadpleeg	voor	de	zekerheid	de	betrokken	
instanties,	via	hun	website	of	telefonisch,	
of	een	activiteit	doorgaat	of	niet.	□



Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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