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

Ik ben het kwijt

Gerard	van	Maasakkers	zong	het	al	heel	treffend	op	zijn	lp	van	1985:
“D’r	is	nog	iets	wa	ik	zeggen	wou.	’n	Kleinigheidje	mer.	’t	Is	goed	bedoeld	en	speciaal	
vur	jou.	Ik	wou	’t	efkes	kwijt.	Toen	ik	begon,	toen	wist	ik	’t	nog.	’t	Lag	veur	op	m’n	tong.
Waor	laot	ik	’t	nou.	D’r	was	toch	iets	wa	ik	zeggen	wou.	’n	Kleinigheidje	mer.	’t	Was	zo	
mooi.	Wa	was	’t	nou.	Verrek,	nou	ben	ik	’t	kwijt.”

Je	wilt	iets	zeggen	en	je	bent	het	kwijt.	Het	overkomt	ons	
allemaal	wel	eens	en	soms	denk	je:	“ga	weg	mijnheer	Alz-
heimer”.	Maar	dat	heeft	er	niks	mee	te	maken.	Het	hoort	
bij	het	ouder	worden	en	al	vroeger	dan	je	denkt	gaat	het	
geheugen	en	je	lijf	beetje	bij	beetje	trager	werken.	Mid-
den	in	een	zin	niet	op	dat	ene	woord	of	die	naam	kunnen	
komen,	zodat	je	hele	verhaal	plotseling	stopt	en	je	er	een	
draai	aan	moet	geven.

Bij	nemokennislink.nl	lezen	we	dat	verouderen	vanaf	dag	
nul	 aanvangt.	 “Verouderen	 begint	 al	 in	 de	 baarmoeder.	
Als	wij	kinderen	krijgen	zijn	we	al	behoorlijk	wat	jaartjes	
op	weg.	Toch	veroudert	de	mensheid	als	zodanig	niet.	Uit	
onze	‘oude	lijven’	ontspruit	steeds	weer	jong	leven.	Onze	geslachtscellen,	en	dan	met	
name	de	eicellen	bezitten	namelijk	het	geheime	recept	om	van	elke	oude	cel	weer	een	
kakelverse	te	maken.	De	ontwikkeling	vooruit	gaat	door	tot	ongeveer	ons	dertigste	 le-
vensjaar.	Dan	zijn	onze	spiermassa,	de	dichtheid	van	onze	botten,	de	capaciteit	van	ons	
hart-	en	bloedvatstelsel	allemaal	maximaal.	De	productie	van	de	geslachtshormonen	oes-
trogeen	en	testosteron	is	op	zijn	top	en	de	aanleg	van	ons	brein	is	volbracht.	De	balans	
slaat	nog	door	ten	gunste	van	de	opbouw,	niet	van	de	afbraak.	Die	piek	duurt	even,	maar	
daarna	gaat	ons	lichaam	aan	het	afbouwen.”

En	daarna	kunnen	we	ons	misschien	maar	beter	bezighouden	met	de	vraag	hoe	we	het	
verouderingsproces	zo	soepel	en	prettig	mogelijk	kunnen	laten	verlopen.	Ouder	worden	
we	hoe	dan	ook,	maar	hoe	voorkomen	we	alle	vervelende	bijverschijnselen?
Automatisch	komt	ook	de	vraag	wanneer	we	moeten	stoppen	met	het	bestrijden	van	die	
bijverschijnselen	omdat	het	mooi	is	geweest.	Wel	een	vraag	met	vele	facetten,	en	ver-
gaande	ethische	consequenties.

Rond	de	Toren	heeft	vast	ook	niet	het	eeuwige	leven.	Het	verouderingsproces	heeft	nog	
geen	diepe	sporen	nagelaten	en	we	verjongen	nog	steeds	met	nieuwe	cellen,	zodat	we	
weer	een	kakelvers	nieuw	nummer	het	levenslicht	kunnen	laten	zien.
Toen	ik	begon	toen	wist	ik	’t	nog.	’t	Lag	veur	op	m’n	tong.	Wa	was	’t	nou?	Verrek,	nou	ben	
ik	’t	kwijt.	O,	ja,	we	hopen	dat	u	weer	het	nodige	leesplezier	aan	dit	nummer	beleeft.
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Gezocht, gevraagd,  
gevonden!?
In kranten en tijdschriften zie je vaak dat 
er zaken worden gezocht, gevraagd en 
aangeboden. De zolder en schuur worden 
in het voorjaar, en zeker in deze coro-
natijd, eindelijk eens opgeruimd en dan 
kom je weer dingen tegen uit vervlogen 
tijden. Tijd om te ontspullen.
Zo	viel	mijn	oog	op	de	aanbieding	van	een	
grote	zak	met	breiwol,	gratis	af	te	halen.	
En	het	is	niet	de	enige	aanbieding	van	brei-
wol.	Ook	zijn	er	veel	brei-	en	haakpatronen	
in	 de	 aanbieding.	 Eveneens	 twee	 vuilnis-
zakken	met	 lappen	en	 lapjes	 stof.	Na	 af-
spraak	in	de	voortuin	gratis	ophalen.	Klinkt	
raar,	maar	wel	passend	in	de	coronatijd.

Pennen en emancipatie
De	breiwol	 liet	mijn	gedachten	teruggaan	
naar	de	tachtiger	jaren	van	de	vorige	eeuw.	
Ik	was	een	beginnend	docent	aan	de	soci-
ale	academie	in	Breda	bij	de	opleiding	tot	
verpleegkundige	 in	 de	 maatschappelijke	
gezondheidszorg,	 zeg	 maar	 de	 wijkver-
pleegkundige.	Tijdens	de	les	werden	twee	
soorten	pennen	gebruikt.	Naast	balpennen	
tikten	ook	de	breipennen	er	 lustig	op	los.	
Dat	 was	 in	 die	 tijd	 bij	 dit	 soort	 volwas-
senenonderwijs	 heel	 gebruikelijk.	 Net	 zo	
gebruikelijk	als	het	roken	van	de	docent	in	
de	 klas.	 Die	 wijkverpleegkundigen	 waren	
toch	een	beetje	vreemde	eenden	in	de	so-
ciale	academie.	Behalve	op	het	gebied	van	
emancipatie,	daar	pasten	ze	prima.

In	 de	 jaren	 tachtig	 gingen	 afgestudeerde	
wijkverpleegkundigen	 nog	werken	bij	 een	
plaatselijke	 kruisvereniging	 van	 het	 Wit	
Gele	Kruis.	Ze	hadden	dan	enerzijds	de	zorg	
en	verantwoordelijkheid	over	de	jeugdzorg	
en	consultatiebureau’s	samen	met	vaak	de	
huisarts	van	het	dorp	of	wijk.	En	anderzi-
jds	ook	de	zorg	voor	de	ouderen	en	mensen	
die	verpleegkundige	zorg	nodig	hadden	 in	

de	wijk.	Allround	werken	heette	dat.	 Zo-
dat	was	even	een	uitstapje	naar	aanleiding	
van	die	zak	breiwol.	Maar	wat	te	zeggen	de	
van	volgende	vraag:	‘Een	volkstuinverenig-
ing	is	op	zoek	naar	een	paar	gebruikte	bag-
gerbeugels.	Wie	heeft	er	nog	eentje	liggen	
in	 zijn/haar	 schuur?’	Wikipedia	 helpt	mij	
gelukkig.

Een	 baggerbeugel,	 ook	 wel	 trekbeugel	
of	 flodderbeugel	 genoemd,	 is	 een	 soort	
schepnet	 met	 een	 lange	 steel.	 Aan	 het	
uiteinde	van	de	houten	steel	zit	een	afge-
platte	 ijzeren	 ring,	waaraan	aan	de	voor-
kant	een	schraapplaat	is	bevestigd.	Aan	de	
achterkant	van	de	ring	bevindt	zich	een	net	
of	mand.	Het	veen	werd	in	het	net	aan	wal	
getrokken	of	 in	een	platte	schuit	gedepo-
neerd.	De	baggerspecie	werd	vervolgens	op	
een	legakker	gelegd	zodat	er	na	ontwate-
ring	turf	van	kon	worden	gemaakt.	Nou	dat	
weten	we	dan	ook	weer.

Geheugenproblemen
Weer	een	andere	vraag	is:	Wie	kent	de	rest	
van	het	volgende	versje?
‘In een hoekje in het halfduister zitten 
Jetje, Doortje en Marie,
ze zeggen niet een woordje maar fluis-
teren alle drie.’

Een	opvang	voor	dementerenden	zoekt	een	
robothond	of	poes	om	te	kunnen	knuffelen	
en	grammofoonplaatjes	voor	de	dementen-
disco.
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Af	 te	 halen:	 van	 verzamelaar:	 50	 potjes	
met	zand	uit	heel	de	wereld.

Twee	cassettes	Le	Nez	du	Vin	met	78	flesjes	
met	wijnaroma’s.	Dat	 is	echt	 iets	voor	de	
beginnende	 wijnliefhebber.	 Leren	 ruiken	
en	herkennen	van	aroma’s	in	de	wijn.	Vast	
een	 afgestudeerd	 vinoloog	 die	 het	 niet	
meer	nodig	heeft	of	iemand	wiens	reukver-
mogen	 is	 verdwenen	 en	 die	 helaas	moest	
stoppen	met	de	cursus.

Het	aanbod	van	tijdschriften,	al	of	niet	in-
gebonden,	is	ook	zeer	divers	en	omvat	de	
meest	 vreemde	 tijdschriften	van	Libelles,	
reismagazines,	 railmagazine	 tot	 oorlogs-
kranten.

Gereedschap of onderdelen
Het	klinkt	best	wel	spannend	dit	soort	vra-
gen	of	aanbod,	ook	al	begrijp	je	niet	altijd	
waar	het	over	gaat.	Zo	vraagt	iemand	een	
cyclomaaier	 van	 PZ	 1.35	m	 of	 een	 goede	
accu	 DE	 9074,	 12	 V,	 1,3	Ah	 voor	 DeWALT	
accuboormachine	DW	927	Type	11.	Ook	 is	
er	vraag	naar	een	schakelunit	voor	aan	het	
stuur	van	een	Fiat	Stilo	Abarth.
En	 een	 bedankje:	 ‘Op	 mijn	 oproep	 voor	
FDC’s	kreeg	ik	meer	dan	honderd	reacties.
Fijn,	maar	geen	idee	waar	het	over	gaat.

Bril
‘Een	aantal	jaren	geleden	kocht	ik	een	bril	
van	Zenka	met	opzetfrontjes.	Deze	bril	 is	
uit	de	handel	genomen.	Wie	heeft	er	nog	
frontjes	voor	liggen?’	Deze	mevrouw	heeft	
het	 begrepen.	 Spullen	moet	 je	 duurzaam	
gebruiken	en	met	een	nieuw	frontje	hoef	
je	niet	elk	jaar	een	nieuwe	bril	te	kopen.

Even tussendoor:
Je	 leest	 steeds	 dat	 er	 geen	 mondkapjes	
meer	 zijn.	 De	 oogkleppen	 waren	 al	 veel	
langer	op,	zo	schrijft	Tony	vd	Meulen	in	zijn	
column	in	het	Brabants	Dagblad.
Spellen,	puzzels	worden	te	kust	en	te	keur	
aangeboden	 en	 gevraagd	 tegen	 de	 verve-

ling.	Een	gefrustreerde	puzzelaar	schrijft:	
‘Ik	ben	dankbaar	dat	nu	mijn	grootste	zorg	
het	 oplossen	 van	 sudoku’s	 is.	 De	 krant	
plaatst	 extra	 sudoku’s.	 Ik	 schaarde	 me	
altijd	 in	 de	 categorie	 ‘expert’.	 Nu	 blijkt	
dat	 de	 4-sterren-sudoku’s	 vaak	 leiden	 tot	
voor	mij	onoplosbare	puzzels.	Wie	kan	mij	
tips	geven	om	ze	op	te	lossen?	Een	gefrus-
treerde	 ‘expert’.	 Nou	 ik	 niet,	 want	 met	
een	zekere	vorm	van	dyscalculie	 zijn	alle	
sudoku’s	onoplosbaar.

Personen gezocht
Ook	personen	zijn	een	gewild	onderwerp.	
Men	zoekt	iemand	die	in	de	Tweede	Wereld-	
oorlog	een	tijdje	bij	hen	in	huis	heeft	ge-
woond.	Of	 iemand	zoekt	nazaten	van	een	
bepaalde	familie	of	nabestaanden	van	een	
schilder	 om	 een	 aquarel	 terug	 te	 geven.	
Welke	 verhalen	 zouden	 hier	 achter	 schuil	
gaan?
Mensen	willen	graag	helpen	bij	het	bonnen	
sparen	 van	DE-	 en	Perla	 voor	de	 voedsel-DE-	 en	Perla	 voor	de	 voedsel-a	 voor	de	 voedsel-
bank	tot	AH-voetbalplaatjes.	‘Wij	vroegen	
voor	 onze	 familiereünie	 Efteling-korting-
kaarten.	 We	 kregen	 honderden	 reacties.	
Hartverwarmend!’

Boeken
De	vraag	en	het	aanbod	van	boeken	is	te-
veel	om	op	te	noemen	en	zeer	gevarieerd:
grootletterboeken,	 mijn	 poesiealbum.		
Boeken	 voor	 en	 door	 journalisten,	 gratis.	
Ik	leg	ze	op	het	bankje	voor	m’n	huis.	Heel	
interessant,	aldus	de	aanbieder.
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En	 van	 het	 volgende	 aanbod	 gaat	 mijn	
jeugdig	hart	dan	weer	sneller	kloppen:
Aangeboden:	‘vier	boeken	van	Jan	Nowee:	
Arendsoog	Witte	 Veder	 2,	 De	 goudkoorts,	
De	jacht	op	de	grijze	hengst	en	Arendsoog	
in	 de	 knel.	 Ook	 de	 kinderboeken	 Oki	 en	
Dokie.

Deze	 springt	 er	 uit:	 ‘Ik	 zoek	 mijn	 boek	
Franse	 werkwoorden	 van	 de	 middelbare	
school:	 Le	 verbe	 français.	Auteurs:	 Land-
graaf	en	Lijfering.	Het	liefst	een	druk	van	
eind	 jaren	 ’70.’	 Bij	 bovenstaande	 vraag	
gaat	mijn	 fantasie	werken.	 Ik	 zie	 dan	 ie-
mand	 voor	 me	 die	 dit	 Franse	 werkwoor-
denboek	 door	 zijn	 vingers	 laat	 glijden	 en	
koestert	 en	 dat	 er	 allerlei	 herinneringen	
opkomen	 aan	 die	 leraar	 of	 lerares	 Frans,	
de	stem	van	die	man	of	vrouw,	de	geur	die	
in	de	klas	hing,	de	platen	die	aan	de	wand	
hingen,	enz.
Muziek
Muziek	 ontbreekt	 natuurlijk	 ook	 niet.	
Feest-	en	dansmuziek	jaren	60,	70,	80	en	
Top	 40	 van	 nu.’	 ‘Wie	 helpt	 mij	 aan	 cas-
settes	met	 opnamen	 van	 oude	 clubmixen	
uit	 het	 radioprogramma	 TROS	 Dancetrax	
van	 Martijn	 Krabbé.	 En	 aangeboden	 een	
partituur	van	de	Matthäus	Passion.	Gedrukt	
in	Leipzig	in	1935.

Diversen
Je	verzint	het	niet	maar	zelfs	tegels	wor-
den	 gezocht.	 Je	 zult	 maar	 net	 een	 vier-
kante	meter	nodig	hebben	bij	een	verbou-
wing	en	je	wilt	niet	de	hele	vloer	of	wand	
opnieuw	betegelen.
‘Ik	 ben	 op	 zoek	 naar	 de	 eau	 de	 toilette	
Background	van	Jil	Sander.	Ik	kan	deze	ner-
gens	meer	vinden.’	Och,	mevrouw	er	zijn	
geurtjes	genoeg.	Stap	eens	in	een	nieuwe	
geurwereld	en	probeer	iets	anders.
Een	 mijnheer	 is	 met	 pensioen	 en	 wil	 nu	
nooit	meer	een	kostuum	aan.	Hij	heeft	gra-
tis	11	kostuums	maat	54	voor	de	liefhebber.

Dit	aanbod	is	dan	weer	erg	charmant.	Ook	

handig	om	de	doelgroep	er	bij	te	vermel-
den.	‘Voor	een	toneelvereniging	heb	ik	een	
ouderwetse	telefoon	met	draaischijf.’

Zou	 deze	 oproep	 iets	 opleveren?	 ‘Dag		
dronepiloot,	ik	zou	graag	een	luchtfoto	van	
mijn	huis	in	aanbouw	willen	hebben.’

Van	de	volgende	vraag	gaat	je	fantasie	ook	
aan	 het	 werk:	 ‘Voor	 de	 patiënten	 in	 een	
psychiatrisch	ziekenhuis	zoek	 ik	keycords.	
Tekst	of	reclame	is	geen	probleem.	Er	moet	
wel	een	veiligheidsslot	op	zitten.’

‘Ik	 heb	een	uitgebreide	 set	Märklin-trein-
en	uit	de	jaren	’60.	Voor	mij	van	emotio-
nele	waarde.	Dus	wie	heeft	een	idee	voor	
schenking	aan	een	goed	doel?’	 Ik	ken	wel	
een	treinliefhebber	die	zich	wil	aanbieden	
als	goed	doel.

Herkenbaar
Heb	 je	 net	 je	 voorraad	 printerinkt	 aan-
gevuld	 en	 dan	 gebeurt	 het.	 ‘Mijn	 oude	
printer	 heeft	 de	 geest	 gegeven	 en	 in	 de	
nieuwe	passen	uiteraard	andere	cartridges.	
Tegen	verzendkosten	heb	ik	nu	tien	inktpa-
tronen	van	Canon	CLI-551	over.’

Kortom	 deze	 rubrieken	 zijn	 een	 bron	
van	 vermaak,	 verbazing,	 verwondering,	
herkenning,	fantasie	en	nostalgie.	Een	ma-
nier	om	contact	met	elkaar	te	hebben	met	
toch	voldoende	sociale	afstand.

Premier	 Conte	 heeft	 gezegd:	 ‘Rimaniamo	
distanti	 oggi	 per	 riabbracciarci	 domani’,	
dit	 betekent	 zoveel	 als	
‘We	 blijven	 vandaag	
ver	uit	elkaar	om	elkaar	
morgen	te	omarmen’.

En	 daar	 gaan	 we	 maar	
voor.	Maar	ga	ondertus-
sen	ook	rustig	door	met	
ontspullen.

Redactie: Ton Kalkers
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Loon niet zonder De Kiosk,    
De Kiosk niet zonder Loon
We	gaan	even	terug	naar	de	vorige	editie	
van	 Rond	 de	 Toren,	 waarin	 onderstaande	
passage	 te	 lezen	 was	 in	 een	 ‘coronaver-
haaldonatie’	 (wellicht	 een	 mooi	 woord	
voor	 in	 het	 zogenaamde,	 recentelijk	 ont-
stane,	coronawoordenboek)

Over deze, niet weg te denken, onmisbare, 
in het middelpunt van ons prachtige dorp, 
altijd gezellige, net van eigenaar gewissel-
de kroeg, feestlocatie, koffietentje, lunch-
café, restaurant, gaat dit artikel niet, 
maar ik maak even gebruik van deze dwa-
ling om eigenaar en personeel een hart on-
der de riem te steken in deze barre tijden. 
Wellicht kan de Loonse bevolking op een of 
andere manier bijdragen aan het voortbe-

staan van deze spil in het dorp. Ideeën zijn 
welkom.

Het	zou	zomaar	kunnen	dat	op	het	moment	
dat	 Toren-editie	 nummer	 8	 werd	 rondge-
bracht,	er	plannen	werden	gesmeed	om	bij	
te	 dragen	 aan	 het	 voortbestaan	 van	deze	
‘Huiskamer	van	Loon	op	Zand’.	Daar	waar	
de	auteur	van	bovengenoemd	artikel	onge-
veer	20	woorden	gebruikte	om	weer	te	ge-
ven	wat	De	Kiosk	voor	ons	dorp	betekent,	
doet	 Jeroen	 Punt	 van	 ‘Mountainbikeclub	
Factory	Team’	dat	in	6,	en	dat	mede	omdat	
onze	plaatsnaam	uit	drie	woorden	bestaat,	
kun	je	nagaan.
Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 vrouwen	 gemid-
deld	 drie	 keer	 zoveel	 woorden	 gebruiken	
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dan	 mannen,	 is	 dat	 ook	 weer	 verklaard.
Een	van	de	zeer	welkome	ideeën	komt	dus	
van	 Jeroen	 van	 ‘Mountainbikeclub	 Facto-
ry	Team’.	 En	 inderdaad,	Toren	 8	was	 net	
verspreid	 en	 het	 idee	 werd	 geboren:	 “Ik	
zat	onderweg	naar	huis	 in	de	auto	 vorige	
week	donderdag	(23	april)	toen	ik	het	idee	
kreeg.	 Vorige	 week	 na	 het	 mountainbi-
ken	heb	 ik	mijn	plannetje	besproken	met		
Michel	Visser	en	op	Koningsdag	hadden	we	
de	doneersite	in	de	lucht”,	aldus	Jeroen.

Crowdfunding van formaat
Het	zal	niemand	ontgaan	zijn	dat	het	niet	
bij	 een	 idee	 gebleven	 is.	 Deze	 crowdfun-
dingactie	 is	 inmiddels	 al	 uitgegroeid	 tot	
eentje	 van	 groots	 formaat.	 Ook	 dit	 keer	
klopt	de	regelmatig	terugkerende	uitdruk-
king	 binnen	 Loon:	 waar	 een	 klein	 dorp	
groot	in	is!

In	een	interview	met	Omroep	Brabant	van	
29	april	jl.	 is	te	lezen	waarom	deze	actie	
hard	nodig	is:

Omdat de nieuwe eigenaren De Kiosk pas 
begin maart hebben overgenomen, ko-
men ze niet in aanmerking voor de steun-
maatregelen die voor ondernemers zijn 

opgetuigd. Jeroen Punt: “Het kan niet zo 
zijn dat door een fout van de overheid 
zo’n kroeg niet kan blijven bestaan. Ie-
mand stopt al z’n spaargeld erin, maar 
komt niet voor zo’n regeling in aanmer-
king. Ze hebben tien man personeel, dat 
is niet te doen.”

En verder: “Het doel is om € 20.000 op te 
halen, maar het mag wat Jeroen betreft 
nog wel veel meer zijn. Zoveel als maar 
kan. Alles wat we voor ze ophalen is een 
druppel op een gloeiende plaat, voor een 
bedrijf dat al zo lang dicht is.”
Nog	een	leuk	detail:	ook	Joost	Boons,	‘pati-
ent	zero’	over	wie	Rond	de	Toren	in	editie	7	
van	8	april	uitvoerig	berichtte,	fietst	mee.

Belangrijke informatie voor 16 mei
Tot	 slot	 zeer	 belangrijke	 informatie	 om-
trent	 deze	 actie,	 overgenomen	 van	 het	
door	de	organisatie	op	Facebook	geplaatste	
bericht	op	pagina	11.

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Zaterdag	 16	 mei	 is	 het	 zover,	 dan	 gaan	
onze	 deelnemers	 fietsen	 voor	 De	 Kiosk!	
Maar	voor	we	zover	zijn,	willen	we	graag	
eerst	het	een	en	ander	communiceren!

•	Alles	gaat	in	overleg	met	de	gemeente	en	
binnen	de	richtlijnen	van	het	RIVM.

•	Het	is	GEEN	evenement.
•	Onze	snelle	rijders	gaan	NIET	in	groepen	
fietsen.

•	Er	worden	verschillende	routes	gereden,	
om	drukte	te	vermijden.

•	Er	is	niets	te	zien,	geen	aankleding,	geen	
stoeltjes	langs	de	route,	geen	startboog.

•	Het	 is	dus	NIET	de	bedoeling	om	op	die	
dag	 als	 toeschouwer	 langs	 de	 route	 te	
gaan	staan,	want	er	is	niets	te	zien!

Radio	LOZZZEO	zal	speciaal	voor	deze	ac-
tie	‘for	one	day	only’,	live	uit	gaan	zenden	
vanuit	een	GESLOTEN	Kiosk.
Daarbij	 zullen	 er	 meerdere	 verslaggevers	
aanwezig	zijn,	die	live	op	de	radio	vertel-
len	hoe	onze	mannen	eraan	toe	zijn.	Ook	
zullen	we	live	beelden	uitzenden	via	onze	
social	media!

Dus	 stem	 op	 16	 mei	 nogmaals	 af	 op	 Ra-
dio	LOZZZEO,	zorg	voor	een	hapje	en	een	
drankje	 en	 blijf	 vooral	 thuis!	 Afstemmen	
kan	via:	radio.loonsedorpskwis.nl.
Het	tijdstip	van	uitzenden	wordt	later	be-
kend	gemaakt,	dus	houd	onze	pagina	én	die	
van	de	Loonse	Dorps	Kwis	goed	in	de	gaten!	

Voor nog meer info en donaties: 
www.steundekiosk.nl

Uiteraard	 zal	 in	 de	 volgende	 Toren-editie	
uitgebreid	 worden	 teruggeblikt	 op	 dit	 nu	
al	 zeer	 geslaagde,	 fantastische	 initiatief	
waarvan	de	teller	bij	het	schrijven	van	dit	
artikel	staat	op	ruim	€	19.000,-!

Samen maar toch thuis, samen voor de 
Kiosk, samen sterk!

Redactie: Petra Holsheimer

Maar	wat	gaan	we	dan	wel	doen?	Het	is	na-
tuurlijk	de	bedoeling	dat	iedereen,	die	ge-
doneerd	heeft,	 ook	 alle	 inspanningen	 van	
onze	topsporters	kan	volgen!	Daar	hebben	
we	dan	ook	de	perfecte	oplossing	voor!

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Steven Brunswijk steunt WeCareNL

Nu al € 30.000,-   
opgehaald voor de horeca

Presentator	en	cabaretier	Steven	Brunswijk	
is	 voortaan	ook	één	van	de	ambassadeurs	
van	WeCareNL	dat	 cadeaubonnen	 voor	de	
horeca	 uitdeelt	 aan	 zorgpersoneel.	 Het	
idee	is	simpel:	iedereen	die	de	helden	van	
de	zorg	wil	bedanken	voor	het	harde	werk	
tijdens	deze	crisis,	 kan	een	bedrag	done-
ren.	WeCareNL	koopt	daarvan	cadeaubon-
nen	bij	horeca	in	een	regio	naar	keuze.

Als	de	omstandigheden	het	weer	toelaten	
kunnen	 zorgmedewerkers	 de	 waardering	
direct	verzilveren	met	een	heerlijke	avond	
uit	met	vrienden,	partner	of	gezin.	Een	be-
langrijke	steun	in	de	rug	voor	twee	secto-
ren:	met	 een	 donatie	wordt	 het	 zorgper-
soneel	bedankt	én	de	horeca	ondersteund.	
Tot	juni	kunnen	Nederlanders	hun	waarde-
ring	 concreet	maken	 door	 te	 doneren	 via	
www.wecarenl.nl.

Steven	 twijfelde	 geen	 seconde	 toen	 hij	
hiervoor	 werd	 gevraagd.	 Op	 Instagram	
roept	 hij	 in	 onvervalst	 Tilburgs	 iedereen	

op	 WeCareNL	 te	 ondersteunen:	 “Hedde	
gij	’n	bietje	geld	over,	gaat	voor	jou	alles	
gewoon	 door?	 Hedde	 gij	 gewoon	werk	 en	
een	fatsoenlijk	 inkomen?	Mooi!	Stort	wat!	
Bij	 men	 is	 ’t	 geld	 ook	 opgedroogd,	 geen	
show,	geen	televisie,	himmel	niks,	geen	in-
terviews,	niks.	Maakt	niet	uit,	gewoon	een	
klein	beetje	doneren.”

Het	initiatief	WeCareNL	heeft	inmiddels	de	
eerste	€	30.000	opgehaald.	Dat	zijn	1.200	
bonnen	van	€	25,-!	Een	gedeelte	van	deze	
bonnen	werd	eerder	deze	maand	al	uitge-
reikt	aan	zorgmedewerkers	door	de	andere	
ambassadeur	 van	 WeCareNL:	 Robèrt	 van	
Beckhoven.

Over WeCareNL
WeCareNL	 is	 ontstaan	 in	 Tilburg,	 de	 stad	
van	de	eerste	coronabesmetting	op	Neder-
landse	grondgebied,	gelegen	in	Noord-Bra-
bant,	de	provincie	die	 relatief	gezien	het	
zwaarst	te	lijden	heeft	onder	de	uitbraak.

Vanuit	 de	 stad	 ontstond	 bij	 verschillende	
individuen	grote	behoefte	om	iets	terug	te	
kunnen	doen	voor	de	samenleving:	richting	
de	zorgmedewerkers	van	wie	elke	dag	het	
uiterste	wordt	gevraagd,	maar	ook	richting	
de	horeca	van	wie	de	inkomsten	compleet	
zijn	stilgevallen.

“En	 juist	 de	 horeca	 biedt	 ons	 straks	 een	
plek	waar	we	weer	 samen	kunnen	 komen	
als	alle	maatregelen	achter	de	rug	zijn”,	al-
dus	initiatiefnemer	Jordy	Sweep.	Hij	hoopt	
dat	ook	andere	steden	in	Nederland	zullen	
volgen:	“Met	de	steun	uit	de	rest	van	het	
land	kunnen	we	niet	alleen	in	Tilburg	maar	
in	 heel	 Nederland	 zorg-	 en	 horecaperso-
neel	een	hart	onder	de	riem	steken.”	□
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Hallo allemaal

Ik	 zal	 me	 even	 voorstellen.	 Mijn	 naam	 is	
Riny	 Verschure.	 Ik	 woon	 samen	met	mijn	
vrouw	via	‛Prisma	beschermd	wonen’	al	zes	
jaar	in	Kaatsheuvel.	Mijn	wens	was	om	een	
eigen	disco	te	starten	in	Kaatsheuvel,	spe-
ciaal	voor	mensen	met	een	verstandelijke	
beperking.	 Dit	 is	 mijn	 doelgroep	 en	mijn	
wens	is	uitgekomen,	in	samenwerking	met	
ContourdeTwern,	 mijn	 begeleidster	 van	
Prisma	en	de	voorzitter	van	buurthuis	Pan-
nehoef	 in	 Kaatsheuvel.	 Van	 deze	 mensen	
heb	ik	veel	steun.

Mijn	 disco	 heet	 “Disco	 soos	 de	 Vrolijke	
Noot”.	Ik	doe	dit	nu	twee	jaar	met	liefde	
en	 plezier.	 Er	 komen	 veel	 personen	 met	
een	 verstandelijke	 beperking.	 De	 soos	 in	
buurthuis	Pannehoef	 is	elke	derde	vrijdag	
van	de	maand.	Ik	werk	ook	samen	met	‘Dis-
co	De	Voorkant’	uit	Vlijmen.	Sinds	een	jaar	
ben	ik	daar	ook	vrijwilliger-dj.	Onze	wens	
is	 dat	 er	 steeds	 meer	 gezinnen,	 familie,	
bewoners	met	een	beperking	naar	de	disco	
komen.	 Iedereen	 is	 van	 harte	welkom	bij	
ons.	Jullie	kunnen	ons	vinden	op	Facebook:	
g-disco	de	vrolijke	noot.	Ik	draai	ook	voor	
ouderen	en	op	feestjes.	□

 °Een flinke kraanwagen moest donderdag 30 april 
worden ingezet om in de Van den Hummelstraat 
bouwelementen over een woning te tillen. 
(Foto: Ruud Peters)

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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De toekomst  
van Loon op Zand

Ons	kerkdorp	Loon	op	Zand	is	begrijpelijk	
in	de	ban	van	het	coronavirus	en	hopelijk	
keert	het	tij	en	wordt	er	meegeleefd	met	
inwoners	 die	 erdoor	 getroffen	 zijn.	 Toch,	
al	pratende	over	de	zorgelijke	ontwikkelin-
gen	en	de	toekomst	van	Loon	kwamen	wij	
het,	door	een	van	ons	ingezonden	schrijven	
tegen	 van	 8	 jaar	 geleden	 in	 het	 Brabants	
Dagblad	 van	 6	maart	 2012.	Als	 u	 het	 on-
derstaande	leest	kunt	in	plaats	van	Kaats-
heuvel	lezen:	“treurniswekkende	stand	van	
zaken	Loon	op	Zand/de	Wetering”.

Loon op Zand herindelen.   
(6 maart 2012 BD)

De gemeente Loon op Zand verkeert fi-
nancieel in zwaar weer. Het vorige college 
heeft er een potje van gemaakt, al zijn er 
al veel langer ook bestuurlijke problemen. 
Na menige reorganisatie functioneert het 
ambtelijk apparaat nog steeds onvoldoen-
de.
Wordt het eens geen hoog tijd, gezien de 
financiële situatie en natuurlijk het Brui-
send Dorpshart en niet in het minst doordat 
steeds meer taken vanuit Den Haag ook op 
het bordje komen van de kleine gemeen-
ten, om de koe bij de horens te pakken en 
herindeling bespreekbaar te maken?
Ik ben er geen voorstander van om verder 
te koersen op nauwere samenwerking met 
Waalwijk en geforceerd onze zelfstandig-
heid als gemeente te handhaven. Het kost 
ook een hoop geld.

Mijn voorstel is om op zeer korte termijn 
de politieke discussie aan te gaan om te 
herindelen, en dan met dien verstande dat 
de kern De Moer naar de gemeente Dongen 
kan gaan, Kaatsheuvel komt bij Waalwijk 
en de kern Loon op Zand, wordt net als bij-

voorbeeld Udenhout, gemeente Tilburg.
Als je de discussie nu aangaat en het lef 
hebt om daar een besluit over te nemen, 
kun je daadwerkelijk als politiek invulling 
gaan geven aan het op orde brengen van 
het nu treurnis wekkende dorpshart van 
Kaatsheuvel.
Bij dit alles hoort bij de politieke partijen 
voorop te staan: wat is het belang van onze 
23.000 inwoners en hoe wordt dat belang 
het beste gediend?

Zoals ik betoogd heb, is mijn keuze duide-
lijk. Wellicht dat de rijksoverheid financi-
eel wil bijdragen aan de herindeling en het 
in die zin draaglijker maakt.
Ik realiseer mij dat het bij deze en gene 
allerlei vragen en emoties oproept, maar 
laat onverlet dat herindelen op de agenda 
moet komen.

Wim Meulesteen (voormalig raadslid PvdA 
2006/2010 Loon op Zand)

Na	 acht	 jaar	 is	 er	 weinig	 veranderd	 en		
illustreert	 het	 ingezonden	 schrijven	 hoe	
actueel	de	problematiek	nog	steeds	is.

De	huidige	bestuurlijke	zorgen	brengen	ons	
drieën	van	‘Loon	naar	Tilburg’	ertoe	om	op-
nieuw	in	de	pen	te	klimmen.	De	politieke	
partijen	denken	na	hoe	men	nu	verder	moet	
om	de	bestuurlijke	toekomst	bespreekbaar	
te	maken.	Des	te	urgenter	nu	uit	een	publi-
catie	van	de	NRC	op	1	mei	blijkt	dat	de	ge-
meente	Loon	op	Zand	hoort	bij	de	categorie	
van	25%	van	de	gemeenten	met	het	hoog-
ste	risico	wat	betreft	de	solvabiliteit	(mate	
waarin	 de	 gemeente	 aan	 haar	 financiële	
verplichtingen	kan	voldoen).	Dat	is	nog	een	
gegeven	van	voor	de	coronacrisis	wat	ook	
voor	deze	gemeente	nu	dus	betekent,	ho-
gere	 uitgaven	 en	 lagere	 inkomsten.	 Denk	
aan	 de	 toeristenbelasting	 en	 hoe	 zal	 de		
financiële	afwikkeling	van	het	faillissement	
van	het	SMC	aflopen?
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Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  
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U	bent	zelf	overigens	geconfronteerd	met	
fors	 hogere	 gemeentelijke	 lasten	 waarbij	
Loon	op	Zand	weer	verder	 is	gestegen	op	
het	lijstje	van	dure	Brabantse	gemeenten.	
Interessant	is	dat	Tilburg	het	hoogste	ein-
digt	 van	 31	 gemeenten	boven	de	 100.000	
inwoners,	 wat	 de	 financiële	 gezondheid	
betreft.

Ondanks	de	coronacrisis	met	de	beperkin-
gen	die	deze	met	zich	meebrengt	valt	er	op	
18	mei	in	de	gemeenteraad	een	belangrijk	
besluit	over	ons	nieuwe	dorpshuis.	Voor	u	
ook	de	moeite	waard	om	de	agenda	van	de	
gemeenteraad	 op	 te	 zoeken	 en	 daar	 tal-
rijke	vragen	en	antwoorden	te	 lezen	over	
de	 nieuwe	 Wetering.	 Wij	 zijn	 regelmatig	
kritisch	geweest	over	de	procesgang.
In	 de	 vorige	 Toren	 pleit	 de	 heer	 van	 Gils	
voor	een	kiosk	op	de	Kasteelweide	en	bij	
het	dorpshuis	zou	het	wel	wat	minder	kun-
nen.
“Nee,	mijnheer	van	Gils,	er	moet	een	vol-
waardig	 dorpshuis	 komen	 en	 Loon	 hoeft	
niet	op	te	draaien	voor	politiek	en	bestuur-
lijk	falen.”

Voor	ons	is	het	duidelijk	dat	een	hostel	niet	
op	zijn	plaats	is	in	ons	dorp.	Andere	moge-
lijkheden	 zullen	 bekeken	moeten	 worden	

met	 behoud	 van	 de	 gemeentelijke	monu-
mentale	 status.	 Mogelijk	 is	 woningbouw	
daarbij	 ook	 een	 optie.	Wij	 zijn	 benieuwd	
naar	 de	 besluitvorming	 en	 staan	 daarbij		
stil	in	gesprekken	die	wij	voeren	met	poli-
tieke	partijen.

Verder	zien	we,	het	 is	 inmiddels	mei,	dat	
aan	 plantsoenonderhoud	 nog	 niets	 is	 ge-
beurd	en	lezen	we	dat	de	fietsstraat	omwo-
nenden	nog	steeds	bezighoudt	en	het	door-
trekken	van	het	voetpad	van	de	baan	is.

Met	u	hopen	wij	op	betere	tijden	voor	ie-
dereen	die	getroffen	is	door	het	coronavi-
rus	en	de	beperkingen.	Wij	zijn		blij	allerlei	
initiatieven	te	zien	om	elkaar	bij	te	staan	
zoals	ter	ondersteuning	van	de	nieuwe	Ki-
oskeigenaren.	 Tegelijkertijd	 blijven	 we	
actief	 voor	 een	 betere	 bestuurlijke	 toe-
komst	voor	ons	dorp	en	merken	 steeds	 in	
Udenhout	en	Berkel-Enschot	dat	het	dorp-
se	initiatief,	de	dorpse	betrokkenheid	niet	
eronder	lijdt	als	je	deel	uitmaakt	van	een	
grote	 gemeente.	 Dat	 geloven	met	 ons	 de	
642	Loonse	mensen	die	in	oktober	2018	hun	
handtekening	hebben	gezet!

Jan van Gompel, Wim Meulesteen   
en Ton Janssen
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Geslaagde voortuinbingo’s op Koningsdag
Dit	jaar	geen	activiteiten	rondom	Het	Wit-
te	 Kasteel	 op	 Koningsdag.	 Ook	 stichting	
Oranjevieringen,	 die	 jaarlijks	 zorg	 draagt	
voor	een	gezellige	en	gevulde	feestdag	 in	
ons	dorp,	kon	niet	anders	dan	de	(meeste)	
feestelijkheden	annuleren.

Helemaal	 onopgemerkt	 ging	deze	 stralen-
de	dag	niet	voorbij.	Integendeel:	al	vroeg	
klonk	 het	 réveille,	 wat	 ‛wakker	 worden’	
betekent,	weet	ondergetekende	toevallig,	
vanaf	de	kerktoren,	uitgevoerd	door	Gilde	
Sint	Ambrosius	 waarbij	 ook	 de	 vlag	 werd	
geplaatst.	 Dit	was	 hét	 startschot	 voor	 de	
inwoners	om	te	mogen	gaan	vlaggen,	tra-
ditiegetrouw	kregen	vroege	‘vlaggers’	een	
taart	uitgereikt	van	bakkerij	Leo	Geerts.

wat	klopt,	is	een	mooi	onderwerp	om	nog	
eens	op	terug	te	komen!

Terug	naar	de	voortuinbingo:	op	beide	plek-
ken	was	er	een	eigen	draai	aan	de	organi-
satie	gegeven,	het	doel	was	hetzelfde:	op	
(de	 voorgeschreven)	 gepaste	 afstand	 veel	
plezier	 hebben.	 Dat	 is	 in	 beide	 buurten	
gelukt	 met	 bijvoorbeeld	 een	 goed	 gevuld	
coronapakket	als	hoofdprijs	met	onder	an-
dere	toiletrollen	en	handzeep,	door	bewo-
ners	gesponsorde	prijzen,	 tennisballen	als	
bingonummers,	het	bekende	liedje	bij	een	
valse	 bingo,	 maar	 vooral	 enthousiaste	 en	
fanatieke	deelnemers.

Redactie + foto’s: Petra Holsheimer
Daarnaast	waren	en	tal	van	kleinere	-buurt-	
initiatieven	 waaronder	 de	 zogenaamde	
voortuinbingo	 in	 de	 Schrijverstraat	 en	 op	
en	rondom	het	‘Eikenbankveldje’	in	Molen-
wijck-Zuid.	Deze	betiteling	van	speelveldje	
is	 overigens	 geen	 officiële,	 maar	 een	 ter	
plekke	 verzonnen	naam	die	 refereert	 aan	
het	 feit	 dat	 er	 een	 bankje	 staat	 vervaar-
digd	uit	de	stam	van	dé	monumentale	eik	
die	ooit	de	Ambrosiusstraat	sierde.	Zomaar	
een	 ‛wistudatje’	 tussendoor.	 Vooruit	 nog	
eentje	dan:	de	wijk	Molenwijk	wordt	vaak	
geschreven	 zonder	 c	en	 residentie	Molen-
wijck	juist	met.	Hoe	het	nou	precies	zit	en	
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Koningsdag 2020 werd 
Woningsdag!

Normaal	 gesproken	 is	Koningsdag	een	dag	
vol	tradities	en	gebruiken.	Met	klokkenge-
lui	om	de	dag	te	beginnen,	het	hijsen	van	
de	vlag,	het	Wilhelmus	gespeeld	door	Con-
cordia,	 versierde	 fietsjes,	 oranje	 ballon-
nen,	rommelmarkten	overal.

Omdat	we	in	de	greep	zijn	van	corona	zag	
ook	Koningsdag	er	dit	jaar	heel	anders	uit	
dan	we	ooit	voor	mogelijk	hielden.	Om	deze	
dag	toch	nog	een	feestelijke	start	te	geven	
bedacht	de	Stichting	Oranjevieringen	in	de	
gemeente	Loon	op	Zand	iets	anders.

En	 zo	 kwamen	 zij	 uit	 bij	 een	bezoek	 aan	
Venloene	en	Residentie	Molenwijck	om	een	
lekkere	 oranje	 traktatie	 te	 overhandigen.	
U	weet	wel,	zo	een	die	onmogelijk	met	een	
vorkje	kan…

Maikel	van	de	Velden	ging	samen	met	Gert-
Jan	van	den	Dries	op	pad	om	als	eerste	de	
bewoners	van	Venloene	enthousiast	te	krij-
gen.	Net	voor	het	klokkengelui	van	10	uur	
lieten	ze	de	Wilhelmus-versie	van	Concor-
dia	uit	de	speakers	schallen,	waarna	er	een	
korte	 toespraak	werd	 gehouden.	 Links	 en	
rechts	gingen	er	wat	vensters	open	en	kwa-
men	bewoners	van	Venloene	uit	het	raam	
hangen.	Buurtbewoners	kwamen	een	kijkje	
nemen,	op	gepaste	afstand	van	elkaar.

Toen	nam	Robin	 van	Herwijnen	
uit	 Waspik	 de	 microfoon	 over.	
Deze	 jonge	 volkszanger	 en	 op-
richter	 van	 RvHEvents	 zette	
zowel	het	plein	voor	als	achter	
even	op	zijn	kop.	Met	gezellige	
muziek	en	meezingliedjes	 luid-
de	 hij	 Koningsdag	 Woningsdag	
2020	 in.	 En	 hoewel	 er	 dit	 jaar	
niets	anders	op	zat	dan	Konings-
dag	 klein	 en	 thuis	 te	 vieren,	
werd	er	gedanst,	geklapt,	gela-
chen	 en	 genoten!	Het	was	 een	
plezier	om	mee	te	maken!

Kijkt	u	op	de	Facebookpagina’s	
van	Venloene	voor	een	verdere	
sfeerimpressie?

Redactie:
Lonneke van Huijgevoort
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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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KIEN’s Kolumn
Deze week ben ik al drie keer begonnen 
aan mijn column. Het wil wel vlotten, 
maar niet zoals ik wil. Alle onderwerpen 
die in mijn hoofd zitten, zijn een beetje 
zuur. Je hebt van nature zure mensen, 
van die zeurders, waarbij altijd alles  
beter kan, het nooit aan henzelf ligt, 
maar wel aan de ander. Dan denk ik al-
tijd: ‘daar gaan we weer’, bij de eerste 
zin van hun verhaal. Vaak duurt zo’n 
relaas dan ook extra lang want het is 
moeilijker beargumenteren als dingen 
eigenlijk helemaal niet zo’n heel groot 
probleem zijn, maar je dat er zelf van 
probeert te maken. Maar zo ben ik niet.

Maar dat ik me soms een beetje zuur 
voel, dat mag eigenlijk best wel. Ik wilde 
schrijven over de plannen voor een hostel 
in het oude klooster van Loon op Zand. 
Daar word ik heul zuur van. Het feit 
dat De Kiosk niet in aanmerking komt 
voor de steunmaatregelen, geeft me ook 
een zure smaak in de mond. Dit week-
end maar weer eten bestellen, want dat 
smaakt een stuk lekkerder. Ook wilde ik 
schrijven over Koningsdag 2020. Welke 
gek dat ‘Woningsdag’ heeft genoemd om 
ons een beetje op te vrolijken. De zure 
ochtendsmaak van een keigezellige Ko-
ningsnacht, die mis ik. De gedachte dat 
5 mei, Bevrijdmeuitmijnhuis-dag, net zo 
treurig zal zijn als Woningsdag, helpt 
ook niet mee aan mijn feestvreugde.

Dus nu zit ik achter mijn laptop te sta-
ren naar een enorme regenbui, hetgeen 
de plantjes smaakt naar meer. Ach ja, 
het is maar net wat je ervan maakt. 
Achter die wolken schijnt straks weer de 

zon. “Je kunt niet altijd dubbel 6 gooi-
en”, zegt een collega van mij altijd. En 
er is ook zo’n uitspraak, iets met een 
glas dat half vol of half leeg is. Op de 
deur van mijn studentenkamer vroeger 
hing een spreuk van Loesje: “pluk de 
dag voor je in een vaas eindigt”. Mijn 
favoriete tegeltjeswijsheid: ‛When life 
gives you lemons, make lemonade’.

Iedereen heeft wel eens zo’n blauwe 
dag, zoals Suzan & Freek dat zouden 
zingen, maar weet dat we er dan voor 
elkaar zijn. Regent het zonnestralen, 
als je er met een Acda en de Munnik bril 
naar kijkt. Het is een ‘mad world’, vol-
gens Gary Jules. Maar, “gelukkig hangt 
er liefde in de lucht”, zingt Kraantje.

Een bitterzoete tijd. Tis maar net wat 
je ervan maakt.
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Jammer!

Van	 Peter	 van	 den	 Broek	 ontvingen	 wij	
deze	foto	van	een	dode	das,	die	hij	gevon-
den	had	in	de	berm	tegenover	Manege	van	
Loon	 aan	 de	 Kloosterstraat.	 Peter	 geeft	
aan:	“Aan	de	andere	kant	ligt	een	uitloop-
paadje.	We	dachten	dat	het	een	ree	was,	
maar	het	bleek	een	das	te	zijn.	Jammer!”

De	 das	 heeft	 geen	 natuurlijke	 vijanden.	
Toen	rond	1960	de	hardhandige	achtervol-
ging	van	de	das	tot	een	einde	kwam,	lagen	
nieuwe	bedreigingen	op	de	loer.	Vooral	de	
bevolkingstoename	en	toename	in	welvaart	
heeft	geleid	tot	een	groot	verlies	aan	leef-
gebied	voor	de	dassen.
Het	 wegennet	 breidde	 zich	 enorm	 uit,	
kleinschalig	agrarisch	 landschap	verdween	
en	 overal	werden	woningen	 en	 gebouwen	
opgetrokken.

Momenteel	 is	 de	 grootste	 bedreiging	 voor	
de	das	sterfte	door	verkeer	of	verdrinking	
in	 beschoeide	 kanalen.	 Er	 sterven	 jaar-
lijks	ongeveer	700	dassen	in	het	verkeer	in		
Nederland	ten	gevolge	van	het	dichte	we-
gennet.	Uit	kanalen	met	steile	oevers	kun-
nen	dassen	niet	meer	uitkomen.

Gebieden	kunnen	door	de	wijze	van	beheer	
(meer)	 geschikt	 gemaakt	 worden	 voor	 de	
das.	 Zoals	 het	 creëren	 van	 open	 plekken	
in	bossen,	het	bemesten	van	graslanden	en	
het	aanplanten	van	heggen	en	houtwallen.	
Hierdoor	ontstaan	geschikte	leefgebieden,	
waarin	de	das	voldoende	voedsel	vindt	en	
zich	veilig	kan	verplaatsen.

Bron: www.zoogdiervereniging.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 - 02:00 uur
15:00 - 23:00 uur
 

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

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

Op	 dit	 ogenblik	 wordt	 in	 ons	 dorp	 een	
crowdfundingactie	gevoerd	ter	ondersteu-
ning	van	De	Kiosk,	waarvan	nu	al	vaststaat	
dat	 deze	 actie	 een	 geweldig	 succes	 gaat	
worden.
Natuurlijk	 treft	 u	 in	 deze	Rond	de	Toren-
editie	hierover	alle	informatie	en	zullen	we	
in	de	uitgave	daarna	verslag	doen	van	wat	
deze	 actie	 uiteindelijk	 heeft	 opgebracht.	
Naast	 deze	 sympathieke	 actie,	 loopt	 ook	
een	 landelijke	 actie	 ‘Help	 de	 horeca’,	
waarover	 Toren-lezer	 Frans	 Kruitwagen	
contact	met	ons	op	nam.

Frans:	“Ook	ik	wil	als	regelmatige	bezoeker	
van	‘onze	Loonse	huiskamer’	De	Kiosk	een	
bijdrage	 leveren	 aan	 het	 behoud	 ervan.	
Zo,	 als	 een	 verminderende	 dreiging	 van	
het	coronavirus	het	weer	toelaat,	we	hier	
weer	kunnen	genieten	van	wat	dit	bedrijf	
ons	kan	bieden:	gezellig	koffie	drinken	op	
het	terras,	vrienden	ontmoeten,	een	borrel	
drinken	met	bekenden	of	een	feest	vieren	
in	de	bovenzaal.
Daarom	 probeer	 ik	 zoveel	 mogelijk	 aan-
dacht	 te	 vragen	 voor	 de	 actie	 ‘Help	 de	
Horeca’,	opgezet	door	Horeca	Nederland,	
ter	ondersteuning	van	al	haar	leden	die	nu	
noodgedwongen	hun	deuren	gesloten	moe-
ten	houden	en	waar	bij	velen	inmiddels	de	
nood	hoog	is:	alle	ondersteunende	maatre-
gelen	ten	spijt.”

Frans	 gaat	 verder:	 “Via	 het	 nieuwe	 plat-
form	www.helpdehoreca.nl	kunnen	waar-
debonnen	aangeschaft	worden	door	ieder-
een	die	de	horeca	in	Nederland	een	warm	
hart	 toedraagt.	 Deze	 waardebonnen	 hel-
pen	 de	 ondernemers	 aan	 inkomsten,	 ook	
nu	 ze	 gesloten	 zijn	 of	 alleen	 voor	 afhaal	
en	thuisbezorging	operationeel	zijn.	Hore-
cabezoekers	kunnen	de	bonnen	verzilveren	
zodra	de	cafés	en	restaurants	hun	deuren	
weer	openen.

De	bonnen	zijn	in	feite	een	vooruitbetaalde	
reservering.	Zo	kan	iedereen	zijn	favoriete	
café	 of	 restaurant	 door	 deze	 lastige	 tijd	
heen	helpen.	Alle	deelnemende	horecaza-
ken	zijn	op	de	site	te	vinden,	dus	ook	de	
deelnemende	 bedrijven	 in	 Loon	 op	 Zand,	
waaronder	 de	 Kiosk.	 In	 de	 eerste	 24	 uur	
werden	 landelijk	 al	 2500	 waardebonnen	
(totale	waarde	€	115.500,-)	verkocht.”

Help jij ook mee?
Inmiddels	 heeft	 Frans	 zich	 al	 verzekerd	
van	diverse	waardebonnen	en	hoopt	hij	dat	
vele	 Loonse	 ingezetenen	 zijn	 voorbeeld	
zullen	volgen.	Vandaar	zijn	vraag	aan	u	al-
len:	help	jij	ook	mee?

Redactie Rond de Toren

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

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

                                
Maandsnack : Kipsaté kroket € 1,25 

SCHEPIJS  AMBACHTELIJK BEREID  ITALIAANS 
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 

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.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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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 8

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	
verhalen	publiceren	in	Rond	de	Toren.

Betaalproblemen
Bij	een	fabrikant	kwam	ik	nooit	verder	dan	
de	keukendeur.	De	melkkoker	stond	op	het	
aanrecht	klaar	om	vanaf	de	stoep	de	melk	
erin	te	doen.	Er	werd	dagelijks	afgerekend.	
De	dienstbode	zette	de	koker	op	het	gas-
stel	en	ging	heen.	 Ik	dacht	dat	zij	binnen	
geld	 ging	 halen	 en	 stond	 op	 de	 stoep	 te	
wachten.	Toevallig	kwam	de	mevrouw	in	de	
keuken	en	die	vroeg	waar	ik	op	wachtte	en	
ik	zei	haar	dat	het	meisje	binnen	geld	was	
halen.	 Die	werd	 geroepen	 en	 ze	 vertelde	
dat	zij	mij	25	gulden	had	gegeven,	wat	ik	
ontkende	en	er	ontstond	ruzie	over.

Het	 meisje	 maakte	 toen	 het	 gas	 aan	 en	
er	ontstond	 toen	een	grote	 vlam.	Toen	 ik	
dat	zag	rende	 ik	de	keuken	 in	en	draaide	
het	gas	uit.	Onder	de	melkkoker	hing	het	
briefje	van	25	gulden	te	branden	en	mijn	
eer	was	gered.

Gestolen vlees
Een	paar	weken	later	werd	ik	bij	dezelfde	
klant	 weer	 teruggeroepen,	 want	 er	 was	
een	 stuk	 vlees	 van	 2	 kg	 vermist	 dat	 juist	
door	de	slager	was	gebracht	en	ik	was	de	
verdachte.	Toen	ik	met	die	mevrouw	daar	
over	aan	het	praten	was	 stond	de	dienst-
bode	achter	mevrouw	haar	rug	naar	mij	te	
lachen	en	te	zwaaien.	Ik	kreeg	mijn	ontslag	
want	 volgens	 haar	was	 het	meisje	 eerlijk	
want	 ze	 woonde	 daar	 al	 acht	 jaar	 en	 zij	
werd	geloofd.
Een	 paar	 honderd	 meter	 verder	 werd	 ik	
door	 een	 oma	 binnen	 geroepen	 om	 een	
hond	uit	de	bijkeuken	te	jagen.	Want	oma	
kon	niet	naar	de	wc,	omdat	 zij	bang	was	
van	 de	 hond.	 Vanwege	 de	 oorlog	 zat	 er	
geen	 glas	meer	 in	 het	 raam	 zodat	 zij	 de	
hond	ook	niet	kon	zien.	Ik	pakte	een	bezem	
en	sloeg	de	hond	naar	buiten.	Toen	die	oma	
ging	kijken	of	daar	 iets	 lag,	vond	zij	daar	
het	 vermiste	 stuk	 vlees.	 Goed	 vuil,	 maar	
nog	zo	goed	als	heel.

Van	die	oma	mocht	ik	het	vlees	meenemen	
naar	het	adres	waar	het	vermist	was.	Me-
vrouw	 en	 het	 meisje	 herkenden	 het	 stuk	
vlees	en	 ik	mocht	er	de	melk	weer	bren-
gen.	Dus	ik	was	in	ere	hersteld.	Nog	twee	
jaar	heb	ik	dat	wicht	moeten	verdragen	en	
toen	is	zij	getrouwd.

Stoppen met roken
In	die	tijd	ventte	ik	allemaal	losse	melk	en	
ik	 rookte	wel	 eens	 een	 sigaretje.	Op	 een	
morgen	stond	ik	al	aan	een	deur	te	wach-
ten	toen	het	flink	waaide.	Ik	vulde	de	liter	
met	melk	en	toen	gebeurde	het.	Er	waaide	
wat	 as	 van	mijn	 sigaret	 in	 de	melk	 en	 ik	
blies	de	as	er	vlug	af.	Maar	de	mevrouw	zag	
het	en	wilde	die	melk	niet.
Zij	 waste	 mijn	 litermaat	 schoon	 en	 ik	
mocht	weer	melk	geven	met	de	boodschap	
erbij	als	zij	mij	nog	ooit	zag	roken,	dat	ik	
dan	haar	als	klant	zou	verliezen.	Daar	had	
zij	 gelijk	 in.	 Dat	 vond	 ik	 zelf	 ook.	 Ik	 gaf	
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haar	mijn	lucifers	en	sigaretten	en	nu:	40	
jaar	 later	 zeg	 ik	 u	met	 waarheid:	 Ik	 heb	
nooit	meer	gerookt.

Weerlicht
Voor	 een	 geintje	 was	 ik	 altijd	 te	 vinden.	
Een	erg	dikke	mevrouw	was	de	stoep	aan	
het	 vegen.	 Zij	 was	 bijna	 klaar,	 want	 ze	
stond	met	veger	en	blik	alles	op	te	ruimen.	
Zij	 droeg	 veel	 te	 korte	 rokken	 voor	 haar	
postuur.	 Ze	 stond	met	 d’r	 achterste	 naar	
mij	toe	en	ook	naar	de	wind.	Ik	riep	tegen	
haar:	“mevrouw	u	moet	naar	binnen	gaan	
want	het	weerlicht.”	En	zij	riep	terug:	“val	
kapot,	rotzak.	Jij	weet	altijd	wat	en	jij	ziet	
ook	alles.”	Toch	kon	ik	er	niet	om	huilen.

Kom aan mijn hart
In	 die	 tijd	 kreeg	 ik	 de	 karnemelksepap	
mondjesmaat	geleverd.	Dus	dan	was	deze	
straat	en	de	andere	keer	de	volgende	straat	

aan	de	beurt.	Bij	een	klant	kwam	ik	achter	
op	de	plaats	met	2	flessen	pap	in	mijn	arm	
en	ik	begon	te	zingen:	“Kom	hap	maar	pap	
Marietje.	Ik	heb	hier	al	twee	flessen	staan.	
Kom,	 hap	 maar	 pap	 Marietje,	 die	 zal	 er	
vandaag	wel	ingaan.”

Op	dat	moment	 kwam	zij	 de	 trap	 af	met	
onder	 elke	 arm	een	 zoontje,	 eentje	 links	
en	eentje	rechts,	want	het	was	een	twee-
ling.	 En	 ze	 riep:	 “jij	 verdomde	 gek.	 Als	
jij	mij	hier	zo	ziet	staan	zal	jou	drift	wel	
overgaan.”	Ik	vroeg	haar	wat	ze	dacht	dat	
ik	zong	en	zij	antwoordde:	“kom	aan	mijn	
hart	 Marietje.”	 Ik	 zong:	 “kom,	 hap	maar	
pap	 Marietje.”	 Daar	 hebben	 wij	 nog	 dik-
wijls	om	gelachen.	Marietje	was	al	boven	
de	 tachtig	 toen	 wij	 het	 samen	 nog	 eens	
hebben	gezongen	in	het	bejaardenhuis.

Wordt vervolgd
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396

Op het moment dat wij deze bijdrage 
voor u samenstellen, worden wij nog al-
tijd geconfronteerd met beperkingen in 
verband met de coronacrisis. Burgemees-
ter Hanne van Aart vraagt ons om het vol 
te houden en zo nodig hulp in te roepen. 
Dat schreef zij op 22 april in een brief 
aan een aantal ‛sleutelfiguren’ in onze 
gemeente. (DK 29/4)

Loonse mensen in de krant
Ad	van	Trier	overleed	op	19	april.	Hij	werd	
67	jaar.	(BD	25/4)

Harrie	 Daems	 werd	 Lid	 in	 de	 Orde	 van	
Oranje-Nassau.	(BD	25/4,	DK	29/4))

Mevr.	Greet	Hageraats	 (85)	beschreef	hoe	
de	 bewoners	 van	 Residentie	 Molenwijck	
omgaan	 met	 de	 beperkingen	 in	 verband	
met	het	coronavirus.	(DK	22/4)
Gym-coach	Marit,	die	wekelijks	gymlessen	
verzorgt	 in	 de	Residentie,	 heeft	 in	 plaats	
daarvan	 een	 muzikaal	 optreden	 verzorgd	
op	dinsdag	21	april.	Met	een	gitarist	 trad	
zij	 twee	 keer	 op:	 bij	 de	 vijver	 en	 bij	 de	
hoofdingang.	(DK	29/4)

Floris	en	Qinou,	leerlingen	van	De	Vlinder-
boom,	worden	genoemd	in	een	verhaal	van	
de	leerkrachten	van	deze	school.	(DK	22/4)

Mariette	 van	 Schaik-de	 Lang	 schreef	 een	
gedicht	over	de	coronacrisis.	(DK	29/4)

Gemeentelijke berichtgevingen
Er	 zijn	 omgevingsvergunningen	 aange-
vraagd	voor	Gerlachusstraat	 43	 i.v.m.	het	
maken	van	een	uitrit	en	een	roldeur	in	de	

garage.	(DK	22/4),	voor	Gildeweg	78	i.v.m.	
een	schutting	en	voor	Moleneind	29	i.v.m.	
verbouwen	van	een	schuur	en	een	veestal.	
(DK	29/4)
Ook	 ligt	 er	 een	 ontwerpbestemmingsplan	
Weteringstraat	15B	ter	inzage	tot	10	juni.	
(DK	29/4)

Citaat in coronatijd
Omdat	we	nog	plaats	hebben	volgt	hier	een	
citaat	 van	Gaia	 Vince,	 dat	 ons	wat	moed	
kan	geven	in	deze	coronatijd.

Gaia	 Vince	 is	 freelance	 wetenschapsjour-
nalist	voor	onder	meer	de	Britse	krant	The	
Guardian	en	presentator	van	radio-	en	tv-
programma’s	 over	 wetenschap	 en	 milieu.	
Voorheen	 werkte	 ze	 op	 de	 redactie	 van	
Nature	 en	 New	 Scientist.	 Zij	 schreef	 een	
meeslepend	boek	over	de	evolutie	van	de	
menselijke	soort,	die	veel	successen	kent.	
Hier	volgt	een	fragment	uit	een	interview	
dat	Marco	Visscher	met	haar	had.

Waarom bent u hoopvol over de toekomst?

“Onze	problemen	zijn	 grotendeels	 neven-
effecten	van	ons	ongekende	succes	van	ons	
mensen	als	soort.	Niemand	kiest	er	opzet-
telijk	voor	om	het	klimaat	eens	 lekker	 te	
ontregelen.	 Nee,	 het	 klimaat	 verandert	
doordat	we	er	zo	bedreven	 in	werden	om	
energie	 aan	 te	 wenden	 om	 de	 dingen	 te	
doen	die	we	waardevol	 vinden.	Ook	deze	
coronacrisis	 is	 niet	 bewust	 gecreëerd.	Als	
iemand	 eenmaal	 een	 ziektekiem	 heeft	
opgelopen,	 kan	 die	 zich	 snel	 verspreiden	
doordat	we	zulke	fantastische	steden	heb-
ben	gebouwd	en	dankzij	het	vliegtuig	iets	
van	de	wereld	kunnen	zien.	Dit	zegt	mij	dat	
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 

huis of op kantoor. De 
koffie staat klaar!

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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wij	ook	beschikken	over	de	inventiviteit	om	
nieuwe	problemen	op	te	lossen.”

Voelt u zich dan niet moedeloos bij alle 
tegenslagen en ellende die u in de krant 
leest?

“Ik	schreef	mijn	boek	terwijl	mijn	land	af-
dreef	naar	een	brexit,	Trump	aan	de	macht	
kwam	 en	 een	 stroom	 vluchtelingen	 naar	
Europa	 trok.	Al	 die	 nieuwsberichten	 kun-
nen	 ons	 volledig	 in	 beslag	 nemen,	 zoals	
we	 ons	 nu	machteloos	 voelen	 terwijl	 een	
pandemie	om	zich	heen	grijpt.	Dan	is	het	
verleidelijk	om	te	denken	dat	alles	slech-
ter	gaat	en	dat	de	wereld	ten	onder	gaat.	
Maar	laten	we	het	in	perspectief	plaatsen.	
Dat	is	moeilijk,	omdat	wij	niet	geëvolueerd	
zijn	om	direct	over	lange	termijnen	na	te	
denken.	 Maar	 proberen	we	 het,	 dan	 zien	
we	dat	onze	problemen	niet	meer	zijn	dan	
rimpelingetjes	in	een	pad	dat	al	heel	lang	
naar	iets	beters	leidt.”

Is onze soort niet juist zo succesvol en om-
vangrijk geworden, dat we misschien ten 
onder gaan aan ons succes?

“Onze	 culturele	 evolutie	 is	 een	 lang	 en	
traag	 proces	 vol	 opeenstapelingen	 van	
ideeën:	over	hoe	we	samenleven,	over	wat	
we	wel	en	niet	eten,	over	hoe	we	ziekten	
tegengaan.	 Tijdens	 dat	 proces	 ontstaat	
steeds	meer	kennis,	meer	complexiteit	en	
meer	 diversiteit	 in	 onze	 samenlevingen.	
Die	 culturele	 evolutie	 versnelt,	 zo	 blijkt	
telkens	weer,	als	de	bevolking	groter	is	en	
als	 de	 leden	meer	met	 elkaar	 verbonden	
zijn.	Waarom?	Omdat	ideeën	dan	meer	met	
elkaar	 kruisen.	We	 zagen	 het	 zo’n	 30	 tot	
40	duizend	jaar	geleden	in	Europa,	toen	er	
veel	grotschilderingen	en	andere	kunstwer-
ken	ontstonden.

Eenzelfde	 culturele	 explosie	 zien	 we	 nu	
weer	 met	 een	 wereldbevolking	 van	 liefst	
7,5	miljard,	 een	 teken	 van	 buitengewoon	
succes.	 Zie	 eens	 hoe	 snel	 we	 informa-
tie	 uitwisselen	 via	 Google,	 Facebook	 of	

YouTube.	 En	 het	mooie	 is:	we	 stellen	 ons	
steeds	minder	op	als	lid	van	een	clan,	fa-
milie	 of	 land,	maar	 als	 lid	 van	 een	mon-
diale	 mensheid.	 We	 zijn	 nu	 op	 weg	 naar	
een	 superorganisme,	 ‛Homo	 omnis’:	 een	
mondiaal	 verbonden	 stedelijke	 soort,	 die	
vrijwel	 alles	 kan	 en	 zijn	 handelen	 uitbe-
steedt	 aan	 machines	 en	 zijn	 denken	 aan	
computers.	 Het	 is	 echt	 ongekend.	 Wat	
een	 fascinerende	 tijd	 om	 in	 te	 leven.”	
(Trouw	25/4)

Met	deze	gedachte	 sluiten	we	deze	Kran-
tenbak	af	en	bereiden	ons	weer	voor	op	de	
volgende.	Blijf	gezond!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

Belangrijk bericht voor het  
aanbieden van kopij voor de  
volgende Rond de Toren-editie

In	 verband	 met	 Hemelvaart	 heeft	 de	
drukkerij	van	Rond	de	Toren	een	gewij-
zigde	planning.	Daarom	is	de	termijn	om	
bijdragen	aan	te	leveren	voor	de	volgen-
de	Rond	de	Toren-editie,	die	u	vanaf	27	
mei	mag	verwachten,	vervroegd	naar

maandag 18 mei 19.00 uur.

Na	dit	tijdstip	kunnen	wij	voor	deze	edi-
tie	dus	niets	meer	aannemen.	Tip	van	de	
redactie:	voorkom	dat	wij	u	teleur	moe-
ten	 stellen	 en	wacht	 niet	 tot	 het	 laat-
ste	moment	met	het	doorsturen	van	uw	
bijdrage(n).							Redactie Rond de Toren
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Delizioso

Echt ambachtelijk Italiaans ijs in Loon
Al	 vanaf	 de	 afgelopen	 winterperiode	 zijn	
ze	er	druk	mee.	Erik	en	Kim	van	den	Boer,	
eigenaars	 van	 zwemschool	 Vital,	 hebben	
heel	wat	ijs	geproefd	voordat	ze	hun	nieu-
we	ijssalon	Delizioso	begonnen.	Op	27	april	
openden	zij	de	deur	voor	heel	ijs-liefheb-
bend	Loon,	en	natuurlijk	ook	voor	de	(fiets)
toeristen	die	ons	mooie	dorp	doorkruisen.

Iets nieuws doen
“Zo’n	idee	ontstaat,	maar	is	niet	van	de	een	
op	de	andere	dag	geregeld”,	vertelt	Erik	als	
ik	hem	aan	de	telefoon	heb.	“We	houden	
zelf	erg	van	ijs	en	wilden	iets	nieuws	gaan	
doen,	 naast	 de	 zwemschool.	We	merkten	
dat	er	veel	vraag	naar	schepijs	was,	ook	na-

dat	de	Bottega	weg	was	gegaan	uit	Loon.”	
Kim	en	Erik	wilden	geen	 ‛Bottega-2’	wor-
den	en	besloten	voor	écht	Italiaans	schep-
ijs	 te	 gaan	 en	 zich	 zo	 te	 onderscheiden.		
Ze	 hebben	 bij	 verschillende	 leveranciers	
geproefd	 en	 het	 ijs	 wat	 nu	 in	 de	 vitrine	
ligt,	is	hun	absolute	nummer	1!	Zoveel	mo-
gelijk	 ingrediënten	komen	uit	 Italië	en	de	
leverancier	die	het	ijs	maakt,	is	een	echte	
Italiaan.	Ambachtelijk	authentiek	Italiaans	
schepijs!	“We	hebben	echt	onderzoek	ge-
daan	 naar	 de	 beste	 leverancier	 en	 al	 dat	
proeven	was	geen	straf.”

Het	resultaat	zijn	16	smaken	waarvan	een	
aantal	smaken	vast	zijn	en	een	aantal	sma-
ken	zullen	variëren.	Om	de	zoveel	tijd	kan	
je	 lekker	 wat	 anders	 uitproberen	 of	 je	
houdt	het	gewoon	bij	je	favoriete	smaken.	
Erik	 en	 Kim	 kunnen	 namelijk	 uit	 40	 –	 80	
verschillende	smaken	kiezen!	En	ze	kunnen	
zelfs	een	eigen	smaak	laten	maken.

Om	te	benadrukken	dat	het	om	echt	Itali-
aans	ijs	gaat,	hangt	de	Italiaanse	vlag	aan	
de	gevel	op	Kerkstraat	nummer	36	en	is	de	
ijssalon	in	 Italiaanse	sferen	ingericht.	Het	
terras	op	de	binnentuin	van	de	zwemschool	
is	nog	even	gesloten	door	de	coronamaat-
regelen,	maar	Erik	en	Kim	kijken	er	nu	al	
naar	uit	om	een	gezellig	terras	vol	te	heb-
ben	met	ijs	etende	mensen!

Meer plannen
“Het	 voordeel	 van	 deze	Coronatijd	 is	 dat	
mensen	minder	op	vakantie	gaan	en	in	het	
dorp	 blijven.	 Zin	 in	 een	 ijsje	 hebben	 ze	
nog	steeds	en	dat	kan	hier	bij	Delizioso”,	
vertelt	Erik	als	ik	vraag	of	zij	effect	zullen	
gaan	 hebben	 van	 de	 coronamaatregelen.	
“Afhalen	van	ijs	kan	dus	wel,	maar	opeten	
moet	onderweg.”

 °Erik: wij bieden 16 smaken ijs aan, dus voor 
ieder wat wils! (Foto: RdT)
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Delizioso	is	open	van	april	tot	en	met	ok-
tober.	 Kim	en	Erik	 zijn	 al	 druk	bezig	met	
plannetjes	 bedenken	 voor	 de	 winterperi-
ode.	Word	vervolgd…

•	Adres:	Kerkstraat	36	in	Loon	op	Zand.
•	Openingstijden:	 maandag	 t/m	 zondag	
tussen	13.00	–	21.00	uur.

Meer	informatie	en	nieuwtjes	op	de	Face-
bookpagina	van	Delizioso.

Redactie: Carine van Esch

Belangrijk bericht voor het  
aanbieden van kopij voor de  
volgende Rond de Toren-editie

In	 verband	 met	 Hemelvaart	 heeft	 de	
drukkerij	van	Rond	de	Toren	een	gewij-
zigde	planning.	Daarom	is	de	termijn	om	
bijdragen	aan	te	leveren	voor	de	volgen-
de	Rond	de	Toren-editie,	die	u	vanaf	27	
mei	mag	verwachten,	vervroegd	naar

maandag 18 mei 19.00 uur.

Na	dit	tijdstip	kunnen	wij	voor	deze	edi-
tie	dus	niets	meer	aannemen.	Tip	van	de	
redactie:	voorkom	dat	wij	u	teleur	moe-
ten	 stellen	 en	wacht	 niet	 tot	 het	 laat-
ste	moment	met	het	doorsturen	van	uw	
bijdrage(n).							Redactie Rond de Toren
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

Opgeruimd!

Het	voorjaar	is	al	even	bezig,	toch	wil	ik	nog	
even	stilstaan	bij	de	voorjaarsschoonmaak,	
maar	 dan	 wel	 de	 digitale	 variant!	 Soms	
kan	 ik	een	bestand	niet	 vinden	en	heb	 ik	
het	wel	NU	nodig.	Technologie	maakt	het	
makkelijk	 om	 bestanden	 te	 zoeken	 en	 te	
vinden,	als	je	nog	maar	weet	wat	de	bes-
tandsnaam	was!	In	deze	aflevering	deel	ik	
tips	die	je	kunnen	helpen	om	overzicht	te	
bewaren	in	je	digitale	archiefkast.

Opslag
Tegenwoordig	 hebben	 de	meeste	 laptops,	
computers	 en	 zelfs	 onze	 telefoons	 een	
grote	opslagcapaciteit.	De	opslagcapaciteit	
is	zo	groot	dat	je	er	behoorlijk	wat	infor-
matie	op	kwijt	kunt.	De	hele	encyclopedie	
maal	 3	 bijvoorbeeld.	 Dat	 je	 zoveel	 infor-
matie	kwijt	kunt	wil	natuurlijk	niet	zeggen	
dat	je	al	die	capaciteit	ook	moet	gebruiken	
om	alles	maar	te	bewaren	en	op	te	slaan!	
Het	 ligt	 dan	weliswaar	 niet	 in	 de	weg	en	
toch	kan	het	je	in	de	weg	zitten.	Wat	moet	
je	er	ook	mee?	Moet	je	het	allemaal	wel	be-
waren?	 Sommige	zaken	zoals	de	gegevens	
die	je	nodig	hebt	voor	je	belastingaangifte	
(en	die	je	ook	steeds	vaker	digitaal	aange-
leverd	krijgt!)	bewaar	je	5	jaar	(of	7	jaar	
als	je	een	ondernemer	bent).	Je	zou	ervoor	
kunnen	 kiezen	 om	 een	 mappenstructuur	

op	 ‘jaar’	 te	maken.	 Je	hebt	dan	alles	bij	
elkaar	en	de	spullen	die	van	voor	2015	zijn	
kun	je	nu	weggooien.

In de wolken
Wil	 je	 niet	 alles	 zomaar	weggooien	maar	
nemen	 je	 bestanden	 toch	 wel	 een	 groot	
deel	 van	 je	 lokale	 opslag	 in,	 dan	 kun	 je	
kiezen	 voor	 een	 Cloudoplossing.	 Die	 heb	
je	in	verschillende	varianten	van	gratis	tot	
iets	 duurder.	 Google	 Drive,	 OneDrive	 van	
Microsoft	en	 iCloud	van	Apple	zijn	van	de	
grote	3	techneuten	maar	daarnaast	heb	je	
natuurlijk	 ook	 Dropbox	 of	 Amazon	 Drive.	
Handige	 toepassingen	 omdat	 ze	 bereik-
baar	zijn	vanaf	elke	plek	en	elk	device,	en	
het	synchroniseert	zo	lekker!	Maar…	weet	
jij	wel	waar	 je	 data	 staan	 als	 je	 gebruik	
maakt	van	een	van	deze	diensten?	En	hoe	
belangrijk	vind	je	dat?	En	hoe	veilig	staat	
het	daar?	Het	antwoord	heb	ik	niet	voor	je	
maar	het	is	goed	om	over	na	te	denken.

Foto’s
Sinds	het	gebruik	van	de	digitale	camera	is	
mijn	online	fotobibliotheek	heel	overzich-
telijk	op	jaar,	maand	en	dag	terug	te	vin-
den,	sinds	ik	een	mobiele	telefoon	heb	met	
camera	is	daar	ook	nog	de	locatie	bijgeko-
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men.	Alles	om	het	makkelijk	te	maken	om	
terug	te	kijken.	Maar	serieus…	hoe	vaak	zal	
ik	die	ruim	6.000	foto’s	die	ik	op	mijn	tele-
foon	heb	bekijken	(ik	zal	het	bekennen,	nu	
dus	tijdens	het	schrijven	van	dit	stukje	en	
ineens	 zijn	 er	 dan	 ook	 30	 minuten	 voor-
bij!).	 Ook	 voor	 digitale	 foto’s	 geldt,	 dat	
je	het	makkelijk	KUNT	bewaren,	maar	wil	
dat	dan	ook	automatisch	zeggen	dat	je	het	

MOET	bewaren?	De	leukste	bewaren	en	de	
rest	mag	weg!

E-mail
Is	je	mailbox	overzichtelijk	en	opgeruimd?	
Gefeliciteerd!	 Dat	 zal	 je	 een	 fijn	 gevoel	
geven	 aan	 het	 einde	 van	 je	 werkdag!	 Ik	
heb	 verschillende	mail-accounts	 en	dat	 is	
niet	altijd	handig.	Handig	om	1	account	te	
hebben	 speciaal	 voor	 ‘spam’.	Dat	gebruik	
je	 altijd	 voor	 het	 inloggen	 op	 je	 online	
spelletjes	 bijvoorbeeld.	 Je	 zult	 merken	
dat	de	inbox	hier	volloopt	met	gratis	aan-
biedingen.	Gelukkig	kun	je	die	dan	zonder	
zorgen	 meteen	 weggooien.	 Of	 je	 maakt	
‘regels’	aan	om	je	inbox	leeg	en	overzich-
telijk	te	houden.

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

     
  

          Zin in pannenkoeken? 
Tijdens de corona-sluiting:  

afhalen en bezorgen  
van donderdag tot en met maandag. 

   

Van pannenkoekenhuis naar pannenkoeken bij je thuis. 
Bestel telefonisch tussen 12.00 en 19.30 uur of 

bestel via onze webshop. 
 
 

    T: 0416-361386 
    I:  definancien.nl 

 
 
 
 

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Mooi initiatief

De	redactie	ontving	deze	foto	voor	‘Opval-
lend’	met	als	commentaar:

“Op zondagochtend 26 april werden wij 
tijdens een nietsvermoedend blokje om, 
aan de kant van de eendenvijver verrast 
door een heus draaiorgel bij Residentie 
Molenwijck. Gezien het aantal mensen op 
de balkonnetjes viel dit initiatief duidelijk 
in goede aarde.”

Te koop

Vrijstaand	 huis	 (type	 landhuis)	 met	
garage,	 zwembad	 op	 een	 perceel	 van	
2100	m².
Prachtig	gelegen	in	het	buitengebied.
www.sprangsevaart.nl.

1

         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

 STERKTE   
     
    EN  
   
HOU VOL!
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Eerste archieven van stads- en dorpsbesturen nu online op www.bhic.nl

Pest, honger, oorlog, criminaliteit en geloof in Brabant 
door de eeuwen heen
Een	reçu	(foto	rechts)	die	Jacob	Verhoeven	
in	1715	krijgt	als	bewijs	dat	hij	4	gulden	en	
10	stuivers	heeft	betaald	voor	een	jaar	on-
derwijs.	Of	een	akte	uit	1611	waarin	Mau-
rits,	prins	van	Oranje	en	baron	van	Cuijk,	
uit	de	doeken	doet	hoe	hij	de	restauratie	
van	de	Cuijkse	kerk	denkt	te	financieren.
Veel	 historici	 en	 stamboomonderzoekers	
spitten	voor	hun	onderzoek	dorpsbestuurs-
archieven	 door	 en	 proberen	 zo	 stukje	 bij	
beetje	 de	 geschiedenis	 van	 hun	 plaats	 of	
voorouders	te	ontrafelen.
Goed	 nieuws:	 de	 eerste	 archieven	 van	
stads-	en	dorpsbesturen	staan	nu	online!	
Méér	 dan	 5.000	 inventarisnummers	 gratis	
digitaal.	 Zo	 haal	 je	 heel	 eenvoudig	 een	
schat	aan	historische	informatie	via	inter-
net	je	computer	binnen.

“De wagt zal moeten bestaan in vier werk-
bare manspersoonen, zonder dat jonge-
lingen beneden de seventien jaaren oud, 
daar toe zullen mogen geemployeerd wor-
den…”.	Dat	staat	er	in	een	oud	reglement	
voor	een	nachtwacht	in	het	dorp	Cuijk	dat	
op	12	oktober	1782	moet	beginnen	 (com-
pleet	met	uitgeschreven	routes).

Het	is	opgesteld	door	het	toenmalige	dorps-
bestuur.	Zo	konden	de	inwoners	ongestoord	
van	hun	nachtrust	 genieten,	wetende	dat	
ze	op	tijd	gewekt	zouden	worden	in	geval	
van	brand.	Ook	kon	de	nachtwacht	zo	goed	
in	de	gaten	houden	of	er	’s	nachts	veedie-
ven	op	pad	waren.

Archieven stads- en dorpsbesturen
In	de	archieven	van	stads-	en	dorpsbestu-
ren	 (voor	 1811)	 vind	 je	 uiteraard	 notulen	
en	besluiten	terug,	ingekomen	en	afschrif-
ten	van	uitgegane	brieven	en	bijvoorbeeld	
rekeningen.

Maar	vaak	ook	hele	specifieke	stukken	als	
schuldbekentenissen	 door	 bepaalde	 per-
sonen,	 reglementen	 rond	 criminaliteit	 en	
brandveiligheid,	documenten	over	het	be-
heer	van	dijken	en	het	aanleggen	van	we-
gen,	lijsten	van	inwoners	die	schade	leden	
door	brand	of	watersnood,	stukken	over	de	
onderwijzers	van	het	dorp	of	over	militai-
ren	in	de	stad.	Dit	en	nog	veel	meer.	□
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Kerkberichten van   
16 tot en met 29 mei

Tot	nader	bericht	gaan	in	verband	met	het	
coronavirus	 tot	 1	 juni	 2020	 alle	 publieke	
vieringen	 niet	 door.	 De	 zondagsviering	 is	
vanuit	een	gesloten	kerk.	Deze	wordt	in	de	
regel	door	Langstraat-TV	opgenomen	en	di-
rect	uitgezonden	om	9.30	uur	en	is	via	de	
website	 en/of	 facebookpagina	 ’s	 middags	
terug	te	zien.	Pastoor	Luijckx	leidt	de	vie-
ringen.	De	eucharistievieringen	kunt	u	vol-
gen	via	de	website	op:
H. Mis via de menubalk
Voor	degenen	met	facebook	is	de	eucharis-
tieviering	te	vinden	op	https://	
www.facebook.com/HeiligeWillibrord.
In	geval	van	uitzending	door	Langstraat-TV	
(ZIGGO-kanaal	 42).	 Langstraat-TV	 is	 ook	
te	ontvangen	bij	KPN	en	XS4ALL	op	kanaal	
1342	en	bij	Telfort	op	kanaal	2065.

Misintenties
Misintenties	worden	gelezen	op	de	door	u	
aangevraagde	 datum	 in	 een	 door	 pastoor	
Luijckx	opgedragen	H.	Mis	in	een	gesloten	
kerk	of	op	doordeweekse	dagen	in	de	dag-
kapel.	 Onderstaand	 een	 overzicht	 van	 de	
misintenties	welke	gelezen	worden.

Zondag 17 mei 6e zondag van Pasen;
geen	misintenties	ontvangen	om	te	lezen.
Donderdag 21 mei hoogfeest Hemelvaart;	
(geen	misintenties	ontvangen	om	te	lezen).
Zondag 24 mei 7e zondag van Pasen;	Pink-
sternoveen;	 (geen	misintenties	 ontvangen	
om	te	lezen).
Dinsdag 26 mei;	Jan	Vermeulen.

Meimaand
Tijdens	de	meimaand	hangt	een	afbeelding	
van	 Onze	 lieve	 Vrouw	 van	 Altijddurende	

bijstand	in	het	portaal	van	de	kerk.	Er	kan	
ook	een	lichtje	worden	aangestoken.	Het	is	
een	mooie	tijdelijke	Mariakapel	geworden.	
U	gaat	maar	eens	kijken.	Het	portaal	is	da-
gelijks	open	van	09.00-17.00	uur.	Soms	sluit	
de	kapel	later.
Als	u	wilt	dat	wij	in	de	Mariakapel	een	no-
veenkaars	voor	u	aansteken	(deze	brandt	9	
dagen)	dan	kunt	u	ons	dat	laten	weten	via	
de	e-mail	en	het	bedrag	van	€	5,-	overma-
ken	op	het	bankrekeningnummer	van	onze	
parochie:	NL27 RABO 012 97 04 962.

Ondersteuning Kerk
Wilt	 u	 in	 deze	 tijd	 van	 nood	de	 kerk	 ook	
financieel	blijven	steunen?	Doordat	wij	als	
parochianen	 niet	 meer	 kunnen	 samenko-
men	in	de	kerken	zoals	wij	dat	zijn	gewend,	
moeten	wij	ook	de	giften	in	de	wekelijkse	
collecten	bij	de	erediensten	missen.
Blijft	 u	 ons	 steunen?	Wij	 danken	 hen	 die	
aan	deze	oproep	gehoor	hebben	gegeven.

Wij namen afscheid van:
Andrea van den Beukel-Weber

Geboren	te	Amsterdam	20	september	1935.
Overleden	te	Loon	op	Zand	20	april	2020.

Dat zij mag rusten in vrede!

Stilvallen parochieleven en   
toch hoopvol
Naar	 aanleiding	 van	 een	 reactie	 van	 een	
parochiaan	die	het	 zingen	van	het	heren-
koor	mist	 en	 uit	 belangstelling	 vroeg	 hoe	
ik	met	 de	 situatie	 omga,	 schrijf	 ik	 u	 het	
volgende.
Velen	die	betrokken	zijn	bij	de	verenigin-
gen	en	werkgroepen	in	onze	parochie,	heb-
ben	 elkaar	 alweer	 ruim	 een	 maand	 niet	
meer	gezien	en	slechts	een	enkeling	heeft	
elkaar	nog	gesproken.	Geen	koorrepetities,	
geen	gezongen	missen	 in	de	kerk	door	de	
koren.	Geen	ontmoetingen	in	De	Wetering	
of	elders.	We	missen	de	sociale	contacten	
zo	 en	 zitten	 allemaal	 wereldwijd	 in	 het-
zelfde	 schuitje	 door	 dit	 virus.	 Naast	 alle	
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zorg	 en	 verdriet	 die	 de	 gevolgen	 van	 het	
coronavirus	mensen	brengt,	zal	de	ontsta-
ne	 situatie	 ons	 ook	 tot	 nadenken	moeten	
stemmen	over	hoe	wij	in	het	leven	staan.	
The	 sky	 was	 de	 limit	 (de	 hemel	 was	 de	
grens),	maar	nu	is	onze	tuin	of	het	balkon	
de	grens	waarbinnen	we	het	moeten	zien	
te	stellen,	al	zal	er	enige	versoepeling	gaan	
optreden.	 In	de	parochie	 liggen	de	activi-
teiten	al	meer	dan	een	maand	stil.	Achter	
de	schermen	wordt	er	toch	nog	gewerkt	en	
is	er	ook	tijd	om	een	en	ander	eens	goed	
op	te	ruimen.

We	 blijven	 hopen	 en	 bidden	 dat	 er	 toe-
komst	 mag	 zijn	 waarin	 wij	 elkaar	 weer	
kunnen	ontmoeten	op	de	wijze	die	ons	zo	
dierbaar	is.	Er	is	wel	een	zekere	berusting	
omdat	de	situatie	nu	eenmaal	zo	is,	maar	
iedere	dag	denk	ik	toch,	hoe	is	het	moge-
lijk	 dat	 dit	 virus	 de	maatschappij	 zo	 lam	
legt.	De	uitdagingen	zijn	in	zekere	zin	weg	
omdat	 de	 agenda	 leeg	 is	 en	 de	 publieke	
vieringen	 geen	 doorgang	 kunnen	 vinden,	
terwijl	je	van	de	andere	kant	ook	van	alles	
probeert	om	initiatieven	te	ontwikkelen.	In	
het	portaal	van	de	kerken	in	Loon	op	Zand	
en	de	St.	Jan	in	Kaatsheuvel	is	een	Maria-
kapel	gerealiseerd	voor	gebed.

Iedere	 dag	 moet	 je	 jezelf	 ertoe	 zetten	
structuur	in	de	dag	te	houden.	Het	gebed,	
de	 eucharistie,	mensen	 bellen,	 af	 en	 toe	
een	noodzakelijke	afspraak	maken	met	ie-
mand	en	zaken	uitzoeken.	Er	zijn	toch	wel	
de	 nodige	 uitvaarten	 geweest,	 die	 veelal	
op	afstand	of	met	een	klein	bezoek	aan	de	
familie	 zijn	 geregeld,	 verder	 alles	 via	 de	
mail.	 Een	 enkele	 ‛corona-uitvaart’	 heb	 ik	
verzorgd,	 verder	waren	 de	 afscheidsdien-
sten	in	een	van	onze	kerken	of	in	het	cre-
matorium.	Bij	 alle	 vieringen	 zijn	max.	 30	
personen	aanwezig.	In	alle	gevallen	is	het	
afscheid	heel	waardig	verlopen	en	gaf	het	
de	nabestaanden	veel	steun.	Zelf	mis	ik	na-
tuurlijk	ook	de	sociale	contacten,	die	niet	

alleen	 voor	mij,	maar	 voor	 alle	parochia-
nen	zo	belangrijk	zijn.	Ik	probeer	mensen	
telefonisch	te	steunen.	De	psychische	nood	
drukt	op	hen,	het	 verlangen	naar	contac-
ten,	 fysiek,	 iemand	 spreken,	 elkaar	 zien.	
Zondagmiddag	 maak	 ik	 vaak	 een	 rondje	
door	de	parochie	om	even	met	mensen	op	
afstand	in	contact	te	komen.	Zo	ook	bij	de	
woon-	en	zorgcentra.	Dat	doet	goed,	want	
ook	hun	dagbesteding	is	veranderd,	er	zijn	
in	huis	geen	bijeenkomsten	meer	waar	ze	
naar	toe	kunnen.	Wat	zou	het	fijn	zijn	als	
het	 sociale	 leven,	 de	 bijeenkomsten,	 de	
repetities	 weer	 kunnen	 worden	 opgepakt	
en	 parochianen	 de	 kerk	weer	 kunnen	 be-
zoeken,	maar	hoe	komen	we	terug?	Er	zal	
best	veel	veranderen.

We	bidden	en	hopen	op	betere	tijden	in	een	
nieuwe	 (vernieuwde)	 samenleving,	 ook	 in	
de	kernen	in	onze	parochiegemeenschap.

Pastoor Luijckx

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.

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	 pas-
torie	geen	aansluiting	mocht	krijgen.	□
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De Campingwinkel van 
Elynn, Leentje en Marleen

In	verschillende	app-groepen	kwam	vrijdag	
24	april	het	volgende	bericht	binnen:

“Omdat	de	overlap	van	de	coronavakantie	
in	 de	 meivakantie	 voor	 niemand	 leuk	 is,	
moeten	we	er	toch	maar	wat	van	maken…	
Leentje	en	ik	openen	daarom	voor	één	och-
tend	onze	campingbakkerij	om	zo	tóch	een	
beetje	 een	 vakantiegevoel	 te	 kunnen	 ge-
ven!
Aanstaande	 zaterdag	 (was	 dus	 25	 april,	
red.)	 kun	 je	 je	 kind(eren)	 bij	 onze	 cam-
pingbakkerij,	 gelegen	 aan	 de	 rand	 van	
Campingmolenwijck,	bij	het	 trekkersveld-
je	aan	het	Bermolenlaantje,	verse	keizers-
broodjes	 laten	 halen!	 Gewoon	 recht	 uit	
bed,	haren	nog	door	de	war,	net	als	op	de	
camping!
Wel	vrijdag	voor	18.00	uur	even	laten	we-
ten	hoeveel	je	er	wilt	bestellen,	dan	bak-
ken	Leentje	en	 ik	 ze	vers	af!	Tussen	8.30	
uur	en	9.30	uur	ophalen.	Zelf	broodmandje	
meenemen	€	0,25	per	stuk”,	was	getekend:	
Marleen	Alkemade	 en	 haar	 dochter	 Leen-
tje.

Vorm van verkapt thuisonderwijs
Als	 fervent	kampeerder	die	zijn	zomerva-
kantie	al	in	het	water	ziet	vallen,	vond	ik	
dit	wel	een	heel	leuk	initiatief	en	dus	eerst	
maar	eens	gebeld	met	Marleen,	hoe	zij	dit	
zo	bedacht	had.	“Het	was	mijn	idee	dat	ik	
samen	met	Leentje	(9	jaar)	en	haar	vrien-
dinnetje	Elynn	De	Meester	(ook	9	jaar)	ver-
der	heb	uitgewerkt.

Het	 was	 eigenlijk	 een	 vorm	 van	 verkapt	
thuisonderwijs	want	ze	moesten	over	veel	
dingen	 zelf	 nadenken.	 We	 zijn	 dan	 ook	
begonnen	met	een	 vergadering	aan	 tafel,	
want	 hoe	 verkoop	 je	 broodjes	 binnen	 de	
geldende	 Corona-maatregelen?	 Op	 welke	

manier	kunnen	we	de	mensen	1,50	meter	
afstand	 laten	 houden?	 Hoeveel	 is	 ander-
halve	meter	eigenlijk?	Hoe	kunnen	we	de	
broodjes	op	een	hygiënische	manier	aan	de	
mensen	geven?	Wat	moet	zo’n	broodje	per	
stuk	kosten	om	er	geen	verlies	op	te	lijden?	
Over	al	die	onderwerpen	hebben	Elynn	en	
Leentje	zelf	nagedacht	waarna	de	uitwer-
king	kon	beginnen.”

 °Op weg naar de campingwinkel! (Foto: RdT)

Dus	werden	er	strepen	op	de	stoep	gekrijt	
voor	de	onderlinge	afstand,	kwamen	de	verf	
en	de	kwasten	uit	de	kast	en	werden	er	een	
camping-	en	een	bakkerijbord	geschilderd,	
het	huis	werd	versierd	en	voor	de	voordeur	
kwam	 een	 tentje	 te	 staan	waar	 Elynn	 en	
Leentje	 ’s	 nachts	 zijn	 blijven	 slapen.	 De	
marketingstrategie	 verliep	 via	 whatsapp	
en	die	bleek	zo	succesvol	dat	Marleen	het	
stiekem	wel	een	beetje	benauwd	kreeg.

De	bestelling	groeide	namelijk	uit	tot	160	
stuks	keizersbroodjes,	waarbij	ze	maar	één	
oven	 had	waar	 acht	 broodjes	 per	 keer	 in	
konden.	Verschillende	 supermarkten	 wer-
den	bezocht	om	de	het	aantal	broodjes	bij	
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elkaar	te	verzamelen	en	twee	buurvrouwen	
sprongen	bij	om	te	helpen	met	het	afbak-
ken	van	al	die	broodjes.

En	zo	liepen	wij	zaterdagochtend	als	‘huis-
houden	 van	 Jan	 Steen’	 naar	 de	 camping-
winkel	van	Elynn,	Leentje	en	Marleen.	De	
zon	scheen	en	de	combinatie	van	het	geluid	
van	fluitende	vogels	met	klepperende	slip-
pers	 en	 het	 regelmatige	 ‘goedemorgen!’	
maakte	dat	we	ons	bijna	werkelijk	op	een	
camping	waanden.

Trots	verkochten	Elynn	en	Leentje	ons	hun	
broodjes	 uit	 hun	 perfect	 verzorgde	 cam-
pingwinkel.	Omdat	cash	betalen	natuurlijk	
leuker	was	 dan	met	 een	Tikkie,	 lagen	 de	
muntjes	de	avond	te	voren	al	 in	de	Dasty	
schoon	te	weken.

Eens	 te	 meer	 bleek	 weer	 dat	 bijzondere	
omstandigheden	 tot	 bijzondere	 gebeurte-
nissen	 leiden.	Elynn,	 Leentje	en	Marleen:	
alsnog	bedankt	en…	ze	smaakten	heerlijk!

Redactie: Hans Schleiffert

 °De verse gebakken broodjes vonden gretig 
aftrek! (Foto: RdT)
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Troost en verbinding

Een diepe snik
Een stille traan
Uit het diepste van je wezen
Met de kracht van een orkaan
En zwiept de golven op van een immense zee.

Een scheurtje in je hart
Gelukkig niet gebroken.
Zachtjes klim je weer omhoog
Langs de draad door de hemel toegestoken.
Het gemis en verdriet draag je altijd mee,
Doch het leven is waard om door te gaan.
Je zoekt en vindt geluk in kleine dingen om 
je heen
En heel veel lieve mensen
Die immer bij je staan.

Marijke Enders
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Radio LOZZZEO: vijf weekenden vermaak  
in de Loonse ether
‘We	 moeten	 iets	 doen’	 dacht	 Remco	 van	
Noije	toen	hij	hoorde	dat	de	regering	aan-
kondigde	dat	het	land	in	een	‘intelligente	
lockdown’	ging	om	het	COVID-19	virus	zo-
veel	mogelijk	te	kunnen	gaan	beteugelen.	
Een	paar	telefoontjes	en	appjes	verder	was	
het	duidelijk;	‘We	gaan	radio	maken!’.	Ra-
dio	LOZZZEO	(Loon	Op	Zand	Zoekt	Zich	Een	
Ongeluk)	was	met	de	Loonse	Dorps	Kwis	al-
tijd	een	groot	succes	en	dat	medium	leen-
de	zich	uitstekend	voor	deze	tijd	van	thuis-
quarantaine	 en	 sociale	 onthouding.	 Radio	
met	 een	 positief	 geluid	 waarin	 aandacht	
is	voor	de	Loonse	medemens,	het	verhaal,	
de	lach,	een	kleine	traan,	maar	die	vooral	
moest	 zorgen	 voor	 een	 stukje	 vrolijkheid	
en	 verbinding	 in	 de	 Loonse	 huiskamers.	
	
Er	was	vooraf	geen	plan,	geen	creatief	con-
cept	en	ook	nog	geen	programmering.	Wel	
was	er	één	duidelijke	spelregel;	we	gebrui-
ken	niet	het	C-woord!	Iedere	keer	dat	dat	
gebeurt	 krijgt	 die	 persoon	 een	 strafpunt	
wat	 bijgehouden	 wordt	 in	 een	 overzicht.	
Hierover	later	meer!
Een	studio	werd	opgetuigd	in	De	Kuip,	een	
DJ-team	werd	gevormd	door	de	organisatie	

van	de	Loonse	Dorps	Kwis	en	27	maart	ging	
Radio	LOZZZEO	de	 lucht	 in.	Met	de	juiste	
voorzorgsmaatregelen,	 de	 juiste	 afstand	
van	elkaar,	een	bak	creativiteit	en	een	flin-
ke	koffer	vol	met	platen	hebben	we	er	vijf	
weekenden	een	feest	van	proberen	te	ma-
ken	 in	de	Loonse	ether.	Met	programma’s	
als	Café	D’n	Echo,	Langs	de	Zijlijn,	De	Al-
les	Mag	Op	Zondag	Show,	WeekendVitami-
nen,	The	Kickoff,	Hallo	Blijf	Wakker	Show,	
de	Alles	Kids	Top	20,	Hollandsch	Glorie,	de	
Bakske	en	Broike	Show,	Jasper&Joppe	Aan	
de	Knoppe,	De	Nacht	Van	Loon	en	de	Staat	
van	Schleiffert	was	er	voor	ieder	wat	wils.

Trouw luisterpubliek
Vanaf	moment	 één	 hadden	we	een	 trouw	
luisterpubliek	 dat	 fanatiek	 meedeed	 aan	
de	 diverse	 spellen	 zoals	 Het	 Geluid,	 De	
Lach,	De	Zin,	Waar	Ligt	Het	Paasei	en	de	
Achteruithit.	Er	was	zelfs	één	club	die	zich	
verenigden	 als	 ‘De	 Prijzenharkers’	 en	 zij	
hebben	 de	 prijzenkast	 dan	 ook	 flink	 ge-
plunderd	met	hun	fanatieke	deelname.
Chapeau!	 Zaten	 zij	 ook	 achter	 de	 myste	
rieuze	 luisteraar	 Master	 Jeng	 die	met	 al-
lerlei	 mysterieuze	 boodschappen	 de	 DJ’s	

benaderde?	Maar	niet	al-
leen	 ‘De	Prijzenharkers’	
wisten	 ons	 te	 vinden.	
Vanuit	 Loon	op	Zand	en	
omstreken	 zijn	 er	 hon-
derden	 verzoekjes,	 ap-
pjes	en	verhalen	de	stu-
dio	binnen	gekomen	van	
mensen	 die	 hun	 gelief-
de,	 hun	 familielid,	 hun	
oppas	 of	 wie	 dan	 ook	
een	 hart	 onder	 de	 riem	

 °De RIVM-proof studio 
van Radio LOZZZEO in De 
Kuip. (Eigen foto)



42

willen	steken.	Dat	leverde	verrassende	ge-
sprekken	op,	een	lach	en	soms	een	traan,	
maar	leverde	vooral	een	fijne	interactie	op	
tussen	de	studio	en	de	huiskamers.

Heel veel: vooral een hoop Loonse klets
Wat	is	er	nog	meer	de	revue	gepasseerd	de	
afgelopen	weekenden?	Gaat	u	er	eens	rus-
tig	 voor	 zitten!	We	hebben	een	 zéér	 suc-
cesvolle	bingo	gehad,	een	digitale	pubquiz,	
de	eerste	Nederlandse	Kamelenrace	op	de	
Radio,	 een	 muziekquiz,	 Medium	 Mitchel,	

de	hereniging	van	Toon	en	Geert,	nieuw	ta-
lent	achter	de	knoppen,	columns	van	Hans	
Schleiffert,	 liefdesverklaringen,	 PaasPop,	
Hakim	 uit	 Hurghada,	 prachtige	 gedichten	
van	Hans	Schippers,	de	BBQ	Tips	van	Joep,	
verrassende	 belgasten	 zoals	 De	 Deurzak-
kers,	 Buren	 van	 de	 Brandweer,	 het	 Rosé	
Matinée,	WC	Experience,	de	burgemeester,	
Ferry	van	de	Zaande,	Otto	Orgel,	Eddy	Wal-
ly,	Michael	van	Gerwen,	gitaren,	een	Ode	
aan	 de	 Oppas,	 de	 TuinTips	 van	 Hans	 van	
Josse,	maar	vooral	een	hoop	Loonse	klets.

Voorrecht
Het	was	 van	onze	kant	een	 voorrecht	om	
vijf	weekenden	 in	 jullie	huiskamer	 te	 ko-
men.	 Soms	 was	 het	 Houtje	 Touwtje	 FM,	
maar	ach;	dat	hoort	erbij	als	je	amateurs	
aan	de	knoppen	zet	en	dat	is	misschien	ook	
wel	 de	 charme	 van	 Radio	 LOZZZEO.	 We	
hopen	 dat	we	met	 ons	 station	 de	 Loonse	
luisteraars	een	klein	beetje	afleiding	heb-
ben	kunnen	bieden	in	deze	sociaal	magere	
tijden	en	zijn	er	trots	op	dat	we	elk	week-
end	weer	een	fijn	team	bij	elkaar	hebben	
kunnen	 knutselen	 dat	 er	 al	 zijn	 creativi-
teit	 in	heeft	gegooid	om	verrassende	pro-
gramma’s	te	maken.	We	deden	het	graag,	
hebben	 zelf	 enorm	 veel	 plezier	 gehad	 en	
vonden	het	fijn	dat	we	zo	goed	beluisterd	

 °Eén van de mysterieuze boodschappen die bij 
één van de DJ’s werd bezorgd door ‘Master 
Jeng’. (Eigen foto)

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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werden.	Een	beter	moment	om	te	stoppen	
dan	op	het	hoogtepunt	was	er	dan	ook	niet	
en	 daarom	 werd	 op	 zondag	 26	 april	 vijf	
weekenden	 Loonse	 radio	 feestelijk	 afge-
sloten	in	het	programma	‘De	Leste	Ronde’.

Bedankt iedereen!
We	willen	alle	mensen	bedanken	die	met	
hun	 appjes,	 mailtjes,	 gesprekken	 of	 ge-
woon	door	lekker	te	luisteren	een	bijdrage	
hebben	 kunnen	 leveren	 aan	 ons	 radiosta-
tion.	 Toch	 een	 speciaal	 woord	 van	 dank	
voor	De	Kuip,	die	de	afgelopen	weekenden	
haar	gebouw	ter	beschikking	heeft	gesteld.	
Zonder	 de	 mensen	 van	 De	 Kuip	 was	 het	
niet	gelukt	dit	station	te	kunnen	lanceren	
in	deze	1,5	meter	samenleving.	Zeer	zeker	
ook	 dank	 aan	 alle	 sponsoren	 die	 in	 deze	
tijd	toch	een	prijs	hebben	gedoneerd	aan	
onze	 radiospellen.	 Bijzondere	 dank	 ook	
aan	Ralph	van	den	Houdt	voor	de	werkelijk	
perfecte	 technische	 realisering	 en	 onder-
steuning.	Verder	bedanken	we	Roy	IJpelaar	
voor	 zijn	 fantastisch	 inspreekwerk,	 alle	
vaste	 belgasten	 en	 niet	 te	 vergeten	 ons	
DJ-team:	 Dennis	 van	 Noije,	 Anique	 Bee-
rens,	Joep	Tekath,	Joris	Goutziers,	Rianne	

Kuijpers,	Harold	Beerens,	Eva	Staps,	 Jens	
IJpelaar,	Jesse	Brands,	Jasper	van	der	Vel-
den,	 Joppe	 Vugts,	 Remco	 van	Noije,	 Rick	
Coomans,	 Femke	 Spapens,	 De	 Jury,	 Bart	
van	Drunen,	Hans	Schleiffert,	Marco	Maas,	
Geert	van	Dongen,	René	Goutziers	en	Toon	
Leermakers.

Tot 3 oktober!
Zonder	hen	was	Radio	LOZZZEO	niet	meer	
geweest	 dan	 een	 afspeellijst	 op	 internet.	
En	hoewel	niet	iedereen	erin	is	geslaagd	het	
‘C-woord’	 te	vermijden	 is	Radio	LOZZZEO	
er	hopelijk	wel	in	geslaagd	om	de	droevige	
omstandigheden	rondom	dat	‘C-woord’	ge-
durende	het	weekend	naar	de	achtergrond	
te	drukken	en	in	te	ruilen	voor	vrolijke	radio.		
Voor	nu	gaan	we	weer	even	offline.	Zeker	
ook	 omdat	 de	 organisatie	 van	 de	 Loonse	
Dorps	Kwis	de	blik	weer	vooruit	 legt	naar	
3	oktober:	de	Kwisavond!	Hoe	de	toekomst	
wordt	weten	we	nog	niet.	Voorlopig	 gaan	
we	ervan	uit	dat	we	de	avond	door	kunnen	
laten	gaan	en	we	gaan	dan	ook	weer	met	
veel	zin	verder	met	de	voorbereidingen	op	
deze	mooie	Loonse	avond.	Mochten	de	om-
standigheden	veranderen	dan	laten	we	dat	
uiteraard	ruim	op	tijd	weten.

Voor	 nu;	 nogmaals	 hartelijk	 dank.	 Veel	
sterkte	voor	eenieder	de	komende	tijd,	ge-
niet	van	de	kleine	pleziertjes,	de	zon,	fijne	
muziek	 en	 hopelijk	 tot	 snel	 of	 zoals	 Vera	
Lynn	 ieder	 weekend	 afsloot:	 We’ll	 meet	
again’!

Bart van Drunen

 °Nieuw DJ-talent Jasper van der Velden en Joppe 
Vugts. (Eigen foto)
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Vrijwilligers gevraagd bij 
de educatieve boerderij

Sinds	enige	tijd	zijn	wij	op	de	Pauwelshoe-
ve	bezig	om	een	educatieve	boerderij	van	
de	 grond	 te	 krijgen.	Hier	 bouwen	 vrijwil-
ligers	 aan	een	natuur-en-mensen-ontmoe-
tingsplek	in	een	gevarieerd	landschap.	Een	
oude	stal	zal	worden	verbouwd	tot	ruimte	
voor	 cursussen,	 workshops	 en	 excursies.	
Rondom	de	hoeve	komen	volop	bloemrijke	
akkers,	 een	 moestuin,	 een	 voedselbosje,	
een	speelgelegenheid.

Het	heet	niet	voor	niets	Educatieve	Boer-
derij,	 want	 schoolklassen	 en	 andere	 be-
zoekers	 kunnen	 er	 van	 alles	 leren	 over	
duurzaamheid,	natuur,	landschap,	cultuur-
historie,	en	natuurlijk	over	wol	en	schapen,	
want	de	boerderij	is	ook	de	thuisbasis	van	
de	schaapskuddes	van	De	Lachende	Ooi.

Op	dit	moment	bestaat	het	bestuur	uit	vier	
personen:	 Kees	 Grootswagers,	 Dick	 Dan-
kers,	 Cees	 Janse	 en	 Marjolein	 Liebregts.	
Bart	van	Ekkendonk,	de	schapenboer,	is	bij	
elke	 vergadering	 aanwezig	 omdat	 er	 een	

nauwe	samenwerking	tussen	‘De	lachende	
Ooi’	en	de	‘Educatieve	Boerderij’	 is.	Voor	
dit	bestuur	zijn	we	nog	op	zoek	naar	een	
(liefst	vrouwelijke)	secretaris	die	van	aan-
pakken	weet	en	van	organiseren	houdt.	Als	
secretaris	 ben	 je	 de	 spin	 in	 het	web	 van	
onze	 organisatie	 en	 draag	 je	 op	 allerlei		
manieren	onze	doelstellingen	uit.

Neem de uitdaging aan!
We	vinden	het	daarom	ook	belangrijk	dat	
je	goed	bekend	bent	met	de	verschillende	
sociale	media.	Het	is	natuurlijk	een	pre	als	
je	een	natuurliefhebber	bent.	Houd	jij	van	
communiceren	 en	 zie	 jij	 een	 uitdaging	 in	
deze	functie	neem	dan	contact	met	ons	op.

Voor	 de	 moestuin	 hebben	 we	 op	 dit	 mo-
ment	drie	vrijwilligers:	Jan,	Jan	en	Walde,	
die	 zich	 in	 ieder	 geval	 op	 vrijdagochtend	
bezig	 houden	met	 zaaien,	 bemesten,	 on-
kruid	wieden	en	wat	er	al	niet	meer	komt	
kijken	 bij	 een	 moestuin.	 Omdat	 dit	 veel	
werk	 is	 zouden	 we	 graag	 een	 paar	 meer	
mensen	verwelkomen	die	dit	werk	leuk	vin-
den	om	te	doen.
En	 wat	 is	 er	 nu	 leuker	 dan	 lekker	 in	 de	
grond	wroeten?	Niets	toch?	Ook	nu	het	co-
ronavirus	 rondwaart	 is	 het	 goed	mogelijk	
om	in	de	moestuin	te	werken	aangezien	hij	
groot	genoeg	is	om	afstand	te	houden.

Welkom!
Ben	je	in	een	van	deze	functies	geïnteres-
seerd	of	wil	je	op	een	andere	manier	mee-
werken	 om	 van	 de	 educatieve	 boerderij	
een	succes	te	maken	neem	dan	contact	op	
met	Marjolein	Liebregts:
info@educatieveboerderij.nl	 of	 bel	 naar	
06-17475984.	Welkom!

Voor	meer	informatie	over	ons	kun	je	eens	
een	kijkje	nemen	op	onze	website:	www.
educatieveboerderij.nl	 en	 natuurlijk	 ben	
je	altijd	welkom	om	eens	 langs	te	komen	
nemen	op	de	Pauwelshoeve,	Moleneind	29	
in	Loon	op	Zand.	□
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Berichtje van de Boekenbank

We	 zijn	 blij	 dat	 we	 kunnen	 constateren	
dat	 in	deze	moeilijke	 tijden	onze	boeken	
aan	 sommige	mensen	plezier	 verschaffen,	

want	 er	wordt	 goed	
gebruik	gemaakt	van	
de	 Openbare	 Boe-
kenkastjes	 die	 hel-
derblauw	her	en	der	
in	 het	 dorp	 staan:	
bij	 De	 Kiosk	 (het	
staat	nu	wat	verdekt	
opgesteld,	maar	dat	
kan	 even	 niet	 an-
ders),	 bij	 Thebe	 (in	

verband	 met	 de	 schilderwerkzaamheden	
stond	het	een	tijdje	weer	binnen),	bij	de	
sportschool	Easy	Fit,	 in	de	Buurtkamer	en	
in	de	Scorpius,	(vlak	bij	nummer	1).
We	proberen	een	verscheidenheid	aan	boe-
ken	neer	te	zetten,	zodat	er	voor	elk	wat	
wils	 is;	 ook	 kinderboeken	 staan	 er	 nu	 de	
kinderen	niet	naar	school	gaan,	meer	dan	
anders.

De	Boekenbank	zelf	kan	niet	bezocht	wor-
den,	 zolang	 ’t	 Benkske,	 onze	 gastvrouw,	
niet	 geopend	 is.	We	hopen	met	 ons	 allen	
dat	dit	niet	meer	al	te	lang	zal	duren!
Intussen	hebben	heel	 veel	mensen	de	ge-
legenheid	 te	 baat	 genomen	 en	 zijn	 gaan	
opruimen.	De	schuur,	de	zolder	en	ook	de	
boekenkasten.	Allerlei	spullen	gaan	door	je	
handen	en	vaak	denk	je	dan	‘weg	ermee’,	
ook	bij	boeken.

Nu	zijn	wij	een	beetje	bang	dat	in	het	ge-
val	 van	 boeken	 (te)	 gemakkelijk	 gedacht	
gaat	worden:	 ‘Dat	kan	mooi	naar	de	Boe-
kenbank,	die	zijn	er	blij	mee’.	Het	is	ook	
zo	dat	we	blij	zijn	met	boeken,	maar	alleen	
met	MOOIE	boeken,	boeken	die	jezelf	ook	
wel	 zou	 willen	 kopen	 of	 krijgen.	 Boeken	
die	er	fraai	uitzien,	bij	de	tijd	zijn.	Boeken	
die	 langere	 tijd	 in	 een	 boekenkast	 staan	

of	 in	 een	 doos	 op	 zolder,	 worden	 stoffig,	
krijgen	bruine	stipjes	en	gaan	muf	ruiken.	
Dat	 soort	 beduimelde	boeken	moeten	wij	
ook	wegdoen,	want	 daar	 vinden	wij	 geen	
kopers	voor.	Zo	ook	studieboeken,	die	zijn	
al	snel	verouderd	en	worden	dus	niet	meer	
verkocht.	Als	boeken,	met	name	 informa-
tie-	 en	 studieboeken	wat	 ouder	 zijn,	 zijn	
ze	al	gauw	niet	meer	interessant	voor	an-
deren	en	kunnen	wij	er	ook	niets	mee.

Omdat	we	niet	zo	graag	als	doorschuifluik	
naar	 de	 stort	willen	 fungeren,	 vragen	we	
u	met	klem	om	goed	te	kijken	naar	wat	u	
naar	de	Boekenbank	brengt,	en	te	schiften	
zoals	ik	hierboven	aangeef.	Doe	zelf	de	ou-
dere	boeken	weg,	 ook	al	 gaat	 het	 je	 aan	
het	hart,	maar	de	werkelijkheid	is	nu	een-
maal	zo	dat	het	(hier)	niet	verkocht	wordt.	
Tot	 slot	hopen	wij	 van	harte	dat	het	niet	
meer	al	te	lang	zal	duren	voordat	het	leven		
weer	iets	van	haar	normale	loop	herneemt	
en	we	elkaar	weer	gewoon	een	boek	kun-
nen	aanreiken.

Tot	zolang:	sterkte	voor	iedereen.

Namens de mensen van de Boekenbank,
Cisca Boermans
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Koningsdag 2020: héél anders dan wat   
we gewend zijn
Vanwege	 de	 situatie	 waarin	 we	 allemaal	
verkeren,	kon	het	ook	niet	anders	zijn	dan	
dat	Koningsdag	2020	op	een	andere	manier	
zou	 verlopen	 dan	wat	we	 normaal	 in	 ons	
dorp	gewend	zijn	op	die	dag.	Ondanks	dat	
gegeven	had	het	plaatselijke	Oranjecomité	
toch	haar	best	gedaan	om,	gezien	de	om-
standigheden,	er	toch	nog	iets	van	te	ma-
ken	met	enkele	acties	voor	jong	en	oud.

Vroege ‘vlaggers’-actie
“Laten	 we	 er	 samen	 een	 hele	 mooie	 en	
smakelijke	 Koningsdag	 van	 maken.	 Hang	
jij	 de	 vlag	 uit?	 Laat	 jij	 zien	 dat	 je	 trots	

bent	 op	 Nederland?	 Hang	 op	 Koningsdag	
zo	vroeg	mogelijk	onze	nationale	driekleur	
uit,	maak	hier	een	leuke	foto	van	en	plaats	
deze	op	onze	facebook-pagina.	De	vroegste	
‘vlagger’	verdient	een	koninklijke	taart	be-
legd	met	overheerlijke	zomerkoninkjes	van	
bakkerij	Leo	Geerts”,	zo	werden	de	bewo-
ners	van	ons	dorp	uitgedaagd	om	die	dag	zo	
vroeg	mogelijk	de	vlag	uit	te	hangen.
De	 families	 Kruizen	 (Schrijversstraat)	 en	
Van	Brunschot	 (Tijsmansstraat)	waren	uit-
eindelijk	de	gelukkigen	die	een	taart	moch-
ten	ontvangen.

Kleurplatenactie
De	Kleurplatenactie,	die	ruim	van	tevoren	
was	aangekondigd	in	Rond	de	Toren	(in	die-
zelfde	editie	was	ook	de	betreffende	kleur-
plaat	opgenomen),	mocht	met	slechts	vier	
ingeleverde	kleurplaten	op	weinig	enthou-
siasme	rekenen.

Dit	 teleurstellende	 resultaat	 kwam	 niet	
alleen	 bij	 de	 organisatie	 nogal	 binnen,	
maar	ook	bij	de	sponsoren	die	deze	actie	
ondersteunden	 en	 bij	 een	 volgende	 keer	
zich	wellicht	zullen	afvragen	om	dit	nog	te	
doen.	Hoe	dan	ook:	een	gemiste	kans	voor	
veel	kinderen	en	dat	is	jammer.
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Muzikaal onthaal bij Venloene
Op	diezelfde	dag	werden	de	be-
woners	 van	 Zorgcentrum	 Ven-
loene	 en	 Residentie	 Molenwijck	
onthaald	met	een	fleurige	 kaart	
en	een	smakelijke	verrassing,	en	
was	er	bij	Venloene	een	optreden	
van	 Toreador	 Robin	 van	 Herwij-
nen.

In	een	artikel	van	Lonneke	van	Huijgevoort	
in	 deze	 editie,	 leest	 u	 er	 alles	 over.	 Het	
werd	een	bijzonder	evenement	waar	velen	
van	hebben	genoten!

Overige acties in het dorp
Elders	 in	 het	 dorp	 werden	 spontaan	 zelf	
bedachte	en	georganiseerde	evenementen	
gehouden	 bij	 gelegenheid	 van	 Koningsdag	
2020,	 waarover	 u	 het	 een	 en	 ander	 aan-
treft	 in	 deze	 Toren-editie.	 Mede	 door	 de	
gunstige	 weersomstandigheden	 werd	 het	
voor	 velen	 toch	 nog	 een	 mooie	 dag:	 on-

danks	de	nodige	beperkingen	waarmee	we	
nog	dagelijks	om	moeten	gaan.	Koningsdag	
2020	zag	er	héél	anders	uit	dan	wat	we	nor-
maal	gesproken	gewend	zijn.	Samen	met	u	
hopen	we	van	harte	dat	dit	niet	alleen	de	
eerste,	maar	meteen	ook	de	laatste	keer	is	
dat	deze	dag	op	deze	manier	moet	worden	
gevierd.	 Dat	 ondanks	 de	 geweldige	 inzet	
van	ons	plaatselijke	Oranjecomité,	dat	 er	
alles	 aan	 gedaan	 heeft	 om	 deze	 dag	 niet	
onopgemerkt	voorbij	te	laten	gaan.

Redactie Rond de Toren

DRIVE-THRU BBQ 
HEMELVAARTSDAG 21 MEI 16.00 TOT 20.00 UUR  

*BBQ WORST MET SAUS € 2,50 * BROODJE HAMBURGER € 5,00 
*SATÉ 3X75 GR. COMPLEET MET KROEPOEK EN ATJAR € 7,50 
*SPARERIB 500 GR. MET RAUWKOST EN SAUS € 12,50 
*SIDE-DISHES: RAUWKOSTSALADE *  FRUITSALADE * BROOD 

MET SMEERSELS * GEPOFTE AARDAPPEL  € 2,50 P/ST. 
 

Bij bestellingen voor 19 mei en v.a. € 30,00   1 side-dish gratis, en je hoeft niet te 
 wachten. Bestellen via mail of App. Betalen via tikkie, pin of cash. 

Locatie: vanaf de Strieckenlaan achter de commerciële units, volg de pijlen. 
  

Gerlachusstr. 75, Loon op Zand    06-26 582 794  info@lekkergewoonuitloon.nl   
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Een smakelijk initiatief van ‘Lekker Gewoon uit Loon’

DRIVE-THRU BBQ
De	redactie	had	vernomen	dat	op	donder-
dag	 21	 mei	 (Hemelvaartsdag)	 door	 Jack	
Vrins	met	 zijn	bedrijf	 ‘Lekker	 gewoon	uit	
Loon’	een	heuse	Drive-Thru	BBQ	wordt	ge-
organiseerd.	 Alhoewel	 dit	 fenomeen	 niet	
nieuw	is	in	Nederland,	is	dit	volgens	ons	de	
eerste	 BBQ	 in	 deze	 soort	 in	 de	 regio	 Til-
burg-Waalwijk.	Reden	temeer	om	hierover	
met	Jack	contact	op	te	nemen.

Vlees van de beste kwaliteit
Omdat	‘Lekker	Gewoon	uit	Loon’	normaal	
gesproken	in	deze	periode	niet	alleen	door	
de	week	bij	de	kampeerboerderijen,	maar	
ook	in	het	weekend	op	feestjes	bij	de	men-
sen	thuis	volop	aan	het	barbecueën	is,	mist	
hij,	 nu	 dat	 niet	 mogelijk	 is	 vanwege	 de	
corona-crisis,	het	contact	met	zijn	klanten	
en	laten	we	eerlijk	zijn:	ook	de	nodige	in-
komsten.
In	 de	 afgelopen	 jaren	 heeft	 Jack	 op	 vele	
locaties	 al	 duizenden	 worsten,	 sateetjes	
en	 hamburgers	 laten	 proeven.	 Natuurlijk	
alles	met	vlees	van	de	beste	kwaliteit.	Zo	
zijn	de	hamburgers	van	100%	rundvlees:	af-
komstig	van	de	Annahoeve	uit	De	Moer.	Het		
saté-vlees	 wordt	 door	 Jack	 zelf	 gemari-
neerd	en	gestoken.
De	spareribs	heeft	hij	vorige	week	al	uitge-
probeerd	bij	 de	maaltijdservice	en	 ieder-
een	was	zeer	te	spreken	over	goede	smaak	
hiervan.	Dit	is	dan	ook	de	favoriet	van	de	
chef-kok	zelf.

Smakelijk en makkelijk,   
met veiligheid voorop
Omdat	ook	 ‘Lekker	 gewoon	uit	 Loon’	 een	
flink	 omzetverlies	 moet	 incasseren,	 zoals	
alle	horeca	op	dit	moment,	en	om	toch	alle	
rekeningen	te	kunnen	blijven	betalen,	doet	
Jack	 zijn	 uiterste	 best	 om	 wekelijks	 lek-
kere	dingen	klaar	te	maken	en	die	thuis	te	
bezorgen.	Maar	met	de	extra	vrije	dagen	in	
het	verschiet	wilde	hij	iets	speciaals	doen	
en	om	toch	ook	te	kunnen	barbecueën.

Vandaar	zijn	idee	om	ook	in	Loon	op	Zand	
een	 Drive-Thru	 BBQ	 te	 organiseren.	 Deze	
bijzondere	 BBQ	 zal	 op	 Hemelvaartsdag	
(donderdag	 21	 mei)	 van	 16.00	 tot	 20.00	
uur	 worden	 gehouden	 en	 Jack	 kennende	
gaat	hij	dat	voor	Loonse	begrippen	meteen	
groots	aanpakken.
Aan	de	achterkant	van	de	keuken	van	‘Lek-
ker	gewoon	uit	Loon’,	die	 je	met	 je	auto	
via	 de	 Strieckenlaan	 kunt	 bereiken,	 zal	
Jack	daar	staan	te	barbecueën	op	een	stoer	
kolen-BBQ.	 Ieder	gerecht	krijgt	zo	ook	de	
beste	smaak.
Vooraan	 in	 de	 rij	 wordt	 je	 bestelling	 op-
genomen,	 zodat	 je	 als	 je	 bij	 de	BBQ	 zelf	
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komt	je	gerechten	direct	mee	kunt	nemen.	
Uiteraard	alles	op	gepaste	afstand	en	met	
beschermende	face-shields	die	zorgen	voor	
de	veiligheid	van	de	klanten	en	de	mede-
werkers.	 Zo’n	 face-shield	 draagt	 Jack	 al	
enige	 tijd	 tijdens	 het	 bezorgen	 van	 zijn	
maaltijden.	Een	goede	vriend	van	hem	pro-
duceert	 momenteel	 duizenden	 van	 deze	
face-shields	voor	klanten	door	heel	Europa.	
Op	deze	manier	heb	 je	 je	eigen	draagba-
re	 doorzichtige	 barrière	 tussen	 jou	 en	 de	
klant,	om	daarmee	toch	de	veiligheid	voor	
ieder	te	garanderen.

Heel de familie doet mee
In	deze	Toren-editie	tref	je	op	de	adverten-
tie	van	‘Lekker	gewoon	uit	Loon’	op	pagina	
49	het	hele	BBQ-menu	wat	op	Hemelvaarts-
dag	 bij	 ‘Lekker	 gewoon	 uit	 Loon’	 te	 ver-
krijgen	is.	Jack	staat	die	dag	met	zijn	hele	
team/familie	klaar	om	iedereen	te	kunnen	

laten	 genieten	 van	 zijn	 BBQ.	 Zijn	 vrouw	
Pauline	neemt	de	bestellingen	op,	deze	ko-
men	dan	direct	bij	dochter	Stephanie,	die	
in	de	keuken	alles	regelt,	zoon	Jules	werkt	
de	bonnen	mee	af	en	bezorgt	alles	tot	bij	
de	 auto’s	 en	 als	 vliegende	 kiep	 is	 andere	
dochter	 Isabelle	extra	 inzetbaar	en	uiter-
aard	staat	Jack	zelf	achter	de	BBQ.
Wil	je	nu	al	verzekerd	zijn	van	een	bepaald	
stukje	 vlees,	 dan	 kun	 je	 die	 nu	 al	 via	 de	
app	of	e-mail	 reserveren	en	op	een	afge-
sproken	tijdstip	ophalen.	Doe	je	dit	mini-
maal	48	uur	van	tevoren,	dan	krijg	je	zelfs	
bij	afname	van	minimaal	€	30,-	een	side-
dish	gratis!

Nieuw Loons evenement?
In	 crisistijd	worden	 vaak	de	beste	 ideeën	
bedacht	en	wie	weet	is	hier	wel	een	nieuw	
terugkerend	Loons	evenement	geboren.
De	 familie	 Vrins	 hoopt	 natuurlijk	 op	 veel	
mensen	 uit	 Loon,	 maar	 ook	 mensen	 ‘van	
buiten	het	dorp’	die	met	Hemelvaart	toch	
lekker	en	vooral	ook	makkelijk	willen	ge-
nieten	van	een	overheerlijke	BBQ!

Voor	alle	info	kunt	u	mailen	met	info@lek-
kergewoonuitloon.nl	of	bellen/appen	met	
mobiel	nummer	06 – 26582794.

Redactie Rond de Toren
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Plastic is geen oplossing

Ook	in	ons	dorp	zien	we	hier	en	daar	dat	ei-
kenbomen	deels	 in	plastic	zijn	gewikkeld.	
Dit	plastic	zou	de	eikenprocessierups,	in	de	
preventieve	 fase,	moeten	 bestrijden.	Het	
Kennisplatform	Processierups	heeft	onder-
zocht	of	het	plastic	effect	heeft	en	het	ant-
woord	is,	helaas,	nee.
De	 rupsen	 komen	 uit	 de	 eipakketjes	 die	
hoog	 in	 de	 eikenboom	 zijn	 gelegd.	 Daar	
eten	 ze	 van	 de	 bladeren.	 Ze	 hoeven	 dus	
niet	in	of	uit	de	boom.	Het	idee	achter	het	
plastic	is	dat	de	folie	de	looproute	van	de	
rupsen	zou	blokkeren.	Dat	 is	dus	niet	het	
geval.

Dat	plastic	gaat	op	sommige	plaatsen	weer	
loslaten	en	komt	zo	in	de	natuur	terecht.	
Dat	is	zeker	niet	wenselijk!	Daarom	roept	
het	Kennisplatform	op	om	dit	weer	te	ver-
wijderen.	□

tel.: 0416 - 363 902
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Koninklijke onderscheiding bij 
VV Uno Animo

Op	vrijdag	24	april	jl.	mocht	de	heer	Harrie	
Daems	van	onze	burgemeester	vernemen,	
dat	hij	benoemd	was	tot	lid	in	de	orde	van	
Oranje-Nassau.

Tijdens	zijn	actieve	voetbalcarrière	bij	Uno	
Animo	 1	 is	 Harrie	 begonnen	 als	 assistent	
van	de	toenmalig	penningmeester	Jan	van	
Esch.	Hij	moest	al	snel	alle	zaken	overne-
men	vanwege	het	plotseling	overlijden	van	
deze	 penningmeester	 en	 hij	 aanvaardde	
deze	 job	 in	1978.	Deze	bestuursfunctie	 is	

een	 zware	 taak,	 die	 hij	 op	 uitmuntende	
wijze	vervult.

Betrokken
Bij	deze	ene	taak	is	het	niet	gebleven	want	
hij	verzorgt	al	jaren	de	ledenadministratie,	
is	 voorzitter	 van	 de	 kantinecommissie	 en	
trainer	van	de	lagere	teams	op	donderdag-
avond.	Mede	door	zijn	functie	als	penning-
meester	 is	 hij	 betrokken	 bij	 de	 bouw	 en	
groenvoorziening	van	onze	accommodatie.	
Buiten	 deze	 taken	 verleent	 hij	 nog	 aller-
lei	hand-	en	spandiensten	voor	Uno	Animo.	
Hij	is	aanspreekpunt	voor	iedereen	en	erg	
betrokken	 bij	 de	 vereniging.	 Vele	 uurtjes	
bracht	hij	door	met	bestuurlijke	vergade-
ringen,	 besprekingen	met	 instanties	 zoals	
de	gemeente	en	leveranciers.

Vrijwel	iedere	dag	is	hij	op	de	club	te	vin-
den.	Daarom	ook	een	woord	van	dank	aan	
zijn	gezin,	dat	altijd	achter	hem	staat	en	
hem	al	die	uurtjes	heeft	moeten	missen.

Verrast
Ongeveer	 een	 jaar	 geleden	 is	 voorzit-
ter	Joost	van	Loon	gestart	met	deze	aan-
vraag	voor	een	koninklijke	onderscheiding.	
Slechts	onze	secretaris	Jack	Smulders	was	
op	 de	 hoogte	 van	 deze	 aanvraag.	 Harrie	
was	 uitermate	 verrast	 toen	 burgemeester	
Hanne	van	Aart	hem	op	vrijdag	24	april	te-
lefonisch	op	de	hoogte	bracht	van	het	feit	
dat	 hij	 zich	 voortaan	 Lid	 in	 de	 Orde	 van	
Oranje-Nassau	mag	noemen	en	al	zijn	ver-
diensten	nog	eens	memoreerde.

Harrie,	 van	 harte	 gefeliciteerd	 met	 deze	
welverdiende	 onderscheiding!	 We	 hopen	
dat	we	bij	Uno	Animo	nog	vele	 jaren	van	
jou	als	(super)vrijwilliger	mogen	genieten.
Natuurlijk	zullen	we	hier	nog	een	feestelijk	
tintje	aan	geven,	zodra	de	omstandigheden	
het	toelaten.

VV Uno Animo
Loon op Zand

 °Een terechte onderscheiding voor Harrie Daems! 
(Foto via gemeente Loon op Zand)
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Van impact naar duurzaamheid
Op	 Koningsdag	 2020	 brengen	 bakkers	 400	
tompoucen	 in	 Residentie	 Molenwijck.	 De	
dag	ervoor,	ter	gelegenheid	van	de	verjaar-
dag	van	een	van	de	bewoners,	deelt	men	
bonbons	uit.	Ons	gemeentebestuur	bezorgt	
zakken	vol	paaseitjes.	Bewoners	ontvangen	
bloemen	 van	 de	 kwekers,	 de	 vrijwilligers	
van	 de	 Loonse	 Kerstklokkenloop	 branden	
kaarsjes	 op	 het	 terras	 en	 bij	 de	 hoofdin-
gang.	 Langstraat-TV	 organiseert	 muzikale	
zwaaimomenten.	 Kinderen	 brengen	 nog	
steeds	tekeningen	en	kleurplaten.

Prachtige	 initiatieven.	 Goedbedoelde	 on-
dersteuning	 aan	 alle	 bewoners	 die	 geen	
bezoek	kunnen	ontvangen.	De	 impact	van	
al	deze	generositeit	is	groot.	Bewoners	zijn	
blij	 en	dankbaar	met	 alle	 aandacht.	Wel-
licht	is	eerdaags	een	diëtiste	nodig.	Dank,	
namens	alle	bewoners	en	ook	collega’s.

langstelling	zou	tot	uitdrukking	moeten	ko-
men	in	aandacht	en	belangstelling	die	niet	
alleen	nu	maar	ook	straks,	later,	na	het	Co-
vid-19	vaccin	ook	nog	steeds	voor	de	zorg-
professional	zal	bestaan.	Nu	de	handen	op	
elkaar!	En	ook	straks	de	handen	op	elkaar!	
Nu	alle	aandacht	voor	ouderen	en	kwetsba-
ren.	Maar	 straks	 ook!	Nu	 zwaaimomenten	
en	vriendelijkheid.	Maar	straks	ook!

Ik	 blijf	 optimist.	 Ik	 zeg	 JA!	 Zeker.	 Ik	 zie	
mooie	voorbeelden	van	duurzame	impact.	
De	buitengymoefeningen	in	Residentie	Mo-
lenwijck	 als	 éénmalig	 vermaak	 en	 deze	
week	voor	de	8ste	keer,	elke	donderdagoch-
tend	 om	 11.15	 uur	 en	 om	 11.45	 uur.	 Im-
pactvol	 én	 duurzaam.	 Ondersteund	 door	
de	buren	van	Residentie	Molenwijck	aan	de	
Orion	en	in	de	Tamboerstraat.

Eén	van	de	bewoners	schreef	ons:	“Tot tra-
nen toe geroerd wat jullie voor de bewo-
ners doen! Wij wonen in de Tamboerstraat 
en horen en zien de bewoners in groten 
getale meedoen met de sportinstructeur. 
Mooi om te zien!”

Alleen	zo,	SAMEN,	houden	ook	wij	het	vol!	

Jan Bernard Koolen
Directeur Residentie Molenwijck

Lang	 geleden	 ervaarde	 ik	 de	
verhouding	 tussen	 impact	 en	
duurzaamheid.	Op	dit	moment	
is	er,	terecht,	ontzettend	veel	
aandacht	 voor	 de	 zorgprofes-
sional.	 De	 impact	 van	 deze	
aandacht	is	enorm,	ook	voor	de	
zorgprofessional.

De	 duurzaamheid	 van	 al	 deze	
fantastische	 aandacht	 en	 be-
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Foto 010735: Klassenfoto van de 6e klas 1981 basisschool ‛de Springplank’  
met als onderwijzer Henk van Poorten.

Weet u het nog?
In	deze	‛Wie,	wat,	waar?’	vraagt	de	foto-
groep	van	Heemkundekring	Loon	op	’t	Sandt	
uw	 aandacht	 voor	 deze	 foto,	 genomen	 in	
1981	van	de	zesde	klas	van	basisschool	‛de	
Springplank’	met	als	onderwijzer	Henk	van	
Poorten.	Weet	u	wie	er	op	deze	foto	staan?

Uw	 reactie(s)	 kunt	 u	 doorgeven	 via	mail-
adres:	 secretaris@heemkundekringloon-
optsandt.nl. Of	bel	naar: 06-10114684. □
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Hartelijk dank

Beste	dorpsgenoten,

Omdat	wij	 niet	 alle	 adressen	 hebben	 van	
diegene	die	een	bijdrage	hebben	geleverd,	
zijn	wij	heel	blij	dat	wij	via	deze	weg	u	van	
harte	 kunnen	 bedanken.	 Iedere	 bijdrage	
ervaren	wij	als	grote	ondersteuning	om	het	
landgoed	 in	 stand	 te	 kunnen	houden.	Wij	
zijn	 heel	 blij	 en	 dankbaar	 dat	 er	 zo	 veel	
dorpsgenoten	een	warm	hart	hebben	voor	
Het	Witte	Kasteel	en	hopen	u	in	goede	ge-
zondheid	bij	gelegenheid	daar	te	ontmoe-
ten.	Nogmaals	hartelijk	dank,

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel

Gezien	 er	 heel	 veel	 inkomsten	 dit	 jaar	
wegvallen	door	de	coronacrisis	zijn	wij	zo	
vrij	om	nogmaals	een	oproep	te	doen	aan	
de	dorpsgemeenschap	van	Loon	op	Zand.

STEUN LANDGOED HET WITTE KASTEEL

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

In	 deze	 moeilijke	 tijd,	 die	 niemand	 had	
kunnen	voorzien,	vragen	wij	uw	steun	voor	
de	instandhouding	van	landgoed	Het	Witte	
Kasteel.	Juist	nu	zoveel	inkomsten	wegval-
len	die	nodig	zijn	voor	het	onderhoud	van	

het	 historische	 landgoed,	 een	 rijksmonu-
ment,	doen	wij	een	extra	beroep	op	de	in-
woners	van	ons	dorp.

U	 kunt	 het	 landgoed	 ondersteunen	 door:	
een	eenmalige	financiële	bijdrage.	Dat	kan	
door	 een	 bedrag	 te	 storten	 op	 rekening-
nummer	NL 59 RABO 0134 2638 71	t.n.v.	
Stichting	 Het	 Witte	 Kasteel.	 Graag	 met	
vermelding	‛steun	landgoed	het	witte	kas-
teel’	 en	 uw	naam.	Of	door	 een	 jaarlijkse	
bijdrage	door	Vriend	te	worden.	Vrienden	
van	 het	 kasteel	 kennen	wij	met	 verschil-
lende	jaarlijkse	donaties.	De	Vrienden	van	
Het	Witte	Kasteel	profiteren	door	hun	jaar-
lijkse	bijdrage	van	vele	voordelen.

Het	 Witte	 Kasteel	 heeft	 een	ANBI-status,	
waardoor	uw	gift	aftrekbaar	is	voor	de	be-
lasting	en	u	er	zeker	van	kunt	zijn	dat	uw	
gift	alleen	aan	de	 instandhouding	van	het	
landgoed	besteed	wordt.	Op	onze	website	
vindt	 u	 alle	 informatie	 https://hetwitte-
kasteel.nl/kasteel-vrienden/.	Voor	vragen	
kunt	u	ons	ook	mailen	of	bellen.	Ons	mail-
adres	 is	 vrienden@hetwittekasteel.nl	 en	
ons	telefoonnummer	is	0416-858858.

U	zou	ons	werkelijk	een	hart	onder	de	riem	
steken,	wanneer	u	ons	wilt	steunen	in	deze	
tijd	met	een	eenmalige	gift	of	een	jaarlijk-
se	 donatie.	 Bij	 voorbaat	 al	 heel	 hartelijk	
dank	daarvoor.	Wij	hopen	u	allemaal	weer	
in	 goede	 gezondheid	 op	 het	 landgoed	 te	
ontmoeten	als	weer	betere	tijden	voor	ons	
allemaal	aanbreken.

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel
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Hallo lieve mensen van 
Loon op Zand,

We	 hebben	 een	 goed	 bericht:	 wij	 mogen	
met	 de	 kinderen	 tot	 18	 jaar	 weer	 gaan	
draaien!	Jippie,	wat	hebben	we	ze	gemist!	
Natuurlijk	hebben	we	wel	contact	met	de	
kinderen	 gehouden	 via	 telefoon	 en	 inter-
net	en	op	die	manier	ook	geprobeerd	leuke	
activiteiten	met	ze	te	doen,	maar	gewoon	
weer	lekker	buiten	zijn	en	in	de	bossen	te	
gaan	 klimmen	 en	 klauteren	 is	 toch	 veel	
leuker.

Kom bij ons spelen!
Natuurlijk	zijn	er	nog	de	nodige	aanpassin-
gen,	zoals	voor	de	leiding	en	kinderen	ou-
der	dan	11	jaar	nog	de	vereiste	1,5	meter	
afstand,	geen	contactspellen,	goed	handen	
wassen	enzovoorts,	maar	we	kunnen	weer	
aan	de	gang!
We	willen	kinderen	van	buiten	de	scouting	
ook	uitnodigen	om	bij	ons	mee	te	spelen.	

Er	 is	 plaats	 genoeg:	 even	 aanmelden	 bij	
info@scoutingpsg.nl	is	voldoende.

Statiegeldflessen-actie
Verder	willen	we	ook	aandacht	vragen	voor	
onze	 statiegeldflessen-inzameling.	 Ook	
voor	ons	zijn	onze	inkomsten	sterk	vermin-
derd.	We	hebben	minder	activiteiten	kun-
nen	organiseren	en	we	mogen	geen	spelma-
teriaal	meer	verhuren,	ook	niet	aan	andere	
scoutinggroepen.	Dat	is	een	flinke	hap	uit	
onze	inkomsten,	terwijl	onze	kosten	zoals	
WOZ	gewoon	doorgaan.
Daarom	hebben	we	 bedacht	 om	 lege	 sta-
tiegeldflessen	te	gaan	inzamelen.	Aan	het	
hek	 bij	 ons	 gebouw	 aan	 de	 Klokkenlaan	
staat	een	bak	(zie	foto	linksonder)	waar	u	
uw	flessen	in	kunt	gooien.	Zodoende	steunt	
u	 ons	met	 uw	bijdrage.	Alvast	 vriendelijk	
bedankt	namens	onze	leiding	en	leden!

Groetjes van Scouting PSG
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Frank Verhoof
Gagarinstraat 26   5175VE Loon op Zand
06-26781499   fvhinstallaties@ziggo.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers

JVW 2020 kan niet doorgaan

Met	 pijn	 in	 ons	 hart	
moet	 het	 bestuur	 van	
JVW	 mededelen	 dat	
de	editie	 van	de	 zomer	
2020	niet	door	kan	gaan	
i.v.m.	corona.

We	hebben	lang	gewacht	met	het	doorhak-
ken	van	de	moeilijke	knoop,	maar	uitein-
delijk	moeten	 ook	wij	 de	maatregelen	 in	
acht	nemen	en	ons	evenement	afzeggen.
Het	lijkt	allemaal	nog	ver	weg,	17	t/m	21	
augustus,	maar	aangezien	alle	evenemen-
ten	 opgeschort	 zijn	 tot	 na	 1	 september	
moeten	ook	wij	onze	verantwoordelijkheid	
nemen,	ook	al	valt	de	beslissing	zwaar.

Geen	lachende	en	spelende	kinderen,	geen	
enthousiaste	 vrijwilligers,	 geen	 toneel	 en	
spelletjes,	 geen	 avondspel,	 niet	 samen	
eten.	Dat	 zal	 een	 groot	 gemis	 zijn	 in	 ons	
dorp.

Toch	 willen	 we	 graag	 iets	 doen	 voor	 alle	
kinderen	uit	Loon	op	Zand.	Daarom	zijn	we	
bezig	met	 het	 samenstellen	 van	 een	 JVW	
zomer-doe-boek,	waarin	allerlei	spelletjes	
en	knutselopdrachten,	quizjes	en	moeilijke	
raadsels	 staan	 voor	 elke	 leeftijdsgroep.		
Alles	in	de	sfeer	van	JVW.

Het	 boek	 gaan	 we	 eind	 juni,	 begin	 juli,	
voor	de	zomervakantie,	uitgeven.	Hoe	dat	
gaat	 gebeuren,	 hoort	 u	 nog	 van	 ons.	 Het	
boek	zal	geheel	gratis	zijn	voor	alle	kinde-
ren,	zolang	de	voorraad	strekt.

Alle	plannen	gaan	mee	naar	volgend	jaar,	
het	 thema	 blijft	 hetzelfde	 en	 we	 nemen	
de	tijd	om	het	programma	nog	specialer	te	
maken.	We	zitten	niet	bij	de	pakken	neer	
en	gaan	verder	voor	een	sprankelend	2021.
Let	op	elkaar	en	blijf	gezond!

Bestuur JVW
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WPG en gemeente werken door aan  
plannen Nieuwe Wetering
Ondanks	de	coronacrisis	zitten	de	Wetering	
Plan	 Groep	 (WPG)	 en	 de	 gemeente	 niet	
stil.	In	de	verschillende	werkgroepen	wordt	
hard	gewerkt	aan	voortgang	van	de	Nieuwe	
Wetering.	 Op	maandag	 18	 mei	 wordt	 tij-
dens	 de	 raadsvergadering	 verder	 gepraat	
over	 de	 nieuwe	 ‘huiskamer’	 van	 Loon	 op	
Zand.	De	raad	wordt	dan	in	de	breedste	zin	
van	het	woord	op	de	hoogte	gebracht	van	
de	stand	van	zaken.

In	de	geplande	raadsvergadering	wordt	dan	
ook	niets	besloten.	De	WPG	en	gemeente	
informeren	 de	 raad	 over	 de	 laatste	 ont-
wikkelingen	 en	 hoe	wordt	 omgegaan	met		
komende	beslissingen	in	deze	coronatijd.

Ontwikkelingen bij de werkgroepen
De	WPG	is	verdeeld	in	verschillende	werk-
groepen,	met	eigen	taken	en	verantwoor-

delijkheden	in	het	totale	project.	Zowel	de	
werkgroepen	als	de	totale	WPG	overleggen	
nu	vooral	via	Skype.	Zo	kunnen	toch	stap-
pen	worden	gezet	en	wordt	de	 voortgang	
van	het	project	gewaarborgd.

De	 werkgroep	 ‘gebruikers’	 is	 volop	 be-
zig	 om	 de	 gesprekken	met	 de	 huidige	 en	
toekomstige	 gebruikers	 voor	 te	 bereiden.	
Hierbij	wordt	zorgvuldig	nagegaan	met	el-
kaar	hoe	zij	gebruik	willen	maken	van	de	
Nieuwe	Wetering.	Ook	wordt	samen	door-
genomen	wat	voor	 iedere	 individuele	ver-
eniging	 de	 mogelijke	 voorwaarden	 in	 de	
toekomst	 zijn.	 Zodra	 de	 coronamaatrege-
len	 het	 toelaten,	 worden	 de	 gesprekken	
opgepakt.

Wat gebeurt er met de oudbouw?
Er	is	al	veel	gesproken	over	wat	er	mogelijk	
gaat	 gebeuren	met	 de	 zogenoemde	 ‘oud-
bouw’,	het	oude	kloostergedeelte.	Het	eni-

ge	 dat	 nu	 vast-
staat	 is	 dat	 voor	
de	 ontwikkeling	
van	 de	 oudbouw	
een	 apart	 tra-
ject	 is	 ingericht.	
Dit	 staat	 los	 van	
het	 traject	 voor	
de	 ontwikkeling	
van	 de	 sporthal	
en	 het	 sociaal-
culturele	deel.

Na	 inventarisatie	
welke	 partijen	
allemaal	 in	 aan-
merking	 willen	
komen,	 wordt	
zorgvuldig	 be-
keken	 hoe	 hun	

 ° Impressie van de nieuwe Wetering.   
 (© De Twee Snoeken)
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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

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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plannen	 zijn	 in	 te	 passen.	 Daarbij	 wordt	
onder	meer	rekening	gehouden	met	de	be-
langen	van	de	gemeenschap	en	of	het	past	
in	 de	 omgeving.	Wel	 is	 een	 van	 de	 voor-
waarden	 dat	 de	monumentale	 buitenkant	
van	de	‘oudbouw’	wordt	behouden.

Wat wilt u weten over   
de Nieuwe Wetering?
Uiteraard	hoort	de	WPG	ook	graag	de	vra-
gen	en	ideeën	van	inwoners.	Zij	willen	de	
lijnen	graag	kort	houden.	In	eerste	instan-
tie	was	dan	ook	het	plan	om	hiervoor	infor-
matiebijeenkomsten	te	organiseren.	
Nu	 dat	 vanwege	 de	 coronamaatregelen	
niet	 mogelijk	 is,	 kunnen	 inwoners	 bellen	
en	 mailen	 met	 de	 WPG.	 Sowieso	 worden	
nieuwe	ontwikkelingen	gedeeld	via	diverse	
media.

Hebt	 u	 een	 vraag	 of	 opmerking	 over	 de	
Nieuwe	Wetering?	Dan	kunt	u	contact	op-
nemen	met:
•	Jan	Coenen	(voorzitter	WPG):	via	 	

wpg.loonopzand@gmail.com.
•	Kees	Hesselmans	(adviseur	WPG):	via	

wpg.loonopzand@gmail.com	 	
of	06-47359732.

•	Maarten	 School	 (projectleider	 gemeen-
te	 Loon	 op	 Zand):	 via	 06-22499808	 of	
m.school@loonopzand.nl.

U	kunt	de	ontwikkelingen	op	de	voet	volgen	
via	Facebook:
nl-nl.facebook.com/weteringplangroep	
en	de	gemeentewebsite:
www.loonopzand.nl/wetering.	□

Agenda voor mei

In	 deze	 maand	 zijn	 er	 geen	 activiteiten	
gepland.	Jammer.	Het	 is	niet	anders.	Ook	
onze	trip	naar	Sail	Amsterdam	komt	te	ver-
vallen.	Er	wordt	hiervoor	geen	geld	van	uw	
rekening	afgeschreven.

In	de	bijlage	bij	de	ONS	van	mei	was	bij	de	
plaatsing	van	dit	artikel	een	regel	wegge-
vallen.	Hierbij	de	juiste	informatie.
Vertraging bij CBR vanwege corona
Ook	 bij	 de	 keuringen	 voor	 het	 verlengen	
van	 het	 rijbewijs	 ontstaan	 vertragingen	
vanwege	corona.	Artsen	keuren	momenteel	
niet	of	heel	weinig.	Senioren	die	vanwege	
de	coronacrisis	niet	naar	de	keuringsarts	of	
specialist	kunnen,	en	daarmee	niet	op	tijd	
hun	keuringsrapport	kunnen	versturen	naar	
het	CBR,	kunnen	contact	opnemen	met	de	
klantenservice	van	het	CBR.	Zij	kunnen	ook	
KBO-Brabant	bellen:	073-6444066.	□
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Gemeente Loon op Zand pakt fietsendiefstal aan

Fietsendiefstal	 is	vervelend	en	helaas	nog	
steeds	een	voorkomend	probleem.	Ook	 in	
onze	gemeente.	Daarom	start	de	gemeen-
te	begin	mei	een	aantal	campagnes	om	dit	
probleem	aan	te	pakken.
We	willen	mensen	bewust	maken	van	het	
gevaar	 dat	 hun	 fiets	 loopt,	 preventief	 en	
gratis	graveren	en	als	het	een	keer	misgaat	
de	gestolen	fiets	opsporen.

Starten met opruimen
De	gemeente	 start	maandag	18	mei	eerst	
met	opruimen	van	alle	(brom)fietswrakken	
en	(brom)weesfietsen.	Een	fietswrak	is	een	
kapotte	of	vernielde	fiets	waar	niet	meer	
mee	gefietst	kan	worden.	Een	weesfiets	is	
een	 fiets	 die	 al	 14	 dagen	 aaneengesloten	
in	een	stalling	staat	en	niet	meer	gebruikt	
wordt.	Tot	 18	mei	 heeft	 iedereen	 de	 tijd	
om	zelf	zijn	of	haar	fiets	op	te	ruimen.

“Door	 deze	 opruimactie,	 die	 we	 overi-
gens	 nog	 een	 paar	 keer	 herhalen,	maken	
we	 weer	 voldoende	 plaats	 voor	 inwoners	
die	dagelijks	hun	fiets	in	de	stalling	willen	
plaatsen.	En	door	op	te	ruimen,	sporen	we	
direct	gestolen	fietsen	op.
Maar	dat	 is	 natuurlijk	 niet	 alles.	We	voe-
ren	ook	campagne	om	inwoners	bewust	te	

maken	 over	wat	 zij	 zelf	 kunnen	 doen	 te-
gen	fietsendiefstal.	We	gaan	voor	een	ge-
meente	die	schoon,	heel	en	veilig	is”,	aldus	
wethouder	Gerard	Bruijniks.
“En	is	je	fiets	dan	toch	gestolen,	dan	wil	je	
dat	er	actie	ondernomen	wordt.	Zodra	het	
kan	in	de	1,5	meter	samenleving,	gaan	we	
aan	de	slag	met	een	gratis	graveeractie.	Zo	
vergroot	je	de	mogelijkheden	bij	opsporing	
van	gestolen	fietsen	enorm.”

Voorkomen beter dan genezen
Het	 voorkomen	 van	 fietsendiefstal	 begint	
bij	 inwoners	 zelf.	 Stal	 je	 fiets	 alleen	 bij	
een	officiële	fietsenstalling.	Zet	je	fiets	op	
slot	en	gebruik	een	gecertificeerd	slot.	Re-
gistreer	je	fiets	zodat	deze	herkenbaar	is.	
En	vergeet	niet	om	aangifte	te	doen	als	de	
fiets	helaas	toch	door	een	ander	is	meege-
nomen.

Registreren fiets
De	gemeente	vraagt	inwoners	om	thuis	het	
framenummer	van	hun	fiets	op	te	schrijven	
en	goed	te	bewaren.
Daarnaast	 kan	 iedereen	 een	 foto	 van	 de	
fiets	maken	of	kenmerken	opschrijven.	Op	
deze	manier	help	je	mee	aan	een	gerichte	
opsporing	van	gestolen	fietsen.

Informeren inwoners
Via	 social	 media	 en	 nieuwsberichten	 in-
formeren	wij	 de	 komende	 tijd	 alle	 acties	
rondom	de	aanpak	van	fietsendiefstal.	□
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Bibliotheek Midden-Brabant biedt telefonisch spreekuur voor digitale vragen

Nu	we	door	de	coronamaatregelen	zo	veel	
mogelijk	 thuis	moeten	 blijven,	 is	 contact	
via	 internet	 extra	 fijn.	Wie	 digitaal	 vaar-
dig	is,	kan	vanuit	huis	internetten,	appen,	
beeldbellen,	 onlineshoppen	 of	 digitaal	 de	
nodige	 zaken	 regelen	 met	 de	 overheid.	
Sommigen	mensen	kunnen	juist	nu	wel	wat	
computerhulp	gebruiken.	Omdat	de	Biblio-
theken	 gesloten	 zijn,	 computercursussen	
en	 spreekuren	 niet	 doorgaan	 helpt	 de	Bi-
bliotheek	Midden-Brabant	 ‘op	afstand’	bij	
digitale	vragen.	Er	is	daarom	een	speciaal	
telefoonnummer:	 013	 464	 8577	 geopend	
voor	digitale	vragen.

Computerhulp op afstand
Het	 is	niet	voor	 iedereen	vanzelfsprekend	
om	 een	 e-mail	 te	 sturen	 of	 te	 whatsap-
pen	met	familie.	Sommige	mensen	kunnen	
juist	nu	wel	wat	computerhulp	gebruiken.	
Ook	 bijvoorbeeld	 bij	 het	 online	 bekijken	

van	een	 video,	 iets	 (ver)kopen	 via	Markt-
plaats	of	 inloggen	met	DigiD.	Daarom	be-
antwoordt	 onze	 specialist	 basisvaardighe-
den	Tessa	Persijn	op	maandag	en	woensdag	
tussen	9.00	en	11.00	uur	 telefonisch	digi-
tale	vragen.	Zij	is	bereikbaar	via	telefoon-
nummer:	013	464	8577.	Tessa	helpt	graag	
‘op	afstand’	bij	vragen	over	de	computer,	
internet	of	websites	van	de	overheid.	Ook	
een	 e-mail	 sturen	 naar:	 tessapersijn@
bibliotheekmb.nl	is	mogelijk.

Oefenen op afstand
Digitaal	 vaardiger	 word	 je	 door	 te	 doen.	
Ook	 thuis	 kunnen	 mensen	 oefenen	 met	
de	computer,	 internet	of	websites	van	de	
overheid.	 Via	 de	 online	 tool	 ‘Digisterker 
door te doen’	 leer	 je	 bijvoorbeeld	 stap	
voor	 stap	 hoe	 je	 zaken	 met	 de	 overheid	
digitaal	regelt.	Op	de	website	oefenen.nl	
leer	 je	 werken	met	 de	 computer;	 typen,	
e-mailen	en	internetten.

Kijk	voor	meer	informatie	over	het	telefo-
nisch	 spreekuur,	 de	 online	 tool	 én	moge-
lijkheden	 om	 thuis	 te	 oefenen	 op:	www.
bibliotheekmb.nl/basisvaardigheden.	□

 °Specialist basisvaardigheden Tessa Persijn 
zit klaar om telefonisch digitale vragen te 
beantwoorden. (Eigen foto)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Zorgen voor elkaar

Hulp	 nodig	 bij	 uw	 geldzaken?	 Bent	 u	 het	
overzicht	 over	 uw	 financiën	 kwijt?	 Lukt	
het	niet	alle	betalingen	op	tijd	te	doen	of	
heeft	u	schulden?	Onze	consulenten	helpen	
u	graag	met	gratis	budgethulp!

Samen kijken   
welke ondersteuning past
“Wanneer	 u	 contact	 met	 ons	 opneemt,	
maken	 we	 een	 afspraak	 met	 u	 voor	 een	
gesprek.	 Normaal	 gesproken	 is	 dit	 een	
persoonlijk	 gesprek	 bij	 u	 thuis	 of	 in	 het	
Klavier.	Vanwege	het	coronavirus	doen	we	
dit	voorlopig	alleen	telefonisch.	Tijdens	dit	
gesprek	bekijken	we	uw	financiële	situatie.	
Als	 het	 u	niet	meer	 lukt	 om	uw	 schulden	
te	 betalen,	 zoeken	we	 samen	met	 u	 een	
oplossing.	Samen	met	u	maken	we	een	plan	
van	aanpak	dat	past	bij	uw	situatie.

Misschien	zijn	enkele	tips	voor	u	al	genoeg.	
In	ieder	geval	begeleiden	we	u	tot	u	weer	
zelfstandig	uw	financiële	huishouding	kunt	

voeren.	Wacht	u	vooral	niet	te	lang	met	het	
bespreekbaar	maken	van	uw	financiële	pro-
blemen.	Hoe	eerder	u	hulp	zoekt,	hoe	mak-
kelijker	het	is	problemen	te	voorkomen	of	
op	 te	 lossen.	 Uw	 persoonlijke	 gegevens	
worden	altijd	vertrouwelijk	behandeld.”

Nauwe samenwerking met anderen
De	 kracht	 van	 de	 consulenten	 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,	Zorggroep	Elde	Maas-
duinen,	IndigoGGZ,	ContourdeTwern	en	de	
GGD.

Contact met de wijkteams
Telefoon:		0416	–	289	247	(’s	ochtends)
E-mail:	 servicepuntwwz@loonopzand.nl
Internet:	 www.samenwerkenaandewijk.nl
Facebook:	facebook.com/samenwerken-	
	 aandewijk	□

 °V.l.n.r.: Agnes Roeling, Ilse de Man en Janienka 
Berghmans. Deze foto is gemaakt vóór de 
uitbraak van het coronavirus. (Eigen foto)
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Nationale Tuinonderzoek 
van start
Natuurmonumenten	 lanceerde	 twee	 we-
ken	geleden	het	Nationale	Tuinonderzoek.	
Doel:	inzicht	krijgen	in	hoeveel	ruimte	de	
natuur	krijgt	en	kán	krijgen	in	onze	tuinen.	
En	 deelnemers	motiveren	 om	hun	 tuin	 te	
vergroenen.

Miranda	 Fieret	 boswachter	 bij	 Natuurmo-
numenten	in	Brabant:	“In	deze	rare	tijden	
snakken	mensen	naar	natuur.	Begrijpelijk.	
Maar	je	kunt	ook	zelf	voor	natuur	zorgen,	
in	je	tuin	of	op	je	balkon.	Ik	zie	nog	heel	
vaak	tuinen	waar	nauwelijks	een	grasspriet	
is	te	bekennen.	In	het	onderzoek	vragen	we	
mensen	hoe	hun	 tuin	er	nu	uit	 ziet.	Hoe-
veel	 tegels	heb	je,	 is	er	nestgelegenheid?	
Daarna	 vragen	 we	 of	 de	 deelnemers	 hun	
tuin	willen	vergroenen.”	Meedoen	kan	via	
www.natuurmonumenten.nl/tuinonder-
zoek.
Met	de	antwoorden	krijgt	Natuurmonumen-
ten	inzicht	in	de	staat	van	de	Nederlandse	
tuin	 en	 of	 mensen	 bereid	 zijn	 om	 meer	
ruimte	voor	groen	in	hun	tuin	te	creëren.	
“Misschien	moeten	we	onze	zomervakantie	
wel	in	de	achtertuin	doorbrengen.	Ik	hoop	
dat	mensen	meer	dan	ooit	bereid	zijn	na-
tuur	in	de	tuin	meer	ruimte	te	geven.	Wel	
zo	gezellig	en	mooi,	en	nog	goed	voor	de	
biodiversiteit	 ook.	 Zeker	 ook	 in	 stedelijk	
gebied.”

Natuurgebied in eigen tuin
Nederland	 is	 rijk	 aan	 verschillende	 land-
schappen:	bos,	kwelders,	heide,	stuifzand,	

grasland.	In	Nederland	komen	zo’n	28.000	
soorten	 dieren	 voor,	waaronder	 200	 soor-
ten	 broedvogels	 en	 20.000	 soorten	 insec-
ten.	 Al	 die	 dieren	 hebben	 unieke	 woon-
wensen.	 Want	 een	 bosuil	 overleeft	 niet	
op	stuifzand,	een	zandhagedis	niet	in	een	
beekdal	en	een	grasklokje	niet	in	het	bos.	
Ook	 tuinen	 vormen	 een	 landschap	 waar	
veel	 dieren	 wonen.	 Huismussen,	 zwalu-
wen,	vleermuizen	en	wilde	bijen	maken	in	
of	aan	onze	huizen	hun	nest.	Door	moderne	
bouwtechnieken	en	verstening	is	daarvoor	
steeds	minder	ruimte	beschikbaar.	Heggen	
maakten	 plaats	 voor	 schuttingen,	 beplan-
ting	voor	bestrating.	En	ook	eenvoudige	en	
waardevolle	grote	en	kleine	‘overhoekjes’,	
van	 bladerhoop	 tot	 braakliggend	 weitje,	
worden	schaars.

Biodiversiteit onder druk
Insecten	nemen	dramatisch	af,	 tonen	Ne-
derlandse	 én	 internationale	 onderzoeken	
keer	op	keer.	In	ons	land	worden	meer	dan	

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

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

*lid van Provoet
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de	helft	van	de	360	soorten	wilde	bijen	be-
dreigd.	 De	 natuur	 in	 Nederland	 is	 uit	 ba-
lans.	Zonder	bomen	geen	bloesem,	zonder	
bloesem	 geen	 insecten,	 zonder	 insecten	
geen	 vogels.	 Boswachter	 Miranda:	 “Juist	
die	variatie	is	belangrijk	om	alles	in	even-
wicht	 te	 houden.	 We	 hebben	 eindeloos	
veel	privétuinen	en	daar	werkt	het	precies	
hetzelfde:	 hoe	 meer	 variatie,	 hoe	 beter.	
De	 inrichting	 van	 tuinen	 is,	 zeker	 binnen	
de	stedelijke	omgeving,	voor	biodiversiteit	
zeer	belangrijk.”

 °Een natuurlijke tuin. (Natuurmonumenten)

Onkruid bestaat niet
Veel	planten	die	beschouwd	worden	als	on-
kruid,	zijn	enorm	belangrijk	voor	insecten.	
Boswachter	 Miranda:”	 laat	 bijvoorbeeld	
dovenetels	 staan,	 die	 zitten	 nu	 barstens-
vol	hommels.	Er	komen	ook	veel	bijen	en	
vlinders	af	op	vergeetmenietjes	en	boter-
bloemen.	Laat	‘rommel’	zoals	dood	hout	of	
bladeren	liggen	of	gooi	ze	op	een	hoop.	Dat	
zijn	plekken	waar	het	barst	van	het	leven;	
insecten,	wormen,	maar	ook	egels	en	vo-
gels	komen	hier	op	af.

Het	 laten	 staan	 van	 ‘onkruid’	 en	 het	 la-
ten	liggen	van	bladeren	en	oud	hout	heeft	
nóg	een	voordeel:	je	bent	véél	minder	tijd	
kwijt	aan	het	opruimen	van	je	tuin,	zodat	
je	meer	 tijd	 kunt	 besteden	 aan	 genieten	
van	alles	wat	er	groeit	en	bloeit.”	□

Iedere dag vers gestoken en 
vers geschilde asperges!

De boerderijwinkel is 
dagelijks

geopend vanaf 9.00 uur.

 Aspergeboerderij van Iersel
 Schoorstraat 63, Udenhout
 Telefoon: 013-5113404.
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Opvallend gezicht

Op	z’n	minst	opvallend	te	noemen,	de	vrij-
wel	lege	straten	in	Loon	op	Zand…	Natuur-
lijk,	u	en	ik	weten	wel	waarom,	maar	het	
blijft	een	vreemd	gezicht.	Wat	me	ook	erg	
opviel	 was	 de	 straffe	 wind	 die	 vanaf	 het	
noordoosten	hard	en	koud	mijn	dunne	jasje	
inblies.

Maar	wat	in	de	Van	Grevenbrouckstraat	in	
Loon	op	Zand	het	meeste	opviel?	Heel	veel	
mooie	houten	nestkastjes.	Ik	telde	er	maar	
liefst	27	vogelhuisjes	op	een	rij,	steeds	drie	
aan	 drie.	 Keurig	 bevestigd	 aan	 de	 gevels	
van	de	huizen	aan	de	westkant.

Misschien	omdat	het	een	luie	zondag	was,	
of	door	die	 koude	wind,	maar	 ik	 zag	nie-

mand	op	straat	om	te	vragen	waar	dit	initi-
atief	vandaan	komt.	Aanbellen	ging	me	net	
iets	te	ver.
Hangen	deze	 vogelhuisjes	 er	 al	 lang?	 Zijn	
ze	al	eens	bewoond	geweest?	Houden,	be-
halve	die	gezellige	huismussen,	vogels	wel	
van	naaste	buren?
Is	het	een	buurtinitiatief	om	mezen	te	lok-
ken	 in	 de	 strijd	 tegen	 de	 eikenprocessie-
rups?	Wonen	er	in	deze	straat	meer	vogel-
liefhebbers	dan	elders	in	Loon?

Voor	ons	bij	Rond	de	Toren	blijft	het	gissen	
naar	 antwoorden,	maar	misschien	 zijn	 er	
‘Grevenbrouckers’	onder	de	lezers	die	wel	
weten	hoe	het	zit	en	ons	het	antwoord	wil-
len	sturen?	Heel	graag.	En	bedankt,	alvast!	
Ons	e-mailadres	is:	info@ronddetoren.nl.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Opvallend gezicht: 27 vogelhuisjes in de Van Grevenbrouckstraat. (Foto: RdT)
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Loodgieterswerk 

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J.	Minnaard,	Kamperfoelielaan	1.
Tel.	0416-361529,	spoednr.	0416-362878
E-mail:	info@tandartspraktijkloonopzand.nl

APOTHEKEN

BOOTS APOTHEEK VENLOON
Kloosterstraat	35,	tel.	364030.
Openingstijden:	werkdagen	van	8.00-17.30	uur.
APOTHEEK DE KONING
Kerkstraat	17,	tel.	361190,	ma	t/m	vr	van		 	
8.30	tot	12.00	uur	en	van	13.00	tot	17.30	uur,	
zaterdag	van	10.00-12.00	uur.
Buiten	deze	uren	voor	spoedrecepten:
Dienstapotheek De Ducdalf, Blyde	 Incomste-
laan	9,	5144	BC	Waalwijk,	tel.	06	-	517	067	63.	
Doordeweeks	 bereikbaar	 van	 17.30	 tot	 24.00	
uur.	 In	 het	weekend	bereikbaar	 voor	 spoedge-
vallen	van	08.00	uur	tot	24.00	uur.
Vanaf	00.00	uur	wordt	u	doorverwezen	naar	de	
Dienstapotheek	in	Tilburg,	Lage	Witsiebaan	2A,	
tel:	0900-2357323.

HUISARTSEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOEKENBANK IN ’T BENKSKE
Kerkstraat	 5.	 Open	 op	ma	 t/m	 vr	 11.00-15.00	
uur	en	za	van	10.00-12.30	uur.	Boeken	inleveren	
op	zaterdag	tussen	10.00	en	11.00	uur.
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  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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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.



74

T
Nijmegen



75

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.	10	verschijnt	vanaf	27	mei	 afwijkende datum - 18 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
Nr.	14	verschijnt	vanaf	16	september	 8	september	vóór	19.00	uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Belangrijk bericht voor het  
aanbieden van kopij voor de  
volgende Rond de Toren-editie

In	 verband	 met	 Hemelvaart	 heeft	 de	
drukkerij	van	Rond	de	Toren	een	gewij-
zigde	planning.	Daarom	is	de	termijn	om	
bijdragen	aan	te	leveren	voor	de	volgen-
de	Rond	de	Toren-editie,	die	u	vanaf	27	
mei	mag	verwachten,	vervroegd	naar

	maandag 18 mei 19.00 uur.

Na	dit	tijdstip	kunnen	wij	voor	deze	edi-
tie	dus	niets	meer	aannemen.	Tip	van	de	
redactie:	voorkom	dat	wij	u	teleur	moe-
ten	 stellen	 en	wacht	 niet	 tot	 het	 laat-
ste	moment	met	het	doorsturen	van	uw	
bijdrage(n).								Redactie Rond de Toren

Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

Mei
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.

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	
kunnen	 doorgaan.	 Vanuit	 Rond	 de	 Toren	
kunnen	wij	hierop	niet	altijd	anticiperen.	
Wij	vragen	hiervoor	om	uw	begrip.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20



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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