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

Hou vol!
Het	is	21	april	als	deze	column	wordt	geschreven.	Een	datum	waar	veel	Nederlanders	reik-
halzend	naar	uitkeken.	Worden	de	coronamaatregelen	na	28	april	versoepeld,	of	niet?	Alle	
aandacht	die	avond	om	19.00	uur	ging	uit	naar	de	persconferentie	die	minister	president	
Rutte	zou	geven,	die	maar	liefst,	zo	bleek	achteraf,	door	7,8	miljoen	mensen	zou	worden	
bekeken.

De	versoepeling	waar	we	zo	op	hoopten,	was	maar	magertjes.	De	basisscholen	en	kinder-
dagopvang	mogen	weer	open,	zij	het	met	de	nodige	aanpassingen,	en	topsporters	mogen	
op	aangewezen	locaties	trainen	als	1,5	meter	afstand	mogelijk	is.	Kinderen	in	de	basis-
school-leeftijd	mogen	weer	in	groepsverband	trainen	en	recreatieve	wedstrijdjes	spelen.	
Voor	de	rest	blijft	het	bij	wat	12	maart	is	besloten	en	dat	kwam	op	die	21ste	april	hard	aan.

Die	maatregelen,	hoe	begrijpelijk	deze	ook	zijn,	zorgen	er	wel	voor	dat	bepaalde	groepen	
mensen	het	steeds	moeilijker	krijgen	om	hier	mee	om	te	gaan.	In	ons	dorp	zijn	dat	bij-
voorbeeld	zijn	de	inwoners	van	Venloene,	die	al	weken	geen	voet	buiten	de	deur	kunnen	
zetten	of	bezoek	mogen	ontvangen.	Velen	kunnen	zelfs	niet	even	van	de	zon	genieten	
omdat	ze	niet	beschikken	over	een	balkon,	met	alle	respect	overigens	voor	het	personeel	
dat	er	alles	aan	doet	om	de	bewoners	het	zo	goed	mogelijk	naar	de	zin	te	maken.
Op	economisch	vlak	is	de	schade	niet	meer	te	overzien	en	zullen	de	gevolgen	nog	lang	
nadreunen.	Voor	veel	ondernemers	is	het	een	moeilijke	periode,	dat	realiseren	we	ons	
terdege.	Vanaf	onze	redactietafel	wensen	wij	hen	dan	ook	alle	sterkte	toe!

Wie	hoopte	dat	onze	premier	een	duidelijk	tijdschema	zou	geven	in	welke	volgorde	en	
wanneer	bepaalde	maatregelen	geschrapt	worden,	kwam	bedrogen	uit.	Na	de	eerste	stap-
jes	zal	nauwkeurig	worden	gekeken	wat	er	gebeurt	met	het	aantal	besmettingen	en	de	
druk	op	de	ic’s	van	de	ziekenhuizen.	Bij	een	stabiel	beeld	is	een	volgend	stapje	mogelijk.	
Het	duurt	al	snel	drie	weken	voordat	effecten	zichtbaar	worden.	Het	tempo	waarmee	we	
uit	de	intelligente	lockdown	komen,	zal	traag	zijn.	De	dag	waarop	je	weer	naar	je	sport-
club	of	naar	je	favoriete	restaurant	kunt,	kan	dus	nog	niet	definitief	in	de	agenda	gezet	
worden.	Hou	vol!	Dat	is	de	boodschap	die	in	de	komende	weken	nog	vaak	herhaald	zal	
worden.	Dinsdag	20	mei	om	19.00	uur	 is	de	volgende	
persconferentie	gepland.	Samen	met	u	hopen	we	dan	
op	beter	nieuws!

Ondertussen	 gaat	 het	 leven	 in	 ons	 dorp,	 coranacrisis	
of	niet,	gewoon	door.	Deze	goed	gevulde	Toren-editie	
bewijst	dat	maar	weer	eens.	Veel	leesplezier	ermee!
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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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Het verhaal van Marieke van Bossum in coronatijd
Op	een	zonnige	vrijdagmiddag	zit	Marieke	
tegenover	 mij	 (uiteraard	 op	 gepaste	 af-
stand).	Ze	heeft	gereageerd	op	de	oproep	
van	 Rond	 de	 Toren:	 ze	 wil	 haar	 verhaal		
“Hoe	 ziet	 je	 leven	 eruit	 in	 coronatijd?”	
graag	 doneren,	 maar	 liever	 door	 iemand	
anders	 geschreven.	 Ik	 weet	 toevallig	 dat	
een	 hele	 goede	 bekende	 van	 haar	 er	 ook	
aardig	 op	 los	 kan	 schrijven,	 maar	 ze	 wil	
manlief	 liever	 niet	 lastig	 vallen	 in	 zijn	
thuiskantoor	voor	het	optekenen	van	haar	
verhaal.	Natuurlijk	wil	ik	ook	een	heus	in-
terview	 afnemen	 en	 haar	 verhaal	 schrij-
ven,	en	zo	geschiedde…

Achtertuin i.p.v. De Kiosk
Na	wat	heen	en	weer	ge-app	over	de	ma-
nier	 waarop	 (bellen,	 videobellen,	 via	
teams,	zoom,	houseparty)	besluiten	we	dat	
we	 best	 ‛ouderwets’	 live	 kunnen	 afspre-
ken.	Vaak	lees	je	in	interviews	dat	er	wordt	
afgesproken	 in	 een	 hippe	 kroeg	 of	 lobby	
van	een	chique	hotel	waar	de	interviewer	
op	 de	 te	 interviewen	 beroemdheid	 zit	 te	
wachten.	Qua	 kroeg	 of	 hotel	 is	 er	weinig	
of	eigenlijk	geen	keus,	anders	hadden	we	
uiteraard	 op	 het	 gezellige	 terras	 van	 ons	
aller	 Kiosk	 gezeten.	 Over	 deze,	 niet	 weg	
te	 denken,	 onmisbare,	 in	 het	middelpunt	
van	 ons	 prachtige	 dorp,	 altijd	 gezellige,	
net	van	eigenaar	gewisselde	kroeg,	 feest-

locatie,	 koffietentje,	 lunchcafé,	 restau-
rant,	 gaat	 dit	 artikel	 niet,	 maar	 ik	maak	
even	gebruik	van	deze	dwaling	om	eigenaar	
en	personeel	een	hart	onder	de	riem	te	ste-
ken	 in	deze	barre	tijden.	Wellicht	kan	de	
Loonse	bevolking	op	een	of	andere	manier	
bijdragen	 aan	 het	 voortbestaan	 van	 deze	
spil	in	het	dorp.	Ideeën	zijn	welkom.

Locatie:	de	achtertuin	dus	van	ondergete-
kende.	Hoofdpersoon	van	dit	verhaal:	Ma-
rieke	van	Bossum,	binnen	de	dorpsgrenzen	
ook	 wel	 bekend	 als	 Marieke	 Kuipers	 (ja,	
die	van	dé	Jos,	dé	moeder	van,	oh	nee	de	
namen	van	de	kinderen	gaan	we	niet	noe-
men,	met	name	haar	 zoon	vindt	het	best	
wel	heel	erg	voor	schut	dat	zijn	moeder	in	
de	Rond	de	Toren	komt,	laat	staan	dat	híj	
genoemd	wordt!)	In	Tilburg	bekend	als	juf	
Marieke	van	groep	4	aan	de	Jan	Ligthart-
schol	Rendierhof,	vlakbij	de	Universiteit	in	
Tilburg.

Dubbele uitdaging
Marieke	vertelt	-alsof	het	gisteren	was-	dat	
ze	 op	 vrijdag	 13	maart	 afscheid	 nam	 van	
kinderen	 en	 ouders	 met	 een	 vreemd	 ge-
voel,	zouden	ze	elkaar	volgende	week	weer	
zien	op	school?	In	de	afgelopen	weken	had	
ze	steeds	maar	rond	de	10	van	de	21	leer-
lingen	 in	 de	 klas	 gehad,	 de	 rest	was	 niet	
fit	of	werd	uit	voorzorg	al	thuis	gehouden.	
Haar	 bange	 vermoeden	bleek	 te	 kloppen,	
deze	vrijdag	de	13e	 is	vooralsnog	de	 laat-
ste	 ‘live’	 lesdag	 van	 dit	 schooljaar.Zoals	
bij	veel	onderwijsinstellingen	en	bedrijven	
het	 geval	 was,	 heeft	 ook	 de	 directie	 van	
Rendierhof	en	alle	andere	Opmaat	scholen	
(waar	Rendierhof	onderdeel	van	uitmaakt)	
die	 zondag	 een	 crisisoverleg,	 we	 moeten	
dicht,	wat	nu?

De	 maandag	 en	 dinsdag	 die	 volgen	 wer-
ken	Marieke	 en	 collega’s	 zich	 een	 slag	 in	
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de	 rondte	 om	 onderwijspakketten	 klaar	
met	werk	voor	drie	weken	samen	te	stel-
len	 die	 op	 woensdag	 worden	 opgehaald	
door	ouders,	gefaseerd	op	achternaam	om	
niet	te	veel	mensen	tegelijk	in	de	school	te	
hebben.	Het	is	zo’n	vreemde	situatie,	wat	
staat	ons	te	wachten?	Op	dit	moment	is	in	
ieder	geval	nog	niet	bekend	dat	zij	(en	vele	
collega’s	 in	 onderwijsland	 met	 haar)	 -nu	
ruim	een	maand-	verder	alweer	drie	weken	
lesgeeft	vanuit	haar	woonkamer.
De	geschikte	werkplek	was	nog	even	zoe-
ken	 in	 huize	 Kuipers-van	 Bossum,	 met	
thuiswerkende	 man	 en	 lerende	 kinderen.	
Aan	het	bureau	 in	de	woonkamer	met	de	
schuifdeuren	naar	de	keuken	dicht	en	een	
duidelijke	 “mama,	 niet	 storen”	 afspraak	
gaat	het	heel	goed.

Terwijl	haar	collega’s		zich	storten	op	het	
leren	 werken	 met	 Microsoft	 Teams	 (een	
digitaal	communicatie-	en	samenwerkings-
platform)	 heeft	 Marieke	 een	 hele	 andere	
-trieste-	uitdaging.	Haar	schoonvader	over-
lijdt,	ondanks	gezondheidsproblemen	toch	
nog	onverwacht,	haar	gedachten	zijn	uiter-
aard	een	week	niet	bij	haar	werk.	Wanneer	
ze	zich	daar	weer	op	stort	slaat	heel	even	
de	paniek	 toe:	ze	 loopt	een	week	achter,	

in	een	-voor	haar-	onbekende	digitale,	op	
afstand	lesgeefwereld,	help!

Online juf
Maar	het	lukt,	tijdens	het	tweede	uitdeel-
moment	op	vrijdag	2	april,	de	dag	na	haar	
eerste	online	les	krijgt	juf	Marieke	compli-
menten	van	de	ouders,	dat	geeft	de	burger	
en	 de	 juf	moed!	 Opmaat	 breed	 is	 de	 af-
spraak	dat	er	in	ieder	geval	2½	uur	per	dag	
een	lesprogramma	wordt	aangeboden	waar	
in	ieder	geval	aandacht	wordt	besteed	aan	
taal,	rekenen	en	spelling.	Juf	Marieke	heeft	
de	ochtend	verdeeld	in	twee	instructiemo-
menten	 van	 drie	 kwartier,	 daar	 tussenin	
werken	de	kinderen	zelfstandig	en	houden	
even	pauze	voor	fruit	en	drinken.

Tien	minuten	voor	de	online	les	zet	de	juf	
het	 zogenaamde	 vergaderkanaal	 al	 open,	
in	die	tijd	kunnen	de	 leerlingen	zich	aan-
melden	en	mag	er	worden	gekletst,	dingen	
worden	 gedeeld,	 ook	 huisdieren	 en	 knuf-
felbeesten	worden	getoond	aan	de	came-
ra.	Als	de	les	begint	moeten	alle	camera’s	
en	microfoons	worden	uitgeschakeld	en	er	
mag	 niet	 onderling	 worden	 gechat.	 Niet	
alle	 kinderen	hebben	de	beschikking	over	
een	rustige	werkomgeving	en	ondertussen	
gaat	 het	 leven	 in	 die	 21	 huiskamers	 ge-
woon	door:	mama	 zet	 koffie,	papa	 is	 aan	
het	stofzuigen,	broertje	of	zusje	krijgt	aan	
dezelfde	 tafel	 les	waardoor	Marieke	 soms	
een	collega	er	tussendoor	hoort.

Zo	hebben	ook	niet	alle	collega’s	de	moge-
lijkheid	om	op	vaste	tijden	online	te	zijn	in	
verband	met	bijvoorbeeld	kleine	kinderen,	
zij	nemen	hun	lessen	op	of	kiezen	andere	
lesmomenten.	Het	is	een	onwerkelijke	situ-
atie,	voor	de	leerkracht	en	de	kinderen.	De	
juf	geeft	op	afstand	les	en	is	zich	ervan	be-
wust	dat	naast	de	meeste	kinderen	ouders	
meeluisteren	 en	 hun	 kind	 ondersteunen.	
De	 kinderen	 hebben	 ineens	 én	 hun	 echte	
juf	 aan	de	andere	kant	 van	de	computer,	
én	een	hulpjuf	of	meester	in	de	vorm	van	
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papa	of	mama	naast	hun	zitten.	Ik	vermoed	
dat	er	veel	lezers	een	zucht	van	herkenning	
slaken:	dat	is	niet	altijd	gezellig.

Vakantie
Het	 is	 een	 grote	 uitdaging,	maar	 ook	 erg	
leuk.	Een	paar	hilarische	momenten	uit	de	

afgelopen	 online	 schoolweken:	 “Juf,	mag	
ik	naar	de	WC”,	“Juf,	mijn	moeder	en	 ik	
weten	 het	 antwoord	 allebei	 niet”,	 “Juf,	
kijk	mijn	wiebeltand”,	waarop	er	een	losse	
tand	 close	 up	 voor	 de	 camera	 verschijnt,	
“Juf,	 ik	ben	mijn	pen	kwijt”,	“Juf	 ik	heb	
nog	maar	2%.”

Vandaag	 is	 de	 vakantie	 begonnen,	 even	
twee	weken	 rust	voor	de	 leerkrachten	en	
leerlingen.	 Voor	 de	 dagen	 na	 de	 vakantie	
ligt	er	alvast	werk	klaar,	Marieke	heeft	van-
daag	vanuit	haar	klaslokaal	lesgegeven	met	
het	uitzicht	op	lege	tafeltjes	waar	ze	alvast	
wat	mee	heeft	geschoven;	wat	is	de	beste	
opstelling	 in	 het	 ‛nieuwe	 gewoon’?	 Eerst	
maar	eens	afwachten	wat	er	besloten	gaat	
worden.
We	vinden	dat	we	een	wijntje	hebben	ver-
diend:	 proost,	 op	 je	 ‘donatie’	 Marieke,	
waarvoor	DANK!

Redactie: Petra Holsheimer
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Geheugenwerkplaats nu even niet open,  
maar we vergeten jullie niet!
Bent	u	slecht	met	namen?	Vergeet	u	soms	
wat	u	aan	het	zoeken	was?	Moet	u	telkens	
weer	op	zoek	naar	uw	autosleutels?	Dat	ge-
beurt	helaas,	met	name	als	u	ouder	wordt.	
Iedereen	vergeet	wel	eens	wat.	Wat	kan	u	
helpen	uw	geheugen	te	verbeteren.	Activi-
teiten	die	het	geheugen	op	peil	houden	zo-
als	bijvoorbeeld	puzzelen.	Een	gezonde	en	
afwisselende	voeding,	bijv.	vis,	vanwege	de	
omega	vetten,	verse	groenten	en	dagelijks	
vruchten,	vanwege	de	vitamines	en	mine-
ralen.	 Het	 dagelijks	 in	 beweging	 blijven,	
afgewisseld	met	rust	en	ontspanning.

Maak het leuk

Maar	 houd	 daarbij	 wel	 rekening	 met	 de	
richtlijnen	 van	 het	 RIVM.	 Spreek	 bijvoor-
beeld	 af	met	 een	 vriend	 of	 familielid	 om	
te	bellen.	Als	u	gaat	wandelen	of	fietsen,	
houdt	1,5	m	afstand	en	met	twee	mensen	
maximaal.	Op	deze	manier	motiveert	u	el-
kaar	om	te	bewegen	en	kunt	u	op	afstand	
overleggen	of	bijpraten.
Heeft	u	een	tuin?	Dan	is	dit	misschien	wel	
het	moment	om	het	onkruid	te	verwijderen	
of	de	tuin	op	te	knappen.	Ook	dan	bent	u	
in	beweging.

Een	andere	manier	om	het	leuk	te	maken	
is	 om	 doelen	 te	 stellen	 en	 uzelf	 te	 belo-
nen	wanneer	u	deze	haalt.	Bijvoorbeeld	om	
4.000	stappen	per	dag	te	zetten.	Dit	kunt	u	
meten	met	een	stappenteller	of	een	app	op	
uw	mobiele	telefoon.	Wanneer	u	voldoende	
beweegt,	 raken	 uw	 hersenen	 goed	 door-
bloed	en	krijgen	ze	de	voeding	en	zuurstof	
die	 ze	 nodig	 hebben.	 Ook	 zorgt	 het	 voor	
de	 aanmaak	 van	 nieuwe	 hersencellen	 én	
de	 verbindingen	 tussen	 de	 hersencellen	
worden	 sterker.	 Door	 beweging	 verbetert	

bovendien	 de	 werking	 van	 signaalstoffen;	
hierdoor	gaat	de	communicatie	tussen	her-
sencellen	steeds	soepeler.

Alle	 medewerkers	 van	 de	 Geheugenwerk-
plaats	 vinden	
het	 erg	 verve-
lend	 dat	 door	
de	coronacrisis	
de	 bijeenkom-
sten	 nu	 niet	
door	 kunnen	
gaan.	 Natuur-
lijk	hebben	wij	
begrip	voor	de	beslissingen	die	zijn	geno-
men	 mede	 voor	 uw	 en	 onze	 gezondheid.	
We	 werken	 hier	 allemaal	 graag	 aan	 mee	
voor	 een	 betere	 toekomst.	 Wij	 begrijpen	
ook	 dat	 het	 voor	 mensen	 met	 geheugen-
problemen	en	hun	mantelzorgers	erg	naar	
is	dat	men	thuis	moet	blijven,	dat	men	niet	
kan	deelnemen	aan	leuke	activiteiten	bui-
tenshuis	en	er	weinig	tot	geen	bezoekmo-
gelijkheden	zijn.	
Juist	in	deze	tijd	is	het	nog	belangrijker	dat	
we	extra	aandacht	hebben	voor	onze	buurt-
bewoners	 die	 behoren	 tot	 de	 risicogroe-
pen.	Een	kaartje	of	telefoontje	stelt	men	
vaak	erg	op	prijs.	Als	u	dit	wenst	mag	u	met	
vragen	contact	opnemen	met	de	voorzitter	
van	de	Geheugenwerkplaats	Marlies	Smul-
ders,	zij	is	bereikbaar	op	telefoonnummer	
06	130	858	92.	Voor	vragen	kunt	u	ons	ook	
mailen.	Ons	e-mailadres	is:
info@geheugenwerkplaats.nl.

De	 Geheugenwerkplaats	 is	 een	 inloop-,	
ontmoetings-,	 activiteiten-	 en	 informatie-
centrum	 voor	 mensen	 met	 geheugenpro-
blemen	en/of	dementie	en	hun	naaste(n).
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Wij	houden	u	op	de	hoogte.	Voor	nu	wensen	
wij	familie	en	naasten	van	slachtoffers	veel	
sterkte	en	beterschap.	Wij	zien	u	over	een	
tijdje	weer	graag	bij	de	bijeenkomsten	en	
activiteiten	van	de	Geheugenwerkplaats.
Hartelijke	groeten,

Bestuur en medewerkers
de Geheugenwerkplaats
(Dienstencentrum De Rode Loper)
Paulus Potterplein 42
5171 XJ  Kaatsheuvel

De	Geheugenwerkplaats	is	een	plek	waar	u	
en	uw	partner	of	familielid,	met	alle	vra-
gen	terecht	kunnen.	Waar	u,	onder	het	ge-
not	van	een	kop	koffie	of	thee,	lotgenoten	
treft	of	deelneemt	aan	een	activiteit.	Bin-
nen	of	buiten,	actief	of	juist	niet	actief.

Er	worden	gespreksgroepen	georganiseerd	
voor	 lotgenoten.	 Wekelijks	 wordt	 geheu-
genfitness	 en	 BreinFit	 gegeven.	 Er	wordt,	
op	verzoek,	informatie	gegeven	over	hulp-
middelen	ter	ondersteuning	van	het	geheu-
gen.

Wij	zijn	 in	afwachting	van	wat	de	nieuwe	
maatregelen	worden	en	vervolgens	zal	de	
Geheugenwerkplaats	langzaam	haar	deuren	
weer	openzetten.	Ook	onze	activiteiten	bij	
Venloene	in	Loon	op	Zand,	geheugenfitness	
op	maandag	en	BreinFit	op	dinsdag,	zullen	
zodra	dit	mogelijk	is	weer	starten.

DE KAT KOMT NAAR U TOE
Wij bezorgen van Vr i jdag t/m Zondag van 17 :00-20:00

in Loon op Zand & Udenhout

Bezorgkosten € 2 ,50. Beste l l ingen boven € 15 ,00 grat is .
Afhalen in over leg.

Schoorst raat 37
Udenhout

013-5909604

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

Voor ons menu k i jk op

W W W.BRASSERIEDEKAT.NL
of 

W W W.FACEBOOK.COM/BRASSERIEDEKAT/ 
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Midden-Brabant schaart zich achter   
burgerinitiatief WeCareNL
Wethouders	 Economische	 Zaken	 en	 lokale	
vertegenwoordigers	 van	 Koninklijke	 Ho-
reca	Nederland	 uit	Midden-Brabant	 omar-
men	WeCareNL.	Allen	scharen	zich	achter	
WeCareNLs	 doelstelling	 om	 zorghelden	 te	
bedanken	en	de	 lokale	horeca	 te	 redden.	
In	ieder	gemeente	is	na	Pasen	gestart	met	
een	lokale	initiatiefgroep.

Het	idee	is	simpel:	iedereen	die	de	helden	
in	de	zorg	wil	bedanken	voor	hun	ongelo-
felijke	werk	in	deze	crisistijd,	kan	een	be-
drag	doneren	voor	het	zorgpersoneel	in	een	
gemeente	 naar	 keuze.	 WeCareNL	 koopt	
daarvan	 cadeaubonnen	 bij	 horeca	 in	 de	
betreffende	 gemeente.	 Daarmee	 kan	 het	
zorgpersoneel	straks,	als	de	omstandighe-
den	het	weer	toelaten,	de	waardering	ver-
zilveren	met	een	avond	uit	met	vrienden,	

partner	of	gezin.	Daarmee	snijdt	het	mes	
aan	 twee	kanten:	met	een	donatie	wordt	
het	 zorgpersoneel	 bedankt	 én	 de	 horeca	
ondersteund.

De	Midden-Brabantse	wethouders	waren	di-
rect	enthousiast.	“Wat	een	mooi	initiatief,	
ik	draag	graag	mijn	steentje	bij”,	aldus	een	
enthousiaste	wethouder	 Vatta	 van	Oister-
wijk.	Ook	vanuit	Waalwijk	werd	enthousi-
ast	gereageerd:	“Hier	ga	ik	mijn	schouders	
onder	zetten,	samen	gaan	we	dat	regelen.”	
Ook	de	andere	zes	aanwezige	wethouders	
gaan	graag	in	hun	gemeente	aan	de	slag	om	
donaties	voor	WeCareNL	te	werven.
Vanuit	Koninklijke	Horeca	Nederland	waren	
eveneens	 acht	 lokale	 vertegenwoordigers	
aanwezig.	Ook	zij	omarmen	het	initiatief:	
“Wat	 een	 goed	 initiatief,	 hiermee	 ga	 ik	

 °WeCareNL-ambassadeur Robèrt van Beckhoven reikt 800 waardebonnen uit aan het ETZ.  
	 (Foto:	ETZ	Fotografie/Maria	van	der	Heyden)
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 °Gelukkig hebben we bij Rond de Toren  
 kundige corrigeerders!

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.

graag	aan	de	slag”,	aldus	Andy	Cuijpers	uit	
Hilvarenbeek.	 De	 andere	 horecavertegen-
woordigers	 reageerden	 instemmend.	 De	
horecaondernemers	 willen	 graag	 de	 zorg-
medewerkers	waarderen	voor	hun	enorme	
inzet	in	deze	periode.	“Normaal	zijn	wij	de	
huiskamer	van	de	stad.	Nu	missen	we	dat,	
maar	de	sociale	 inborst	blijft.	Als	we	 iets	
voor	een	ander	kunnen	doen,	graag!”,	al-
dus	 een	 enthousiaste	 Niek	 van	 den	 Broek	
uit	Tilburg.

Fantastische uitkomst
Onder	aanvoering	van	ambassadeur	Robèrt	
van	Beckhoven	(foto)	werd	de	eerste	che-
que	van	€	20.000	symbolisch	uitgereikt	aan	
Bart	 Berden	 van	 het	 ETZ.	 De	 actie	 is	 be-
doeld	voor	alle	medewerkers	in	de	gehan-
dicapten-,	ouderen-	en	ziekenhuiszorg.	
“Dankzij	betrokken	bedrijven	zoals	de	Ra-
bobank	en	vele	publieksdonaties	op	www.
wecarenl.nl	 is	 deze	 mooie	 tussenstand	
bereikt.	Nu	starten	we	in	verschillende	ge-
meenten	met	 een	 lokaal	 groepje	mensen	
dat	WeCareNL	promoot,	bedrijven	hieraan	
verbindt	en	de	mensen	oproept	te	doneren.
Deze	 massale	 ondersteuning	 in	 Midden-
Brabant	is	een	fantastische	uitkomst!”,	al-
dus	een	enthousiaste	initiatiefnemer	Jordy	
Sweep.	□
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Terugblik op “Un goei en prachtig leven!”

 °Ad van Trier (foto: FoToorians).

Dit	 artikel	 werd	 geschreven,	 net	 voor	 de	
ochtend	dat	Ad	 van	Trier	 overleed	 in	 zijn	
huisje	 aan	de	Bergstraat.	 Een	paar	dagen	
eerder	las	ik	het	aan	hem	voor.	Hij	lachte	
en	knikte	voor	akkoord.	Een	geboorte-	en	
sterfdag	 wilde	 hij	 niet	 laten	 benoemen,	
want	“zo	belangrijk	zèn	wij	mensen	nie”.

Ik	 zit	 thuis	 aan	 de	 tafel	 met	 daarop	 een	
vaas	tulpen,	twee	lege	vellen	papier	en	een	
fijne	pen.	De	keukendeur	staat	open,	want	
het	 is	 heerlijk	weer.	Toch	 is	 het	 nog	 lang	
geen	zomer,	maar	pas	half	april.	Het	is	een	
prachtige	lente,	misschien	wel	de	mooiste	
in	jaren,	met	om	ons	heen	veel	corona,	die	
stille	vijand	die	plotseling	onze	 levens	 in-
sloop.	En	als	ik	deze	eerste	regels	opschrijf	
denk	ik	aan	de	woorden	van	Ad:		“Ik	hoop	
dat	ik	nog	een	zomer	mee	mag…”

Maar	de	uitslag	van	de	laatste	onderzoeken	
waren	hopeloos:	Ad	vecht	niet	meer	tegen	
die	andere	gemene	ziekte	die	hem	te	pak-
ken	kreeg.

Hoe	hoopvol	hij	vorig	jaar	ook	was	na	die	
zware	operatie;	langzaam	komt	nu	het	be-
sef	 dat	 hij	 de	 strijd	 verliest.	Hij	 heeft	 al	
veel	geregeld	en	dat	geeft	hem	wat	rust.
Misschien	 verhuist	 hij	 nog	 naar	 een	 hos-
pice,	 om	de	buurt	 te	ontlasten	en	omdat	
de	benodigde	zorg	 in	deze	bizarre	tijd	zo	
moeilijk	te	organiseren	valt.	En	die	nach-
ten,	 die	 duren	 zo	 verschrikkelijk	 lang,	 zo	
vertelt	hij.

De natuur en de mensen in de hoofdrol
Ik	hoor	de	groenling,	de	huismus,	de	merel,	
de	koolmees,	de	pimpelmees	en	in	de	verte	
het	hoge	geschreeuw	van	een	buizerd.	Ad	
woont	hemelsbreed	nog	geen	honderd	me-
ter	bij	mij	vandaan:	het	braakliggend	ter-
rein	van	twee	voormalige	schoenfabrieken	
tussen	ons	in.

Ik	hoop	dat	hij	deze	vogels	ook	hoort,	want	
hij	herkent	ze	gegarandeerd,	en	nog	veel	
meer.	Winterkoning,	roodborst,	blauw	pie-
perke.	Konijn,	haas,	ree,	das,	sperwer	en	
zijn	 favoriet,	 de	 vos.	 Maar	 ook	 de	meta-
morfose	 van	 kikkervisje	 naar	 kikker,	 het	
verveelt	 hem	nooit.	Of	 dat	 uitstapje	met	
een	 familie	 uit	 de	 straat,	waarbij	 ze	 oog	
in	oog	kwamen	te	staan	met	een	ree	met	
twee	 kalfjes.	 Vraag	 hem	 om	 een	 ‘groen’	
verhaal	en	hij	vertelt	het	je.

Al	67	jaar	geniet	hij	van	kijken	en	luisteren	
in	 de	 natuur,	 dichtbij	 huis,	wandelend	 of	
stil	zittend	in	d’n duin	of	aan	de	slootkant.	
Hij	 was	 zelf	 dus	 bepaald	 geen	 huismus,	
maar	juist	een	buitenmens.

Ik	zit	op	veilige	afstand	van	Ad	z’n	bed	om	
zijn	woorden	op	te	nemen.	Hij	komt	er	niet	
zo	vaak	meer	af.	Bellen	en	praten	zijn	ook	
al	 vermoeiend,	 maar	 toch	 maakt	 hij	 50	
minuten	vol	om	in	ons Loonse blaoike	zijn	
verhaal	te	kunnen	vertellen.
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“Ik	wil	vertellen	wat	het	met	mij	doet,	die	
40	jaar	in	Loon	op	Zand.	En	ik	wil	iedereen	
bedanken	die	met	mij	meeleeft	sinds	mijn	
ziek	 zijn.	 Ook	 de	 hulp	 en	 de	 cadeautjes	
die	ik	de	laatste	weken	en	maanden	mocht	
ontvangen	zijn	prachtig!	Ik	ben	echt	dank-
baar	voor	de	lieve	mensen	uit	de	straat	die	
over	komen	met	soep	of	warm	eten.
Die	me	helpen	met	alles	wat	ik	nodig	heb.	
Die	 alle	 brandweerauto’s	 van	 de	 zolder	
hebben	gehaald	die	ik	aan	de	Loonse	brand-
weer	heb	gedoneerd.	Die	mijn	kaarten	uit	
de	bus	halen	en	ophangen	aan	de	kast.”

Als	 je	 luistert	 hoor	 je	 altijd	 weer	 iets	
nieuws,	want	Ad	werd	in	1952	in	Den	Bosch	
geboren,	maar	al	na	drie	maanden	verhuis-
den	ze	naar	Tilburg.	Daar	groeit	hij	op	en	
werkt	 hij	 12,5	 jaar	 in	 de	 textiel.	 Uitein-
delijk	 komt	 hij	 voor	 de	 liefde	 naar	 Loon	
op	Zand,	 27	 lentes	 jong.	 Er	worden	 twee	
kinderen	 geboren,	 waar	
hij	veel	mee	rondsjouwt.	
Hij	werkt	27	 jaar	 in	een	
schoenfabriek.

Ad	 kent	 iedereen	 en	 ie-
dereen	kent	hem;	het	 is	
een	 bijzonder	 mens.	 In	
een	 aflevering	 van	 het	
vroegere	 TV	 programma	
‛De	 Stoel’	 zou	 hij	 niet	
hebben	 misstaan.	 De	
laatste	jaren	ging	hij	nl.	
steeds	 excentrieker	 ge-
kleed,	 met	 lange	 baard	
en	 bijpassende	 haren,	
een	 wollen	 hoedje	 met	
versierselen	 van	 over	 de	
hele	wereld,	een	wandel-
stok,	een	kleine	radio	 in	
de	hand.
Dat	 opvallende	 uiterlijk	
stootte	 misschien	 men-
sen	af,	maar	als	je	goed	
keek	en	 luisterde	 zag	 je	

wie	hij	werkelijk	was:	Eigenwijs,	het	hart	
op	de	 tong,	 luid	pratend	of	 lachend,	pla-
gend,	eerlijk,	rauw,	lomp.	Hart	van	goud,	
betrokken	 mens,	 eenling	 ook,	 dankbaar	
voor	een	prachtig,	geleefd	leven.
Zijn	 leven	 lijkt	 in	niks	op	die	 lege	pagina	
waar	ik	mee	begon…

Minder geeft meer…
“Kijk,	 ik	 heb	 ervoor	 gekozen	 om	 na	mijn	
ontslag	te	stoppen	met	werken.	Ik	had	40	
jaar	gewerkt,	had	van	allerlei	lichamelijke	
klachten.	Voelde	me	afgedankt	en	versle-
ten.	 Daardoor	 werd	 het	 er	 financieel	 na-
tuurlijk	niet	makkelijker	op.	Sinds	kort	heb	
ik	 de	 officiële	 pensioengerechtigde	 leef-
tijd	 bereikt,	maar	 ik	 heb	 eigenlijk	 al	wel	
15	 jaar	 volop	 kunnen	 genieten	 van	 mijn	
‘prepensioen’.	Ik	deelde	mijn	eigen	tijd	in,	

 ° Elementen uit de natuur, waar Ad zo van hield.
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hoefde	met	amper	iemand	rekening	te	hou-
den.	Deed	waar	ik	zelf	zin	in	had,	zonder	
anderen	lastig	te	vallen.
In	 de	 moeilijkste	 periode	 in	 mijn	 leven	
pakte	 ik	 uiteindelijk	 een	 groot	 probleem	
aan	en	zo	klom	ik	uit	een	diep	dal.	Ik	had	
behoefte	 aan	 structuur	 en	 liep	 daarom	
met	mijn	hond	vier,	soms	wel	vijf	keer	per	
dag	 vaste	 rondes.	 Grote	 en	 kleine,	 weer	
of	geen	weer,	zomer	en	winter.	Zo	leerde	
ik	heel	veel	mensen	en	dieren	kennen	die	
ik	op	mijn	pad	tegenkwam.	Ik	maakte	met	
iedereen	een	praatje,	hield	geen	rekening	
met	arm	of	 rijk,	want	 in	 standen	denk	 ik	
niet.

En	 zo	 leerde	 ik	 jou	ook	kennen,	hè,	 Lon-
neke?	Jij	had	een	 lieve	hond	waar	 je	wel	
een	nestje	van	wilde.	Wij	hadden	toen	een	
prachtige,	zwarte	labrador,	Doeb.	Nou,	op	
het	 juiste	 moment	 begreep	 die	 hond	 er	
helemaal	niks	van.	Zelfs	zo	weinig	dat	wij	
op	een	afstandje	stonden	te	bulderen	van	
het	lachen…	en	zo	kregen	we	een	soort	van	
band.	We	 konden	 alles	 tegen	 elkaar	 zeg-
gen,	al	kwamen	we	nooit	bij	elkaar	over	de	
vloer.	Ik	kijk	terug	op	un	goei	leven	en	heb	
genoten	van	alles	en	iedereen	en	uiteinde-
lijk	moet	 je	er	 toch	 zelf	 iets	 van	maken.	
En	zeg	nou	eerlijk,	die	coronacrisis	maakt	

het	maar	weer	eens	goed	duidelijk,	geld	is	
lang	niet	alles.	Minder	hebben	en	meer	ge-
nieten,	dat	heb	ik	geprobeerd	en	ik	kan	het	
iedereen	aanraden!

Ondanks	 mijn	 verdriet	 ben	 ik	 dankbaar.	
Voor	al	die	honderden	kleine	dingen	die	ie-
dereen	voor	me	deed	en	nog	steeds	doet.	
Doe	 ze	 bij	 Rond	 de	 Toren	 ook	 ammol	 de	
hartelijke	 groeten.	 Ik	 las	 hem	 altijd	 let-
ter	voor	letter	en	stond	op	de	bezorgdag	al	
klaar	achter	de	brievenbus.	Dan	stond	die	
bezorger	te	duwen	en	trok	ik	hem	uit	zijn	
handen,	haha.	Verrekte smeerlap,	hoorde	
ik	hem	dan	lachend	roepen.

En weet je wat ook mooi is?
Een	 buurman	 vertelde	 dat	 de	 saamhorig-
heid	 in	het	eerste	 stuk	 van	de	Bergstraat	
groter	 is	 geworden	 sinds	 ik	 ziek	 ben.	Dat	
verraste	hen	zelf	ook.	Ze	maken	nu	mak-
kelijker	een	praatje,	hebben	een	bindende	
factor.	En	dat	ík	dat	ben,	maakt	me	blij.

Dus,	 beste	mensen,	 u	 krijgt	 de	hartelijke	
groeten	 van	 d’n bankzitter van Loon op 
Zand.	Ben	zuinig	op	mekaar.	Alaaf!”

Ad	van	Trier,	april	2020

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Zorgen voor elkaar
We	blijven	allemaal	thuis.	En	zijn	daardoor	
veel	 meer	 uren	 aanwezig	 in	 onze	 straat.	
Er	ontstaan	hierdoor	allerlei	mooie	 initia-
tieven.	Buren	helpen	elkaar	en	staan	meer	
dan	ooit	 voor	elkaar	 klaar.	De	 saamhorig-
heid	in	onze	samenleving	neemt	toe.

Maar	dat	 is	niet	altijd	het	geval.	Het	kan	
juist	ook	dat	er	in	deze	tijd	meer	spannin-
gen	tussen	buren	en	wijkgenoten	ontstaan.	
Door	het	mooie	weer	zijn	we	veel	buiten.	
Zaken	 zoals	 harde	muziek,	 barbecuerook,	
luidruchtige	 kinderen	 en	 verbouwingen	
kunnen	leiden	tot	irritaties.	En	het	kan	ook	
dat	één	 van	uw	buren	 veel	 stress	 ervaart	
in	deze	coronatijd	en	anders	op	u	reageert	
dan	normaal.

Buurtbemiddeling
U	kunt	nog	steeds	telefonisch	bij	de	wijk-
teams	terecht	voor	hulp,	advies	of	om	uw	
verhaal	te	delen.	Alleen	als	u	er	samen	met	
uw	buren	niet	meer	uitkomt,	schakelen	wij	
gratis	 buurtbemiddeling	 in	 om	 samen	 tot	
een	oplossing	te	komen.	In	deze	weken	kan	
dat	telefonisch.

Hans	Luijben	 is	buurtbemiddelaar.	“Ik	be-
middel	of	anders	gezegd	onderhandel	tus-

sen	bewoners	bij	problemen	over	leefbaar-
heid	in	de	gemeente	Loon	op	Zand.	Samen	
met	 alle	 anderen	 uit	 het	 wijkteam	 werk	
ik	aan	een	prettig	leefklimaat	in	uw	wijk.	
Hierbij	staan	zelfstandigheid	en	eigen	ver-
antwoordelijkheid	 van	 de	 bewoners	 cen-
traal.

Na	een	melding	van	het	wijkteam	kom	 ik	
telefonisch	in	actie.	Huisbezoeken	zijn	nu	
helaas	 niet	 mogelijk.	 Samen	 zoeken	 we	
naar	 oplossingen	 waar	 iedereen	 het	 mee	
eens	is.
Beide	 partijen	 zijn	 zelf	 verantwoordelijk	
voor	de	door	hen	gekozen	oplossingen.	Zij	
moeten	na	de	bemiddeling	er	namelijk	sa-
men	verder	uitkomen.”

Contact met de wijkteams
•	Telefoon:	289 247	(alleen	in	de	ochtend).
•	Mail:	servicepuntwwz@loonopzand.nl.
•	Internet:	

www.samenwerkenaandewijk.nl.
•	Facebook:	facebook.com/

samenwerkenaandewijk. □

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Project de nieuwe Wetering naar nieuwe fase
Dinsdag	31	maart	is	 in	de	collegevergade-
ring	de	voortgang	van	de	nieuwe	Wetering	
besproken.	In	het	voorstel	dat	naar	de	raad	
is	gegaan	is	een	financiële	doorkijk	en	plan-
ning	gemaakt.
Ook	 wordt	 dieper	 ingegaan	 op	 de	 rolver-
deling	met	de	Wetering	Plan	Groep,	in	het	
proces	 en	 de	 exploitatie.	 Nieuwe	 ontwik-
kelingen	zoals	de	architectenkeuze	en	wat	
er	gaat	gebeuren	met	de	oudbouw	komen	
ook	aan	bod.

De	raad	gaf	eerder	aan	behoefte	te	hebben	
aan	duidelijke	 informatie	over	de	financi-
ele	kaders,	risico’s	en	de	algemene	kaders	
waarbinnen	 het	 project	 zich	 verder	moet	
ontwikkelen.	
Inmiddels	 is	duidelijk	dat	het	project	vol-
gens	planning	loopt,	om	te	komen	tot	een	
voorlopig	 ontwerp	 van	 de	 nieuwe	 'huiska-
mer'	van	Loon	op	Zand.	De	eerste	contouren	
zoals	geschetst	 in	2016	worden	zichtbaar.	
Toen	werd	nog	uitgegaan	van	nieuwbouw,	
terwijl	nu	is	gekozen	voor	ingrijpende	ver-
bouw.

Financiële consequenties niet te 
voorzien in 2016
De	 gemeenteraad	 besloot	 in	 2016	 om	 de	
Wetering	te	ontwikkelen	tot	een	nieuw	ge-
meenschapshuis	van,	door	en	voor	de	kern	
van	Loon	op	Zand.	Destijds	 is	een	voorlo-
pige	inschatting	gemaakt	van	de	kosten.	In-
middels	is	op	basis	van	het	burgerinitiatief	
een	 'Programma	 van	 Eisen'	 samengesteld,	
zijn	 de	 kosten	 doorgerekend	 en	 is	 de	 af-
schrijvingsmethodiek	beoordeeld.	Op	basis	
van	de	huidige	inzichten	is	een	voorlopige	
berekening	gemaakt.
De	investering	komt	nu	uit	op	€	7	miljoen.	
Het	college	vraagt	de	 raad	om	hun	afwe-

 ° Impressie van de nieuwe Wetering.   
 (© De Twee Snoeken)
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gingen	mee	te	nemen	in	de	Kadernota,	die	
in	juni	verschijnt.

Wetering Plan Groep kartrekker  
in project
In	het	gehele	traject	heeft	de	Wetering	Plan	
Groep	(WPG)	een	kartrekkers	rol.	De	WPG	
heeft	veel	 invloed	gehad	op	de	gemaakte	
keuzes.	Zij	stelden	het	‘Programma	van	Ei-
sen’	op	en	waren	leidend	in	de	keuze	voor	
de	architect,	zoals	ze	straks	ook	bepalend	
zijn	in	de	ontwerpfase.	Richting	de	uitvoe-
ring	komt	het	initiatief	uiteraard	meer	bij	
bouwkundige	specialisten	te	liggen.

De Twee Snoeken gaat   
nieuwe Wetering ontwerpen
Uit	 vier	 inschrijvingen	 en	 presentaties	
werd	 gekozen	 voor	 De	 Twee	 Snoeken	 uit		
’s-Hertogenbosch,	 om	 vorm	 te	 geven	 aan	
het	 nieuwe	 gemeenschapshuis.	 Hun	 in-
schrijving	 werd	 goed	 beoordeeld	 op	 alle	

criteria	en	een	uitstekende	prijs-kwaliteits-
verhouding.	Kenmerkend	voor	de	visie	zijn	
het	dorpse	karakter,	veel	licht	en	openheid	
en	de	verbinding	met	de	omgeving.

Aan	de	oudbouw	(foto	boven)	moet	straks	
invulling	 worden	 gegeven	 door	 een	 com-
merciële	partij.	In	de	loop	van	de	komende	
maanden	wordt	de	interesse	hiervoor	geïn-
ventariseerd.	□
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 7

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.

Diverse ervaringen onderweg
Ik	had	wel	eens	een	schooljongen	om	mij	
te	helpen.	Op	een	keer	stuurde	ik	hem	naar	
een	wat	verder	gelegen	villa	en	ik	gaf	hem	
de	 boodschap	 mee,	 als	 de	 mevrouw	 niet	
open	doet	loop	dan	achterom,	dan	staat	er	
wel	een	pan	klaar	op	de	veranda,	doe	daar	
de	melk	in.	Maar	toen	ik	een	paar	straten	
verder	 was	 kwam	 de	 mevrouw	 de	 melk	
terugbrengen.	 Wat	 was	 het	 geval.	 Op	 de	
veranda	hing	een	emmer	op	een	paal	het	
was	 een	 closet	 emmer	 en	 de	 jongen	 had	
daar	de	melk	in	gedaan.	De	mevrouw	was	
heel	aardig	en	de	jongen	uit	een	gezin	van	
twaalf	personen	kende	zoiets	niet.	De	me-
vrouw	en	ik	lachten	en	de	jongen	liep	weg	
en	ik	had	geen	hulp	meer.

Een	klant	woonde	tweehonderd	meter	van	
de	harde	weg.	Drie	keer	per	week	 liep	 ik	
daar	heen	met	kan	en	korf.	Had	ik	iets	niet	
bij	me	dan	mocht	ik	het	op	een	dikke	hoek-
paal	van	het	weiland	leggen.	Dan	kwam	die	
mevrouw	het	daar	zelf	halen.	Het	was	voor	
haar	400	meter	lopen.	Dat	vond	ik	flink.

In	een	villa	waren	drie	jonge	dames	thuis.	
Wat	kon	ik	hier	weer	verwachten,	want	zij	
lachten	teveel,	renden	naar	de	voordeur	en	
draaiden	de	sleutel	om	waarop	ik	de	tuin	in	

rende	en	ik	wist	niet	waarvoor.	Maar	toen	
ik	mij	omdraaide	zag	ik	de	dienstbode	bo-
ven	de	keukendeur	bij	 het	 geopend	 raam	
klaar	staan	met	een	bakwater	die	zij	over	
mij	heen	moest	gieten	wanneer	ik	naar	bui-
ten	kwam.	Wat	hadden	die	een	pech	en	ik	
lachte	ze	uit.

Kermis en de huissleutel
Een	bejaard	echtpaar	woonde	op	het	ker-
misplein	en	waren	voor	het	lawaai	van	vier	
dagen	kermis	voor	drie	dagen	bij	familie	in	
Boekel	gaan	logeren.	Toen	ik	er	met	melk	
kwam	was	de	deur	niet	op	slot.	Ik	pakte	een	
pannetje	en	deed	daar	een	liter	melk	in	en	
trok	de	deur	dicht.	Toen	ik	daar	de	volgen-
de	dag	kwam	stond	daar	alles	nog	hetzelf-
de.	Ik	schrok	er	van,	trok	de	deur	dicht	en	
legde	de	sleutel	buiten,	op	de	mij	bekende	
plaats.	Op	zaterdag	en	zondag	was	er	nog	
niemand	thuis.	Maar	die	zondagmiddag	gin-
gen	mijn	vrouw	en	ik	met	de	kinderen	naar	
de	kermis.	Daar	stond	het	echtpaar	jas	en	

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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tas	om	te	keren	om	de	sleutel	te	zoeken.	Ik	
ging	er	heen	en	vertelde	dat	ik	de	sleutel	
op	zijn	plaats	had	gelegd,	onder	een	steen	
op	het	deksel	van	de	regenput.	Wat	waren	
die	mensen	blij	en	 ik	kon	niets	meer	ver-
keerd	doen	bij	die	oudjes.

Op de Franse toer
Het	was	bij	een	bakker	en	de	moeder	was	
met	vakantie	naar	haar	familie	voor	een	of	
twee	weken.	Twee	dochters	stonden	in	de	
keuken	te	praten	toen	ik	binnen	kwam.	Zij	
spraken	vreemde	talen.	Op	mijn	vraag	wat	
zij	 die	 dag	 konden	 gebruiken,	 antwoord-
den	 zij	mij	 in	 een	 voor	mij	 nog	 vreemde	
taal	 en	 zij	maar	 lachen.	Het	werd	mij	 te	
gek	en	ik	liep	naar	de	wagen,	pakte	melk,	
yoghurt	en	pap	zoals	hun	moeder	meestal	
op	 donderdag	 deed	 en	 bracht	 het	 in	 de	
keuken.	Toen	 zij	 ontdekten	 dat	 ik	 binnen	
bracht	 wat	 zij	 hadden	 besteld	 liepen	 zij	
gillend	en	 lachend	naar	de	bakkerij.	Toen	
hun	pa	hoorde	waar	het	om	ging,	kwam	hij	
lachend	de	keuken	in	en	zei	tegen	mij:	“Ik	
wist	niet	dat	Janus	van	Rooy	een	zoon	had	
die	de	Franse	taal	machtig	was.”	Mijn	ant-
woord	 was	 dat	 ik	 het	 niet	 leuk	 vond	 dat	
hij	zo'n	lage	dunk	van	mij	had.	Tot	op	he-
den	weten	zij	nog	steeds	niet	dat	ik	geen	
vreemde	taal	geleerd	of	gesproken	heb	en	
die	daarom	ook	niet	kan	verstaan.

Nu	 denk	 ik	 ook	 nog	 aan	 een	 taxibedrijf	
waar	de	vader	‘s-morgens	rond	9	uur	weg	
moest	 om	 zieke	mensen	 naar	 het	 zieken-
huis	 te	brengen	of	 te	halen.	De	auto	was	
niet	 nieuw	 en	 wilde	 maar	 niet	 starten.	
Twee	 flinke	 dochters	 en	 een	 moeder	 van	
ongeveer	100	kg	moesten	duwen.	Lukte	het	
dan	nog	niet	dan	moest	de	melkboer	maar	
helpen	met	het	gevolg	dat	 ik	geen	benen	
meer	 had	 om	 op	 te	 staan	 en	 nog	minder	
om	te	lopen.	Maar	zo	was	het	leven	toen:	
helpen	waar	het	nodig	was.

Wordt vervolgd
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Nieuw in Loon op Zand!

WWW.DELEIJERONLINE.NL

Uw webshop voor kwaliteitsvlees    
tegen scherpe prijzen.

Momenteel bezorgen wij bij u aan huis.

Voor dinsdagavond 23.00 uur besteld = donderdagavond bezorgd.

Ook voor barbecue vlees!

Bestel op tijd, onze bezorgcapaciteit is namelijk beperkt.

  Café – Cafétaria                    
 

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

                               ** NIEUW ** 

SCHEPIJS 
 AMBACHTELIJK BEREID SCHEPIJS 

VAN ‘T HEUSDENS IJSHUYS 
 

WIJ ZIJN GEOPEND MET ONZE CAFETARIA OM AF TE HALEN 
Bel uw bestelling door en wij zorgen dat die op de afgesproken tijd klaar staat. 

Openingstijden: 
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 20.30 uur. 

 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Oorsprong van Corona
Het	 Comité	 voor	 taxonomie	 van	 virussen	
heeft	 het	 nieuwe	 virus,	 dat	 Coronavirus	
Disease	 2019	 (afgekort	 Covid	 19)	 veroor-
zaakt,	 de	officiële	naam	Sars-CoV-2	 gege-
ven.	 Dit	 virus	 vertoont	 overeenkomsten	
met	Sars-Coronavirus	(79	%)	en	MERS-Coro-
navirus	(50%	van	het	genoom).

Twee	 virusuitbraken	 onder	mensen	 in	 het	
voorbije	decennium.	Het	blijkt		het	meest	
verwant		aan	coronavirussen	die	gevonden	
zijn	bij	hoefijzerneus-vleermuizen	(Rhinol-
ophus	affinis)	uit	de	provincie	Yunnan.	Het	
verschil	in	verwantschap	maakt	het	aanne-
melijk	 dat	 het	 virus	 niet	 direct	 uit	 vleer-
muizen	 komt,	 maar	 via	 een	 andere	 dier-
soort	is	overgedragen	op	de	mens.

Het	verhaal	dat	het	virus	bij	slangen	van-
daan	zou	komen	is	volgens	Utrecht	Univer-
siteit	ongefundeerd	en	blijkt	niet	uit	ana-
lyse	van	erfelijk	materiaal.
De	uitbraak	in	China	lijkt	te	zijn	begonnen	
op	de	Huanan	Wholesale	 Seafood	Market,	
waar	wilde	dieren,	vis,	zoogdieren	en	vo-
gels	worden	verkocht.	Het	bijeen	brengen	
van	 zoveel	 diersoorten	 levend	 bij	 elkaar	
schept	de	omstandigheden	waarin	een	vi-
rus	makkelijk	van	de	ene	diersoort	naar	de		
andere	kan	overspringen	en	dus	ook	op	de	
mens.

Afgelopen	 winter	 werden	 geen	 vleermui-
zen	op	deze	markt	aangevoerd	en	werd	het	
virus	niet	 in	dieren	aangetoond.	Wel	wer-
den	in	de	omgeving	monsters	genomen	en	
93%	van	de	positieve	monsters	was	afkom-
stig	van	dat	gedeelte	van	de	markt,	waar	
wilde	dieren	werden	verhandeld.
Tot	 nu	 is	maar	 één	 dier	 (een	 hond)	 posi-
tief	getest	op	25	februari	op	monsters	uit	
neus	en	keel.	Monsters	uit	rectum	en	feces	
waren	 negatief.	 De	 eigenaar	 was	 positief	
en	had	zijn	hond	aangehoest.	De	hond	had	

geen	ziekteverschijnselen.	Zolang	de	hond	
positief	testte	werd	hij	in	quarantaine	ge-
houden.	Om	meer	duidelijkheid	te	krijgen	
zou	serologisch	onderzoek	moeten	worden	
uitgevoerd,	maar	dat	is	(nog)	niet	beschik-
baar.

Aanbevelingen:
•	Houd	diersoorten	levend	zoveel	mogelijk	
gescheiden.

•	Vermijd	contact	met	en	het	houden	van	
wilde	dieren.

•	Neem	geen	hond	over	van	een	Covid19-	
positief	getest	persoon.

Zo	 is	 de	 stand	 veterinair-gezien	 volgens	
het	‛Tijdschrift	voor	Diergeneeskunde’.	Uit	
Hongkong	kwam	op	1	april		het	bericht	over	
een	positieve	kat,	waarvan	de	eigenaar	ook	
positief	was.

Drs. Jan van Riel, dierenarts b.d.

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
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Lente Gevoel,

Mooie bloemen in het veld,
en vogels in de bomen
Het spreekt alles van de lente,
een kleurrijk seizoen.

Het voorjaar is gekomen,
een teken van het warme weer.
Het maakt mij telkens vrolijk,
iets waarvan ik genieten kan.

Het zonnetje schijnt,
mensen zitten buiten.
Bijna is het zomer,
ik kijk er naar uit.

Hans Schippers

Dagelijks vers gestoken asperges

Volgende	week	zondag	10	mei:	MOEDER-
DAG!	Lekker	tafelen	met	ASPERGES.

Met	 de	 door	 ons	 geschilde	 asperges	
heeft	u	in	een	mum	van	tijd	een	feeste-
lijke	en	gezonde	maaltijd	op	tafel.

Op zoek naar een leuk Moederdagca-
deautje? Wij hebben asperges in ca-
deauverpakking.

Aspergeboerderij van Iersel, Schoor-
straat 63 Udenhout. Tel 013-5113404
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395

De hartjes, die de kinderen van De Lage 
Weijkens tekenden op de stoep voor Ven-
loene (DK 15/4), zijn een symbool van de 
onderlinge verbondenheid die ook in ons 
dorp gevoeld wordt, nu we elkaar fysiek 
moeten mijden. Het is stil en ook in deze 
aflevering van de Krantenbak is dat te 
merken.

Loonse mensen in de krant
Mevr.	 Els	 Janssens-Geerts	 overleed	 op	
73-jarige	leeftijd	op	4	april.	(BD	8/4)

Fee	Beerens	stond	op	de	foto	toen	ze	ijve-
rig	 bezig	was	met	 het	 thuisonderwijs	 van	
de	Vlinderboom.	(DK	8/4)

Jack	 IJpelaar	beschrijft	hoe	het	hem	ver-
gaat	 tijdens	 de	 ‛intelligente	 lockdown’,	
waarin	wij	met	zijn	allen	zitten.	(DK	15/4)

Mevr.	de	Boer	in	Venloene	werd	95	jaar	en	
kreeg	‛raamvisite’	van	haar	familie.	
(DK	15/4)

Geek	van	Gils	mist	in	ons	dorp	een	muziek-
kiosk,	zoals	die	vroeger	op	het	Oranjeplein	
stond	en	inmiddels	omgebouwd	is	tot	café-
brasserie.	Hij	heeft	 in	Engeland	 ‛Brass	on	
the	grass’	meegemaakt	en	ziet	dat	ook	in	
ons	dorp	mogelijk	op	de	Kasteelweide.
(DK	15/4)

Huisarts	 Claudia	 Verheijen	 werkt	 bij	 het	
crisisteam	dat	de	ontwikkeling	van	het	co-
ronavirus	 in	 Midden-Brabant	 in	 de	 gaten	
houdt.	 Zij	 kreeg	 een	 interview	 over	 haar	
ervaringen	 en	 over	 de	manier	 waarop	 de	
huisartsen	in	de	toekomst	hun	zorg	wellicht	
moeten	gaan	inrichten.	(BD	18/4)

Gemeente en politiek
Burgemeester	Hanne	van	Aart	verzoekt	de	
inwoners	 die	 te	 maken	 hebben	 gekregen	
met	het	coronavirus	om	haar	daarover	in	te	
lichten,	omdat	zij	die	mensen	graag	nabij	
wil	zijn.	Zij	wenste	ook	alle	inwoners	een	
vrolijk	Pasen	toe	ondanks	de	crisistijd.	(DK	
1	 en	 8/4)	 Ook	 de	 gemeenteraad	 schreef	
een	bemoedigende	brief	aan	de	inwoners.	
(DK	8/4)

Na	het	paasweekend	was	de	burgemeester	
dankbaar	voor	de	manier	waarop	de	inwo-
ners	met	de	beperkende	maatregelen	wa-
ren	omgegaan.	(DK	15/4)

De	 wijkagenten	 vertellen	 over	 de	manier	
waarop	 zij	 en	 de	 BOA’s	 (buitengewone	
opsporingsambtenaren)	 de	 maatregelen	
handhaven.	(DK	15/4)

Vanwege	 de	 coronamaatregelen	 was	 de	
gemeenteraadsvergadering	van	9	april	een	
korte,	 formele	 bijeenkomst,	 waarbij	 de	
raadsleden	was	verzocht	om	niet	te	komen	
en	 ook	 het	 publiek	 was	 bij	 uitzondering	
niet	welkom.	Aan	het	begin	van	de	verga-
dering	stelde	burgemeester	Hanne	van	Aart	
vast	dat	er	onvoldoende	raadsleden	aanwe-
zig	waren	(quorum)	en	dat	de	vergadering	
opnieuw	werd	uitgeschreven	voor	dinsdag	
14	 april.	 Toen	 waren	 alleen	 voorstellen	
geagendeerd	die	zijn	aangemerkt	als	 ‛Ak-
koordstuk’,	wat	 betekent	 dat	 de	 raadsle-
den	 hierover	 geen	 debat	 meer	 wensten.	
Met	een	hamerslag	van	de	voorzitter	wer-
den	ze	dan	aangenomen.
De	zogenoemde	‛bespreekstukken’	worden	
doorgeschoven	 naar	 de	 raadsvergadering	
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van	mei.	Daar	zullen	de	 fracties	debatte-
ren	over	deze	collegevoorstellen.	(BD	4/4)

Wethouder	 Frank	 van	 Wel	 schreef	 op	 23	
maart	een	brief	aan	de	ondernemers	in	de	
gemeente	 waarin	 hij	 schrijft,	 dat	 de	 ge-
meente	 hen	wil	 helpen	waar	 het	 kan,	 nu	
zij	te	lijden	hebben	van	het	wegvallen	van	
hun	omzet.	(DK	1/4)

Sommige	 scholieren	 dreigen	 buiten	 beeld	
te	 raken	 nu	 het	 onderwijs	 digitaal	 wordt	
gegeven	 en	 de	 kinderen	 thuis	 de	 lespro-
grammas	moeten	bijhouden.	Daarom	gaat	
de	leerplichtambtenaar	op	zoek	naar	deze	
schooluitvallers.	 Wethouder	 Brekelmans	
wil	niet	dat	deze	kwetsbare	kinderen	ach-
terstand	 oplopen,	 al	 weet	 hij	 niet	 over	
welke	aantallen	het	gaat.	(BD	16/4)

Dorpshuis
Volgens	een	 reële	 raming	gaat	het	Dorps-
huis	van	Loon	op	Zand,	de	verbouwde	We-
tering,	 7	 miljoen	 kosten,	 twee	 miljoen	
meer	 dan	 oorspronkelijk	 begroot.	 Volgens	
wethouder	 Jan	 Brekelmans	 zal	 de	 Loonse	
bevolking	hier	de	komende	40	jaar	plezier	
van	 hebben.	 De	 jaarlijkse	 vaste	 last	 zal		
€	443.000,-	bedragen.	Ook	 is	een	eenma-
lig	krediet	nodig	van	€	500.000,-	voor	het	
sloopwerk	en	de	afschrijving	van	de	boek-
waarde	van	De	Wetering.	(BD	4/4)

De	bouw	van	de	nieuwe	Wetering	is	in		een	
nieuwe	 fase	 gekomen.	Het	 college	 vraagt	
de	 raad	 om	 zijn	 afwegingen	 in	 deze	mee	
te	 nemen	 in	 de	Kadernota	die	 in	 juni	 zal	
verschijnen.	 Ook	 wordt	 geïnventariseerd	
wie	interesse	heeft	in	de	overname	van	de	
z.g.	‛oud-bouw’	(de	voormalige	pastorie	en	
fratersklooster).	(DK	8/4)

Trias
De	 culturele	 stichting	 Trias,	 die	 niet-reli-
gieuze	 activiteiten	 organiseert	 in	 de	 ker-
ken	 van	 onze	 parochie	 H.	Willibrord,	 be-
staat	 drie	 jaar	 en	 zoekt	 vrijwilligers	 voor	

bestuursfuncties	en	allerlei	hand-	en	span-
diensten.	(DK	1/4)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 omgevingsvergunningen	 aange-
vraagd	voor	De	Hoogt	10	voor	de	bouw	van	
een	 bedrijfsverzamelgebouw;	 voor	 Stel-
lingmolenstraat	1	voor	het	aanbrengen	van	
een	poort;	voor	Van	Salm	Salmstraat	1	voor	
het	 realiseren	 van	 een	 aanbouw	 aan	 de	
achterzijde	van	de	woning;	voor	Kerkstraat	
9/Willibrordusstraat	2A	voor	bestemmings-
wijziging	 van	 bedrijfswoning	 naar	 burger-
woning	 en	 voor	 Andromeda	 14	 voor	 een	
dakkapel.	(DK	1/4)

Een	week	later	werden	de	aanvragen	ver-
meld	 van	 Stellingmolenstraat	 2	 i.v.m.	het	
vervangen	 van	 een	 garagedeur	 door	 een	
raam	en	van	Heideweg	2	voor	het	bouwen	
van	een	bijbouw.	(DK	8/4)

Op	15	april	werden	de	aanvragen	vermeld	
van	 Kerkstraat	 9	 (in-	 en	 uitrit)	 ,	 Van	 den	
Hummelstraat	 31	 (nokverhogende	 dakop-
bouw)	en	Heideweg	2	 (bijgebouw	en	kap-
pen	van	3	bomen)	(DK	15/4)

Niet pluis
In	de	Bergstraat	werden	twee	mortiergra-
naten	 en	 de	 kop	 van	 een	 pantserafweer-
kanon	 gevonden.	 Ze	 werden	 onschadelijk	
gemaakt	door	de	Explosieven	Opruimings-
dienst	van	Defensie.	(BD	6/4)

Een	 dorpsgenoot	 veroorzaakte	 met	 zijn	
auto	een	eenzijdig	ongeluk	in	Kaatsheuvel	
en	moest	zijn	rijbewijs	inleveren.
(BD	21/4)

Dit	was	het	laatste	bericht	van	deze	keer.	
Wij	 wachten	 nu	 (dinsdag	 21	 april)	 op	 de	
persconferentie	 van	 het	 kabinet,	 waarop	
bekend	zal	worden	hoe	het	verder	zal	gaan	
met	de	maatregelen	rond	het	coronavirus.
Wij	wensen	u	veel	sterkte	toe	met	de	an-
derhalve	 meter	 en	 het	 ‛thuisblijven’.	 Als	
de	zon	maar	schijnt.	Dat	scheelt	wel!	□
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Scouting MLK gaat strijd 
aan met de processierups
Door	 het	 coronavirus	 is	 ook	 de	 scouting-
groep	 Martin	 Luther	 King	 uit	 Kaatsheuvel	
gedwongen	om	alle	activiteiten	in	groeps-
verband	 af	 te	 gelasten.	Maar	 de	 vrijwilli-
gers	 van	deze	 groep	 lieten	 zich	niet	 voor	
een	gat	vangen	en	bedachten	een	lumineu-
ze	oplossing.	De	leden	konden	thuis	aan	de	
slag	met	het	maken	van	vogelhuisjes.	Leuk	
voor	de	kinderen	en	fijn	voor	alle	inwoners	
van	de	gemeente.

Blij	verrast	waren	de	jeugdleden	toen	hun	
leiding,	 op	 gepaste	 afstand,	 materiaal	
kwam	brengen	waarmee	ze	zelf	vogelhuis-
jes	konden	bouwen.	“Scouting	moet	door-
gaan,	zeker	in	deze	tijd.	En	thuis	kun	je	na-

tuurlijk	ook	een	hoop	leuke	dingen	doen”,	
zegt	 Freek	 Verschuren,	 vrijwilliger	 bij	 de	
scoutinggroep.	 Wereldgemeente	 Loon	 op	
Zand	regelde	de	spijkertjes	en	via	NLdoet	
werd	het	hout	betaald.	Dagen	lang	is	Freek,	
met	 hulp	 van	 Walter	 Ros,	 bezig	 geweest	
met	het	op	maat	zagen	van	het	hout.	“Een	
tijdrovend	karwei,	maar	voor	de	kinderen	
doen	we	het	graag”,	aldus	Freek.

Zo’n	vogelhuisje	 is	natuurlijk	 leuk	voor	 in	
de	tuin	en	de	vogels	zijn	er	ook	blij	mee.	
Maar	wat	weinig	mensen	weten,	 is	dat	 je	
deze	 nestkasten	 ook	 kunt	 inzetten	 in	 de	
bestrijding	 van	de	 eikenprocessierups.	De	
processierups	zorgt	 in	de	 lente	en	zomer-
maanden	voor	veel	overlast.	Vanwege	zijn	
brandharen	 is	 het	 een	 vervelend	 insect	
voor	mensen,	maar	ook	voor	bijvoorbeeld	
honden.	Deze	haren	worden	bij	bedreiging	
afgeschoten	en	kunnen	jeuk,	uitslag,	zwel-
lingen	en	rode	ogen	veroorzaken.	

Rond	de	periode	dat	de	eikenprocessierups	
actief	is,	start	voor	veel	vogels	hun	broed-
periode.	Omdat	dit	een	grote	hoeveelheid	
vogels	tegelijkertijd	betreft	en	Nederland	
steeds	meer	verstedelijkt,	ontstaat	er	een	
gebrek	aan	nestgelegenheden.

Door	het	lokken	van	mezen	en	andere	klei-
ne	vogels	wordt	het	aantal	rupsen	minder.	
De	koolmeesjes	en	pimpelmeesjes	eten	im-
mers	de	rupsen	op.	Mezen	en	andere	kleine	
vogels	eten	per	dag	zo’n	30	tot	40	proces-
sierupsen.	 In	 de	 vogelhuisjes	 leggen	 de	
mezen	eitjes	en	die	jonkies	eten	ook	weer	
processierupsen.	 Scouting	 Martin	 Luther	
King	 heeft	 er	 samen	met	 zijn	 leden	 voor	
gezorgd	dat	er,	 verspreid	 in	de	gemeente	
Loon	op	Zand,	een	kleine	300	vogelhuisjes	
hangen.	Op	deze	milieuvriendelijke	en	na-
tuurlijke	manier	willen	zij	de	overlast	van	
de	processierups	in	de	gemeente	inperken.

Marleen	van	den	Berg
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LOON OP ZAND

WIJ BLIJVEN THUIS
JIJ TOCH OOK?
ALLEEN SAMEN KUNNEN WE DE CORONACRISIS OPLOSSEN

LOONOPZAND.VVD.NL

FACEBOOK.COM/VVDLOONOPZAND

KAATSHEUVEL
DE MOER

Geachte redactie,
Ik	wend	me	tot	jullie	vanwege	de	getoonde	
betrokkenheid	met	het	centrum	van	Loon	
op	Zand.	Nog	niet	was	ik	in	de	gelegenheid	
om	in	De	Kiosk	een	kopje	koffie	te	drinken	
of	een	hapje	te	eten	om	kennis	te	maken	
met	de	nieuwe	eigenaar.
Wel	hoorde	ik	dat	hij	de	gelegenheid	waar-
nam	om,	vanwege	de	noodgedwongen	stop,	
De	Kiosk	te	voorzien	van	een	nieuw	laagje	
verf	om	de	boel	op	te	frissen.

Nu	 hoor	 ik	 van	 verschillende	 kanten	 dat,	
via	facebook,	waar	ik	niet	bij	aangesloten	
ben,	de	nieuwe	eigenaar	géén	recht	heeft	
op	overheidssteun	omdat	hij	de	cijfers	van	
januari	en	februari	niet	kan	tonen.
Ik	 heb	 géén	 persoonlijk	 belang	 bij	 het	
voortbestaan	van	De	Kiosk	maar	ik	denk	dat	
deze	 gelegenheid	 toch	 de	 ziel	 vormt	 van	
Loon	op	Zand.

Kan	Rond	de	Toren,	gezien	het	feit	dat	dit	
door	 werkelijk	 iedereen	 gelezen	 wordt,	
niet	 behulpzaam	 zijn,	 of	 iemand	benade-
ren	die	bekend	is	met	het	opzetten	van	een	
vorm	van	crowd	funding?
Ik	hoop	zo	op	een	positieve	reactie.

Met	vriendelijke	groet,
Till Hermans-Salden

Beste Till,

Ook wij als redactie zijn bezorgd om het 
voortbestaan van De Kiosk: de plaats waar 
velen van ons zich thuis voelen en dat zo 
graag willen houden. Daarom plaatsen wij 
heel graag jouw reactie, in de hoop dat 
mensen die zich hiervoor willen inzetten  
dit initiatief willen oppakken. Voor wat 
betreft publiciteit kunnen zij op ons reke-
nen!

Redactie Rond de Toren
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 °Afvaldump.	In	de	vroege	avond	van	4	april	werd	deze	afvaldump	aan	het	Moleneind	aangetroffen.	
Er zat helaas geen visitekaartje bij. Opruimen van de zooi komt dus helaas weer voor rekening 
van de inwoners van onze gemeente. (Foto: Ruud Peters)
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Gemeente Loon op Zand zoekt Junior Cyber Agenten

We	 zijn	 nu	 meer	 online	 dan	 ooit.	 Cyber-
criminelen	maken	daar	handig	gebruik	van.	
Om	 cybercriminaliteit	 te	 bestrijden	 is	 de	
gemeente	op	zoek	naar	Junior	Cyber	Agen-
ten,	kinderen	van	8	tot	12	jaar.
Via	 een	 spannende	 game	 vergroot	 de	 ge-
meente	 Loon	 op	 Zand	 de	 kennis	 over	 de	
online	wereld.

Hulp Loonse jeugd hard nodig
Met	de	spannende	game	HackShield	sporen	
Junior	 Cyber	 Agenten	 kwaadaardige	 hac-
kers	op	en	proberen	hen	te	slim	af	te	zijn.	
Hierbij	 leren	 ze	 over	 hacken,	 datalekken	
en	andere	online	gevaren.
Met	de	opgedane	kennis	kunnen	ze	anderen	
waarschuwen	 voor	 online	 gevaren	 en	 zo	
zorgen	voor	een	veiligere,	digitale	wereld.	

“Er zijn generaties die opgroeien in een 
wereld waarin de grenzen tussen de online 
en	offline	wereld	steeds	verder	vervagen.	
Dat maakt dat kinderen dus ook opgroeien 
met andere kansen maar ook gevaren.

HackShield maakt jongeren bewust van de 
gevaren van de online wereld en zet deze 
kennis	meteen	in	door	hen	als	Cyber	Agent	

te vragen anderen ook bewust te maken 
van	 cybercriminaliteit”,	 zo	 zegt	 burge-
meester	Hanne	van	Aart.

Training tot Cyber Agent
Alle	 Cyber	Agenten	 krijgen	 een	 basistrai-
ning.	Hier	leren	ze	alles	over	hackers,	vei-
lig	internetten	en	het	herkennen	en	voor-
komen	van	online	gevaar.	Ze	lossen	puzzels	
op	en	beantwoorden	vragen.

Tijdens	 en	 na	 de	 training	 gaan	 de	 Cyber	
Agenten	 aan	 de	 slag	 met	 de	 Quests.	 Dit	
zijn	extra	opdrachten	en	uitdagingen	waar-
mee	zij	niet	alleen	zichzelf	maar	ook	hun	
omgeving	 iets	 leren	 over	 cyberveiligheid.	
Hiermee	 verdienen	 zij	 punten.	 Hoe	meer	
punten	(Shields),	hoe	beter	de	Cyber	Agent	
zich	beschermt	tegen	online	gevaar.

Huldiging op het gemeentehuis 
De	beste	Cyber	Agenten	uit	Loon	op	Zand	
worden	gehuldigd	op	het	gemeentehuis.	De	
gemeente	ziet	hen	namelijk	als	de	helden	
van	de	toekomst.
De	Cyber	Agenten	maken	ook	nog	eens	kans	
op	een	rondleiding	door	de	cyber-eenheid	
van	de	politie!

Kom in actie
Heeft	u	een	kind	tussen	de	8	en	12	jaar	die	
gek	is	op	gamen?	En	maakt	u	zich	soms	zor-
gen	over	de	online	veiligheid?	Maak	uw	kind	
dan	enthousiast	voor	dit	spel	en	geef	hem	
of	haar	op	via:	www.joinhackshield.nl. □



32

Gelukkig was het er niet glad

Bij	 het	 Hooispoor	 werd	 op	 11	 april	 deze	
bebording	nog	aangetroffen.	De	maker	van	
deze	foto	heeft	hier	voorzichtig	gefietst	ge-
zien	de	waarschuwing.	Gelukkig	was	het	er	
niet	glad.	“Maar	vanwege	het	zonnetje	en	
de	temperatuur	van	21°C	had	ik	dat	eigen-
lijk	ook	niet	verwacht”,	aldus	Ruud	Peters	
die	ons	deze	foto	stuurde.	□

tel.: 0416 - 363 902
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KIEN’s Kolumn

Frisdrank
Wie kent ‘m nog, van vroeger? De ‘coca 
cola light break’ reclame’s?

Je opent een blikje frisdrank achter je 
bureau en ineens gebeurt het. Mannen 
- die vooraan in de rij stonden toen God 
de biceps, triceps, gespierde borstpartij 
en bijbehorend sixpack uitdeelde - ver-
schijnen in groten getale al shirt uittrek-
kend voor je kantoorraam.

Het zijn vaak de noeste stoere arbeiders 
met handen die doen vermoeden dat zij 
óók vooraan stonden toen andere nut-
tigheden werden uitgedeeld door die 
man (of vrouw) op die wolk. Zweetdrup-
pels die net als de condens op een blikje 
langzaam omlaag glijden. Mannen die 
net zo’n tinteling geven als de prik in de 
frisdrank. Let op, als je een te grote slok 
neemt, komt het je neus uit.

Dat dat vaak ook de stoere arbeiders 
zijn die normaal gesproken voor 6 uur  
’s ochtends in een busje zitten en waar-
van er dan minstens eentje met knie 
omhoog, voet op het dashboard, open 
mond, met zijn gezicht al slapend tegen 
het raam aan ligt geplakt, laten we even 
niet de revue passeren in deze frisdrank-
fantasie. Ze hebben dat schoonheids-
slaapje gewoon nog even nodig voordat 
ze hun lijf en arbeidskrachten tentoon-
stellen aan de rest van de wereld. Oh, 
wat mis ik het file rijden naar mijn werk.

Terug naar de fantasie, die voor mij deze 
warme dagen wel degelijk werkelijkheid 
zou kunnen worden. Elke dag bekijk ik 
de weersverwachting voor de volgende 
dag. Ziet er top uit!  
Vanuit mijn werkkamer kijk ik recht op 
twee schilders die het rotte zolderraam-
pje proberen op te lappen. Die 1,5 me-
ter afstand redden we maar net als ze 
in de dakgoot gaan zitten. Ik trek nog 
een koud blikje prik open bij gebrek aan 
airco.  
Zouden ze dit nou de ‘lentekriebels’ 
noemen of gebrek aan ander mannelijk 
schoon om naar te kijken, met de na-
druk op kijken uiteraard.

Voor de jongere generatie zijn ze nog te 
vinden op YouTube, search op ‘coca cola 
light break’. Veel kijkplezier!
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Brass on the grass
Iedereen,	 die	 weleens	 in	 Engeland	 is	 ge-
weest,	zal	deze	term	wel	kennen!
Aangezien	mijn	dochter	in	Engeland	woont,	
bezoeken	 wij	 regelmatig	 dit	 mooie	 land	
met	hun	oude	tradities!	Brass	on	the	grass	
is	zo’n	traditie!	Een	mooie	muziekkiosk	in	
het	 midden	 van	 een	 groot	 grasveld	 (foto	
onder),	waar	met	regelmaat	 in	het	week-
end	lokale	en	regionale	koren	en	orkesten	
optreden.
Deze	 gezelschappen	 treden	 geheel	 belan-
geloos	 op	 voor	 een	 enthousiast	 publiek	
gezeten	 op	meegebrachte	 stoelen	 die	 zij	
rondom	de	kiosk	plaatsen.	We	kennen	die	
sfeer	al	 van	het	 jaarlijkse	openlucht	con-
cert	van	Sophia	voor	Het	Witte	Kasteel.

gelmatige	bezoekers	zijn.	Wat	zou	het	toch	
prachtig	zijn	als	wij	de	oude	kiosk	van	het	
Oranjeplein	in	hernieuwde	vorm	terug	zou-
den	kunnen	plaatsen	op	het	midden	van	de	
kasteelweide	tegenover	Het	Witte	Kasteel.

Ook	las	ik	over	de	nieuwbouw	van	De	Wete-
ring,	dat	ook	de	omgeving	van	De	Wetering	
een	 aanpassing	 zal	 ondergaan.	 De	 bouw-
kosten	van	de	nieuwe	Wetering	zou	ruim	7	
miljoen	 euro	moeten	 gaan	 kosten.	Alhoe-
wel	ik	geen	bouwkundige	ben,	lijkt	me	dit	
een	erg	hoog	bedrag.	Ook	 is	 het	mij	 niet	
duidelijk	 op	 welke	 wijze	 onze	 gemeente	
deze	enorme	investering	denkt	te	financie-
ren!	Maar	toch,	uitgaande	van	het	feit	dat	
financiering	mogelijk	is,	is	het	ongetwijfeld	
ook	mogelijk	door	enige	bezuiniging	op	dit	
project	een	muziekkiosk	op	de	kasteelwei-
de	realiseren.

Onze	 gemeente	 die	 op	 zoek	 is	 naar	 een	
nieuw	 evenementenbeleid,	 waarbij	 de	
kosten	een	grote	rol	spelen,	zou	het	grote	
muzikale	talent	wat	in	onze	gemeente	aan-
wezig	is	hierdoor	zowel	lokaal	als	regionaal	
kunnen	promoten.

Geek van Gils

Onze	gemeente	is	rijk	aan	diverse	prachti-
ge	orkesten	en	koren,	die	wij	eigenlijk	veel	
te	weinig	horen	en	zien!
Toen	ik	de	enquête	over	het	evenementen-
beleid	van	onze	gemeente	invulde,	dacht	ik	
aan	deze	Engelse	traditie,	waarvan	wij	re-

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Kerkberichten van 2 tot en met   
15 mei

Vanaf	zondag	8	maart	kunnen	wij	al	paro-
chianen	 al	 niet	meer	 samenkomen	 om	 te	
vieren	 in	 de	 kerk.	 Geen	 vieringen	 meer	
in	 de	 devotieruimte	 van	 Residentie	 Mo-
lenwijck,	 in	de	 kapel	 van	Venloene,	 geen	
samenkomst	rond	het	woord	van	de	Heer,	
geen	samenkomst	rond	Zijn	altaar.	Via	de	
televisie,	onze	website	en	de	facebookpa-
gina	 van	 de	 parochie	 voelen	wij	 ons	 ver-
bonden	en	natuurlijk	in	het	gebed	voor	el-
kaar.	In	de	Goede	week	zijn	er	individueel	
werkjes	 gemaakt	 voor	 Goede	 Vrijdag	 en	
Palmpasenstokken	voor	Palmzondag.	De	in	
de	Paasnacht	gewijde	paaskaarsen	zijn	op	
Eerste	 Paasdag	 naar	 de	 andere	 kerken	 in	
onze	 parochie	 H.	Willibrord	 gebracht.	 Zij	
staan	klaar	om	ook	daar	weer	te	branden.
Voor	velen	leven	wij	in	angstige	tijden.	Hoe	
zal	het	gaan	met	de	bestrijding	van	het	co-
ronavirus,	hoe	pakken	wij	straks	de	draad	
weer	op,	komen	wij	er	zelf	goed	doorheen,	
gaan	scholen	en	restaurants	weer	gaande-
weg	open	en	wat	gebeurt	er	met	de	eco-
nomie,	de	cultuur	enz.	Hoe	graag	zouden	
mensen	 in	 deze	weken	 van	 binnenblijven	
niet	de	deuren	en	ramen	weer	wagenwijd	
willen	openzetten	en	werk	en	sociale	con-
tacten	 weer	 continueren?	 Gaandeweg	 de	
weken	 werd	 onze	 vrijheid	meer	 en	meer	
beperkt,	 van	 het	 geen	 handen	 schudden	
naar	1,50	meter	afstand	en	dan	zoveel	mo-
gelijk	thuisblijven.
Aan	de	natuur,	de	ontluikende	lente	is	het	
niet	 te	 zien	 dat	 er	 een	 rem	op	 staat.	Al-
les	 bloeit	 open,	 er	 is	 een	 bepaalde	 rust	
op	wegen,	 in	 de	 lucht.	 Prachtige	 vlaggen	
wapperen	met	 harten	 als	 teken	 van	hoop	
en	dank	voor	de	zorgsector.	Mensen	uiten	

hun	dankbaarheid,	maar	er	is	een	bepaalde	
dreiging,	onzekerheid.	
Jezus	 roept	 ons	 op	 om	hoopvolle	mensen	
te	 zijn,	 ook	 nu.	 Bij	 alle	 kerken	 van	 onze	
parochie	 prijkt	 de	 poster	 met	 de	 regen-
boog	met	daarop	de	 tekst	 ‘Hoop	Vol’.	De	
regenboog	uit	 het	boek	Genesis	 herinnert	
ons	aan	het	Verbond	van	God	met	de	mens,	
toen	ook	in	tijd	van	nood.
Wij	 hopen	 van	 harte	 dat	 wij	 op	 termijn	
weer	 kunnen	 vieren	 in	 onze	 parochieker-
ken.	 Ondanks	 de	 lege	 agenda’s	 wordt	 er	
toch	op	verschillend	vlak	achter	de	scher-
men	gewerkt	en	opgeruimd,	ook	op	de	se-
cretariaten.	Dank	voor	de	aanpassingen	die	
u	 doet,	 voor	 uw	 geduld	 in	 de	 beproeving	
die	 velen	 ondergaan,	 ook	door	 de	 sociale	
afstand	 die	 wij	 moeten	 houden.	 Dat	 de	
liefde	en	het	onderlinge	gebed	ons	blijven	
verbinden	in	Christus’	Naam.

Parochiebestuur en pastorale team
Pastoor Luijckx

Vieringen vanuit gesloten kerk
Deze	 worden	 in	 ieder	 geval	 via	 de	 ge-
luidsinstallatie	van	de	kerk	opgenomen	en	
zijn	 via	 de	website	 en/of	 facebookpagina		
’s	middags	te	zien.	Pastoor	Luijckx	leidt	de	
vieringen.
Voor	eventuele	opname	en	uitzending	door	
Langstraat	 TV	 adviseren	 wij	 u	 dit	 kanaal	
te	raadplegen	of	dit	ook	het	geval	is.	Deze	
opname	wordt	dan	wel	direct	uitgezonden	
op	het	aangegeven	tijdstip.	De	eucharistie-
vieringen	kunt	u	volgen	via	de	website	op:
H.	Mis	via	de	menubalk.
Voor	degenen	met	facebook	is	de	eucharis-
tieviering	te	vinden	op	https://www.face-
book.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.
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Misintenties
Misintenties	worden	gelezen	op	de	door	u	
aangevraagde	 datum	 in	 een	 door	 pastoor	
Luijckx	opgedragen	H.	Mis	in	een	gesloten	
kerk	of	op	doordeweekse	dagen	in	de	dag-
kapel.	 Onderstaand	 een	 overzicht	 van	 de	
misintenties	welke	gelezen	worden.
Zondag 3 mei:	4e	zondag	van	Pasen;	Maan-
delijkse	 gedachtenis	 aan	 Thom	 en	 Anny	
Ligthart–Vermeer,	Cees	Beerens,	Mieke	van	
Gorp–Beerens,	 35e	 jaargetijde	 Frits	 Gele-
vert.
Zondag 10 mei:	5e	zondag	van	Pasen;	Kees	
Wolfs,	Rien	en	Corrie	Haans–van	 Loon,	 Jo	
Zijlmans–IJpelaar,	 Sjaan	 van	 Esch–Taks,	
Loes	Vromans–van	de	Pas.
Dinsdag 12 mei:	 Thom	 en	Anny	 Ligthart–
Vermeer	b.g.v.	verjaardag	Anny.
Woensdag 13 mei:	 Pierre	 en	 Elisabeth	
Standaert–van	den	Burg.

Wij namen afscheid van:
Els Janssens-Geerts
Geboren	te	Tilburg	8	juli	1946.
Overleden	te	Loon	op	Zand	4	april	2020.

Jantje Mandemakers–Noor
Geboren	te	Beerta	29	mei	1945.
Overleden	te	Tilburg	7	april	2020.

Ad van Trier
Geboren	te	Den	Bosch	4	augustus	1952.
Overleden	te	Loon	op	Zand	19	april	2020.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Ondersteuning Kerk
Wilt	 u	 in	 deze	 tijd	 van	 nood	de	 kerk	 ook	
financieel	blijven	steunen?	Doordat	gelovi-
gen	niet	meer	 kunnen	 samenkomen	 in	de	
kerken	zoals	zij	dat	zijn	gewend,	moeten	
wij	ook	de	giften	in	de	wekelijkse	collecten	
bij	de	erediensten	missen.
Blijft	u	ons	steunen.

Vastenactie
Eventuele	 bijdragen	 voor	 de	 vastenactie	
kunt	u	 in	een	Vastenaktie	zakje	 in	de	bus	

stoppen	van	de	pastorie	in	Loon	op	Zand	of	
bij	het	Parochieel	Centrum	aan	de	Hoofd-
straat	in	Kaatsheuvel.

Verjaardag pastoor Luijckx
Zaterdag	 9	mei	 is	 de	 verjaardag	 van	pas-
toor	Luijckx.	I.v.m.	het	coronavirus	kunnen	
we	u	helaas	dit	jaar	niet	zoals	gewoonlijk	
in	de	parochiezaal	of	bij	goed	weer	 in	de	
pastorietuin	de	gelegenheid	bieden	om	een	
kopje	koffie	of	 thee	 te	komen	drinken	en	
een	drankje	te	nuttigen.	□

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

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	 maken	 van	 afspraken	 voor	
diensten	in	de	kerk,	zoals	jubileum,	uit-
vaarten	en	dopen,	kunt	u	contact	opne-
men	met	pastoor	P.	Luijckx	via	telefoon-
nummer	361215.

Bereikbaarheid pastoor
Pastoor	P.	Luijckx	is	voor	dringende	ge-
vallen	altijd	bereikbaar	via	mobiel	num-
mer	 06-48919633	 voor	 het	 geval	 u	 via	
het	vaste	nummer	361215	van	de	pasto-
rie	geen	aansluiting	mocht	krijgen.

Communie thuis
Op	elke	eerste	vrijdag	van	de	maand	is	
het	 mogelijk	 om	 de	 heilige	 communie	
thuis	te	ontvangen.	U	kunt	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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Geen Dodenherdenking 4 mei     
bij Vredesmonument aan de Horst
Het	 gemeentebestuur	 van	 Loon	 op	 Zand	
heeft	 onlangs	 besloten	 dat	 de	 jaarlijkse	
dodenherdenking	bij	het	Vredesmonument	
aan	de	Horst	dit	jaar	niet	zal	doorgaan	in	
verband	met	de	landelijke	corona	situatie.
De	 geplande	 75ste	 herdenking,	waaraan	 al	
veel	 voorbereiding	 aan	 vooraf	 is	 gegaan	
komt	helaas	te	vervallen.

Wij	willen	 iedereen	die	hieraan	zou	mee-
werken	hartelijk	danken	voor	zijn	of	haar	
inzet,	mogelijk	dat	er	later	nog	’n	moment	
komt	 om	 onze	 gevallenen	 uit	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	passend	te	gedenken.

Zichtbaar
Om	de	slachtoffers	van	de	Tweede	Wereld-
oorlog	 te	 herdenken:	 niet	 alleen	 bij	 hun	
naam	maar	als	persoon	die	zij	waren,	zou	
dit	 jaar	 in	het	 teken	staan	van	het	zicht-
baar	 maken	 van	 alle	 100	 slachtoffers	 uit	
onze	gemeente.	Voor	Loon	op	Zand	zijn	dit	
er	17	welke	 in	deze	Rond	de	Toren-editie	
alsnog	 een	 gezicht	 krijgen,	 opdat	 we	 ze	
niet	vergeten.

Wel	zal	een	kleine	vertegenwoordiging	van	
B&W	van	 Loon	 op	 Zand	 op	 4	mei	 namens	
ons	allen	een	krans	leggen	bij	het	Vredes-
monument	 in	 de	 M.A.St.	 in	 Kaatsheuvel.	
Alleen	 een	 brandweerman	 en	 iemand	 die	
‘The	Last	Post’	blaast	zijn	daarbij	aanwe-
zig.	De	organisatie	wil	hiermee	voorkomen	
dat	er	mensen	bij	elkaar	komen.

Dat	 is	 ook	 de	 reden	 dat	 niet	 bekend	 zal	
worden	 gemaakt	 op	 welk	 tijdstip	 deze		
ceremonie	zal	plaatsvinden.

Namens werkgroep Dodenherdenking   
gemeente Loon op Zand,
Frans van Dongen, voorzitter

 °Bernard Kools (53); Door Cools-de Graaf (49);  
Jan Cools (18); Harrie van Esch (60); Cor van 
Esch (28) en Jo van Ewijk (29).
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 °Adriaan van Hoorn (12); Jan Hornman (69); Janske Kokx (83); Frits 
Leemans	 (32);	 Jan	 van	 Lier	 (86);	 Toon	 van	 der	 Made	 (23);	 Nelis	
Pijnenburg	(58);	Jan	Pulles	(56);	Piet	van	Rooy	(22);	Piet	van	der	
Sanden	(13)	en	Nelly	van	Uden	(16).
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Vervolgbericht vanuit de huisartspraktijken in Loon 
op Zand over de corona-epidemie. 20 april 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)	is	de	huisartsenzorg	vanaf	maandag	16	maart	aangepast.	We	gaan	nu	
de	6e	week	in	met	deze	aanpassingen.	Dit	vraagt	van	u	en	van	ons	nog	steeds	een	andere	
houding	in	het	belang	van	uw	gezondheid.

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

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

•	Voor	informatie	en	adviezen	betreffende	omgaan	met	het	corona-virus;	kijk	op	thuis-
arts.nl/corona	of	bel	RIVM	0800-1351.

•	Er	worden	in	principe	alleen	consulten	(op	de	praktijk)	en	visites	ingepland	voor	zorg-
vragen	die	niet	langer	uitgesteld	kunnen	worden.	Voor	klachten	zoals	pijn	op	de	borst	
of	klachten	die	zouden	kunnen	passen	bij	een	beroerte	moet	u	uiteraard	direct	bel-
len.	Voor	hevige	pijnklachten	of	ongerustheid	over	een	ernstige	klacht	belt	u	ook.	We	
zullen	met	elkaar	een	nieuwe	balans	moeten	vinden;	vooralsnog	rekening	houdende	
met	de	1,5	meter	samenleving	en	dus	zoveel	mogelijk	per	telefoon,	maar	zo	nodig	ook	
(mogelijk	met	beschermende	kleding)	op	de	praktijk	of	bij	u	thuis.

•	Ziekenhuizen	in	onze	regio	starten	naast	de	corona-zorg	en	spoed-zorg	heel	voorzich-
tig	en	langzaam	op	met	de	semi-spoedzorg	(die	niet	langer	dan	twee	weken	uitgesteld	
kan	worden),	er	wordt	dus	nog	een	groot	beroep	op	uw	geduld	en	aanpassingsvermo-
gen	gedaan.

•	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	prak-
tijkondersteuner	en	huisarts	zullen	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	moge-
lijk	via	telefoon	of	beeldbellen	voortzetten.

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te 
kunnen blijven leveren. Wij hebben hiervoor uw hulp nodig, onze dank daarvoor. 
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook als u naar buiten gaat! Laat uw aandacht 
niet verslappen, houdt vol!

Wij informeren u als we de zorg in de huisartspraktijken aanpassen door 
nieuwe ontwikkelingen. Wij wensen u wederom veel sterkte toe in deze 
roerige tijd. Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

Namens alle huisartsen en medewerkers van de huisartspraktijken Rozet, Pannenhoef, 
Vossenbergselaan, Verheijen en Kools-van Liempd in Kaatsheuvel en Loon op Zand.
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Verkoop van het oude klooster om er een hostel in te maken?
Het is waarschijnlijk het best bewaarde 
geheim in Loon op Zand! Maar wat bete-
kent de dreigende verkoop van het oude 
klooster en het mogelijk realiseren van 
een hostel met 60–100 bedden voor de 
leefbaarheid in ons dorp met 6000 inwo-
ners?

De	 afgelopen	 maanden	 proberen	 we	 ons	
door	 de	 coronacrisis	 heen	 te	 slaan.	 We	
helpen	elkaar,	nemen	afstand	en	bereiden	
ons	voor	op	een	nieuwe	werkelijkheid:	de	
1,5	meter	economie	met	een	nog	moeilijk	
voorstelbare	 impact.	 De	 nieuw	 ontstane	
initiatieven	zijn	hartverwarmend,	we	ste-
ken	 zorgpersoneel	 en	 ondernemers	 een	
hart	onder	de	riem.

Maar	ondertussen	moet	onze	gemeenteraad	
in	mei	beslissen	of	de	gemeente	een	stap	
wil	 zetten	 in	de	 richting	van	verkoop	van	
één	van	de	mooiste	historische	gebouwen	
in	onze	kern.	Het	oude	klooster	 is	boven-
dien	een	gemeentelijk	monument.	De	rea-
lisatie	van	een	hostel,	waar	een	groot	aan-
tal	gasten	kunnen	worden	ondergebracht,	
komt	daarmee	dichterbij.	 In	de	 raadstuk-
ken	op	de	website	van	de	gemeente	lezen	
we	dat	een	en	ander	financieel	aardig	uit-

gedacht	is.	Maar	niet	wat	dit	betekent	voor	
bijvoorbeeld	 ons	 leefklimaat,	 woongenot,	
toegankelijkheid	van	het	oude	klooster	en	
het	huidige	voorzieningenniveau	in	de	ho-
reca	 en	winkels.	Wat	 vindt	 u	 als	 inwoner	
hiervan?

Even opfrissen
In	februari	2016	is	de	Wetering	Plan	Groep	
(WPG)	 opgericht;	 een	 enthousiaste	 groep	
Loonse	vrijwilligers	gaat	aan	de	slag	in	het	
eerste	 burgerparticipatie-project	 in	 onze	
gemeente.	De	WPG	haalt	wensen	en	ideeën	
op	onder	de	Loonse	 inwoners	tijdens	Dro-
menlab	in	oktober	2016;	weet	u	nog?	Meer	
dan	400	Loonse	inwoners	maken	hun	wen-
sen	en	ideeën	kenbaar	en	dat	is	enorm.	In-
woners	gaven	aan	alleen	een	warm	gevoel	
te	krijgen	in	het	oude	klooster,	waar	nu	de	
bibliotheek	is	gevestigd.
In	juni	2017	presenteert	de	WPG	vier	con-
cepten	 voor	 mogelijke	 invulling	 van	 de	
nieuwe	Wetering	t.b.v.	drie	gebouwdelen:
1.	De	sporthal
2.	Het	middendeel	(bar	en	theaterzaal).
3.	De	‘oudbouw’	(het	kloostergebouw).

De	Raad	verstrekt	de	WPG	de	opdracht	om	
twee	concepten	uit	te	werken:

1.	Een	 concept	 gericht	 op	
lokale	 activiteiten	 en	 een	
informatiecentrum	 (in	 de	
openbare	 stukken	 op	 de	
website	 van	 de	 gemeente	
wordt	 dit	 concept	 2	 ge-
noemd).
2.	Een	concept	met	lokale	
activiteiten,	 een	 informa-
tiecentrum	en	een	hostel.			
(Te	 lezen	 onder	 concept	
3).

Waar	de	voorkeur	van	een	
hostel	 (definities:	 een	
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goedkoop	 hotel/jeugdherberg)	 op	 geba-
seerd	is,	is	helaas	nergens	terug	te	lezen	en	
nauwelijks	 te	 herleiden	 tot	 de	 opbrengst	
vanuit	Dromenlab.	Het	is	ook	niet	in	de	me-
dia	gepubliceerd.	Wist	u	dat	de	locatie	van	
het	mogelijke	hostel	het	oude	klooster	is?
En	 de	 ontwikkelingen	 t.b.v.	 een	 nieuwe	
Wetering	zetten	zich	voort!	Zoals	we	heb-
ben	kunnen	lezen	in	Rond	de	Toren	van	11	
maart	jl.,	is	de	Bossche	architect	De	Twee	
Snoeken	 gekozen	om	vorm	 te	 gaan	 geven	
aan	de	nieuwe	Wetering.	Maar	wist	u	dat	
dit	alleen	het	middendeel	en	sporthal	be-
treft?

In	het	Brabants	Dagblad	van	3	april	jl.	le-
zen	 we	 vervolgens	 in	 het	 artikel	 ‘Zeven	
miljoen	voor	dorpshuis	en	sporthal	De	We-
tering	in	Loon	op	Zand’	dat	de	zogenoemde	
‘oudbouw’	(het	oude	klooster)	hier	buiten	
valt.	Het	voormalige	kloostergedeelte	van	
het	 complex	 wil	 de	 gemeente	 verkopen	
aan	een	 (al	 in	beeld	 zijnde)	 commerciële	
partij.	Idee	is	nog	steeds	dat	er	een	hostel	
met	horeca	in	komt.	Was	u	hiervan	op	de	
hoogte?

Lof voor WPG
Media-uitingen	 en	 informatiebijeenkom-
sten	vanuit	de	WPG	hebben	zich	vooral	op	
de	plannen	en	ontwikkelingen	van	het	mid-
dendeel	en	de	sporthal	gericht.	En	hiervoor	
is	alle	 reden	om	 lof	en	vertrouwen	uit	 te	
spreken	over	de	WPG	die	streeft	naar	een	
nieuwe	huiskamer	van	Loon	op	Zand;	een	
plek	waar	inwoners	elkaar	kunnen	ontmoe-
ten	 in	 informatie,	 sport,	 spel,	 hobby	 en	
ontspanning.	We	mogen	dankbaar	zijn	voor	
Loonse	 mensen	 die	 vrijwillig	 een	 enorme	
hoeveelheid	werk	verzetten	 in	de	WPG	 in	
samenwerking	met	de	gemeente.

Geen duidelijkheid ‛oud klooster’
Maar	de	bedoeling	met	het	oude	klooster	
en	de	 ideeën	voor	 invulling	 zijn	onderbe-
licht	geweest!	In	het	raadsvoorstel	voor	de	
bijeenkomsten	 van	 de	 Raad	 die	 (voorals-

nog)	gepland	 staan	op	7	mei	a.s.	 (opinië-
rende	 ronde)	 en	 18	mei	 a.s.	 (raadsverga-
dering)	kan	verkoop	van	het	oude	klooster	
een	reële	optie	worden	en	komt	realisatie	
van	een	hostel	in	de	kern	van	Loon	op	Zand	
met	60-100	bedden	dichterbij.

Vele reacties uit de Kloosterstraat
Marcel	 Geerts,	 die	 aan	 de	 Kloosterstraat	
8A	 woont,	 volgt	 de	 ontwikkelingen	 rond	
de	 nieuwe	 Wetering	 als	 naaste	 buurman	
op	de	voet.	Hij	heeft	de	afgelopen	weken,	
uitgaande	 van	 de	 geldende	 maatregelen	
van	 het	 RIVM,	 direct	 omwonenden	 geïn-
formeerd	 en	 gevraagd	 wat	 zij	 van	 deze	
dreigende	verkoop	en	mogelijke	realisatie	
van	een	hostel	met	60–100	bedden	vonden.	
De	respons	is	overweldigend.	En	Loon	zou	
Loon	 niet	 zijn	 als	 er	 ook	 reacties	 zouden	
komen	 van	 niet	 direct	 omwonenden.	 Ook	
zij	verdienen	een	stem!

Maak uw mening kenbaar
Er	 is	 een	 community-pagina	 op	 facebook	
geopend	zoals	u	wellicht	al	heeft	meege-
kregen:
www.facebook/hetoudeklooster1844.
com.

Hier	wordt	u	geïnformeerd	en	kunnen	reac-
ties	worden	geplaatst	over	dit	onderwerp.	
Uw	 mening	 en	 suggesties	 worden	 serieus	
genomen	 en	 desgewenst	 gebundeld	 for-
meel	gedeeld	met	de	Raad	tijdens	zijn	ver-
gadering	die	(vooralsnog)	gepland	staat	op	
18	mei	a.s.	

Wilt	 u	 als	 betrokken	 inwoner	 (en/of	 be-
trokken	lokale	ondernemer)	uw	standpunt,	
vragen	of	zorgen	delen?	Dan	kan	dit	ook	per	
e-mail	op:	 	
hetoudeklooster1844@gmail.com	met	als	
onderwerp:	 ‘inwoner’.	 Een	 briefje	 in	 de	
bus	kan	natuurlijk	ook.

mede	namens	Marcel	Geerts,
Mart	Emmen,	Kloosterstraat	21
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DJ Luud en Ursula Koevoets pep-
pen het moreel op bij Venloene

Op	de	zonnige	zondagmiddag	van	19	april	
heeft	 DJ	 Luud	 van	 Beers	 samen	met	 zijn	
maatje	en	technische	ondersteuner	Marco	
van	 den	Hoek	 gezorgd	 voor	 een	muzikale	
noot	bij	Venloene.
De	 bewoners	 konden	 vanaf	 hun	 apparte-
ment	of	op	het	afgebakende	terras	aan	de	
zijkant	genieten	van	bij	de	doelgroep	pas-
sende	muziek.	Vanwege	de	gepaste	afstand	
werd	er	regelmatig	gewisseld,	zodat	meer	
terras-	 en	 zonliefhebbers	 gebruik	 konden	
maken	 van	 het	 terras	 en	 de	 muziek.	 Zo	

werd	het	behalve	zonnig	ook	nog	gezellig	
op	het	terras.	Af	en	toe	werd	zelfs	een	solo	
dansje	gewaagd	en	een	wave	op	het	balkon	
gedaan.

Later	 in	 de	middag	 zong	 Ursula	 Koevoets	
nog	een	aantal	liedjes	en	zo	kon	iedereen	
nog	 meer	 genieten	 op	 deze	 middag.	 Een	
aantal	 familieleden	 kwam	op	afstand	hun	
geliefden	 begroeten,	 maar	 meer	 zat	 er	
helaas	nog	niet	in.	Al	met	al	een	geslaagd	
initiatief	van	DJ	Luud	en	Ursula	om	hier	af-
leiding	te	brengen	en	de	sfeer	te	verhogen.

Redactie: Ton Kalkers
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 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van onze hoofdredacteur 
Tiny van Hooren (Loon op Zand, 1949).

Fysiek	afspreken	 is	 in	deze	 tijden	niet	 zo	
eenvoudig.	 Dat	 maakt	 een	 achtergrond-	
artikel	 schrijven	 over	 iemand	 die	 je	 niet	
goed	 kent	 een	 stuk	 moeilijker.	 Daarom	
deze	editie	 van	De	Platenkast	 eens	 geko-
zen	 voor	 iemand	 die	 ik	 wél	 goed	 ken	 en	
tegelijkertijd	een	uitstekende	kandidaat	is	
om	eens	verder	voor	te	stellen	aan	Loon	op	
Zand.	Voor	wie	hem	níet	kent.
Want	hoewel	voor	veel	lezers	onze	hoofd-
redacteur	 van	 Rond	 de	 Toren	 geen	 onbe-
kende	 is,	weet	 ik	ook	zeker	dat	 lang	niet	
iedereen	hem	kent.	Dus	treffen	Tiny	en	ik	
elkaar	dit	keer	niet	tijdens	onze	tweewe-
kelijkse	vergadering	in	De	Kuip,	maar	is	Fa-
ce-time	het	medium	dat	ons	samenbrengt.

“Het	wordt	wel	een	heel	andere	platenkast	
dan	jij	normaal	hebt	hoor”	geeft	Tiny	met-
een	aan	als	we	in	gesprek	gaan.	“Jij	spreekt	
meestal	alleen	maar	van	die	jonkies,	maar	
bij	ons	was	dat	natuurlijk	wel	anders.”	Om	
de	eerste	opmerking	maar	direct	te	tacke-
len:	 De	 Platenkast	 is	 natuurlijk	 helemaal	
niet	alleen	voor	de	jonkies	bedoeld,	maar	
voor	iedereen,	en	de	muziek	is	slechts	de	
kapstok	 van	 het	 verhaal.	Alhoewel	 je	 er-
mee	moet	opletten,	geef	Tiny	nooit	zelf	de	
microfoon	in	zijn	handen,	neem	ik	de	po-

sitie	van	de	jongere	in	en	laat	opa	vertel-
len	(dat	mag	ik	zo	toch	wel	opschrijven	hè	
Tiny,	anders	knip	je	het	er	maar	uit).

Eerste plaat
“Ik	ben	geboren	en	getogen	aan	de	Berg-
straat,	als	jongste	van	negen	kinderen	naar	
goed	katholiek	gebruik.	In	huis	was	typisch	
de	 sfeer	 van	 een	 groot	 naoorlogs	 gezin.	
Mijn	ouders	waren	druk	 -	en	voor	mij	 re-
latief	oud		-	en	de	kinderen	hielden	elkaar	
wel	bezig.	Niet	dat	mijn	ouders	er	niet	wa-
ren,	integendeel,	maar	je	had	elkaar.	Het	
was	 bepaald	 geen	 vetpot,	 na	 een	 oorlog	
die	zijn	weerslag	in	huize	Van	Hooren	ook	
zeker	had	gehad.	Toch	maakten	we	er	iets	
van	binnen	de	mogelijkheden	die	we	had-
den.

Op	 zich	 heb	 ik	 een	 hele	 zorgeloze	 jeugd	
gehad.	 Er	 was	 nog	 niet	 veel	 in	 de	 50-er	
jaren	maar	 we	 speelden	 veel	 samen	met	
de	 kinderen	 uit	 de	 buurt.	 De	 zomeravon-
den	 waren	 we	 altijd	 buiten.	 We	 hadden	
een	heel	diepe	 tuin	en	op	straat	was	nog	
maar	weinig	verkeer.	Ondanks	de	beperkte	
mogelijkheden	hebben	we	het	altijd	goed	
gehad.	Thuis	kon	altijd	alles.	Er	was	altijd	
een	 luisterend	 oor	 voor	 ons.	 Mijn	 ouders	
leerden	 ons	 respect	 te	 hebben	 voor	 een	
ander	en	te	luisteren	naar	een	ander.”

“Wij	hadden	een	radio	pick-up	combinatie	
met	een	paar	plaatjes	daarbij.	Een	beperkt	
aanbod	dat	constant	werd	gedraaid.	Zo	af	
en	toe	gingen	de	meubels	aan	de	kant	en	
werd	er	gedanst	 in	huis.	Laila	van	de	Re-
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gento	Stars.	Red	River	Rock	van	Johnny	&	
The	Hurricanes.	Peter	Kraus	met	Alle	Mäd-
chen	wollen	küssen.	Freddy	Quinn	en	bij-
voorbeeld	 de	 Schneewalzer	 van	 Schriebl	
&	 Hupperts.	 Daar	 werd	 dan	 op	 gewalst.	
Mijn	eigen	eerste	single	kocht	ik	toen	ik	al	
wat	ouder	was,	dat	was	 ‘Temptation’	van	
The	Everly	Brothers.	 Ik	was	helemaal	 ido-
laat	van	die	plaat.	Heel	dat	oeuvre	vond	ik	
goed.	 Begin	 jaren	 ’60	was	 er	 veel	Ameri-
kaanse	muziek	en	toen	kwam	‘The	British	
Invasion’.	Dat	is	ook	de	muziek	die	ik	tot	op	
heden	ben	blijven	 luisteren.	Op	mijn	MP3	
speler	op	de	sportschool	staat	alleen	maar	
sixties	muziek.	Maar	ook	sommige	klassieke	
platen.”

Beste plaat
“Ik	was	 niet	 zo	 van	Nederlandstalige	mu-
ziek.	 Toen	 niet	 in	 elk	 geval,	 dat:	 ‘ik	 hou	
van	jou,	ik	blijf	je	trouw’,	voor	die	Engelse	

muziek	was	ik	wel	te	porren.	Op	mijn	17e	
ging	 ik	 voor	 het	 eerst	met	 vrienden	 naar	
Londen.	Werd	je	omgeven	door	die	muziek.	
The	Tremeloes,	The	Troggs,	Cilla	Black,The	
Animals.	 Voor	mij	 waren	 het	 The	 Beatles	
in	plaats	van	The	Stones	en	voor	mij	geen	
Zundapp	maar	een	Kreitler.	Al	heb	ik	nooit	
een	nieuwe	brommer	gekocht,	ik	pakte	die	
van	mijn	broer	wel.”

“Dansles	hoorde	bij	de	opvoeding.	Voor	je	
verkering	kreeg	moest	je	toch	wat	dansles	
hebben	 gehad.	 Bij	 de	 heer	 en	 mevrouw	
van	Gils	aan	de	Korvelseweg.	Achterop	bij	
vrienden	op	de	brommer	ging	ik	daar	naar-
toe.	 Dat	 was	 een	 heel	 nette	 dansschool.	
Moest	je	netjes	naartoe	en	bij	de	deur	con-
troleerden	ze	of	je	geen	vieze	nagels	had,	
het	moest	allemaal	netjes!	Na	één	jaar	had	
ik	het	wel	gehad.”

“Ik	 zat	 op	 school	 in	Waalwijk	 (technische	
school),	daar	kreeg	je	AVO	-	Algemeen	Vor-
mend	Onderwijs	 en	muziek	was	 daar	 een	
onderdeel	van.	Daar	ging	het	over	de	Bo-
lero	van	Ravel.	Dat	muziekstuk	intrigeerde	
mij	 voor	 die	 tijd	 al,	 dat	 thema	 dat	 zich	
steeds	herhaalt…	en	ik	kon	daar	in	de	klas	
ook	 van	 alles	 over	 vertellen.	 Dat	 het	 in	
1928	in	première	was	gegaan	in	de	Parijse	
Opéra	en	dat	het	was	geschreven	voor	bal-
letdanseres	Ida	Rubinstein.	Keek	die	leraar	
toch	wel	raar	op	dat	ik	dat	allemaal	wist.	
Die	Bolero	van	Ravel	heeft	mij	altijd	zeer	
geboeid	 en	 nog	 steeds.	 Terwijl	 Ravel	 het	
stuk	 zelf	 een	 vreselijk	 gedrocht	 vond,	hij	
zag	het	zelf	helemaal	niet	zitten.”

Van Kick-off naar Rond de Toren
“Vroeger	was	ik	bij	‛Belphegor’	betrokken,	
dat	was	 een	 soos	 en	 toen	 die	 later	werd	
opgeheven	 was	 ik	 een	 van	 de	 oprichters	
van	Kick-Off.	Daar	hebben	we	pas	nog	het	
50-jarig	bestaan	van	gevierd.	Dat	heb	ik	ja-
ren	 gedaan,	 tot	 ik	 ging	 trouwen.	 Kick-off	
kwam	 voort	 uit	 het	 organiseren	 van	 mis-
sen	 voor	 jongeren	 en	 daarvoor	 werd	 een	

 °Als manneke van 15 jaar achter de tekentafel 
op school.
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groep	samengesteld.	Een	jeugdvereniging.	
De	jongerenmissen	raakten	naar	de	achter-
grond	en	het	werd	vooral	een	jeugdvereni-
ging.	Daar	zijn	heel	wat	huwelijken,	en	ook	
het	mijne,	uit	voortgekomen.

Wij	hielden	avonden	en	organiseerden	wat	
voor	het	jonge	spul.	DJ’s	brachten	hun	ei-
gen	muziek	mee	en	iedereen	had	wat,	maar	
ik	bleef	toch	die	sixties	sound	trouw,	hoe-
wel	veel	van	die	orkesten	mij	ook	zeer	aan-
spraken.	Mantovani,	Bert	Kempfert,	Henry	
Mancini,	Herb	Alpert	&	The	Tijuana	Brass.	
Ik	genoot	overal	van.	In	’67	vroeg	Rond	de	
Toren	mij	 als	 contactpersoon	 namens	 het	
jeugdwerk.	 Dat	 heb	 ik	 niet	 lang	 gedaan,	
want	 Kick-off	 kostte	 nogal	wat	 tijd.	 Toen	
wij	 trouwden	 in	1973	ging	 ik	het	dorp	uit	
(naar	Waalwijk)	en	toen	wij	weer	 in	Loon	
gingen	 wonen	 hebben	 ze	 mij	 in	 1977	 bij	
Rond	de	Toren	weer	teruggevraagd.”

koor	luisteren.”
“Mijn	 carrière	 ben	 ik	 begonnen	 met	 het	
installeren	van	telefooncentrales	voor	PTT	
(nu:	 KPN),	 de	 zogeheten	 verbindingscen-
trales.	Toen	de	digitalisering	zich	doorzette	
en	het	werk	voor	PTT	steeds	meer	afnam,	
ging	de	focus	meer	en	meer	richting	instal-
latie	van	computernetwerken.	Later	werd	
ik	 gedetacheerd	 bij	 diverse	 bedrijven	 om	
daar	ondersteuning	te	bieden	bij	automati-
seringsafdelingen.

Zo	heb	ik	bij	KLM	dertien	jaar	leiding	mogen	
geven	aan	een	groep	die	verantwoordelijk	
was	voor	het	in	stand	houden	en	uitbreiden	
van	de	kantoorautomatisering	voor	o.a.	de	
afdelingen	 passage	 (inchecken,	 balie)	 en	
bagage	 op	 Schiphol-centrum.	 Tussentijds	
heb	ik	een	jaar	of	zes	iets	anders	gedaan.	Ik	
wilde	uit	de	techniek	en	ben	toen	in	de	bui-
tendienst	 geweest,	 vertegenwoorder	 van	
alles	en	nog	wat.	De	videorecorder	kwam,	
VHS,	dat	ging	met	 ladingen	 tegelijk.	Vijf-	
zeshonderd	 per	week	was	 heel	 normaal.”	
Ondertussen	breidde	het	gezin	Van	Hooren	
zich	uit	met	dochters	Liesbeth	en	Judith	en	
is	 de	 oudste	 kleinzoon	 nu	 ook	 alweer	 17.	
“Dat	spul	blijft	maar	groeien!”

Plaat voor elke dag
“Dan	gaan	we	weer	terug	naar	de	sixties,	

Meest dierbare plaat
“Dat	 is	 ‘The	 Impossible	 Dream’	 van	 het	
koor	en	orkest	van	Ray	Conniff.	Toen	mijn	
ouders	40	jaar	waren	getrouwd,	hebben	we	
deze	plaat	gebruikt	tijdens	de	jubileummis	
in	de	oude	Venloene,	in	de	wetenschap	dat	
mijn	moeder	niet	lang	meer	zou	leven.	Die	
dienst	heb	ik	mee	samengesteld.	Voor	mijn	
werk	ben	 ik	 jaren	naar	Schiphol	gereden.	
’s	Morgens	heel	vroeg	de	deur	uit,	die	cas-
sette	erin	en	op	het	gemak	naar	Ray	en	zijn	

 
MOBIEL: 06-21971018 
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naar	 het	 nummer	 ‘Summer	 is	 over’	 van	
Dusty	Springfield	(foto	boven).	In	haar	glo-
rietijd	 helaas	 overleden	 aan	 borstkanker.	
Zoals	daarin	wordt	bezongen	hoe	de	zomer	
voorbij	gaat,	dat	vind	ik	een	mooie	tekst.	
Die	kan	ik	wel	elke	dag	horen	al	is	het	tien	
keer	 achter	 elkaar.	Wekelijks	 hoor	 ik	 het	
wel	een	keer	of	2-3.	Vaak	op	Radio	5.	Die	
gaat	’s	morgens	aan	en	’s	avonds	pas	weer	
uit.	Als	we	op	vakantie	gingen	dan	nam	ik	
altijd	een	cd	mee	van	Lori	Spee.	Zij	heeft	
een	 album	 uitgebracht:	 Lori	 Spee	 sings	
Herman	 van	 Veen,	 liedjes	 van	 hem	 naar	
het	Engels	vertaald.	Of	we	nu	naar	Spanje,	
Frankrijk,	of	Zwitserland	gingen,	Lori	Spee	
ging	altijd	mee.”

Dan denk ik aan Loon
“Ik	 heb	muzikaal	 niet	 specifiek	 een	 num-
mer	dat	mij	 aan	 Loon	op	Zand	doet	den-
ken.	Misschien	dan	toch	aan	de	tijd	dat	ik	
bij	Will	Vermeulen	aan	de	bar	 zat.	Marco	
van	den	Hoek	had	het	daar	ook	over	in	zijn	
Platenkast.	Buiten	de	jukebox	had	Wil	ook	
een	losse	platenspeler	met	een	elpee	van	
James	Last,	Trumpet	à	gogo	–	dan	was	het	
altijd	dikke	pret.	 Ik	ga	mee	 in	de	flow,	 is	
het	gezellig,	dan	is	het	gezellig.”

Nog	 even	 terug	 naar	 Rond	 de	 Toren	 zelf.	
“Dat	is	voor	mij	alles	tegelijk.	Mijn	ideale	
vrije	 tijdsbesteding,	mijn	 netwerk,	 het	 is	
naar	buiten	toe,	contact	met	het	dorp.	Een	
ander	 gaat	 naar	 het	 biljart-	 of	 de	 kaart-
tafel	 of	 houdt	 vogeltjes,	 ik	 ben	 bij	 Rond	

de	 Toren.	 Door	 de	 jaren	 heen	 is	 het	 wel	
steeds	serieuzer	geworden,	wat	betreft	de	
inhoud	en	kwaliteit	 van	het	blad,	dankzij	
de	 juiste	 mensen	 op	 de	 juiste	 plaats.	 Ik	
heb	 in	 de	 jaren	 veel	 mooie	 mensen	 ont-
moet	waar	ik	nog	best	veel	
contact	mee	heb.	Waar	 ik	
ook	 lief	 én	 leed	mee	 heb	
gedeeld,	 binnen	 Rond	 de	
Toren,	door	wat	we	samen	
allemaal	 hebben	 meege-
maakt.	Het	heeft	er	mede	
aan	 bijgedragen	 dat	 ik	
hele	mooie	en	ook	intense	
vriendschappen	heb	opgebouwd,	op	veler-
lei	verschillende	manieren.	In	de	afgelopen	
jaren	hebben	we	echt	iets	moois	neergezet	
wat	 best	 uniek	 is.	 Daar	 ben	 ik	 inderdaad	
trots	op.	Het	heeft	mij	altijd	veel	goodwill	
opgeleverd	en	 ik	heb	ervaren	dat	mensen	
het	waarderen.”

Mocht	het	nu	lijken	alsof	dit	een	afscheids-
artikel	was	 van	 onze	hoofdredacteur,	 dan	
kan	ik	u	geruststellen.	Tiny	is	gelukkig	nog	
geenszins	 van	 plan	 om	 van	 onze	 Rond	 de	
Toren	tafel	op	te	 staan.	Aanvankelijk	wil-
de	hij	ook	niet	direct	meewerken	aan	De	
Platenkast.	In	zijn	ogen	was	het	bijna	een	
zwaktebod	om	in	deze	tijd	elkaar	maar	te	
gaan	interviewen.	Maar	daarmee	doet	Tiny	
zichzelf	 tekort.	 Rond	 de	 Toren	 in	 het	 al-
gemeen	en	De	Platenkast	in	het	bijzonder	
heeft	als	doel	om	onze	Loonse	verhalen	te	
delen.
Tiny	 niet	 benaderen,	 dat	 zou	 dan	 pas	
vreemd	zijn	geweest.

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

Redactie:	Hans	Schleiffert
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Een cadeautje voor onze  
Zonnebloemgasten

Omdat	de	Zonnebloem	vanwege	het	Coro-
navirus	 geen	 activiteiten	 mag	 inplannen	
voor	 onze	 gasten,	 heeft	 het	 bestuur	 de	

koppen	bij	 elkaar	 gestoken	
om	toch	iets	leuks	te	verzin-
nen	voor	hen	om	ze	een	hart	
onder	de	riem	te	steken.
Unaniem	werd	besloten	om	
een	 cadeautje	 in	 de	 vorm	
van	een	zakje	paaseitjes	en	
daarbij	 een	 kaart	 met	 een	
mooi	gedicht	te	maken.	De	
bestuursleden	zijn	de	nodi-

ge	uurtjes	bezig	geweest	om	deze	attenties	
in	elkaar	te	zetten.

De	 vrijwilligers	 van	 de	 Zonnebloem	 afd.	
Loon	 op	 Zand/De	 Moer	 hebben	 het	 ca-
deautje	 bij	 hun	 gasten	 afgeleverd.	 Onze	

voorzitter	 Jan	 Smulders	 heeft	 een	 mand	
vol	paaseitjes	bij	Venloene	afgegeven	voor	
onze	 gasten	 en	 de	 bewoners	 aldaar	 (zie	
foto	onder),	die	we	helaas	niet	persoonlijk	
hebben	kunnen	verrassen.	Dat	neemt	niet	
weg	dat	zij	blij	verrast	en	dankbaar	waren	
voor	deze	leuke	attentie!

Lieve	gasten,	wij	hopen	u	snel	weer	te	mo-
gen	begroeten.	Wij	wensen	u	allen	en	uw	
naasten	en	dierbaren	veel	gezondheid	toe.

Bestuur de Zonnebloem
afd.	Loon	op	Zand/De	Moer



50

Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Terug in Loon op Zand bij ’t Loons Kwartier

We kunnen weer genieten 
van heerlijk schepijs!

Het	 moet	 voor	 veel	 ijsliefhebbers	 goed	
nieuws	 zijn	 geweest	 dat	 zij	 vanaf	 vorige	
week	weer	 kunnen	 genieten	 van	 het	 am-
bachtelijke	 schepijs	 waarmee	 ‘IJssalon	
Bottega’	aan	de	Kerkstraat	in	de	afgelopen	
jaren	zo	succesvol	was.	Helaas	moest	deze	
salon	 vorig	 jaar	 haar	 activiteiten	 sluiten,	
omdat	 de	 huurovereenkomst	 niet	 meer	
verlengd	kon	worden.	Jammer,	maar	het	is	
zo…

Op het juiste moment
Enkele	weken	geleden	trof	Jeroen	van	der	
Heijden	van	’t	Loons	Kwartier	de	eigenaar	
van	 ’t	 Heusdens	 IJshuys,	 die	 destijds	 ook	
het	 ambachtelijke	 ijs	 leverde	aan	 ‘Botte-
ga’,	die	hem	vroeg	of	hij	interesse	had	om	
zijn	ijs	te	gaan	verkopen.	Hij	wist	als	geen	
ander	hoe	populair	zijn	ijs	in	ons	dorp	was!	
Omdat	Jeroen	en	Mija	al	een	tijdje	met	het	
idee	 rondliepen	 om	 ‘iets	meer	met	 ijs	 te	
gaan	 doen’,	 kwam	 deze	 vraag	 op	 precies	
het	juiste	moment	en	was	het	slechts	een	
kwestie	van	goede	afspraken	maken	om	de	
verkoop	voor	te	bereiden	en	ook	daadwer-
kelijk	op	te	starten.

Aanvulling
Jeroen:	 “Mija	 en	 ik	 zien	 deze	
verkoop	op	de	eerste	plaats	als	
een	logische	aanvulling	op	het	
assortiment	dat	wij	al	voeren.	
Het	voorste	deel	van	het	café	
hebben	we	 ingeruimd	 voor	 de	
verkoop	 van	 ijs.	 Dat	 konden	
we	 vanwege	 de	 beperkingen	
rond	de	 corona-crisis,	 	waarin	
cafés	 gesloten	 zijn,	 vrij	 snel	
doen.	 Natuurlijk	 gaan	 we	 aan	
de	 buitenkant	 van	 onze	 cafe-
taria	 voor	 passanten	 duidelijk	

aangeven	 dat	 zij	 hier	 op	 de	 juiste	 plaats	
zijn	voor	overheerlijk	ambachtelijk	schep-
ijs	en	als	de	coronacrisis	het	weer	toelaat,	
kunnen	diezelfde	passanten	plaats	nemen	
op	 ons	 terras	met	 fraai	 uitzicht	 over	 een	
deel	van	het	oude	dorp.	Dus	laat	die	zomer	
maar	komen!”

Mogelijkheden oppakken
Het	is	overigens	niet	de	bedoeling	dat	het	
café	 wordt	 afgestoten,	 want	 die	 functie	
blijft,	 wanneer	 dat	 weer	 is	 toegestaan,	
zeker	behouden.	Maar	Jeroen	en	Mija	wil-
len	ook	de	mogelijkheden	die	hun	bedrijf	
biedt,	 zoals	 de	 verkoop	 van	 ambachtelijk	
ijs	en	wellicht	later	ook	het	inrichten	van	
een	klein	eetcafé,	oppakken	en	uitvoeren.	
Dan	kan	ook	vrij	makkelijk,	want	alles	om	
dat	te	doen	is	reeds	in	het	pand	voorhan-
den.	En	zij	weten	als	geen	ander:	stilstand	
is	achteruitgang!

In	ieder	geval	zijn	ze	blij	dat	het	zover	is:	
dat	 heel	 Loon	 op	 Zand	 (en	 iedereen	 die	
voorbij	 komt)	weer	 kan	 genieten	 van	 dat	
bijzonder	lekkere	ambachtelijke	ijs,	dat	zij	
het	afgelopen	jaar	zo	gemist	hebben!	□

 °Zo snel als mogelijk, kunnen ijsliefhebbers 
gebruik maken van het terras van ’t Loons 
Kwartier!
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	°“Van de nood een deugd maken” Dat moeten ze bij De Kiosk gedacht hebben, nadat bleek dat 
het terras voorlopig niet gebruikt kon worden. Daarom ging men voortvarend aan de slag om het 
gras tussen de stenen weg te halen, zodat het, als bezoekers hier weer kunnen genieten, alles er 
‛spic en span’ uitziet! (Foto: RdT)

Zorgen voor elkaar
U	 kunt	 bij	 de	 jeugdconsulenten	 terecht	
met	 vragen	 over	 uw	 kind(eren)	 en/of	 uw	
gezin.	Zij	 zijn	 tijdens	de	coronacrisis	 aan	
het	 werk.	 Er	 worden	 alleen	 geen	 huisbe-
zoeken	gedaan.	Wanneer	de	situatie	er	om	
vraagt,	door	een	dreigende	veiligheidssitu-
atie	 of	 ontwikkelingsbelemmering,	 over-
leggen	zij	met	ouders	in	een	grote	ruimte	
op	het	Klavier.	Zo	houden	ook	zij	zich	aan	
de	RIVM	maatregelen.

Bepaalde	 vormen	 van	 jeugdhulp	 zijn	 van-
wege	de	corona	omstandigheden	niet	mo-
gelijk	 of	worden	 in	 een	 aangepaste	 vorm	
door	 jeugdhulpaanbieders	 aangeboden.	
Denk	bijvoorbeeld	aan	ambulante	begelei-
ding	door	beeldbellen.

Kijken welke ondersteuning past
Kim	de	Kort	 is	één	van	de	jeugdconsulen-
ten.	“Wanneer	u	bij	ons	een	aanvraag	voor	
jeugdhulp	doet,	gaan	wij	zo	spoedig	moge-

lijk	met	u	en	uw	kind(eren)	telefonisch	in	
gesprek.	Wij	doen	zorgvuldig	onderzoek	en	
gaan	samen	op	zoek	naar	een	passende	op-
lossing.	We	bekijken	wat	u	eventueel	zelf	
kunt	en	wat	uw	omgeving	 voor	u	 kan	be-
tekenen.	Wanneer	u	of	uw	omgeving	geen	
passende	oplossing	kan	bieden,	dan	bekij-
ken	we	of	jeugdhulp	mogelijkheden	biedt.	
Wanneer	u	een	vraag	stelt	die	beter	ergens	
anders	past,	verwijzen	we	u	naar	het	juiste	
adres.”

Nauwe samenwerking met anderen
De	kracht	van	de	 jeugdconsulenten	 is	dat	
zij	nauw	samenwerken	met	andere	organi-
saties	of	mensen	van	het	wijkteam.	Denk	
daarbij	aan	medewerkers	van	de	gemeente	
Loon	op	Zand,	Casade,	politieteam	Langs-
traat,	 Farent,	 Thebe,	 Maasduinen,	 Indi-
goGGZ,	ContourdeTwern	en	de	GGD.

Contact met de wijkteams
•	Telefoon:	289	247	(alleen	in	de	ochtend)
•	Mail:	servicepuntwwz@loonopzand.nl
•	Internet:	 		 	 	

www.samenwerkenaandewijk.nl 
•	Facebook:		 	 	 	

facebook.com/samenwerkenaandewijk 
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Online collecte gestart

Dringend kennis nodig over het co-
ronavirus bij hart- en vaatpatiënten 

Onder	de	coronapatiënten	die	ernstig	ziek	
worden	 of	 zelfs	 overlijden	 bevinden	 zich	
veel	mensen	met	hart-	en	vaatziekten.	Van	
alle	 COVID-19	 patiënten	 die	 opgenomen	
zijn	in	het	ziekenhuis,	heeft	ruim	41%	on-
derliggende	hart-	en	vaatproblemen	(bron:	
RIVM).	Zelfs	bij	voorheen	gezonde	corona-
patiënten	zien	artsen	soms	hartproblemen	
ontstaan.	Daarom	is	dringend	nieuwe	ken-
nis	nodig	om	al	deze	mensen	beter	te	be-
handelen.

Onderzoekers	 en	 de	 Hartstichting	 hebben	
samen	 direct	 een	 (inter)nationale	 regis-
tratie	 voor	 deze	 patiënten	 opgezet.	 Door	
gegevens	van	patiënten	die	nu	 in	het	zie-
kenhuis	 liggen	 te	 analyseren,	 krijgen	 art-
sen	 sneller	 duidelijkheid	 over	 de	 beste	
behandeling	om	te	voorkomen	dat	mensen	
overlijden.

Vijftig ziekenhuizen
Ruim	50	Nederlandse	ziekenhuizen	hebben	
inmiddels	interesse	getoond	in	de	registra-
tie.	Ook	internationaal	is	er	belangstelling	
voor.	We	willen	de	registratie	koppelen	aan	
de	bestaande	Nederlandse	Hart	Registratie	
(NHR),	zodat	artsen	ook	na	ontslag	uit	het	
ziekenhuis	kunnen	volgen	hoe	het	met	de	
patiënt	gaat.

De collecte: niet de deuren langs
Voor	dit	en	ander	levensreddend	onderzoek	
heeft	de	Hartstichting	giften,	juist	nu,	hard	
nodig.	 Maar	 door	 het	 coronavirus	 hebben	

wij	de	jaarlijkse	collecte	
die	komende	week	plaats	
zou	 vinden,	 opgeschort.	
40.000	 collectanten	 die	
langs	 de	 deuren	 zouden	
gaan,	proberen	nu	online	
zoveel	mogelijk	mensen	de	kans	te	geven	
te	doneren.

Een	van	die	vrijwilligers	is	de	50-jarige	An-
nelies	 Kalisvaart.	 Zij	 heeft	 een	 erfelijke	
hartspierziekte,	 net	 zoals	 drie	 van	 haar	
vier	 kinderen.	 Zij	 doen	 in	 deze	 tijd	 alles	
wat	ze	kunnen	doen	om	gezond	te	blijven.
“Als	we	ziek	worden	dan	verwacht	 ik	dat	
het	 snel	 kan	 gaan.	 Daarom	 doe	 ik	wat	 ik	
zelf	 kan	doen	voor	mijn	gezondheid,	 volg	
de	maatregelen	op	en	hoop	dat	de	tijd	ver-
strijkt	en	de	corona	onder	controle	komt.”

Logisch gevolg door situatie
Andere	jaren	was	Annelies	in	deze	tijd	al-
tijd	bezig	met	de	collecte	organiseren.	“Ik	
ben	wijkhoofd	van	de	collecte	hier	in	Zwol-
le.	Dat	de	collecte	niet	doorgaat	is	jammer	
maar	 een	 logisch	 gevolg	 van	 de	 situatie	
nu.”

Annelies	en	40.000	andere	vrijwilligers	col-
lecteren	nu	online,	via:
www.hartstichting.nl/geef □

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Evenement ‛Loon op Zand  
beleeft’ naar 2021

‛Loon	 op	 Zand	 beleeft’	 wordt	 verplaatst	
van	13	mei	2020	naar	23	mei	2021.	Net	als	
bij	partner	Pleinfestival	wordt	het	evene-
ment	dit	jaar	niet	meer	gehouden.	Tijdens	
‛Loon	 op	 Zand	 beleeft’	 worden	 vrijwilli-
gers,	 sporters,	 ondernemers	 en	 kunst-	 en	
cultuurbeoefenaars	 in	 het	 zonnetje	 gezet	
door	de	gemeente.

Eind	 vorig	 jaar	 werden	 de	 handen	 ineen-
geslagen	met	het	Pleinfestival.	Zo	kon	de	
gemeente	gebruikmaken	van	de	expertise	
en	 faciliteiten	 van	het	bekende	 jaarlijkse	
festival.	In	januari	en	februari	werd	volop	
genomineerd	 door	 inwoners	 van	 de	 ge-
meente.	 Ook	 bezochten	 de	 drie	 wethou-
ders	 al	 enkele	 van	de	 genomineerden	om	
hen	 persoonlijk	 te	 vertellen	 dat	 ze	 kans	
maakten	op	een	award.

Hele gemeenschap verdient nominatie 
Wethouder	 Frank	 van	 Wel:	 “Uiteraard	 is	
het	ontzettend	jammer	dat	‛Loon	op	Zand	

beleeft’	dit	jaar	niet	kan	doorgaan.	Zeker	
gezien	 de	mooie	 lijst	 van	 genomineerden	
en	de	moeite	die	inwoners	hiervoor	hebben	
gedaan.	Maar	het	zijn	rare	tijden,	waarin	
onze	 gemeenschap	 nu	 laat	 zien	 wat	 ze	
waard	is.
We	zien	dat	mensen	elkaar	helpen	en	inspi-
reren.	Zo	bezien,	zouden	al	onze	inwoners	
eigenlijk	 een	 nominatie	 verdienen!	 Vol-
gend	 jaar	gaan	we	er	een	mooi	 feest	van	
maken.”

Eind	 dit	 jaar	 worden	 de	 voorbereidingen	
voor	 de	 editie	 in	 2021	 weer	 hervat.	 Ook	
dan	 komt	 er	 weer	 een	 mogelijkheid	 om	
(opnieuw)	bijzondere	inwoners	te	nomine-
ren.	□

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



56

Een vrolijke boel

Zaterdagmorgen	11	april	was	het	een	kleur-
rijk,	vrolijk		geheel	in	de	beneden	hal	van	
ons	 appartement.	 Veertig	 bossen	 tulpen,	
verpakt	en	voorzien	van	een	gekleurd	lint,	
in	de	kleuren	geel	en	wit	stonden	klaar	om	
uitgedeeld	 te	 worden	 aan	 de	 leden	 van	
onze	buurtvereniging.

‘Op	sommige	dagen	heb	je	wat	extra	fleur	
nodig,	met	vriendelijke	groet	namens	be-
stuur	buurtvereniging	Oranjeplein/Kasteel-
laan’	die	tekst	stond	er	op	het	bijgevoegde	
briefje.	 De	 handen	 vol	 met	 deze	 bossen	
lentebloemen	 gingen	 Frans	 Weijters,	 Ka-

rin	van	Oers,	Ricky	Groenendaal	en	ik	met	
veel	genoegen	en	plezier	op	pad	om	eenie-
der	 een	 stukje	 vrolijkheid	 aan	 te	 bieden.	
En	 dat	werd	 zeer	 gewaardeerd	 gezien	 de	
reacties;	 van	 een	 lach,	 een	 bedankje	 tot	
tranen	in	de	ogen.

En	datzelfde	bedankje	willen	wij,	 als	 be-
stuursleden	ook	geven	aan	de	ruimhartige	
medewerking	van	‘De	Bloemenkamer’.

Kitty	van	Merode,	namens	het	bestuur	van	
buurtvereniging	Oranjeplein/Kasteellaan

De volgende Toren-editie
De	eerstvolgende	editie	van	Rond	de	Toren	
kunt	u	vanaf	13	mei	verwachten.

Bijdrage(n)	voor	deze	editie	kunt	u	aanbie-
den	tot	dindag	5	mei	19.00	uur.	Eerder	mag	
ook:	heel	graag	zelfs!
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Nee, geen nieuwe rubriek, maar een bericht uit bezorgdheid.

Heel opvallend
Als	u	dit	bericht	leest	heeft	onze	keurige,	
plaatselijke	 piratenzender	 er	 al	 drie	 uit-
zendweekenden	opzitten.	Met	een	grapje,	
een	quiz,	een	 lekker	 stukje	moderne	mu-
ziek	of	juist	een	nostalgische	plaat	helpen	
de	dj’s	ons	door	deze	bizarre	tijden	heen.	
Het	woord	troostradio	zou	wat	ons	betreft	
prima	 in	de	2021	editie	van	De	Dikke	van	
Dale	passen…
Misschien	terecht,	maar	in	ieder	geval	op-
vallend,	 proberen	 alle	 LOZZZEO-Dj’s	 het	
woord	c*r*na	te	vermijden.	Dat	brengt	ons	
als	 luisteraar	wat	 afleiding,	 het	 is	 boven-
dien	 grappig,	maar	 blijkt	 soms	moeilijker	
dan	 gedacht.	 Het	 beheerst	 ons	 dagelijks	
leven,	zoveel	is	zeker!

In	 het	 echte	 leven	 kunnen	we	 dat	woord	
jammer	genoeg	niet	vermijden	of	ontken-
nen.	 Die	 onzichtbare,	 lelijke	 bitch	 is	 als	
een	 sluipmoordenaar	 ons	 leven	 in	 geslo-
pen.	Geen	mens,	 viroloog	of	wegkijkende	
president	 kan	 zeggen	 of	 en	 wanneer	 ze	
weer	van	het	toneel	verdwijnt.	Of	in	welke	
gedaante	ze	misschien	nog	 terugkeert	 via	
de	coulissen,	gatver.

Gelukkig	is	er	in	ons	dorp	een	grote	saam-
horigheid	 en	 zijn	 er	 veel	 mooie	 initiatie-
ven,	 zoals	 bijvoorbeeld	 LOZZZEO	 en	 de	
zwaaiactie	met	prachtige	fotoreportage	bij	
o.a.	Venloene.

Maar	 toch	 zien	 we	 ook	 in	 Loon	 op	 Zand,	
het	dorp	dat	als	eerste	officieel	op	de	Ne-
derlandse	c#r#nakaart	stond,	ook	nog	heel	
veel	opvallende	dingen	die	op	zijn	zachtst	
gezegd	NIET	handig	zijn:	Groepen	van	wel	
twaalf	 jongeren	 die	 op	 het	 eind	 van	 een	
doodlopend	 straatje	 lekker	 staan	 te	 chil-
len.	De	bomen	zijn	nog	kaal,	dus	een	even-
tuele	politieauto	 is	 snel	gespot.	Maar	ook	
een	familiefeestje	met	Pasen,	twaalf	men-
sen,	klein	en	groot,	overal	vandaan,	gezel-
lig	samen	aan	de	tafel.	Niemand	van	deze	
mensen	leek	ooit	van	de	#blijfthuis	slogan	
of	>1,5	m	afstand	gehoord	te	hebben!

Maar,	 beste	 lezers,	 ook	 in	 Loon	 op	 Zand	
vinden	 nog	 steeds	 nieuwe	 besmettingen	
plaats.	Er	worden	gebedjes	gedaan,	bloe-
men	worden	 contactloos	 aan	 de	 deur	 ge-
bracht	en	er	branden	op	heel	wat	plekken	
kaarsjes	 voor	 dierbare	 familieleden	 die	
eenzaam	 ziek	 zijn	 of	 zelfs	 vechten	 voor	
hun	leven.	Opa’s,	oma’s,	maar	ook	jongere	
slachtoffers.	Die	zelfs	nooit	eerder	ziek	wa-
ren,	niet	wisten	wat	een	griep	was,	maar	
toch	 ontzettend	 ziek	 werden.	 Met	 veel	
zorg	en	middelen	door	het	oog	van	de	naald	
wisten	te	kruipen.	Dus	nee,	spreek	niks	af,	
ga	niet	zomaar	op	bezoek,	gebruik	je	ver-
stand.	En	doe	net	zoals	Assepoester:	wie	de	
schoen	past,	trekke	hem	aan!

Schrijver bekend bij de redactie
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Aandacht!
“Aandacht!”,	 roept	 mijn	 dochter	 van	 3,5	
jaar.	Wij	stoppen	met	ons	gesprek	en	rich-
ten	ons	weer	op	haar.	Ze	eet	rustig	verder.	
Dat	 aandacht-ding	 hebben	 we	 een	 keer	
als	 sarcastisch	 grapje	 tegen	 haar	 gezegd	
toen	ze	weer	eens	alle	draken-trucs	uit	de	
hoge	hoed	 toverde	 tijdens	het	eten.	“Wil	
je	graag	dat	we	over	jou	of	tegen	jou	pra-
ten?”,	zeiden	wij	toen.	Het	antwoord	was	
ja,	 waarop	 wij	 zeiden	 dat	 ze	 dan	 maar	
“aandacht!”	moest	roepen	als	ze	aandacht	
nodig	had.
Wie	had	dat	gedacht,	sindsdien	doet	ze	dat	
dus	als	wij	even	(2	minuten)	niet	met	haar	
praten	en	iets	als	volwassenen	met	elkaar	
willen	delen.	Je	hoort	haar	bijna	denken,	
die	 volwassenpraatjes	 doe	 je	 maar	 in	 je		
eigen	tijd.	Maar	het	werkt,	ze	blijft	lekker	
op	haar	stoel	zitten	en	eet	door.

Dat	is	het	mooie	aan	kinderen.	Zij	leven	in	
het	nu.	Ze	willen	iets	nu,	even	wachten	is	
moeilijk	en	van	het	woord	‘geduld’	krijgen	
ze	 jeuk.	 Ze	weten	 het	 ook	 heel	 goed	 als	

je	aandacht	niet	bij	hen	is,	maar	je	hoofd	
overuren	draait	over	van	alles	en	nog	wat	
of	omdat	je	gewoon	op	je	telefoon	andere	
dingen	aan	het	doen	bent.

Ik	vind	dat	één	van	de	grootste	uitdagingen	
in	deze	tijd.	De	tijd	verdelen	tussen	wer-
ken,	mijn	 kindjes,	mijzelf	 en	 dan	 heb	 je	
ook	nog	zoiets	als	ons	samen.	Is	soms	best	
stressvol	en	dan	probeer	ik	het	ook	nog	al-
lemaal	‘goed’	te	doen.	Ik	merk	dat	dit	al-
leen	kan	slagen	als	ik	mijn	volle	aandacht	
geef	aan	dat,	waar	ik	op	dat	moment	mee	
bezig	ben.	Is	het	mijn	beurt	om	de	ochtend	
te	werken,	dan	moet	ik	ook	werken	en	me	
niet	af	laten	leiden	door	Facebook	of	Insta,	
door	 ontploffende	 app-groepen	 of	 gegil	
van	beneden.	Als	we	daarna	wisselen	van	
shift,	gaat	de	laptop	uit,	werktelefoon	op	
trilstand	en	ga	ik	fietsen	met	de	kindjes	of	
lekker	lummelen	voor	de	tv	met	Buurman	&	
Buurman.	Mijn	aandacht	op	de	juiste	plek,	
op	dit	moment.	Ook	mijn	todo-lijstje	voor	
morgen	 en	 de	minder	 vriendelijke	 e-mail	
gisteren	 van	 een	 klant,	 wil	 ik	 even	 laten	
voor	wat	het	is.

Koekoe
Maar	dat	is	allemaal	veeeel	makkelijker	ge-
zegd	dan	gedaan!	Ik	heb	zo’n	hoofd,	daar	is	
geen	peil	op	te	trekken	en	geen	touw	aan	
vast	te	knopen.	 Ik	weet	niet	hoe	het	met	
dat	van	 jullie	 zit,	maar	alleen	al	daarvan	
zou	 je	 helemaal	 koekoe	 worden.	 Ik	 had	
laatst	wat	tijd	voor	mezelf	genomen.	Wan-
delen	in	de	bossen.	Hup,	wandelschoenen	
aan,	proviand	mee,	zonnetje	op	mijn	snoet	
en	gaan.	 Ik	wilde	de	drukte	vermijden	en	
liep	daarom	bij	de	Suikerberg	het	bos	in.

Er	 was	 inderdaad	 helemaal	 niemand.	 Dat	
was	 juist	waar	 ik	 naar	 op	 zoek	was,	 zon-
neschijn	 door	 de	 boomtoppen,	 fluitende	
vogels,	het	zand	onder	mijn	schoenen.	Mis-
sie	geslaagd,	zou	 je	denken.	En	wat	doet	
mijn	hoofd?!	Oh, het is hier wel heel rustig 
en stil. Er is niemand, maar als er iemand 
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is die het op mij gemunt heeft, is er ook 
niemand in de buurt om te helpen. Oe, 
ik hoor wat kraken. Oh een man met een 
hond. Gelukkig, volk in de buurt. Is het wel 
goed volk? Ik ben nooit opgewassen tegen 
een hond én een meneer.
Ondertussen	 kijk	 ik	 al	wat	 ongemakkelijk	
om	me	heen	en	zeg	dan	tegen	mezelf	dat	
ik	ff	normaal	moet	doen.	Ook	ondertussen,	
doet	 mijn	 hoofd	 er	 nog	 een	 schepje	 bo-
venop.	Had ik toch die functie ‘zoek mijn 
iPhone’ aan moeten zetten. Niemand die 
me zal vinden hier.

En	dan	merk	ik	het	op,	mijn	hoog	zittende	
ademhaling,	 mijn	 hart	 dat	 de	 stress	 pro-
beert	weg	te	pompen,	ik	ben	al	drie	keer	
bijna	 over	 een	 tak	 gestruikeld	 en	 mijn	
looptempo	is	twee	keer	zo	snel	als	toen	ik	
mijn	wandeling	begon.	Door	mijn	gedach-
ten	gaat	mijn	 lijf	 stresshormonen	aanma-
ken	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 mijn	 hartslag	
omhoog	 gaat,	 ik	 harder	 ga	 lopen	 en	mijn	
ademhaling	 dat	moet	 bijbenen,	waardoor	
ik	bijna	op	mijn	gezicht	ga.	Mijn	lijf	denkt	
echt	 dat	 er	 gevlucht	 of	 gevochten	 moet	
worden.

Nou	 zal	 je	misschien	 denken:	 die	meid	 is	
niet	wijs	 joh!	Dat	klopt	 sowieso,	maar	zo	
werkt	mijn	 hoofd	 nou	 eenmaal.	 Daar	 kan	
ik	helaas	niet	zoveel	aan	doen	op	dat	mo-
ment.	Maar	 ga	 zelf	maar	eens	 terug	naar	
bijvoorbeeld	 een	 moment	 dat	 je	 iemand	
om	een	gunst	wilde	vragen	of	wanneer	je	
twee	 maanden	 geleden	 carnaval	 had	 ge-
vierd	 in	 Tilburg	 en	 wat	 er	 toen	 allemaal	
voor	scenario’s	door	je	hoofd	gingen…
Gelukkig	ben	ik	goed	getraind	in	aandacht.	
Gelukkig	 maar,	 want	 dat	 stresshormoon	
wordt	 ook	 aangemaakt	 als	 ik	 een	 huilbui	
van	mijn	kindje	niet	opgelost	krijg,	als	 ik	
een	 pittige	 deadline	 van	 mijn	 werk	 heb	
en	als	ik	me	druk	maak	om	wat	ik	de	hele	
week	 allemaal	 nog	moet	 doen.	 Dit	 is	 het	
effect	dat	het	heeft	op	 je	 lijf.	En	als	dat	

stress-hormoon	 te	 lang	 op	 een	 te	 hoog	
niveau	 actief	 is,	 is	 dat	 niet	 goed	 voor	 je	
lichaam.	Wat	 ik	deed	 in	dat	bos	was,	 stil	
staan	en	op	mijn	ademhaling	letten.	Alleen	
even	opmerken	en	voelen	waar	die	adem-
haling	 zat	 en	 hoe	 snel	 die	 ging.	 Daarna	
hoorde	ik	de	vogels	weer	fluiten	en	voelde	
ik	een	warme	zonnestraal	en	een	glimlach	
op	mijn	gezicht.	Tussen	dit	moment	en	de	
start	van	mijn	wandeling	zaten	ongeveer	5	
minuten.	Aandachttraining	is	niet	iets	wat	
je	zomaar	ineens	kunt.	Het	heet	niet	voor	
niets	‘training’.	En	al	ben	ik	goed	getraind,	
de	ene	keer	zit	er	vijf	minuten	tussen	en	de	
andere	keer	dertig	minuten.

Doe je mee?
Mocht	dit	nou	herkenbaar	zijn	(en	dan	niet	
dat	 gekke	 bosverhaal	 natuurlijk,	 want	 ik	
ben	 inderdaad	 een	 beetje	 koekoe),	 dan	
heb	 ik	 wel	 twee	 leuke	 oefeningen	 voor	
je!	Zijn	sowieso	leuk,	ook	als	je	een	hoofd	
hebt	dat	minder	uitstapjes	maakt!
Oefening 1
Wij	Nederlanders	zijn	gewend	om	hard	te	
lopen	en	dan	bedoel	ik	eigenlijk	wandelen.	
Van	huis	naar	de	bakker	bijvoorbeeld	of	op	
weg	naar	Land	van	Kleef	achter	de	kinder-
wagen.	Maar	ik	moet	eerlijk	bekennen,	in	
deze	 tijd	 valt	 er	 eigenlijk	 veel	minder	 te	
rennen	van	hot	naar	her.
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Koninklijke onderscheiding  
voor Harrie Daems

De	 officiële	 uitreiking	 van	 Koninklijke	 on-
derscheidingen	op	de	dag	van	de	Lintjesre-
gen	op	24	april	jl.	ging	dit	jaar	niet	door.	
In	verband	met	de	coronamaatregelen	zal	
de	officiële	uitreiking	op	een	later	tijdstip	
dit	jaar	plaats	vinden.	Wel	werden	de	ge-
decoreerden	op	vrijdagochtend	24	april	jl.	
gebeld	door	burgemeester	Hanne	van	Aart	
‘dat	het	Zijne	Majesteit	de	Koning	had	be-
haagd	 om	 hen	 te	 decoreren	met	 een	 Ko-
ninklijke	onderscheiding’.
In	de	gemeente	Loon	op	Zand	ontvingen	zes	
personen	de	onderscheiding	‘Lid	in	de	Orde	
van	 Oranje	 Nassau’:	 in	 Kaatsheuvel	 vier	
personen	en	 in	De	Moer	en	Loon	op	Zand	
een	persoon.

In	 Loon	 op	 Zand	was	 die	 eer	 voor	 Harrie	
Daems	 (67),	 voor	de	bijzondere	 staat	van	
dienst	 die	 hij	 bij	 voetbalvereniging	 Uno	
Animo	heeft	opgebouwd.	Harrie,	die	vanaf	
1963	lid	is	van	Uno	Animo,	nam	hier	in	1978	
het	penningmeesterschap	op	zich,	dat	hij	
nog	steeds	vervult:	een	functie	die	steeds	
verder	 wordt	 uitgebreid.	 Daarnaast	 is	 hij	
vanaf	 1995	 trainer	 van	 de	 lagere	 senio-
renelftallen.
Voorts	is	hij	verantwoordelijk	voor	de	kan-
tine,	 verzorgt	hij	 vanaf	 2014	de	 ledenad-
ministratie	en	is	Harrie	mede	verantwoor-
delijk	 voor	 de	 velden,	 het	 onderhoud	 en	
de	 groenploeg	 van	 de	 vereniging.	 Harrie		
Daems	is	voor	iedereen	het	aanspreekpunt	
van	de	vereniging	over	de	meest	uiteenlo-
pende	onderwerpen.

Voor	zijn	tomeloze	inzet	t.b.v.	onze	Loon-
se	 voetbalvereniging	 heeft	 Harrie	 terecht	
deze	 onderscheiding	 mogen	 ontvangen,	
waarmee	wij	hem	van	harte	feliciteren!

Redactie Rond de Toren

Voor	 de	 beginners:	 merk	 eens	 op	 wat	 je	
tempo	 is.	 Dat	 voelt	 waarschijnlijk	 als	 je	
normale	tempo.	Probeer	dan	eens	 langza-
mer	 te	 gaan	 lopen	 (geen	 slakkentempo,	
maar	gewoon	iets	langzamer).	Probeer	dit	
nieuwe	tempo	eens	een	lantaarnpaaltje	of	
vier	vol	te	houden.	Lukt	dat	niet,	geen	pro-
bleem,	 probeer	 je	 het	 op	 een	 ander	mo-
ment	nog	eens.	Voor	de	pro’s:	wat	merk	je	
op	aan	je	lijf	als	je	het	nieuwe	langzamere	
tempo	te	pakken	hebt?

Oefening 2
Kies	een	koosnaampje	voor	jezelf,	bijvoor-
beeld	scheetje,	adonis	of	honneponnetje.
Ga	met	 je	 aandacht	 naar	 je	 ademhaling.	
Leg	daarbij	bijvoorbeeld	je	hand	op	je	buik	
of	op	 je	borst.	Voel	die	op	en	neer	gaan.	
Wat	 is	het	 tempo	van	die	ademhaling?	 Je	
hoeft	dat	 tempo	niet	aan	 te	passen	hoor.	
Laat	het	lekker	zoals	het	is.	Mocht	je	aan-
dacht	 even	 afdwalen,	 zeg	 dan	 rustig	 te-
gen	jezelf:	“[koosnaampje],	ga	maar	weer	
even	terug	naar	je	ademhaling”.	Kijk	maar	
even	hoe	lang	je	dit	volhoudt.

Deze	oefeningen	zijn	ook	heel	leuk	om	met	
je	kinderen	te	doen	trouwens!	Veel	plezier!

Redactie: Carine van Esch
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Ons gesprek
Ouderen	moeten	langer	thuis	wonen	en	dus	
langer	voor	zichzelf	zorgen.	Zorg	aan	huis	
is	niet	altijd	mogelijk.	De	kans	dat	je	alleen	
verder	moet,	is	daardoor	reëel	en	je	gaat	
je	soms	eenzaam	voelen.	Het	coronavirus,	
waardoor	 je	 minimaal	 of	 zelfs	 helemaal	
niet	in	contact	komt	met	je	naasten,	buren	
en	dorpsgenoten	kan	dit	gevoel	vergroten.
Je	 gaat	 je	 vragen	 stellen	 over	 het	 leven	
in	het	algemeen,	over	de	waarde	van	het	
leven,	over	het	er	mogen	zijn	als	oudere,	
over	 eenzaamheid	 of	 over	 het	 afscheid.	
Heb	ik	het	wel	goed	gedaan?	Of	is	dit	alles?	

Levensvragen	kunnen	overal	over	gaan	en	
staan	 bijvoorbeeld	 los	 van	 religie.	 Deze	
vragen	over	de	zin	van	het	leven	verdienen	
een	 antwoord,	maar	met	 wie	 ga	 je	 hier-
over	in	gesprek.	Aan	wie	kun	je	je	verhaal	
kwijt?	Vragen	die	je	niet	zo	makkelijk	met	
naasten	wilt	of	kunt	bespreken	omdat	ze	te	
gevoelig	 liggen	of	omdat	deze	naasten	er	
niet	(meer)	zijn.

KBO-Brabant	 heeft	 voor	 die	 mensen	 het	
project	‛Ons	Gesprek’	 in	het	 leven	geroe-
pen,	 waarbij	 getrainde	 vrijwilligers	 van	
KBO-Brabant	 thuis	 op	 bezoek	 komen	 om	
met	u	in	gesprek	te	gaan.	De	zorg	bestaat	
uit	 een	 serie	 persoonlijke,	 diepgaande	
gesprekken.	De	vrijwilligers	zijn	er	om	te	

luisteren	en	te	helpen	waar	ze	kunnen.	Het	
is	niet	de	bedoeling	dat	ze	echt	deel	gaan	
uitmaken	van	iemands	leven,	daarom	is	het	
traject	ook	eindig,	maar	pas	als	al	uw	vra-
gen	beantwoord	zijn.

Werkwijze
Een	 gesprek	 aanvragen	 kan	 door	 te	 bel-
len	 met	 KBO-Brabant	 (073)	 644	 40	 66	 of	
te	 mailen	 naar	 egeelen@kbo-brabant.nl.	
U	wordt	dan	in	contact	gebracht	met	één	
van	de	vrijwilligers	van	KBO-Brabant.	Deze	
dienstverlening	is	kosteloos	en	beschikbaar	
voor	 leden	 en	 niet	 leden	 van	 onze	 senio-
renvereniging.

De	frequentie	en	duur	van	het	contact	han-
gen	af	 van	de	behoefte	van	de	aanvrager	
en	 ook	 de	 inhoud	 van	 de	 gesprekken	 kan	
per	persoon	verschillen.

Commissie Zorg
SeniorenVereniging Loon op Zand
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Een warm bad

Zo	 voelt	 het	 voor	 de	 77-jarige	 Jan	 Smul-
ders	 om	 te	wonen	 in	 zijn	 benedenwoning	
van	het	drielaagse	appartementencomplex	
gelegen	 aan	 de	Gildeweg,	 in	 de	wijk	Mo-
lenwijck.	Na	45	 jaar	 heel	fijn	 samen	met	
zijn	Nelly	gewoond	te	hebben	in	de	Striec-
kenlaan	in	Oud-Loon,	namen	ze	het	moei-
lijke	maar	door	omstandigheden	ingegeven	
besluit	om	in	2010	hun	zojuist	verbouwde	
huis	te	koop	te	zetten.	Wegens	de	achter-
uitgaande	gezondheid	van	zijn	echtgenote	
was	het	beter	om	op	zoek	te	gaan	naar	een	
gelijkvloerse	woning.

Hun	 pijlen	 werden	 gericht	 op	 het	 nieuw-
bouwplan	 van	 Casade	 voor	 55-plussers	 in	
de	 Willibrordusstraat.	 Dit	 project	 kwam	

maar	niet	van	de	grond,	 inmiddels	was	al	
wel	hun	huis	verkocht	en	werd	er	noodge-
dwongen	 verhuisd	 naar	 de	 Kerkstraat.	 In	
het	particuliere	huurcomplex	‘de	Kerkklok-
ken’	betrokken	ze	een	appartement	op	de	
1e	verdieping	met	uitzicht	op	de	Klokken-
laan.	Zeker	voor	Nelly	veel	comfortabeler:		
mede	door	de	aanwezigheid	van	een	lift.

Een zootje
Na	acht	jaar	hier	samen	gewoond	te	heb-
ben	overlijdt	Nelly	in	september	2018.	En	
dan	 drie	 dagen,	 na	 afscheid	 genomen	 te	
hebben	 van	 zijn	 geliefde	 Nelly,	 krijgt	 hij	
een	e-mailbericht	van	Casade.	Met	het	be-
richt	dat	hij,	als	eerste	op	de	lijst,	in	aan-
merking	 komt	 voor	 een	 huurwoning	 gele-
gen	aan	de	Gildeweg.	Hoe	moeilijk	het	ook	
voor	hem	was	in	deze	verdrietige	periode,	
stapte	Jan	toch	op	zijn	fiets	en	ging	eens	
kijken	 daar	 in	 het	 voor	 hem	 onbekende		
Molenwijck.

Hij	schrok	toen	hij	de	betreffende	woning	
binnenstapte,	want	het	was	er	een	zootje.	
Jan	kon	er	toch	doorheen	kijken	en	zo	ging	
hij	begin	december	na	52	jaar,	voor	zijn	ge-
voel	letterlijk	de	grens	over	van	oud	naar	
nieuw,	van	Oud-Loon	naar	Molenwijck.

“En	Kitty”,	vertelt	hij	aan	mij	als	ik	bij	hem	
op	 de	 koffie	 ben,	 daags	 na	 Pasen	 en	 zijn	
verjaardag:	 “ik	 heb	 hier	 zo’n	 goeie	 aard.	
Ik	woon	in	het	mooiste	appartement	en	op	
de	beste	plek	in	Loon.	Zie	de	zon	door	de	
ramen	schijnen,	ik	kan	van	mij	afkijken	en	
heb	binnen	ook	alle	ruimte.	Maar	het	aller-
belangrijkste	voor	mij	 is	toch	het	warme,	
fijne,	contact	met	de	buurtgenoten.	En	dat	
wil	ik	gezegd	hebben!

Ik hoor erbij
Van	 het	 begin	 af	 aan	 hoor	 ik	 erbij,	 wat	
begon	met	een	vriendelijke	groet,	kennis-
making,	een	bakske	drinken	over	en	weer,	
aanschuiven	bij	een	barbecue	en	kijk	eens	
rond?	Tekeningen	van	buurkinderen	geplakt	

 ° Jan Smulders heeft het prima naar zijn zin in 
Molenwijck!	(Foto:	RdT)
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aan	 de	 deur	 van	 de	 voorraadkast,	 overal	
staan	vazen	gevuld	met	bloemen	en	op	de	
kast	liggen	talrijke	cadeautjes.

Uitstekend wonen
Ik	ben	een	gezelligheidsmens,	normaal	best	
wel	druk	met	mijn	vrijwilligersactiviteiten	
bij	Venloene,	als	voorzitter	van	de	Zonne-
bloem	en	ook	als	penningmeester	van	het	
gilde	 Sint	Ambrosius	 en	 heb	 nog	 fijn	 con-
tact	met	de	vroegere	buurtgenoten,	maar	
ik	woon	hier	 uitstekend	en	daarom	wil	 ik	
middels	dit	stukske	in	Rond	de	Toren	mijn	
dankbaarheid	 en	 waardering	 uitspreken	
voor	de	mensen	hier	om	mij	heen.”

Waarvan	acte!

Redactie:	Kitty	van	Merode

Eens wat anders...
Wat	doe	je	in	deze	corona-tijd	als	je	even	
niets	 te	 doen	 hebt?	 Idee:	 speel	 het	 spel	
scrabble	waarbij	alleen	maar	‛corona	gere-
lateerde’	woorden	gelegd	mogen	worden.	
Het	is	weer	eens	even	wat	anders!	□
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Beste	mensen,	straks	heb	ik	een	cadeautje	
voor	 jullie,	maar	 eerst	wil	 ik	 het	 hebben	
over:	de	mening.	En	dan	 in	het	bijzonder	
over:	het	hebben	van	een	mening.	Zelf	be-
trap	ik	mij	er	regelmatig	op.	Vaak	zomaar	
ineens	uit	het	niets,	bam.	Een	mening.	En	
ik	zie	het	ook	bij	anderen,	dat	ze	meningen	
hebben.	Vaak	best	wel	fel,	meestal	zonder	
al	te	veel	nuance	en	met	een	behoorlijke	
overtuiging.

Toch	maar	eens	opgezocht	wat	het	nou	ei-
genlijk	is,	zo’n	mening.	Ik	kwam	de	volgen-
de	omschrijving	tegen:	Een	mening	is	een	
subjectieve	 opvatting	 van	 een	 individu	 of	
groep	ten	opzichte	van	een	bepaald	onder-
werp.	Met	subjectief	wordt	bedoeld	dat	de	
opvatting	niet	is	gebaseerd	op	feiten.	AHA!	
Daar	 gaan	we	al!	De	mening	 is	 vaak	NIET	
gebaseerd	op	feiten!	Maar	waarom	verkon-
digen	mensen	hun	mening	dan	meestal	wel	
met	 zoveel	 overtuiging?!	 Alsof	 het	 geen	
mening	is,	maar	een…	een….	een	geloofs-
overtuiging,	ja	als	een	RELIGIE!	–	Nou…,	dat	
is	natuurlijk	heel	eenvoudig.	Dat	is	omdat	
mensen	anno	2020	dankzij	de	sociale	media	
heel	 goed	 en	 feitelijk	 geïnformeerd	 zijn.	
Zo	weten	we	allemaal	dat	Corona	door	de	

overheid	is	ingevoerd	om	daarmee	de	pen-
sioengaten	 te	 dichten	 en	 dat	 dit	 Chinese	
virus	via	5G	verspreid	wordt.	Daarom	is	het	
ook	heel	goed	dat	we	die	zendmasten	in	de	
fik	steken.

Lieve	mensen,	het	kan	ook	anders.	Wat	zou	
het	mooi	 zijn	als	we	niet	meer	met	onze	
mening	 op	 kruistocht	 gingen,	 maar	 onze	
mening	 zouden	 zien	 als	 een	 item	 in	 een	
verzameling	Pokémon	kaarten.	Je	hebt	er	
gewoon	heel	veel	verschillende	van,	ze	zijn	
allemaal	net	iets	anders	en	je	kan	ze	nog	
spáren	ook!	Dan	maakt	het	niet	uit	wie	er	
gelijk	heeft,	maar	kun	je	juist	nieuwsgierig	
zijn.	Naar	de	mening	van	die	ander.	Want	
de	mening	die	je	zelf	hebt,	die	ken	je	ten-
slotte	al.	Het	is	veel	spannender	om	te	ont-
dekken	welke	er	nog	meer	zijn…!

Dan	mijn	cadeautje.	Het	is	nog	niet	zo	lang	
geleden	en	ik	weet	nog	goed	wanneer	het	
was.	Het	ging	op	een	verjaardag	over	–	in-
derdaad	 –	 corona.	 Dat	was	 toen	 nog	 niet	
meer	dan	een	griepje	in	een	of	andere	vie-
ze	stad	in	China.	Of	het	niet	heel	overdre-
ven	was	hoe	ze	er	daar	mee	omgingen?	Of	
dat	nu	allemaal	wel	nodig	was?	En	daarop	
sprak	ik	de	volgende	woorden	(en	ja,	dat	is	
mijn	cadeautje):	‘ik	weet	daar	onvoldoen-
de	van	om	daar	iets	zinnigs	over	te	kunnen	
zeggen’.	Ik	snap	het.	Het	is	even	wennen,	
je	 moet	 hem	 even	 proeven,	 maar	 als	 je	
eerlijk	bent	vraag	jij	jezelf	straks	af	hoe	je	
ooit	zonder	deze	zin	hebt	kunnen	leven:	‘ik	
weet	 daar	 onvoldoende	 van	 om	 daar	 iets	
zinnigs	over	te	kunnen	zeggen.’	Het	is	even	
oefenen	maar	je	zal	al	snel	merken	dat	hij	
net	zo	verslavend	werkt	als	suiker,	hardlo-
pen,	wiet	of	Netflix.

Om	te	beginnen	is	het	eerlijk,	want	tenzij	
je	beroepsmatig	betrokken	bent	of	het	on-
derwerp	je	obsessieve	hobby	betreft,	is	het	

Hans bij radio Lozzzeo

Voor	radio	Lozzzeo	verzorgde	Hans	Schleif-
fert	vier	keer	de	column.	Op	de	zaterdag-	
en	 zondagochtenden	 las	 hij	 deze	 steeds	
met	veel	plezier	live	in	de	uitzending	voor.	
Hier	plaatsen	wij	de	derde	van	zijn	vier	co-
lumns.
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vrijwel	zéker	–	dát	je	er	onvoldoende	vanaf	
weet	om	er	iets	zinnigs	over	te	kunnen	zeg-
gen.	En	als	het	wel	je	werk	of	je	obsessie-
ve	hobby	betreft,	wil	 je	er	waarschijnlijk	
eerst	meer	details	over	weten	om	er	júist	
iets	zinnigs	over	te	kunnen	zeggen…

Kunnen	 we	 er	 dan	 maar	 beter	 niks	 over	
zeggen?	Nee	 integendeel!	 Dat	 is	 juist	 het	
mooie	van	deze	uitspraak!	Als	je	eenmaal	
hebt	gezegd,	dat	je	er	te	weinig	over	weet	
om	er	 iets	 zinnigs	 van	 te	 kunnen	 zeggen,	
kun	je	er	vervolgens	ALLES	over	zeggen!	De	
disclaimer	 dat	 het	 waarschijnlijk	 onzin	 is	
en	totaal	geen	hout	snijdt	heb	je	namelijk	
al	 bij	 je	 toehoorder	 neergelegd	 en	 alles	
wat	 je	daarná	uitbraakt	 is	 vervolgens	dús	
geoorloofd!	Super	handig!

MAAR:	 bréng	 het	 dan	 ook	 zo.	Als	 twijfel-
achtige	 informatie	die	mogelijkerwijs	ook	
weleens	niet	zou	kunnen	kloppen.	Als,	zeg	
maar,	 iets	 subjectiefs	 zoals:	 een	 mening	
bijvoorbeeld.	 En	 niet	 als	 die	 persoonlijke	
religie	 waar	 jij	 de	 ultra	 orthodoxe	 be-
schermheilige	van	bent.	Maar	goed,	dat	is	
natuurlijk	ook	maar	weer	een	mening.

Amen!

Vakantiesluiting huisartsen- 
praktijk Kools en van Liempd

In	verband	met	de	meivakantie	zijn	wij	
gesloten	van	27	april	tot	en	met	5	mei.	
Voor	spoedeisende	zaken	die	niet	kun-
nen	wachten	kunt	u	contact	opnemen	
met	dokter	Verheijen	(tel.	363355).

Herhaalrecepten	 kunt	 u	 rechtstreeks	
aanvragen	bij	de	apotheek.

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 

 

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864
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* VERRAS JE MOEDER MET EEN 
HIGH TEA (AL VOOR 2 P.) 

* ASPERGES MET HAM, KRIELTJES 
EN EI.  * ASPERGESOEP  
* BBQ  * BORRELPLANK 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gerlachusstr. 75, Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

U vindt alle informatie op onze website, u mag ook gewoon bellen. 

www.lekkergewoonuitloon.nl 
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Gemeente Loon op Zand  
zoekt schooluitvallers

Niet	 alle	 leerlingen	 nemen	 tijdens	 deze	
coronaperiode	 altijd	 trouw	 deel	 aan	 het	
online	onderwijs	of	komen	naar	school	om	
schoolwerk	op	te	halen.	Als	deze	leerlingen	
en	 hun	 ouders	 vervolgens	 niet	 bereikbaar	
zijn	 voor	 school,	 dreigen	 ze	 buiten	 beeld	
te	verdwijnen.

Noodzaak onderwijs
Vanaf	deze	week	gaat	de	leerplichtambte-
naar	 voordeurbezoeken	 afleggen	 bij	 deze	
leerlingen	en	ouders.	Dit	om	zowel	ouders	
als	leerlingen	te	stimuleren	contact	te	on-
derhouden	met	school	en	hen	te	wijzen	op	
de	 noodzaak	 en	 de	 plicht	 van	 het	 volgen	
van	onderwijs	op	afstand.

“We	willen	niet	dat	er	een	situatie	ontstaat	
dat	sommige	leerlingen	in	deze	coronatijd	
een	achterstand	 in	onderwijs	oplopen.	En	
we	willen	al	helemaal	niet	dat	we	kwetsba-
re	kinderen	nu	niet	in	het	vizier	hebben”,	
zegt	wethouder	Jan	Brekelmans,	die	eraan	
toevoegt	op	dit	moment	geen	 signalen	 te	
hebben	dat	het	 om	veel	 kinderen	 gaat	 in	
Loon	op	Zand.	“Maar	we	weten	natuurlijk	
niet	wat	we	niet	weten.	En	al	zou	het	in-
derdaad	 om	 slechts	 enkele	 gevallen	 gaan	
dan	willen	we	die	nog	kunnen	helpen.”

“Soms	is	het	geven	van	praktische	hulp	vol-
doende	om	ook	deze	kinderen	deel	te	laten	
nemen	aan	online	onderwijs.	Of	we	komen	
erachter	 dat	 ouders	 niet	 genoeg	 geïnfor-
meerd	zijn	over	de	situatie	rondom	onder-
wijs	voor	hun	kind.”

Planning
De	 scholen	 wordt	 gevraagd	 om	 aan	 de	
leerplichtambtenaren	 een	 overzicht	 met	
leerlingen	aan	te	leveren	die	nu	niet	deel-
nemen	aan	online	onderwijs	en	niet	bereik-
baar	 zijn.	 De	 leerplichtambtenaar	 maakt	
een	planning	om	al	deze	adressen	te	bezoe-
ken	en	koppelt	de	uitkomsten	terug	aan	de	
scholen.	Indien	nodig	vragen	ze	de	scholen	
om	aanvullende	hulp	 in	te	schakelen	voor	
het	kind	of	om	een	officiële	leerplichtmel-
ding	te	doen	via	het	verzuimloket.

Meer informatie
Bent	u	ouder	van	een	kind	dat	nu	geen	on-
line	onderwijs	volgt?	Neem	dan	contact	op	
met	de	school	van	uw	kind	om	navraag	te	
doen	of	hulp	te	vragen.	Informeer	naar	de	
mogelijkheden	 zodat	 uw	 kind	 niet	 onher-
stelbaar	achter	gaat	lopen	met	zijn	of	haar	
schoolwerk.	□



68

7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

info@ahkaatsheuvel.nl
www.ahkaatsheuvel.nl facebook.com/ahkaatsheuvel

“Bent u niet in staat om boodschappen 
te komen doen? Bel 0416-276 002 

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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Boeken lenen via Afhaalbieb en Boeken Bezorgservice

Bibliotheek Midden-Brabant is gestart 
met een Afhaalbieb en een Boeken Be-
zorgservice. De bibliotheken zijn dicht 
om de verspreiding van het coronavirus 
te stoppen. Met de Afhaalbieb en de Boe-
ken Bezorgservice kan de Bibliotheek 
toch zo veel mogelijk mensen aan boe-
ken helpen. Deze twee nieuwe diensten 
zijn speciaal bedoeld voor mensen die 
liever van papier lezen. Abonnees kon-
den al terecht in de online Bibliotheek. 
Daar zijn duizenden e-books te vinden. 
Voor leden en niet-leden is er ook de gra-
tis Luisterbieb-app en de Thuisbieb-app.

Boeken Bezorgservice
De	 Boeken	 Bezorgservice	 is	 speciaal	 voor	
70-plussers	die	geen	gebruik	kunnen	maken	
van	de	Afhaalbieb.	De	Bibliotheek	 is	deze	
service	 gestart	 omdat	 sommige	 abonnees	
van	70	jaar	en	ouder	hun	huis	in	deze	pe-
riode	niet	uit	kunnen	of	durven.	Sommigen	
hebben	ook	niemand	in	de	buurt	om	boe-
ken	voor	ze	op	te	halen	bij	de	Afhaalbieb.	
Medewerkers	van	de	Bibliotheek	bezorgen	
de	boeken	dan	gratis	aan	huis.	Je	kunt	je	
aanmelden	 voor	 de	 Boeken	 Bezorgservice	
door	 te	 bellen	 naar	 Bibliotheek	 Midden-
Brabant.	 Het	 telefoonnummer	 is	 013-464	
8510.	De	medewerkers	zijn	bereikbaar	van	
maandag	 tot	 en	met	 vrijdag	 van	 9.30	 tot	
12.00	uur.

Afhaalbieb
Bij	de	Afhaalbieb	kunnen	leden	van	de	Bi-
bliotheek	 een	 boekenpakket	 aanvragen.	
Medewerkers	van	de	Bibliotheek	stellen	de	
pakketten	 speciaal	 voor	 je	 samen.	 Ieder	
pakket	bestaat	uit	vijf	boeken.	Je	hoeft	de	
boeken	 pas	weer	 in	 te	 leveren	 als	 de	 bi-
bliotheken	weer	opengaan.	Je	kunt	bij	 je	
aanvraag	aangeven	voor	welke	 leeftijd	 je	
graag	een	pakket	wilt	hebben.	Als	 je	een	
pakket	aanvraagt	voor	een	volwassene	dan	
kun	je	aangeven	waar	de	boeken	over	moe-
ten	gaan.	Je	kunt	dan	kiezen	uit	‘spannend	
en	actief’,	 ‘liefde	en	 leven’	of	 ‘literatuur	
en	cultuur’.	Je	boekenpakket	kun	je	afha-
len	op	een	van	de	vier	locaties:	Bibliotheek	
LocHal,	 Bibliotheek	Heyhoef	 (Reeshof	Til-
burg),	 Bibliotheek	 Oisterwijk	 of	 Biblio-
theek	Waalwijk.
Je	 kunt	 je	 aanmelden	 voor	de	Afhaalbieb	
via	de	website:
www.bibliotheekmb.nl/afhaalbieb.

Meer	 informatie	 over	 het	 aanbod	 van		
Bibliotheek	Midden-Brabant	vind	je	op:
www.bibliotheekmb.nl. □
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Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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Wat gaat het worden 
vanaf 11 mei?

In	 het	 onderwijs	 zijn	 we	 allemaal	 in	 af-
wachting	 van	 nieuw	 bericht	 van	 de	 over-
heid:	Gaan	we	weer	open	vanaf	11	mei	en	
zo	 ja,	hoe	dan	en	onder	welke	voorwaar-
den?

Inmiddels	 heeft	 iedereen	 er	 vijf	 weken	
van	 thuisonderwijs	 opzitten.	 Digitaal	 be-
gint	het	al	aardig	te	wennen.	Wat	gaat	er	

goed	 en	 wat	
nog	 minder?	
Volop	feedback	
van	 leerlingen	
en	 ouders	 en	
soms	 ook	 van	
opa’s	en	oma’s	
die	soms	de	rol	
van	 de	 ouder	
waarnemen.	

Qinou,	 leerling	 groep	 8,	 vindt	 opa	 soms	
best	streng	t.a.v.	de	inhoud	van	zijn	werk,	
hij	gaat	liever	gewoon	naar	school…	Wij	als	
leerkrachten	 zijn	 superblij	 met	 zo’n	 opa	
die	een	stukje	begeleiding	op	zich	neemt!

Ook	 via	 foto’s	 en	 filmpjes	 van	 leerlingen	
blijven	we	 op	 de	 hoogte	 van	 vorderingen	
en	 ingezonden	 werk.	 “Mogen	 wij	 de	 En-
gelse	 opdracht	 (‘Hoe	 ervaar	 je	 het	 thuis-
werken?’)	 ook	 in	 de	 vorm	 van	 een	 vlog	
insturen?”	 Tuurlijk,	 alleen	 maar	 leuk!	 En	
sommige	leerlingen	worden	heel	inventief.
Voor	 een	 rekenopdracht,	 waarbij	 ze	 een	
zo	hoog	mogelijk	bouwwerk	van	alleen	pa-
pier	moesten	maken,	 kregen	we	een	 foto	
van	gestapelde	toiletrollen,	goed	voor	een	
hoogte	van	1710	mm…	hilarisch!

Veel	 leerlingen	 geven	 aan	 dat	 het	 best	
goed	gaat,	regelmatig	met	hulp	van	ouders	
of	broer/zus,	maar	dat	ze	vooral	de	sociale	
contacten	 op	 school	 en	 gezelligheid	 mis-
sen.	Heel	begrijpelijk!	Voor	ons	leerkrach-

ten	 blijft	 het	 ook	 vreemd	 aanvoelen	 om	
wel	met	de	 lesstof	 bezig	 te	 zijn	maar	de	
leerlingen	niet	 in	de	 klas	 zelf	 te	hebben.		
Teamvergaderingen	op	afstand	blijken	pri-
ma	en	heel	efficiënt	te	verlopen,	dat	dan	
weer	wel.
Het	mooie	weer	 van	 de	 afgelopen	weken	
zat	 mee	 en	 gaf	 extra	 dimensies	 aan	 het	
thuiswerken.	 Tekenen	 met	 water	 op	 ter-
rastegels,	lezen	in	een	hangmat,	lekker	in	
de	tuin	bezig	met	zaadjes	planten	voor	een	
opdracht	van	juf	José,	je	huiswerk	maken	
aan	de	tuintafel	onder	een	parasol;	aller-
lei	leuke	foto’s	ontvangen	we	van	ouders,	
mooi	om	te	zien!

Nu	 een	 welverdiende	 vakantie,	 voor	 veel	
ouders	 thuis	 wellicht	 ook	 een	 welkome	
time-out.	En	nu	maar	afwachten	hoe	het	er	
uit	gaat	zien	vanaf	11	mei.

Jenaplanschool De Vlinderboom  
Loon op Zand (17 april 2020)

 

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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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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.

Zie ook pag. 65



74

T
Nijmegen

 

Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

OSTEOPATHIE SENS LOON OP ZAND
Oranjeplein	21,	5175	BE,	0416-763000.

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

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

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

LOGOPEDIE LOON OP ZAND
Oranjeplein	21,	tel.	06-44452344	 	
e-mail:	info@logopedieloonopzand.nl	
website:	www.logopedieloonopzand.nl.

KINDEROPVANG MIDDEN BRABANT
website:	www.kinderopvangmb.nl
e-mail:	info@kinderopvangmb.nl,	tel:	278472.

GASTOUDERBUREAU BONTEKOE
Gespecialiseerd in gastouderopvang
Kerkstraat	5,	5175	BA		Loon	op	Zand.
Tel.	0416-532321	of	0648-948933,
website:	www.kinderopvangbrabant.nl,
E-mail:	bontekoe@kinderopvangbrabant.nl.

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

SENIORENVERENIGING LOON OP ZAND
Secretariaat:	Jan	Hertogh,	tel:	0416-362347
Kloosterstraat	50,	5175	BJ		Loon	op	Zand
e-mail:	secretaris@kbo-loonopzand.nl.
website:	www.kbo-brabant.nl.

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

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

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

BILJARTVERENIGING L.B.V.
Iedere	maandagavond	van	19.30	tot	24.00	uur	in	
De	Wetering.	Nieuwe	leden	zijn	altijd	welkom!

BRIDGECLUB LOON OP ZAND
Secretaris:	Lia	Vissere,	tel:	013-7858698,		 	
e-mail:	secretariaatbcloonopzand@gmail.com	 	
Maandag-	en	dinsdagavond	en	woensdagmiddag	
van	13.15	tot	16.30	uur	in	Café	Lily.

BUURT PREVENTIE TEAM ‘OUD LOON’
Spreekuur:	 1e	 donderdag	 v.d.	maand	 van	 9.00	
tot	10.30	uur	in	Venloene	m.u.v.	feestdagen	en	
vakanties.	Postadres:	Venloene	brievenbusnr.	8,	
e-mail:	melden@oudloon.nl.

BUURT PREVENTIETEAM MOLENWIJK
Postadres:	brievenbus	hal	Basisschool	De	Blok-
kendoos,	e-mail:	via:	www.bptmolenwijk.nl.

POPKOOR UNDERCOVER
Rep:	woensdag	van	20.00-22.30	uur	in	De	Wete-
ring.	e-mail:	info@popkoorundercover.nl
website:	www.popkoorundercover.nl.

OVERDAGKOOR STUIFZAND
Repetitie	elke	woensdagochtend	in	De	Kiosk.
Info:	Lia	de	Meijer,	tel:	362836.

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

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

ZANGGROEP KWINT
Wij	 zijn	 een	 popkoor	 en	 repeteren	 elke	 don-
derdag	van	20.00-22.30	uur	in	de	Blokkendoos,	
Ecliptica	26,	Loon	op	Zand.	Voor	meer	info	zie:	
www.zanggroepkwint.nl.

STICHTING MUZIEKOPLEIDING L.o.Z.  
Voor	informatie:	Bernadette	Essers-Jacobs,
tel.	363235	of	bernadette_essers@hotmail.com.

GEZELLIGHEIDSBAND HOPELOONS
Rep:	dinsdag	in	De	Kiosk	van	20.30	tot	22.30	uur.	
Info:	 Dorien	 Huinink	 dorienhuinink@home.nl,	
06-16068648	of	website:	www.hopeloons.nl.

POSTKANTOOR (in	Coop,	Oranjeplein	47)
Maandag	 t/m	 woensdag:	 8.00-19.00	 uur.	 Don-
derdag	 en	 vrijdag:	 8.00-20.00	 uur.	 Zaterdag:	
8.00-18.00	uur.	Zondag:	11.00-17.00	uur.
KLUSSEN- en DIENSTEN CENTRALE
Schotsestraat	4c,	Kaatsheuvel,	tel:	531573.
Open:	 maandag	 t/m	 donderdag	 van	 9.30	 tot	
12.00	 uur.	Aanvragen:	 via	 email:	 kdc@loonop-
zand.nl	en	via	onze	website:	www.kdc-loz.nl.
REPAIR CAFÉ LOON OP ZAND
Elke	3e	dinsdag	van	de	maand	in	De	Wete-
ring	van	19.00	tot	21.00	uur.
BIBLIOTHEEK 
De	Wetering,	 tel.	 363868.	Maandag	en	woens-
dag	 van	 13.30-17.00	 uur.	 Dinsdag	 en	 zaterdag	
van	 10.00-12.00	 uur.	 Vrijdag	 van	 13.30-20.00	
uur.	Inleveren	via	buitenbrievenbus.
MUZIEKVERENIGING CONCORDIA
Repetities	drumfanfare	elke	dinsdag	van	19.30	
tot	22.00	uur	in	Jongerencentrum	De	Kuip.
VOLLEYBALCLUB SET-UP
Trainingsavonden	 op	 woensdagavond	 voor	 de	
herencompetitie	en	recreanten	in	De	Wetering.
info:	www.vvsetup.nl	of	info@vvsetup.nl.
SCOUTING PASTOOR SIMONS GROEP
Klokkenlaan	44.	Voor	info:	www.scoutingpsg.nl.
Info of aanmelden:	info@scouting@psg.nl.
VERKEERSREGELAARSTEAM 
LOON OP ZAND
Secretaris	Wil	Oerlemans,	tel:	0416-757259.
e-mail:	vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie:	Anja	van	Balkom.
Tamboerstraat	1,	5175	TE		Loon	op	Zand,
tel:	363432,	e-mail:	info@devlinderboom.nl,
website:	www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur:	John	Arts.
Doelen	1,	5175	CP		Loon	op	Zand,
tel:	361594,	e-mail:	info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur:	Nick	de	Lange.
Ecliptica	26,	5175	XJ		Loon	op	Zand,	tel:	362335,
e-mail:	infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website:	www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN	voor	leden	BV	De	Vriendenkring	Ie-
dere	maandag,	 dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	de	ruimte	van	‘De	Lucht-
bode’	aan	de	Willibrordusstraat.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
Dag	en	nacht	bereikbaar	voor	een	gesprek	van	
mens	tot	mens	0900-0767.

PARKINSONCAFÉ MIDDEN-BRABANT
Iedere	 4e	 woensdag	 van	 de	 maand	 open	 van	
13.30-16.30	 uur	 in	 Hotel	 de	 Druiventros,	 Bos-
scheweg	11	te	Berkel-Enschot.

JEU DE BOULES COCHONNETCLUB
Accommodatie:	 Sportpark	 ‘De	 Klokkenberg’,	
Info:	www.cochonnetclub.nl.	
Dinsdag	 clubavond	 leden.	 Vrij	 boulen	 voor	 ie-
dereen:	 woensdagmiddag	 vanaf	 13.30	 uur	 en	
zondagochtend	vanaf	10.30	uur.

HEEMKUNDEKRING LOON OP ’T SANDT
Zaal	De	Kletterenhoef,	Klokkenlaan	44.
Secretaris:	Mevr.	Marij	Kruitwagen-Geukers
Ecliptica	66,	5175	XK		Loon	op	Zand
Tel:	06-10114684,	e-mail:		 	
sercretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.
website:	heemkundekringloonoptsandt.nl.

DE WETERING
Weteringplein	1,	Loon	op	Zand,	tel.	363736.

DE GEHEUGENWERKPLAATS
Voor	mensen	met	geheugenproblemen.
Website:	www.geheugenwerkplaats.nl.
Tel:	06-13085892,	info@geheugenwerkplaats.nl.

GYMNASTIEKVERENIGING KGV
Trainingstijden	in	sporthal	De	Wetering:
zaterdag	9.00	-	11.45	uur	vanaf	3,5	jaar;
donderdag	18.00	-	20.30	uur	vanaf	8	jaar.
Website:	www.kgvkaatsheuvel.com.

AANLEVEREN VAN KOPIJ
Tijdig	via	ons	e-mailadres:	 	
info@ronddetoren.nl.

TORENTJES
‘Torentjes’,	géén	bedrijfsmatige	adverten-
ties,	tekst	tijdig	aanleveren	(zie	data	hier-
onder)	via	ons	e-mailadres:
info@ronddetoren.nl.	 Torentjes	 bestaan	
uit	maximaal	 35	woorden	 in	 platte	 tekst.	
Kosten:	 €	 7,50	 te	 voldoen	 door	 over-
boeking	 naar	 bankrekening	 NL80 RABO 
0129793442	t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	
o.v.v.	‛Torentje	en	editienummer’.

Overige advertenties
Voor	 alle	 overige	 advertenties	 gelden	 de	
tarieven	die	u	op	onze	website:	
www.ronddetoren.nl	onder	‘Advertenties’	
kunt	inzien.
Sociale torentjes
Sociale	 ‘torentjes’	 (bedankt,	 gevonden,	
verloren)	zijn	gratis	en	kunnen	aangeleverd	
worden	zoals	hierboven	is	aangegeven.

MAHJONGCLUB DE VIER WINDEN
Iedere	 tweede	 woensdag	 van	 de	 maand	 om	
20.00	uur	vrij	spelen	in	Café	De	Kiosk.
website:	www.mahjongclubdevierwinden.nl.

TENNISVERENIGING LOON OP ZAND
website:	www.tennisloz.nl.

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	13	verschijnt	vanaf	26	augustus	 18	augustus	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.

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

Rond	 de	 Toren	 vermeldt	 in	 deze	 rubriek	
tal	van	geplande	activiteiten	 in	ons	dorp.	
De	overheid	 legt	 ons	momenteel	 ontmoe-
tingsbeperkingen	op	vanwege	het	besmet-
tingsgevaar	met	het	coronavirus.	Ook	kan	
de	 overheid	 aanvullende	maatregelen	 op-
leggen	waardoor	geplande	activiteiten	niet 
doorgaan.	Vanuit	Rond	de	Toren	kunnen	wij	
hierop	 niet	 altijd	 anticiperen.	Wij	 vragen	
hiervoor	om	uw	begrip.

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.

Juni
5 en 6:	 Tweedaagse	 sport-	 en	 spel-

spektakel.
7 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

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

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

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

21 Halve	Zolen	Festival	te	Drunen.	Voor	
info	zie:	www.halvezolenfestival.nl.

28 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

Juli
5 Markt	 Natuurlijk	 leven	 en	 genieten	

bij	Het	Witte	Kasteel.
21 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	

tot	21.00	uur.

Augustus
18 Repair	Café	in	De	Wetering	van	19.00	

tot	21.00	uur.





     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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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