
27 mei 2020 • nr. 10



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   

 

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



1

De passie van Evelien Mank-IJpelaar
•	Het	creëren	van	abstracte	beelden.

De Platenkast met Anique Beerens
•	“Het	gaat	eigenlijk	wel	lekker	met	me.”

Rondje voor De Kiosk: zéér geslaagd!
•	Met	een	opbrengst	van	ruim	€	30.000,-.

De column van Hans
•	Een	Benefiets	voor	de	huiskamer	van	Loon.

Kleine partijen goed voor 
de democratie?
•	Compromissen	accepteren	blijkt	steeds	 	
moeilijker	te	worden.

Alpe d’Huzes Team Clemens
•	Hoe	nu	verder?	Opgeven	is	geen	optie.

4

8

12

40

45

50

Inleveren	kopij	via	e-mail:	info@ronddetoren.nl.

Uiterste	inleverdata	editie	11:	 	
advertenties	vóór	maandag	8	juni	19.00	uur,	 	
overige	kopij	vóór	dinsdag	9	juni	19.00	uur.

In dit nummer o.a.

JAARGANG 53 nr. 10	 27	mei	2020

En verder

Speel	padel	 16

NL-Alert	 19

Reactie	op	‛verkoop	klooster’	 20

De	Krantenbak	 25

Kien’s	Kolumn	 31

De	tijd	van	toen	 32

Kerkberichten		 36

Coronacollectie	 42

Inzameling	buxus-afval	 58

Vogelkastjes	 62

REDACTIE 
Tiny	van	Hooren	 362516
Hoofdredacteur	 Hoge	Steenweg	2

Jacques	van	Dooren	 361512
Carine	van	Esch	 06-14821661
Petra	Holsheimer	 06-50265699
Jan	van	Hoof	 362694
Lonneke	van	Huijgevoort	 363639
Ton	Kalkers	 362444
Kitty	van	Merode	 06-12705905
Hans	Schleiffert	 06-54698491

ADVERTENTIES en TORENTJES
Guido	van	Gorp	 362295

BEZORGING
Christ	Wijtvliet	 06-15121975

BESTUUR
Geert	Wijtvliet	 361818
Voorzitter

Annemiek	Goutziers	
Secretaris	 Bergstraat	25
e-mail:	 secretaris@ronddetoren.nl

Eva	Staps	 Penningmeester
e-mail:	penningmeester@ronddetoren.nl

OVERIGE INFO

vormgeving:	 Redactie	Rond	de	Toren
drukwerk:	 Q-Promotions	te	Tilburg
oplage:	 3025

KvK:	 41090256
RSIN:	 807695002
IBAN:	 NL80	RABO	0129793442
e-mail:	 info@ronddetoren.nl
website:	 www.ronddetoren.nl



2

Ervaar het ultieme vakantiegevoel op landgoed Het Witte Kasteel! 
 
Deze zomer hebben wij vele verrassingen voor u in petto. Zo kunt u een mooi gevulde 
picknickmand bestellen voor een romantische picknick in de kasteeltuin. Ook kunt u genieten 
van een heerlijke high tea met uw gezin op het terras of op de  historische wallen. Op het hele 
landgoed zijn veel mooie, ruime en fijne plekken om ontspannen te zitten en te genieten van 
een drankje en een hapje. Verder zijn er deze zomer veel culturele en culinaire activiteiten 
gepland.    
 
Nieuwsgierig geworden? Houd onze website en sociale kanalen in de gaten voor onze 
openingsdagen, agenda en activiteiten: www.hetwittekasteel.nl. 

Ê
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VAN DE REDACTIE...............

IJsmakers
“Soms	zijn	dingen	mooier	als	er	mensen	klappen.”	Het	is	de	titel	van	een	roman	
van	Ernest	van	der	Kwast.	De	schrijver	die	ook	titels	als	‛Giovanna’s	navel’	en	‛De	
IJsmakers’	op	zijn	naam	heeft	staan.

La	Bottega	sloot	haar	deuren	en	de	spreuk	luidt,	dat	wanneer	er	ergens	een	deur	
sluit	er	ergens	anders	weer	een	raam	open	gaat.	De	geest	laat	zich	niet	vangen.	We	
proberen	altijd	te	ontsnappen.	We	zetten	ons	af	tegen	regels	en	kaders.	Grenzen	
benauwen	ons.	Dat	wat	niet	mag	vraagt	erom	gedaan	te	worden.	Als	je	deze	uit-
spraak	negatief	wilt	benaderen	tenminste.

De	positieve	keerzijde	is	dat,	wanneer	het	niet	meer	op	de	oorspronkelijke	manier	
kan,	de	mens	dan	altijd	een	manier	vindt	om	het	verlangen	op	een	andere	manier	te	
bevredigen.	We	laten	ons	niet	voor	één	gat	vangen,	zijn	inventief	in	het	nastreven	
en	bereiken	van	onze	doelen,	of	stellen	deze	bij	om	niet	telkens	teleurgesteld	te	
worden.

De	huidige	tijd	laat	ons	nadenken	over	hoe	we	onszelf	persoonlijk	en	maatschap-
pelijk	gedragen.	Hierbij	komt	ieder	van	ons	verschillende	grenzen	tegen.	Ook	de-
zelfde	waarschijnlijk.	En	welke	betekenis	ieder	daar	weer	aan	geeft	-	en	hoe	dit	
ons	huidige	en	mogelijk	toekomstige	gedrag	bepaalt	-	zal	weer	verschillend	zijn.

Welke	lessen	nemen	we	mee	uit	deze	crisis?	Kunnen	
we	van	corona	leren	waartoe	we	juist	in	staat	zijn	
als	het	gaat	om	hoe	we	ons	gedrag	wél	kunnen	ver-
anderen,	of	is	corona	niet	meer	dan	een	irritant	ob-
stakel	in	onze	hang	naar	overdaad?	Kijken	we	eind	
2020	terug	en	zien	we	dan	alleen	nog	een	bijzonder	
voorjaar	achter	ons	liggen	of	lopen	we	dan	ook	de	
toekomst	anders	tegemoet?

Dit	is	de	tiende	Toren	van	2020.	Dat	betekent	voor	
ons	als	redactie	dat	we	alweer	op	de	helft	van	het	
jaar	 zitten.	 Dat	 is	 eind	mei	 aan	 de	 vroege	 kant.	
Nieuwe	IJsmakers	hebben	hun	deuren	voor	ons	ge-
opend.
Hoewel	de	vakantie	mogelijk	niet	naar	het	buiten-
land	zal	gaan,	zal	de	zon	ook	deze	zomer	Giovan-
na’s	navel	verwarmen.	En	hoe	bizar	deze	tijd	voor	
ieder	van	ons	op	een	andere	manier	ook	mag	zijn,	
soms	zijn	dingen	mooier	als	er	mensen	klappen.
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Passie van Evelien Mank-IJpelaar leidt tot  
prachtige en unieke foto’s
Het	maken	 van	 een	 afspraak	met	 Evelien	
Mank-IJpelaar	 viel	 toevallig	 samen	 met	
de	dag	dat	 de	 kinderen	weer	naar	 school	
mochten,	 na	 een	 aantal	 weken	 corona-
thuis-blijf-tijd.	 Dat	 gaf	 Evelien	 en	mij	 de	
gelegenheid	 om	eens	 rustig	 in	 gesprek	 te	
gaan	over	haar	bezigheden	en	vooral	haar	
passie	voor	abstracte	fotografie.
Bij	 een	 eerdere	 tentoonstelling	 had	 ik	 al	
werk	 van	 haar	 gezien	 en	 op	 de	 website	
staan	een	aantal	projecten	en	voorbeelden	
die	door	hun	 sfeer	 je	nieuwsgierig	maken	
naar	de	maakster	en	naar	hoe	ze	tot	stand	
komen.	Vandaar	deze	afspraak.

Op	 haar	 website	 stelt	 ze	 zich	 voor	 als	
moeder,	 fotograaf	 en	 architect.	 En	 dat	 is	
dan	meteen	 een	 goede	 leidraad	 voor	 het	
gesprek.	Evelien	(38)	is	geboren	en	getogen	
in	Waalwijk,	maar	haar	opa	woonde	in	Loon	
op	 Zand,	 dus	 daar	 kwam	 ze	 regelmatig.	
Toen	 ze	 in	 2005	 met	 haar	 partner	 Freek	

ging	 samenwonen	en	 ze	een	huis	 zochten	
bleek	 er	 eentje	 beschikbaar	 in	 Loon	 op	
Zand.	Het	gezin	 is	ondertussen	uitgebreid	
met	een	zoon	en	twee	dochters	die	nu	tus-
sen	3	en	8	jaar	oud	zijn.

Bewuste keuze
Van	2000	tot	2006	heeft	Evelien	de	oplei-
ding	 bouwkunde	 gedaan	 aan	 de	 TU	 Eind-
hoven	 en	 deze	 opleiding	 afgerond	 als	 ar-
chitect.	Daarna	is	ze	gaan	werken	bij	een	
klein	architectenbureau	dat	zich	veel	bezig	
houdt	 met	 restauratie	 van	 oude	 panden.	
Toen	de	kinderen	kwamen	heeft	Evelien	de	
keuze	gemaakt	om	er	voor	de	kinderen	te	
zijn	en	 is	ze	bewust	gestopt	met	werken.	
Het	werken	in	deeltijd	als	architect	bleek	
i.v.m.	 afspraken	met	 klanten	 op	flexibele		
tijden	ook	lastig.
Ze	mist	het	werk	momenteel	niet	en	is	blij	
met	 de	 keuze	 die	 ze	 toen	 heeft	 gemaakt	
om	er	voor	de	kinderen	te	zijn.	Het	geeft	
haar,	maar	ook	de	kinderen	rust.
Haar	 opleiding	 tot	 architect	 heeft	 haar	

wel	 leren	 kijken	 naar	
vormgeving,	 naar	 de	
uitstraling	van	een	ob-
ject.	 Ook	 details	 zien	
en	 belangrijk	 vinden	
kwam	 in	 de	 opleiding	
aan	bod.

En	 dat	 komt	 nu	 ook	
erg	van	pas	en	 tot	ui-
ting	 bij	 haar	 fotogra-
fisch	 werk.	 Fotografie	
was	 bij	 bouwkunde	
altijd	 al	 haar	 hobby,	
een	vriendin	heeft	dat	
fotograferen	 bij	 haar	
gestimuleerd	 en	 an-
dersom	 heeft	 Evelien	

 °Evelien Mank-IJpelaar.    
 (Foto: Jan van Frankenhuyzen)
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haar	eerdere	hobby	schilderen	en	tekenen	
weer	gestimuleerd	bij	haar	vriendin.	Naast	
haar	werk	bij	het	architectenbureau	is	Eve-
lien	 een	 vierjarige	 deeltijdopleiding	 foto-
grafie	 begonnen	 en	 heeft	 die	met	 succes	
in	2010	afgerond.	Ze	dacht	een	jaar	deze	
opleiding	te	doen	om	meer	basis	te	hebben	
voor	het	maken	van	foto’s.

Het	 liep	 anders.	 Er	 was	 voldoende	 moti-
vatie	 en	 uitdaging	 om	 elke	 keer	weer	 de	
huiswerkopdrachten	 te	maken,	elke	week	
weer	naar	Utrecht	te	gaan	en	de	opleiding	
af	te	maken.
Zowel	 portretfotografie,	 bruidsfotografie,	
sportfotografie,	 nieuwsfotografie	 als	 ab-
stracte	 fotografie	 kwam	 allemaal	 aan	 de	
orde.	Evelien	heeft	zich	gespecialiseerd	in	
de	abstracte	macrofotografie.	“Nog	steeds	
komen	we”,	vertelt	ze,	“met	tien	voorma-
lige	medestudenten	zo’n	vier	keer	per	jaar	
een	dag	bij	elkaar	om	te	fotograferen,	een	
museum	te	bezoeken	en	naast	gezelligheid	
inspireren	we	elkaar	gewoon.”

Alles moet kloppen
Als	we	het	over	fotografie	hebben	beginnen	
de	ogen	de	glimmen	want	dit	is	haar	passie.	
Ze	zegt	er	over:	“Bij	de	abstracte	foto’s	die	
ik	maak	zijn	details	erg	belangrijk	en	alles	
moet	kloppen	met	het	gevoel	en	het	idee	
dat	ik	in	mijn	hoofd	heb.	Ik	hou	me	bezig	
met	 macrofotografie.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	
kleine	voorwerpen	worden	uitvergroot.

Ik	probeer	een	beeld	te	creëren	met	din-
gen	 uit	 de	 natuur	 of	 gewone	 dagelijkse	
voorwerpen	 of	 materialen.	 Vaak	 krijg	 ik	
van	mensen	aparte	materialen	met	bijzon-
dere	 structuren	 en	 vormen,	 een	 kleurrijk	
doekje,	een	bloem	of	iets	anders	dat	ik	op	
een	bepaald	moment	misschien	kan	gebrui-
ken.	 In	mijn	hoofd	ben	ik	daar	mee	bezig	
en	ontwikkel	gaandeweg	een	idee	van	een	
compositie.”	Haar	studio	in	de	voormalige	
garage	 is	 haar	 domein.	 Eigenlijk	 heeft	 ze	
aan	een	vierkante	meter	 genoeg	om	haar	

 °Foto uit de serie ‛Desert tales’.
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foto’s	 te	maken,	 want	 een	 soort	 stoeltje	
is	 de	 centrale	 plaats	 van	 handeling.	 Op	
die	 opnametafel	 ligt	 het	 gekozen	 kleine	
voorwerp.	Er	om	heen	staan	lampen,	waar	
de	 gewenste	 belichting	 mee	 kan	 worden	
gecreëerd.	Ook	de	achtergrond	kan	wisse-
len	naar	behoefte.	En	dan	wordt	er	net	zo	
lang	geëxperimenteerd	tot	op	de	foto	staat	
wat	 Evelien	 in	 haar	 hoofd	 heeft.	 En	 dat	
kost	 veel	 tijd.	 Het	 is	 eigenlijk	 schilderen	
met	een	fototoestel	om	deze	kunstfoto’s	te	
maken.	 Er	 vindt	 geen	bewerking	 achteraf	
meer	 plaats.	 Het	 beeld	 wordt	 in	 de	 stu-
dio	gecreëerd.	Haar	uitspraak	“dat	iets	zo	
simpels,	zo	mooi	kan	zijn”	zie	je	helemaal	
terug	in	haar	werk.

Abstracte beelden die sfeer uitstralen
Soms	kun	je	de	voorwerpen	nog	herkennen,	
vaak	ook	niet.	Het	zijn	abstracte	beelden	
geworden	die	een	bepaalde	sfeer	uitstralen	
en	een	gevoel	oproepen.	Kleur	en	vorm	zijn	
belangrijke	 elementen	 bij	 de	 foto’s	 van	
Evelien.	Als	 kijker	 zul	 je	 er	 vast	 je	 eigen	
beleving	bij	hebben,	kan	de	foto	bepaalde	
emoties	oproepen.	“Laat	je	eigen	fantasie	
maar	werken	en	kijk	wat	er	in	je	opkomt,”	
zegt	ze.

Helaas	komt	een	zwart/wit	 foto	van	haar	
werk	 in	 Rond	 de	Toren	 niet	 goed	 tot	 zijn	
recht.Kijk	 daarom	 op	 haar	 website:	 eve-
lienijpelaar.nl,	want	daar	staan	een	aantal	
prachtige	 voorbeelden	 van	 projecten	 die	
klaar	 zijn	 en	 op	 Instagram	 (@evelienijpe-
laar)	 kun	 je	 voorbeelden	 zien	 van	 recent	
werk	waar	ze	nu	mee	bezig	is.	Het	unieke	
autonome	werk	van	Evelien	is	te	koop.	De	
foto’s	worden	maximaal	in	een	oplage	van	
10	 stuks	 aangeboden.	 Het	 werk	 kan	 bij-
voorbeeld	ingelijst	of	afgedrukt	worden	op	
Dibond	met	acrylglas.	Neem	voor	de	prij-
zen	 en	 afdrukmogelijkheden	 vrijblijvend	
contact	op.

Maar	 ook	 bij	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	
Sandt	is	Evelien	actief.	Zoals	dat	wel	vaker	

gaat,	val	je	een	keertje	op	en	word	je	ver-
volgens	gestrikt	voor	een	vrijwilligerstaak.	
Het	begon	in	2014	bij	de	tentoonstelling	in	
Het	Witte	Kasteel	bij	gelegenheid	van	het	
jubileum	van	de	heemkundekring.	Evelien	
had	wat	foto’s	gemaakt	en	deze	aangebo-
den	 aan	 de	 heemkundekring.	 Vervolgens	
kwam	 van	 het	 een	 het	 ander.	 Voorzitter	
André	 van	 Rijswoud	 vroeg	 haar	 om	 foto’s	
te	maken	 van	 veranderingen	 in	 het	 dorp.	
Oude	 gebouwen	 worden	 soms	 afgebroken	
en	er	komt	 iets	nieuws.	Die	werkzaamhe-
den	zijn	ondertussen	ook	te	zien	in	afleve-
ring	15	van	de	serie	films	Goud	van	Brabant	
bij	de	website:	brabantserfgoed.nl.

Foto’s voor de volgende generatie
Daarin	 vertelde	 Evelien	 aan	 Eendracht-
films,	 de	 makers	 van	 Goud	 van	 Brabant:	
passie	 voor	 erfgoed,	 over	 het	 vastleggen	
van	 Loon	 op	 Zand.	 “De	 foto’s	 die	 ik	 nu	
maak,	maak	 ik	 voor	 volgende	 generaties.	
Mijn	verhaal	gaat	over	de	foto’s	die	ik	als	
vrijwilliger	maak	voor	de	Heemkundekring	
Loon	 op	 ’t	 Sandt.	 Ook	 vertel	 ik	 over	 het	
memoriespel	waar	ik	de	afgelopen	tijd	aan	
gewerkt	heb.	Tijdens	de	filmopnames	was	
ik	hier	net	mee	begonnen,	maar	inmiddels	
is	het	spel	klaar	en	hebben	de	kinderen	van	
Loon	op	Zand	het	al	kunnen	spelen	tijdens	
de	 kasteelfeesten	 van	 750	 jaar	 Loon	 op	
Zand.”

Zo	helpt	Evelien	ook	als	een	van	de	‘jon-
kies’	 nu	 al	 zo’n	 vier	 jaar	 als	 coördinator	
collectiebeheer	 de	 werkgroepen	 van	 de	
Heemkundekring	bij	hun	werk	met	het	ar-
chiveringssysteem.	 Dat	 is	 ook	 goud	 voor	
Loon	op	Zand.

Evelien	 gaat	 in	 haar	 eigen	 tempo	 en	 op	
haar	eigen	wijze	gewoon	verder	met	haar	
passie.	We	hopen	nog	veel	mooi	werk	van	
haar	te	kunnen	zien	de	komende	tijd.

Redactie: Ton Kalkers
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het 
is die van die, die altijd zus en zo. Maar 
wat weet je eigenlijk nog meer? Aan de 
hand van iemand zijn platenkast maken 
we graag verder kennis. In deze editie 
de vijf sleutelplaten van Anique Beerens 
(Tilburg, 2000).

Anique	werd	exact	een	jaar	voor	9/11	ge-
boren.	 Een	 datum	 die	massaal	 in	 ons	 ge-
heugen	staat	gegrift	en	voor	haar	generatie	
alweer	een	heel	andere	lading	heeft	gekre-
gen.	Anique	is	geboren	in	2000	als	dochter	

van	 Harold	 en	 Ans	 Beerens	 en	 als	 klein-
dochter	 van	 ‘Ceesje	 Porno’.	 Sinds	 2015	
werkt	ze	in	de	voetbalkantine	van	Uno	en	
bij	zwemschool	Vital.	Ze	 is	voetbaltrainer	
bij	MO19	en	zit	sinds	dit	jaar	in	het	bestuur	
van	JeugdVakantieWerk	en	dan	was	ze	ook	
nog	eens	twee	weekenden	samen	met	Joep	
Tekath	 te	horen	op	Radio	Lozzzeo.	Reden	
genoeg	om	haar	eens	te	vragen	naar	haar	
platenkast.

Eerste plaat
“Vroeger	was	ik	heel	erg	fan	van	Jan	Smit.	
Hij	 kwam	een	 keer	 bij	mijn	 tante	 op	het	
werk	en	 toen	had	zij	een	cd’tje	geregeld	
met	zijn	handtekening.	Dat	was	het	album	
‘op	zoek	naar	geluk’	met	daarop	het	liedje	
‘als	 de	morgen	 is	 gekomen’.	 Ik	 was	 toen	
een	 jaar	of	 zes	en	kon	dat	van	voor	naar	
achter	en	weer	terug	meezingen.	Ik	luister	
graag	naar	muziek,	vooral	Nederlandstalig.	
Thuis	of	onderweg,	op	de	scooter	op	weg	
naar	school.”
Anique	rondt	dit	jaar	haar	opleiding	Sociaal	
Werk	af.	“Het	was	voor	mij	al	snel	duide-
lijk	dat	ik	graag	met	mensen	wilde	werken.	
Eerst	heb	ik	nog	gekeken	naar	maatschap-
pelijke	zorg,	maar	daar	zat	ook	persoonlij-
ke	verzorging	bij	en	dat	vond	ik	niet	direct	
iets	voor	mij.	Daarop	kwam	ik	de	opleiding	
sociaal	werk	 tegen	 en	was	 de	 keuze	 snel	
gemaakt.	Nu	wil	ik	vooral	werkervaring	op-
doen	en	in	de	toekomst	misschien	nog	wel	
lesgeven	op	een	vmbo-school.”

“Dit	 jaar	ben	 ik	als	bestuurslid	bij	Jeugd-
VakantieWerk	 begonnen.	 Al	 sinds	 groep	

 °Anique met Harold en Cees. (Eigen foto)



9

8	 ben	 ik	 blijven	 helpen.	 Het	 leuke	 is	 dat	
ik	daar	ook	zie	hoe	ik	de	dingen	die	ik	op	
school	leer,	kan	koppelen	aan	de	praktijk,	
hoe	 groepsdynamiek	 bijvoorbeeld	 werkt.	
Dat	 kent	 hier	 in	 Loon	 op	 Zand	 duidelijke	
verschillen	 met	 bijvoorbeeld	 Tilburg-west	
waar	 ik	 stage	 loop	 bij	 ContourdeTwern.	
Jongerenwerk	 is	 belangrijk	 omdat	 jonge-
ren	de	toekomst	hebben.	Zij	worden	door	
ouders	niet	altijd	gestimuleerd	om	datgene	
te	gaan	doen	waar	hun	hart	of	passie	ligt,	
maar	 om	 dat	 te	 gaan	 doen	 waar	 ze	 veel	
geld	mee	kunnen	verdienen.
Uitgaande	 van	 talentontwikkeling	 probe-
ren	we	dat	 vanuit	het	 jongerenwerk	 juist	
wel	 te	 stimuleren.	Tegen	verveling,	zodat	
ze	van	de	straat	zijn,	maar	ook	dat	ze	hun	
eigenwaarde	leren	ontdekken.”
Beste plaat
“Dit	 zal	wel	een	verrassing	zijn	voor	veel	
mensen	die	mij	goed	kennen,	want	die	ver-
wachten	nu	natuurlijk	iets	dat	Nederlands-
talig	 is.	Voor	mij	 is	de	beste	plaat	‘Roller	
Coaster’	van	Danny	Vera.	Daar	kan	ik	zo	in	
opgaan.	De	eerste	keer	dat	 ik	het	hoorde	
zal	wel	bij	Voetbal	Inside	zijn	geweest	toen	
papa	dat	zat	te	kijken.	Dat	vind	ik	gewoon	
echt	mooi,	de	muziek,	de	tekst,	het	is	mooi	
gezongen.

Meest dierbare plaat
“Dat	is	weer	een	Engelstalig	nummer:	‘Me-
mories’	 van	 Maroon	 5.	 In	 oktober	 ging	 ik	
voor	drie	weken	naar	Zweden,	als	buiten-
landstage	voor	mijn	opleiding.	In	de	eerste	
week	werd	ik	gebeld	door	papa	dat	het	niet	
goed	ging	met	opa.	Meer	om	dat	even	 te	
melden	en	dat	 ik	me	niet	druk	hoefde	 te	
maken,	maar	dat	ik	het	wel	wist.	

De	 dag	 erop	 ging	 het	 plots	 slechter	 met	
hem	en	hij	is	eigenlijk	in	48	uur	tijd	over-
leden.	 Dat	 was	 heel	 heftig.	 Ik	 zat	 alleen	
in	Zweden,	zonder	familie.	Het	eerste	lied	
dat	ik	hoorde	toen	opa	was	overleden	was	
‘Memories’.	 Ik	 had	 een	 heel	 goede	 band	

met	opa.	Toen	we	de	kist	gingen	sluiten	zei	
oma	dat	hij	mij	ook	nooit	zou	vergeten.	We	
konden	dollen	met	elkaar,	maar	ook	goed	
praten	met	elkaar.	

Plaat voor elke dag 
Een	plaat	die	op	dit	moment	wel	heel	goed	
bij	mij	past	is	‘Eigenlijk	wel’	van	Paul	Sinha.	
Hij	zingt	gewoon	over	een	normaal	iemand,	
niet	met	heel	veel	geld	of	allemaal	bijzon-
dere	dingen	en	dat	daar	niks	mis	mee	is.	Als	
je	naar	de	 tekst	 luistert	 zingt	hij	dat	het	
eigenlijk	wel	 lekker	met	 hem	gaat	 en	 als	
ik	dat	hoor	denk	ik	ook,	ja	het	gaat	eigen-
lijk	wel	 prima.	Ook	 ondanks	 deze	 tijd	 nu	
[corona]	vermaak	ik	me	prima.	Sinds	vorige	

 °Anique Beerens. (Eigen foto)
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week	is	bij	Uno	de	training	weer	begonnen	
en	help	ik	ook	op	de	club	om	ervoor	te	zor-
gen	dat	alles	goed	verloopt,	dat	jongeren	
niet	te	lang	blijven	hangen	en	dat	de	kin-
deren	weer	bij	hun	ouders	terecht	komen.	

Ik	ben	nu	bijna	klaar	met	school.	Het	kost	
me	geen	moeite,	het	gaat	allemaal	prima	
en	daar	ben	ik	blij	om.	“Het	gaat	eigenlijk	
wel	lekker	met	me	/	Ik	hoop	met	jou	ook	/	
Kan	het	aan	me	zien	als	ik	langsloop	/	Kijk	
naar	wat	ik	heb	/	Het	gaat	eigenlijk	perfect	
/	Tuurlijk	 kan	het	beter	maar	 voor	mij	 is	
het	goed	zo	/	…Kijk	naar	wat	ik	heb	/	Het	
gaat	eigenlijk	perfect.

Dan denk ik aan Loon
“Deze	was	eigenlijk	best	makkelijk.	Als	 ik	
‛Bloemetje’	van	Danny	de	Munk	hoor	moet	
ik	altijd	denken	aan	‛Zing	je	Ding’	tijdens	
Koningsdag,	 of	 eigenlijk	was	 dat	 nog	met	
koninginnendag.
Daar	deed	ik	altijd	aan	mee	en	ik	heb	heel	
vaak	 zonder	 schaamte	 en	 uit	 volle	 borst	

meegezongen	met	 ‛Bloemetje’.	Als	 ik	dat	
liedje	hoor	zie	ik	mezelf	daar	weer	op	het	
podium	staan.”

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

Redactie: Hans Schleiffert

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Complimenten	voor	alle	mensen	die	zich	
hebben	ingezet	om	‛De	Kiosk’	te	steunen.

Met	vriendelijke	groet,

Till Hermans-Salden
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Met een opbrengst van minimaal € 30.284,-

Rondje voor De Kiosk: meer dan GESLAAGD!
Wat	een	mooie,	prachtige,	geslaagde,	on-
vergetelijke	dag	had	moeten	worden,	werd	
een	nog	veel	meer	dan	alle	positieve	bij-
voeglijke	naamwoorden	bij	elkaar	kunnen	
uitdrukken.	Ik	geef	meteen	het	eindbedrag	
prijs:

€ 30.284,-!
De	teller	van	deze	actie	zal	waarschijnlijk	
hoger	uitvallen,	omdat	de	mogelijkheid	tot	
sponsorring	 open	 staat	 tot	 1	 juni.	Terwijl	
bij	 het	 smeden	 van	de	 plannen	 nog	werd	
ingezet	op	een	paar	duizend	euro.

Een moment voor jezelf
Beste	lezer,	je	zóu	kunnen	stoppen	met	le-
zen	of	verder	bladeren,	de	feiten	zijn	be-
kend,	het	was	fantastisch,	zowel	de	dag	als	
het	sponsorbedrag.	Wellicht	heb	je	al	van	
alles	op	Facebook	voorbij	zien	komen	aan	
indrukken,	heb	 je	het	uitgebreide	verslag	
op	Brabants	Dagblad	gelezen,	de	dag	mee-
gemaakt,	 gekluisterd	 aan	 de	 radio	 afge-
stemd	op	Radio	Lozzzeo	(soms	afgekort	tot	
RL	in	dit	artikel),	wat	overigens	een	feestje	
was	om	naar	te	luisteren.

In	geval	van	één,	twee	of	alle	genoemde	mo-
gelijkheden	zal	er	niks	nieuws	te	lezen	zijn,	

maar	nou	je	je	toch	even	een	moment	voor	
jezelf	hebt	gegund	met	dit	immer	goed	ge-
vulde	en	vermakelijke	dorpsmagazine,	kun	
je	net	zo	goed	even	doorlezen.	Die	strijk,	
stofzuiger,	 boodschap,	 opdracht	 kunnen	
best	even	wachten,	want	wie	weet	staat	er	
iets	bij	wat	je	nog	niet	wist	van	deze	onver-
getelijke	dag	 in	ons	kleine,	 grootse	dorp.	
	
Laten	we	teruggaan	naar	zaterdag	16	mei.	
Drie	 weken	 na	 het	 bedenken	 van	 deze	
unieke	crowdfunding,	 is	het	bijna	onvoor-
stelbaar	wat	er	allemaal	geregeld	is,	in	wil-
lekeurige	 volgorde	wat	 feiten	 op	 een	 rij-
tje	van	wat	er	deze	dag	allemaal	de	revue	
passeert.	 De	 zogenaamde	 ‛Tour	 de	 Frans’	
wordt	 gereden	 door	 leden	 van	 de	 moun-
tainbikeclub	Factory	Team,	aangevuld	met	
een	 aantal	 bevriende	 fietsers	 waaronder	
een	hele	speciale	gastfietser:	patiënt	zero,	
de	 meest	 bekende	 onbekende	 Nederlan-
der	 binnen	 coronabegrippen.	 Joost	 heeft	
geen	 moment	 getwijfeld	 toen	 hem	 werd	
gevraagd	of	hij	mee	wilde	doen.	Uiteraard	
wordt	er	coronaproof	gefietst:	in	tweetal-

 °Met de burgemeester en wethouder op de foto: 
uiteraard op gepaste afstand!
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len	gaan	de	renners	op	verschillende	routes	
hun	sponsorgeld	bij	elkaar	fietsen.	Bij	het	
verzamelen	zaterdagmorgen	wordt	ook	nog	
een	prachtig	shirt	uitgereikt	waarop	de	be-
drijven	vermeld	staan	die	 ieder	een	mooi	
bedrag	 hebben	 gedoneerd.	 Na	 een	 korte	
briefing	door	initiatiefnemers	Jeroen	Punt	
en	Michel	Visser	 is	 het	nog	even	wachten	
op	de	officiële	 start	die	uitgevoerd	wordt	
door	Burgemeester	Hanne	van	Aart	d.m.v.	
een	party-popper.

Vol van waardering
Zij	is,	samen	met	wethouder	Frank	van	Wel	
van	economie,	werk,	toerisme	en	culturele	
zaken,	 vanaf	 het	 verzamelen,	 startschot	
tot	een	met	de	eerste	ronde	aanwezig	en	
vol	 waardering	 over	 het	 evenement.	 De	
sfeer	onder	de	fietsers,	burgemeester,	wet-
houder,	een	enkele	vrouw	met	belangrijke	
taken,	 een	 paar	 aanmoedigende	 kinderen	
én	 uiteraard	 Frans	 en	 Dany	 Timmers	 van	
De	Kiosk	is	ontspannen	en	erg	gezellig.	Dat	
mede	door	de	aanwezigheid	van	een	ware	
tourkaravaan,	bestaande	uit	een	prachtige	
oldtimer	 met	 omroepinstallatie	 waaruit	
enthousiaste	aanmoedigingen	klinken.

De	dj’s	van	Radio	Lozzzeo	(RL)	doen	vanaf	
een	geheime	locatie	vanaf	9	uur	’s	morgens	
tot	half	8	’s	avonds	verslag	met	regelmatig	
een	live-verbinding	met	razende	reporters	

ergens	 op	 de	 route.	 Als	 vaste	
gast	 is	 de	 hele	 dag	 Sandrine	
aanwezig	 die	 regelmatig	 een	
update	geeft	over	de	 lotenver-
koop	en	veiling	(verderop	meer	
hierover).	 Hét	 woord	 van	 de	
dag	onder	de	gedreven,	enthou-
siaste	 dj’s	 is:	 GESTAAG,	 waar	
de	 van	 Dale	 over	 zegt:	 zonder	
ophouden,	 in	 steeds	 hetzelfde	
tempo.	 Of	 er	 zonder	 steeds	 in	
hetzelfde	tempo	wordt	gefietst	
is	 niet	 geheel	 duidelijk,	 maar	

gefietst	wordt	er	de	hele	middag:	evenals	
gedoneerd.

Toilet
De	renners	daarentegen	hebben	natuurlijk	
af	en	 toe	een	pauze	nodig	voor	een	 sani-
taire	 stop	 en	 het	 nuttigen	 van	 een	 hapje	
en	een	drankje.	Ook	hiervoor	is	er	een	ge-
heime	 locatie,	 één	 van	de	 renners	woont	
aan	 de	 route	 en	 heeft	 zijn	 tuin	 en	 toilet	
beschikbaar	gesteld.	Bij	grote	uitzondering	
mag	 ik,	 als	 verslaggever	 in	 functie,	 daar	
een	 kijkje	 nemen.	 Ik	 beland	 in	 een	 oase	
van	 rust	op	deze	dynamische	dag	waarbij	
het	nuttigen	van	een	drankje	met	de	gast-
vrouw	 -en	 gezelschap	 op	 toerbeurt-	 een	
niet	vervelende	verplichting	is.

 °De gemaakte rondjes worden keurig op   
bierviltjes genoteerd!

 
MOBIEL: 06-21971018 
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Mark,	een	van	de	fietsers,	is	uitgerust	met	
een	enorme	rugzak	met	daarin	een	hyper-
moderne	 drone	waarmee	 prachtige	 sfeer-
beelden	 vanuit	 de	 lucht	 worden	 gemaakt	
die	meteen	op	de	Facebookpagina	te	zien	
zijn.	De	schrik	slaat	in	de	loop	vanmiddag	
even	flink	toe	als	een	bekende	Nederlander	
ineens	met	de	enorme	rugzak	bij	De	Kiosk	
aan	komt.	De	droneman	is	lelijk	gevallen,	
weet	ook	een	verslaggever	ter	plaatste	via	
RL	te	melden.
Hij	 hoefde	 niet	 door	 de	 hulpdiensten	 uit	
het	bos	gehaald	worden,	gelukkig	lukte	dat	
toch	op	een	eigen	houtje…	fietsje.
Na	 een	 bezoek	 aan	 de	 eerste	 hulp	meldt	
Mark	 bij	 RL	 dat	 hij	 een	 gekneusde	 rib	
heeft.	Als	medicijn	worden	meerdere	bier-
tjes	aangeraden	om	de	pijn	te	verzachten.	
De	dj’s	stellen	voor	een	plaatje	voor	hem	
te	draaien	en	kiezen	voor	een	gouwe	ouwe	
van	Arie	Ribbens.

€ 1000,-
Manon,	 voorzitter	 van	 de	 stempelpost	 en	
vrouw	van	bovengenoemde	pechvogel	kan	
gerustgesteld	 doorgaan	
met	haar	belangrijke	taak:	
het	noteren	van	de	gefiets-
te	 rondjes	 op	 de	 deelne-
mersbewijzen	 (lees	 bier-
viltjes)	van	de	renners.
Er	is	een	veiling	via	Markt-
plaats:	 er	 kan	 geboden	
worden	 op	 een	 avondje	
Radio	 Lozzzeo	 in	 de	 huis-
kamer.	 Tot	 op	 het	 laatste	
moment	 is	 het	 spannend,	
uiteindelijk	 levert	 de	 vei-
ling	 €	 1000,-	 op	 en	 gaat	
Marc	 Goutziers	 er	 met	 de	
buit	vandoor.

Tijdens	 een	 diepte-in-
terview	 met	 feestzanger	
Benno	 van	 Vugt	 wordt	 af-
gesproken	dat	hij	komt	op-
treden	tijdens	deze	avond.	

Ook	vriend	van	de	zender	Hakim	zal	van	de	
partij	 zijn	 met	 kamelen	 en	 harem.	 Marc	
geeft	in	een	interview	aan	te	wachten	tot	
er	weer	meerdere	mensen	tegelijk	samen	
mogen	 zijn	 zodat	 er	 vele	mensen	 kunnen	
gaan	genieten	van	deze	avond.

Tijdens	de	voorbereidingen	wordt	door	de	
organisatie	bedacht	een	loterij	te	houden,	
binnen	de	kortste	 keren	 zijn	er	 kleine	en	
grote	 prijzen	 beschikbaar	 gesteld	 door	
plaatselijke	 ondernemers	 met	 als	 hoofd-
prijs	 een	 fiets,	 beschikbaar	 gesteld	 door	
Fietsfix.	Gelukkige	winnaar	is	Bart	Rijken.
De	dj’s	van	RL	voeren	de	druk	om	lootjes	te	
kopen	nog	wat	op	door	met	Frans	Timmers	
af	te	spreken	dat	hij	een	ronde	meefietst	
bij	een	bepaald	aantal	loten.

En	zo	geschiedde:	Frans	laat	zich	niet	ken-
nen	 en	 fietst	 de	 laatste	 ronde	 mee,	 wat	
hem	 goed	 afgaat,	maar	 het	 zal	 niet	 vaak	
meer	voorkomen	dat	we	hem	op	een	moun-
tainbike	zullen	spotten.

 °Het (voorlopige) bedrag op zaterdag 16 mei!
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Lootjes-koning
De	koning	van	de	 lootjes	 is	voor	vele	een	
bekende	dorpsgenoot	en	tuinkenner:	Hans	
van	Esch,	die	live	op	RL	100	lootjes	tegelijk	
koopt.	 Hij	 hoeft	 niks	 te	 winnen,	 wil	 ‘ge-
woon’	 zijn	 stamkroeg	 steunen.	 Zijn	 naam	
komt	toch	meerdere	malen	uit	de	grote	bak	
met	lootjes.	Hans	kan	op	nieuwe	schoenen	
van	Jenszen	Shoes,	 tijdens	een	 rondje	op	
een	 scooter	 van	 Scooterverhuur	 Brabant,	
bloemen	gaan	kopen	bij	de	Bloemenkamer	
en	afsluiten	met	een	massage	bij	massage-
praktijk	Dorien	Hamelink!

Uit	 de	 grote	 bak	 met	 ruim	 1000	 lootjes	
worden	 door	 loterijvoorzitter	 Esther	 nog	
meer	prijswinnaars	getrokken	die	bij	voor-
keur	meteen	 hun	 prijs	 mogen	 komen	 op-

halen	bij	De	Kiosk	(zou	dat	de	geheime	lo-
catie	zijn	van	waaruit	RL	uitzendt?)	Naast	
de	 al	 genoemde	 ondernemers	 die	 prij-
zen	 beschikbaar	 hebben	 gesteld	 zijn	 ook	
prachtige,	 leuke,	 lekkere	 prijzen	 te	 win-
nen	van	SingingFriend,	Brekelmans	Optiek,	
Sterk	 in	 Hout,	 Monster	 maatjes,	 Easyfit,		
’t	Loons	Kwartier,	Zaak	vol	Smaak,	Bakkerij	
Leo	 Geerts,	 Barefoot	 International,	 Sjiek	
Kappers,	Brilliant	Bottles,	Primera	en	van		
Moleneind.nl.

We zijn niet zielig!
Frans	geeft	desgevraagd,	na	een	uitgebreid	
interview	met	de	verslaggever	van	het	Bra-
bants	 Dagblad,	 een	 korte	 reactie	 op	 de	
vraag:	wat	wil	je	teruglezen	in	Rond	de	To-
ren?	Hij	heeft	geen	moment	bedenktijd	no-
dig	voor	de	volgende	reactie:	“Vooral	heel	
veel	positiefs,	we	zijn	NIET	zielig,	we	heb-
ben	alleen	veel	pech	gehad.	Het	is	hartver-
warmend	en	overweldigend	wat	er	in	zo’n	
korte	tijd	gerealiseerd	is.	Het	dorp	is	ach-
ter	ons	gaan	staan	en	dat	voelt	zo	goed.”
Het	heeft	hen	heel	wat	slapeloze	nachten	
gekost	én,	elk	nadeel	heeft	z’n	voordeel,	
wat	kilo’s,	maar	Dany,	Frans	en	het	team	zijn	
vol	vertrouwen	dat	het	goed	gaat	komen.	
Naast	alle	plannen	voor	de	heropening	op	
1	 juni,	 speelt	 Frans	 al	met	 de	 gedachten	
het	 evenement	 van	 vandaag	 volgend	 jaar	
te	herhalen	met	een	ander	goed	doel.

Een lach en een traan
Zaterdag	 16	mei	 2020	werd	 een	 zonover-
goten	dag	met	heel	veel	gelach	en	bij	de	
uitreiking	van	de	cheque	een	traan	bij	de	
uitreiker	en	de	ontvanger,	en	ongetwijfeld	
getuigen	ter	plekke	of	thuis	naast	de	radio.	

Wat	hebben	de	Loonse	 inwoners	goed	ge-
hoor	 gegeven	 aan	 het	 dringende	 verzoek	
‛vooral	thuis	te	blijven’	en	het	evenement	
te	 volgen	 via	 Radio	 Lozzzeo.	 Dank	 daar-
voor!

Redactie: Petra Holsheimer

 °Voor elke renner was er een welgemeend 
‛bedankje’ van Frans en Dany.
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Gracias Enrique Corcuera!
Nog	nooit	van	gehoord?	Enrique	Corcuera?	
Ik	 ook	 niet.	Tot	 zo’n	 anderhalf	 jaar	 gele-
den.	 Hoezo?	 Daar	 kom	 ik	 zo	 op	 terug.	 In	
1969	was	er	een	 lokale	aannemer	 in	Aca-
pulco	 Mexico,	 Enrique	 Corcuera.	 Die	 had	
weliswaar	geld	genoeg	voor	een	tennisbaan	
in	zijn	achtertuin	in	deze	chique	badplaats,	
maar	lang	niet	voldoende	ruimte.

Gouden greep
Een	stukje	braakliggende	grond	van	zo’n	20	
bij	10	meter	dreigde	door	bomen	en	plan-
ten	 overgroeid	 te	 worden.	 De	 aannemer	
plaatste	 daarom	 vier	muren	 om	de	 grond	
te	beschermen.	Hij	plaatste	een	net	in	het	
midden,	 handhaafde	 de	 puntentelling	 die	
in	tennis	gebruikelijk	is,	maar	bedacht	dat	
het	 verstandig	 zou	
zijn	om	met	een	klei-
ner	houten	 racket	 te	
spelen	(de	padel).

Het	bleek	een	gouden	
greep,	die	snel	navol-
ging	 kreeg	 bij	 vrien-
den	 en	 bekenden.	
Eén	van	hen	nam	het	
idee	 mee	 naar	 Mar-
bella,	 waar	 hij	 ook	
zo’n	 baan	 aanlegde.	
Op	die	baan	speelden	
veel	 polospelers	 uit	
Argentinië.	 Zij	 intro-
duceerden	 de	 sport	
op	 hun	 beurt	 in	 hun	
thuisland.
De	 basis	 was	 gelegd	
voor	één	van	de	snelst	
groeiende	sporten	ter	
wereld.	Padel!

Let maar op!
Zoals	 ik	 zei,	 ik	 werd	
ruim	 anderhalf	 jaar	

geleden	 onverwachts	 geconfronteerd	 met	
deze	sport.	Toen	in	de	kerstperiode	vrij	ge-
nomen	om	tijd	door	te	brengen	met	mijn	
familie	en	vrienden.	En	te	ontspannen	door	
te	 gaan	 sporten.	Met	 als	 bijeffect	 dat	 de	
‘kerst-kilootjes’	er	minder	makkelijk	 zou-
den	aanvliegen.
Ik	had	wat	minder	‘goesting’	om	het	vaste	
mountainbike	rondje	in	de	duinen	van	mijn	
fietsmaten	 te	 gaan	 rijden.	Maar	wat	dan?	
Fanatiek	 als	 ik	 nog	 ben,	 wil	 ik	 een	 sport	
doen	die	relatief	snel	onder	de	knie	te	krij-
gen	is.	Anders	ga	ik	mezelf	lopen	irriteren	
bij	 het	 gebrek	 aan	mijn	 techniek	 of	 ver-
mogen.	 Of	 moet	 ik	 onvermogen	 zeggen.	
Op	een	verjaardag	bij	vrienden	kregen	we	
hier	een	gesprek	over.	Wat	past?	Een	vriend	
stelde	voor	om	samen	een	potje	padel	 te	
gaan	spelen.	Oké.	Maar	bij	 ‘tennis’	 is	het	
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niet	eenvoudig	alle	slagen,	zoals	service	en	
backhand,	goed	onder	de	knie	 te	krijgen?	
‘Let	maar	op,	ga	jij	gaaf	vinden.’

Toegankelijke, heerlijke sport
En	hij	had	gelijk.	Padel	 is	 snel,	er	 is	veel	
actie.	De	bal	blijft	door	de	glazen	wanden	
langer	in	het	spel,	geen	rally	is	hetzelfde.	
Padel	verenigt	eigenlijk	het	beste	van	twee	
traditionele	racketsporten:	het	is	een	mix	
van	tennis	en	squash.	De	muur	geeft	je	ver-
der	aanvallend	een	extra	kans	om	te	sco-
ren,	en	defensief	om	de	bal	in	het	spel	te	
houden.	Er	is	veel	dynamiek.	En	het	mooie	
is:	je	hebt	het	spel	een	stuk	sneller	onder	
de	knie.	Waarom?	Bij	padel	luistert	de	po-
sitionering	 van	 het	 racket	 minder	 nauw.	
Je	 raakt	de	bal	makkelijker	op	de	 ‘sweet	
spot’.	 Daarbij	 komt	 dat	 de	 opslag	 altijd	
onderhands	 is.	 Techniek	 en	 controle	 over	
de	bal	is	zeker	net	zo	belangrijk	als	power.	
Evenals	inzicht.

Je	 speelt	 het	 niet	 alleen,	 maar	 met	 zijn	
4-en.	 Sociaal	 dus.	 En	 het	 vraagt	 minder	
van	je	uithoudingsvermogen.	Dat	allemaal	
samen	maakt	 instappen	 in	deze	 sport	erg	
laagdrempelig.	 Geschikt	 voor	 alle	 leeftij-
den.	Je	hebt	snel	het	 idee	dat	je	een	re-
delijke	bal	kunt	slaan	en	rally	kunt	spelen.	
Wat	een	toegankelijke,	heerlijke	sport.

In	de	Spaanstalige	 landen	 is	padel	al	veel	
langer	een	hit.	In	Argentinië	is	het	een	na-
tionale	sport	met	meer	dan	10.500	banen	
en	 2.1	 miljoen	 spelers.	 In	 Spanje	 is	 het	
zelfs	 de	 meest	 populaire	 sport	 na	 voet-
bal	met	5.3	miljoen	 spelers.	Padel	 is	 één	

van	de	snelst	groeiende	sporten	in	andere	
landen	 ter	wereld.	 In	 Duitsland,	 Zweden,	
Frankrijk,	 België	 en	 Italië	 groeien	 de	 ba-
nen	 als	 kool.	 Ook	 in	 Nederland	 timmert	
deze	 racketsport	 gestaag	aan	de	weg.	De	
eerste	baan	werd	aangelegd	bij	het	Philips-	
stadion.	 De	 Zuid	Amerikaanse	 voetballers	
van	PSV	wilden	in	hun	vrije	tijd	deze	sport	
uitoefenen.	Banen	komen	er	nu	in	rap	tem-
po	bij.
Naast	commerciële	partijen	bieden	inmid-
dels	zo’n	zestig	Nederlandse	tennisvereni-
gingen	padel	aan.	Voorspeld	wordt	dat	pa-
del	 één	 van	 de	 vier	 grootste	 sporten	 van	
Nederland	wordt.

Goed nieuws:  
binnenkort ook in Loon op Zand!
En	het	echt	goede	nieuws?	Binnenkort	kun	
je	in	ons	mooie	dorp	deze	sport	beoefenen.	
T.V.	Loon	op	Zand	verrijkt	het	sportcomplex	
me	 twee	 padelbanen	 die	 op	 dit	 moment	
worden	aangelegd.	De	verbreding	van	het	
aanbod	biedt	kansen	voor	leden,	maar	ook	
geïnteresseerden	 in	 deze	 laagdrempelige	
sport.	 En	dat	 allemaal	met	 dank	 aan	een	
stukje	 braakliggende	 grond	 van	 Enrique.	
Gracias	senior!

Interesse? T.V. Loon op Zand ontvangt je 
graag op het clubhuis om je te laten ken-
nismaken met deze sport en de moge-
lijkheden te bespreken. Stuur een e-mail 
naar: padel@tennisloz.nl en we nemen 
contact met je op.

Joep Schellekens
Padelcommissie TV Loon op Zand
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,05% 
Hypotrust    1,09% 

20 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,39% 
Argenta   1,54% 

30 jaar vast met NHG 
NIBC Bank  1,70% 
Nationale Nederlanden  1,81% 

 
  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 of  

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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NL-Alert controlebericht 8 juni ook op NS-vertrekborden te zien

Maandag	8 juni rond 12.00 uur	zendt	de	
overheid	 een	 NL-Alert	 controlebericht	 uit	
in	heel	Nederland.	Ook	 in	Noord-Brabant.	
Het	NL-Alert	controlebericht	ontvang	je	op	
je	mobiel.	 Daarnaast	 is	 het	NL-Alert	 con-
trolebericht	te	zien	op	steeds	meer	digitale	
reclameschermen	 en	 digitale	 vertrekbor-
den	van	bus,	tram	en	metro.
Vanaf	nu	ook	op	digitale	vertrekborden	van	
de	NS.

Met	 het	 NL-Alert	 controlebericht	 kun	 jij	
ervaren	hoe	het	is	om	een	NL-Alert	te	ont-
vangen.	Zie	je	een	NL-Alert?	Lees	meteen	

het	 bericht,	 kom	 in	 actie	
en	help	anderen.

Wanneer NL-Alert
NL-Alert	waarschuwt	en	in-
formeert	je	over	noodsitua-
ties	zoals	een	grote	brand,	
terroristische	aanslag,	epi-
demie	of	onverwacht	nood-
weer.	In	een	NL-Alert	staat	
wat	er	aan	de	hand	is,	wat	
je	 moet	 doen	 en	 waar	 je	
meer	 informatie	 kunt	 vin-
den.

Zo ontvang je NL-Alert
Je	 ontvangt	 NL-Alert	 op	 je	mobiel.	 Daar-
voor	hoef	je	niets	te	doen.	Wanneer	je	een	
NL-Alert	op	je	mobiel	ontvangt,	laat	je	te-
lefoon	een	hard	en	doordringend	alarmge-
luid	horen.
Let	 op:	 het	 NL-Alert	 controlebericht	 kan	
luid	binnenkomen	als	je	een	koptelefoon	of	
oortjes	gebruikt.

NL-Alert	is	ook	te	zien	op	steeds	meer	digi-
tale	reclameschermen	en	digitale	vertrek-
borden	van	trein,	bus,	tram	en	metro.

Dit moet je doen bij een NL-Alert
•	Lees	meteen	het	bericht.
•	Volg	het	advies	op.
•	Informeer	en	help	de	mensen	om	je	heen.	

EU-subsidie
Deze	campagne	is	mede	
mogelijk	gemaakt	dank-
zij	een	subsidie	van	het	
Fonds	 voor	 interne	 vei-
ligheid	van	de	Europese	
Unie	 in	 het	 kader	 van	
‘Balancing	 Security	 and	
Mobility’.
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Reactie op het artikel ‘Verkoop van het oude  
klooster’ in Rond de Toren van 29 april
In	 het	 artikel	 komen	enkele	onderwerpen	
aan	de	orde	die	mijns	 inziens	een	andere	
benadering	 verdienen.	 De	 vraag	 zou	 kun-
nen	zijn:	willen	we	een	levendig	of	slapend	
dorp?
Vanuit	 deze	 vraagstelling	 kunnen	 dan	 de	
voordelen	 en/of	 nadelen	 belicht	 worden.	
Het	artikel	komt	bij	mij	over	als	een	voor-
bode	van	protest	tegen	de	plannen	zoals	ze	
nu	op	tafel	liggen,	zo	heb	ik	het	begrepen.	
Verkoop	en	verbouwen	naar	hotel/hostel?

Hostel of hotel
Wat	 is	 een	 hostel?	 Zoekende	 op	 internet	
kom	je	diverse	betekenissen	tegen,	zoals:	
‘Goedkope	overnachtingen	voor	jeugdigen,	
arbeiders,	 studenten,	 backpackers,	 enz…’	

Is	 dit	 een	 bewust	 gekozen	 doelgroep?	 Zit	
de	Loonse	gemeenschap	hier	op	 te	wach-
ten?	Of	een	hotel	 in	het	oude	Fraterhuis?	
Wat	hebben	we	 in	ons	dorp	om	gasten	 te	
verleiden	 hier	 naar	 toe	 te	 komen?	Welke	
voordelen	 kunnen	 we	 verwachten?	 Is	 een	
hotel	wel	haalbaar?

Loon	 op	 Zand	 heeft	 zeker	 wat	 te	 bieden	
aan	een	brede	doelgroep.	Een	opsomming:	
Manege	 met	 terras	 en	 eetgelegenheid,	
Pannenkoekrestaurant	 met	 midgetgolf,	
historisch	kasteel	en	kerk,	een	oorlogsmu-
seum,	een	dorpskern	met	groot	terras,	het	
Blauwe	meer,	 op	 termijn	 een	 vernieuwde	
Wetering,	 Nationaal	 Park	 Loonse	 en	 Dru-
nense	Duinen,	Huis	ter	Heide	met	Lobelia,	

 ° Foto uit de beginjaren ’70 van het Fratershuis aan de Kloosterstraat. Het werd in 1843-1844 gebouwd 
als pastorie en later in 1899 betrokken door de Zusters van Liefde. In 1926 namen de Fraters van 
Tilburg het gebouw over. In 1974 werd het weer verkocht aan Huize Assisië die er ’t Inverte in 
onderbracht. Sinds 1994 maakt het deel uit De Wetering. (Bron: www.bhic.nl)
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het	Noorderbos	 en	 Plantloon	 en	 in	 de	 di-
recte	omgeving	de	Efteling	en	Beekse	Ber-
gen.	Alle	grote	plaatsen	om	ons	heen	zoals	
Tilburg,	Waalwijk,	Breda	of	Den	Bosch	zijn	
eenvoudig	 bereikbaar.	 Oisterwijk	 heet	 de	
‘Parel	van	Brabant’	te	zijn,	maar	realiseren	
we	ons	wel	hoeveel	parels	Loon	heeft?

Gasten	die	naar	Loon	komen	brengen	leven	
in	het	dorp.	Maar	welke	gasten	willen	we?
Jeugdigen,	 backpackers,	 arbeidsmigran-
ten?	 Of	 de	 gasten	 die	 de	 natuur	 om	 ons	
heen	weten	te	waarderen?	Gasten	die	hier	
wandelen,	fietsen,	met	paard	of	huifkar	de	
natuur	in	gaan,	een	park	meepikken	en	een	
winkel	binnen	lopen.	Een	wat	oudere	doel-
groep	 en	 jonge	 gezinnen	 lijken	 me	 meer	
voor	de	hand	liggen.	Gasten	van	Het	Witte	
Kasteel	 geven	 doorgaans	 een	 dikke	 vol-
doende	voor	het	verblijf	in	onze	dorpskern.

Vooruitgang
Bezoek	 betekent	 in	 elk	 geval	 vooruitgang	
voor	horeca	en	andere	voorzieningen.	Een	
gezonde	 middenstand	 is	 een	 groot	 goed	
voor	elke	inwoner	van	ons	dorp.	Bezoekers	
laten	immers	hun	sporen	achter.	Niet	enkel	
negatief	maar	ook	 in	de	kassa	van	onder-
nemers.	Of	moeten	we	straks	noodgedwon-
gen	 voor	 onze	 dagelijkse	 voorzieningen	
buiten	Loon	gaan	shoppen?	De	wisselingen	
in	 ons	winkelcentrum	Looiershof	 getuigen	
hier	van.	Meer	aanloop	geeft	ook	starters	
meer	kans.

Laten	 we	 wat	 terug	 gaan	 in	 de	 tijd.	 We	
hadden	 en	 hebben	Restaurant	 De	Gouden	
Laars,	 De	 Kiosk,	 Gelato-ijssalon	 met	 ter-
rasje,	terrasje	van	’t	Benkske	bij	Easyfit	en	
een	bij	’t	Loons	Kwartier.	Het	valt	toch	niet	
te	ontkennen	dat	die	een	gezellige	indruk	
maakten	in	het	dorp.	Met	die	gezelligheid	
is	het	nu,	mede	door	de	coronacrisis,	droe-
vig	gesteld,	maar	die	kan	op	termijn	weer	
terugkeren.	De	Gouden	Laars	wordt	geluk-
kig	onder	handen	genomen:	een	 initiatief	
dat	een	pluim	verdient	aan	het	adres	van	

een	 vooruitstrevende	 ondernemer	 die	 lef	
heeft	om	zoiets	op	te	zetten.

Keuze
Wat	 is	 haalbaar,	 hotel	 of	 hostel?	Hiervoor	
zal	een	gericht	onderzoek	nodig	zijn.	Ge-
zien	de	huidige	plannen	ga	ik	er	vanuit	dat	
dit	 zeker	zal	worden	gedaan	of	 inmiddels	
al	is	gebeurd.

Een	slapend	of	 levendig	dorp?	We	hebben	
de	 keuze!	 We	 hebben	 de	 Efteling,	 maar	
ik	 ben	 van	mening	 dat	we	 als	 Loonse	 ge-
meenschap	méér	 hebben	aan	 100	bedden	
binnen	onze	dorpskern	dan	aan	5	miljoen	
bezoekers	 van	 de	 Efteling.	 Kijk	 naar	 wat	
we	hebben	binnen	onze	dorpsgrens	aan	po-
tentieel	om	gasten	hier	een	prettig	verblijf	
te	bieden:	gasten	die	hier	maar	wat	graag	
gebruik	 van	willen	maken.	 Dat	 is	 niet	 al-
leen	erg	fijn	 voor	die	 gasten,	maar	 zeker	
ook	voor	het	dorp	Loon	op	Zand.

Het	 is	aan	ons	als	bewoners	van	dit	dorp,	
met	 haar	 bestuurders	 voorop,	 hier	 eens	
goed	over	na	te	denken	voordat	we	een	de-
finitieve	keuze	gaan	maken,	zodat	Loon	op	
Zand	 een	 gezonde	 én	 levendige	 gemeen-
schap	blijft	met	kansen	voor	iedereen.

Arno Coomans

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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 °Ook voor de Loonse sportschool ‛Easyfit’ is het in deze coronatijd een kwestie van alle zeilen 
bijzetten om te overleven. Daarom ondernam eigenaar Chris v.d. Gevel meteen actie, toen hij 
toestemming kreeg om een deel van zijn fitness-apparatuur buiten op te stellen, zodat een groot 
deel van de leden hier weer de nodige beweging kan opdoen. De reacties zijn net als de toeloop 
volgens Chris: “heel erg goed!” (Foto: RdT)

  Café – Cafétaria                    
 

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

              ITALIAANS SCHEPIJS   
KEUZE UIT 14 VERSCHILLENDE SMAKEN 

 

  MAANDSNACK JUNI :  VISBURGER € 1,25 

 BROODJE VISBURGER € 1,95 
 

 1e en 2de Pinksterdag zijn wij geopend. 
 
 

Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 12.00 tot 20.30 uur 
Op DINSDAG zijn we gesloten. 

 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen! 
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Corona-crisis 2020
Meimaand: Mariamaand
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 °Bij het bouwproject Molenwijck-Zuid wordt flink gewerkt aan het verwijderen van zwarte grond. 
Ruud Peters, die deze foto maakte, kwam hier gelukkig geen ‛beren’ tegen!
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397

Onze burgemeester is blij met de versoe-
peling van de coronamaatregelen die mi-
nister-president Rutte op 6 mei aankon-
digde. “Er is licht aan het einde van de 
tunnel”, schreef zij. Maar ook verwoordt 
zij haar bezorgdheid voor de toekomst, 
voor de ondernemers, die hun werk nog 
niet kunnen hervatten, en voor ons allen, 
als het virus weer opnieuw toeslaat.
(DK	23/5)
Loonse mensen in de krant
Pastoor	Luijckx	legde	op	4	mei	bloemen	bij	
de	gedenkplaquettes	voor	de	oorlogsslacht-
offers	 in	 de	drie	 kerken	 van	de	parochie,	
omdat	 de	 gezamenlijke	 dodenherdenking	
bij	 het	 oorlogsmonument	 niet	 doorging.	
(DK	6/5)

Marlies	 en	Niek	 Filippo	wonen	 sinds	 twee	
maanden	in	de	Kloosterstraat	en	genieten	
van	ons	dorp,	ook	al	is	het	stiller	door	de	
coronamaatregelen.	 Het	 binnenrijden	 in	
ons	dorp	is	al	een	feest!	(DK	6/5)

Jan	Piet	Verkuijl	van	het	Kraanven	won	een	
slagroomtaart	 met	 een	 kruiswoordpuzzel.	
(DK	13/5)

Jack	IJpelaar	vertelt	over	zijn	bezoek	aan	
een	94-jarige	oom	in	een	zorgsinstelling	in	
Den	Bosch.	De	coronamaatregelen,	vooral	
het	 ‛verplicht’	 stilzitten,	 hebben	 bij	 hem	
duidelijk	hun	sporen	achtergelaten.
(DK	13/5)

Cees	 van	de	Poel	 schreef	een	 ingezonden	
brief	 over	 de	 voor-	 en	 vooral	 de	 nadelen	
van	elektrisch	autorijden.	(BD	14/5)

Gemeente en politiek
Door	 de	 coronacrisis	 loopt	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand	veel	inkomsten	mis.	Men	had	
gehoopt	 het	 begrotingstekort	 te	 kunnen	
verlagen	door	 de	 inkomsten	 uit	 de	 recre-
atieve	 sector	 (toeristenbelasting)	 te	 ver-
hogen.	 Maar	 de	 recreatieve	 sector	 (o.a.	
de	 Efteling	 en	 de	 vakantiebedrijven)	 ligt	
stil,	terwijl	de	uitgaven	in	het	kader	ven	de	
W.M.O.	stijgen.	(BD	7/5)
Halverwege	de	raadsperiode	wordt	de	ba-
lans	 van	 de	 Loonse	 gemeenteraad	 opge-
maakt	door	 journalist	Nico	Snels.	Behalve	
een	politieke	crisis	 in	de	eerste	helft	zijn	
de	financiën	een	bron	van	zorg.	Twee	mil-
joen	 aan	 investeringen	 blijft	 op	 de	 plank	
liggen.
Burgemeester	 Van	Aart	 en	 de	wethouders	
Bruijniks,	Brekelmans	en	Van	Wel	proberen	
een	 oplossing	 te	 vinden	 voor	 alle	 proble-
men.	 De	 VVD	 heeft	 de	 discussie	 over	 de	
gemeentelijke	zelfstandigheid	weer	op	de	
politieke	agenda	gezet.
Drie	 fractievoorzitters	 Bart	 van	 Drunen	
(Voor	Loon),	Suzan	Mandemakers	(VVD)	en	
Louis	Laros	(Pro3)	zijn	twintigers,	maar	ne-
men	hun	taak	uiterst	serieus.

Een	citaat:	“Zwaar	op	de	maag	ligt	 in	elk	
geval	 de	 totale	 verbouwing	 van	 De	 We-
tering	 tot	 het	 nieuwe	dorpshuis	 van	 Loon	
op	 Zand.	 Dat	 gaat	 volgens	 de	 laatste	 be-
rekeningen	7	miljoen	euro	kosten	en	bin-
nen	 ‛GemeenteBelangen’	 is	 het	 gemor	 al	
hoorbaar.	‛Voor	Loon’	echter	heeft	aan	dit	
kroonjuweel	 zijn	 politieke	 lot	 verbonden	
en	daarmee	ook	de	 samenwerking	binnen	
de	coalitie.”	(BD	8/5)
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Volgens	de	plannen	voor	de	verbouwing	van	
De	 Wetering	 zou	 het	 voormalige	 fraters-
klooster	verkocht	worden	om	er	eventueel	
een	hostel	in	te	vestigen.	Vanuit	de	omwo-
nenden	 komt	 veel	 verzet	 tegen	 dit	 plan.	
Marcel	Geerts	en	Mart	Emmen	vinden	dat	
er	al	voldoende	groepsaccommodaties	zijn.

De	politieke	partijen	reageren	in	de	opini-
erende	 raadsvergadering	 voornamelijk	 op	
de	financiële	gevolgen	van	het	een	en	an-
der:	Suzan	Mandemakers	(VVD),	Peter	Flohr	
(Pro3)	 en	 Bart	 van	 Drunen	 (Voor	 Loon).	
Wethouder	 Jan	 Brekelmans	 vindt	 dat	 de	
nieuwe	Wetering	door	de	coronacrisis	een	
‛lastig	verhaal’	is	geworden.	(BD	9/5)

De	 verlenging	 van	 het	 voetpad	 langs	 de	
Kloosterstraat	tussen	Manege	van	Loon	en	
de	Baden	Powellweg	gaat	niet	door	omdat	
de	benodigde	grond	niet	kon	worden	aan-
gekocht.	Wel	worden	de	bermen	nog	met	
beton	verstevigd.	(BD	16/5)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	zijn	vergunningen	verleend	voor	de	uit-
breiding	 van	 de	 bedrijfsruimte	 van	 Hoge	
Steenweg	17	en	voor	de	inrit	en	de	garage-
deur	van	Gerlachusstraat	43.	(DK	6/5)
In	de	Stellingmolenstraat	1	mag	een	poort	
in	 het	 bestaande	 hekwerk	 gemaakt	 wor-
den.	(DK	13/5)

Bedrijven
Terecht	 kreeg	 de	 mountainbikeactie	 voor	
het	 behoud	 van	 De	 Kiosk	 veel	 aandacht.								
Jeroen	 Punt	 organiseerde	 de	 ‛Tour	 de	
Frans’	op	16	mei.	Kroegbaas	Frans	Timmers	
en	Dany	de	Rijck	waren	‛overdonderd’	door	
de	 actie.	 “Echt	 hartverwarmend	 dat	 het	
hele	 dorp	 zo	met	 ons	meeleeft.	 Iedereen	
wil	een	steentje	bijdragen.”	(BD	15/5)

Voetbal
De	 jeugd	 van	 Uno	Animo	mag	 weer	 gaan	
trainen.	 Het	 bestuur	 van	 de	 voetbalclub	
kondigt	het	enthousiast	aan,	maar	spreekt	

ook	over	de	voorwaarden,	die	aan	de	maat-
regel	vastzitten.	Ook	wordt	in	een	andere	
artikel	gevraagd	naar	vrijwilligers.	In	ieder	
geval	was	het	enthousiasme	groot	om	weer	
te	kunnen	beginnen.	(DK	6	en	13/5)

Lege terrassen
Het	 Eurovisie-songfestival,	 dat	 op	 16	mei	
jl.	 zou	 plaatsvinden	 in	 Rotterdam,	 ging	
vanwege	 de	 coronacrisis	 niet	 door.	 In	
plaats	 daarvan	 verzorgde	 de	 Nederlandse	
televisie	 een	 mooie	 vervangende	 show,	
waarin	oude	en	nieuwe	songfestivalliedjes	
een	grote	rol	speelden.	Een	aantal	van	die	
liedjes	werden	uitgevoerd	door	solisten	in	
hun	 eigen	 woonomgeving	 zonder	 publiek,	
dus	op	lege	straten	en	pleinen.
Naar	 aanleiding	 daarvan	 kwam	 de	 vraag	
boven:	is	het	eigenlijk	niet	schitterend	om	
een	stad	leeg	te	zien?

De	hedendaagse	filosoof	Leonie	Breebaart	
vraagt	 zich	 dan	 ook	 af:	 “Lege	 terrasjes,	
wat	is	daar	nou	erg	aan?
Het	 valt	 niet	 te	 ontkennen:	 deze	 crisis	
biedt	de	moderne	mens	ook	een	welkome	
adempauze.	 Waarom	 móest	 je	 toch	 elke	
week	naar	de	stad	om	te	shoppen?	Waarom	
móest	 je	 absoluut	 naar	 die	 voorstelling,	
die	 tentoonstelling,	 die	 boekpresentatie	
of	die	bedrijfsborrel?	Zonder	gaat	het	ook	
best	en	houd	je	zeeën	van	tijd	over,	waarin	
je	urenlang	kunt	wandelen	met	vrienden,	
zonder	daarbij	 voortdurend	op	 je	horloge	
te	kijken.”

Toch	gaat	het	hier	wel	over	een	catastrofe.	
Lege	straten	en	pleinen	mooi	vinden	is	ei-
genlijk	 onbehoorlijk.	 “Want	 een	 wereld-
wijde	recessie	van	megaproporties	rolt	als	
een	 zandstorm	 op	 ons	 af,	 de	 vakbonden	
verwachten	 al	massa-ontslagen	 en	 achter	
de	dichte	deuren	van	onze	stillere	straten	
gaan	de	angst,	stress	en	paniek	schuil	van	
massa’s	theatermakers,	caféhouders,	in	de	
horeca	bijklussende	 studenten	en	 stewar-
dessen,	die	 ineens	niet	meer	weten	of	ze	
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BORRELHAPJES EN-PLANKEN 
BBQ OP UW FEEST 
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Gerlachusstr. 75, Loon op Zand *  06-26 582 794  *   info@lekkergewoonuitloon.nl    
 

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 



29

straks	nog	werk	zullen	hebben.	Dat	is	niet	
alleen	 een	 economische,	 maar	 ook	 een	
mentale	catastrofe.	Een	golf	aan	zelfmoor-
den	lijkt	me	niet	uitgesloten.

Wat	sommige	consumenten	nu	ervaren	als	
een	weldadige	windstilte	(‛ik	kan	best	zon-
der	 latte	 machiato’)	 betekent	 een	 storm	
van	stress	voor	talloos	veel	anderen	die	le-
ven	van	de	drukte,	de	cafés,	de	winkels,	de	
theaters	en	de	events.	Om	hen	uit	de	brand	
te	helpen	moeten	we	maar	snel	weer	gaan	
spenden.	 Geld	 laten	 rollen,	 dat	 is	 soms	
het	meest	verheffende	wat	 je	kunt	doen.	
(Trouw	16/5)

De heilige Corona
Weinig	 religieus	 geinteresseerde	 mensen	
weten,	dat	er	een	heilige	Corona	bestaat.	
Hoogleraar	 kerkgeschiedenis	 Paul	 van	
Geest:	“Haar	naam	houdt	geen	verband	met	
het	virus,	want	dat	virus	is	genoemd	naar	
de	stekeltjes	rond	de	uitwendige	structuur	
die,	 wanneer	 het	 virus	 tweedimensionaal	
wordt	afgebeeld,	samen	als	het	ware	een	
krans	vormen,	in	het	Latijn	‛corona’.	Din-
gen	komen	soms	wonderbaarlijks	samen	in	
het	leven.	Een	obscure	heilige	staat	plotse-
ling	in	het	volle	licht	en	wordt	het	gezicht	
van	een	pandemie.	En	dat	terwijl	we	heel	
weinig	van	haar	weten.”

Corona	van	Egypte	leefde	volgens	de	over-
levering	 rond	 160	 na	 Christus	 en	 was	 af-
komstig	uit	Syrië	of	Egypte.	Ze	stierf	de	de	
marteldood	 rond	177	onder	keizer	Marcus	
Aurelius.	Haar	feestdag	valt	op	14	mei,	ter-
wijl	de	oosters-orthodoxe	kerk	haar	op	11	
november	herdenkt.

Daar	begint	de	onduidelijkheid	al.	De	enige	
constante	in	alle	verhalen	over	haar	leven	
is	de	wijze	waarop	zij	om	het	leven	kwam:	
haar	 levenseinde	 was	 buitengewoon	 gru-
welijk.	Met	recht	een	marteldood.	De	nog	
maar	zestienjarige	Corona	werd	eerst	tus-
sen	 twee	 palmbomen	 vastgebonden.	 Ver-

volgens	werd	het	touw	dat	de	bomen	bij-
eenhield	doorgesneden	en	door	de	kracht	
van	 de	 terugverende	 bomen	 werd	 ze	 uit	
elkaar	gereten.

De	 stoffelijke	 resten	 van	 Corona	 kwamen	
in	de	tiende	eeuw	door	toedoen	van	Otto	
III,	keizer	van	het	Heilige	Roomse	Rijk,	naar	
Aken	waar	ze	sindsdien	in	de	Dom	bewaard	
worden	in	een	schrijn	in	de	vorm	van	een	
kruiskerk	met	koepel.

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

Hoewel	 de	 verering	 van	 zaligen	 en	 heili-
gen	 in	 de	 katholieke	 kerk	 tegenwoordig	
een	zaak	is	van	processen,	protocollen	en	
pauselijke	 proclamaties,	 is	 hier	 uiteinde-
lijk	 het	 woord	 aan	 de	 gewone	 gelovigen.	
Die	 hebben	 dat	 zestienjarige	 meisje	 dat	
zo	gruwelijk	aan	haar	einde	kwam,	in	het	
voorjaar	van	2020	onder	het	stof	vandaan	
gehaald	 en	 haar	 aangeroepen	 tegen	 het		
virus	dat	haar	naam	draagt.	(Trouw	16/5)

Met	 dit	 curieuze	 krantenartikel	 besluiten	
we	deze	aflevering.	Blijf	gezond!	□
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De volgende Toren…

Die	mag	u	vanaf	17	juni	 in	uw	brievenbus	
verwachten.	Uw	bijdrage(n)	voor	deze	edi-
tie	kunt	u	tot	dinsdag	9	juni	19.00	uur	aan-
bieden.	Eerder	mag	ook:	heel	graag	zelfs.	
U	helpt	ons	daar	zeer	mee!

Redactie Rond de Toren
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KIEN’s Kolumn
Mijn voortuin
Ik woon op een mooie plek in het dorp. 
Mijn uitzicht, het Oude Klooster van 
Loon op Zand. Als ik nu naar buiten kijk, 
beeld ik me de schets in die in de krant 
stond met het nieuwe ontwerp van De 
Wetering. Al het gras dat lijkt door te 
lopen naar de Kasteelweide, de boom-
pjes die worden aangeplant om metter-
tijd uit te groeien tot echte Loonse oude 
reuzen, grote raampartijen die uitkijken 
richting Het Witte Kasteel, heerlijk 
open en groen.

Ik beeld me een hele horde aan rustige 
fietstoeristen in, die op hun weg het 
dorp uit op minstens vier verschillende 
plekken een ijsje hebben gegeten, die bij 
De Kiosk niet meer op het terras passen 
en een stukje doorfietsen naar het rus-
tige terras van een luxere eetgelegen-
heid in het hoofdgedeelte van het oude 
klooster. Een plek voor mensen die spe-
ciaal ons dorp komen bezoeken voor een 
exclusievere eetervaring. In de laagbouw 
zijn een paar hippe appartementen ge-
bouwd voor de moderne Loonse starter 
maar met behoud van de monumentale 
buitenkant. In de grote steden is dat  
superhip en weet men wel raad met dit 
soort historische gebouwen.

Ik dagdroom verder over de picknickende 
schoolkampers die na een vossenjacht 
door het dorp neerstrijken op het nieu-
we stukje groen. Een nieuwe muziek-
school en bieb en een zaal waar Sophia 
wél in past, in het nieuwe gedeelte van 
De Wetering. Een plek waar cultureel 

jong en oud samen komen, weg met de 
huidige muffigheid.

Dan ineens schrik ik op, het lijkt wel een 
nachtmerrie. Als ik in mijn bed lig, hoor 
ik boerende, scheten latende jeugd, 
toeristen tegen blikjes bier aan schop-
pen, door de straten van Loon kuieren 
met een hoop bombarie. Tja, wat moet 
je anders doen in een dorp als Loon op 
Zand als je overnacht in een hostel? Er is 
hier verder geen klap te beleven voor dit 
publiek. Het is zeker geen Antwerpen, 
Utrecht of Tilburg. En dat vind ik ook 
helemaal niet erg. Ik ben niet voor niets 
uit de stad hier naartoe verhuisd.

En ga je als gezin of 50-plusser in een 
hostel overnachten, gedeelde douches 
en wc, misschien zelfs wel een kamer de-
len met wildvreemden? Zelf je boterham 
smeren en ei bakken in een keuken waar 
’s nachts ook in de wasbak is gekotst? 
Doet me herinneren aan een prachtige 
vakantie in Vietnam toen ik bijna was 
afgestudeerd. Geen cent te makken en 
met medestudenten tot in de late uur-
tjes op het terras liedjes lallen, Tiger bier 
drinken en kaartspelletjes doen. Is Loon 
op Zand daarvoor the place to be? En 
is dan een hostel de allerbeste bestem-
ming voor dit oude klooster?

Ik heb de tijd, woon hier hopelijk nog wel 
even. Dus neem de tijd voor een goede 
keuze als bestemming voor deze mooie 
historische plek.
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 9

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.

De vuilnismannen
Een	keer	per	week	kwamen	de	mannen	met	
de	vuilniswagen	in	Loon	op	Zand	om	alles	
wat	 langs	de	weg	stond	op	te	ruimen.	Zij	
zorgden	er	wel	voor	om	rond	negen	uur	bij	
een	collega	te	zijn	en	daar	gingen	ze	hun	
brood	op	eten.	Zij	hingen	hun	handschoe-
nen	aan	de	wagen.	Daar	zaten	haken	aan	
om	 ze	 vast	 te	 houden.	 Maar	 toen	 ik	 die	
daar	zo	zag	hangen	met	de	vingers	omlaag	
was	het	net	iets	voor	mij	om	daar	een	grap	
mee	uit	te	halen.

Bij	een	klant	gaven	ze	mij	een	flesje	cho-
coladevla	 retour.	 Ik	 deed	 daar	wat	water	
bij,	 even	 schudden	 en	 dat	 deponeerde	 ik	

in	de	handschoenen	aan	de	wagen.	Ik	liep	
naar	een	paar	klanten	van	mij	om	te	zeg-
gen	dat	ze	buiten	moesten	gaan	staan	en	
dat	ze	weer	naar	binnen	mochten	gaan	als	
de	vuilniswagen	weg	reed,	want	dan	zou	er	
wat	gebeuren.
Daar	waren	de	dames	wel	voor	te	vinden.	
De	 vuilnismannen	 sprongen	 achterop	 de	
wagen	en	 staken	hun	handen	 in	de	hand-
schoenen	en	 stonden	met	dat	bruine	 spul	
aan	hun	handen	zo	weer	op	straat.

Natuurlijk	 wisten	 ze	 wel	 wie	 dat	 gedaan	
had.	 Ze	 kwamen	 naar	 mijn	 wagen	 toe-
gelopen	 en	 gingen	 in	 de	 huizen	 van	mijn	
klanten	zoeken	waar	Jan	was.	Maar	ik	wist	
overal	de	weg.	Bij	het	varkenshok	zat	een	
klein	deurtje	van	ongeveer	40	bij	60	centi-
meter	en	daar	was	ik	door	ontsnapt	en	was	
bij	de	overburen	door	het	raam	gaan	staan	
kijken	totdat	het	gevaar	voorbij	was.	Wat	
hebben	die	mannen	en	ik	veel	gelachen.

Zorgassistent
Ik	kwam	33	jaar	lang	bij	veel	van	mijn	klan-
ten	over	de	 vloer.	Ook	bij	 een	paar	 oude	
mensen	wier	dochter	met	haar	man	in	het-
zelfde	huis	woonde.
Op	een	morgen	kwam	ik	daar	binnen	rond	
negen	uur.	Oma	en	haar	dochter	stonden	te	
huilen	want	opa	was	veel	ziek	en	lag	in	de	
bedstee.	Samen	konden	ze	hem	niet	helpen	
en	vroegen	mij	of	ik	soms	wilde	helpen.	Ik	
zei:	“Ja,	zeg	maar	wat	ik	moet	doen.”

Ik	moest	mijn	 klompen	 even	 uit	 doen	 en	
mijn	sokken	afdoen	op	het	matje	en	dan	in	
de	bedstee	gaan	staan	en	opa	even	oplich-
ten.	 Opa	 legde	 zijn	 armen	 om	mijn	 nek.	
Toen	 ik	hem	oplichtte	 legde	oma	en	haar	
dochter	er	droge	doeken	onder.	 Ik	 lichtte	
hem	op	tot	oma	zei	dat	ik	hem	weer	neer	
mocht	leggen	en	ze	bedankte	me	hartelijk	
voor	mijn	hulp.	Ik	stapte	uit	de	bedstee	en	
toen	ontdekten	we	dat	opa	was	overleden	
in	mijn	armen.
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De modderpoel
Maanden	 later	 kwam	 ik	 bij	 een	 klant	 die	
een	 paar	 kamers	 had	 verhuurd	 aan	 een	
jong	 stel	 op	 voorwaarde	 dat	 ze	 dezelfde	
melkboer	zouden	nemen	en	dat	was	geen	
bezwaar	 want	 bij	 de	 jonge	 man	 zijn	 ou-
derlijk	huis	kwam	ik	ook	al	vele	jaren.	Bij	
de	laatste	huizen	van	de	straat	waren	toen	
nog	geen	trottoirs.	Mijn	paard	stond	aan	de	
overkant	van	de	straat.	Daar	was	het	toen	
een	modderpoel	met	veel	water.	De	twee	
dames	 stonden	 samen	 te	 wachten,	 ook	
stond	de	voordeur	open.
Op	dat	moment	kwam	er	een	militaire	wa-
gen	met	soldaten	met	veel	snelheid	voor-
bij	rijden	en	toen	die	voorbij	waren	zag	ik	
de	dames	weer	 staan,	helemaal	onder	de	
modder.	Zelfs	de	gang	was	tot	op	de	trap	
een	modderbad.	Die	dag	moest	ik	me	toch	
netjes	 gedragen.	Om	nog	 lang	 daarna	 sa-
men	met	veel	plezier	het	te	vertellen.

Een paardenmop
Dan	gaan	wij	omkeren	op	weg	naar	de	vol-
gende	klant	en	dan,	nadat	mijn	paard	zo’n	
500	meter	hard	had	gelopen	en	ik	gestopt	
was,	 was	 het	 zijn	 tijd	 om	 daar	 een	 leuk	
hoopje	mest	neer	te	drukken	op	straat	net	
langs	de	trottoir.	Zeer	tot	ongenoegen	van	
een	buurvrouw.	Dat	was	een	klant	van	mij	

en	ik	dacht:	jou	zal	ik	toch	wel	eens	beet	
nemen.

Een	 paar	 dagen	 later	 stonden	 daar	 twee	
vuilnisemmers	 langs	 de	 weg.	 Ik	 pakte	 de	
emmer	van	de	buurvrouw,	dacht	ik,	en	liet	
mijn	 paard	 zijn	 portie	 daar	 indrukken.	 Ik	
zette	de	emmer	op	zijn	plaats	en	nam	die	
van	mijn	 klant	mee	 naar	 achter.	Maar	 de	
buurvrouw	 kwam	 de	 emmer	 ruilen	 en	 zij	
vertelde	 dat	 ik	 de	 verkeerde	 emmer	 had	
meegenomen	en	mijn	klant	kreeg	haar	ei-
gen	emmer	weer	terug.	Dat	was	de	emmer	
waar	mijn	paard	in	gedrukt	had.
Toch	vond	ik	het	een	vervelend	geval	want	
mijn	klant	had	als	bijnaam	‛den	Drol’.	Maar	
de	buurvouw	heeft	het	nooit	geweten.	En	
mijn	klant	en	ik	spraken	af	het	haar	nooit	
te	vertellen.	Die	pestkop!

Wordt vervolgd

  

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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Aanpak eikenprocessierups

In	 onze	 gemeente	 wordt	 de	 eikenproces-
sierups	 op	 verschillende	manieren	 aange-
pakt.	Zo	worden	bomen	worden	omwikkeld	
met	folie,	zoals	u	op	een	foto	in	de	vorige	
Toren-editie	 kon	 zien.	 Het	 omwikkelen	
met	folie	heeft	volgens	natuurorganisaties	
overigens	weinig	effect.	Hun	advies	 is	om	
nestkastjes	op	te	hangen	voor	vogels	die	de	
rupsjes	opsmikkelen.
Op		de	Ruilverkavelingsweg,	in	het	buiten-
gebied	Bergstraat	en	de	Middelstraat	in	De	
Moer	en	op	de	Gildeweg	(foto)	worden	de	
bomen	op	voorhand	bespoten,	om		het	tij	
zoveel	mogelijk	te	keren.
(Foto: Ruud Peters)

Farent start met    
online chatten

Loop	 je	 in	 deze	 coronaperiode	 tegen	 be-
paalde	vragen	en	problemen	aan	en	wil	je	
daar	 graag	met	 een	 deskundige	 over	 pra-
ten?	Soms	kan	de	drempel	te	hoog	zijn	om	
te	 bellen	 en	 is	 het	makkelijker	 om	 (ano-
niem)	online	een	vraag	te	stellen.
Vanaf	woensdag	6	mei	is	het	daarom	moge-
lijk	voor	bewoners	uit	het	werkgebied	van	
Farent	om	via	de	website	gebruik	te	maken	
van	het	chatspreekuur.
	
Iedere	werkdag	tussen	10.00	en	12.00	uur	
is	 het	 mogelijk	 om	 (anoniem)	 te	 chatten	
met	één	van	onze	medewerkers	met	korte	
vragen	 over	 problemen	 en	 uitdagingen	 in	
het	 dagelijkse	 leven,	 bijvoorbeeld	 op	 het	
gebied	 van	 relaties,	 financiën,	 gezond-
heid	of	bij	de	verwerking	van	 ingrijpende	
gebeurtenissen.	Ga	naar	www.farent.nl	of	
rechtstreeks: http://chat.farent.nl. □
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Kerkberichten van 30 mei   
tot en met 19 juni

Tot	nader	bericht	gaan	in	verband	met	het	
coronavirus	 tot	 en	 met	 1	 juni	 2020	 alle	
publieke	 vieringen	 niet	 door.	De	 zondags-
viering	 is	 vanuit	 een	 gesloten	 kerk.	 Deze	
wordt	in	de	regel	door	Langstraat	TV	opge-
nomen	en	direct	uitgezonden	om	9.30	uur	
en	is	via	de	website	en/of	facebookpagina	
’s	 middags	 terug	 te	 zien.	 Pastoor	 Luijckx	
leidt	de	vieringen.	De	eucharistievieringen	
kunt	u	volgen	via	de	website	op:
H. Mis via de menubalk
Voor	degenen	met	facebook	is	de	eucharis-
tieviering	te	vinden	op	https://www.face-
book.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 31 mei, Hoogfeest Pinksteren;	
Rien	 en	 Corrie	 Haans–van	 Loon,	 Piet	 Hor-
vers,	 Jo	 Zijlmans–IJpelaar,	 Sjef	 van	 Loon,	
maandelijkse	 gedachtenis	 aan	 Ad	 Smul-
ders,	 Jenny	 Noor	 b.g.v.	 verjaardag,	 ‘uit	
dankbaarheid’.
Maandag 1 juni, 2e pinksterdag,	feestdag	
H.	 Gerlachus;	 Voor	 alle	 levende	 en	 over-
leden	 Loonse	 missionarissen,	 jaargetijde	
Sjaan	van	Esch–Taks.
Zondag 7 juni, 10e zondag door het jaar,	

Hoogfeest	 H.	 Drie-eenheid;	 Maandelijkse	
gedachtenis	 aan	 Wim	 Beerens,	 maande-
lijkse	gedachtenis	 aan	Thom	en	Anny	Lig-
thart–Vermeer,	 Cees	 Beerens,	 Mieke	 van	
Gorp–Beerens.
Zondag 14 juni, 11e zondag door het jaar,	
Sacramentsdag;	 (Geen	 misintenties	 ont-
vangen	om	te	lezen).
Dinsdag 16 juni,	Kapel	Venloene	of	dagka-
pel	kerk.	Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer,	
Piet	Horvers.

Wij namen afscheid van:
Jan van Corstanje
Geboren	te	Loon	op	Zand	27	maart	1945.
Overleden	te	Loon	op	Zand	7	mei	2020.
Jeanne Berkelmans–Vromans
Geboren	te	Loon	op	Zand	12	nov.	1930.
Overleden	te	Loon	op	Zand	18	mei	2020.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Begraafplaats aan de Kloosterstraat
I.v.m.	het	verlopen	van	grafrechten	zijn	we	
op	 zoek	 naar	 de	 rechthebbenden	 van	 on-
derstaande	graven;
IX, A, 4 C.J.M. (Kees) Schoenmakers
Geboren	9	december	1934	te	Loon	op	Zand.
Overleden	26	januari	2000	te	Tilburg.
III, D, 14 W.M. (Mien) van der Steen
Geboren	16	november	1914	te	Kaatsheuvel.
Overleden	18	april	2001	te	Rotterdam.
Mocht	u	informatie	hebben	dan	kunt	u	dit	
melden	bij	het	secretariaat,	tel:	361215.

Mariakapel
Tijdens	de	Meimaand	is	het	portaal	van	de	
kerk	 ingericht	 als	Mariakapel.	 In	 het	 por-
taal	 hangt	 een	 afbeelding	 van	Onze	 lieve	
Vrouw	van	Altijddurende	bijstand.	Ook	lig-
gen	 er	 gebeden	 en	 staat	 er	 een	 kaarsen-
houder	zodat	u	een	 lichtje	bij	Maria	kunt	
aansteken.	Het	portaal	van	de	kerk	is	open	
van	9.00	uur	 tot	17.00	uur	en	geregeld	 ’s	
avonds	wat	 later.	 De	 kans	 is	 groot	 dat	 in	
deze	coronatijd	de	Mariakapel	 in	het	por-
taal	overdag	toegankelijk	blijft.
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Onderhoud Mariakapel aan Finantiën
Vrijwilligsters	hadden	aan	het	begin	van	de	
meimaand	het	Mariakapelletje	goed	onder	
handen	 genomen	 en	 opgeknapt.	 Het	 dak-
beschot	aan	de	binnenzijde	van	de	kapel	is	
door	een	weldoener	weer	prachtig	wit	ge-
schilderd.	Zeer	veel	dank	voor	de	 inspan-
ningen.	 De	 kapel	 is	 een	 prachtige	 plaats	
voor	een	stil	gebed	en	om	een	kaarsje	voor	
Maria	op	te	steken.

Afscheid pastor Groos uitgesteld
24	mei	 jl.	hadden	wij	afscheid	zullen	ne-
men	van	pastor	Groos	die	m.i.v.	1	juni	met	
emeritaat	gaat.	I.v.m.	de	maatregelen	rond	
het	coronavirus	kunnen	nog	geen	vieringen	
in	 de	 kerken	 plaatsvinden.	Wij	 zullen	 dit	
afscheid	uiteraard	op	een	later	tijdstip	la-
ten	plaatsvinden.

Ondersteuning kerk
Zolang	 wij	 de	 reguliere	 collecten	 tijdens	
de	vieringen	in	de	kerken	in	onze	parochie	
H.	Willibrord	moeten	ontberen,	vragen	wij	
u	de	kerk	in	deze	tijd	van	nood	financieel	
te	blijven	steunen.

We zijn nog steeds in de paastijd
Al	vier	weken	vieren	we	de	verrijzenis	van	
Jezus,	 in	 een	 tijd	 waarin	 wij	 nog	 steeds	
niet	 kunnen	 samenkomen	 in	 onze	 kerken	
om	met	elkaar	te	vieren.	Sinds	eind	maart	
beleefden	wij	een	abrupt	afscheid	van	het	
zomaar	 in-	 en	 uitgaan	 van	 onze	 kerken.	
In	het	evangelie	van	de	6e	zondag	van	Pa-
sen	 lijkt	 Jezus	 zo’n	 vier	 weken	 na	 Pasen	
al	 afscheid	 te	 nemen	 van	 zijn	 leerlingen.	
Dat	 doet	 Hij	 inderdaad	 ook,	 want	 Jezus	
spreekt	uit	zijn	afscheidsrede	op	het	Laat-
ste	Avondmaal.	En	die	rede	past	helemaal	
in	de	werkelijkheid	na	de	verrijzenis:	 Je-
zus	verschijnt	aan	veel	van	zijn	leerlingen,	
maar	Hij	 keert	 terug	naar	 zijn	Vader,	dus	
neemt	Hij	afscheid.	Maar	Hij	neemt	niet	al-
leen	afscheid,	Hij	geeft	ook	een	opdracht,	
en	die	is	dat	zijn	leerlingen	nu	zijn	‛Blijde	

Boodschap’	moeten	uitdragen.	Jezus	zegt:	
“Ik	laat	jullie	niet	achter	als	wezen.	Ik	keer	
terug”,	belooft	Hij.	In	deze	crisistijd	voelen	
wij	ons	wellicht	ook	alleen,	in	nood,	moe-
ten	we	het	maar	zien	te	rooien,	maar	van	
ons	wordt	nu	veel	gevraagd.	Door	sociaal	te	
zijn	kunnen	we	het	redden,	door	inventief	
te	zijn	vinden	wij	wegen	om	productief	te	
zijn.	Door	de	handen	ineen	te	slaan	werd	er	
een	paar	weken	geleden	binnen	zeer	korte	
tijd	een	‛shine	a	light	festival’	op	tv	gepre-
senteerd	 i.p.v.	het	gebruikelijke	Eurovisie	
Songfestival.	 De	 uitzending	 getuigde	 van	
grote	 klasse	 en	 vooral	 van	 hoop,	 door	 de	
jonge	artiesten	uitgesproken.	Zo	is	de	tijd	
nuttig	 besteed,	 hebben	 velen	 kunnen	 ge-
nieten	en	klonk	er	ook	een	boodschap	van	
hoop	in	moeilijke	tijden.	De	leerlingen	van	
Jezus	moeten	met	hun	boodschap	van	hoop	
dus	het	Koninkrijk	van	God	verder	uitbou-
wen,	ook	in	een	moeilijke	tijd.	Jezus	weet	
dat	 het	 niet	 gemakkelijk	 zal	 zijn	 voor	 de	
leerlingen,	en	dat	de	kans	groot	 is	dat	ze	
niet	altijd	zijn	wegen	zullen	gaan.

Niets	 menselijks	 is	 hen	 vreemd.	 Ook	 in	
deze	coronatijd	zijn	er	mensen	die	fraude-
ren,	gewoon	hun	eigen	plan	trekken	of	zeg-
gen	laten	we	maar	gewoon	normaal	doen,	
met	die	corona	valt	het	wel	mee.	Ook	de	
leerlingen	 zullen	 soms	 hun	 eigen	 wegen	
gaan	en	door	schade	en	schande	wijs	wor-
den.	Omdat	Jezus	weet	dat	zij	het	niet	op	
eigen	kracht	kunnen	zegt	Hij	hen	een	Hel-
per	te	zenden,	de	Geest	van	waarheid.	Dat	
die	Geest	van	waarheid	ons,	maar	ook	de	
wereldleiders	mag	helpen	goede	beslissin-
gen	te	nemen	voor	ons	welzijn	en	dat	van	
de	maatschappij.	Die	Geest	is	de	H.	Geest	
van	Pinksteren.	Zalig	Pinksteren.	□
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Behoefte aan een frisse neus?

Ga er op uit met de BeleefRoutes in de gemeente Loon op Zand

Het	coronavirus	 is	al	een	tijdje	onder	ons	
maar	 het	 blijft	 ongewoon.	 Zeker	met	 dit	
mooie	weer	snappen	we	dat	er	veel	men-
sen	 zijn	 die	 de	 behoefte	 hebben	 om	 een	

wandeling	 of	 fietstocht	
te	 maken.	 Mits	 iedereen	
zich	 aan	 de	 maatregelen	
van	het	RIVM	houdt,	is	dit	
veilig.	 Er	 wordt	 wel	 aan-
geraden	 om	 in	 je	 eigen	
omgeving	 te	 blijven.	 Een	
unieke	 kans	 om	 de	 ge-
meente	Loon	op	Zand	eens	

te	ontdekken	met	de	BeleefRoutes!	Ontdek	
prachtige	plekjes	 in	ons	dorp,	 in	Huis	 ter	
Heide	of	op	andere	prachtige	plekjes	in	ons	
dorp

BeleefRoutes
Om	wandelen	en	fietsen	in	onze	gemeente	
extra	leuk	te	maken	hebben	we	zes	Beleef-
Routes	gemaakt.	Ontdek	hoe	verrassend	de	
gemeente	Loon	op	Zand	is	met	de	interac-
tieve	wandel-	en	fietsroutes.

Met	 je	mobieltje	binnen	handbereik	word	
je	 onderweg	 verrast	 met	 allerlei	 extra’s:	
leuke	 weetjes,	 historische	 anekdotes,	 in-
formatie	 over	 cultuur	 en	 natuur,	 prikke-

lende	 vragen	 of	 uitdagende	 opdrachten.	
Helemaal	gratis!		Zo	hebben	we:

•	Een	 historische	 wandeltocht	 door	 de	
dorpskern.

•	Een	 ‛escaperoom’	 tocht	 door	 Loon	 op	
zand	door	JeugdVakantieWerk.

•	Een	mooie	fietstocht	door	Landgoed	Pau-
wels	door	Paul	Kuijpers.

•	Een	 spannende	 fietstocht	 in	 het	 kader	
van	 de	 bende	 van	 de	 Witte	 Veer	 door	
Arieyne	Schoormans.

•	En	nog	twee	leuke	interactieve	wandelin-
gen	door	‘Huis	ter	Heide’	en	‘De	Loonse	
en	 Drunense	 Duinen’	 door	 Miriam	 Vor-
stenbosch,	 Lieke	 Snijders	 en	 Paul	 Kuij-
pers.

Je	kunt	hiervoor	de	Beleefroutes-	app	met	
het	logo	zoals	bij	dit	artikel	is	opgenomen,	
downloaden	op	je	smartphone.	Dan	kun	je	
meteen	op	pad!	Als	je	in	de	app	zoekt	op	
Loon	 op	Zand,	 dan	 kom	 je	 vanzelf	 bij	 de	
verschillende	routes	uit.

Facebook
Kijk	ook	gerust	even	op	de	facebook-pagina	
van	 ‘Beleefroutes	 Loon	 op	 Zand’	 (Beleef-
Routesloz).	Hier	vind	je	nog	wat	extra	 in-
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formatie	over	de	tochten.	Laat	hier	ook	ge-
rust	even	weten	wat	je	van	de	tocht	vond.

Richtlijnen Natuurmonumenten
Ga	 je	 de	 natuur	 in?	 Natuurmonumenten	
heeft	op	een	rijtje	gezet	waar	je	rekening	
mee	moet	houden:
https://www.natuurmonumenten.nl/
nieuws/coronavirus-en-de-natuur.	□

Dank u wel!

Wij	 willen	 iedereen	 hartelijk	 bedan-
ken	voor	alle	mooie	kaarten,	bloemen	
en	lieve	woorden,	waardoor	ons	60-ja-
rig	 huwelijk	 onvergetelijk	 is	 gewor-
den!

Corrie en Piet van Oirschot

Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

Een wat oudere chauffeur uit Warschau,
zat uren vermoeid achter zijn stuur
en zijn Poolse bijrijder sprak vol vuur,
het is goed dat ik hem
op tijd wor-schouw!  (© Frans)
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De column van Hans

Onderstaande	column	is	van	én	door	Hans	
Schleiffert,	 die	 deze	 uitsprak	 tijdens	 de	
directe	radio-uitzending	via	de	steeds	po-
pulairder	 wordende	 Loonse	 ‘Radio	 Lozz-
zeo’	 op	 zaterdag	 16	mei,	 bij	 gelegenheid	
van	de	actie	‘Rondje	voor	De	Kiosk’.	Over	
deze	 gehouden	 actie	 treft	 u	 in	 deze	 edi-
tie	een	bijdrage	aan	van	redactielid	Petra	
Holsheimer.

Benefiets
Beste	mensen,	wat	zijn	het	 toch	 rare	 tij-
den!	Zijn	we	amper	klaar	met	vijf	weken	
radio	maken,	zijn	we	ineens	midden	in	de	
‛Tour	de	Frans’	beland!	Een	benefiets	voor	
het	behoud	van	‘de	huiskamer	van	Loon	op	
Zand’.	Omdat	Frans	en	Dany	in	een	papie-
renwereld	niet	 in	aanmerking	komen	voor	
steun	in	de	rug	bij	het	overeind	houden	van	
hun	nieuw	verworven	zaak.

Zij	namen	niet	alleen	de	goodwill	over,	zij	
tóónden	 die	 ook	 door	 met	 het	 voltallige	
personeel	verder	te	gaan.	Niet	af	te	slaan,	
maar	juist	ín	te	voegen	op	de	weg	die	lang	
geleden	al	was	 ingeslagen.	Op	de	valreep	
twintig	jaar	geleden	–	om	precies	te	zijn.

Het	lijkt	me	zo	enorm	ingewikkeld.	Je	ging	
niet	over	één	nacht	ijs,	maar	ging	erin	na	
een	gedegen	voorbereiding.	Je	maakte	de	
balans	op.	Zakelijk	en	privé	en	zegt	dan:	ik	
doe	het!	–	en	nog	geen	week	later	zijn	alle	
zekerheden	waarmee	je	de	sprong	aandurf-
de	veranderd.

Het	is	als	wegspringen	uit	het	peloton,	de	
bocht	om	gaan	en	onverwacht	de	wind	vol	
op	kop	krijgen.	Het	is	als	klassementsren-
ner	lek	rijden	in	een	waaieretappe.

Het	is	als	roze	truidrager	op	de	col	d’Angel	
de	bocht	te	ruim	nemen	en	je	fiets	parke-
ren	 tegen	 een	 sneeuwwand.	 Soms	 is	 het	
hongerklop.	 Soms	 een	 slechte	 voorberei-
ding.	Soms	is	het	overmoed	en	soms	is	het	
niets	meer	dan	hele	–	vette	–	pech.

En	als	de	omstandigheden	dan	zo	zijn	kun	
je	 opgeven,	 of	 je	 kunt	 doorgaan.	 Johnny	
Hoogerland	 reed	 door.	 Steven	 Kruijswijk	
reed	door,	maar	zonder	enige	overtuiging.	
Dumoulin	 stapte	 af	 omdat	 de	 schade	 an-
ders	te	groot	zou	worden.	Wat	je	zelf	doet	
weet	je	pas	als	het	je	overkomt.	Maar	wat	
is	het	fijn	als	er	 in	moeilijke	 tijden	men-
sen	naast	je	komen	staan.	Dat	je	het	niet	
alleen	hoeft	te	doen.	Dat	je	teamgenoten	
hebt	die	op	je	wachten.	Dat	ze	je	terugfiet-
sen,	al	gaat	dat	misschien	ten	koste	van	de	
ritzege.	Een	team	blijft	het	einddoel	zien.	
Sleept	elkaar	er	doorheen.	Sleurt	elkaar	er	
doorheen.	Gaat	samen	stuk	om	de	kopman	
niet	ten	onder	te	laten	gaan.	Uit	teambe-
lang.

‘Waar	een	klein	dorp	groot	in	kan	zijn’.	Het	
begint	inmiddels	een	wat	kleffe	zin	te	wor-
den	moet	ik	zeggen,	maar	inderdaad:	Loon	
op	Zand	toont	opnieuw	een	groot	saamho-
righeidsgevoel.	 Het	 rondje	 voor	 de	 Kiosk	
wordt	 gereden.	 Het	 geld	 wordt	 ingeza-
meld.	Omdat	de	regels	die	voor	velen	zijn	
gemaakt	in	dit	geval	star	en	niet	doelma-
tig	worden	 toegepast.	We	 gunnen	 het	 De		
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Kiosk,	we	gunnen	het	onszelf.	En	een	bier-
tje	smaakt	ook	veel	lekkerder	als	je	proost	
omdat	je	iets	voor	een	ander	hebt	kunnen	
doen.	 Niet	 alleen	 uit	 eigen	 belang,	maar	
om	wat	het	voor	de	ander	betekent.

Vandaag	 wordt	 de	 ‛Tour	 de	 Frans’	 verre-
den.	Wat	zou	het	mooi	zijn,	als	dit	niet	de	
énige	wordt,	maar	de	éérste.	Het	begin	van	
een	 jaarlijkse	 benefiets-actie.	 Zeg	 maar:	
onze	eigen	‛glazen’	huiskamer	van	Loon	op	
Zand.	 Ter	 ondersteuning	 van	 hen	 die	 het	
nodig	hebben.	Dichtbij	of	ver	weg,	er	zijn	
er	nog	velen	in	nood.	Dit	eerste	jaar	rijden	
we	hem	voor	Frans	en	Dany.	Laten	we	hen	
als	 dorp	 een	 cadeau	 geven	 dat	 we	 vanaf	
nu	elk	jáár	uit	zullen	delen.	Onze	fietsers	
laten	 zien	welke	 energie	 zij	 over	 kunnen	
zetten:	 niet	 alleen	 op	 de	 tandwielen	 van	
hun	fiets,	maar	ook	op	die	van	onze	samen-
leving.	Tradities	maken	we	samen.	Laat	dit	
niet	eenmalig	zijn.

Ik	zeg:	volgend	jaar	weer	mannen,	en	zet	
hem	op	vandaag!

Gezien op De Hoogt
Dat	je	door	de	corona	situatie	op	redelijke	
afstand	moet	blijven	van	elkaar	weten	we	
onderhand	wel.	En	dat	er	allerlei	creatieve	
oplossingen	worden	bedacht	om	toch	je	be-
drijf	 door	 te	 laten	 draaien	 en	 klanten	 te	
kunnen	 bedienen	 zien	 we	 elke	 dag	 in	 de	
media.

Maar	deze	oplossing	om	je	auto	online	een	
kleine	of	grote	beurt	te	kunnen	geven	is	wel	
zeer	 innovatief.	 Je	 hoeft	 er	 de	 deur	 niet	
meer	voor	uit,	geen	besmettingsgevaar	en	
via	de	digitale	snelweg,	online,	op	afstand	
krijgt	je	auto	een	onderhoudsbeurt.
Even	had	 ik	hoop	dat	het	zo	zou	werken,	
maar	helaas	is	het	voorlopig	nog	toekomst-
muziek.	Whats	in	a	name.	Het	bedrijf	heet:
AutoService-Online.																	Ton Biberon

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten,   
posters en tekeningen

Help het BHIC bij het opzetten van de   
coronacollectie van Brabant

Het	 Brabants	 Historisch	 Informatie	 Cen-
trum	(BHIC)	in	Den	Bosch	roept	mensen	op	
materiaal	in	te	leveren	dat	een	beeld	geeft	
van	de	coronacrisis	in	onze	provincie.	Het	
coronavirus	 heeft	 op	 dit	 moment	 zo	 veel	
invloed	 op	 onze	 samenleving,	 dat	we	 ons	
dit	nog	lang	zullen	herinneren.
Wij	 willen	 graag	 informatie	 verzamelen,	
zodat	historici	over	50	of	100	jaar	ook	nog	
kunnen	 onderzoeken	 hoe	 wij	 deze	 crisis	
hebben	meegemaakt	en	wat	er	gebeurde	in	
onze	samenleving.

We	 vragen	daarom	aan	 iedereen,	 Braban-
ders,	 organisaties	 en	 bedrijven	 uit	 deze	
regio,	 om	 foto’s,	 filmpjes	 en	 documenten	
in	te	sturen	die	iets	zeggen	over	deze	tijd.	

Een	 selectie	 daarvan	 zal	 worden	 opge-
nomen	 in	 onze	 collectie.	 De	 sluiting	 van	
horeca,	 scholen,	 musea	 en	 theaters,	 de	
stille	 straten	en	het	 thuiswerken	en	 thuis	
les	krijgen.	Maar	ook	het	niet	naleven	van	
de	 maatregelen	 enerzijds,	 en	 de	 sociale	
en	 creatieve	 initiatieven	 die	 ontstaan	 om	

elkaar	 te	 helpen	 anderzijds.	 Deze	 pande-
mie	 is	 een	 ‛historische gebeurtenis’ van 
formaat, daarover bestaat weinig discussie. 
Daarbij	 wordt	 Oost-Brabant	 ook	 nog	 eens	
aangemerkt	 als	 het	 epicentrum	 van	 het		
coronavirus.

Wat wij precies zoeken
Het	BHIC	zoekt	materiaal	dat	deze	periode	
in	 onze	 provincie	 typeert:	 bijvoorbeeld	
persoonlijke	documenten,	foto’s,	tekenin-
gen,	brieven,	briefkaarten,	pamfletten,	di-
gitale	platforms	en	filmpjes	van	het	dage-
lijks	 leven.	Archivaris	Miel	Jacobs	van	het	
BHIC	licht	dat	toe:

“Hoe beleeft een verpleegkundige of arts 
in Ziekenhuis Bernhoven in Uden of bij-
voorbeeld het Amphia Ziekenhuis in Breda 
deze uiterst moeilijke periode? Hoe erva-
ren ouderen het gemis van familieleden 
en het zwaaien op afstand? Hoe houdt een 
docent contact met zijn/haar leerlingen 
en hoe kijkt een dominee naar het vieren 
van een kerkdienst op afstand? Waardoor 
verandert het thuiswerken familierelaties?

Maar ook materiaal over de invulling van 
bijzondere feestdagen zoals Pasen en Ko-
ningsdag of verjaardagen is van harte wel-
kom. Alles waarvan je kunt bedenken dat 
het interessant is om te lezen voor histo-
rici uit latere tijden - en dat zijn juist ook 
de dagelijkse beslommeringen - willen we 
verzamelen.”

Wat kunt u doen?
Inwoners,	 organisaties	 en	 bedrijven	 uit	
heel	 Brabant	 kunnen	 materiaal	 per	 post	
sturen	naar	het	Brabants	Historisch	 Infor-
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matie	 Centrum	 (BHIC),	 o.v.v.	 ‛Coronacol-
lectie’,	Postbus	81,	5211	NW		Den	Bosch.

Het	 liefst	 ontvangen	 we	 het	 digitaal	 via:	
https://coronacollectie.bhic.nl.
U	 vindt	 daar	 ook	 een	 formulier	 waarmee	
u	gemakkelijk	bestanden	kunt	uploaden	en	
verzenden	en	informatie	over	het	materi-
aal	dat	we	zoeken	en	aan	welke	eisen	het	
moet	voldoen.

Komt	u	er	niet	uit	of	heeft	u	vragen?	Neem	
dan	contact	op	via:	 	 	
coronacollectie@bhic.nl.	□

 ° Impressiefoto over coronacrisis.   
 (Fotocollectie BHIC)

29 mei: Pinksteren
Pinksteren en asperges: lekker  
feestelijk tafelen met asperges!

Dagelijks	vers	gestoken	en	vers	geschild.	
Zoekt	u	 lekkere	 ingrediënten	voor	een	
bijzondere	maaltijd	of	een	leuk	cadeau?	
Iedere	dag	open	vanaf	9.00	uur.	Ook	tij-
dens	de	pinksterdagen.

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

Gevonden

Op	 het	 grasveld	 van	 de	 Juweelstraat	
vonden	 wij	 een	 vuilgrijper.	 Hij	 is	 niet	
van	 de	WML.	Wie	 hem	 terug	wil,	 belt	
06-14480687.

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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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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Kleine partijen goed voor de democratie?
In de Nederlandse politiek hebben wij de 
democratie (“het volk regeert”) vormge-
geven door het stelsel van de evenredige 
vertegenwoordiging. Dat is een kiessys-
teem waarbij het percentage behaalde 
zetels bij goede benadering evenredig is 
met het percentage behaalde stemmen. 
Dat lijkt nog steeds de meest eerlijke 
aanpak te zijn om de meningen van de 
burgers te betrekken bij de wetgeving 
van de staat, de provincie, het water-
schap en de gemeente.

Maar	is	dat	nog	steeds	zo	in	een	sterk	gein-
dividualiseerde	samenleving,	zoals	wij	die	
momenteel	 kennen?	 In	 Nederland	 kun	 je	
deze	vraag	terecht	stellen,	nu	 in	de	 laat-
ste	 weken	 ruzies	 binnen	 twee	 landelijke	
politieke	partijen	(Denk	en	50-plus)	geleid	
hebben	 tot	 verdere	 versnippering	 in	 het	
politieke	landschap.	Het	gevolg	van	dat	ge-
krakeel	is	dat	er	in	de	Tweede	Kamer	weer	
twee	kleine	fracties	zijn	bijgekomen.
In	een	tijd,	waarop	het	meer	dan	ooit	aan-
komt	 op	 verbondenheid	 en	 samenwerken	
om	de	 crisistijd	met	 zijn	 allen	 goed	door	
te	 komen,	 zijn	 de	 standpunten	 van	 frac-
tieleden	blijkbaar	zo	verhard,	dat	zij	zich	
genoodzaakt	voelen	om	hun	eigen	weg	te	
gaan.	 Compromissen	 accepteren	 blijkt	
steeds	moeilijker	te	worden.

Coronadebat
Het	is	daarom	geen	wonder	dat	van	tijd	tot	
tijd	voorstellen	ontstaan	om	deze	versnip-
pering	tegen	te	gaan.	De	vraag	wordt	dan	
gesteld:	is	een	twee/drie	partijensysteem,	
waarvan	 met	 name	 in	 het	 Verenigd	 Ko-
ninkrijk	en	de	Verenigde	Staten	sprake	is,	
niet	beter	voor	de	regeerbaarheid	van	een	
land?	Dat	betekent	dan	wel	een	vergroving	
van	de	representatie,	maar	ook	heel	veel	
tijdwinst	bij	de	debatten.	Als	je	de	debat-
ten	in	ons	parlement	rond	de	coronacrisis	

hebt	gevolgd,	zul	je	je	ongetwijfeld	geër-
gerd	hebben	aan	het	 feit,	dat	maar	 liefst	
vijftien	 fractievoorzitters	 hun	 zegje	moe-
ten	doen,	voordat	de	betreffende	minister	
de	beurt	krijgt	antwoord	te	geven.	Meestal	
is	het	een	herhaling	van	standpunten,	soms	
zelfs	 woordelijk.	 De	 efficiency	 van	 deze	
aanpak	is	vaak	ver	te	zoeken,	om	nog	maar	
te	zwijgen	over	wat	dit	kost.	Politici	krij-
gen	nu	eenmaal	niet	het	minimumloon.

D66
D66	 zette	 vijftig	 jaar	 terug	 de	 toon	 voor	
het	 in	diskrediet	brengen	van	ons	 stelsel.	
De	 partij	 opgericht	 door	 Hans	 van	 Mierlo		
lanceerde	 voorstellen,	 zoals	 de	 gekozen	
premier,	die	coalitievorming	na	de	verkie-
zingen	moesten	tegengaan.
Die	coalities	met	hun	compromissen	waren	
er	 volgens	 D66	 de	 oorzaak	 van	 dat	 onze	
parlementaire	democratie	was	‛verstroefd’	
en	allerlei	‛euvelen	en	onbetamelijkheden’	
vertoonde.	 Het	 stelsel	 leidde	 in	 de	 ogen	
van	Van	Mierlo	en	de	zijnen	tot	ondoorzich-
tig	tot	stand	gekomen	kabinetten	die	moes-
ten	‛schipperen	en	regeren	met	weifelende	
hand’.

Compromissen
Is	 het	 sluiten	 van	 compromissen	 dan	 zo’n	
euvel?	 Vanuit	 ‛het	 gevoel	 van	 hachelijk-
heid’	 dat	 de	 D66-oprichters	 in	 beweging	
bracht,	 wel	 ja.	 Zij	 wilden	 openheid	 en	
duidelijkheid,	zodat	de	kiezers	niet	alleen	
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konden	stemmen	maar	ook	konden	kiezen.	
Het	ideaal	was	een	stelsel	waarin	de	kiezer	
zich	 ‛persoonlijk	 vertegenwoordigd’	 zou	
weten,	maar	hun	verdere	voorstellen	dre-
ven	van	dat	ideaal	af.	Ze	braken	een	lans	
voor	 referenda	 en	 verhoging	 van	 de	 kies-
drempel,	die	beide	een	vergroving	van	de	
politieke	constellatie	ten	gevolge	hebben.

Calvinisme en katholicisme
Nederlanders	hechten	echter	aan	een	meer	
gedifferentieerd	 politiek	 landschap.	 Iede-
re	mening	moet	 in	 een	 partij	 herkenbaar	
zijn.	Dit	hangt	ongetwijfeld	samen	met	de	
calvinistische	volksaard:	 ieder	mens	 is	 in-
dividueel	 verantwoordelijk	 voor	 zijn	doen	
en	laten.	Ieder	moet	zelf	vanuit	zijn/haar	
bijbel	beslissingen	nemen,	hoe	hij/zij	zijn/
haar	leven	inricht	(sola	scriptura).	Het	zich	
conformeren	 aan	 de	 groep,	wat	 katholie-
ken	 eerder	 doen,	 komt	 	 pas	 daarna.	 Het	
referendum	past	hier	wel	in,	maar	de	ver-
hoging	 van	 de	 kiesdrempel	 juist	 niet.	 Bij	
een	 tweepartijensysteem	 is	 het	 maar	 de	
vraag	of	 jouw	 individuele	mening	politiek	
wel	goed	vertaald	kan	worden.	

Verhoging kiesdrempel
Dit	 instrument,	 de	 enige	 manier	 om	 het	
aantal	 fracties	 beperkt	 te	 houden,	 is	 nu	
weer	populair	bij	de	grotere	partijen.	Pre-
mier	 en	 VVD-leider	 Rutte	 wil	 er	 niks	 van	
weten,	maar	zijn	partij	wil	ernaar	kijken,	
in	 navolging	 van	 Edith	 Schippers	 (tegen-
woordig	CEO	van	DSM),	die	pleitte	voor	een	
'behoorlijk	 hoge'	 drempel,	 en	 oud-burge-
meester	Paul	 Scholten,	die	 in	een	proeve	
van	een	nieuwe,	beknopte	Grondwet	heeft	
voorgesteld	in	twee	ronden	de	grootste	zes	
partijen	uit	te	zeven.

Dat	voorstel	is	zeer	rigoureus.	Het	zou	bij	
de	laatste	verkiezingen	vrijwel	zeker	Chris-
tenunie,	 GroenLinks,	 SGP,	 de	 Partij	 voor	
de	Dieren	en	50-plus	hebben	weggevaagd.	
Had	 deze	 aderlating	 in	 de	 representatie	
het	 politieke	 debat	 verbeterd	 en	 de	 re-
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geerbaarheid	van	het	land	vergroot?	Dat	is	
twijfelachtig.	Onder	de	genoemde	partijen	
die	 doelwit	 zouden	 zijn,	 zijn	 er	 drie	 die	
de	afgelopen	jaren	op	cruciale	momenten	
welbewust	 hebben	meegeholpen	 het	 land	
bestuurbaar	te	houden.

Rutte	heeft	dat	vanuit	zijn	positie	als	pre-
mier	van	twee	kabinetten	die	moesten	ope-
reren	 als	 minderheidskabinetten,	 scherp	
onderkend.	Zijn	ervaring	drukt	de	theorie	
ver	in	de	schaduw.	Hij	heeft	laten	zien	dat	
zelfs	in	een	verbrokkeld	politiek	krachten-
veld	 dat	 verfoeide	 stelsel	 nog	 goed	 func-
tioneert,	als	je	maar	vindingrijkheid,	sou-
plesse	en	geduld	betracht	om	draagvlak	te	
smeden.

In	 zijn	 Thorbeckelezing	 in	 Zwolle	 op	 13-
10-2016	 deed	 Mark	 Rutte	 geknutsel	 aan	
ons	politieke	stelsel	af	als	tijdverdrijf	voor	
zwakke	 politieke	 geesten.	 ‛Sterke	 politici	
gaan	niet	zitten	miezemauzen	over	kleine	
dingetjes’.
Het	 komt	 aan	 op	 leiderschap	 en	 leider-
schap	 in	 Nederland	 betekent	 samenwer-
ken.	Als	ons	 stelsel	ergens	aan	appelleert	
is	het	wel	daaraan.	Het	zou	zonde	zijn	als	
politici	als	Segers,	Klaver,	Van	der	Staaij	en	
Thieme	door	een	hogere	kiesdrempel	uit	de	
Kamer	zouden	verdwijnen.

Zetelroof en eenmansfractie
Er	is	wel	iets	voor	te	zeggen	om	zetelroof	
te	verbieden	aan	eenmaal	gekozenen,	die	
zelf	niet	de	kiesdrempel	gehaald	hebben	en	
tijdens	een	zittingsperiode	toch	‛voor	zich-
zelf’	willen	beginnen.	Zij	zouden	hun	zetel	
aan	de	partij	terug	moeten	geven	en	moe-
ten	wachten	tot	de	volgende	verkiezingen	
om	hun	programma	voor	te	kunnen	leggen	
aan	de	kiezers.	Gekozenen	(zoals	nu	Henk	
Krol),	die	wel	voldoende	voorkeurstemmen	
hebben	gehaald,	kunnen	zich	wellicht	be-
roepen	op	trouw	aan	hun	kiezers.	Zij	zou-
den	 de	 mogelijkheid	 moeten	 krijgen	 om	
zich	bij	een	andere	fractie	aan	te	sluiten.	
Een	eenmanspersoonsfractie	beginnen,	zou	
voor	iedereen	verboden	moeten	worden?

Dan	 worden	 de	 kamerdebatten	 overzich-
telijker	en	voor	de	gemiddelde	geïnteres-
seerde	kijker	ook	te	‛pruimen’.

Jan van Hoof

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Beste inwoners van Loon op Zand,

Vorig	 jaar	 zijn	Wil	 en	 ik	 gestart	 met	 het	
zoeken	naar	collectanten	in	Loon	op	Zand	
voor	 de	 jaarlijkse	 collecte	 van	 het	 Long-
fonds.	Er	waren	nog	een	aantal	‘oude	trou-
we	collectanten’	bij	ons	bekend.

Sommige	zeiden	‘nee’,	maar	ook	die	aan-
gaven	 weer	 mee	 te	 doen:	 “ik	 loop	 dan	
wel	 samen	 met	 mijn	 kleinkinderen.	 We	
vonden	ook	nieuwe	collectanten,	zoals	op	
het	adres	van	een	oude	collectant	die	was	
verhuisd,	waarbij	de	nieuwe	bewoner	aan-
gaf	deze	taak	over	te	nemen	en	weer	een	
andere	collectant	was	pas	in	Loon	op	Zand	
komen	wonen	en	kon	zo	mooi	kennis	maken	
in	de	buurt.

Of	de	collectebussen	volgend	jaar	nog	een	
kans	krijgen	om	gebruik	te	worden	in	Loon	
op	Zand	is	de	vraag.	Door	corona	is	de	lan-
delijke	organisatie	van	het	Longfonds	een	
digitale	collecte	gestart	die	gepland	was	in	
week	na	Moederdag.
Doneren	 kan	 natuurlijk	 altijd!	 Het	 fonds	
heeft	 geld	 nodig	 voor	 onderzoek	 van	 de	
longen,	want	het	 zijn	 vaak	de	 longen	die	
worden	aangevallen	door	het	coronavirus.

De	collectanten	van	Longfonds	hebben	dit	
jaar	hebben	uw	hulp	niet	actief	gevraagd,	
vanwege	 de	 situatie	 waarin	 we	 allemaal	
zitten.	Wie	weet	zoeken	we	u	weer	actief	
op	in	april	volgend	jaar.	Dan	gaan	we	hope-
lijk	weer	met	die	groene	bussen	 langs	de	
deuren	voor	het	vergeten	losse	geld	en	de	
winkelwagenmuntjes!

Vriendelijke groet,

Wil Couwenberg en Bianca Sluis

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Jammer: erg jammer!

Een	Toren-lezer	schreef	de	redactie:	“Aan	
de	 Ecliptica	 bij	 de	 akker	 tussen	Orion	 en	
Het	 Witte	 Kasteel,	 zijn	 afgelopen	 herfst	
door	een	aantal	kinderen	een	aantal	jonge	
vruchtboompjes	 gepland,	 waarover	 zelfs	
een	artikel	in	Rond	de	Toren	verscheen.

De	 boompjes	 zijn	 prima	 aangeslagen	 en	
bloeiden	in	maart/april	mooi.	Helaas	wor-
den	deze	nu	niet	goed	verzorgd	door	deze	
regelmatig	 water	 te	 geven.	 Het	 gevolg:	
grotendeels	 verdorde	 jonge	 aanplant.	 Ik	
heb	de	gemeente	een	bericht	gestuurd	op	
hun	site	maar	geen	reactie	gekregen.

En	zo	krijgt	een	mooi	initiatief	niet	de	aan-
dacht	die	het	verdient.	En	dat	is	jammer:	
erg	jammer!	Hopelijk	kunnen	de	initiatief-
nemers	ervan	de	schade	nog	enigszins	her-
stellen	voor	het	echt	te	laat	is.”	□
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Alpe d’HuZes Team Clemens: Hoe nu verder?

In Toren-editie 5 hebben we uitgebreid 
aandacht besteed aan het team van 
Jos Clemens dat op 4 juni a.s. de Alpe 
d’HuZes zou beklimmen om geld in te za-
melen voor onderzoek naar kanker.
Samen	met	zijn	zoons	Nick,	Tim,	Mike,	zijn	
fietsmaatjes	 Will	 van	 Esch	 en	 Frank	 van	
Hulten	 werden	 plannen	 gemaakt	 en	 trai-
ningsschema’s	 opgezet.	 Zoals	 we	 toen	 al	
schreven,	 heeft	 Jos	 sinds	 2018	 een	 zeld-
zame	vorm	van	borstvlieskanker	 t.g.v.	as-
best.	De	behandeling	is	zwaar	en	soms	ook	
experimenteel.

Ik	ken	Jos	maar	amper	en	door	de	corona	
crisis	kon	er	enkel	e-mail-	of	telefooncon-
tact	zijn…	Maar	uit	zijn	woorden	en	de	men-
sen	die	hem	kennen	en	over	hem	vertellen	
weet	ik	inmiddels	wel	dat	hij	niet	zomaar	
opgeeft.	Opgeven is geen optie	is	dus	niet	
toevallig	 ook	 de	 slogan	 van	 het	 sportieve	
evenement	dat	al	voor	de	15e	keer	georga-
niseerd	wordt	in	de	Franse	Alpen.
Op	 de	 eerste	 donderdag	 in	 juni	 fietsen,	
rennen	 of	 lopen	 5000	 deelnemers	 maxi-
maal	6	keer	deze	indrukwekkende	top	van	
de	Alpe	d’Huzes,	van	1860	meter.	De	tocht	
is	bijna	14	km	lang,	telt	21	haarspeldboch-
ten	en	doordat	er	al	8	Nederlandse	renners	
deze	 touretappe	 wonnen	 schijnt	 de	 berg	
een	beetje	‘Nederlands’	te	voelen.

En	zoals	de	Alpe	d’Huzes	als	onafhankelijke	
fondsenwerver	 en	 strategisch	 partner	 van	
het	KWF	het	zelf	verwoordt:
“De Alpe staat symbool voor de moeilijke 
weg die kankerpatiënten doorlopen.
Door de berg te beklimmen voelen we hoe 
het is om stuk te gaan, maar toch elke keer 
weer door te gaan.”

Jos pakt de draad weer op!
Zoals	u	begrijpt	is	een	‘normale’	koers	dit	
jaar	 niet	 mogelijk.	 De	 grenzen	 zijn	 mis-
schien	net	wel	of	nog	net	niet	geopend	en	
die	 1,5	 meter	 afstandregel	 waar	 we	 ons	
beter	 aan	 kunnen	 houden	 is	 tijdens	 zo’n	
evenement	ook	geen	doen.
Maar	de	heren	van	Team	Clemens	zijn	toch	
allemaal	hard	aan	het	trainen.	 In	hun	up-
pie	maken	ze	vele	kilometers	op	het	smalle	

 °Jos Clemens (eigen foto).
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zadel.	Dat	Jos	een	zware	winter	heeft	ge-
had,	maar	 zich	 nu	weer	wat	 beter	 voelt,	
was	voor	hem	merkbaar	omdat	hij	dit	jaar	
al	737	kilometer	in	de	benen	heeft	zitten.	
Knap,	hoor!

Zoals	er	voor	De	Kiosk	een	‛Tour	du	Frans’	
georganiseerd	 werd,	 zo	 gaan	 alle	 deel-	
nemers	 van	 de	Alpe	 d’HuZes	 een	 virtuele	
rit	fietsen	op	donderdag	4	juni.

Om	in	conditie	te	blijven,	de	moed	niet	te	
verliezen	 én	 om	 geld	 in	 te	 zamelen.	 Bin-
nenkort	 kan	 Team	 Clemens	 de	 flitsende	
koerskleding	 ophalen	 bij	 de	 stichting	 in		
Culemborg.	 Rond	 de	 Toren	 kan	 voor	 een	
volgende	 editie	 alvast	 rekenen	 op	 een	
mooie	actiefoto,	in	vol	ornaat.

Team	Clemens	bedankt	bij	dezen	tenslotte	
alvast	alle	sponsoren.	Jos	legt	uit	dat	al	het	

geld	dat	dit	jaar	gedoneerd	is	netjes	gepar-
keerd	wordt	voor	de	officiële	Alpe	d’Huzes	
rit	van	donderdag	3	juni	2021.	Die	gaat	ho-
pelijk	wel	door.

Stilletjes	 aan	 geld	 blijven	 inzamelen	 is	
daarom	nog	steeds	een	goed	idee	en	na	de	
coronacrisis	 zal	 dat	 weer	 wat	 fanatieker	
opgepakt	worden	door	de	heren.

Team	Clemens:	Als	Rond	de	Toren	wensen	
wij	jullie	veel	trainingsplezier	en	zoals	zo	
vaak:	samen	zijn	jullie	vast	sterker!

Via	www.opgevenisgeenoptie.nl,		
zoekfunctie	Team	Clemens,	kunt	u	nog	eens	
nalezen	wat	de	heren	er	zelf	over	zeggen	
en	wat	de	opbrengst	voor	het	goede	doel	
is.

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Wanneer weer eens samen zingen in koor of kerk?
(Interessant artikel voor de Loonse mensen
die graag zingen, ook al is het coronatijd!)

Is	 zingen	 gevaarlijker	 dan	 spreken?	 Om	
zeker	 te	weten	 dat	 er	 geen	 besmettings-
gevaar	 is,	 is	bij	zang	een	afstand	van	zes	
meter	nodig.	Dat	althans	is	het	advies	van	
Duitse	verzekeraars.	Die	zijn	wel	erg	voor-
zichtig,	 inderdaad.	 Zangers	 in	 Nederland	
gaan	voorlopig	uit	van	1,5	meter.

Sinds	half	maart	klinkt	er	geen	koorzang	in	
Nederland.	Niet	in	repetitieruimtes,	niet	in	
concertzalen,	niet	 in	kerken.	 In	kerken	 is	
het	hoogstens	een	klein	groepje	dat	samen	
liederen	 zingt,	 voor	 de	 online-dienst.	 De	
PKN	raadt	het	af	om	samen	te	zingen,	ook	
als	de	kerken	weer	open	gaan.

Over	het	risico	van	besmetting	door	samen-
zang	wordt	flink	gedebatteerd	in	koorkrin-
gen.	 Er	 zijn	 afschrikwekkende	 voorbeel-
den,	 zoals	 het	 passieconcert	 op	 8	maart,	
met	rampzalige	gevolgen	voor	het	Amster-
dams	Gemengd	Koor.
Honderd	 van	 de	 130	 koorleden	 werden	
ziek,	een	koorlid	en	drie	partners	van	koor-
leden	zijn	overleden.	Ook	zijn	er	koren	in	
Duitsland	 en	 in	 de	 VS	 met	 besmettingen	
onder	 een	 groot	 deel	 van	 de	 zangers.	 En	
religieuze	bijeenkomsten,	waar	ook	samen	
gezongen	wordt,	zijn	vermoedelijk	brand-
haarden	geweest	waar	het	 virus	 zich	 snel	
verspreid	heeft.

Met	 mijn	 kamerkoor	 van	 dertig	 mannen	
en	vrouwen	zongen	we	woensdagavond	11	
maart	 nog,	 zonder	 zorgen.	 Een	 generale	
repetitie,	voor	een	concert	dat	uiteindelijk	
niet	 door	 is	 gegaan.	We	 realiseerden	 ons	
op	dat	moment	niet	dat	het	de	laatste	keer	
samen	was,	voor	nog	onbepaalde	tijd.

Zo	wachten	in	Nederland	1,7	miljoen	zan-
gers	met	 smart	om	stemmen	weer	 samen	

te	laten	klinken,	samen	te	voegen	tot	een	
klank	 waarin	 je	 jezelf	 niet	 meer	 hoort,	
maar	waar	je	wel	aan	bijdraagt.	De	magie	
van	het	samen	zingen.	Als	koorzanger	was	
ik	blij	met	het	initiatief	om	onze	stemmen	
virtueel	bij	elkaar	 te	brengen.	Leuk	hoor,	
om	 te	 luisteren	 naar	 het	 resultaat.	 Maar	
dat	haalt	het	niet	bij	de	ervaring	van	het	
zingend	bij	elkaar	zijn.

Zingen	 is	echt	wat	anders	dan	hoesten	of	
niezen.	Zo	hard	zingen	dat	het	haar	van	je	
medezanger	 voor	 je	 gaat	 wapperen,	 nee	
dat	 lukt	 echt	 niet.	 Dus	 hoe	 gevaarlijk	 is	
het?	 Sommige	 koren	 willen	 daarom	 voor-
zichtig	 beginnen,	 met	 kwartetjes.	 Zo’n	
voorstel	splijt	ieder	koor	in	tweeën.

De	 durfals	 wijzen	 op	 recent	 Duits	 onder-
zoek	 van	 de	 Universität	 der	 Bundeswehr	
München	dat	samenzang	geen	verhoogd	ri-
sico	op	besmetting	oplevert.
De	universiteit	onderzocht	de	kracht	en	de	
richting	 van	 luchtstroom	bij	professionele	
zangers.	Die	reikt	hoogstens	een	halve	me-
ter	ver.

De	 voorzichtigen	 wijzen	 op	 hun	 partner	
thuis,	of	kinderen	in	de	risicogroep,	of	ze	
werken	 zelf	 ergens	waar	 besmetting	 echt	
voorkomen	 moet	 worden.	 Die	 zullen	 dus	
voorlopig	nergens	aan	meedoen	als	het	om	
zingen	gaat,	 zelfs	 niet	met	1,5	meter	 af-
stand.

Een	kerkdienst	 zonder	 samenzang	 is	kaal,	
er	ontbreekt	iets	belangrijks,	iets	dat	ver-
bindend	werkt.	Zo	houden	koorzangers	en	
kerkgangers	zich	in,	uit	voorzichtigheid.

Het	 verlangen	 groeit,	maar	wanneer	 dur-
ven	we	weer?

Monic Slingerland in Trouw 16 mei 2020
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Open brief
Op Facebook trof de redactie deze ‘Open 
brief’ aan, die de heer Simon van Wieren 
heeft geschreven aan Minister Hugo de 
Jonge. Omdat we als redactie zijn brief 
ook bij niet facebook-gebruikers onder 
de aandacht wilden brengen, hebben we 
zijn goedkeuring gevraagd en gekregen 
om deze in Rond de Toren op te nemen.

Geachte heer de Jonge, beste Hugo,
Ik	heb	geprobeerd	om	je	te	bereiken	met	
diverse	hashtags	en	heb	gereageerd	op	di-
verse	 twitterberichten	welke	 vanuit	 jouw	
naam	 zijn	 geschreven	 of	 wellicht	 heb	 je	
deze	 zelf	 opgesteld,	 alles	 is	 mogelijk	 in	
deze	tijd…	Geen	reactie!
	
Waarom	probeer	ik	jouw	aandacht	te	krij-
gen?	 Gewoon,	 ik	 zit	 met	 een	 90-jarige	
vraagsteller.	 Ik	 moet	 hem	 een	 antwoord	
gaan	geven	op	de	vraag	waarom	hij	al	56	
dagen,	hij	turft	dat,	opgesloten	zit.
Mijn	 schoonvader	 (zie	 foto),	 de	 90-jarige	
vraagsteller,	leest	twee	kranten	op	een	dag	
en	 ik	bedoel	hiermee	dat	hij	 ze	ook	echt	
leest.
Nee,	hij	is	duidelijk	geen	plaatjesman,	dan	
zou	 hij	 ook	 niet	 turven.	 Hij	 begrijpt	 erg	
goed	wat	er	staat.
Als	10-jarige	werd	het	buitenspelen	opeens	
anders	 in	de	omgeving	van	Rotterdam,	 je	
mocht	nog	wel	buiten	rennen,	maar	dat	was	
op	 het	moment	 wanneer	 er	 sirenes	 klon-
ken	 en	 de	 schuilkelder	 een	 onderkomen	
bood.	Het	huis	was	toen	ook	veranderd	in	
een	andere	omgeving.	Op	15-jarige	leeftijd	
leerde	hij	het	begrip	‛vrijheid’	kennen:	iets	
wat	hem	nog	helder	op	het	netvlies	staat.

En	dan	nu	beste	Hugo,	ben	 je	90	 jaar	en	
zit	je,	want	zo	is	het,	in	de	nadagen	van	je	
leven.	75	Jaar	later	zit	je	weer	opgesloten	
en	tel	je	de	dagen,	je	streept	ze	af.	Als	10-	

jarige	was	er	nog	een	heel	 leven	 te	gaan	
en	je	dacht	op	dat	moment	minder,	maar	
wel	 zoveel	 dat	 er	wel	 een	 einde	 aan	 zou	
komen.	Op	10-jarige	leeftijd	besef	je	nog	
niet	alles,	maar	reken	je	erop	dat	het	leven	
nog	lang	zal	duren.
	
90	 Jaar:	 opgesloten	 samen	 met	 een	 de-
menterende	vrouw,	een	vrouw	(63	jaar	ge-
trouwd)	waar	je	altijd	wel	een	gesprek	mee	
hebt	kunnen	voeren.	Ze	zit	daar	Hugo,	met	
een	nep-poes	op	schoot	en	aait	deze	en	er	
komen	lege	antwoorden	op	mijn	schoonva-
ders	 zinnige	 vragen.	 Woorden	 welke	 niet	
bijdragen	aan	het	geluk	wat	je	als	90-jarige	
eigenlijk	zou	verdienen.
	
Nee	Hugo,	je	maakt	ongemerkt	‛vrienden’,	
alle	 medewerkers	 in	 het	 verzorgingshuis	
zorgen	goed	voor	hem,	hij	is	ondertussen	5	
kg	aangekomen.
Zonder	mondkapjes	zetten	ze	keurig	op	ge-
zette	 tijden	 het	 eten	 voor	 hem	 klaar.	 Ze	
zorgen	ervoor	dat	hij	niet	naar	buiten	mag,	
of	was	jij	dat	nu	Hugo,	die	dat	besluit	heeft	
genomen?	Tuurlijk	is	mijn	schoonvader	een	
zwakkere	in	de	samenleving,	90	jaar	doet	
wel	iets	met	je	lijf,	je	wordt	wat	stram	en	
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je	 medicijninname	 is	 wat	 indrukwekken-
der	 geworden,	maar	 je	 leest	 je	 krant	 en	
je	praat	wat	tegen	een	demente	vrouw,	je	
vrouw	van	vroeger	is	er	niet	meer.
	
Hugo,	 ik	begrijp	dat	 je	graag	een	podium	
wilt	hebben,	maar	is	het	mogelijk	omdat	te	
delen?	Mijn	schoonvader	wil	ook	graag	een	
podium.	Mijn	schoonvader	wil	graag	buiten	
wandelen,	wil	graag	gewoon	op	1,50	meter	
in	de	rij	(achter	de	rollator)	staan	om	een	
ijsje	te	kopen.
Zou	 graag	 weer,	 net	 als	 de	 vrijwilligster	
welke	 hem	 onbeschermd	 koffie	 serveert,	
rond	willen	rijden	in	een	auto	om	te	zien	
hoe	alles	groen	is	geworden.	Het	is	herfst	
Hugo	 in	 dit	 voorjaar,	 jij	 hebt	 hem	 in	 de	
herfst	gedropt	hij	ziet	het	groen	als	bruin.
	
Beste	Hugo,	wees	een	vent	en	durf	net	als	
mijn	 schoonvader	 te	 zeggen	 dat	 je	 liever	
zou	sterven	aan	corona	dan	aan	deze	vorm	
van	opsluiting.	 Stap	even	van	het	podium	
af	 en	 denk	met	 ons	mee	 hoe	wij	 op	 een	
mooie	 humane	 wijze	 deze	 man	 nog	 het	
groen	kunnen	laten	zien.
	
Het	 is	slechts	een	vraag	en	je	mag	er	na-
tuurlijk	even	over	Disselen,	maar	kom	met	
een	 antwoord	 op	 hele	 korte	 termijn,	 de	
klokt	tikt	door	en	de	horizon	met	het	zwar-
te	randje	is	in	zicht.	Er	komen	geen	75	jaar	
in	vrijheid	meer	bij.	□

Wij	 willen	 iedereen	 bedanken	 voor	 de	
hartverwarmende	belangstelling	tijdens	
zijn	 ziekbed	 en	 bij	 het	 overlijden	 van	
mijn	man,	onze	vader	en	opa,

Jan van Corstanje

Het	heeft	ons	heel	erg	goed	gedaan!

Tiny
Marco en Sandra
Sandra en Twan
Lara-Indy-Stan-Rik-Daan

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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BFE95% mondkapjes - mondmasker  
gezichtsmasker in voorraad
Niet medische mondkapjes voor OV, mondmasker direct uit voorraad 
leverbaar!

LiGeMa Benelux b.v. heeft mondkapjes in voorraad. De BFE-95% mondkapjes zijn 
3-laags en reduceren bacterieverspreiding, 95% beschermings-efficiency. Het 
zijn professionele mondkapjes met elastieken bandjes. De mondmaskers voldoen 
aan de gestelde eisen voor een BFE95% masker. De mondkapjes hebben een hoog 
draagcomfort en kunnen toegepast worden in verschillende industrieën.   
De minimale afname is een doos van 50 stuks.

Specificaties: 
• Afmeting 17,5 cm x 9,5 cm.
• Productiedatum: 08-04-2020.
• Neusclip.
• BFE (Bacteriële Filter Efficiency) 95%.
• 3-lagen voor bescherming.
• Goede luchtdoorlatendheid.
• Hypoallergeen.
• Anti aanslag.
• Latex-vrij.
• Waterafstotend.
• Elastische oorband.
• Volgens de EN norm met CE keurmerk.
• Retourneren is niet mogelijk i.v.m. hygiëne.

Prijs per doosje à 50 stuks: € 37,50

VRAAG NAAR GROTERE AANTALLEN

Ligema Benelux b.v.
De Hoogt 38
5175AX Loon op Zand
Telefoon: 0416-364338

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Bestellen kan ook online via: www.noormatrading.nl
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Vanaf 1 juni kunnen we weer naar een terras

Het Koetshuis bij Het Witte Kasteel op 2de pinksterdag open

We	mogen	in	deze	bijzondere	tijd	van	ge-
luk	 spreken	 dat	 we	 in	 een	 dorp	 als	 Loon	
op	Zand	wonen.	Wat	een	voorrecht	dat	we	
zoveel	 groen,	 bossen	 en	 prachtige	 land-
schappen	 om	 ons	 heen	 hebben.	 Door	 de	
coronacrisis	 worden	 we	 beperkt	 in	 onze	
bewegingsvrijheid	 maar	 hebben	 daardoor	
meer	oog	voor	mensen	 in	onze	omgeving,	
vooral	 voor	 degenen	 die	 kwetsbaar	 zijn.	
We	 leren	om	creatief	om	te	gaan	met	de	
richtlijnen	die	we	opgelegd	krijgen.

Wandelen in Loon op Zand
We	herontdekken	onze	Loonse	woonomge-
ving,	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 hand	 van	wan-
delroutes	 zoals	 Lange	Afstand	Wandelver-
eniging	Via-Via	die	regelmatig	op	Facebook	
plaatst.	En	zo	zijn	er	de	leuke	Pauwelswan-
delingen	die	maandelijks	starten	vanaf	Het	
Witte	Kasteel.
Ons	 Loonse	 kasteel	 staat	 er	 al	 een	 paar	
maanden	wat	 verlaten	 bij,	want	 ook	 hier	
liggen	als	gevolg	van	het	coronavirus	nood-
gedwongen	alle	activiteiten	 stil.	Maar	ge-
lukkig	 gaat	 dat	 snel	 veranderen,	 om	 te	
beginnen	 op	 de	 zondagen.	 Vanaf	 1	 juni		
(2e	pinksterdag)	mogen	namelijk	de	terras-
sen	 in	Nederland,	met	gepaste	maatrege-
len,	weer	open,	dus	ook	het	 terras	op	de	
binnenplaats	van	Het	Witte	Kasteel	bij	Het	
Koetshuis.

Het Witte Kasteel
Om	u	weer	gastvrij	en	veilig	te	kunnen	ont-
vangen,	worden	op	dit	moment	alle	voor-
bereidingen	 getroffen	 die	 nodig	 zijn	 om	
aan	de	richtlijnen	van	het	RIVM	te	voldoen.	
De	vrijwilligers	bruisen	van	de	ideeën,	om	
de	bezoekers	voldoende	ruimte	te	geven.
Naast	het	terras	op	de	binnenplaats	zullen	
er	 meerdere	 sfeervolle	 terrassen	 worden	
gecreëerd	zoals	bijvoorbeeld	op	de	histo-
rische	wallen.

Deze	 zomer	 zal	 Het	 Koetshuis	 bovendien	
niet	 alleen	 op	 de	 zondagen	 geopend	 zijn	
zoals	 u	 gewend	 bent.	 Op	www.hetwitte-
kasteel.nl	kunt	u	alle	activiteiten	en	ope-
ningsdagen	volgen.

Vakantiegevoel dichtbij huis
Het	is	op	zondag	fijn	vertoeven	rondom	Het	
Witte	Kasteel.	Dit	prachtige	en	historische	
stukje	van	Loon	op	Zand	ligt	midden	in	een	
oase	van	groen.	Hier	lijkt	de	tijd	even	stil	
te	hebben	gestaan.	Het	landgoed	heeft	veel	
mogelijkheden,	u	hoeft	echt	niet	ver	weg	
te	 gaan	 om	 een	 heerlijk	 vakantiegevoel	
te	 kunnen	 ervaren.	 U	 kunt	 er	 een	mooie	
wandeling	 maken	 op	 het	 landgoed	 en	 de	
prachtige	 tuin	bezoeken.	Op	de	 terrassen	
kunt	 u	 deze	 zomer	 weer	 samen	 genieten	
van	een	heerlijke	lunch	of	een	borrelplank	
met	daarbij	een	goed	glas	bier	of	wijn.	Bo-
vendien	zult	u	daarbij	regelmatig	verwend	
gaan	worden	met	livemuziek!

Bent	u	er	weer	aan	toe	om	er	even	uit	te	
zijn	en	op	zondag	het	terras	te	bezoeken,	
weet	dan	dat	u	daar	van	harte	welkom	bent	
en	dat	we	er	alles	aan	zullen	doen	uw	ver-
blijf	tot	een	beleving	te	maken.	We	kijken	
uit	naar	uw	komst.

Graag tot ziens!
Team Het Witte Kasteel



58

Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel

Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!

Het	taxus	inzamel-seizoen	staat	weer	voor	
de	deur.	Ook	dit	jaar	is	Stichting	Taxus	Taxi	
weer	actief	om	zoveel	mogelijk	taxussnoei-
sel	in	te	zamelen.	Vorig	jaar	heeft	de	stich-
ting	 een	 totale	 hoeveelheid	 van	 346.000	
kilo	 taxussnoeisel	 ingezameld.	 Een	 resul-
taat	waar	zij	trots	op	zijn!
Elk	 jaar	 zijn	 er	 weer	 duizenden	 taxus-	
donateurs	 die	 hun	 takje	 bijdragen.	 Stich-
ting	 Taxus	 Taxi	 hoopt,	 in	 samenwerking	
met	Den	Ouden	Groep,	ook	dit	 jaar	weer	
op	een	mooie	opbrengst	in	de	‘strijd	tegen	
kanker’.

Op	1	juni	geeft	de	stichting	het	startschot	
en	is	het	weer	mogelijk	om	24/7	alvast	on-
line	een	afspraak	te	maken	via	taxustaxi.
nl/afspraak.	 Vanaf	 2	 juni	 zijn	 zij	 ook	 te-
lefonisch	weer	bereikbaar,	maar	let	op	dit	
laatste	 is	 in	 beperkte	 mate.	 De	 stichting	
vraagt	 bij	 voorkeur	 online	 een	 afspraak	
te	maken	om	zo	de	telefonische	drukte	te	
kunnen	spreiden.

Praktische zaken
Om	de	 taxusinzameling	ook	dit	 jaar	weer	
soepel	te	laten	verlopen	vraagt	de	stichting	
aandacht	voor	een	aantal	zaken.	Zo	komt	
Taxus	 Taxi	 het	 snoeisel	 kosteloos	 voor	 de	
deur	ophalen	bij	een	minimale	hoeveelheid	
van	 15	 kilo.	 Ook	 kleinere	 hoeveelheden	

zijn	 van	 harte	 welkom.	 Echter:	 hiermee	
kan	men	terecht	bij	de	verschillende	inza-
melpunten,	 welke	 online	 terug	 te	 vinden	
zijn	via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus	Taxi	benadrukt	dat	de	kwaliteit	van	
het	 snoeisel	 erg	 belangrijk	 is.	 Zo	 is	 de	
stof	taxol	met	name	aanwezig	in	de	jonge	
scheuten	(eenjarig	snoeisel)	van	de	taxus-
haag.	Zij	kunnen	hele	struiken	of	oude	tak-
ken	van	een	taxushaag	dan	ook	niet	gebrui-
ken.
Om	broei	te	voorkomen	vragen	zij	om	een	
kuil,	 ter	 grootte	 van	een	 voetbal,	 te	ma-
ken	in	de	gevulde	tas.	En	het	snoeisel	zo-
veel	 mogelijk	 uit	 de	 zon	 te	 houden.	Alle	
knipvoorwaarden	 en	 instructievideo’s	 zijn	
terug	te	vinden	via taxustaxi.nl/knipvoor-
waarden.
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Gratis materialen
Om	de	inzameling	voor	iedereen	zo	gemak-
kelijk	mogelijk	 te	maken	biedt	Taxus	Taxi	
iedere	 donateur	 gratis	 tassen	 en	 zeilen	
aan.	 Deze	 materialen	 kunnen	 opgehaald	
worden	 bij	 verschillende	 uitgiftepunten	
(bij	 o.a.	 Boerenbond	 en	 Welkoop)	 welke	
online	te	vinden	zijn	via	taxustaxi.nl/uit-
giftepunten.
Het	 taxussnoeisel	 mag	 ook	 op	 een	 hoop	
worden	gelegd,	alles	wordt	door	de	stich-
ting	 netjes	 opgeruimd.	 Denk	 ook	 hierbij	
aan	de	kuil	in	het	midden	van	het	snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De	taxusinzameling	kan	niet	zonder	vrijwil-
ligers.	Ook	dit	jaar	doet	de	stichting	weer	
een	 oproep	 aan	 iedereen	 die	 zich	 samen	
met	 een	 enthousiast	 team	 wil	 inzetten	
voor	de	inzameling.

Taxus	Taxi	 is	 op	 zoek	 naar	 chauffeurs	 die	
beschikbaar	zijn	in	de	maanden	juni,	juli	en	
augustus	en	in	het	bezit	zijn	van	rijbewijs	
B	of	BE.	Voor	meer	informatie	kan	gemaild	
worden	naar	communicatie@taxustaxi.nl.
	
Meer	 informatie	 over	 het	 inzamelen	 van	
taxussnoeisel	en	de	stichting	Taxus	Taxi	 is	
te	vinden	via	taxustaxi.nl	of	social	media.□

Vakantiesluiting huisartsen-
praktijk Verheijen

In	verband	met	vakantie	is	de	huisart-
senpraktijk	 van	 dokter	 Verheijen	 ge-
sloten	van	maandag	1	juni	tot	en	met	
vrijdag	5	juni.

Voor	 zaken	 die	 niet	 kunnen	 wachten	
word	 er	 waargenomen	 door	 de	 huis-
artsenpraktijk	van	dokter	Kools	en	Van	
Liempd,	Kloosterstraat	33.	
Telefoon:	363330.

Tijdens	 avonden,	 nachten	 en	 in	 het	
weekend	 word	 er	 waargenomen	 door	
de	 Spoedpost	 Huisartsenzorg,	 bereik-
baar	via	telefoon	085-5360300.

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.



60



61

Nieuwe website ter promotie van toeristisch De Langstraat live

Zoetjesaan	mogen	we	weer	wat	meer	 re-
creëren	buitenshuis.	Het	verbod	op	recre-
atief	nachtverblijf	is	opgeheven.	Cafés	en	
restaurants	met	een	terras	krijgen	vanaf	1	
juni	groen	licht	on	weer	mensen	te	ontvan-
gen.	En	de	Efteling	streeft	ernaar	op	20	mei	
weer	open	te	gaan.	Een	uitgelezen	moment	
om	al	het	moois	dat	regio	De	Langstraat	te	
bieden	 heeft	 goed	 onder	 de	 aandacht	 te	
brengen.	
En	hoewel	nog	niet	alle	locaties	de	komen-
de	tijd	te	bezoeken	zijn,	kan	de	bezoeker	
zich	vanaf	nu	al	wel	vast	 laten	 inspireren	
en	informeren	door	een	kijkje	te	nemen	op	
www.bezoekdelangstraat.nl,	 de	 nieuwe	
consumentenwebsite	 van	 RBT	 De	 Lang-
straat,	die	 in	 samenwerking	met	het	Bos-
sche	bureau	Insiders	tot	stand	is	gekomen.	
Op	11	mei	is	deze	site	live	gegaan.

Boordevol inspiratie
Op	deze	nieuwe	website	vind	je	het	com-
plete	 aanbod	 van	 horeca-	 en	 recreatie-
adressen,	 leuke	 winkeltjes,	 bijzondere	
uitkijkpunten,	 enzovoorts.	 Ook	 voor	 de	
evenementenkalender	 moet	 je	 hier	 zijn.	
Die	 is	 nu	 nog	 niet	 heel	 rijkelijk	 gevuld,	
maar	 dat	 gaat	 veranderen	 zodra	 er	 per	
september	 hopelijk	 weer	 evenementen	
worden	 aangekondigd.	 Ook	 aan	 buiten-
landse	gasten	is	gedacht;	via	de	URL’s	visit-
delangstraat.com	en	besuchdelangstraat.
de	komen	zij	terecht	op	respectievelijk	de	
Engelse	en	Duitse	versie.

De vlag mag uit
De	lancering	van	de	nieuwe	website	is	re-
den	om	de	vlag	uit	te	hangen.	En	dat	is	ook	
precies	 wat	 gemeenten	 in	 De	 Langstraat	
hebben	gedaan.	Aan	de	invalswegen	en	op	
centrumlocaties	zijn	banieren	gehesen	om	
iedereen	 een	 warm	 welkom	 te	 heten.	 In	
de	 gemeente	 Loon	op	Zand	 zijn	daar	 nog	
bijzondere	banieren	aan	toegevoegd.	Hier	
wapperen	nu	ook	de	vlaggen	die	stichting	
750	 jaar	 Heerlijkheid	 Loon	 op	 Zand	 be-
schikbaar	heeft	gesteld.

Meedoen?
Heb	je	een	leuk	evenement,	meld	het	dan	
vooral	 aan	 via:	 bezoekdelangstraat.nl/
evenement-aanmelden.	Ben	je	recreatie-
ondernemer	 en	 kom	 je	 jouw	 bedrijf	 niet	
tegen	 op	 de	 website?	 Neem	 dan	 contact	
op	 via	 info@rbtdelangstraat.nl	 of	 085-
008763.	□
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Reacties op foto vogelkastjes

Naar	 aanleiding	 van	 de	 foto	 in	 de	 vorige	
Rond	de	Toren-editie	van	de	 (vele)	vogel-
nestkastjes	in	de	Van	Grevenbrouckstraat,	
kreeg	de	redactie	een	viertal	reacties	van	
buurtbewoners.

Zo	schreef	Kees	Paijmans:	“De	nestkastjes	
zijn	in	juli	2019	geplaatst	door	Casade:	dit	
in	verband	met	diverse	werkzaamheden	in	
de	kern	van	Loon	op	Zand.	Casade	was	ver-
plicht	de	nestkastjes	op	te	hangen	met	het	
oog	op	het	belang	van	fauna	en	flora	in	de	
wijk.	 Deze	 hangen	 een	 volledig	 broedsei-
zoen	en	worden	in	2020	weer	verwijderd.	
Ze	 zijn	dus	ook	 te	 vinden	 in	 andere	 stra-
ten,	maar	nergens	zoveel	als	in	de	Van	Gre-
venbrouckstraat.	 Mochten	 jullie	 verdere	
info	willen	dan	kan	Bjorn	den	Boer,	wijk-
beheerder	Casade,	jullie	misschien	verder	
helpen.”

Cocky	Akeman	uit	de	Van	Hornestraat	 liet	
ons	weten	dat	zij	vanuit	haar	keuken	kan	
uitkijken	op	drie	nestjes	die	aan	de	zijkant	
van	 het	 huis	 op	 de	 foto	 hangen:	 “tijdens	
mijn	 ontbijt	 zit	 ik	 al	 te	 genieten	 van	 de	
‛moeder-meesjes’,	 die	 af	 en	 aan	 vliegen.	
Dus	dat	project	is	daar	zeker	goed	gelukt!”

Carla	Goutziers	van	nummer	33	schreef	ons	
dat	de	kastjes	in	opdracht	van	Casade	zijn	
opgehangen,	omdat	in	een	straat	verderop	
renovatie	gaat	plaatsvinden	aan	een	aantal	
woningen	 in	de	Van	Rijckevorselstraat	die	
voorzien	worden	van	nieuwe	goten	en	dak-
pannen.	 “Daar	 schijnen	 nu	mussen	 onder	
te	nestelen	die	dan	hun	plekje	kwijtraken.	
Vandaar	 deze	 kastjes,	 in	 de	 hoop	 dat	 de	
mussen	hun	weg	naar	de	Van	Grevenbrou-
ckstraat	zullen	vinden.	De	werkzaamheden	
zijn	nog	niet	gestart	en	zover	ik	weet	heeft	
er	nog	geen	verdwaalde	mus	zijn	weg	ge-
vonden.”	 Maar	 in	 dat	 laatste	 heeft	 Carla	

dus	geen	gelijk,	als	je	de	reactie	van	Cocky	
Akeman	nog	eens	leest.

Tot	slot	een	reactie	van	Bertil	Lenderink:	"	
Leuk	initiatief!	Goed	voorbeeld	van	saam-
horigheid	 in	deze	 tijd.	Maar…	houden	vo-
gels	niet	van	privacy?	Zijn	dit	er	niet	heel	
veel	op	een	rijtje	?	Heb	van	vogelaars	wel	
eens	begrepen	dat	er	nog	wel	wat	komt	kij-
ken	bij	het	goed	ophangen	van	vogelhuis-
jes.	Op	internet	is	te	lezen:

Het territorium van mezen, en de meeste 
kleinere vogels, is 15 meter rondom de 
nestkast. Hang een volgende nestkast min-
stens op 30 meter afstand van een andere 
nestkast. In een rustige tuin hangt u de 
nestkasten op ongeveer 1,80 meter boven 
de grond, zodat katten er niet bij kunnen.

Alternatief
Om	‛hoor	en	wederhoor’	te	krijgen	én	van-
wege	het	advies	van	Kees	Paijmans,	nam	de	
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redactie	contact	op	met	de	heer	den	Boer	
van	 Casade,	 die	 ons	 welwillend	 uitlegde:	
“De	informatie	van	de	Toren-lezers	zoals	u	
die	heeft	ontvangen,	klopt	helemaal.	Het	
doel	van	het	ophangen	van	deze	kastjes	is	
om	 vogels	 een	 alternatief	 te	 bieden	 voor	
de	plaatsen	waar	zij	normaal	gesproken	ge-
bruik	van	zouden	maken.	Op	diverse	plaat-
sen	(straten)	heeft	Casade	werkzaamheden	
gepland	 die	 op	 vrij	 korte	 termijn	worden	
uitgevoerd.	Daarom	proberen	wij	die	loca-
ties	zo	 ‘oninteressant’	mogelijk	 te	maken	
voor	 vogels,	 door	 op	 andere	 locaties	 een	
ruim	 aanbod	 aan	 mogelijkheden	 te	 bie-
den.”

En	hij	vervolgt:	“Casade,	die	hierin	wordt	
geadviseerd	door	een	professioneel	bedrijf,	
heeft	 dit	 al	 eerder	 gedaan	 in	 het	 gebied	
waar	zij	actief	is.	Het	Prins	Bernardplein	in	
Kaatsheuvel	is	er	een	voorbeeld	van.		 	
Casade	voldoet	hierbij	aan	de	wettelijk	op-
gelegde	maatregel	om	bij	projecten	die	zij	
uitvoeren	de	impact	op	de	natuur	tot	een	
minimum	te	beperken.”

Met dank voor de ontvangen reacties,
Redactie RdT

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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Basisonderwijs en kinderopvang 
zijn weer gestart

Vanaf	maandag	11	mei	gingen	de	basisscho-
len	in	de	gemeente	Loon	op	Zand	voor	alle	
kinderen	weer	50%	open,	behalve	als	kin-
deren,	of	één	van	de	gezinsleden,	gezond-
heidsklachten	hebben.	Per	dag	zijn	er	an-
dere	groepen	op	 school.	Kinderen	konden	
ook	 weer	 naar	 de	 buitenschoolse	 opvang	
(BSO)	op	de	dagen	dat	zij	naar	school	gaan.	

Een speciaal dankjewel
De	 leerkrachten,	 kinderopvangmedewer-
kers	 en	 gastouders	 ontvingen	 op	 die	 eer-
ste	 dag	 een	 attentie	 van	 de	 gemeente.	
Met	een	begeleidende	wenskaart	bedankte	
wethouder	 Jan	 Brekelmans	 iedereen	 voor	
hun	 veerkracht,	 inzet	 en	motivatie.	 Maar	
hij	gaf	ook	de	belangrijke	boodschap	mee	
dat	 we	 er	 helaas	 nog	 niet	 zijn.	 Niemand	
van	ons	kan	voorspellen	wanneer	we	weer	
teruggaan	 naar	 het	 echte	 ‛normaal’.	 Hij	
riep	daarom	op	om	elkaar	te	blijven	steu-
nen	en	vol	te	houden.

Voorlopig	gaan	de	basisschoolkinderen	voor	
50%	weer	terug	naar	school.	Voor	kinderen	
van	ouders	met	cruciale	beroepen	en	kinde-
ren	met	een	kwetsbare	thuissituatie	loopt	
de	 noodopvang	 nog	 steeds	 ongewijzigd	
door.	Het	is	nu	nog	niet	bekend	wanneer	de	
coronamaatregelen	nog	verder	versoepeld	
worden.	(Bron:	Gemeente	LoZ)	□

 

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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Stèùffffzaand
Lôon op Zaand
dörp mee veul zaand,
op ekkers en op tèùne.
Mar ’t miste zaand dè vende toch daor
in de Lôonse dèùne.
En… ge kunt er uure strèùne

Dè zaand dè waait mee störmweer
nor her en der en op en neer.
Dè rolt en bolt en holt en holt.
Tis krek of ’t gao lôope
en ’t waait dan wir op hôope.

Nou hakke ze daor in dè bos,
ze spaojen er de grond wir los.
Ze maoke alles klèèn en kort,
ze doen mar deur, ze doen mar vort
zôo dè den dèùn wir grôtter wort.

En gaode ôot bij waajerig weer,
nog es den dèùnraand op en neer,
dan hedde kaans dè dè wit zaand
ont knarse gao tussen oe taand.
En ik zeg oe: dè is nie plezaant.

Kdèènk on dè dörp nog dikkels aon,
want daor heej ôot men wieg gestaon.
Ik zèèr gedopt, kzèèr opgegroeid,
ik heb er nog gevreeje.
Mar… dè is lang geleeje.

Piet van Beers

Vertaling

Loon	op	Zand,
dorp	met	veel	zand
op	akker	en	in	tuinen.
Maar	het	meeste	zand	vind	je	toch
in	de	Loonse	Duinen
en	je	kunt	er	uren	struinen.

Dat	zand	waait	bij	stormweer
naar	hier	en	daar	en	op	en	neer.
Dat	rolt,	hoopt	zich	op	en	schiet	weg
alsof	het	gaat	lopen
en	waait	dan	weer	op	bergjes.

Nu	zijn	ze	in	het	bos	aan	het	kappen
en	de	grond	aan	het	losmaken.
Ze	maken	alles	klein	en	kort.
Ze	gaan	maar	door	en	werken	verder,
zodat	de	duinen	weer	groter	worden.

Als	je	nu	bij	winderig	weer
langs	de	duinrand	gaat	lopen,
dan	heb	je	kans	dat	dat	wit	zand
gaat	knarsen	tussen	je	tanden.
Ik	zeg	je:	dat	is	niet	leuk.

Ik	denk	nog	vaak	aan	dat	dorp,
want	daar	heeft	mijn	wieg	gestaan.
Ik	ben	er	gedoopt	en	opgegroeid
Ik	heb	er	nog	verkering	gehad,
maar	dat	is	lang	geleden.
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Opbrengst Zonnebloemloterij hard nodig

Vrijwilligers	 van	 de	 plaatselijke	 Zonne-
bloemafdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	mo-
gen	helaas	de	loten	van	de	Nationale	Zon-
nebloemloterij	2020	niet	verkopen	zoals	ze	
gewend	 zijn.	 Dit	 betreuren	 we	 heel	 erg.	
Maar	wilt	u	ons	mooie	werk	 toch	 steunen	
én	 gelijk	 kans	 maken	 op	 leuke	 prijzen,	
speel	dan	mee	met	de	Zonnebloemloterij.	
Laat	onze	verening	niet	in	de	kou	staan!

De	Zonnebloemloterij	heeft	weer	een	mooi	
prijzenpakket	 waaronder	 een	 vakantie	 in	
eigen	 land,	 talloze	 dagjes	 uit,	 een	 elek-
trische	fiets	en	geldprijzen	van	€	15,-	 tot		
€	15.000,-!	en	nog	vele	andere	mooie	prij-
zen.	Dus	koop	een	lot	en	maak	kans	op	één	
van	de	mooie	prijzen.	Een	lot	kost	slechts		
€	 2,00	 per	 stuk.	 Op	maandag	 12	 oktober	
2020	 vindt	 de	 trekking	 plaats.	 Registreer	
uw	lotnummer	op:

www.zonnebloem.nl/loterij	en	u	ontvangt	
automatisch	de	uitslag	per	e-mail.
Een	gedeelte	van	de	opbrengst	is	bestemd	
ter	 ondersteuning	 van	 het	 landelijk	 werk	
van	 de	 Zonnebloem.	 De	 afdeling	 Loon	 op	
Zand/De	 Moer	 ontvangt	 €	 1,50	 per	 ver-
kocht	 lot	 van	 de	 Nationale	 Vereniging	 de	
Zonnebloem.	 Van	 deze	 opbrengst	 organi-
seert	 de	 afdeling	 Loon	 op	 Zand/De	 Moer	
voor	de	eenzaamwordende-	en	hulpbehoe-
vende	medemens	diverse	activiteiten	zoals	
dagreisjes	o.a.	naar	de	Elshout,	jaarlijkse	
zomeractiviteit	 en	 ontspanningsmiddagen	
in	De	Wetering.	Helaas	dit	jaar	in	mindere	
mate	vanwege	het	coronavirus.

Als	u	een	lot	(of	meerdere	loten)	wilt	ko-
pen	van	de	Zonnebloem	afd.	Loon	op	Zand	
en	de	Moer,	neem	dan	contact	op	met	Riky	
Groenendaal,	 penningmeester,	 tel.	 0416-
361420	of	per	e-mail:
rikygroenendaal@ziggo.nl.	Hartstikke	be-
dankt	voor	uw	steun.

Met	hartelijke	groet,

Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem
Afd. Loon op zand/De Moer

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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Een training die bestaat uit sport en spel in en met de natuur

Ontdek nu de BOS & DUIN Training voor VROUWEN! 
Herkenbaar?
•	Je	hebt	veel	te	weinig	energie.
•	Je	ervaart	regelmatig	stress.
•	Je	zorgt	niet	goed	genoeg	voor	jezelf.
•	Je	zit	elke	dag	20	uur	binnen.

Ben	je	op	zoek	naar	een	sportief	moment	
voor	 jezelf	 en	 wil	 je	 vol	 energie	 en	met	
zelfvertrouwen	door	het	leven,	stralen	om-
dat	je	lekker	in	je	vel	zit	en	lekker	fit	en	
minder	gestrest	voelen?
Ga	dan	met	Anna	van	den	Dobbelsteen	de	
natuur	in:	lekker	naar	buiten	en	bewegen,	
door	weer	en	wind!	Anna	heeft	deze	acivi-
teit	opgepakt	met	de	intentie	hiervoor	de	
vrouwen	van	Loon	op	Zand	te	interesseren.

Anna	laat	je	ervaren	welke	uitdagingen	de	
natuur	 allemaal	 te	 bieden	 heeft	 en	 helpt	
zij	je	met	functionele	en	gerichte	oefenin-
gen	die	dagelijks	van	pas	komen.	Anna:	“De	
natuur	geeft	je	vitamine	D,	de	buitenlucht	

geeft	je	zuurstof,	daar	wordt	je	blij	van.	In	
de	frisse	lucht,	plezier	maken	en	je	hoofd	
leeg	maken.	Wie	wil	dat	nou	niet?

Voor wie?
Voor	 alle	 vrouwen!	 Zij	 worden	 begeleid	
met	je	persoonlijke	uitdagingen:	lekker	in	
de	buitenlucht,	in	groepsverband,	met	per-
soonlijke	aandacht.

Ja, ik doe mee!
Ervaar	hoe	geweldig	de	unieke	training	van	
Anna	is	en	doe	de	eerste	keer	gratis	mee.	
Een	 losse	 les	 kost	 €	 9,-	 en	 een	 strippen-
kaart	van	10	lessen	€	70,-.

Wanneer?
Dinsdag	19.30	uur	en	vrijdag	09.00	uur.
Voor	meer	informatie	en	aanmelden	neem	
contact	 op	 met	 Anna	 via	 06-24895801	 of	
mail	naar:

annavandendobbelsteen@gmail.com.	□
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T
Nijmegen

tel.: 0416 - 363 902
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Het konijn: het meest 
verwaarloosde huisdier

Na	 de	 hond	 en	 de	 kat	 is	 het	 konijn	 het	
meest	 gehouden	 huisdier	 in	 Nederland,	
met	een	kleine	miljoen	exemplaren.	Vaak	
wordt	er	voor	de	kinderen	als	huisdier	een	
konijn	gekozen.	Makkelijker	dan	een	hond	
wordt	gedacht,	want	dat	hoef	je	niet	uit	te	
laten.	Of	het	is	een	impulsaankoop	in	een	
tuincentrum.	Echter,	een	konijn	is	wél	veel	
werk,	tenminste	als	je	wilt	dat	het	beestje	
gezond	en	gelukkig	is.	

We	kennen	helaas	allemaal	het	beeld	van	
een,	 te,	 klein	 konijnenhok	 achterin	 de	
tuin,	waar	1	konijn	zit.	Zonder	ruime	ren	of	
uitloop,	op	een	hele	berg	aangekoekte	stro	
met	 keutels	 en	 urine.	 “Een	 konijn,	 daar	
heb	 je	 ook	 niks	 aan”,	wordt	 dan	 gezegd.	
Nee,	logisch,	het	konijn	heeft	geen	ruimte	
om	te	hoppen,	geen	speelgoed	of	aandacht	
en	het	allerergste:	geen	soortgenoot.

Jaarlijks	belanden	er	zo’n	12.000	konijnen	
in	de	(konijnen)opvang,	waarvan	ongeveer	
de	 helft	 is	 gedumpt	 in	 een	 bos,	 park	 of	
over	 het	 hek	 gegooid	 bij	 een	 kinderboer-
derij.	Een	tam	konijn	overleeft	niet	 in	de	
natuur.	Naar	schatting	worden	er	ongeveer	
60.000	 konijnen	per	 jaar	op	 straat	 gezet.	
Daarnaast	worden	nog	eens	120.000	konij-
nen	via	internet	verhandeld.	Door	dit	soort	
misverstanden	 is	 het	 konijn	 uitgegroeid	
tot	Nederlands	‘meest	verwaarloosde	huis-
dier’.	Als	er	wettelijke	minimumeisen	ge-
steld	zouden	worden	voor	de	aanschaf	van	
een	konijn,	dan	 is	er	minder	kans	op	ver-
waarlozing	en	impulsaankopen.

Konijnen	 zijn	erg	 leuk,	 grappig	en	 intelli-
gent.	Hoe	meer	aandacht	en	verzorging	je	
ze	geeft,	hoe	beter	ze	zich	kunnen	ontwik-
kelen.	Echter,	door	een	matige	verzorging	
worden	konijnen	vaak	niet	ouder	dan	een	
jaar	of	vier.	Terwijl	als	je	ze	veel	aandacht	

geeft	én	goede	huisvesting	met	losloop-	of	
uitloopruimte	biedt,	kan	een	konijn	makke-
lijk	tien	jaar	of	ouder	worden.	Een	konijn	is	
een	prooidier	wat	inhoudt	dat	het	altijd	op	
zijn	hoede	moet	zijn.	Het	maakt	hen	ang-
stig	als	ze	niet	kunnen	wegrennen.	Daarom	
houdt	een	konijn	er	niet	van	om	opgepakt	
worden,	hetgeen	kinderen	en	volwassenen	
het	 liefst	willen	doen	vanwege	het	schat-
tige	uiterlijk	van	een	konijn.	Het	konijntje	
geeft	 aan	 dit	 niet	 leuk	 te	 vinden	door	 te	
grommen,	te	bijten	of	zich	los	proberen	te	
wrikken	door	met	de	achterpoten	kracht	te	
zetten.	 Door	 de	 schrik,	 laat	men	 het	 ko-
nijntje	vallen.	Als	dit	gebeurt,	dan	kan	het	
konijn	zijn	rug	of	pootjes	breken.	Een	ko-
nijn	is	een	erg	teer	beestje.

Een	 konijn	 is	 een	 groepsdier.	 Koop	 dus	
nooit	 één	 konijn,	 maar	 altijd	 minimaal	
twee.	En	altijd	een	koppeltje,	een	(gecas-
treerd)	 mannetje	 en	 een	 (gesteriliseerd)	
vrouwtje	 dus.	 En	 niet	 een	 konijn	 en	 een	
cavia!	Konijnen	hebben	veel	beweging	no-
dig.	Dit	betekent	dat	een	konijn	niet	24	uur	
per	dag	 in	een	hok(je)	mag	zitten.	Bij	de	
bouwmarkten,	dierenwinkels	en	tuincentra	
kun	je	een	houten	hok	kopen,	zoals	op	de	
foto	onder,	waarmee	gedacht	wordt	dat	dit	
voldoende	is	om	een	konijn	in	te	houden.	
Dit	is	niet	zo!	Een	konijn	heeft	behalve	een	
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DAMES EN HERENKAPSALON

Gerlachusstraat 77    PRIJZEN:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,10
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,20
Geopend: dinsdag t/m zaterdag  Knippen dames / heren € 16,60
Vrijdag koopavond    Wassen, knippen en drogen € 23,50

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 13,75
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 14,90
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,25
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 24,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,00
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 15,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 17,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 25,25
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 14,85
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 18,75
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 26,50
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite

Gerlachusstraat 77   Prijzen:
Loon op Zand    Kinderen tot 12 jaar € 15,15
Tel. (0416) – 362349   Kinderen vanaf 12 jaar € 16,25
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 19,00
Vrijdag koopavond   Wassen, knippen en drogen € 27,00
https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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nachthok,	 een	 ruime	 ren/uitloop	 nodig	
waar	het	kan	springen,	spelen,	rennen.	Bo-
vendien	moet	een	konijn	de	mogelijkheid	
hebben	om	op	zijn	achterpootjes	 rechtop	
te	kunnen	staan.	Denk	aan	een	ren/uitloop	
van	minimaal	3	bij	 4	meter	 (foto	boven).	
Heb	 je	 meerdere	 of	 grote	 konijnen,	 dan	
moet	de	ren	natuurlijk	ook	groter	zijn.

Zorg	dat	het	konijn	altijd	blijft	eten,	drin-
ken	en	keutelen.	Hun	darmen	zijn	erg	ge-
voelig.	Als	de	darmen	stil	komen	te	liggen,	
zijn	ze	erg	moeilijk	weer	op	gang	te	krij-
gen.	 Een	 konijn	mag	 nooit	 langer	 dan	 12	
uur	 niet	 eten!	 Hier	 dien	 je	 dus	 zeer	 snel	
op	 te	 reageren	 door	 een	 dierenarts	 in	 te	
schakelen,	 anders	 heb	 je	 grote	 kans	 dat	
het	 beestje	 sterft.	 Konijnen	 zijn	 sowieso	
gevoelig	voor	ziektes.	De	kosten	voor	een	
dierenarts	zijn	niet	gering.	Ook	moet	een	
konijn	 vaccinaties	 krijgen	 tegen	myxoma-
tose,	 -RHD1	 en	 -RHD2.	 Dit	 zijn	 dodelijke	
virussen	onder	konijnen	welke	o.a.	worden	
overgebracht	door	muggen.

■	Koop	nooit	een	konijn	in	een	dierenwin-
kel	of	tuincentrum.	De	kennis	van	de	mede-
werkers	is	daar	doorgaans	gebrekkig.	Koop	
een	konijn	vooral	niet	op	Marktplaats.
■	 Een	 betere	 optie	 voor	 de	 aanschaf	 van	
konijnen	 is	 de	 konijnenopvang.	De	mede-
werkers	daar	hebben	alle	 kennis	over	ko-
nijnen.	Mocht	het	houden	van	de	konijnen	
onverhoopt	geen	succes	zijn,	dan	mogen	ze	
terug	worden	gebracht	naar	de	opvang.
■	 Geef	 konijnen,	 behalve	 water,	 vooral	
hooi	 dat	 90	 procent	 van	 zijn	 dieet	 uit-

maakt.	Hooi	moet	er	 altijd	 zijn.	Hiermee	
houden	 ze	 tanden	 en	 kiezen	 op	 de	 juiste	
lengte.	Geef	daarnaast	beperkt	groenvoer	
(let	 op	 wat	mag	 en	 niet	 mag)	 en	 vul	 dit	
aan	met	brokken	(Science	Selective).	Geef	
niet	het		gekleurde	mengvoer	dat	in	de	su-
permarkt	 verkrijgbaar	 is,	 anders	 snoepen	
konijnen	de	lekkerste	dingen	eruit	en	laten	
ze	de	rest	liggen.

■	Hou	alleen	konijnen	als	je	ze	de	ruimte	
geeft.	Dit	houdt	in	een	nachthok	met	een	
ruime	ren	van	minimaal	3	bij	4	meter.	Vrij	
loslopen	in	huis	en/of	tuin	is	natuurlijk	he-
lemaal	leuk	voor	ze!	Let	dan	wel	op	snoe-
ren	en	giftige	planten.
■	 Verschoon	 dagelijks	 de	 poepbak!	 Konij-
nen	houden	van	een	schone	wc.
■	Laat	de	konijnen	een	keer	per	jaar	inen-
ten	tegen	myxomatose	en	RHD1	en	RHD2.
■	 Verveling	 is	 een	 grote	 vijand.	Geef	 ko-
nijnen	dingen	om	mee	te	spelen,	bijvoor-
beeld	wilgentakken,	hooirollen,	kartonnen	
dozen,	tunnels,	balletjes	gevuld	met	eten	
etc.	Op	internet	is	genoeg	info	hierover	te	
vinden.

■	 Let	 op	 de	 temperatuur.	 Buiten-konij-
nen	dienen	een	goed	beschut	en	tochtvrij	
nachtverblijf	 te	 hebben	 met	 veel	 schoon	
stro.	 Boven	 de	 25	 graden	 raken	 konijnen	
snel	oververhit.	Let	er	in	de	zomer	dus	op	
dat	een	hok	en	ren	niet	pal	in	de	zon	staan.

■	 Op	 internet	 is	 heel	 veel	 informatie	 te	
vinden	over	de	juiste	huisvesting,	voeding,	
verzorging,	 ziektes,	 speelgoed	 en	 andere	
gerelateerde	 zaken.	 Kijk	 bijvoorbeeld	 op	
www.konijnen.nl	 of	 op	 www.konijnen-
herberg.nl of	 zoek	 op	 ‛10	 veelgemaakte	
fouten	 bij	 het	
houden	 van	 ko-
nijnen’.

A. van Helfteren
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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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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

Spoedgevallen	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	
het	weekend:	085	-	53	60	300.

Zie ook pag. 59
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	 	 	 de	Hoogt	33A	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	15	verschijnt	vanaf	30	september	 22	september	vóór	19.00	uur
Advertenties	(behalve	sociale	‘Torentjes’)	moeten	24	uur	eerder	zijn	aangeleverd.
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Voor	gratis	opname	van	uw	berichten	
in	deze	agenda	kunt	u	een	mail	sturen	
naar:	info@ronddetoren.nl.

Juni
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.

28 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

Juli
5 Markt	 Natuurlijk	 leven	 en	 genieten	

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

tot	21.00	uur.

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.
Raadpleeg	het	RIVM	en	betrokken	website’s	
van	uw	bestemming.

 

Ver louw-Bouw bv

� Bouw

� Ver bouw en re no va tie

Gil de weg 85

5175 SR Loon op Zand

Tel 0416 363329

Mob 06 22950676

Fax 0416 364457

ver louw-bouw@home.nl

www.verlouw-bouw.nl
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