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

Een nieuwe druk
De	lente	loopt	ten	einde…	Als	u	dit	leest	is	het	17	juni,	4	dagen	voor	de	zomer	begint.	
Het	is	de	169e	dag	van	dit	schrikkeljaar:	bijna	op	de	helft	van	2020.	Deze	‘verse’	Toren	is	
nummer	11	van	de	20	jaarlijkse	edities,	net	óver	de	helft	dus.	Hij	verschijnt	iedere	twee	
of	drie	weken	en	in	de	zomer	trekken	we	er	zes	weken	tussenuit.	Of	dat	deze	zomer	ook	
het	geval	is,	valt	nog	te	bezien…

Hoewel	we	de	afgelopen	maanden	meer	tijd	hadden	dan	gewoonlijk,	is	die	lente	toch	ook	
voorbij	gevlogen.	Een	Afrikaans	gezegde	probeerde	het	ons	ooit	uit	te	leggen:	“Een rijk 
man heeft de middelen, maar wij hebben de tijd!”	En,	eerlijk	gezegd,	de	laatste	jaren	
hád	de	tijd	ons	ook	wel	een	beetje.	In	zijn	greep,	wel	te	verstaan.	Haasten,	aanschuiven	
in	files,	kant	en	klare	maaltijden,	afbakbroodjes,	snel	met	de	auto	naar	clubjes	of	trai-
ning.	Zelfs	op	vakantie	moesten	we	nog	van	alles:	ook	van	onszelf.	Je	kon	er	haast	niet	
NIET	aan	meedoen.
Ons	opa	vroeg	zich	ooit	af	waar	wij	altijd	zo	druk	mee	waren?	Zij	hadden	geen	vaatwas-
ser,	wasmachine,	droger,	magnetron,	computer.	Het	antwoord	op	deze	vraag?	Geen	idee!
Voor	corona	uit	het	oosten	kwam,	leek	druk	de	nieuwe	mode	van	het	Westen.	En	die	druk-
te	leverde	ook	letterlijk	veel	druk.	Veel	klachten	die	de	huisarts	vanachter	haar	bureau	
aanhoorde,	waren	stress-gerelateerd.

Door	de	coronamaatregelen	konden	sommigen	nu	niet	werken,	of	we	werkten	thuis.	Soms	
een	korte	pauze,	dan	weer	een	boterham	naast	de	computer.	Af	en	toe	een	uurtje	in	de	
zon,	om	’s	avonds	je	opdracht	dan	maar	af	te	werken.	Die	zonsondergang	die	iedere	week	
heerlijk	een	kwartiertje	opschoof.	Licht	om	ons	heen.	Licht	in	ons	hoofd.	Er	kwam	rust	in	
je	straat,	op	de	weg,	in	je	dorp.	Onze	huizen	werden	druk.

Dat	de	computer	en	onze	mobiele	telefoons	met	al	hun	technische	snufjes	geen	‘echte’	
contacten	kunnen	vervangen	is	inmiddels	wel	duidelijk	geworden.	We	misten	onze	fami-
lie,	vrienden,	collega’s,	je	favoriete	restaurant,	een	drankje	in	De	Kiosk,	een	filmpje.	Of	
kon	je	geen	Netflix	meer	zien?
Corona	 was	 vroeger	 een	 mooi	 woord	 uit	 de	 as-
trologie.	Mooie	lichtkrans	om	de	zon	of	maan,	je	
bracht	ons	veel	verdriet,	ongerustheid,	vrijheids-
beperkingen	en	een	verschraling	van	onze	sociale	
contacten.	Je	bracht	ons	nieuwe	woorden	als	bab-
belbox	en	kuchschot.

Maar	 je	bracht	ons	ook	veel	moois:	 tijd	 voor	el-
kaar,	uitgebreid	koken	en	bakken,	rust.	Een	 lege	
agenda.	En	net	zoals	bij	Rond	de	Toren	 is	 iedere	
lege	bladzijde	de	kans	op	een	nieuw	begin!
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Hoe lang nog voor PV ‘de Luchtbode’?

Toekomst Loonse duivenvereniging ongewis
De	Loonse	postduivenvereniging	‘de	Lucht-
bode’	bestaat,	net	als	veel	postduivenver-
enigingen	in	ons	land,	uit	een	steeds	verder	
teruglopend	 aantal	 deelnemers	 met	 een	
steeds	 hoger	 wordende	 gemiddelde	 leef-
tijd.	Helaas	kent	deze	 sport,	net	als	 veel	
hobby’s	die	 in	verenigingsverband	worden	
uitgeoefend,	 een	 groeiende	 vergrijzing.	
Mede	hierdoor	is	de	duivensport	in	Neder-
land	op	zijn	retour.

Hierop	 is	 PV	 ‘de	 Luchtbode’	 uit	 ons	 dorp	
geen	 uitzondering.	 Ondanks	 die	 weten-
schap	 blijven	 een	 aantal	 leden	 van	 deze	
vereniging	 stug	 doorgaan	 met	 hun	 hobby	
die	zij	vaak	al	 jaren	beoefenen.	Gewoon,	
omdat	 zij	 er	 veel	 plezier	 aan	 beleven	 en	
vooral	ook,	omdat	zij	respect	hebben	voor	
deze	vogels	die	tot	heel	wat	in	staat	zijn.	
Een	van	hen	 is	Ad	de	Kort	(69),	die	 in	ja-
nuari	 van	 dit	 jaar	 nog	 mocht	 vieren	 dat	
hij	maar	 liefst	60	jaar	 lid	was	van	PV	‘de	
Luchtbode’.

Liefde op het eerste gezicht
Het	 is	mij	 al	 snel	 duidelijk	 als	 ik	Ad	 tref	
om	het	 over	 zijn	 hobby	 te	 hebben:	 dit	 is	
een	‘duivenmelker’	pur	sang,	voor	wie	zijn	
duiven	alles	betekenen.	En	dat	zowat	zijn	
hele	 leven	 al.	Ad	 vertelt:	 “Als	 jong	man-
neke	woonde	ik	nog	in	de	Van	Salm	Salm-
straat,	toen	ik	door	mijn	buurman	én	fer-
vente	 duivenmelker	Harrie	 van	de	Velden	
geïnteresseerd	 raakte	 in	 deze	 hobby.	 Het	
was	 voor	mij	 als	 het	ware	 ‘liefde	 op	 het	
eerste	gezicht’,	want	van	toen	af	aan	kre-
gen	duiven	een	niet	onbelangrijke	plaats	in	
mijn	leven.

Toen	we	later	naar	de	Dr.	Van	Kesselstraat	
verhuisden	 en	 ik	 daar	 een	 duivenhok	 kon	
bouwen,	begon	ik	met	het	houden	van	sier-
duiven.	Van	Harrie	Dekkers	 kreeg	 ik	 later	
een	paar	wedstrijdduiven,	waarmee	 ik	op	
9-jarige	 leeftijd	 ook	 daadwerkelijk	 mee	
ging	doen	met	het	wedstrijdvliegen	bij	‘de	
Luchtbode’.	In	januari	van	dit	jaar	was	het	
precies	60	jaar	geleden	dat	ik	hiermee	be-
gon	en	werd	dat	feit	in	verenigingsverband	
op	gepaste	wijze	gevierd!”

 °Afgelopen januari werd Ad de Kort geëerd 
voor zijn 60-jarig lidmaatschap van PV ‘de 
Luchtbode’. (Eigen foto)

 °Ad de Kort geniet al zestig jaar van zijn duiven! 
(Foto: RdT)
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In	de	zestig	jaar	dat	Ad	met	wedstrijddui-
ven	in	de	weer	is	geweest,	heeft	hij	de	no-
dige	 successen	mogen	 beleven	 tijdens	 de	
vele	 wedstrijdvluchten	 waaraan	 zijn	 dui-
ven	hebben	deelgenomen.	Zo	bezat	hij	 in	
2017	 de	 tiende	 beste	 duif	 van	 Nederland	
op	een	bestand	van	150.000	die	werden	ge-
lost.	 Op	 dit	 ogenblik	 beschikt	Ad	 over	 65	
‘oude’	en	50	‘jonge’	duiven,	die	niet	alleen	
ingezet	worden	voor	de	gemiddeld	40	wed-
strijdvluchten	per	jaar,	maar	ook	voor	een	
uitgekiend	 fokprogramma	 met	 als	 ultiem	
doel	 blijvend	 over	 topduiven	 te	 beschik-
ken.
Omdat	 het	 houden	 van	 duiven	 veel	 aan-
dacht	 en	 op	 zijn	 minst	 net	 zoveel	 tijd	
vraagt	van	de	verzorger,	moet	ook	‘de	ach-
terban’	van	diezelfde	verzorger	zich	hierin	
kunnen	schikken.	Ad:	“Gelukkig	wordt	er	nu	
veelal	op	zaterdag	gevlogen,	maar	vroeger	
was	dat	op	zondag.	Als	je	dan	als	gezin	op	
zondagmiddag	 ergens	 naartoe	wilde	maar	
de	duiven	waren	nog	niet	binnen,	was	dat	
niet	altijd	even	gunstig	voor	de	huiselijke	
sfeer!	Maar	met	begrip	en	wat	geduld	kon	
dat	toch	altijd	worden	opgelost!”

Geschiedenis van de duivensport   
in Loon op Zand
De	werkelijke	oorsprong	van	de	georgani-
seerde	 postduivensport	 in	 Loon	 op	 Zand	

ligt	in	1938,	als	op	27	februari	van	dat	jaar	
in	de	opkamer	van	café	Jan	Beunis	 ‘Post-
duivenvereniging	 de	 Luchtbode’	 wordt	
opgericht	 als	 opvolger	 van	 de	 bestaande	
postduivenvereniging	‘de	Albatros’,	die	er	
niet	in	slaagde	een	juiste	koers	uit	te	zet-
ten	voor	de	Loonse	duivenliefhebbers	van	
die	tijd.		Als	eerste	voorzitter	wordt	Wies	
Beerens	gekozen,	zo	las	ik	in	de	feestgids,	
uitgegeven	naar	aanleiding	van	het	40-jarig	
bestaan	van	‘de	Luchtbode’	in	1978.

Harrie	 Vera,	 gepokt	 en	 gemazeld	 in	 de	
duivensport,	 al	 jaren	 verbonden	 aan	 ‘de	
Luchtbode’	 en	 vanaf	 11	 februari	 1977	 als	
voorzitter:	 “De	 duivensport	 was	 vroeger	
in	Loon	mateloos	populair.	In	de	Van	Salm	
Salmstraat	trof	je	bijna	huis	aan	huis	een	
duivenkooi	 aan,	 dus	 hadden	 we	 over	 het	
aantal	 leden	 niet	 te	 klagen.	 We	 hadden	
zelfs	 een	 groep	 jeugdleden,	 waarvan	 Ad	
er	een	van	was.	Het	ging	de	vereniging	zó	
goed,	dat	in	1976	plannen	werden	gemaakt	
om	 een	 eigen	 ‘inmandlokaal’	 te	 bouwen,	
dat	het	jaar	daarop	ook	daadwerkelijk	kon	
worden	 geopend.	 Dit	 alles	 gerealiseerd	
door	 de	 inspanning	 van	 de	 leden	 van	 de	
vereniging	 zelf	 en	 zoals	 ik	 het	 tijdens	 de	
opening	 ervan	 verwoordde:	 ‘de	 kroon	 op	
het	 werk	 van	 vriendschap	 en	 sportiviteit	
van	de	duivenliefhebbers’.

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Maar	ook	ik	moest	in	de	jaren	daarna	con-
stateren	dat	de	vereniging	steeds	minder	in	
een	behoefte	ging	voorzien,	omdat	steeds	
meer	 leden	 stopten	 met	 het	 houden	 van	
postduiven	 en	 daarmee	 ook	 hun	 lidmaat-
schap	van	de	vereniging.

Dat	 was	 en	 is	 overigens	 een	 landelijke	
trend,	want	om	een	voorbeeld	te	geven:	in	
de	afgelopen	3	jaar	zijn	in	Nederland	maar	
liefst	197	(!)	soortgelijke	verenigingen	op-
geheven	wegens	te	weinig	leden.	Toen	bij	
onze	 vereniging	 het	 aantal	 verder	 afnam	
en	 daardoor	 niet	 aan	 de	 gestelde	 eisen	
voor	het	inmanden	(aanbieden	van	duiven	
van	verschillende	duivenmelkers	voor	ver-
voer	naar	een	losplaats	in	korven,	voorzien	
van	 drinkflessen	 en	 eetbakjes	 -red.)	 kon-
den	voldoen,	hebben	we	voor	wat	dat	 in-
manden	 betreft,	 ons	 aangesloten	 bij	 KPV	
(Kaatsheuvelse	Postduiven	Vereniging).

Deze	stap	was	nodig	om	onze	actieve	leden	
toch	nog	de	mogelijkheid	te	geven	om	hun	
duiven	in	te	zetten	bij	de	diverse	vluchten	
die	worden	georganiseerd.	De	toekomst	zal	
ons	leren	in	hoeverre	we	nog	door	kunnen	
gaan	met	onze	vereniging,	maar	eerlijk	ge-
zegd	ben	ik	er	niet	gerust	op!”

Columba
En	met	die	wetenschap	dreigt	een	aloude	
volkshobby,	 zoals	 de	 postduivenhobby,	 op	
termijn	ook	in	Loon	op	Zand	te	verdwijnen.	
Maar	 ‘de	 oude	 garde’,	 waaronder	 Ad	 de	
Kort	en	de	resterende	actieve	leden	van	PV	
‘de	Luchtbode’,	is	er	alles	aan	gelegen	om	
dat	zo	lang	mogelijk	uit	te	stellen.

Noem	het	‘voortschrijdend	inzicht’	of	toe-
val:	 de	 straatnamencommissie	 van	de	ge-
meente	Loon	op	Zand	heeft	vorig	jaar	be-
sloten	 om	 een	 nieuwe	 straat	 in	 ons	 dorp	
de	 naam	 ‘Columba’	 (latijn:	 een	 geslacht	
van	duiven’)	te	geven	als	eerbetoon	aan	al	
die	Loonse	duivensportliefhebbers,	die	met	
hart	 en	 ziel	 zich	 hebben	 ingezet	 voor	 de	
duivensport.	Dan	houden	we	er	tenminste	
toch	nog	iets	moois	aan	over…

Redactie: Tiny van Hooren

 °Met trots toont Ad een van zijn mooiste duiven! 
(Foto: RdT)

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Waar gaat het met Loon op Zand naartoe?
In	de	maand	juni	zijn	er	drie	raadsvergade-
ringen,	mogelijk	interessant	voor	u.
Jammer	 genoeg	 is	 er	 door	 de	 politieke	
partijen	 besloten	 om	 nog	 digitaal	 te	 ver-
gaderen	 terwijl	 de	 raadszaal	 voldoende	
mogelijkheden	 biedt	 om	 aan	 de	 corona	
richtlijnen	te	voldoen.	De	digitale	vergade-
ringen	zijn	niet	inwonersvriendelijk	om	te	
volgen	en	het	debat	komt	onvoldoende	tot	
zijn	recht	terwijl	er	wezenlijke	zaken	aan	
de	orde	komen.

Wilt	 u	 de	 desbetreffende	 agendastukken	
bekijken,	 ga	 dan	 naar	 de	website	 van	 de	
gemeenteraad,	 vervolgens	de	vergaderka-
lender	en	klik	dan	op	een	van	de	vergader-
vormen	op	11,	18	en	25	juni.

Op	18	juni	komt	het	rapport	van	de	reken-
kamer	aan	de	orde	over	de	overschrijding	
van	het	 raadskrediet	met	een	bedrag	van	
€	 736.182	 betreffende	 sporthal	 de	 Werft	
in	 Kaatsheuvel.	 U	 kunt	 daarin	 lezen	 hoe	
het	college	van	burgemeester	en	wethou-
ders	 en	de	 gemeenteraad	 in	 gebreke	 zijn	
gebleven.		De	gemeen-
teraad	heeft	haar	con-
trolerende	 taak	 onvol-
doende	 waargemaakt.	
Het	is	de	moeite	waard	
om	daar	kennis	 van	 te	
nemen.	Ook	dit	haalde	
het	Brabants	Dagblad.

Op	 die	 avond	 van	 18	
juni	 staat	 ook	 op	 de	
agenda:	 de	 raadsin-
formatiebrief	 over	 de	
opzet	 van	 de	 Nieuwe	
Wetering,	 met	 twee	
bijlagen	 (notitie	
QuickScan	 Concept	 2	
en	 programma	 van	 Ei-

sen).	Zeer	interessant	en	van	groot	belang	
voor	de	toekomst	van	ons	kerkdorp.
Op	25	juni,	en	dat	doet	‘Loon	naar	Tilburg’	
goed,	raadsvoorstel	9	over	de	aanpak	van	
het	 onderzoek	 naar	 de	 bestuurlijke	 toe-
komst	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	met	
als	hamvraag,	kunnen	wij	een	zelfstandige	
gemeente	 blijven	 of	 is	 het	 beter	 om	 te		
fuseren	met	een	andere	gemeente.	Voor	u	
de	moeite	waard	om	het	plan	van	aanpak	
eens	te	lezen	en	we	zijn	benieuwd	hoe	de	
discussie	 die	 avond	 in	 de	 gemeenteraad	
verloopt.	 Het	 Brabants	 Dagblad	 schreef	
daar	4	juni	over.

Wij	complimenteren	alsnog	de	VVD	die	de	
bestuurlijke	toekomst	in	het	laatste	coali-
tieakkoord	op	heeft	laten	nemen.

Houden	deze	Loonse	 zaken	u	bezig,	 volgt	
u	het	of	laat	u	Gods	water	maar	over	Gods	
akker	lopen?

‛Loon naar Tilburg’
Wim Meulesteen, Ton Janssen  
en Jan van Gompel
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Antoon Frijters: “Ik wil graag mijn passie voor wijn delen”

Brilliant Bottles opent ‘wijnshop’ aan het Oranjeplein
Tegen	 de	 tijd	 dat	 deze	Toren-editie	 bij	 u	
wordt	bezorgd,	is	Antoon	Frijters	van	Bril-
liant	Bottles	neergestreken	in	het	voorma-
lig	pand	van	Mediair	aan	het	Oranjeplein,	
waar	hij	naast	zijn	groothandel	in	wijn	en	
port	een	‘wijnshop’	is	begonnen	waar	ook	
‘de	particulier’	terecht	kan	voor	een	prima	
wijn	of	een	fles	port	waar	je	je	vingers	bij	
aflikt.

Het	nieuwe	onderkomen	zoals	dat	er	nu	uit-
ziet,	lijkt	nog	lang	niet	op	de	ruimte	toen	
ik	Antoon	zo’n	week	of	twee	terug	trof	tus-
sen	heel	veel	hout,	gereedschap,	de	nodige	
materialen	én	zijn	vader	die	hem	hielp	om	
‘er	iets	van	te	maken’.	Stress-vrij,	zoals	hij	
lijkt,	 schuift	 hij	 die	 ochtend	wat	 rommel	
opzij	en	na	een	kop	koffie	te	hebben	aan-
geboden	neemt	hij	alle	tijd	om	mijn	vragen	
voor	dit	artikel	te	beantwoorden.

Naast de groothandel ook   
een ‘wijnshop’
Antoon	Frijters	begon	 in	2013	als	wijnim-
porteur-groothandel	voor	met	name	wijn-
handelaren,	wijnwinkels,	delicatessenwin-
kels	 en	 andere	 bedrijven	 die	 zich	 bezig	
houden	met	wijnverkoop.	Hij	 start	 vanuit	
zijn	 toenmalige	 woning	 aan	 de	 Klooster-
straat.	Na	verloop	van	tijd	verhuist	hij	met	
zijn	bedrijf	naar	een	pand	aan	De	Hoogt,	
waar	ook	ruimte	is	voor	opslag.	De	wijnen	

die	 hij	 aanbiedt,	 komen	 voor	 het	meren-
deel	uit	Europa,	omdat	zoals	hij	aangeeft:	
“Niet	dat	uit	andere	werelddelen	geen	lek-
kere	wijn	komt,	maar	waarom	zou	 je	ver	
gaan	als	er	dichtbij	zoveel	 lekkers	te	vin-
den	is?”

Toekomst
Ook	de	‘wijnhandel’	is	een	grillige	handel:	
daar	 kan	 Antoon	 inmiddels	 over	 meepra-
ten.	 Zeker	 met	 het	 coronavirus	 om	 ons	
heen	 en	 de	 gevolgen	 daarvan,	 is	 het	 alle	
zeilen	bijzetten	om	te	overleven.	Antoon:	
“De	 verkoop	 lag	 in	 de	 afgelopen	 periode	
grotendeels	 stil,	 omdat	 vanuit	 de	 landen	
waaruit	 ik	 importeer,	 zowat	 geen	 drup-
pel	wijn	kwam.	In	zo’n	periode	ga	je	toch	
denken:	hoe	kom	ik	hier	zo	ongeschonden	
mogelijk	uit	en	hoe	kan	 ik	mijn	 toekomst	
veilig	 stellen?	Omdat	 ik	al	 langer	aan	het	
overwegen	was	om	meer	aan	spreiding	te	
gaan	 doen,	 lees:	 verkoop	 aan	 consumen-
ten,	begon	 ik	 steeds	meer	plannen	 in	die	
richting	te	maken.

Die	plannen	werden,	los	van	de	corona-cri-
sis,	deels	versneld	doordat	dit	pand	aan	het	
Oranjeplein	beschikbaar	kwam.	Hier	kan	ik	
mijn	bedrijf	als	wijnimporteur-groothandel	
prima	 voortzetten,	 maar	 gelijktijdig	 ook	
een	heuse	‘wijnshop’	runnen	waar	de	‘ge-
wone	consument’	terecht	kan	voor	de	wij-
nen	en	diverse	soorten	port	die	ik	in	mijn	
assortiment	 heb.	 Dat	 alles	 uiteraard	 en	
zeker	niet	onbelangrijk:	voor	een	prijs	die	
geen	belemmering	hoeft	te	zijn	om	er	van	
te	kunnen	genieten!”

Elkaars passie delen
Als	ik	daarop	reageer	met	‘een	nieuwe	slij-
terij	 in	 Loon?’,	 wordt	 ik	 meteen	 gecorri-
geerd	door	Antoon:	“Het	wordt	beslist	geen	
slijterij	maar	een	‘wijnshop’,	want	ik	heb	



9

verstand	van	wijnen	en	port	en	zeker	niet	
van	 gedestilleerd.	 Ik	wil	mij	 blijven	 rich-
ten	 op	datgene	waarmee	 ik	 de	 afgelopen	
jaren	bezig	ben	geweest:	eigen	import	van	
wijnen	en	port,	aangevuld	met	wijnen	van	
bevriende	 kleine	 importeurs.	 Maar	mocht	
zich	 eens	 iets	 bijzonders	 voordoen,	 bij-
voorbeeld	de	(tijdelijke)	verkoop	van	bier	
van	 een	 amateur-brouwerij	 uit	 de	 omge-
ving	of	een	ander	bijzonder	initiatief,	dan	
zal	ik	daar	zeker	mijn	medewerking	aan	ge-
ven.	Ik	zie	dat	als	‘mooie	bijzaken’	die	het	
nóg	leuker	kunnen	maken	om	eens	bij	mij	
binnen	te	stappen.	Overigens,	mensen	met	
interesse	voor	wijnen,	of	zij	nu	wel	of	iets	
komen	 kopen,	 zijn	 altijd	welkom	om	hun	
interesse	 en/of	 kennis	met	mij	 te	 delen.	
Want	 het	 delen	 van	 elkaars	 passie	 ervaar	
ik	als	iets	waar	je	alleen	maar	profijt	van	
kunt	hebben;	dus	bij	deze	van	harte	uitge-
nodigd!”

Geopend op vrijdag en zaterdag
De	 wijnshop	 van	 Brilliant	 Bottles	 is	 elke	
vrijdag	 en	 zaterdag	 geopend.	 Er	 kan	 een	
keuze	worden	gemaakt	uit	het	ruime	assor-
timent	van	wijnen	dat	de	groothandel	 in-

middels	 heeft	 opge-
bouwd,	dus	het	moet	
wel	erg	gek	gaan	wil	
‘het	wijntje’	dat	u	zo	
aanspreekt,	hier	niet	
te	vinden	is.
En	mocht	u	een	‘aan-
gekleed	feestje’	wil-
len	organiseren	maar	
u	 heeft	 niet	 vol-
doende	dezelfde	gla-
zen	(het	oog	wil	ook	
wat),	dan	kunt	u	die	
bij	 Brilliant	 Bottles	
lenen	 en	 na	 afloop,	
samen	met	de	onge-
opende	flessen,	weer	

terugbrengen.
Op	termijn,	als	iedereen	weer	in	‛het	nor-
maal	van	alledag’	zit,	wil	Antoon	ook	wijn-
cursussen	en	proeverijen	gaan	organiseren	
voor	 geïnteresseerden,	 want	 er	 valt	 heel	
wat	 te	 vertellen	 én	 te	 ervaren	 over	 alles	
wat	met	wijn	te	maken	heeft.

Vanwege	de	coronamaatregelen,	waar	ook	
de	wijnshop	van	Brilliant	Bottles	aan	moet	
voldoen,	zal	er	geen	grootse	opening	met	
het	nodige	tamtam	worden	georganiseerd.	
Maar	 zeker	 is	 wel,	 dat	 vanwege	 de	 start	
van	deze	Loonse	wijnshop	leuke	en	vooral	
bijzondere	acties	zullen	worden	gehouden	
die	beslist	de	moeite	waard	zijn	voor	met	
name	de	wijnliefhebbers	onder	ons!
Volg	 daarvoor	 de	 pagina’s	 van	 Brilliant	
Bottles	 op	 Facebook	 en	 Instagram.	Mocht	
u	 zich	 willen	 abonneren	 op	 de	 (gratis)	
WhatsApp-nieuwsbrief	 van	 Brilliant	 Bott-
les,	dan	is	een	WhatsApp-bericht	naar	06-
53643027	voldoende	om	deze	van	tijd	tot	
tijd	te	ontvangen.

Rond	 de	 Toren	 wenst	Antoon	 Frijters	 alle	
succes	toe	met	zijn	Loonse	wijnshop!

Redactie: Tiny van Hooren

 °Antoon Frijters runt voortaan ook een ‛wijnshop’ 
aan het Oranjeplein. (Foto: RdT)
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CDA-er Alwijn ten Cate over de droogte:

Om ons klimaat kun je niet heen!

Op	 dit	moment	 heeft	 het	 gebied	 van	 het	
Waterschap	Brabantse	Delta	last	van	droog-
te.	Gert-Jan	van	den	Dries,	voorzitter	van	
het	 CDA	 in	 Loon	 op	 Zand,	 sprak	 hierover	
met	Alwijn	 ten	 Cate.	 Hij	 zit	 in	 het	Alge-
meen	Bestuur	van	het	Waterschap	Brabant-
se	Delta	in	Breda	(het	Algemeen	Bestuur	is	
vergelijkbaar	met	de	gemeenteraad).

Water vasthouden    
en onttrekkingsverbod
Alwijn	geeft	aan	dat	op	sommige	plaatsen	
het	al	dusdanig	droog	is,	dat	onttrekkings-
verboden	zijn	ingesteld.	Dan	mag	geen	wa-
ter	 meer	 uit	 sloten,	 beekjes,	 kanalen	 en	
rivieren	 (watergangen)	 worden	 gehaald.	
Anders	treedt	schade	op	aan	oevers	en	kans	
op	 sterfte	 van	 dieren	 en	 planten	 in	 wa-
tergangen.	 In	 de	 gemeente	 Loon	op	Zand	

is	 dat	 nog	niet	 het	 geval,	 volgens	Alwijn.	
“Het	moet	echter	wel	snel	gaan	regenen!”
In	 de	 natte	 periodes	 probeert	 het	water-
schap	 water	 vast	 te	 houden.	 De	 stuwen	
die	water	in	de	watergangen	tegenhouden	
worden	hiervoor	gezet.

Vorig	 jaar	heeft	Alwijn	mede	gezorgd	dat	
boeren	planken	kregen	om	het	water	niet	
te	 laten	 wegstromen.	Alleen	 zonder	 aan-
voer	van	water	door	regen	of	vanuit	gebie-
den	 stroomopwaarts	 valt	 er	 weinig	 tegen	
te	houden.	Water	dient	dan	ook	goed	vast	
te	worden	gehouden.

Water voor hergebruik
Al	het	rioolwater	in	de	gemeente	Loon	op	
Zand	 komt	 uiteindelijk	 bij	 de	 waterzui-
vering	 in	 Kaatsheuvel	 terecht.	 Het	 wordt	
dan	 gezuiverd	 en	 een	 deel	 wordt	 dan	 op	
Vossenbergsevaart	geloosd.	Water	dat	juist	
goed	gebruikt	kan	worden.

Daarom	 is	 Alwijn	 bezig	 met	 vergaande	
voorstellen	om	beter	gebruik	van	gezuiverd	
water	te	maken.	Hij	denkt	hierbij	aan	het	
water	dusdanig	te	zuiveren,	dat	het	direct	
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 °Alwijn ten Cate, CDA Algemeen Bestuurslid 
Waterschap Brabantse Delta.  
(Foto: LINK Fotografie)

gebruikt	 kan	worden.	 Zoals	 voor	de	 land-
bouw	of	industrie	of	mogelijk	aan	Brabant	
Water.	Op	deze	manier	blijft	water	in	het	
gebied.

Water voor de Efteling
Een	heel	goed	voorbeeld	is	de	waterzuive-
ring	 in	 Kaatsheuvel	 dat	water	 aan	 De	 Ef-
teling	 levert.	Dat	water	 is	 schoner	dan	 in	
de	 meeste	 rivieren	 of	 beken.	 Het	 wordt	
gebruikt	 voor	 het	 op	 peil	 houden	 van	 de	
vijvers	en	besproeien	van	het	groen	in	het	
park.
Zo	hoeft	De	Efteling	geen	grondwater	meer	
te	gebruiken.

Meer informatie?
Voor	 vragen	 of	 opmerkingen	 kunt	 u	 met	
Alwijn	 ten	 Cate	 bellen	 of	 mailen:	 06-
15035807	of	alwijntencate@hotmail.com.	

Met hartelijke groet,
Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand
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 °Stichting Het Witte Kasteel wil jonge muzikanten 
deze zomer een podium geven.

Muzikanten gezocht!
Vind	 je	muziek	maken	het	 leukste	wat	er	
is?	 Zit	 je	op	muziekles	 of	 speel	 je	 in	een	
orkest	of	in	een	band?	Vind	je	het	leuk	om	
je	muziek	ook	eens	voor	publiek	te	spelen?
Lijkt	 het	 je	 leuk	 om	 op	 een	 historische	
plaats	muziek	te	maken?	Dan	zijn	we	mis-
schien	wel	op	zoek	naar	jou!
De uitdaging
Het	 Witte	 Kasteel	 is	 op	 zoek	 naar	 jonge	
muzikanten	 die	 het	 leuk	 vinden	 om	 deze	
zomer	een	keer	op	te	treden	en	zo	hun	mu-
ziek	te	presenteren	aan	de	bezoekers	van	
het	terras	van	Het	Koetshuis.	Zie	je	het	zit-
ten	om	eens	 op	 zondag	muziek	 te	maken	
bij	Het	Witte	Kasteel,	neem	dan	contact	op	
via	cultuur@hetwittekasteel.nl. Je	kunt	er	
voor	kiezen	om	alleen	op	te	treden	of	om	
te	spelen	met	2	of	3	andere	muzikanten.

Omdat	we	rekening	moeten	houden	met	de	
richtlijnen	van	het	RIVM,	willen	we	graag	
van	 tevoren	weten	wie	er	muziek	wil	 ko-
men	maken.	Het	is	daarom	nodig	dat	je	een	
datum	en	tijd	afspreekt	en	hoe	lang	je	wilt	
spelen.	Graag	ook	je	e-mailadres	en	tele-
foonnummer	toevoegen	in	de	mail.

Hopelijk	tot	ziens!

Team Het Witte Kasteel

 

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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Parkeerproblemen,  
wie heeft er geen last van?

In	 sommige	 wijken	 is	 er	 meer	 autobezit	
dan	 dat	 er	 parkeerplekken	 beschikbaar	
zijn.	Auto’s	worden	dubbel	geparkeerd,	op	
de	stoep,	boven	putdeksels	van	bluswater	
of	 in	een	bocht.	Deze	auto’s	hinderen	 in-
woners	zoals	mensen	in	een	rolstoel	of	met	
een	kinderwagen.	De	hulpdiensten	kunnen	
er	 niet	 altijd	 langs.	 En	 inwoners	 die	 hun	
eigen	auto	niet	kwijt	kunnen,	zijn	ook	niet	
blij.

Starten met een proef
De	gemeente	en	politie	 spreken	 inwoners	
al	 een	 tijd	 aan	 over	 hun	 parkeergedrag.	
Helaas	 neemt	 het	 aantal	 meldingen	 van	
overlast	door	verkeerd	geparkeerde	auto’s	
nog	 steeds	 toe.	 Samen	met	 buurtpreven-
tie,	 handhaving	 en	 politie	 starten	 we	 nu	
met	een	campagne.

Buurtpreventie aan zet
De	 buurtpreventie	 wil	 graag,	 op	 verzoek	
van	 de	 inwoners,	 met	 het	 probleem	 aan	
de	 slag.	 Binnenkort	 gaan	 we	 de	 wijk	 in.	
Wethouder,	 handhavers	 en	 buurtpreven-
tie	 controleren	 op	 verkeerd	 geparkeerde	
auto’s.	Deze	auto’s	krijgen	een	gele	kaart	
met	uitleg.

“Natuurlijk	 wil	 iedereen	 graag	 zijn	 auto	
voor	 de	 deur	 parkeren.	 Ik	 ben	 daar	 geen	
uitzondering	 op.	 Maar	 met	 een	 beperkte	
ruimte	 en	 teveel	 auto’s	 is	 dat	 niet	 altijd	
mogelijk.	We	 gaan	 daarom	 nu	 de	wijk	 in	
om	met	omwonenden	in	gesprek	te	gaan.”,	
aldus	wethouder	Gerard	Bruijniks.

“Bij	de	gemeente	horen	we	vaak	dat	er	te	
weinig	parkeergelegenheid	is.	We	rekenen	
bij	 de	 inrichting	 van	 de	 openbare	 leef-
ruimte	altijd	met	een	parkeernorm	van	100	
meter	 afstand	 tot	 de	 eigen	woning.	 Maar	
dat	betekent	niet	dat	hiermee	alles	opge-
lost	is.	Ik	hoor	graag	hoe	omwonenden	het	
parkeren	 in	 hun	 straat	 ervaren	 en	 welke	
ideeën	er	leven.	Soms	zijn	andere	oplossin-
gen	noodzakelijk.	De	wijken	 schoon,	heel	
en	veilig	houden	is	iets	van	ons	allemaal.”

Gele kaart
Het	 uitdelen	 van	 een	 gele	 kaart	 is	 een	
laatste	poging	inwoners	te	infomeren	over	
verkeerd	parkeren	en	de	gevolgen	hiervan.	
Hierna	gaan	politie	en	handhaving	over	tot	
bekeuren.	 Een	 bekeuring	 kost	 €	 104,-	 en	
dat	is	een	hoop	geld.	Voorkom	dit	door	uw	
auto	op	een	juiste	manier	te	parkeren.

Uw wijk aanmelden
Er	zijn	meerdere	wijken	in	onze	gemeente	
waar	 verkeerd	 parkeren	 een	 probleem	 is.	
Wilt	 u	met	 uw	wijk	 ook	meedoen	 aan	 de	
‛gele	 kaart’-actie?	 Neem	 dan	 contact	 op	
met	Martijn	Verstappen	via	0416	–	289	111	
of	 stuur	 een	 e-mail	 aan	 m.verstappen@
loonopzand.nl.	 Ook	 voor	 vragen	 kunt	 u	
hier	terecht.	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Buitenbios in Loon op Zand

Op	 20	 juni	 van	 20.30	 tot	 22.30	 uur	 orga-
niseert	het	jongerenwerk	R-newt/Contour-
deTwern,	 samen	met	 een	 paar	 leerlingen	
van	 basisschool	 de	 Blokkendoos,	 een	 te	
gekke	buitenbioscoop	bij	jongerencentrum	
de	Kuip	in	Loon	op	Zand.

Tijdens	 deze	 buitenbioscoop	 gaan	 we	 de	
Lion	King	kijken.	Een	klein	voorproefje	van	
de	film,	mocht	je	vooraf	willen	weten	waar	
het	om	gaat:

In	 de	 Afrikaanse	
savanne	 wordt	 de	
leeuw	 Simba	 gebo-
ren	 uit	 het	 konings-
paar	 van	 de	 savan-
ne:	koning	Mufasa	en	
koningin	Sarabi.	Ter-
wijl	 Simba	 uitgroeit	
tot	 een	 nieuwsgie-
rig	 en	 avontuurlijk	
welp,	kan	hij	nauwe-

lijks	wachten	tot	de	dag	komt	dat	hij	het	
overneemt	als	de	nieuwe	leeuwenkoning.

Door	de	maatregelen	die	nu	gelden	mogen	
wij	jammer	genoeg	maar	30	kinderen	(tot	
en	met	12	jaar)	tegelijk	verwelkomen,	dus	
geef	je	snel	op	via:
rick.sterrenburg24@helicon.nl.
als	 je	 naar	 de	 film	 wil	 komen	 kijken.	 Je	
mag	 natuurlijk	 een	 eigen	 zitzak	 of	 iets	
dergelijks	meenemen,	zodat	je	lekker	kan	
zitten.	Lukt	dat	niet,	dan	hebben	wij	na-
tuurlijk	 altijd	 iets	 om	 op	 te	 zitten.	 Het	
adres	van	de	Kuip:	Klokkenlaan	42	in	Loon	
op	Zand.	□

1

         voorloon@gmail.com

U DOET TOCH OOK MEE

VOOR JOU...VOOR U 

 Opgericht in    
 1930 

  Nog steeds    
 jong en 

'VOOR LOON'

Word lid!

   Opgave via:  
voorloon@gmail.com
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Geef je op tijd op vanwege het beperkt aantal mogelijke deelnemers!

‘Nacht van Loon op Zand’ gaat naar   
5 en 6 september
Begin	maart	 hebben	wij	 als	Wandelsport-
vereniging	 Hart	 van	 Brabant	 een	 streep	
moeten	trekken	door	de	organisatie	van	de	
‛Nacht	van	Loon	op	Zand’.	Meteen	zijn	wij	
toen	 gaan	 schuiven	 met	 een	 aantal	 data	
van	dan	nog	door	ons	te	organiseren	eve-
nementen.
Met	het	openstellen	van	de	sporthal	in	De	
Wetering	 op	 1	 september,	 zijn	 wij	 gaan	
praten	met	de	gemeente	Loon	op	Zand	en	
Heton	 (De	Wetering).	Dat	heeft	ertoe	ge-
leid	 dat	wij,	met	 een	op	de	 coronamaat-
regelen	afgestemd	plan,	alsnog	op	5	en	6	
september	 a.s.	 onze	 42e	 ‘Nacht	 van	 Loon	
op	 Zand’	 kunnen	 en	 mogen	 organiseren,	
dat	tevens	het	eerste	grote	wandelsporte-
venement	na	1	september	gaat	worden	bin-
nen	Nederland.

Ook de limiet van ‘de Nacht’  
ligt op 80 kilometer
Bij	de	organisatie	van	deze	‘Nacht’	zijn	we	
wel	gebonden	aan	een	limiet	van	het	aan-
tal	 deelnemers.	 Inmiddels	 is	 het	 inschrij-
ven	voor	de	42e	‘Nacht	van	Loon	op	Zand’	
opengesteld.	Wat	zou	het	leuk	zijn	als	we	
weer	eens	een	paar	deelnemers	uit	Loon	op	
Zand	aan	de	start	krijgen,	zeker	ook	omdat	
verschillende	 Loonse	 lopers	 graag	 hadden	

meegedaan	aan	de	‘80	van	de	Langstraat’,	
die	dit	jaar	niet	doorgaat,	waarvoor	zij	aan	
het	trainen	waren.
Ook	de	 limiet	van	de	 ‘Nacht	van	Loon	op	
Zand’	ligt	op	80	kilometer,	maar	dan	in	15	
uur.	 Lukt	 het	 je	 niet	 om	 deze	 afstand	 te	
halen,	 maar	 loop	 je	 de	 15	 uur	 toch	 uit,	
dan	ontvang	je	in	ieder	geval	als	herinne-
ring	een	diploma	met	daarop	de	afgelegde	
afstand.	 Ook	 kun	 je	 als	 team	 deelnemen	
aan	de	‘Nacht	van	Loon	op	Zand’:	door	per	
ronde	te	wisselen	van	loper	en	zo	de	15	uur	
volmaken.

Belangrijk: tijdig aanmelden!
Het	 is	 belangrijk	 om	 je	 zo	 ruim	mogelijk	
van	tevoren	in	te	schrijven	voor	deze	editie	
van	de	‘Nacht	van	Loon	op	Zand’,	omdat	dit	
vanwege	 de	maatregelen	 niet	mogelijk	 is	
op	5	september	en	ook	vanwege	het	maxi-
maal	 aantal	 deelnemers	 dat	 dit	 jaar	mee	
kan	doen.	Dus	hier	geldt	ook:	vol	is	vol!

Informatie	 en	 inschrijfformulieren	 kunnen	
worden	 aangevraagd	 bij	 Ad	 Leermakers,	
telefoon	362858	of	via	e-mail:		 	
leermakers.ad@gmail.com.

WSV Hart van Brabant



18

Jan van Brusselband ‘de Waai in’
“Na	 drie	 maanden	 wilden	 we	 weer	 even		
wat	van	ons	laten	horen.	En	ook	weer	leuke	
dingen	doen!”,	zegt	Edwin	Brouwers,	gita-
rist	 van	de	Jan	van	Brusselband.	De	band	
heeft	 sinds	 maart	 niet	 meer	 met	 elkaar	
gespeeld.	 Normaal	 gesproken	 is	 dit	 het	
seizoen	van	festivals,	veel	enthousiast	pu-
bliek	met	een	biertje	of	 twee	 in	de	hand	
in	 tenten,	warme	 tenten,	 geen	waaierige	
weilanden.

“Op	facebook	en	YouTube	zagen	we	andere	
muzikanten	 toch	 muziek	 maken	 op	 aller-
lei	 leuke	manieren	 en	 zo	 kwamen	 we	 op	
het	idee	van	een	livestream	op	facebook.”	
Livestream?	“Ja,	dan	ga	je	dus	spelen,	ie-
mand	zet	de	camera	aan	en	dan	op	hetzelf-
de	moment	kan	 iedereen	dat	bekijken	op	
facebook.”	Een	week	van	tevoren	hebben	

de	 bandleden	 elkaar	 weer	 voor	 het	 eerst	
gezien	om	het	promotiefilmpje	te	maken.
De	 band	 zocht	 een	 buitenlocatie	 om	 de	
livestream	op	te	nemen	en	zo	kwamen	ze	
bij	Natascha	Kuijpers	van	Kampeerboerde-
rij	Land	van	Kleef.	Oude	bekenden	die	wel	
in	waren	voor	iets	leuks.	Een	weiland	met	
koeien	op	de	achtergrond	hebben	zij	wel,	
dus	dat	was	zo	geregeld.

“Superleuk	 idee!	 Ik	 vond	 het	wel	 belang-
rijk	 dat	 er	 geen	 overlast	 zou	 zijn	 en	 dat	
we	de	 coronamaatregelen	 in	 acht	 konden	
nemen”,	 vertelt	 Natascha.	 Er	 moest	 dus	
akoestisch	worden	gespeeld	en	de	mannen	
moesten	op	1,5	meter	van	elkaar	staan.	Als	
je	de	facebookfilmpjes	hebt	gezien	met	één	
van	de	aankondigingen	van	de	livestream,	
zie	je	dat	dat	nog	niet	zo	makkelijk	is.
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Live gaan ze!
Op	2	juni	om	21.00	uur	was	het	dan	zover!	
De	 Jan	 van	 Brusselband	 gaat	 eindelijk	 na	
3	maanden	weer	live	optreden.	Instrumen-
ten	worden	 afgestoft,	 koeienvlaaien	wor-
den	omzeild	en	de	1,5	meter	wordt	uitge-
meten.	Aanhang	van	de	band	en	een	paar	
vrienden	van	Natascha	en	Paul	waren	echt	
live	bij	dit	concert	aanwezig.	“Dat	moch-
ten	er	maar	maximaal	30	zijn,	inclusief	de	
band”,	 zegt	 Natascha.	 “Iedereen	 moest	
zijn	 eigen	 stoeltje	 meenemen,	 eigen	 zak	
chips	en	biertje.”	“De	 interactie	met	het	
publiek	was	héél	leuk”,	zegt	Edwin.

Het	publiek	in	de	wei	was	goed	voorbereid.	
Ze	hadden	allemaal	een	vlaggenlijn	bij	zich	
van	1,5	meter	lang.	Als	je	er	twee	aan	el-
kaar	knoopt	en	die	hoog	houdt,	is	er	genoeg	
ruimte	om	door	het	poortje	te	gaan	bij	het	
nummer	‘Twee	emmertjes	water	halen’.	Ik	
heb	de	filmpjes	gezien,	klein	feestje	in	de	
wei!	Deed	me	denken	aan	de	dag	van	het	
jaar	wanneer	de	koeien	voor	het	eerst	na	
de	winter	weer	de	wei	in	mogen.	Zo	voelen	
we	ons	allemaal	wel	een	beetje	nu	de	ho-

reca	weer	open	is	en	de	coronamaatrege-
len	weer	wat	minder	streng	zijn.

Nog een keer de waai in?
Aan	de	reacties	op	facebook	is	te	zien	dat	
het	een	groot	succes	was.	Gaan	jullie	nog	
een	keer	de	wei	in	voor	jullie	fans?	“Nou,	
de	waai	in	hoeft	niet	meer	per	se,	maar	we	
willen	wel	weer	heel	graag	optreden”,	zegt	
Edwin.	“Komende	week	gaan	we	weer	voor	
het	eerst	samen	repeteren	en	de	livestream	
evalueren.	Als	we	bijvoorbeeld	in	kroegen	
of	op	pleintjes	willen	spelen	met	een	klein	
publiek,	 zullen	 we	 veel	 meer	 akoestisch	
moeten	doen	dan	we	gewend	zijn.”	Edwin	
wil	 ook	wel	 graag	weer	 lekker	 hard	 gaan	
met	de	versterkers	vol	aan,	maar	dat	moet	
hij	nu	helaas	nog	even	thuis	doen	met	zijn	
koptelefoon	op.

“Het	is	even	afwachten	wie	ons	gaat	boe-
ken,	maar	wij	hebben	er	kei	veel	zin	in!	We	
gaan	zeker	plannen	maken!”	Hou	facebook	
maar	in	de	gaten!

Redactie: Carine van Esch
Foto’s: Natascha Kuijpers
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 10

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.	

Gluren van de buren
Er	was	een	bruidje	in	een	stille	straat.	De	
buren	vonden	het	maar	niks	dat	gezin.	Zij	
vonden	zich	zoveel	beter	en	netter.	Daar-
om	 hadden	 zij	 er	 geen	 omgang	 mee.	 Ik	
moest	 daar	 even	wachten	 om	het	 bruids-
paar	 te	 laten	 passeren	met	 haar	 familie.	
Bij	het	eerste	gezin	stond	alles	achter	de	
gordijnen	te	kijken	en	daar	hingen	vensters	
aan	het	huis.

Verse gortenpap
Ook	bij	de	mensen	die	wat	verder	van	de	
weg	 afwoonden	 bracht	 ik	 de	 melk	 thuis.	
Het	waren	maar	drie	gezinnen.	
Klokslag	11	uur	was	ik	daar	en	
de	 drie	 dames	 stonden	 buiten	
te	wachten.	De	een	riep:	“Jan	
breng	voor	mij	een	fles	gorte-
pap	mee.”	En	dat	deed	ik	ook	
en	 vervolgens	 reed	 ik	 weer	
naar	een	andere	straat	naar	de	
volgende	 klant.	 Maar	 toen	 ik	
een	dag	later	weer	bij	de	drie	
dames	kwam	was	die	ene	me-
vrouw	niet	zo	goed	te	spreken.	
Die	pap	van	gisteren	was	te	oud.	Ze	gaf	mij	
de	pap	terug	en	moest	een	fles	verse	pap	
hebben.

Ik	had	die	dag	helemaal	geen	pap.	Dus	 ik	
nam	die	pap	mee	terug,	liep	naar	mijn	wa-
gen,	de	fles	goed	schuddend,	zette	de	fles	
zo	ver	mogelijk	op	de	wagen,	 liep	om	de	
wagen	heen	en	pakte	de	zelfde	fles	weer	
en	bracht	ze	naar	de	klant	terug	en	zei	te-
gen	haar	dit	 is	dezelfde	fles	pap.	Dat	ge-
loofde	zij	niet	en	lachend	ging	ik	weg.	Toen	
ik	een	dag	later	vroeg	of	de	pap	toch	goed	
was,	antwoordde	het	vrouwtje:	“Heerlijk,	
ik	kon	goed	proeven	dat	de	pap	vers	was.”	
Wat	 hebben	 die	 buurvrouwen	 en	 ik	 haar	
daar	nog	veel	mee	geplaagd.

Abstract sinaasappelschilderij
Weer	iets	heel	anders.	Een	groenteboer	had	
de	gewoonte	alle	slechte	appels	en	sinaas-
appels	langs	de	weg	te	gooien	voor	hij	het	
dorp	 in	 reed	om	te	gaan	venten.	Dat	was	
baldadigheid	uitlokken.	 Een	andere	melk-
boer,	collega	van	mij,	stond	zo’n	30	meter	
voor	mij	melk	te	tappen	met	de	rug	naar	
mij	 toe.	 Ik	pakte	een	sinaasappel,	gooide	
naar	hem	en	raakte	hem	juist	op	zijn	ach-
terhoofd.	Hij	schrok	en	riep:	“Wacht	maar,	
jij	hebt	van	mij	nog	wat	tegoed.”	Twee	da-
gen	later	stonden	wij	daar	weer	te	tappen	

Weet	 je	 wat	 ik	 deed?	 Wel:	 alle	 vensters	
sluiten.	 Het	 bruidspaar	 kon	 rustig	 verder	
gaan	met	 de	 familie	 en	 de	 buren	 hadden	
niks	 gezien.	 Door	 mijn	 toedoen	 werd	 de	
zaak	bijgelegd	en	het	volgende	bruidje	uit	
dat	gezin	van	niks	 kon	bij	de	buren	 twee	
kamers	en	een	keuken	huren	en	ze	hebben	
daar	nog	jaren	samen	gewoond.
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en	zonder	dat	ik	het	zag	gooide	hij	met	een	
sinaasappel	naar	mij	en	trof	juist	de	roer-
der,	die	20	cm	boven	de	tank	uit	stak.	
De	 sinaasappel	 spatte	 uiteen	 en	 ik	 kwam	
ongeschonden	uit	de	strijd,	maar	de	ramen	
van	het	huis	waar	ik	voor	stond	waren	een	
en	 al	 sinaasappel.	 Het	was	 net	 of	 ze	 op-
nieuw	 waren	 geschilderd.	 Zoiets	 van	 ab-
stract	of	hoe	noemen	ze	dat	ook	weer.

Hondenkortsluiting
Bij	een	scherpe	bocht	van	de	straat	stond	
ik	even	stil	toen	er	een	paar	honden	kwa-
men	 aangerend.	 Die	 hadden	 kortsluiting	
gemaakt	en	waren	aan	elkaar	geplakt.
Ik	hield	mijn	paard	goed	vast	toen	ze	daar	
tollend	 en	 draaiend	 voorbij	 kwamen.	 Bij	
een	verhoogde	stoep	zaten	5	of	6	kinderen	
samen	 te	 spelen	 en	 die	 honden	 kwamen	

recht	op	hen	af	en	graaiden	die	kinderen	al	
tollend	mee	de	straat	op.	Die	kinderen	wa-
ren	natuurlijk	geschrokken	en	renden	hard	
schreeuwend	naar	binnen.	Daar	troffen	zij	
het	ook	niet	goed,	want	bij	de	moeder	en	
bij	de	dienstbode	hingen	de	handen	nogal	
los	aan	der	lijf	en	zij	gaven	de	kinderen	er	
flink	 van	 langs.	 Ik	was	 de	 kinderen	 nage-
rend	en	ik	riep	tegen	hen,	niet	doen,	niet	
doen.	Ik	nam	de	moeder	en	haar	hulp	met	
wat	 harde	 hand	 mee	 de	 straat	 op,	 waar	
veel	 lachende	 mensen	 stonden	 te	 kijken	
naar	de	twee	honden	die	de	oorzaak	waren	
van	dit	alles.
Omdat	ik	zo	moest	lachen	kon	ik	hen	niet	
vertellen	waarom	die	kinderen	huilden.

Hoe	 het	 afgelopen	 is	 weet	 ik	 niet.	 Maar	
toen	 hadden	 moeder	 en	 haar	 hulp	 geen	
handen	genoeg	om	tranen	te	drogen	en	de	
kinderen	te	troosten.

Wordt vervolgd

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:

Bij mooi weer is ons tuinterras open

www.aspendosloonopzand.nl

ASPENDOS
PIZZERIA GRILLROOM SHOARMA

Kerkstraat 22
5175 BB Loon op Zand

0416-363119

www.aspendosloonopzand.nl     (Wij bezorgen aan huis)

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

 
Ma t/m Do:

Vr en Za:
Zo:

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

                         Openingstijden:
Bij mooi weer is ons tuinterras open

Bij elke 10 euro krijgt u een stempel
Een volle stempelkaart (8 stempels)
Is bij de volgende bestelling 10 euro waard.
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Initiatiefgroep ‛Stop Gas in Loon’ naar Raad van State
Eindelijk	 is	dan	de	uitnodiging	binnen	om	
ons	beroepsschrift	van	december	2018	toe	
te	lichten	en	te	verdedigen	bij	de	Raad	van	
State.	De	zitting	vindt	plaats	op	26	juni	in	
Den	Haag.	We	hebben	er	 lang	op	moeten	
wachten,	maar	nu	mogen	we,	 samen	met	
andere	partijen,	 ons	beroepsschrift	 tegen	
verdere	gaswinning	aan	de	Ruilverkaveling-
weg	verdedigen.
De	andere	bezwaarmakers	zijn:	De	Efteling,	
Casade,	College	van	B&W	uit	Loon	op	Zand	
en	 andere	 gemeenten	 (Tilburg,	 Dongen,	
Goirle,	Waalwijk),	prov.	Noord-Brabant	en	
het	Dagelijks	Bestuur	van	het	Waterschap	
Brabantse	Delta	en	bewonersgroep	Van	Dijk	
uit	de	Scorpius	in	Loon	op	Zand.
De	 tegenpartij	 bestaat	 uit	 Ministerie	 van	
Economische	Zaken	en	Klimaat,	Vermilion	
Energy	Netherlands	en	Petrochemical	Pipe-
line	Services	b.v.
Gezien	andere	rechtszaken	over	de	gaswin-
ning	 bij	 kleine	 velden	 zal	 het	 een	 zware	
klus	worden.

Korte terugblik: weet u het nog?
In	de	zomer	van	2018	(juli)	kregen	we	plots	
te	maken	met	de	plannen	voor	uitbreiding	
van	de	 gaswinning.	 Een	 informatiemiddag	
en	-avond	werd	door	het	ministerie	en	Ver-
milion	binnen	een	week	in	De	Wetering	ge-
organiseerd.	Inwoners	voelden	zich	behoor-
lijk	overvallen.	Veel	inwoners	voelden	niets	
voor	de	uitbreidingsplannen	van	Vermilion.	
Een	 jaar	ervoor,	 in	augustus	2017,	kregen	
we	nog	te	maken	met	een	gevaarlijk	gaslek	
op	het	terrein	van	de	gaswinning.

In	 allerijl	 werd	 een	 initiatiefgroep	 opge-
richt,	een	infoavond	georganiseerd	en	een	
petitie	opgesteld.	Uiteindelijk	zijn	er	1327	
handtekeningen	verzameld	die	aangeboden	
zijn	aan	minister	Wiebes.
Daarnaast	is	een	officiële	zienswijze	(lees:	
bezwaarschrift)	 opgesteld	 door	 de	 initia-

tiefgroep	namens	de	inwoners	van	Loon	op	
Zand	en	op	31	juli	verstuurd.
Een	motie	in	de	gemeenteraad	om	de	gas-
winning	te	stoppen	werd	door	alle	partijen	
gesteund.

Minister wijst zienswijze af
Om	 uiteenlopende	 redenen	 werden	 onze	
zienswijze,	evenals	die	 van	18	andere	 in-
dieners,	door	het	ministerie	afgewezen.
De	volgende	 stap	 is	het	 indienen	van	een	
gedegen	 beroepsschrift	 bij	 de	 Raad	 van	
State.	Dat	hebben	we	in	2018	eind	decem-
ber	op	de	post	gedaan.	Het	gaat	om	dit	be-
roepsschrift	wat	 in	 de	 Raad	 van	 State	 op	
vrijdag	26	juni	verdedigd	moet	worden.

Het	is	de	laatst	mogelijke	stap	die	we	kun-
nen	 zetten	 om	 via	 de	 Raad	 van	 State	 de	
minister	te	bewegen	een	duidelijke	pas	op	
de	plaats	te	maken	met	uitbreiding	van	de	
gaswinning	in	Loon	op	Zand.
Op	 onze	 website	 (www.stopgasinloon.nl)	
zijn	alle	stukken	na	te	lezen.

Peter Flohr
Namens de burgerinitiatiefgroep   
‘Stop Gas in Loon’
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Kerkgang tweede pinksterdag

Maandag	tweede	pinksterdag	had	onze	pa-
rochiekerk	de	eer	om	door	de	NOS	in	beeld	
gebracht	 te	 worden	 vanwege	 de	 eerste	
misviering	 met	 kerkgangers.	 Zou	 het	 iets	
te	maken	hebben	met	het	feit	dat	ons	dorp	
nu	 landelijk	bekend	 is	vanwege	de	eerste	
coronapatiënt	in	Nederland?

Hoe	het	ook	zij:	in	een	anderhalve	minuut	
durend	 filmpje	werd	 een	 beeld	 geschetst	
van	 de	 viering	 en	 kregen	we	 korte	 inter-
views	 te	 zien	met	 pastoor	 Luijckx	 en	 en-
kele	aanwezige	parochianen.

Met	17	aanwezigen,	die	zich	tevoren	had-
den	moeten	 inschrijven,	 bleef	 het	 aantal	
ruim	onder	het	maximum	van	30	personen.		
Men	kijkt	misschien	de	kat	nog	even	uit	de	
boom?

Redactie Rond deToren

In liefdevolle herinnering

3 juli 2015        3 juli 2020

RIA TEUNISSEN – de BRUIN

Wij hopen dat ze je vleugels geven,
zodat je overal kunt komen.
Dat je terugkomt in onze dromen 
en met ons meevliegt door het leven…

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
 

Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Een leuk bericht om mee te beginnen: in 
het Land van Kleef loopt een paard rond 
dat ziek wordt van ‛menseneten’. Al-
thans dat stond op een bordje dat aan de 
afrastering van het weiland hangt.
(DK		20/5)

Kiosk
Frans	Timmers	en	Dany	de	Rijck,	de	nieu-
we	uitbaters	van	de	‛huiskamer	van	Loon’,	
krijgen	toch	steun	uit	het	noodfonds	voor	
corona.	Wethouder	Frank	van	Wel	heeft	dit	
via	zijn	partijgenoot	VVD-Tweede	Kamerlid	
Thierry	Aartsen	in	Den	Haag	kunnen	berei-
ken.	De	vlag	ging	uit	op	30	mei!	(BD	30/5)

Loonse mensen in de krant
Jansje	 van	 den	 Beukel-Weber	 uit	 de	Tijs-
mansstraat	overleed	op	20	april	op	84-ja-
rige	leeftijd	en	werd	op	23	april	begraven.	
De	buurt	deed	haar	uitgeleide	met	een	ere-
haag	in	de	straat.	(BD	25/4)
Jeanne	 Berkelmans-Vromans	 overleed	 op	
19	mei	in	de	leeftijd	van	89	jaar.	(BD	20/5)

Er	werden	door	Loonse	mensen	weer	prij-
zen	gewonnen:	Willy	van	Kuijk-Mathijssen,	
Dianne	 den	 Boer,	 Tonnie	 Hooijmaijers	 en	
Toos	Immerzeel-van	de	Leur.	(DK	20/5)

Lous	 Mommers	 ging	 na	 44	 jaar	 met	 pen-
sioen	na	haar	werk	als	onderwijzeres	aan	
verschillende	scholen	in	Waalwijk	en	Kaats-
heuvel.	 Haar	 kinderen	Aafke,	 Tess	 en	 Rik	
plaatsten	haar	foto	in	de	krant.	(BD	22/5)

Gemeente en politiek
De	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	 heeft	 de	 op-
ruimactie	 van	 achtergelaten	 fietsen	 afge-

rond.	De	actie	begon	op	29	april.
Met	het	afvoeren	van	de	laatste	24	fietsen	
is	op	18	mei	de	actie	afgerond.	De	verwij-
derde	 weesfietsen	 werden	 geregistreerd	
en	opgeslagen	bij	de	gemeentewerf.	Twee	
fietsen	 bleken	 gestolen	 en	 zijn	 gemeld	
aan	de	politie.	Tot	17	augustus	kunnen	de	
rechtmatige	 eigenaren	 hun	 rijwiel	 opha-
len.	Daarna	worden	ze	via	de	Fietsenbank	
uitgedeeld	 aan	 sociale	 minima	 of	 goede	
doelen.	(BD	19/5)

De	jaarrekening	van	2019	van	de	gemeente	
Loon	op	Zand	eindigt	met	een	 tekort	 van	
1,8	miljoen.	Dit	komt	vooral	door	de	wet-
houderspensioenen	 en	 het	 faillissement	
van	 het	 SMC	 (Werft	 en	 Wetering).	 Daar	
komt	voor	2020	de	corona-ellende	nog	eens		
overheen.	(BD	26/5)
Overigens	 staat	 Loon	hier	 niet	 alleen.	Op	
dezelfde	 dag	 bleek	 in	 het	 tv-programma	
‛Eén	Vandaag’	dat	87	%	van	de	Nederlandse	
gemeenten	 in	meer	of	mindere	mate	met	
financiële	 tekorten	te	maken	heeft,	voor-
namelijk	door	de	WMO-transitie	en	nu	door	
de	corona-maatregelen.

Wethouder	 Frank	 van	 Wel	 schreef	 op	 3	
juni,	dat	het	dreigend	tekort	inmiddels	ge-
halveerd	is	door	een	aantal	plannen	uit	te	
stellen.	“Als	 je	het	zo	bekijkt	hebben	we	
het	er	nog	niet	zo	slecht	van	afgebracht.”	
Veel	beleid	vond	wél	doorgang.	(DK	3/6)

Burgemeester	 Hanne	 van	Aart	 speelt	 een	
belangrijke	 rol	 bij	 de	 bestrijding	 van	 de	
drugscriminaliteit	 in	 Brabant	 samen	 met	
haar	collega’s	van	Breda,	Goirle	en	Vught.	
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Spotjes	 op	 de	 sociale	media	 en	 camera’s	
o.a.	bij	het	Blauwe	Meer	 leiden	 tot	meer	
meldingen,	waarmee	zij	‛hartstikke	blij’	is.	
(BD	30/5)

Op	29	mei	was	het	acht	 jaar	geleden	dat	
‛burgermoeder’	Ria	van	Hoek	op	62-jarige	
leeftijd	 overleed.	 De	Hoek-bankjes	 op	 de	
hoek	 van	 de	 Bergstraat	 en	 de	 Blauwloop,	
die	zij	bij	haar	voortijdig	afscheid	aan	ons	
cadeau	 deed,	 zijn	 een	 blijvende	 herinne-
ring	aan	haar.	(DK	3/6)

Herindeling
Een	opvallend	artikel	verscheen	in	de	krant	
na	Pinksteren,	de	dag	waarop	katholieken	
geloven,	dat	de	Geest	van	wijsheid	‛vaar-
dig’	 is	 geworden.	 Een	 levensgrote	 kran-
tenkop:	‛Haalt	Loon	op	Zand	jaar	2030?’	Is	
Loon	op	Zand	krachtig	genoeg	om	nog	jaren	
als	zelfstandige	gemeente	door	te	gaan?	Of	
zijn	de	inwoners	financieel	gezien	en	voor	
dienstverlening	 op	 termijn	 toch	 beter	 af	
in	een	grotere	fusiegemeente?	Deze	vraag	
over	de	bestuurlijke	toekomst	van	Loon	op	
Zand	 en	 eventuele	 herindeling	 is	 door	 de	
politieke	partijen	steeds	opzij	geschoven.	
“Dat	kan	nu	niet	langer”,	schrijft	de	krant:	
“de	gemeente	 kampt	 komende	 jaren	met	
een	 miljoenentekort	 en	 moet	 alle	 zeilen	
bijzetten	 om	 de	 voorzieningen	 op	 peil	 te	
houden.”

In	 het	 artikel	 wordt	 verwezen	 naar	 de	
werkgroep	 ‛Loon	 naar	 Tilburg’,	 die	 642	
handtekeningen	 verzamelde	 om	het	 kerk-
dorp	Loon	op	Zand	bij	de	gemeente	Tilburg	
te	doen	aansluiten.
In	 2019	 is	 in	 het	 coalitieakkoord	 van	 GB,	
VVD	 en	 Voor	 Loon	 een	 onderzoek	 aange-
kondigd	 naar	 de	 bestuurlijke	 toekomst	
van	 de	 gemeente.	 Dat	 gaat	 nu	 door	 een	
extern	 bureau	 uitgevoerd	worden.	 Kosten		
€	70.000,-	(BD	4/6)

De Wetering
De	 plannen	 voor	 de	 nieuwe	Wetering	 rie-

pen	op	19	mei	nog	tal	van	vragen	op	in	de	
Loonse	gemeenteraad.	Wat	zijn	gezien	de	
beperkte	 financiële	 middelen	 van	 de	 ge-
meente	de	risico’s	van	zo’n	kostbare	inves-
tering?

Alle	 partijen	 gunnen	 de	 mensen	 in	 Loon	
hun	 dorpshuis,	 de	 gedroomde	 huiskamer	
waarmee	 het	 burgerinitiatief	 in	 2016	 aan	
de	slag	ging.	Dana	Pollaert	(CDA)	had	moei-
te	met	het	nemen	van	een	‛hypotheek	op	
de	toekomst’.	Bart	van	Drunen	(Voor	Loon)	
wilde	 een	 integrale	 afweging	 maken	 bij	
de	 vaststelling	 van	 de	 Kadernota.	 “Nu	 al	
schrappen	 in	 het	 programma	 van	 eisen	 is	
kwaliteit	 inleveren,”	 zei	 hij.	 Peter	 Flohr	
diende	namens	Pro3	een	motie	in	om	met	
een	 aangepast	 en	 betaalbaar	 voorstel	 te	
komen	in	plaats	van	het	huidige	plan.

Wethouder	Jan	Brekelmans	(Voor	Loon)	be-
nadrukte	dat	er	nog	geen	eindrapport	ligt.	
Er	komt	nog	een	nadere	uitwerking	met	de	

Telefoon 0416 – 363742                                                                                               
www.glansrijk.nu      ans@glansrijk.nu                              M van Massages                                              

schoonheid – massages – NLP coaching – holistische geneeswijzen – workshops 
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financiële	 consequenties.	 Vast	 staat	 wel	
dat	verbouwing	van	het	bestaande	sociaal-
cultureel	centrum	samen	met	de	renovatie	
van	de	sporthal	volgens	het	programma	van	
eisen	7	miljoen	euro	zal	kosten.	Voor	sloop	
en	afschrijving	is	nog	eens	een	half	miljoen	
nodig.
Als	 het	 geplande	 hostel	 in	 het	 vroegere	
kloostergedeelte	niet	doorgaat,	moet	daar	
toch	 verbouwd	 worden.	 Dit	 is	 duurder		
(€	650.000,-),	maar	deze	extra	kosten	kun-
nen	worden	gecompenseerd	met	een	klei-
ner	middendeel	voor	het	toekomstig	multi-
functioneel	centrum.	(BD	19/5)

De	gemeente	mag	echter	bij	 het	 lopende	
plan	voor	de	nieuwe	Wetering	niet	dezelf-
de	fout	maken	als	bij	de	bouw	van	sporthal	
De	Werft	in	Kaatsheuvel,	toen	het	krediet	
van	5,2	miljoen	met	€	736.000,-	werd	over-
geschreden	 door	 gebrek	 aan	 controle	 en	
samenwerking,	 aldus	 de	 Rekenkamercom-
missie.	(BD	5/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Kloosterstraat	 11	 (vervanging	 kozijnen),	
Kraanven	 33	 (erfafscheiding	 en	 uitrit)	 en	
Heideweg	 (aanpassing	 fietsroute).	 (DK	
20/5)

Een	week	 later	werd	vermeld,	dat	er	een	
vergunning	 aangevraagd	 is	 voor	 Van	 den	
Hummelstraat	22	voor	een	afdak	in	de	ach-
tertuin.	 Vergunningen	 werden	 verleend	
voor	Van	den	Hummelstraat	31	(nokverho-
gende	dakkapel),	Andromeda	14	(dakkapel)	
en	Stellingmolenstraat	2	(raam	aanbrengen	
in	plaats	van	garagedeur.	(DK	27/5)

Ook	voor	Lindenlaan	3	werd	een	vergunning	
aangevraagd	om	een	waardevolle	boom	te	
mogen	 kappen	 en	 op	 Hoge	 Steenweg	 117	
mag	 een	 berging	 tijdelijk	 voor	 bewoning	
gebruikt	worden.	(DK	3/6)

  Café – Cafétaria                    
 

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

             
14 VERSCHILLENDE SMAKEN SCHEPIJS 

 SOFTIJS VANAF € 1,00 
9 SMAKEN MILKSHAKE’S 

RAKETJE,CALIPPO-COLA,TWISTER,CORNETTO’S 
KINDERBUENOCONE,KINDERBUENOSTICK, 

SCHATKISJE,VIER SOORTEN MAGNUMS 
 

Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 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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Volksuniversiteit
Jarenlang	 kregen	 wij	 de	 krantjes	 in	 de	
brievenbus	 van	 de	 Volksuniversiteit	 De	
Langstraat,	waarin	talrijke	cursussen	wer-
den	aangeboden.	Mede	onder	 invloed	van	
de	coronacrisis	 is	de	VU	gestopt	op	1	juni	
jl.	In	een	overzichtsartikel	wordt	terugge-
blikt	op	de	geschiedenis.	Daarin	komt	ook	
de	medewerking	van	Frans	van	Dongen	en	
Geert	van	Dongen	ter	sprake.	(DK	20/5)
Zorg en welzijn
Peter	Timmermans	en	Angelique	 staan	 in-
middels	 bekend	 als	 ‛Hartenboeren’.	 Hun	
bedrijf	aan	het	Kraanven	heeft	een	missie:	
vanuit	 een	 landelijke	 omgeving	 laten	 zij	
mensen	de	kracht	van	de	natuur	ervaren.	
Daarbij	 richten	 zij	 zich	 speciaal	 op	 poli-
tiemensen	 met	 een	 trauma,	 mensen	 die	
burn-out	klachten	hebben	of	midden	in	een	
rouwproces	zitten	én	op	mensen	die	meer	
willen	 leren	 over	 een	 volledig	 ecologisch	
verantwoorde	levensstijl.
Zij	hebben	nu	extra	grond	aangekocht	waar	
ze	 een	 voedselbos,	 een	 ‛yurt’	 (Mongoolse	
reizigerstent)	en	een	Tinyhouse	willen	re-
aliseren.	Het	geheel	moet	zelfvoorzienend	
worden.	Zij	hebben	een	en	ander	al	met	de	
buurt	besproken.	(DK	3/6)
Bedrijven
Het	 gaswinningsbedrijf	 Vermilion	 Energy	
heeft	 een	 milieuvergunning	 aangevraagd	
bij	de	Minister	van	Economische	Zaken	en	
Klimaat	 om	de	 installatie	 aan	 de	 Ruilver-
kavelingsweg	(bij	Scorpius)	te	voorzien	van	
een	anti-roestvoorziening.	(DK	27/5)
Wegen
Aan	de	Kloosterstraat	wordt	weer	gewerkt:		
de	 fietsstraat	wordt	 verbreed	met	 beton-
stroken	om	de	rijbaan	voor	de	auto’s,	die	
daar	 ‛gast’	 zijn	 te	 verbreden.	 Er	 worden	
zelfs	‛betonbewakers’	ingezet!	(DK	3/6)

Natuurbeheer
Door	de	aanhoudende	droogte	leggen	veel	
sparren	 in	de	Loonse	en	Drunense	Duinen	
het	loodje	volgens	boswachter	Lex	Querel-
le.	Ook	de	boeren	(Adrie	Bossers	van	ZLTO)	
en	het	waterschap	Brabantse	Delta	(Eveli-
ne	van	Groesen)	vrezen	een	daling	van	het	
grondwater.	(BD	26/5)

Milieu
Jack	IJpelaar	schreef	een	beschouwing	over	
milieumaatregelen	naar	aanleiding	van	een	
reis	naar	Noord-Amerika.	Hij	vraagt	zich	af	
of	het	zin	heeft	om	als	klein	landje	aller-
lei	maatregelen	te	nemen	om	het	milieu	te	
verbeteren	te	nemen	terwijl	de	rest	van	de	
wereld	gewoon	zijn	gang	gaat.	(DK	27/5)

Paarden
Al	vijftig	jaar	bestaat	er	een	paardenbede-
vaart	vanuit	Manege	van	Loon	naar	Elshout	
op	Hemelvaartsdag.	Die	ging	dit	 jaar	niet	
door	maar	Jan	van	Loon	vond	dat	paarden	
en	 ruiters	 een	 extra	 zegen	 wel	 konden	
gebruiken	 in	de	 coronatijd.	Diaken	Albert	
Soeterboek,	zelf	net	hersteld	van	corona-
infectie,	zegende	de	paarden	en	ruiters	op	
een		mooie	plek	in	het	bos.	(DK	27/5)

Niet pluis
In	 de	Willibrordusstraat	 is	 op	 18	mei	 een	
14-jarig	 meisje	 slachtoffer	 geworden	 van	
een	 poging	 tot	 straatroof.	 Ze	 werd	 die	
avond	 rond	 21.30	 uur	 naar	 de	 grond	 ge-
werkt	 door	 twee	 jonge	 mannen	 van	 zo’n	
16	 jaar	 oud.	Het	meisje	 bleef	 volgens	 de	
politie	 met	 een	 pijnlijke	 knie	 achter.	 De	
politie	vroeg	getuigen	om	zich	te	melden.	
(BD	22/5)

Tot	 zover	 de	 berichten	 van	 de	 afgelopen	
weken.	Nog	één	nummer	te	gaan	voor	de	
zomervakantie!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier
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‛Normaal gesproken’
We	 hebben	 weer	 ons	 best	 gedaan	 om	 er	
iets	 van	 te	maken.	 In	 deze	 Toren	 treft	 u	
dus	 niet	 te	 veel	 gemopper,	 geen	 gezeur,	
want	 ondanks	 de	 beperkingen	 blijven	 we	
de	krenten	in	de	pap		zien.	De	kersen	op	de	
taart.	Voor	jullie	en	door	jullie	geschreven.

Daarom	hopen	we	dat	u	het	volgende	doet,	
op	 z’n	 Loons	 gezegd:	 Zet	 un goei	bakske	
koffie	 of	 thee	 en	 leg	 wat	 lekkers	 op	 een	
klein	schoteltje.	Als	u	dan	nu	in	een	lekke-
re,	luie	stoel	gaat	zitten,	kunt	u	aan	deze	
letters	beginnen.	

We	hebben	geen	 idee	hoe	u	er	verder	bij	
zit:	 Eenzaam?	 Amper	 sociale	 contacten?	
Blij	dat	er	weer	bezoek	komt?	Collega’s	die	
weer	echt	in	beeld	komen?	De	toekomst	die	
weer	wat	minder	vaag	wordt?
‘Een mens gedijt het beste als hij plan-
nen kan maken’,	zo	vertelde	ons	moeder.		
Maar	 de	 plannen	 die	 we	 met	 zijn	 allen	
maakten	 zijn	 op	 veel	 plekken	 in	 de	 koel-
kast	 gezet:	Een	andere	baan	zoeken?	Een	
ander	huis	kopen?	Je	schoolstage	afmaken	
en	 je	 diploma	 ophalen	 in	 een	 feestelijke	
zaal	versierd	met	ballonnen?	Afstuderen	en	
daarna	een	grote	wereldreis	maken?	Eens	

een	 keer	 naar	 Zweden	 met	 de	 caravan?	
Naar	het	Gardameer?	Je	badkamer	verbou-
wen	of	op	een	andere	manier	je	spaargeld	
er	doorheen	jassen?	Nu	even	niet.	Afgezien	
van	het	feit	dat	het	gierend	druk	is	bij	de	
bouwmarkten,	 leven	 veel	mensen	 nu	wat	
zuiniger	dan	normaal.

Normaal
Normaal	 gesproken.	Maar	wat	 is	 eigenlijk	
normaal?	Normaal	gesproken	is	dat	iets	wat	
je	 op	 een	 gemiddelde	 dag	 zou	 doen.	 De	
hoogte-	en	dieptepunten	eraf.	Wat	je	dan	
overhoudt	 is	 ‘normaal’. Bedoelen	we	 dan	
gemiddeld,	 doorsnee? De	 Dikke	 van	 Dale	
vindt	er	het	volgende	van:

nor·maal	 	 	 	 	
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1. volgens de regel; = gewoon:

hij is niet normaal: niet goed bij zijn 
hoofd; normaal gesproken gewoonlijk;
niet normaal! uitroep als je iets zeer hef-
tigs ondergaat;
dat is de normaalste zaak van de we-
reld: dat is vanzelfsprekend

2. niet klein, maar ook niet groot:  
een normale portie

Bij	veel	mensen	merken	we	dat	het	begrip	
‛normaal’	 nu	 gebruikt	 wordt	 om	 de	 tijd	
aan	te	duiden	voordat	we	te	maken	kregen	
met	een	pandemie.	Voordat	we	als	Loon	op	
Zand	op	de	kaart	werden	gezet,	door	een	
virus	dat	de	wereld	over	leek	te	nemen,	of	
heeft	genomen…
Een	 periode	 met	 heel	 veel	 (nep)nieuws,	
persconferenties,	 de	 introductie	 van	 een	
doventolk,	 terechte	 of	 onterechte	 angst,	
doemscenario’s,	 complottheorieën	 over	
het	opzettelijk	uitzetten	van	een	onzicht-
bare	 vijand,	 uitgesproken	 irritaties	 naar	
het	 land	waar	het	 virus	 ontdekt	werd.	 Er	
zijn	 ook	 bizarre	 wereldleiders	 die	 maar	
handen	bleven	schudden	en	nu	allerlei	ta- 

MOBIEL: 06-21971018 
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bletten	 schijnen	 te	 slikken	 om	 niet	 door	
het	virus	bij	de	lurven	te	worden	gepakt	of	
ergens	in	een	knap	huis	stilletjes	bijkomen	
van	een	week	op	de	intensive	care.	

Vrijheid
Er	waren	ook	overvolle	 huizen	met	 thuis-
werkende	ouders	en	kinderen	die	 leerden	
videobellen	met	 school.	 Of	 die	 juist	 oma	
leerden	 FaceTimen	 of	 WhatsApp-ten	 met	
opa.	Oh,	we	misten	onze	dagelijkse	sleur-
dingetjes	en	sociale	contacten	en	er	waren	
vast	ook	irritaties.	Ook	al	hadden	we	elkaar	
-ooit-	zelf	uitgekozen:	we	waren	nog	nooit	
eerder	zó	 lang,	zó	dicht	bij	elkaar	 in	één	
huis.	Maar	wat	voor	iedereen	gold,	was	die	
beperking	van	onze	vrijheden.	En	dan	was	
onze	 lockdown	 nog	 beperkt,	want	 intelli-
gent.
En	vrijheid	 is	een	genot,	dat	merkten	we	
nu	maar	al	te	goed.	Een	prachtig	geschenk	
van	een	onbekende,	gulle	gever.	Generaties	
lang	keihard	voor	geknokt.	We	hebben	onze	
officiële	Bevrijdingsdag	pas	nog	 ‘gevierd’;	
thuis,	wel	te	verstaan.	De	meeste	mensen	
leken	zich	trouwens	netjes	te	houden	aan	
de	nieuwe	regels,	waarvan	niemand	weet	
hoe	lang	ze	nog	bestaan	en	of	we	ze	ooit	
-helemaal-	kwijt	zullen	raken?

Maar	behalve	deze	minder	prettige	maat-
regelen	waren	 er	 ook	 veel	mooie	 dingen,	
zeg!	 Soms	 vielen	 werkzaamheden	 weg	 of	
werkten	mensen	vanuit	huis,	zodat	je	zelf	
je	tijd	in	kon	delen.	Was	je	plots	een	soort	
van	eigen	baas.	Plotseling	zag	je	je	kinde-
ren	de	hele	dag,	leerde	je	elkaar	weer	eens	
van	 heel	 dichtbij	 kennen,	 deed	 je	 samen	
spelletjes,	 pakte	 je	 je	 hobby	 weer	 eens	
op,	bracht	je	de	halve	schuur	naar	de	stort	
of	begon	je	aan	die	kast	met	kleren	die	je	
toch	nooit	meer	gaan	passen.	

Je	verbaasde	je	over	de	hoeveelheid	bood-
schappen	die	je	iedere	week	het	huis	bin-
nen	moest	 sleuren,	 omdat	 iedereen	 thuis	
was.	 De	 wc-rollen	 vlogen	 letterlijk	 door	

het	riool	naar	buiten	en	misschien	was	dat	
hamsteren	 dan	 toch	 ineens	 niet	 zo’n	 gek	
idee?	Je	verbaasde	je	over	het	feit	dat	in	
Loon	 steeds	 alles	 te	 koop	 bleef,	 iets	wat	
de	grootste	supermarkt	van	Nederland	niet	
waar	kon	maken.
Je	liep	uitgebreider	met	je	hond	dan	ooit	
tevoren.	Na	die	kwakkelige	winter	verwel-
komden	we	de	 zon	 op	 onze	door	 de	 cen-
trale	 verwarming	 uitgedroogde	 huidjes.	
Daarna	maakten	we	de	allermooiste	lente	
mee,	van	top	tot	teen.	Als	we	post-corona	
waren,	juichten	we	hardop	omdat	we	stil-
letjesaan	opknapten	en	onze	neus	na	we-
ken	 opeens	 de	 heerlijke	 voorjaarsgeuren	
van	bijvoorbeeld	seringen	weer	rook.		We	
zagen	 veel	 creatieve	 ideeën,	 luisterden	
weekendenlang	naar	het	gezellige	gezwets	
van	 een	 lokale	 radio,	 volgden	 fietsrondes	
voor	het	goede	doel,	kookten	voor	de	bu-
ren.	We	 waren	 weer	 eens	 echt	 zuinig	 op	
elkaar,	vooral.	Het	is	teveel	om	op	te	noe-
men.

En	dat	alles	met,	of	juist	door	een	lelijk	vi-
rus	met	een	legere	agenda	dan	je	ooit	had	
gedacht	tot	gevolg.	Maar	stiekem	genoot	je	
ook	van	die	witte	bladzijde	die	zich	iedere	
dag	aandiende…	net	als	wij	bij	de	Toren.
Houd	wat	vast	van	dat	gevoel!

Lonneke

Elke lege bladzijde vraagt om 
een nieuw begin...



34

M
UZ

IEK
 BI

J D
E B

SO
Vo

or
 ki

nd
er

en
 va

n g
ro

ep
 1 

to
t e

n m
et

 7,
 ge

ze
llig

 ze
lf 

m
et

 m
uz

iek
 en

 ri
tm

e a
an

 de
 sl

ag
. Z

ow
el 

za
ng

 al
s 

in
str

um
en

te
n.

 

In
 5 

bl
ok

ke
n v

an
 5 

les
se

n.
 In

sc
hr

ijv
en

 pe
r b

lo
k i

s 
m

og
eli

jk.
 Pe

r b
lo

k i
s e

r e
en

 an
de

r t
he

m
a.

 Le
ss

en
 zi

jn
 

op
 m

aa
nd

ag
 m

et
ee

n n
a s

ch
oo

l (l
oc

at
ie:

 Bs
De

 
Bl

ok
ke

nd
oo

s),
 

Zit
 je

 bi
j d

e B
SO

? J
e w

or
dt

 va
n d

aa
ru

it 
ge

br
ac

ht
 en

 
ge

ha
ald

.

Ko
ste

n:
 In

fo
rm

ee
r v

rij
bl

ijv
en

d b
ij B

er
na

de
tte

 Es
se

rs

Cu
rsu

sa
an

bo
d S

tic
ht

ing
 M

uz
iek

op
lei

din
g L

oo
n o

p Z
an

d

M
ee

do
en

 of
 m

ee
r i

nf
o:

 

Vu
l d

ez
e s

tro
ok

 in
 en

 le
ve

r h
em

 in
 bi

j B
er

na
de

tte
 Es

se
rs,

 G
ild

ew
eg

 87
, 

51
75

 SR
 Lo

on
 op

 Za
nd

 of
 m

ail
 na

ar
 be

rn
ad

et
te

_e
sse

rs@
ho

tm
ail

.co
m

Na
am

:…
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

… 
Ad

re
s:…

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
…

Po
stc

od
e w

oo
np

laa
ts:

……
……

……
……

……
……

……
……

……
…

Te
lef

oo
nn

um
m

er
:…

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

.
E-M

ail
ad

re
s:…

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
….

.
Ge

b.
da

tu
m

:…
……

……
……

……
……

….
.

Ik 
wi

l g
ra

ag
 de

eln
em

en
 aa

n:
 

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
inv

ull
en

 w
at

 va
n t

oe
pa

ssi
ng

 is
, o

f v
ra

ag
 m

ee
r i

nf
or

m
at

ie 
bij

 Be
rn

ad
et

te

M
UZ

IEK
IN

ST
RU

M
EN

T L
ER

EN
 B

ES
PE

LE
N.

Zo
we

l b
la

as
-a

ls 
sla

gw
er

kin
str

um
en

te
n.

 
De

 in
di

vid
ue

le 
les

se
n w

or
de

n g
eg

ev
en

 do
or

   
ge

kw
al

ifi
ce

er
de

 do
ce

nt
en

. 

W
aa

r:
De

 W
et

er
ing

 
W

an
ne

er
:

Tij
ds

tip
 en

 da
g i

n o
ve

rle
g d

oc
en

t
Ko

ste
n:

In
fo

rm
ee

r v
rij

bli
jve

nd
 bi

j 
Be

rn
ad

et
te

 Es
se

rs

PR
OE

FL
ES

SE
N 

M
UZ

IEK
IN

ST
RU

M
EN

T
W

il j
e e

en
 ke

er
 ui

tp
ro

be
re

n h
oe

 he
t i

s o
m

 ee
n m

uz
iek

ins
tru

m
en

t t
e b

es
pe

len
 

en
 da

ar
 oo

k l
es

 op
 te

 kr
ijg

en
? D

an
 ku

n j
e e

en
 G

RA
TIS

 pr
oe

fle
s k

rij
ge

n o
p e

en
 

in
str

um
en

t w
aa

ro
p b

in
ne

n d
e S

tic
ht

in
g M

uz
iek

op
lei

din
g l

es
 w

or
dt

 ge
ge

ve
n.

Aa
nv

an
g:

zo
 sn

el 
m

og
eli

jk
W

aa
r:

in 
ov

er
leg

 m
et

 do
ce

nt
 (m

ee
sta

l d
e W

et
er

ing
)   

W
an

ne
er

:
da

g e
n t

ijd
 in

 ov
er

leg
 m

et
 do

ce
nt

.
Ko

ste
n:

1 p
ro

ef
les

 gr
at

is 

SP
EL

EN
DE

RW
IJS

M
UZ

IEK
Sp

ec
iaa

l v
oo

r g
ro

ep
 4 

en
 5.

 Je
 le

er
t i

n 3
0 l

es
se

n 
va

n 4
5 m

in
ut

en
 w

at
 m

uz
iek

 is
. J

e g
eb

ru
ikt

 
m

uz
iek

in
str

um
en

te
n,

 ga
at

 zi
ng

en
 en

 be
we

ge
n 

op
 m

uz
iek

. O
ok

 le
er

 je
 ee

nv
ou

dig
e r

itm
es

 le
ze

n 
en

 sp
ele

n.

Aa
nv

an
g c

ur
su

s: 
ee

rst
e w

ee
k o

kt
ob

er
 20

20
 

(G
AA

T D
OO

R B
IJ 

M
IN

IM
AA

L 1
0 C

UR
SIS

TE
N)

 

W
aa

r: 
 

Bs
De

 Vl
ind

er
bo

om
* 

W
an

ne
er

:
m

aa
nd

ag
 18

.45
 uu

r –
19

.30
 uu

r*
 

Ko
ste

n:
In

fo
rm

ee
r v

rij
bli

jve
nd

 bi
j 

Be
rn

ad
et

te
 Es

se
rs

* O
nd

er
 vo

or
be

ho
ud



35

We mogen weer ‘terrassen’

Zondag	15	maart	om	18.00	uur	ging	de	ge-
hele	 horeca	 op	 slot	 en	 na	 een	 lockdown	
van	 twee	 maanden,	 zeventien	 dagen	 en	
achttien	 uur	 mochten	 de	 horecaonderne-
mers	hun	zaken	weer	heropenen	en	wel	op	
maandag	 1	 juni,	 2e	 pinksterdag	 om	 12.00	
uur.

Het	is	nog	anderhalf	uur	voor	de	opening,	
op	deze	zonovergoten	dag	als	ik	een	kijkje	
ga	nemen	bij	De	Kiosk.	Frans,	Dany	en	hun	
personeelsleden	zijn	druk	in	de	weer,	zowel	
binnen	als	buiten,	met	nog	de	nodige	laat-
ste	 voorbereidingen.	 De	 puntjes	 worden	
op	 de	 i	 gezet,	 want	 het	 heeft	 de	 nodige	
hoofdbrekens,	kopzorgen	en	euro’s	gekost	
om	deze	onzekere,	moeilijke	periode	door	
te	kunnen	komen.	En	nu	is	het	zaak	om	te	
kunnen	voldoen	aan	de	gestelde	maatrege-
len	van	het	‘1	juni-horeca-pakket’.

Frans	 Timmers	 geeft	 aan	 dat	 er	 vast	 nog	
wel	zaken	zullen	zijn	die	of	vergeten	zijn,	
of	 anders	 of	 beter	 kunnen,	 maar	 dat	 is	
niet	erg.	“Eerst	maar	eens	draaien	en	dan	
bijsturen	en	ingrijpen	waar	nodig!	Het	be-
langrijkste	is	dat	we	vanaf	12.00	uur	weer	
gasten	kunnen	verwelkomen	en	ze	mogen	
voorzien	van	hun	natje	en	droogje.	De	no-
dige	reserveringen	zijn	al	geplaatst	en	dat	
is	een	prettig	begin!”

De	redactie	van	Rond	de	Toren	wenst	alle	
horecaondernemers	van	ons	dorp	veel	suc-
ces	en	het	nodige	werkplezier,	nu	we	weer	
mogen	‘terrassen’!	Het	begin	was	in	ieder	
geval	veelbelovend	tijdens	die	zonovergo-
ten	tweede	pinksterdag!

Redactie: Kitty van Merode

 °Een volledig ‛coronaproof’-terras stond maan-
dag 1 juni klaar voor ontvangst van de eerste 
gasten na 15 maart. (Foto: RdT)
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Sportactiviteiten Kasteelweide   
samen met jongerenwerk R-newt

Op	3	juni	heeft	het	jonge-
renwerk	 R-newt	 (Contour-
deTwern)	een	buitensport-
activiteit	 georganiseerd	
voor	 kinderen	 van	 groep	
6,	7	en	8	uit	Loon	op	Zand.	
Er	 stonden	 drie	 acitivitei-

ten	gepland:	voetbal,	knotshockey	en	een	
bootcamp.	Vanwege	het	warme	weer	heb-
ben	wij	van	de	bootcamp	twee	waterspel-
letjes	 gemaakt.	 De	 aanmeldingen	 gingen	
wat	 traag,	 maar	 uiteindelijk	 hebben	 wij	
zo’n	 20	 jongeren	 vermaakt	met	 de	 leuke	
spelletjes.	
De	kinderen	waren	erg	enthousiast	en	had-
den	 leuke	 feedback	 over	 de	 middag.	 We	
hebben	zelfs	van	kinderen	het	aanbod	ge-
kregen	om	mee	te	helpen	met	het	organi-
seren	van	de	buitenbioscoop	die	op	20	juni	
in	De	Kuip	plaatsvindt.	Al	met	al	was	het	
een	leuke	en	sportieve	middag!

Caroline Vromans
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KIEN’s Kolumn
Vredesduif
“Alle duiven op de Dam, sjalalalie,   
sjalalala,     
ja die weten hoe het kwam, sjalalalie, 
sjalalala,    
want ze zaten op je schoot, sjalalalie, 
sjalalala,     
en je gaf ze stukjes brood, sjalalalie   
sjalalala.”

Voor degene die het heeft gemist, op 1 
juni stroomde de Dam in Amsterdam vol 
met 5.000 mensen die meededen aan 
een solidariteitsprotest tegen het geweld 
tegen de zwarte gemeenschap in Ame-
rika en Europa.

Ons land is nu naast de Damduiven en 
Damschreeuwers als gevolg hiervan ook 
nog de Damcoronaverspreider rijker. Of 
het als ‛woord van het jaar’ in de Van 
Dale komt weet ik niet, maar zeg nou 
zelf; was dat een heel goed idee? Voordat 
ik de verkeerde indruk wek, wil ik voorop 
stellen dat ik voor 100% achter de ach-
terliggende gedachte van dit protest sta 
en respect heb voor de mensen die het ri-
sico namen om op de Dam te gaan staan.

Wat me wel ontzettend tegenvalt, is hoe 
het protest toch wel een beetje uit de 
hand is gelopen. Is net uit onderzoek ge-
bleken dat zingen en hard praten de ver-
spreiding van het virus bevordert, staat er 
van die 5.000 man minstens de helft zon-
der mondkapje op te schreeuwen. Ook 
de 1,5 meter afstand had men naast het 
mondkapje op de keukentafel laten lig-
gen. Ik denk oprecht dat heel veel men-

sen wel hebben geprobeerd afstand te 
houden, maar je hoeft er maar een paar 
eigenwijzen bij te hebben.

Hebben we in ons land zo hard ons best 
gedaan om die verdomde curve plat te 
slaan, is in één uur tijd het gezwoeg van 
drie maanden teniet gedaan. Dat zullen 
de horeca-ondernemers in de hoofdstad 
vast niet fijn vinden als straks de corona-
maatregelen in Amsterdam weer worden 
aangescherpt door een nieuwe uitbraak. 
Maar wees gerust, wij hier in Brabant zijn 
veilig. Amsterdammers komen niet graag 
‘buiten de ring’ en in ‘de provincie’.

Ik weet het, de Rond de Toren is een 
Loons blad en dit gaat niet over Loon, 
maar soms zijn er belangrijkere dingen 
die andere zaken weer in perspectief 
plaatsen. Ik wilde namelijk eerst mijn 
column wijden aan de eigenwijze 60-plus 
generatie. Ik liep namelijk van de week 
weer eens langs de snackbar en daar 
staan dan weer 4 mensen, 60-plus, zeker 
niet allemaal uit hetzelfde huishouden 
(te herkennen aan niet-overeenkomende 
fietsen en fietstassen), een ijsje te eten 
en tegelijkertijd wilde verhalen te vertel-
len op veel te korte afstand van elkaar. 
Dat is zeker niet de eerste keer dat ik 
dat soort taferelen aanschouw. Ik moet 
toegeven dat ik ook wat minder strak in 
de leer zit sinds de kinderen weer naar 
school mogen, maar afstand houden is 
wel het minste wat we kunnen doen. Het 
is wat ik net al zei: je hoeft er maar een 
paar eigenwijze grijze duifjes tussen te 
hebben.

Maar, in vergelijking met alle stront die er 
aan de knikker is in Amerika, is dit maar 
een Loonse duivenflats.
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De historie van....
In de serie ‛De historie van…’, die we in deze 
editie introduceren, worden totaal verschil-
lende onderwerpen behandeld die ons leven 
hebben bepaald en/of nog steeds bepalen. De 
inhoud ervan, die samengesteld wordt door 
de redactie, is grotendeels vergaard via di-
verse internet websites.

De historie van bankbiljetten 
in Nederland

Het	eerste	bankbiljet	werd	in	1661	in	om-
loop	gebracht	door	de	Zweedse	‘Bank	van	
Stockholm’.	 Ook	 de	 ‘Bank	 of	 England’	
bracht	 al	 vroeg	 haar	 eerste	 bankbiljet	 in	
omloop.	 Het	 betrof	 een	 biljet	 met	 een	
waarde	van	555	pond	dat	in	1699	werd	uit-
gegeven.	

Nederlandse bankbiljetten 
Als	eerste	bankbiljetten	 in	Nederland	kan	
men	 de	 ‘assignaten’	 beschouwen	 die	 in	
de	Franse	tijd	(1795-1813)	door	de	Franse	
regering	ook	 in	Nederland	 in	omloop	wer-
den	 gebracht.	 Oorspronkelijk	 waren	 het	
waardepapieren,	 die	 vanaf	 1790	 werden	
uitgegeven	 door	 de	 Franse	 revolutionaire	
regering,	 gedekt	 door	 hypotheken	 op	 on-
roerende	goederen,	waaronder	onteigende	
kerkelijke	 bezittingen.	 Het	 gebruik	 ervan	
werd	echter	één	grote	fiasco,	omdat	deze	
waardepapieren	ten	onrechte	als	geld	werd	
gebruikt.

Roodborstjes 
In	1813	werd	Nederland	opnieuw	zelfstan-
dig.	 Koning	Willem	 I	wilde	 zo	 snel	moge-
lijk	 een	 nationale	 bank	 oprichten	 om	 de	
geldomloop	 te	 verbeteren.	 Mede	 doordat	
Willem	 I	een	aanzienlijk	deel	van	het	be-
nodigde	kapitaal	zelf	fourneerde,	kon	al	in	
1814	De	Nederlandsche	Bank	(DNB)	worden	
opgericht.	Deze	kreeg	het	recht	om	bank-
biljetten	uit	te	geven.
De	eerste	biljetten	 kwamen	een	week	na	
de	opening	van	De	Nederlandsche	Bank	in	
omloop:	de	zogenaamde	‘Roodborstjes’.

Deze	 waren	 alleen	 beschikbaar	 in	 grote	
coupures	 en	 bij	 het	 publiek	 niet	 erg	 po-
pulair.	De	biljetten	moesten	met	de	hand	
worden	 ingevuld,	 wat	 de	 uitgifte	 van	 de	
biljetten	tijdrovend	maakte	en	ze	ook	ge-
voelig	maakte	voor	fraude.	Op	latere	ver-
sies	werd	in	ieder	geval	het	bedrag	voorge-
drukt.	De	biljetten	waren	nog	geen	wettig	
betaalmiddel:	 men	 was	 niet	 verplicht	 ze	
aan	te	nemen.
De	 laatste	 ‘roodborstjes’	werden	uitgege-
ven	in	1862	en	bleven	geldig	tot	1921.

Het ‘Tientje van Lieftinck’
Het	zuiden	van	Nederland	werd	al	in	1944	
bevrijd,	 en	 hier	 werden	 in	 de	 Verenigde	
Staten	 gedrukte	 muntbiljetten	 in	 omloop	
gebracht.	Na	de	bevrijding	van	het	gehele	
land	in	mei	1945	moest	het	gehele	geldwe-
zen	worden	 gesaneerd.	Alle	 (grote)	 bank-
biljetten	 moesten	 worden	 ingeleverd	 en	
bankrekeningen	 werden	 geblokkeerd	 tot-
dat	duidelijk	was	of	de	gelden	legaal	waren	
verkregen.	Om	in	de	eerste	levensbehoef-
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ten	 te	 kunnen	 voorzien,	 kreeg	 iedereen	
een	bedrag	van	10	gulden,	het	zogeheten	
‘Tientje	van	Lieftinck’,	naar	de	toenmalige	
minister	van	Financiën.	Het	was	in	de	eer-
ste	jaren	na	de	oorlog	niet	mogelijk	om	zil-
veren	guldens	en	rijksdaalders	aan	te	ma-
ken,	door	de	hoge	zilverprijs	en	de	slechte	
economische	 toestand.	Men	bleef	daarom	
aangewezen	op	zilverbons,	en	in	1949	werd	
zelfs	een	nieuw	muntbiljet	 in	omloop	ge-
bracht,	 met	 de	 beeltenis	 van	 de	 nieuwe	
koningin,	Juliana.

werd	ook	wel	zonnebloem	of	‘brammetje’	
genoemd	en	het	biljet	van	honderd	gulden	
de	‘snip’.

Vervanging door de euro
Toen	op	1	januari	2002	de	gulden	werd	ver-
vangen	door	de	euro,	bleven	de	guldens	tot	
28	 januari	 2002	 nog	wettig	 betaalmiddel.	
In	 deze	overgangsperiode	mocht	met	 gul-
dens	en	euro’s	worden	betaald.

De	 bankbiljetten	 van	 Nederland	 zijn	 ge-
drukt	en	in	omloop	gebracht	van	1814	tot		
1	 januari	 2002,	 toen	 de	 euro	 werd	 inge-
voerd.	Diverse	biljetten	hebben	bijnamen	
gekregen.
Zo	 had	 het	 biljet	 van	 vijfentwintig	 gul-
den	 van	 1860	 tot	 1923	 een	 gele	 kleur	 en	
werd	 daarom	 al	 snel	 ‘geeltje’	 genoemd.	
Deze	bijnaam	is	blijven	bestaan	tot	en	met	
2002,	 terwijl	 in	 de	 tussentijd	 verschillen-
de	 anders	 gekleurde	 ontwerpen	 de	 revue	
hebben	gepasseerd.	Het	biljet	van	duizend	
gulden	had	de	bijnaam	‘rooie	rug’,	naar	de	
rode	achterzijde	die	de	biljetten	in	de	19e	
eeuw	hadden.	Het	biljet	van	vijftig	gulden	

Hierna	mochten	de	oude	munten	en	bank-
biljetten	tot	1	januari	2003	worden	gestort	
bij	alle	banken.	Muntgeld	mocht	tot	1	janu-
ari	2007	worden	gewisseld.	Het	meeste	pa-
piergeld,	dus	de	bankbiljetten	in	guldens,	
kan	nog	tot	2032	ingewisseld	worden	bij	De	
Nederlandsche	 Bank,	 hoewel	 voor	 enkele	
biljetten	een	eerdere	uiterste	datum	geldt.

Bronnen: Historieknet; Wikipedia.
Bewerking: Redactie Rond de Toren
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Voor een duurzame wereld,   
hier en daar…
Plukfruit aan de Ecliptica

Een	lint	van	plukfruitlocaties	door	de	hele	
gemeente,	 dat	 is	 het	 plan	 van	 Stichting	
Wereldgemeente	Loon	op	Zand,	gebaseerd	
op	 het	 idee	 van	 de	 Plukroute	 in	 de	 wijk	
Stokhasselt	in	Tilburg-Noord.	Fruit-	en	no-
tenbomen	 of	 -struiken	 op	 openbare	 plek-
ken	in	de	wijken,	waar	buurtbewoners	naar	
hartenlust	van	kunnen	plukken.	Eten	uit	ei-
gen	buurt,	lokaler	kan	haast	niet.

Initiatief Wereldgemeente, uitgevoerd 
en onderhouden door buurtbewoners
Sinds	 voorjaar	 2017	 zijn	 er,	 samen	 met	
buurtbewoners	 en	 Samenwerkenaande-
wijk,	op	zes	verschillende	locaties	in	Kaats-
heuvel	en	Loon	op	Zand	bomen	en	struiken	
geplant.	Meestal	vond	dit	plaats	op	de	Na-
tionale	Boomfeestdag.	Een	overzicht	waar	

er	 al	 fruit-	 en	 notenbomen	 geplant	 zijn,	
is	 te	vinden	op	de	website	van	Wereldge-
meente	 Loon	 op	 Zand:	 http://www.we-
reldgemeenteloonopzand.nl/plukfruit.

Ook	de	boompjes	en	struiken	langs	het	wan-
delpad	aan	de	Ecliptica	zijn	geplant	door,	
en	op	aanvraag	van,	buurtbewoners	en	 in	
overleg	met	de	Gemeente.	De	contactper-
sonen	van	het	buurtinitiatief	hebben	laten	
weten	 dat	 er	 de	 afgelopen	weken	 op	 on-
regelmatige	basis	water	is	gegeven.	Nu	de	
droogte	blijft	aanhouden	is	er	per	buurtapp	
een	 ‘bewateringsschema’	afgesproken.	Zo	
zal	hopelijk	uitdroging	voorkomen	worden.

Nieuwe initiatieven welkom
Wilt	u	samen	met	buurt-	of	straatgenoten	
ook	plukfruit	 in	uw	buurt,	 laat	het	weten	
aan	 Wereldgemeente	 Loon	 op	 Zand	 via	
info@wereldgemeenteloonopzand.nl.
De	voorwaarden	zijn	dat	tenminste	75%	van	
de	buurtbewoners	het	een	goed	idee	vindt	
en	dat	er	onderling	afspraken	worden	ge-
maakt	over	het	onderhoud.	□

 °Boomplantdag op Virgo, 21 maart 2019.   
 (Eigen foto)

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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De winkelbel

De winkelbel ging tingelingeling en haastig 
stapt een aardig ding:
een meisje van een jaar of zeven,  
de winkel in van Juffrouw Greven.
 
Dag Juffrouw Greven, dag Margo.
Maar kindje lief mag jij maar zoo alleen
een boodschap komen halen,  
is moe niet angstig voor verdwalen?
 
Moe weet niet dat ik bij u ben:
ze was in de keuken weet u.
En toen ben ik vlug hier naar toe gelopen 
om stil voor moeke wat te kopen.
 
Wat is er dan mijn kleine meid,
’t is nu toch dunkt me nog geen tijd 
om voor Sint Nicolaas te zorgen?
Wel nee, maar moe is jarig morgen!

Ik heb 13 centen bij elkaar,
ja heus, dat is zo: tel ze maar.
Dit zijn er zes en dat zijn er zeven,
kunt u me daar wat moois voor geven?
 
Ja, zou u niet eens willen zien
of u hier voor ook hebt misschien,
een hangertje voor Moes horloge
of wel een aardig speldendoosje.
 
Horlogehangers heb ik niet,
alleen dee’ze ene: och die is zoo vuil
en stoffig, kijk eens even:
die kun je zoo aan Moe niet geven.
 
Maar speldendoosjes heb ik,
neen: zoo beeldig vind je er nergens geen, 
kijk hier zijn ze Gootje,
is dat geen prachtig mooi cadeautje?
 
Ja, keurig fijn, maar ’t zal toch wel
niet duurder zijn dan dertien centen  
wil ik hopen,
want anders kan ik het heus niet kopen.
 
Ja, eigenlijk kost het wel iets meer,
maar zie je voor zo’n enkele keer
wil ik het met de prijs wel schikken.
Je kunt dat zo precies niet mikken!
 
Daar ligt een vloeitje: geef eens aan,
nu het doosje hier maar in gedaan.
O ja: nog gauw een touwtje,
dan zal ’t zo wel gaan hè vrouwtje?
 
Ja! En u kunt er wis en zeker van op aan,
dat als wij morgen taartjes eten,
ik u stellig niet zal vergeten!

Een gedicht van toen...

Oud-plaatsgenoot	Gerard	Spapens	 stuurde	
ons	onderstaande	gedicht	met	als	commen-
taar:

“Dit	gedichtje	is	door	mijn	moeder	geleerd	
op	de	kleuter-	of	lagere	school	in	Dreumel	
(Land	 van	 Maas	 en	 Waal),	 ergens	 tussen	
1910	en	1915.

Mijn	moeder	Jet	Spapens-Luijpen,	vroeger	
woonachtig	 op	 de	 Hoge	 Steenweg	 (nu	 nr.	
41)	en	na	het	overlijden	van	mijn	vader	la-
ter	 in	1977	getrouwd	met	Bart	van	Noije,	
declameerde	het	65	jaar	later	nog	vlot	uit	
het	hoofd	aan	haar	kleinkinderen.

Om	het	gedicht	niet	verloren	te	laten	gaan	
(en	het	later	weer	aan	onze	kleinkinderen	
door	 te	 geven)	heeft	 ze	het	enkele	 jaren	
voor	haar	dood	op	papier	gezet.	Misschien	
maakt	 het	 ook	 kans	 om	 in	Rond	de	Toren	
opgenomen	te	worden?”
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Kerkberichten van 20 juni  
tot en met 10 juli

Met	 ingang	 van	 1	 juni	 zijn	 de	 kerken	 in	
onze	 parochie	weer	 open.	 Er	mogen	 der-
tig	 mensen	 aanwezig	 zijn.	 Als	 u	 naar	 de	
kerk	wilt	komen	in	de	maand	juni	dient	u	
te	 reserveren	 via	 het	 secretariaat	 (0416-
361215).	U	kunt	ook	via	de	website	het	re-
serveringsformulier	invullen.	Vanaf	14	juni	
zal	de	H.	Communie	volgens	een	protocol	
weer	 mogen	 worden	 uitgereikt.	 Vanaf	 1	
juli	mogen	er	100	mensen	aanwezig	zijn	in	
de	kerk.	 I.v.m.	de	veilige	afstand	van	1,5	
meter	in	de	kerk	zullen	er	rode	hartjes	op	
de	kerkbanken	en	zitplaatsen	in	onze	paro-
chiekerken	worden	geplaatst	die	aangeven	
waar	u	kunt	gaan	zitten.	Bij	alle	ingangen	
van	onze	kerken	staat	desinfecterende	gel	
om	uw	handen	te	reinigen.	

Omdat	er	niet	wordt	gecollecteerd	kunt	u	
bij	het	uitgaan	van	de	kerk	eventueel	een	
collectegift	 in	 de	 daarvoor	 bestemde	 bus	
doen.	 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.

Ook	in	de	maand	juni	blijft	het	mogelijk	om	
in	de	portalen	van	de	St.	Jan	in	Kaatsheu-
vel	en	de	kerk	in	Loon	op	Zand	een	kaars	op	
te	steken	bij	Maria.	De	portalen	van	beide	
kerken	 zijn	 open	 van	 9.00	 uur	 tot	 17.00	
uur.	De	eucharistieviering	in	Venloene	kan	
helaas	nog	geen	doorgang	vinden.

Voor het eerst sinds maanden weer 
naar de kerk
De	 eerste	 eucharistievieringen	met	maxi-

maal	dertig	gelovigen	in	Loon	op	Zand,	de	
St.	Jan	in	Kaatsheuvel	en	in	De	Moer	waren	
bijzonder.	Er	was	zeker	nog	plaats	genoeg,	
maar	meldt	u	altijd	aan!
Liturgie	 vieren	 bestaat	 uit	 samenkomen,	
God	danken,	bidden,	je	opgenomen	voelen	
in	het	geheel,	bevestigd	weten	als	mens	en	
gelovige	 in	 de	 parochiegemeenschap,	 het	
Verbond	van	liefde	vieren	dat	God	met	ons	
heeft	 gesloten	 en	 onderhoudt.	 Dit	 komt	
ook	tot	uiting	in	zang.	Zoals	u	weet	kunnen	
de	koren	die	ons	lief	zijn	voorlopig	niet	zin-
gen	i.v.m.	het	risico	op	overdracht	van	het	
coronavirus	 via	 zang.	 Ook	 de	 samenzang,	
het	antwoord	van	de	parochiaan	op	de	ac-
clamaties,	het	uiten	van	ons	katholieke	ge-
loof	in	de	liturgie,	het	bezingen	van	Gods	
liefde,	 is	momenteel	niet	toegestaan.	Wij	
ondervangen	 dit	 door	 stemmige	 voorzang	
i.c.m.	orgelspel.
Vanaf	14	juni	kunnen	gelovigen	weer	deel-
nemen	 aan	 de	 eucharistie	 en	 de	 heilige	
communie	 ontvangen.	 Deze	 wordt	 uitge-
reikt	 volgens	 protocol,	 de	 priester	 staat	
achter	een	doorzichtig	 scherm	dat	 is	 ver-
vaardigd	door	een	parochiaan	met	onder-
aan	een	kleine	uitsparing	waardoor	hij	de	
heilige	hostie	aan	de	gelovige	kan	aanrei-
ken	met	een	pincet.	Een	unieke	maatregel	
waarvan	 wij	 hopen	 dat	 dit	 echt	 tijdelijk	
mag	zijn.
Laten	wij	in	ieder	geval	dankbaar	zijn	om	
wat	 ons	 nu	 gegeven	 is	 en	 blijven	 hopen	
en	bidden	op	beter,	vollediger	vieren.	On-
danks	 alle	 beperkingen	 kunnen	 wij	 altijd	
Gods	liefde	delen	met	onze	medemens,	tot	
opbouw	 van	 onze	 geloofsgemeenschap	 en	
ons	persoonlijk	geluk.

Pastoor Luijckx

Zondag 21 juni, 12e zondag door het jaar;	
Vaderdag,	zang/muziek,	celebrant	pastoor	
Luijckx.	Kees	Wolfs,	Rien	en	Corrie	Haans–
van	 Loon,	 Jos	 Biemans,	 Jo	 Zijlmans–IJpe-
laar,	Christ	Vermeer,	Harrie	Huijbregts.
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Dinsdag 23 juni;	Jan	Vermeulen.

Zondag 28 juni, 13e zondag door het jaar;	
zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	
Liesbeth	 Brands–Wiercx,	maandelijkse	 ge-
dachtenis	 aan	 Ad	 Smulders,	 Jenny	 Noor,	
Paula	 van	 den	 Biggelaar–Spijkers,	 Jeanne	
Hamers-van	Leijsen.

Zondag 5 juli, 14e zondag door het jaar;	
zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx.	
1e	jaargetijde	Wim	Beerens,	maandelijkse	
gedachtenis	 aan	 Thom	 en	 Anny	 Ligthart–
Vermeer,	Cees	Beerens,	overleden	 familie	
Mulders–Moonen,	 ‘bijzondere	 intentie’,	
Mieke	van	Gorp–Beerens,	Loes	Vromans–van	
de	 Pas,	 Jan	 van	 Corstanje,	 Els	 Janssens–
Geerts	b.g.v.	verjaardag,	Piet	Horvers.

Vakantie pastoor Luijckx
Pastoor	Luijckx	zal	van	maandag	6	juli	tot	
en	met	 vrijdag	 24	 juli	met	 vakantie	 zijn.	
Diaken	Szejnoga	neemt	waar.	De	weekend-
vieringen	 worden	 voorgegaan	 door	 pastor	
Groos	met	assistentie	van	diaken	Szejnoga.	
De	 ochtendmissen	 in	 de	 dagkapel	 zullen	
in	 deze	 periode	 komen	 te	 vervallen.	 Het	
secretariaat	 is	 dagelijks	 bereikbaar	 van	
08.45–16.00	 uur	 via	 0416-361215.	 Buiten	
kantooruren	kunt	u	contact	opnemen	met	
Inge	 Mols	 06-12708462.	 Voor	 dringende	
pastorale	zaken	zoals	een	bediening	of	uit-
vaart.

Wij namen afscheid van:
Wil Baeten

Geboren	28	februari	1929	te	Alphen	en	Riel.	
Overleden	5	juni	2020	te	Loon	op	Zand.

Dat hij mag rusten in vrede!

Omzien naar elkaar, doen we samen!

Omzien	naar	elkaar.	Dat	is	volgens	een	re-
cente	peiling	onder	kerkgangers	de	belang-
rijkste	waarde	van	kerk-zijn.	Echt	contact,	
zorgen	 voor	 elkaar,	 en	 waar	 nodig	 pasto-
rale	of	diaconale	hulp,	dat	is	kerk-zijn	op	
z’n	best.	Maar	juist	het	omzien	naar	elkaar	
moet	 in	deze	tijd	van	corona	heel	anders	
vormgegeven	worden	dan	voorheen.

Nu	 parochianen	 niet	 zonder	meer	 kunnen	
samenkomen	 zoals	 ze	 gewend	 zijn,	 laten	
ze	 een	 ongekende	 creativiteit	 en	 veer-
kracht	 zien.	 Op	 allerlei	 manieren	 zoeken	
kerken	digitaal	contact	met	parochianen/
kerkleden	 om	 er	 voor	 elkaar	 te	 zijn.	 De	
kerken	doen	daarmee	fantastisch	werk	dat	
veel	mensen	mentaal	en	soms	ook	financi-
eel	op	de	been	houdt.

Als	kerkgemeenschap	zien	we	naar	elkaar	
om	en	in	de	toekomst	blijven	we	naar	el-
kaar	omzien	zowel	online	als	fysiek	binnen	
de	gestelde	richtlijnen.	Het	is	met	alle	be-
perkingen	 van	 deze	 tijd	 bijzonder	 om	 te	
merken	dat	we	dit	samen	kunnen!

Namens	de	 kerken	 in	 de	Parochie	H.	Wil-
librord	zou	ik	u	dan	ook	willen	vragen	om	
voor	onze	gemeenschap	te	bidden,	om	te	
blijven	zien	naar	elkaar	en	ons	te	steunen	
door	een	gift,	zodat	wij	in	de	anderhalve-
meter-samenleving	 samen	 kunnen	 blijven	
doen	wat	we	zo	graag	willen	doen:	omzien	
naar	elkaar	en	het	geloof	in	Jezus	Christus	
levend	houden	en	delen.	Wilt	u	een	extra	
gift	 overwegen?	 Daarmee	 ziet	 u	 immers	
ook	om	naar	die	parochiaan	die	het	moei-
lijk	heeft.

Omzien	 naar	 elkaar,	we	 doen	 het	 samen!	
Helpt	 u	 mee?	 Stort	 dan	 vandaag	 nog	 uw	
bijdrage	 op	 rekeningnummer	NL29 RABO 
0124 8331 01	t.n.v.	Parochie	H.	Willibrord	
o.v.v.	extra	gift	corona	en	bij	voorkeur	uw	
adres.	Alvast	heel	hartelijk	dank!

Pastoraal Team en Parochiebestuur



44

BORRELHAPJES EN-PLANKEN 
BBQ OP UW FEEST 

MAALIJDSERVICE MET  
WEEKEND SOEP 
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www.lekkergewoonuitloon.nl 
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KVK-Flitspeiling:

Zeven op de tien ondernemers  
verwacht coronacrisis te overleven

Circa	 zeven	 op	 de	 tien	 ondernemers	 ver-
wacht	dat	het	bedrijf	de	coronacrisis	(ze-
ker	of	waarschijnlijk)	zal	overleven.	Twee	
op	de	tien	kan	het	nog	niet	inschatten	en	
één	 op	 de	 tien	 verwacht	 de	 coronacrisis	
waarschijnlijk	 niet	 te	 overleven.	 Dit	 zijn	
enkele	 van	 de	 resultaten	 van	 de	 vierde	
KVK-Flitspeiling	onder	ruim	1800	onderne-
mers	 in	de	periode	van	14	 tot	en	met	24	
mei	2020.	Voor	de	sectoren	cultuur,	 sport	
en	recreatie,	detailhandel,	horeca	en	per-
soonlijke	 dienstverlening	 ligt	 dit	 aandeel	
iets	 lager.	 Hier	 verwacht	 namelijk	 zes	 op	
de	tien	van	de	ondernemers	de	coronacrisis	
te	overleven.

Focus ondernemers ligt bij vinden  
en behouden van klanten
Ondernemers	geven	aan	momenteel	vooral	
bezig	te	zijn	met	het	vinden	en/of	behou-
den	van	klanten.	Voor	ZZP-ers	geldt	dit	in	
grotere	mate	dan	voor	het	mkb.	Het	mkb	
is	 daarentegen	 relatief	 vaker	dan	ZZP-ers	
bezig	met	financiën	op	orde	brengen,	kos-
tenbesparingen	 realiseren,	 financiering	 of	
extra	kapitaal	vinden	en	interne	processen	
op	orde	brengen.	Bovendien	zijn	onderne-
mers	bezig	met	voorbereidingen	en/of	aan-
passingen	om	te	voldoen	aan	de	1,5	meter	
regel.

KVK-Flitspeiling
De	KVK-Flitspeiling	is	een	continue	meting	
van	een	beperkt	aantal	vragen	om	zicht	te	
krijgen	 op	 de	 impact	 van	 de	 coronacrisis	
en	 hoe	 ondernemers	 aankijken	 tegen	 de	
steunmaatregelen	van	de	Rijksoverheid.	De	
rapportage	over	de	vierde	Flitspeiling	is	te	
vinden	op	www.KVK.nl.	□

Uit	de	toelichting	die	respondenten	geven,	
blijkt	 dat	 ondernemers	 aangeven	 te	 kun-
nen	overleven	omdat	ze	veelal	voldoende	
buffers	 of	 reserves	 hebben	 opgebouwd,	
weinig	 vaste	 lasten	 hebben,	 overheids-
steun	 ontvangen,	 creatief	 zijn,	 maar	 ook	
omdat	 ze	 positief	willen	 blijven.	 De	 ove-
rige	drie	op	de	tien	ondernemers	verwacht	
waarschijnlijk	niet	te	kunnen	overleven	of	
kan	het	nog	niet	inschatten.	Men	geeft	aan	
dat	dit	bijvoorbeeld	komt	door	de	onzeker-
heid	over	het	binnenhalen	van	opdrachten	
of	klanten.
Verder	geeft	men	aan	dat	het	afhankelijk	
is	van	hoe	lang	de	crisis	nog	duurt	(en	hoe	
lang	 de	 maatregelen	 nog	 duren).	 Verder	
geven	 sommige	 ondernemers	 aan	 dat	 de	
schulden	niet	meer	zijn	af	te	betalen.

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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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Joehoe! Lunchroom ’t Benkske is weer open en…

We hebben leuk nieuws!
Wat	fijn,	er	mag	steeds	een	beetje	meer.	
Steeds	 een	 beetje	 meer	 vrijheid	 terug	
en	 steeds	 een	 beetje	 meer	 genieten	 van	
de	anders	 zo	normale	dingen.	 Steeds	een	
beetje	meer	samen	mogen	zijn.	Jeetje	wat	
klinkt	‛steeds	een	beetje	meer’	toch	fijn.

Vanaf	1	juni	mochten	de	deuren	van	Lunch-
room	 ’t	 Benkske	weer	 open.	Wat	 hebben	
we	hier	naar	uitgekeken.	Maar	wat	was	het	
spannend.	Alsof	je	aan	een	nieuwe	job	be-
gint.

Durven	de	mensen	wel	weer	te	komen?	Heb	
ik	er	alles	aangedaan	om	de	zaak	zo	in	te	
richten	dat	ik	me	aan	de	richtlijnen	van	het	
RIVM	kan	houden?	Zomaar	een	aantal	vra-
gen	die	door	mijn	hoofd	hebben	gespookt.

We mogen weer!
Maar	toen	was	daar	die	eerste	dag.	Samen	
met	 Thomas,	 een	 van	 mijn	 werknemers,	
waren	we	er	 helemaal	 klaar	 voor.	 En	dan	
komt	daar	die	eerste	klant	weer.	Yessssssss!	
Thomas	en	ik	hebben	de	hele	dag	met	een	
lach	op	ons	gezicht	rondgelopen.	Een	aan-
tal	keer	zeiden	we	tegen	elkaar.	“Fijn	joh,	
we	mogen	weer!”

Ook	de	klanten	zijn	blij	dat	ze	weer	kunnen	
genieten	van	een	hapje	en	een	drankje	en	
niet	te	vergeten	van	het	gezellige	praatje	
met	 de	 werknemers.	 Thomas	 straalt,	 de	
koffie	staat	klaar,	de	klanten	zijn	tevreden,	
het	terrasje	staat:	wat	wil	je	nog	meer?	

Leuk nieuws
Wat	 wil	 je	 nog	 meer?	 Een	 ALCOHOLVER-Een	 ALCOHOLVER-
GUNNING!	 Yes,	 Yes,	 Yes,	 die	 hebben	 we	
nu.	Vanaf	 vrijdag	19	 juni	 kun	 je	genieten	
van	een	heerlijk	wijntje	of	een	verfrissend	
biertje.	 Heerlijk	 toch	 op	 een	 zonnige	 zo-
merse	dag	een	lekkere	Radler	of	misschien	
toch	liever	een	speciaalbiertje	van	Texels.	
Het	 kan	 voortaan	allemaal	 bij	 Lunchroom	
’t	Benkske.	
Wil	je	lekker	komen	lunchen	reserveer	dan	
telefonisch	via	748025.	Of	stuur	een	appje	
naar	06-57269731.	E-mailen	kan	ook:		 	
infohetbenkske@gmail.com.

Wil	je	op	de	hoogte	blijven	van	het	laatste	
nieuws,	 acties,	 nieuwe	 gerechten	 of	 een	
kijkje	in	de	keuken	volg	ons	dan	op	Face-
book	&	Instagram:	
Lunchroomtbenkske.	□
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Dit jaar geen meerdaagse reis

Vijftien	jaar	op	rij	hebben	we	met	heel	veel	
plezier	voor	een	gezelschap,	wisselend	tus-
sen	16	en	28	personen,	in	de	vakantieperio-
de	een	meerdaagse	reis	georganiseerd.	Wij	
zijn	te	gast	geweest	bij	hotels	 in	o.a.	Ap-
pelscha	en	Valkenburg,	Didam,	Oldenzaal,	
Ootmarsum,	 Millingen	 aan	 de	 Rijn,	 Gaas-
terland,	Odoorn	 en	 vorig	 jaar	 in	 Luyksge-
stel.	Sommige	hotels	bevielen	ons	zo	goed,	
dat	we	daar	twee	en	bij	één	zelfs	drie	keer	
terug	 zijn	 geweest.	 We	 hebben	 genoten,	
mede	door	de	prima	onderlinge	sfeer.

Ook	 voor	 dit	 jaar	 hadden	 we	 al	 plannen	
gemaakt	 en	 optie	 genomen	 op	 hotel	 ‛Het	
Landhuis’.	Er	stond	weer	een	mooie	week	
op	 het	 programma.	 Er	was	 voldoende	be-
langstelling,	 we	 hadden	 er	 zin	 in.	 Tot	
het	 coronavirus	 roet	 in	 het	 eten	 gooide.	
We	hoopten	dat	het	snel	over	zou	gaan	en	
augustus	was	nog	ver	weg.	Maar	toen	door	
het	bestuur	besloten	werd	de	activiteiten	
van	 de	 SeniorenVereniging	 voorlopig	 tot	
één	 september	 te	 stoppen,	 realiseerden	
wij	ons	dat	de	meerdaagse	reis	dit	jaar	niet	
door	kon	gaan	en	hebben	we	de	optie	ge-
annuleerd.	Jammer,	maar	gezondheid	gaat	
bovenal.	We	hopen	op	volgend	jaar	beter!	
Wij	wensen	u	allen	het	allerbeste!

Met vriendelijke groet,
de activiteitencommissie

Helaas: geen midzomeractiviteiten

Zoals	iedereen	weet	organiseren	wij	ieder	
jaar	 in	 de	 vakantieperiode	 de	 midzomer	
activiteiten.	 Maar	 nu	 alle	 activiteiten	 stil	
liggen	vanwege	het	coronavirus,	durven	wij	
als	commissie	van	de	midzomeractiviteiten	

dit	jaar	geen	plannen	te	maken	om	dit	door	
te	laten	gaan.

Daarom	hebben	wij	in	overleg	met	het	be-
stuur	het	besluit	genomen	om	dit	jaar	tot	
onze	 spijt	 geen	 midzomeractiviteiten	 te	
organiseren.	 Wij	 vinden	 dit	 erg	 jammer:	
zeker	 omdat	 we	 altijd	 veel	mensen	 hier-
mee	 blij	 kunnen	maken	 die	 genieten	 van	
de	gezelligheid	om	samen	erop	uit	te	gaan,	
bijvoorbeeld	om	een	stad	te	bezoeken,	te	
fietsen,	te	wandelen,	ergens	een	activiteit	
te	 doen	 en	 aansluitend	 met	 de	 groep	 te	
eten	of	deel	 te	nemen	aan	de	driedaagse	
fietstocht	met	overnachting.	Wij	hopen	dat	
jullie	ons	besluit	kunnen	begrijpen	en	gaan	
ervan	 uit	 dat	 we	 volgend	 jaar	 weer	 een	
mooi	programma	kunnen	aanbieden.

Hopelijk	kunt	u	 toch	een	beetje	genieten	
van	de	zomer	en	wij	wensen	u	alle	goeds.	
Blijf	gezond!

Groeten van de midzomercommissie

Vermist

Sinds	twee	maanden	is	onze	kat	‘Beer-
tje’:	een		kleine	tijgerkleurig	kat,	ver-
mist	in	de	buurt	van	de	Hertog	van	Bra-
bantweg.
Als	 iemand	hem	gezien	denkt	 te	heb-
ben	en/of	weet	waar	deze	nu	is,	willen	
wij	u	vragen	contact	op	te	nemen	met	
ons	via	06-11018672.

Gezocht

Hulp	in	de	huishouden	voor	minimaal	3	
uur	per	week	in	Loon	op	Zand.	Reactie(s)	
naar	telefoon:	362407.
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Werkzaamheden in de  
Kloosterstraat

Vanaf	25	mei	wordt	er	al	gewerkt	aan	de	
verbreding	 en	 versteviging	 van	 de	 fiets-
straat	in	de	Kloosterstraat.	Langs	één	kant	
van	de	fietsstraat	ligt	vanaf	29	mei	al	een	
stevige	betonnen	rand.
Waarschijnlijk	 moet	 het	 beton	 een	 tijdje	
harden,	want	tijdens	de	tweede	week	van	
deze	operatie	was	er	geen	activiteit	te	be-
speuren.	De	werkzaamheden	zijn	klaar	op	
17	juni.

Spijtig
Het	is	spijtig	dat	bij	het	ontwerp	van	deze	
fietsstraat	niet	bedacht	is	dat	er	ook	brede	
landbouwvoertuigen	 en	 vrachtwagens	 van	
deze	weg	gebruik	maken	en	kunnen	blijven	
maken.	 Het	 achteraf	 herstellen	 van	 deze	
ontwerp-slipper	 leidt	 nu	 vast	 tot	 hogere	
kosten	die	 onze	 armlastige	 gemeente	 net	
in	 deze	 periode	 kan	 missen	 als	 kiespijn.	
	
Redactie: Ton Kalkers

 °Aanleg van de extra betonnen  
 randen. (Foto: Ruud Peters)

 °Foto: RdT.
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	°“Zouden de eigenaren van deze jeans uit hun spijkerbroek zijn gegroeid of zijn deze te ver 
versleten?”, vraagt maker van deze foto Ruud Peters zich af. Hij ontdekte dit tafereeltje op de 
Loonse Molenstraat: een ‛creatief staaltje van hergebruik’!
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Coronabruin
De	 leerlingen	 van	 ‘de	 Vlinderboom’	 kwa-
men	al	op	toerbeurt	naar	school:	de	helft	
van	de	klas	op	maandag	en	donderdag,	de	
andere	 helft	 op	 dinsdag	 en	 vrijdag.	 Veel	
leerlingen	 hadden	 al	 een	 aardig	 tintje	 na	
wekenlang	 thuiswerken	 mét	 mooi	 weer.	
Sinds	8	juni	zijn	de	basisscholen	als	eerste	
gestart	met	‘gewoon	naar	school	gaan’.

Nou	 ja,	 gewoon…?	
In	 ieder	 geval	 wel	
alle	 leerlingenen	 al-
lemaal	 tegelijk.	 En	
in	 de	 klas	 hoeven	
de	 kinderen	op	deze	
leeftijd	 onderling	

geen	1,5	meter	afstand	te	houden.	Geluk-
kig	maar,	want	anders	is	het	niet	te	doen.	
De	1,5	meter	afstand	bewaren	tot	de	leer-
kracht	is	al	lastig	genoeg	en	ook	nauwelijks	
haalbaar.	 Zeker	 in	 een	 bovenbouwgroep	
voelt	dat	raar.	De	leerlingen	die	nu	in	groep	
8	zitten	hoeven	nu	onderling	geen	1,5	me-
ter	 afstand	 te	 bewaren	 en	 na	 de	 zomer-
vakantie,	 als	 ze	 op	 de	middelbare	 school	
zitten	wel.	Scheelt	maar	een	kleine	 twee	
maanden	in	leeftijd.

Als	 je	 met	 het	 thema	 ‘uitvindingen’	 be-
zig	bent	 is	het	maar	een	kleine	stap	naar	
een	 corona-uitvinding.	 Nou,	 daar	 hebben	
de	 leerlingen	wel	 een	 idee	 bij.	 Een	 anti-
verveel-robot	bijvoorbeeld	of	een	winkel-
wagentje	met	zwaailicht	erop	dat	automa-

tisch	aangeeft	als	je	te	
lang	in	de	winkel	bent.
Mooi	 om	 verslagen	 en	
ervaringen	van	leerlin-
gen	terug	te	lezen.	De	
een	kan	zich	thuis	juist	
beter	 concentreren	
zodat	het	werk	sneller	
gemaakt	 is.	 “Soms	 is	
thuiswerken	 leuk,	 dan	

ben	 je	eerder	 klaar	en	heb	 je	meer	 vrije	
tijd.	Maar	soms	wil	ik	gewoon	naar	school	
want	één	keer	je	moeder	als	juf	is	genoeg	
haha.”	 Een	 ander	 vindt	 het	 coronavirus	
‘heel	 stom’:	 “Want	 ik	 heb	 mijn	 vrienden	
heel	 lang	 niet	 gezien.”	 Een	 van	 de	 leer-
lingen	heeft	het	 in	zijn	verslag	zelfs	over	
‘pestkonferensies’.

Tijdens	 de	 spellingsles	 kun	 je	 bij	 de	 ca-
tegorie	 ‘leenwoorden’	 en	 ‘samengestelde	
woorden’	 allerlei	 coronawoorden	 beden-
ken	 en	 bespreken.	 Coronadrive,	 corona-
vrees,	etc.	Coronabruin	blijkt	dan	een	van	
de	weinige	 coronawoorden	met	 een	 posi-
tieve	klank.

Jenaplanbasisschool De Vlinderboom
Anja van Riel
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Vrijwilligers gezocht: bouw mee aan de Educatieve Boerderij!

Zoals	te	lezen	was	in	Rond	de	Toren	van	13	
mei	 zijn	wij	 bezig	 om	op	de	Pauwelshoe-
ve	 de	 Educatieve	 Boerderij	 van	 de	 grond	
te	 krijgen.	 Dit	 unieke	 project	 ligt	 op	 de	
grens	van	Tilburg	en	Loon	op	Zand,	midden	
in	 landschapspark	 Pauwels.	 Hier	 bouwen	
vrijwilligers	 aan	 een	 natuur-en-mensen-
ontmoetingsplaats	in	een	gevarieerd	land-
schap.	 Er	 komt	 een	 gezellige	 ruimte	 om	
o.a.	workshops,	cursussen	en	excursies	te	
geven.

Er	is	op	dit	moment	genoeg	werk	te	doen	
om	een	fantastisch	project	neer	te	zetten.	
We	 zijn	 voor	 uiteenlopende	 taken	 nog	 op	
zoek	 naar	 vrijwilligers,	 denkers	 en	 doe-
ners!	 Voor	 elke	 klus	 geldt;	 je	mag	 iedere	
week	komen	helpen,	maar	af	en	toe	eens	
helpen	bij	een	klus	is	ook	prima.	Je	hoeft	
geen	verstand	te	hebben	van	alles	wat	met	
de	natuur	te	maken	heeft.	Je	leert	er	wel	
veel	over	 in	je	vrijwilligerswerk.	Specifie-
ke	vaardigheden	of	ervaring	met	zijn	niet	
nodig.	Natuurlijk	word	je	ondersteund	bij	
het	werk.	Met	jouw	hulp	van	een	paar	uur-
tjes	 zijn	wij	 ontzettend	 blij.	 Materiaal	 is	
beschikbaar,	 alleen	de	benodigde	handjes	
ontbreken	 nog!	 Voor	 koffie/thee	 en	 iets	
lekkers	erbij,	wordt	gezorgd.

Misschien	ben	je	geïnteresseerd	in	het	aan-
leggen	van	een	speeltuin	of	wil	je	graag	het	
houtwerk	van	de	oude	stal	schilderen.	Wel-
licht	werk	je	liever	in	de	moestuin	of	wil	je	
terrasmeubilair	maken	 van	 gebruikt	 hout.	
Of	je	bent	handig	om	een	aantal	ramen	in	
de	stal	van	glas	te	voorzien.	Heb	je	andere	
ideeën,	 laat	 ze	 horen.	 Eventueel	 kunnen	
wij	deze	ook	vorm	geven.

Wat biedt het verrichten van vrijwilli-
gerswerk?

Vrijwilligers	 dragen	 bij	 aan	 de	 opbouw,	
ontwikkeling	en	onderhoud	van	de	Educa-
tieve	Boerderij.	Niet	alleen	door	hun	 tijd	
en	 energie	 te	 besteden	 aan	 dit	 project,	
maar	ook	door	de	positieve	bijdrage	die	ze	
leveren	aan	de	samenleving	en	de	samen-
werking	 tussen	 de	 omliggende	 dorpen	 en	
Tilburg.	Vrijwilligerswerk	levert	vele	voor-
delen	op;	o.a.	door	het	maken	van	nieuwe	
contacten,	 het	 opdoen	 van	 vaardigheden	
en	 kennis	 en,	 ook	erg	belangrijk,	 het	 op-
doen	van	(zelf)vertrouwen	en	trots	om	te	
weten	 dat	 je	 bijdraagt	 aan	 een	 gemeen-
schappelijk	doel.

Dus:	 ben	 je	 enthousiast,	 je	 beschikt	 over	
wat	vrije	uurtjes,	je	staat	open	voor	nieu-

we	 dingen,	 je	 wil	 plezier	 en	 actie	
of	je	hebt	behoefte	om	iets	extra’s	
terug	te	geven	aan	de	samenleving,	
meld	jezelf	dan	aan!	Bovendien	heb	
je	de	mogelijkheid	om	te	werken	in	
een	landelijke	en	rustige	omgeving.

Alle	 vrijwilligers	 bij	 de	 Stichting	
Educatieve	Boerderij	zijn	verzekerd	
volgens	 de	 regeling	 van	 de	 VNG,	
via	de	gemeente	Loon	op	Zand.	Dit	
geldt	ook	voor	vrijwilligers	die	niet	
in	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	wo-
nen.	Zoals	genoemd	starten	wij	bin-
nenkort	 met	 het	 schilderwerk	 van	
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het	hout	aan	de	oude	stal	(zie	foto’s).	Wij	
zoeken	hiervoor	vrijwilligers	die	zin	en	tijd	
hebben	om	een	kwast	ter	hand	te	nemen.	
Je	 hoeft	 echt	 geen	 professionele	 schilder	
te	 zijn	 om	 een	 waardevolle	 bijdrage	 te	
kunnen	leveren.

In	de	stal	ontbreken	een	aantal	ruiten.	We	
hebben	hulp	nodig	om	de	stal	weer	wind-	
en	 regendicht	 te	 maken	 door	 het	 zetten	
van	nieuw	glas.

Door	een	aantal	vrijwilligers	wordt	al	aan	
de	moestuin	gewerkt.	Maar	we	zoeken	nog	
een	 aantal	 liefhebbers	 hiervoor.	Dit	 biedt	
het	 werken	 in	 de	 moestuin:	 ontspanning	
en	contact	met	de	natuur,	lekker	wroeten	
in	de	aarde,	tuinieren	zonder	bestrijdings-
middelen,	 ervaren	 van	 de	 seizoenen,	 tijd	
doorbrengen	te	midden	van	een	prachtige	
en	 rustige	 schoonheid.	 Dit	 helpt	 allemaal	
ons	lichaam,	geest	en	ziel	op	te	frissen,	te	
inspireren	en	te	genezen.

De	speeltuin	moet	nog	worden	aangelegd.	
Gedacht	wordt	aan	een	avontuurlijke	maar	
veilige	speeltuin	waarin	de	natuur	een	be-
langrijke	plaats	 inneemt.	Wij	zoeken	vrij-
willigers	die	een	zandbak	willen	aanleggen.	
Voor	 de	 speelmaterialen	 van	 hout	 zoeken	
wij	klus-vrijwillige	die	het	hout	kunnen	be-
werken.

Ook	 het	 terras	 gaat	 aangelegd	
worden.	Van	gebruikt	hout	wordt	
het	terrasmeubilair	gemaakt.	Ook	
hiervoor	zoeken	wij	enthousiaste	
vrijwilligers	 die	 dit	 vorm	 willen	
geven.

Hoe meld je je aan bij ons?
Stuur	een	mail	met	daarin	de	klus	
waaraan	je	wil	deelnemen.	Weet	
je	 nog	 niet	 specifiek	wat	 je	wilt	
doen	 of	 maakt	 het	 je	 niets	 uit,	
prima.	 Geef	 dit	 ook	 aan	 in	 je	
mailtje,	 er	 is	 zeker	 iets	 van	 je	
gading	 bij.	 Dit	 wordt	 een	mooie	
plek	 voor	 recreatie	 en	 beleving.	

Kom	kijken,	bouw	mee!

Stichting Educatieve Boerderij
Tilburg-Loon op Zand

E-mail:	info@educatieveboerderij.nl
Adres:	Moleneind	29,	5175	NZ	Loon	op	Zand
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T
Nijmegen

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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Onze natuurgebieden
Herhaaldelijk horen en lezen wij dat 
onze natuur gevaar loopt, omdat vele be-
schermde planten en dieren massaal uit 
Nederland dreigen te verdwijnen. Ook 
met betrekking tot onze Loonse en Dru-
nense Duinen steken deze berichten her-
haaldelijk de kop op.

In	het	dagblad	Trouw	stond	op	6	juni	jl.	een	
artikel	van	Marc	van	den	Tweel,	directeur	
van	de	Vereniging	Natuurmonumenten,	en	
Hank	 Bartelink,	 directeur	 van	 Landschap-
penNL	over	deze	problematiek.
Zij	 reageren	 op	 een	 groot	 onderzoek	 van	
Jasmijn	 Missler,	 redacteur	 duurzaamheid	
en	 natuur	 van	 hetzelfde	 dagblad.	 Zij	 on-
derzocht	 de	 beleidsrapporten	 die	 de	 af-
gelopen	dertig	 jaar	 zijn	opgesteld,	analy-
seerde	 gegevens	 van	 soortenorganisaties	
en	interviewde	ecologen.
Zo	 luidde	 Wageningen	 University	 &	 Re-
search	 (WUR)	onlangs	de	noodklok	 in	een	
rapport	aan	de	Tweede	Kamer:	zo’n	90	pro-
cent	van	leefgebieden,	70	procent	van	de	
planten	en	dieren	en	tot	40	procent	van	de	
vogels	kan	niet	behouden	blijven.	Dat	staat	
haaks	op	afspraken	met	de	Europese	Unie.

Dertig	 jaar	geleden	werd	afgesproken	dat	
de	 soortenrijkdom	 niet	 verder	 mag	 ver-
slechteren.	 Overheid,	 provincies	 en	 na-
tuurorganisaties	staken	minstens	10	miljard	
euro	in	het	verbinden	van	natuurgebieden.	
Toch	is	de	natuur	nog	even	versnipperd	als	
drie	decennia	geleden.

Jasmijn	 Missler	 concludeerde	 in	 de	 krant	
van	 28	 mei,	 dat	 miljardeninvesteringen	
in	de	natuur	 in	Nederland	nauwelijks	 iets	
hebben	opgeleverd.	Dertig	jaar	geleden	is	
afgesproken	 natuurgebieden	 te	 verbinden	
en	de	landbouw	natuurvriendelijker	te	ma-
ken,	maar	die	beloftes	zijn	nooit	 ingelost	
en	de	 soortenrijkdom	 is	 steeds	verder	af-

genomen.	In	totaal	is	minimaal	11	miljard	
euro	 besteed	 om	 het	 tij	 te	 keren,	 tever-
geefs.	Tweel	en	Bartelink	betogen	daaren-
tegen,	dat	in	de	jaren	dertig	van	de	vorige	
eeuw	 de	 oprichters	 van	 Natuurmonumen-
ten	besloten	dat	met	in	totaal	50.000	hec-
tare	beschermde	natuur	 in	Nederland	hun	
missie	 zou	 zijn	 volbracht.	 Daaruit	 blijkt	
hoezeer	mensen	er	destijds	van	overtuigd	
waren	dat	ons	hele	 landschap	zou	blijven	
bijdragen	aan	het	behoud	van	een	gezonde	
basis	 aan	 planten	 en	 dieren.	 Ze	 konden	
onmogelijk	 vermoeden	hoe	het	omringen-
de	 landschap	binnen	een	eeuw	totaal	zou	
verarmen.	 Dat	 zelfs	 de	 meest	 algemene	
boerenlandvogels	 als	 kievit,	 leeuwerik	 en	
graspieper	op	de	 rode	 lijst	 van	bedreigde	
soorten	zouden	belanden.

Het	 landschap	wordt	 steeds	 leger	 en	 stil-
ler.	Door	natuurgebieden	aan	te	kopen	pro-
beerde	men	eco-zones	in	te	richten,	maar	
nu	is	alle	aandacht	erop	gericht	om	nega-
tieve	invloeden	van	buiten	te	weren:	stik-
stofoverschot,	 vervuild	water,	 zwerfafval,	
drugsdumpingen.

Door	die	inspanningen	gaat	het	in	de	mees-
te	natuurgebieden	matig	tot	redelijk	goed,	
concluderen	de	beide	schrijvers.	De	decen-
nialange	afname	van	planten	en	dieren	 is	
in	onze	gebieden	min	of	meer	tot	stilstand	
gekomen.	Maar	het	is	bij	lange	na	niet	ge-

 °Graspieper.
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noeg.	In	Nederland	is	nu	meer	dan	500.000	
hectare	natuur	beschermd.	Meer	dan	tien-
maal	 zoveel	 als	 destijds	 voldoende	 werd	
geacht	voor	een	blijvend	rijk,	mooi	en	leef-
baar	 Nederland.	 Maar	 nu	 het	 omringende	
landschap	steeds	minder	ruimte	biedt	voor	
planten	en	dieren,	is	de	13	procent	die	Ne-
derland	heeft	aan	beschermd	natuurgebied	
volstrekt	 ontoereikend.	 De	 natuur	 kraakt	
en	zucht	onder	ons	intensieve	landgebruik:	
in	Nederland,	maar	ook	 in	de	rest	van	de	
wereld.	 In	Noordwest-Europa	 is	meer	dan	
de	helft	van	alle	insecten	verdwenen.	Vrij-
wel	 alle	 soorten	 wilde	 bijen,	 ruim	 300,	
zijn	in	hun	voortbestaan	bedreigd.	Vogels.	
Vlinders.	 Ze	 kelderen	met	 een	 neergaan-
de	 trend	 rechtstreeks	 de	 vergetelheid	 in.	
Er	lijkt	in	ons	land	geen	ruimte	voor	wolf,	
korhoen,	steenmarter,	(foto)	vos	en	grutto.	

in	de	volle	breedte,	om	ons	land	te	delen	
met	andere	soorten.	Een	gezonde	planeet	
is	een	planeet	die	bruist	van	het	leven.	En	
dus	moeten	we	ons	opnieuw	afvragen	hoe	
we	met	lucht,	water	en	bestrijdingsmidde-
len	omgaan,	hoe	we	ons	 landschap	willen	
inrichten	en	of	we	daarin	ook	rekening	wil-
len	houden	met	planten	en	dieren.

We	zijn	onze	planeet	gaan	beschouwen	als	
onze	achtertuin;	elke	centimeter	 is	effici-
ent	 ingericht,	met	de	natuur	gevangen	 in	
bloemperkjes.	 Maar	 elk	 aspect	 van	 onze	
leefomgeving	 is	direct	of	 indirect	verbon-
den	met	 natuur.	Het	 beschermen	 van	 na-
tuur	 in	 speciale	 reservaten	was	en	 is	 een	
nobel	 streven	en	harde	noodzaak.	 En	Na-
tuurmonumenten	 en	 de	 provinciale	 Land-
schappen	zullen	die	parels	blijven	bescher-
men.	Maar	als	we	onze	natuur	écht	willen	
herstellen,	 dan	 zal	 ons	 hele	 landschap	
daaraan	bij	moeten	dragen.
Dit	alles	roept	de	vraag	op	of	we	bereid	zijn,	

Er	is	niet	één	oplossing	om	onze	natuur	te	
redden.	Het	is	niet	genoeg	om	het	Europe-
se	Natuurnetwerk	af	te	maken	-	maar	het	is	
wel	nodig.	Het	is	niet	genoeg	om	tuinen	te	
ontstenen	en	steden	te	vergroenen.	Het	is	
niet	genoeg	om	onze	landbouw	drastisch	te	
verduurzamen.	Het	is	niet	genoeg	om	slim-
mer	en	zuiniger	om	te	gaan	met	ons	water.	
Maar	het	is	wel	nodig.	Allemaal.

Samenvatting: Jan van Hoof

 °Pimpernelblauwtje. Deze vlinder komt nog op  
 één plaats in Nederland voor.

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20



57

Laten we het eens hebben  
over… poep

Ja,	het	staat	er	echt:	POEP,	op	Vandale.nl	
uitgelegd	als:	vaste	uitwerpselen	van	mens	
en	dier.	Het	bijbehorende	werkwoord	poe-
pen	met	als	keurig	synoniem:	zijn	behoefte	
doen.	En	ook,	bij	voorbaat	excuus	voor	de	
soms	wat	minder	nette	voorbeelden	van	de	
vele	synoniemen	die	te	vinden	zijn:	afgaan,	
beren,	 bouten,	 drukken,	 grote	 boodschap	
doen,	een	ontlastende	verklaring	afleggen,	
kakken,	schijten,	in	1889	zei	men:	zijn	ge-
voeg	doen.
Bij	 onze	 zuiderburen	 is	 poepen	 overigens	
een	hele	andere	activiteit,	daarover	wil	ik	
verder	 geen	mededelingen	 doen,	 behalve	
de	tip	meegeven	om	in	België	beter	niét	te	
vragen	of	je	even	gebruik	mag	maken	van	
het	toilet	om	te	poepen.

Poeppraat
Poep	 is	 eigenlijk	 troep,	 het	 zijn	 de	 res-
ten	van	alles	wat	we	eten	en	drinken	die	
tijdens	 de	 spijsvertering	 niet	 door	 het	 li-
chaam	gebruikt	kunnen	worden	als	energie	
of	bouwstoffen.	Daar	waar	er	toiletten	zijn	
eindigt	 die	 troep	 in	 de	 toiletpot.	Wist	 je	
trouwens	dat	het	woord	toilet	afkomstig	is	
uit	de	Franse	taal	(toilette)	en	water	clo-
set	uit	de	Engelse	taal.
Het	 schijnt	 overigens	 hele	 interessante	
troep	 te	 zijn:	 de	 medische	 wereld	 (waar	
niet	 over	 poep	 gepraat	 wordt	 maar	 over	
feses,	officieel	faeses:	Latijn	voor	uitwerp-
selen)	haalt	veel	informatie	over	onze	ge-
zondheid	uit	je	ontlasting.

In	de	jaren	tachtig	was	er	een	reclame	van	
toiletpapier:	‘Koning,	Keizer,	Admiraal,	po-
pla	kennen	we	allemaal’,	waar	popla	in	de	
volksmond	 werd	 vervangen	 door	 poepen	
of	een	variant	daarvan.	En	niks	 is	minder	
waar;	in	alle	lagen	van	de	bevolking	wordt	
er	 gepoept.	Door	ons	én	door	onze	 (huis)
dieren,	want	eerlijk	gezegd	was	de	aanlei-
ding	voor	dit	 artikel	niet	ónze	ontlasting,	
maar	 die	 van	 onze	 trouwe	 viervoeters:	
HONDENPOEP	dus.	De	reden	dat	ik	gekozen	
heb	voor	een	lange	inleiding	is	wellicht	het	
feit	 dat	 dit	 onderwerp	 best	 gevoelig	 kan	
liggen,	net	als	de	hondenpoep	zelf,	die	kan	
ook	heel	‘gevoelig’	liggen.

Poep op de stoep
Vanaf	 het	moment	 dat	 ik	met	mijn	 gezin	
neerstreek	 in	 dit	 prachtige	 dorp	 (19	 jaar	
geleden,	 nooit	 spijt	 van	 gehad,	 wil	 nooit	
meer	 weg)	 heb	 ik	 me	 verbaasd	 over	 de	
hondenpoep:	 de	 hoeveelheid	 en	 de	 lo-
caties.	 Natuurlijk	 bestond	 en	 lag	 er	 ook	
hondenpoep	in	onze	vorige	woonplaats	en	
toch	viel	en	valt	het	me	in	mooi,	groen	en	
hondenrijk	Loon	meer	op.	Ondanks	de	vele	
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uitlaatmogelijkheden	waar	de	hondenpoep	
niet	 voor	 overlast	 zorgt	 en	 aangelegde	
‘poepbakken’	kun	je	geen	10	meter	lopen		
zonder	een	drol/drollen	 te	 spotten	op	de	
meest	bizarre	plekken.	 Ik	hoef	 ze	niet	 te	
noemen	toch?

Ik snap het niet
Wat	 ik	me	 altijd	 afvraag:	 de	 baasjes	 van	
deze	 honden	 (want	 de	 poepende	 partij	
treft	geen	blaam)	staan	die	zelf	nooit	in	de	
poep?	Hoeven	ze	nooit	de	hondenstront	uit	
de	ribbels	van	hun	schoenzolen	te	krabben,	

of	 uit	 die	 van	
hun	kroost?	Of	de	
banden	 van	 de	
buggy	 of	 kinder-
wagen	afboenen?	
Of	zijn	het	kinde-
ren	 die	 de	 hond	
uit moeten	 laten	
met	uiteraard	de	
opdracht	 om	 de	
drollen	op	te	rui-

men,	maar	angstig	om	zich	heen	kijken	als	
de	hond	poept	en	hard	doorlopen?	Ik	hoop	
het	 eigenlijk,	want	 je	 hond	 laten	poepen	
voor	een	school,	in	een	-kinderrijke-	woon-
wijk,	 naast	 een	 speeltuin,	 gewoon	 in	 de	
bebouwde	kom	en	met	een	stalen	gezicht	
doorlopen…	laat	 ik	het	bij	een	korte	con-
clusie	en	mening	laten:	ik	snap	het	niet.

Tot	 slot	 een	 -maak	 zelf	 maar	 af-	 slogan:	
Welkom	baas	en	hond,	maar	ruim	op	die…!
Wellicht	 zijn	 er	 lezers	 die	 nu	 denken:	 en	
die	vreselijke	kattenpoep	dan	in	mijn	tuin	
of	zandbank	van	de	kat	van	de	buren?	Tja,	
klopt	helemaal,	maar	dat	was	niet	het	on-
derwerp	van	dit	schrijven.

Laat	 ik	 voor	 de	 zekerheid	 nog	 vermelden	
dat	ik	zelf	een	hond	heb,	en	een	kat,	dus	
wie	weet!

Redactie: Petra Holsheimer

Fotowedstrijd 2020
SeniorenVereniging	 Loon	 op	 zand	 organi-
seert	 samen	met	 de	 FGLoZ	wederom	een	
fotowedstrijd.	Dit	 jaar	 is	als	 thema	geko-
zen:	‘Schoonheid	van	verval’.
Deelnemers	dienen	hun	foto’s	digitaal	aan	
te	 bieden	 via:	 cah-loz@planet.nl	 en	 een	
geprinte	versie	in	het	formaat	A4	of	20	x	30	
cm	 afgeven	 bij	 Cees	 Hoevenaar,	 Ecliptica	
14,	5175	XJ,	Loon	op	Zand.	Dat	alles	uiter-
lijk	1	november.

De	foto’s	moeten	zelf	zijn	gemaakt	en	van	
een	recente	datum	zijn.	Graag	op	de	ach-
terzijde	van	de	geprinte	foto’s	uw	volledi-
ge	naam	en	adres	vermelden.	Een	selectie	
van	de	 ingestuurde	 foto’s	 zal	 te	 zien	 zijn	
in	 locatie	 ‘Venloene’	 van	 7	 november	 tot	
en	met	1	december.	De	bezoekers	kunnen	
dan	 aangeven	 welke	 foto	 volgens	 hen	 de	
mooiste	is.

De	ingezonden	foto’s	zullen	op	dinsdag	15	
december	in	locatie	‘Venloene’	worden	be-
sproken,	waarna	de	uitslag	van	de	wedstijd	
bekend	zal	worden	gemaakt.

Pak	je	camera	en	maak	een	originele,	cre-
atieve	en	 leuke	 foto	van	 ‘Schoonheid	van	
verval’:	 wie	 weet	 wordt	 uw	 foto	 tot	 de	
beste	uitgekozen!	□
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Zorgen voor elkaar
Zit	je	niet	lekker	in	je	vel?	Of	zoek	je	hulp	
bij	je	scheiding,	de	opvoeding	van	je	kin-
deren	of	heb	je	iets	heftigs	meegemaakt?
De	maatschappelijk	werkers	van	Farent	So-
ciaal	Werk	 (voorheen	 Juvans)	 staan	 naast	
je.	Gratis	en	zonder	doorverwijzing.

Farent Sociaal Werk
Je	kunt	bij	Farent	terecht	met	vragen	over	
alles	 in	 je	dagelijks	 leven.	 Zoals	 relaties,	
financiën,	meedoen	in	de	samenleving,	je	
kinderen	veilig	opvoeden,	mantelzorgen	of	
huiselijk	 geweld.	 Kijk	 op	 www.farent.nl  
voor	alle	informatie.

Ook	in	deze	coronaperiode	zijn	zij	bereik-
baar	en	helpen	ze	je	graag	telefonisch	of	
via	 een	 videogesprek.	 Wil	 je	 anoniem	 je	
hart	luchten?	Dan	kan	je	elke	werkdag	tus-
sen	10.00	en	12.00	uur	met	ze	chatten	via	
de	website.

Contact met Farent
Elke	werkdag	kun	je	je	aanmelden	via	088-
023 7500	 of	 stuur	 een	 mail	 naar	 team-
loonopzand@farent.nl.	Meld	je	je	voor	12	
uur	 aan?	 Dan	 bellen	 zij	 jou	 dezelfde	 dag	
nog	terug.

Samen werken aan de wijk
De	kracht	van	de	wijkteams	is	dat	zij	nauw	
samenwerken	 met	 andere	 organisaties.	
Naast	Farent	is	dat	met	de	gemeente	Loon	
op	 Zand,	 Casade,	 politieteam	 Langstraat,	
Thebe,	 Zorggroep	 Elde	 Maasduinen,	 Indi-
goGGZ,	ContourdeTwern	en	de	GGD.	□
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Hulp bij aangifte voor groot aantal mensen hervat
De	 Belastingdienst	 hervat	 de	 hulp	 voor	
mensen	met	het	invullen	van	hun	aangifte	
inkomstenbelasting	2019.	Door	corona	niet	
op	 locatie,	 zoals	 gewoonlijk,	 maar	 tele-
fonisch.	 In	 totaal	 ontvangen	 circa	 12.000	
mensen	 hierover	 een	 brief	 van	 de	 Belas-
tingdienst.

De	 Belastingdienst	 begrijpt	 dat	 de	 belas-
tingaangifte	ingewikkeld	kan	zijn.	Daarom	
is	 er	 hulp	 en	 ondersteuning	 voor	 mensen	
die	daar	behoefte	aan	hebben.	Normaliter	
biedt	de	Belastingdienst	 hulp	bij	 aangifte	
dichtbij	aan,	op	locaties	in	het	hele	land.	
Maar	vanwege	de	maatregelen	om	versprei-
ding	van	het	COVID-19	virus	tegen	te	gaan	
moesten	de	afspraken	voor	hulp	bij	aangif-
te	worden	geannuleerd.	De	Belastingdienst	
heeft	de	mensen	daarover	geïnformeerd.

Alle	mensen	met	zo’n	fysieke	afspraak	bij	
de	Belastingdienst	hebben	automatisch	uit-
stel	gekregen	tot	1	 september	2020,	voor	
zover	ze	al	niet	zelf	uitstel	hadden	aange-
vraagd.

Telefonische hulp
Het	is	nog	niet	bekend	wanneer	de	hulp	bij	
aangifte	weer	op	normale	wijze,	dus	op	lo-
caties	in	het	hele	land,	geboden	kan	wor-
den.	De	Belastingdienst	houdt	zich	daarbij	
natuurlijk	aan	de	maatregelen	van	het	ka-
binet	op	dit	terrein.

Om	 mensen	 toch	 te	 kunnen	 helpen	 gaat	
de	 Belastingdienst	 nu	 alvast	 circa	 12.000	
mensen	die	een	afspraak	hadden	gemaakt	
telefonisch	ondersteunen	bij	het	doen	van	
aangifte.	Daartoe	 is	 besloten	na	 een	 suc-
cesvol	verlopen	proef.	Uit	die	proef	blijkt	
dat	 veel	mensen	 blij	 zijn	 dat	 ze	 op	 deze	
manier	geholpen	konden	worden.	Een	aan-
tal	gaf	zelfs	aan	altijd	op	deze	wijze	gehol-
pen	te	willen	worden.

“Ik	vond	de	telefonische	hulp	bij	aangifte	
perfect”,	zegt	mevrouw	Rob	(80)	uit	Weesp.	
“Na	afloop	van	het	telefoongesprek	zei	de	
medewerkster	 van	 de	 Belastingdienst:	 ‘Ik	
heb	de	gegevens,	ik	ga	het	voor	u	bereke-
nen	en	ik	bel	u	binnen	een	kwartier	terug.’	
Dat	gebeurde	ook.	Ze	kon	me	exact	het	be-
drag	noemen	dat	ik	terug	krijg.	Dit	is	voor	
mij	makkelijker	dan	naar	het	belastingkan-
toor	gaan.”

Bjorn	Meijer,	afdelingshoofd	Particulieren/
Dienstverlening,	en	verantwoordelijk	 voor	
hulp	bij	aangifte-campagne:	“We	willen	ie-
dereen	helpen	die	daarom	gevraagd	heeft.	
Alleen	doen	we	het	dit	jaar,	gezien	de	om-
standigheden,	op	een	andere	manier.”

De	 telefonische	 hulp	 richt	 zich	 op	 men-
sen	die	vorig	jaar	een	eenvoudige	aangifte	
hebben	gedaan	die	volledig	overeenkwam	
met	de	vooraf	ingevulde	aangifte,	dus	zon-
der	aanvullingen.	Dit	geldt	voor	circa	een	
derde	van	de	mensen	met	een	afspraak.	Zij	
kunnen	 daarom	 op	 deze	manier	 geholpen	
worden.	De	mensen	die	het	betreft	hoeven	
niets	te	doen.
De	 Belastingdienst	 neemt	 middels	 een	
brief	contact	met	ze	op.	Momenteel	wordt	
onderzocht	 of	 ook	 mensen	 met	 een	 iets	
complexere	aangifte,	bijvoorbeeld	met	af-
trekposten,	 telefonisch	 geholpen	 kunnen	
worden.	Ook	hoopt	de	Belastingdienst	alle	
mensen	die	niet	telefonisch	geholpen	kun-
nen	worden	met	hun	aangifte,	weer	zo	snel	
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mogelijk	op	locatie	te	kunnen	bedienen.	Er	
wordt	continu	gekeken	naar	mogelijkheden	
om	mensen	 binnen	 de	 coronabeperkingen	
zo	goed	mogelijk	te	kunnen	helpen.

Automatisch uitstel
Niet	 alleen	 de	 mensen	 die	 een	 afspraak	
hadden	 staan	 voor	 hulp	 bij	 aangifte	 heb-
ben	automatisch	uitstel	gekregen	tot	1	sep-
tember	2020.	Dat	geldt	ook	voor	iedereen	
met	een	DigiD-machtigingscode	die	 is	uit-
genodigd	om	aangifte	te	doen	en	nog	geen	
aangifte	 heeft	 gedaan	 of	 zelf	 uitstel	 had	
aangevraagd.

De	Belastingdienst	heeft	tussen	1	maart	en	
1	mei	voor	de	aangifte	inkomstenbelasting	
2019	 ongeveer	 9,3	miljoen	 aangiften	 bin-
nen	 gekregen.	 Dat	 is	 nagenoeg	 vergelijk-
baar	 met	 vorig	 jaar	 (toen:	 9,5	 miljoen).	
Meer	mensen	 kregen	 uitstel:	 bijna	 3	mil-
joen,	tegen	2,7	miljoen	tijdens	de	aangif-
teperiode	vorig	jaar.	□

17 juni: Vaderdag
Verwen vader met een lekker asperge-
maal, want liefde gaat door de maag!
Op zoek naar een origineel Vaderdag-
cadeau? Wij hebben asperges in ca-
deau-verpakking!

Dagelijks	verkoop	van	vers	gestoken	
asperges,	 en	 vers	 geschilde	 asper-
ges.

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

 

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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Tuinonderzoek: 81% wil iets 
extra doen voor de natuur
Uit	het	Nationaal	Tuinonderzoek	blijkt	dat	
81%	 van	 de	 deelnemers	 iets	 extra’s	 wil	
doen	voor	de	natuur.
Natuurmonumenten	 deed	 onderzoek	 naar	
ruimte	voor	natuur	in	Nederlandse	tuinen.	
43.942	mensen	vulden	de	enquête	in.	Dat	
grote	aantal	laat	zien	dat	‘de	groene	tuin’	
zeer	actueel	is.	En	dat	is	goed	nieuws	voor	
de	 natuur:	 ruim	 56.000	 hectare	 grond	 in	
Nederland	is	privétuin.	Als	daar	meer	ruim-

te	 komt	 voor	 natuur,	 profiteren	heel	 veel	
planten	en	dieren	daarvan.

Door	 corona	 lijkt	 een	 herwaardering	 van	
de	natuur	te	ontstaan.	Dat	uit	zich	niet	al-
leen	in	vele	bezoekers	in	natuurgebieden,	
maar	ook	in	de	manier	waarop	mensen	met	
hun	 tuin	 omgaan.	 “Meer	 dan	 ooit	werken	
mensen	in	de	tuin	en	genieten	ze	van	alles	
wat	er	dicht	bij	huis	groeit,	bloeit,	zoemt	
en	fladdert,”	zegt	Mathiska	Lont,	boswach-
ter	bij	Natuurmonumenten.	En	dat	is	goed	
nieuws	voor	de	Nederlandse	natuur.

Nederlandse	 én	 internationale	 onderzoe-
ken	tonen	keer	op	keer	aan	dat	het	aantal	
insecten	dramatisch	afneemt.	In	de	natuur	
hangt	alles	met	elkaar	samen:	zonder	bo-
men	 geen	bloesem,	 zonder	 bloesem	geen	
insecten,	 zonder	 insecten	 geen	 vogels.	
Juist	die	variatie	 is	belangrijk	om	alles	 in	
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evenwicht	te	houden.	Ruim	56.000	hecta-
re	grond	in	Nederland	is	privétuin	en	daar	
werkt	het	precies	hetzelfde:	hoe	meer	va-
riatie,	hoe	beter.	De	inrichting	van	tuinen	
is,	 zeker	 binnen	 de	 stedelijke	 omgeving,	
voor	biodiversiteit	zeer	belangrijk.”

Hoe ouder hoe groener, hoe jonger hoe 
ambitieuzer
Opvallende	 uitkomst	 is	 dat	 oudere	 men-
sen	een	groenere	tuin	hebben.	67%	van	de	
mensen	 ouder	 dan	 50	 jaar	 heeft	 minder	
dan	de	helft	van	de	tuin	betegeld,	tegen-
over	48%	van	de	mensen	jonger	dan	50	jaar.	
Maar	er	is	hoop:	de	jongere	generatie	heeft	
juist	 grotere	 ambitie	 om	 natuur	meer	 de	
ruimte	 te	 geven	 in	 hun	 tuin.	 63%	 van	 de	
mensen	jonger	dan	50	jaar	geeft	aan	dat	ze	
van	plan	 is	het	komend	jaar	bestrating	of	
schuttingen	te	vervangen	door	groen.

Weinig ruimte? The sky is de limit
Zorgen	zijn	er	over	de	lage	ambitie	om	te-

gels	 te	verwijderen	en	 te	vervangen	door	
planten.	 De	 respondenten	 geven	 aan	 dat	
ruimtegebrek	 vaak	 een	 reden	 is	 om	 een	
flink	stuk	betegeld	te	houden,	waardoor	er	
minder	ruimte	is	voor	planten.
Mathiska:	 “Maar	 ook	 daar	 is	 een	 oplos-
sing	voor.	Heb	je	weinig	ruimte,	ga	dan	de	
hoogte	in!”	Veel	respondenten	zien	dat	ook	
in;	van	degenen	die	nu	nog	een	kale	schut-
ting	of	muur	hebben,	geeft	zestig	procent	
aan	dat	ze	die	het	komend	jaar	willen	laten	
begroeien	(53%)	of	vervangen	door	struiken	
of	een	heg	(6%).	“Een	klimop	neemt	amper	
meer	ruimte	in	dan	een	kale	schutting.	Hij	
biedt	 ons	 verkoeling	 en	 voor	 veel	 vogels	
is	het	een	prima	plek	om	een	nestje	in	te	
bouwen.”

Natuurgebied in het klein
Nederland	 is	 rijk	 aan	 verschillende	 land-
schappen:	bos,	kwelders,	heide,	stuifzand,	
grasland.	In	Nederland	komen	zo’n	28.000	
diersoorten	 voor,	 waaronder	 200	 soorten	
broedvogels	 en	 20.000	 soorten	 insecten.	
Natuurmonumenten	werkt	er	hard	aan	om	
die	gebieden	te	beschermen	en	te	behou-
den.	Maar	ook	tuinen	vormen	een	belang-
rijk	 ‘landschap’	 waar	 veel	 dieren	 kunnen	
wonen.

Mathiska:	“We	willen	mensen	bewust	ma-
ken	van	wat	ze	zelf	kunnen	doen	voor	de	
natuur.	 En	 dat	 er	 heel	 vaak	 nog	 wel	 wat	
extra’s	kan.	Een	struik,	een	waterbak,	een	
nestkastje.	Het	hoeven	geen	grote	verbou-
wingen	te	zijn.	Insecten	en	vogels	maak	je	
met	kleine	dingen	al	heel	blij.	Waarom	zou	
je	het	dan	níet	doen?”	□

 ° Foto: ‛Pixabay’

tel.: 0416 - 363 902
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Rammelende Rijmen
Door Frans Oosterwaal

In een confectieatelier in Gulpen,
stikte zij ritsen in de broeken.
Vroeger: kijk maar in de boeken,
naaide ze knopen aan de gulpen.

© Frans

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Het Witte Kasteel komt deze 
zomer met vele verrassingen!

Vanaf	1	juni	2020	is	Het	Witte	Kasteel	weer	
geopend.	Het	is	weer	mogelijk	om	heerlijk	
te	 vertoeven	op	ons	 zonnige	 terras,	waar	
vaak	live	muziek	te	horen	is.	In	de	maand	
juni	zijn	we	zelfs	op	zaterdag	én	op	zondag	
geopend.

Geniet van de natuur vanuit een koets 
Wat	dacht	u	 van	een	 rondrit	 per	 koets	 in	
de	mooie	natuur	en	daarna	een	uitgebreide	
picknick	in	onze	kasteeltuin	of	een	high-tea	

op	 de	 verdedigingswallen?	 Zonder	 rondrit	
uiteraard	ook	mogelijk!

Pop-up restaurant
We	 hebben	 nog	 een	 leuke	 verrassing:	
wij	 openden	 5	 juni	 in	 samenwerking	met	
Cookaholics	een	pop-up	restaurant!	Geniet	
van	een	heerlijk	 4-gangendiner	met	 amu-
ses,	bijpassende	wijnen	en	nog	veel	meer.	
Heeft	u	ook	behoefte	aan	een	ontspannen	
avond	op	een	prachtige	locatie?	Reserveer	
dan	 snel,	want	 er	 zijn	 slechts	 een	 aantal	
plekken	beschikbaar.	Meer	informatie	is	te	
vinden	op:
https://hetwittekasteel.nl/  
pop-uprestaurant/

Wij heten iedereen van harte welkom op 
landgoed Het Witte Kasteel!
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Rupsje

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is het naarste rupsje van het land?
Dat ben ik!, zei de eikenprocessierups:
ik ben er in deze tijd met een hele bups!

We houden van eikenbomen,
daar kan je heerlijk op wegdromen
en rondscharrelen bovendien,
zo hoog in die boom kunnen we van alles 
zien.

In Loon op Zand voelen we ons thuis,
we bouwen een nestje als een huis.
In bomen waar veel zon op schijnt,
zitten we onze tijd uit tot het eind.
Tot we in een nachtvlinder verpoppen
en we ons juist overdag verstoppen.

Mijn haartjes doen jullie pijn,
dat is zeker niet fijn:
jeuken en branden
aan benen, armen en handen.

Jullie doen er alles aan om dat tegen te 
gaan en mij in deze oorlog te verslaan.
Verbranden, bespuiten, het deert me ech-
ter niet, dat folie om mijn eikenboom, 
dat is waar ik van in de lach schiet!
Ik kruip er lekker bovenuit,
strooi mijn brandhaartjes nog verder voor 
me uit.

Succes met het bestrijden van mij,
in september leg ik weer een nieuw ei.
Niet één, maar wel een stuk of tien:
je zal me volgend jaar weer in grote   
getalen zien.
Ik kijk er nu al naar uit,
om jou te zien met je folie en je spuit.

Maar wees alsjeblieft voorzichtig met de 
natuur, want het is toch wel heel zuur,
als andere flora en fauna eronder moeten 
lijden, om alleen maar mij te bestrijden.

Vriendelijke groet,

De Rups

  

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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Een onverwachte ontmoeting 
met Saskia Bodelier

Het	is	zaterdagavond	25	mei	21.30	uur	en		
al	 licht	 schemerig	 als	 ik	 naar	 buiten	 kijk	
en	Saskia	Bodelier	op	het	beneden	gelegen	
Oranjepleintje	bezig	zie	aan	de	‘rustpoef-
jes’.
Mijn	nieuwsgierigheid	wordt	gewekt	en	dus	
ga	ik	een	kijkje	nemen.	Na	een	hartelijke	
begroeting	meteen	mijn	vraag:	“Wat	ben	je	
aan	het	doen?”,	legt	Saskia	uit:	“Ik	ben	op	
verzoek	van	de	gemeente	de	destijds	door	
buurtbewoners	 gemaakte	 mozaïekkunst-
werken	op	diverse	plaatsen	in	ons	dorp	aan	
het	opknappen.”

 °Tijdens de Burendag van 25 september 
2010 werden de ‛rustpoefjes’ voorzien van 
mozaïekkunstwerkjes. (Eigen foto)

Het	is	alweer	tien	jaar	geleden	dat	in	het	
kader	 van	 Nationale	 Burendag,	 de	 bewo-
ners	en	ondernemers	van	o.a.	het	Oranje-
plein	het	initiatief	namen	om	het	pleintje	
meer	sfeer	en	kleur	te	geven.

In	samenwerking	met	de	gemeente,	Wijk-
gericht	 Werken	 en	 onder	 vakkundige	 be-
geleiding	 van	 Saskia	 Bodelier	 werden	 er	
honderden,	 gekleurde	 mozaïeksteentjes	
geknipt,	geplakt	en	ingevoegd	op	de	aldaar	

aanwezige	drie	betonnen	poefjes	en	de	aan	
de	straatzijde	gelegen	Amsterdammertjes.

In ere hersteld
Door	de	jaren	heen	zijn	er	steentjes,	al	dan	
niet	expres,	verdwenen,	diverse	kunstwer-
ken	beklad	en	beschadigd.
Na	bij	gekletst	te	zijn	laat	ik	Saskia	achter,	
die	druk	in	de	weer	is	met	passen,	meten,	
de	juiste	kleur	glassteentjes	te	zoeken	én	
aan	te	brengen	op	de	veel	gebruikte	‘rust-
poefjes’.
Dat	 alles	 met	 dank	 aan	 de	 gemeente	 en	
de	 inzet	 van	 Saskia	 Bodelier,	 die	 er	weer	
vele	uurtjes	ingestopt	heeft	om	de	diverse	
kunstwerkjes	in	ons	dorp	in	ere	te	herstel-
len.

Redactie: Kitty van Merode

 °Saskia Bodelier bezig met het ‛herstelwerk’. 
 (Eigen foto)
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

Snel, snel snel!
Wij	 hadden	 vroeger	 een	 hond,	 Buflo	 ge-
naamd.	Natuurlijk	lieten	de	kinderen	Flohr	
die	hond	per	toerbeurt	netjes	uit,	behalve	
als	we	op	school	waren,	dan	deden	de	ou-
ders	 dat.	 Die	waren	 van	 huis	 uit	 aan	 het	
werk	dus	het	is	makkelijk	en	snel	om	even	
de	hond	voor	een	loopje	mee	te	nemen.

Even	 weg	 achter	 de	 computer	 vandaan,	
met	je	hoofd	nog	vol	met	commando’s	wil	
het	nog	wel	eens	misgaan.	‘Zit’	en	‘aan	de	
voet’	werd	al	snel	‘Shift	F7’,	een	comman-
do	waar	die	hond	niets	mee	kan	natuurlijk!	
Maar	op	de	computer	is	het	handig	om	ze	
bij	de	hand	te	hebben.

Sneltoetsen
Om	het	werken	met	een	computer	nog	ge-
makkelijker	 en	 sneller	 te	 laten	 gebeuren	
zijn	er	tal	van	sneltoetscombinaties	waar-
door	je	werk	makkelijker	en	sneller	kan	ge-
beuren.	Zaken	die	je	normaal	met	je	muis	
zou	moeten	doen,	daar	gebruik	je	nu	een	
toetscombinatie	voor.	 In	plaats	van	[rech-
termuisknop	-	selecteren	-	knippen	-	cursor	
verplaatsen	-	plakken]	kun	je	ook	gebruik	
maken	 van	 de	 toetscombinatie	 CTRL+A,		
CTRL+X	en	CTRL+V.	Eentje	die	je	ZEKER	uit	
je	hoofd	moet	leren:	CTRL+Z	waarbij	je	de	
laatste	actie	ongedaan	maakt.

Oefenen en onthouden
Er	 zijn	 enorm	 veel	 toetscombinaties	 die	
het	leven	makkelijker	kunnen	maken.	Zijn	
er	 programma’s	 waar	 je	 veel	 mee	 werkt	
dan	loont	het	de	moeite	om	je	te	verdiepen	
in	 de	mogelijkheden.	De	meest	 gebruikte	
combinaties	zijn	vaak	te	vinden	in	de	me-
nubalk	 van	 een	 programma.	 Oefenen	 en	
herhalen	 helpt.	 Automatiseren	 door	 een	
toetscombinatie	 veel	 te	 herhalen	 helpt	
ook,	dat	ook	nog	bewegend	 in	de	buiten-
lucht	doen	helpt	ook	nog.	Helemaal	niet	zo	
gek	dus	dat	mijn	moeder	de	hond	aansprak	
met	Shift	F7.	Ik	stel	voor	dat	alle	honden-
bezitters	 tijdens	 het	 wandelen	 sneltoets	
combinaties	oefenen!	En	als	je	geen	hond	
hebt,	 dan	 loop	 je	 lekker	 zonder	 hond	 te	
oefenen!

IFTTT
Naast	 de	 makkelijke	 sneltoetsen	 zijn	 er	
nog	 meer	 hulpmiddelen	 die	 je	 het	 leven	
makkelijker	kunnen	maken.	Zo	kun	je	ver-
schillende	 media	 met	 elkaar	 combineren	
met	behulp	van	 IF	This	Then	That.	Als	 [ik	
een	bericht	op	Instagram	plaats]	Dan	[moet	
datzelfde	 bericht	 ook	 op	 Twitter	 komen	
maar	 zonder	 link	naar	 Instagram].	 Er	 zijn	
ontzettend	veel	‘recepten’	die	klaar	staan	
voor	gebruik.	Zo	kun	je	een	notificatie	krij-
gen	wanneer	ISS	boven	je	huis	is	zodat	je	
dit	 kunt	 zien.	 Op	 de	 website	 IFTTT.com	
staan	er	duizenden.	Het	helpt	als	je	weet	
waar	je	naar	zoekt.	Dus	bedenk	eerst	WAT	
je	nodig	hebt.

Opdrachten
Ben	 je	 een	 iPhone/iPad	 gebruiker	 (iOS	
12	 of	 nieuwer)?	Maak	 dan	 gebruik	 van	de	
‘opdrachten’	 functionaliteit,	 een	 IFTTT	
speciaal	voor	Apple	gebruikers.	Je	kunt	je	
eigen	opdrachten	maken	waardoor	je	pro-
ductiever	aan	de	slag	kunt	zijn	en	blijven	
met	je	telefoon.	Een	opdracht	kun	je	ook	
‘aanroepen’	via	Siri	dus	je	hoeft	je	device	
er	niet	eens	bij	te	pakken.
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Hé Alexa/Oké Google
Heb	jij	al	een	spraakassistent	in	huis?	Helpt	
die	tijdens	het	koken	of	maakt	hij	je	leven	
aangenamer	 door	 te	 reageren	 als	 je	 bin-
nenkomt	of	naar	bed	gaat?
Ook	 deze	 spraakassistenten	 werken	 met	
recepten,	 ‛Als	 dit	 Dan	 dat’-commando’s	
waardoor	je	tijd	kunt	besparen.

Slimme	 spraakassistenten	 weten	 niet	 al-
leen	 veel,	maar	 ze	 leren	 ook	 van	 de	 op-
drachten	die	ze	van	 je	krijgen.	Het	blijft	
interessant	om	te	bedenken	op	basis	waar-
van	de	antwoorden	geformuleerd	zijn	die	
je	terug	krijgt.

Alles met mate!
Nu	 lijkt	het	misschien	door	deze	bijdrage	
dat	 ik	 je	 wil	 aanzetten	 tot	 veel	 gebruik	
van	technologie,	maar	dat	is	zeker	niet	het	
geval.	Dat	 je	 het	 kunt	 gebruiken	wil	 niet	
zeggen	dat	je	het	moet	gebruiken.	Wel	is	
het	handig	om	te	beseffen	dat	er	meer	tijd	
over	 kan	 blijven	 voor	 ‘echt’	 contact	met	
focus	 en	 aandacht	met	 de	mensen	 om	 je	
heen.

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

Pilatesles in de buitenlucht 

Evelyne	 Salden	 van	 Eviva	 Pilates	 kon	 na	
maanden	stilte	nog	niet	in	De	Wetering	te-
recht.	Maar	de	coronatijd	vraagt	om	crea-
tieve	oplossingen.

Zo	 ontstond	 een	 ‘kruisbestuiving’	 tussen	
Eviva	Pilates	en	Vakantieboerderij	De	Mus-
senberg	aan	de	Berkenlaan.	Speciale	dank	
aan	Bea	Kuijpers	voor	het	uitlenen	van	haar	
grasveld!

Grappige bijkomstigheid:
Evelyne	 dirigeert	 de	 benen	 van	 de	 leden	
normaal	 gesproken	 richting	 de	 spiegel	 of	
het	plafond	van	de	oude	kloosterzaal.	Nu	
gaan	de	benen	richting	de	blauwe	hemel.	
Hoe	mooi	is	dat?
En	tijdens	een	les	spotten	we	een	wespen-
dief,	drie	buizerds	en	herkennen	we	wel	14	
zangvogels.
Wat	ons	betreft	een	prachtige	locatie!

Lonneke
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Gezond leven belangrijk voor 
milder ziekteverloop
Gezond	 eten,	 genoeg	 bewegen	 en	 maat	
houden	met	alles	wat	ongezond	is,	het	kan	
leiden	 tot	 een	 milder	 ziekteverloop	 van	
Covid-19.	 Daarom	 moet	 het	 kabinet	 zich	
richten	 op	 leefstijladvies,	 zeggen	 onder-
zoekers	van	TNO	en	het	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum	in	Trouw.

Gezond eten, genoeg bewegen  
en genoeg slaap
Een	gezonde	leefstijl	is	belangrijk	om	com-
plicaties	 bij	 een	 virusinfectie	 te	 voorko-
men,	stellen	de	wetenschappers.	Met	een	
eventuele	 tweede	 golf	 in	 gedachte	 is	 het	
dus	 de	 moeite	 waard	 om	 geld	 en	 tijd	 te	
steken	in	de	bevordering	van	zo’n	gezonde	
leefstijl.

Hoe	groot	de	invloed	van	gezond	leven	pre-
cies	 is	bij	het	verloop	van	Covid-19	 is	on-
bekend,	maar	er	zijn	duidelijke	aanwijzin-
gen	dat	gezond	eten,	genoeg	bewegen	en	
genoeg	slapen	een	gunstig	effect	hebben.	
Typische	 leefstijlaandoeningen	 zoals	 hoge	
bloeddruk,	diabetes	en	hart-	en	vaatziek-
ten	zijn	vaak	de	reden	dat	mensen	onder	
de	 70	 in	 het	 ziekenhuis	 belanden	 na	 een	
coronabesmetting.

Lonend om gezond te leven
Gezond	leven	kan	dus	lonend	zijn.	De	onder-
zoekers	raden	in	het	bijzonder	ontstekings-
remmende	voedingsmiddelen	aan	als	vette	
vis	 (Omega	 3-vetzuren)	 en	 bijvoorbeeld	
broccoli,	frambozen	of	druiven.	Voldoende	
bewegen	is	ook	cruciaal.	“Regelmatige	fy-
sieke	activiteit	en	regelmatige	lichaamsbe-
weging	kunnen	de	veroudering	van	het	im-
muunsysteem	beperken	of	 vertragen,	wat	
verder	bewijs	levert	dat	lichaamsbeweging	
gunstig	is	voor	de	immunologische	gezond-
heid”,	schrijven	de	onderzoekers.

Hun	advies	wordt	gesteund	door	de	Vereni-
ging	Arts	&	 Leefstijl,	AMC,	Radboud	UMC,	
Menzis	en	Kenniscentrum	Sport	&	Bewegen.

Jeannette Kras
Bron(nen): Trouw
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Jaarstukken 2019 Gemeente Loon op Zand:

Meevallende tegenvallers

De gemeente Loon op Zand sluit het jaar 
2019 af met een nadelig saldo van 1,8 
miljoen euro, zo geven de jaarstukken te 
lezen. De tegenvallers leken aanvankelijk 
even te leiden tot een verlies dat bijna 
twee keer zo groot was. Het uitstellen van 
een aantal plannen en doelstellingen en 
het versterken van het financiële toezicht 
dempten de klap.

Als	je	een	dreigend	tekort	weet	te	halve-
ren	 klinkt	 dat	 als	 ‘goed	 nieuws’.	 “Als	 je	
het	 zo	 beziet	 hebben	we	 het	 er	 nog	 niet	
eens	zo	slecht	van	afgebracht,	nee”,	zegt	
wethouder	Financiën	Frank	van	Wel.	“Maar	
ondanks	de	meevallende	tegenvallers	blijft	
het	natuurlijk	een	akelig	groot	gat	waar	we	
mee	te	kampen	hebben.
Het	bracht	het	college	er	de	laatste	maan-
den	van	2019	toe	zich	meer	nog	dan	voor-
heen	 te	 richten	 op	 financiële	 beheersing,	
rust,	 inzicht	en	voorspelbaarheid.	De	eer-
ste	resultaten	daarvan	tekenen	zich	al	af,	
mede	daarom	bezien	we	de	toekomst	niet	
met	louter	zorg.”

Jaarrekening	 Duurzaamheidsvisie,	 organi-
satievisie,	communicatievisie	en	dienstver-
leningsconcept	 werden	 in	 2019	 nog	 even	
het	kind	van	de	jaarrekening.
“Veel	beleid	vond	wél	doorgang”,	zo	haast	
Van	Wel	te	benadrukken.	“Van	‘Toekomst-
visie Loon op Zand 2030’ tot	de	eerste	fase	
van	de	snelfietsroute	F261,	van	de	Linten-
visie Kaatsheuvel en	het	Regionaal	Bureau	

Toerisme.	Samen	met	de	inwoners	bouwen	
we	in	en	om	de	drie	kernen	door	aan	een	
nóg	mooiere	en	aantrekkelijkere	gemeen-
te.”

In	de	komende	Kadernota	gaat	het	gemeen-
tebestuur	 uiteenzetten	 hoe	 het	 komende	
jaar	er	financieel	uit	 komt	 te	zien.	De	fi-
nanciële	 impact	 van	 de	 uitbraak	 van	 het	
coronavirus	laat	zich	alvast	lastig	in	kaart	
brengen,	geeft	de	wethouder	toe.

“Dat	coronavirus	gaat	ons	er	niet	van	weer-
houden	 een	 betrouwbare,	 benaderbare	
overheid	 voor	 de	 inwoners,	 ondernemers	
en	bezoekers	van	Loon	op	Zand	te	zijn	en	
te	blijven”,	 neemt	hij	 zich	mede	namens	
zijn	collega’s	hardop	voor.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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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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GEMEENTE LOON OP ZAND

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
Voor	Politie,	Brandweer	en	Ambulance.

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

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

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

APOTHEKEN

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

HUISARTSEN:

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

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

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

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

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



78



79

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.	12	verschijnt	op	8	juli	 30	juni	vóór	19.00	uur
Nr.	13	verschijnt	op	26	augustus	 18	augustus	vóór	19.00	uur
Nr.	14	verschijnt	op	16	september	 8	september	vóór	19.00	uur
Nr.	15	verschijnt	op	30	september	 22	september	vóór	19.00	uur
Nr.	16	verschijnt	op	14	oktober	 6	oktober	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
20 Gratis	 Buitenbios	 bij	 De	 Kuip	 van	

20.30	tot	22.30	uur.
21 LIVE	muziek	bij	Het	Koetshuis	-	Klez-

mania.
28 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	

Witte	Kasteel.
28 LIVE	muziek	bij	Het	Koetshuis	-	Koos	

&	Anne-Marie.
Juli

5 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	
vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	naar	Het	Loonse	Land.

5 Open	 Tuinenroute	 Midden-Brabant	
bij	Het	Witte	Kateel	–	van	11.00	tot	
17.00	uur.

5 LIVE	 muziek	 bij	 Het	 Koetshuis	 –	
Spectacles	Jazzband.

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

Augustus
2 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	naar	Huis	ter	Heide	(noord).

2 Live	muziek	bij	Het	Koetshuis	–		
Jack	IJpelaar.

16 Concert	‘all	you	need	is	love’	–	Maes-
tro	 &	 Co	 in	 Het	 Witte	 Kasteel	 om	
11.30	uur.

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

23 Open	 Tuinenroute	 Midden-Brabant	
bij	Het	Witte	Kasteel	–	van	11.00	tot	
17.00	uur.

23 Openluchtvoorstelling	 ‘Hamlet	 Co-
ronaproof’	–	Het	Witte	Kasteel	door	
Toneelvereniging	 ‛Het	 Tweede	 Be-
drijf’.

30 Garagesale	 Loon	 op	 Zand	 -	 Molen-
wijck.

September
5 en 6:	42e	Nacht	van	Loon	op	Zand	-	

Sporthal	De	Wetering.	
Start	5	september	21.00	uur.
Finish	6	september	12.00	uur.

6 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	
vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	De	Brand	(met	de	fiets).

9 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

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



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”



Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

info@renr-ict.nl 
www.renr-ict.nl

06 5122 9628

Apparatuur wordt altijd gebruiksklaar 
geïnstalleerd afgeleverd inclusief het 
overzetten van bestaande gegevens

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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