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OpenDoor breidt uit met ‛OpenDorp’
•	Missie:	“blije	bewoners	in	stabiele	omgeving”.

De Platenkast met Sandrine
•	Mijn	eerste	plaat	was	een	cassettebandje.

Een InTroducTie met hoofdletter T
•	Een	bijzonder	levensverhaal	met	Germa.

De Tijd van Toen
•	Herinneringen	van	Jan	van	Rooij,	deel	11.

Vraag van Thijmen over het carillon
•	Wachten	tot	de	Open	Monumentendagen.

De uitdaging: leven
•	Het	leven	op	deze	aardkloot	is	
niet	altijd	even	simpel.
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VAN DE REDACTIE...............

Nu even niet
Drie	woorden	die	de	voorbije	maanden	veelvuldig	gebruikt	werden	in	ons	dagelijks	
leven:	Nu	even	niet.	Handen	geven,	knuffelen,	sporten,	elkaar	bezoeken,	samen	
vergaderen,	uitgaan	en	zo	kunnen	we	nog	wel	even	doorgaan.

“Nu	even	niet”	kregen	de	kantoormedewerkers	toegeschreeuwd	door	hun	manager	
als	de	wijzers	van	de	klok	op	16.00	uur	stonden	in	de	reclameklassieker	van	Cup-a-
Soup,	die	eind	jaren	’90	zeer	succesvol	was.	De	zachtaardige	manager	die	zijn	me-
dewerkers	de	gehele	dag	met	fluwelen	handschoentjes	aanpakte	en	voor	iedereen	
tijd	had.	Maar	als	het	dan	tegen	de	klok	van	vieren	liep	en	hij	zijn	“soepie”	rook	en	
dronk,	dan	moest	je	hem	echt	niet	storen	en	dus	schreeuwde	hij	“Nu	even	niet!”	
als	dat	wél	gebeurde.

“Nu	even	niet”	is	ook	een	623	pagina’s	tellend	boek	van	de	Ierse	schrijfster	Marian	
Keyes.	Het	verhaal	gaat	over	een	echtpaar,	ruim	15	jaar	getrouwd,	gezegend	met	
drie	dochters	waarvan	dan	de	echtgenoot	ineens	zegt:	“ik	wil	een	pauze	van	drie	
maanden,	maar	daarna	kom	ik	terug.”

“Nu	 even	 niet”	 is	 ook	 de	 titel	 van	 een	 door	Trijntje	Oosterhuis	 zelf	 geschreven	
liedje.	In	2019,	het	jaar	waarin	zij	haar	25-jarig	artiestenjubileum	vierde,	bracht	zij	
haar	eerste	Nederlandstalige	album	‘Dit	Is	Voor	Mij’	uit.	In	“Nu	even	niet”	bezingt	
ze	dat	ze	eigenlijk	van	alles	moet,	maar	nu	even	niet.

En	nu	even	niet,	is	ook	wat	wij	als	redactie	van	Rond	de	Toren	onze	trouwe	lezers	en	
adverteerders	mee	willen	geven	voor	de	komende	weken,	want	onze	zomerpauze	
staat	voor	de	deur.	Met	wat	u	ook	gaat	ondernemen	in	deze	‘anderhalvemeter-zo-
mer’,	doorwerken,	thuisblijven,	op	stap	in	eigen	land	of	alsnog	de	grens	overgaan,	
wij	wensen	u	waar	en	hoe	dan	ook	een	fijne	en	vooral	zonnige	zomer.

Nu	even	niet,	maar	straks	
weer	wel:	 over	 7	 weken,	
op	woensdag	 26	 augustus	
zal	 Toreneditie	 nr.	 13	 bij	
u	op	de	deurmat	ploffen.	
Maar	eerst	kunt	u	nog	ge-
nieten	 van	 wat	 wij	 voor	
deze	 twaalfde	 editie	 bij	
elkaar	hebben	gebracht.
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OpenDoor breidt uit met ‘OpenDorp’  
in de Strieckenlaan
Zoals	 dat	 in	 een	 klein	 dorp	 gebeurt,	 een	
gerucht	is	zo	verspreid	en	zo	kwam	ons	als	
redactie	ter	ore	dat	het	pand	Strieckenlaan	
22-24	was	gekocht	door	de	Stichting	Open-
Door.	 Toen	we	 dat	 verifieerden	 bij	 Open-
Door	bleek	dat	(op	termijn)	ook	zo	te	zijn	
en	was	een	afspraak	voor	een	gesprek	snel	
gemaakt.
Bij	het	Buitenhuys	op	het	OpenDoor	terrein	
aan	 de	 Duiksehoef	 tijdens	 een	 prachtige	
warme	avond	begint	het	gesprek	met	Jack	
Engels,	 voorzitter	 en	 initiatiefnemer	 van	
de	stichting	OpenDoor	en	Wouter	Koreman,	
teamcoach	bij	deze	stichting,	met	thee	en	
vers	geplukte	aardbeien	uit	de	eigen	tuin.

Wat vooraf ging
Jack	zet	de	situatie	van	OpenDoor	nog	even	
op	een	rijtje:	“OpenDoor	is	een	kleinschalig	
(t)huis	 voor	 kinderen	 en	 (jong-)volwasse-
nen	met	een	lichte	tot	ernstige	verstande-
lijke	of	meervoudige	beperking.	OpenDoor	
biedt	 kleinschalige,	 professionele	 opvang	
in	de	vorm	van	wonen	met	zorg,	 logeren,	

dagopvang	 en	 dagbesteding	midden	 in	 de	
natuur.	 Op	 dit	moment	maken	 er	 38	 gas-
ten/bewoners	 gebruik	 van	 de	 faciliteiten	
van	OpenDoor.	De	jongste	is	bijna	4	jaar	en	
de	oudste	is	36	jaar	oud.

Het	 team	 van	 twaalf	 vaste	 begeleiders	
staat	 garant	 voor	 veilige,	 vertrouwde	 en	
harmonieuze	 opvang.	 Duurzaamheid	 vin-
den	wij	 belangrijk	 en	 komt	 terug	 via	 ons	
speciale,	 bijna	 energie-neutrale	 gebouw	
en	onze	 focus	op	gezond	eten.	 In	 2019	 is	
het	eerste	lustrum	feestelijk	gevierd	en	we	
kunnen	 terugkijken	 op	 een	 periode	 vanaf	
de	start,	waar	we	veel	ervaring	hebben	op-
gedaan,	ons	hebben	ontwikkeld	qua	orga-
nisatie	alsook	 in	de	aanpak	die	we	vanuit	
onze	filosofie	wilden	vormgeven.	Dat	is	de	
verdienste	 van	 allen	 die	 erbij	 betrokken	
zijn.	 OpenDoor	 staat	 nu	 en	 draait	 hart-
stikke	 fijn.	 Er	 is	 momenteel	 een	 wacht-

 ° In dit pand aan de Strieckenlaan wordt 
‛OpenDorp’ gerealiseerd. (Foto: RdT)
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lijst	 voor	 een	woonplek	 en	we	 zijn	 bezig	
om	van	de	10	slaapkamers	er	8	voor	wonen	
te	gaan	gebruiken	en	voor	logeren	blijven	
dan	altijd	2	kamers	beschikbaar.	Daarnaast	
is	 er	 de	 dagopvang	 en	 dagbesteding.	 Met	
OpenDoor	aan	de	Duiksehoef	zijn	we	voor	
wat	betreft	wonen	echter	aan	de	grens	van	
onze	opvang	want	de	namen	van	de	reste-
rende	toekomstige	bewoners	zijn	bekend.

We	hebben	niet	een	bepaald	plan	voor	uit-
breiding	en	ontwikkeling,	maar	als	er	nieu-
we	 dingen	 voorbij	 komen,	 dan	 kijken	 we	
of	 die	 passen	 bij	 onze	 uitgangspunten	 en	
of	we	die	kunnen	 inpassen.	Zo	kregen	we	
een	tip	van	een	ouder	dat	het	pand	aan	de	
Strieckenlaan	te	koop	stond	en	of	dat	niet	
iets	was	voor	OpenDoor.”
Wouter	 vult	 aan:	 “We	 komen	 met	 Open-
Door	gaandeweg	aan	een	maximale	bezet-
ting	en	zien	dat	sommige	gasten	hier,	die	
meer	 zelfstandig	 kunnen	 functioneren	 en	
mobieler	 zijn,	 andere	 behoeften	 hebben	
en	niet	altijd	goed	passen	in	de	groep.	Voor	
deze	groep	waren	we	al	aan	het	nadenken	
over	een	goede	oplossing	toen	de	woning	in	
de	Strieckenlaan	voorbij	kwam.”

Het huis
Van	 twee,	 toch	al	 ruime,	 twee-onder-één	
kap	woningen	is	in	het	verleden	(1980)	één	
woning	gemaakt.	Er	zijn	7	kamers	waarvan	
6	slaapkamers,	3	badkamers,	2	ruime	oprit-
ten,	garage	en	bijgebouw	van	114	m².	De	
woning	dient	wel	gemoderniseerd	te	wor-
den.	Huis	en	tuin	bieden	voldoende	ruimte	
voor	hetgeen	OpenDoor	wil	realiseren.

Als	 particulier	 persoon	 en	 ondernemer	
heeft	 Jack	 toen	 toegehapt	en	dit	huis	al-
vast	 gekocht	 van	 de	 erfgenamen	 van	 de	
mevrouw	die	er	als	laatste	heeft	gewoond.	
Fijn	was	dat	de	erfgenamen	positief	ston-
den	 tegenover	 de	 plannen	 die	 OpenDoor	
heeft	met	het	pand.
Vervolgens	 is	er	door	het	bestuur	een	on-

dernemingsplan	gemaakt	dat	 is	besproken	
en	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Toezicht	
van	 OpenDoor.	 “De	 grote	 lijnen	 zijn	 uit-
gestippeld,	berekeningen	zijn	gemaakt	en	
we	denken	dat	het	zo	moet	kunnen”,	aldus	
Jack.	Als	het	project	is	afgerond	wordt	het	
huis	 overgedragen	aan	de	 stichting	Open-
Door.	 Jack	 benadrukt	 dat	 alle	 transacties	
transparant	zullen	zijn	en	hij	hier	niet	als	
ondernemer	bezig	is.
“Mijn	missie	is”,	zegt	hij,	“om	hier	binnen-
kort	vrolijke,	blije	bewoners	te	zien	binnen	
een	fijne	stabiele	organisatie.”

De	 plannen	 worden	 nu	 concreter	 uitge-
werkt,	vergunningen	worden	aangevraagd,	
de	contacten	met	de	gemeente	zijn	goed,	
maar	alles	kost	tijd	net	als	de	verbouwing	
en	aanpassingen	die	nodig	zijn.	Bij	de	 in-
richting	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	er-
varing	die	de	afgelopen	5	jaar	is	opgedaan	
en	 zo	hopen	ze	hier	een	mooie	woonplek	
te	realiseren.	Allebei	vinden	ze	het	erg	be-
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langrijk	 dat	 de	 buurtbewoners	 goed	 wor-
den	geïnformeerd	en	worden	betrokken	bij	
wat	er	gaat	gebeuren.

Zoals	 de	 plannen	 er	 nu	 voorstaan	 is	 er	
woonplek	voor	8	bewoners.	Op	de	begane	
grond	 is	 plaats	 voor	 een	 rolstoelafhanke-
lijke	bewoner	en	op	de	etages	en	eventu-
eel	 in	 het	 bijgebouw	 is	 plaats	 voor	 7	 be-
woners	die	zelfstandig	naar	boven	kunnen	
en	minder	afhankelijk	zijn	van	verzorging.	
Ook	 zullen	 de	 bewoners,	 zo	 is	 de	 bedoe-
ling,	meer	in	contact	met	het	dorp	en	haar	
bewoners	kunnen	treden.	Er	komt	een	ei-
gen	 zelfstandig	 begeleidingsteam	 voor	 de	
Strieckenlaan	 onder	 leiding	 van	 Wouter.	
Daarbij	zal	het	accent	meer	op	de	pedago-
gische	begeleiding	liggen	dan	op	de	licha-
melijke	verzorging.

Wie komen er wonen?
Wouter:	 “Voor	 ouders	 is	 de	 belangrijkste	
vraag	 altijd:	 hoe	 wordt	 er	 gezorgd	 voor	
mijn	kind?	De	basis	daarbij	is	dat	wij	ver-
trouwen	 krijgen	 en	 dat	 vertrouwen	 ook	
waar	maken.	Aan	ons	de	taak	om	van	daar-
uit	een	groep	bewoners	samen	te	stellen.	
Wie	wordt	hier	het	meest	gelukkig	is	steeds	
een	vraag	die	we	stellen	bij	de	samenstel-
ling	van	de	groep	bewoners.	En	de	samen-
stelling	 van	 de	 groep	 die	 samen	 eigenlijk	
een	gezin	gaan	vormen,	 is	erg	belangrijk.	
Men	moet	goed	met	elkaar	matchen	om	zo	
een	 goed	woonklimaat	 en	 goede	 sfeer	 te	
creëren.

We	 gaan	 daarbij	 niet	 over	 een	 nacht	 ijs.	
Wie	past	het	beste	bij	de	woonsituatie	die	
we	nu	hier	gaan	bieden.	We	willen	de	kans	
van	 slagen	 zo	 groot	mogelijk	maken	 door	
zorgvuldige	afwegingen	te	maken	met	het	
team	 en	 de	 orthopedagogen.	 En	 dus	 zul-
len	we	ook	wel	eens	nee	moeten	zeggen.	
Het	is	steeds	zoeken	naar	de	balans	tussen	
het	welzijn	van	het	individu	en	de	andere	
groepsleden.	Iedereen	moet	tot	zijn	recht	

kunnen	komen.	Onze	kernwaarden	en	kli-
maattypes	die	we	samenstellen	voor	Open-
Dorp	zijn	uiterst	belangrijk	als	leidraad.
Of	 je	er	werkt,	als	vrijwilliger	ondersteu-
ning	 geeft	 of	 als	 ouder	 betrokken	 bent,	
er	moet	altijd	een	klik	 zijn.	 En	dat	 geldt	
ook	voor	de	bewoners	(OpenDoor	en	Open-
Dorp),	gasten	of	deelnemers	aan	de	dagbe-
steding	(OpenDoor).”

OpenDorp
En	 dan	 de	 naam!	 Er	 is	 al	 het	 nodige	 ge-
brainstormd	over	de	naam	van	deze	twee-
de	vestiging	van	OpenDoor.	Tot	nu	toe	heeft	
de	naam	‘OpenDorp’	de	meeste	punten	ge-
scoord.	Een	huis	dat	open	is,	voor	en	in	het	
dorp,	met	veel	dezelfde	uitgangspunten	als	
OpenDoor.

Op	de	OpenDoor-website	staat	meer	infor-
matie	over	de	huidige	uitgangspunten	voor	
de	vestiging	aan	de	Duiksehoef.	Jack	geeft	
aan	dat	het	mooie	is	dat	er	zo	vele	mede-
werkers,	invalkrachten,	ouders	en	vrijwilli-
gers	tezamen	zorgen	voor	een	fantastische	
sfeer	en	gang	van	zaken	bij	OpenDoor	en	
dat	 die	 basis	 de	 stap	 naar	OpenDorp	mo-
gelijk	maakt.	De	keuze	voor	de	definitieve	
naam	is	nog	niet	gemaakt,	maar	OpenDorp	
maakt	wel	veel	kans.

Tot slot
Als	 alles	 voorspoedig	 verloopt	 en	 er	 geen	
vertragingen	bij	de	verbouwing	optreden	is	
het	de	bedoeling	om	eind	september	2021	
OpenDorp	feestelijk	in	gebruik	te	nemen.

Zonder	 handenschudden	 maar	 met	 een	
doosje	aardbeien	uit	de	tuin	van	OpenDoor	
in	de	hand	neem	ik	afscheid	van	Jack	En-
gels	 en	Wouter	 Koreman.	 En	 dat	 zijn	 nog	
maar	 twee	 van	 die	 bevlogen	mensen	 van	
OpenDoor.	Dus	dat	nieuwe	project	gaat	er	
vast	komen.

Redactie: Ton Kalkers
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Gezocht: penningmeester
‘Rond	de	Toren’	is	een	be-
kend	 gratis	 mediablad	 in	
het	kerkdorp	Loon	op	Zand	
en	wordt	volledig	gedragen	
door	een	enthousiast	team	
vrijwilligers.	 De	 stichting	
wordt	 beheerd	 door	 het	
bestuur,	 de	 redactie	 pro-

duceert	het	blad	en	kan	zich	beroepen	op	
een	groep	ondersteuners.	Twintig	keer	per	
jaar	wordt	een	editie	uitgebracht	dat	goed	
gelezen	wordt,	onder	andere	vanwege	de	
vele	Loonse	artikelen	en	lokale	betrokken-
heid.	Dit	vereist	de	nodige	energie	en	 in-
zet.
Het	bestuur	van	de	Stichting	Rond	de	Toren	
zoekt	momenteel	een	enthousiaste	en	vak-
kundige	penningmeester.

De	 taken	 van	 de	 penningmeester	 bestaan	
voornamelijk	uit:
•	Beheer	van	financiële	middelen	en	admi-
nistratie

•	Debiteurenbeheer
•	Facturering
•	Jaarlijkse	financiële	verantwoording

Lijkt	 het	 je	 leuk	 en	 interessant	 om	 mee	
te	werken	in	het	team	van	Rond	de	Toren	
en	heb	je	affiniteit	met	financieel	beheer,	
stuur	dan	een	e-mail	naar	de	voorzitter	van	
de	stichting	Rond	de	Toren:
gwijtvliet@gmail.com.
Wij	nemen	dan	snel	contact	met	je	op.

Bestuur Rond de Toren
Geert Wijtvliet, voorzitter

NGS sport- en wellness  masseuse

T 06 12177032
W  elspeters-massage.nl
E   info@elspeters-massage.nl
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Sandrine de Meester 
(Oisterwijk, 1982).

Sandrine	(beter	bekend	als	Sien)	is	geboren	
en	getogen	in	Oisterwijk.	Ze	groeide	op	als	
oudste	van	drie	zussen	en	muziek	speelde	
thuis	een	belangrijke	 rol.	Haar	vader	was	
gitarist	en	is	regelmatig	actief	geweest	in	
verschillende	 bands,	 waar	 haar	 moeder	
soms	in	meezong.	Vooral	Jazz,	Soul	en	R&B	
waren	 de	 stijlen	 waar	 ze	 thuis	 mee	 op-
groeide.	Op	haar	zestiende	veranderde	het	
gezin	en	verhuisde	ze	met	haar	vader	naar	
Tilburg.	 Jaren	 later	 leerde	 zij	 haar	 grote	
Loonse	liefde	kennen,	Jeroen	Punt.	Twaalf	
jaar	geleden	streek	zij	hier	met	hem	neer.

Eerste plaat
“Mijn	eerste	plaat	was	een	casettebandje”	
vertelt	 Sien.	 “‘Rhythm	 Nation’	 van	 Janet	
Jackson	(met	daarop	o.a.	het	nummer	‘Al-
right’),	die	kreeg	 ik	van	een	oom	die	zelf	
ook	fan	van	haar	was.	Ik	moet	een	jaar	of	
tien	 zijn	 geweest.	 Het	 was	 een	 origineel	
bandje	 van	 het	 album,	 met	 de	 albumaf-
beelding	 in	 het	 hoesje.	 Thuis	 werd	 veel	
muziek	 gedraaid,	 bijvoorbeeld	 van	 Chaka	
Khan,	 Commodores,	 Stevie	Wonder	 en	 ga	
zo	 maar	 door.	 De	 muziek	 van	 Janet	 ben	
ik	 altijd	 wel	 blijven	 volgen	 en	 ik	 heb	 de	
meeste	albums	wel	gekocht.	Haar	muziek	
vond	ik	heel	tof	en	daarbij	ook	het	dansen:	

streetdance,	hip-hop.	Vroeger	nam	ik	de	vi-
deoclips	op	video	op	om	alles	na	te	kunnen	
dansen.	Programma’s	als	So	You	Think	You	
Can	Dance	of	Dance,	Dance,	Dance	vind	ik	
leuk	om	te	zien	en	het	leuke	is	dat	ik	dat	nu	
ook	weer	terug	zie	bij	mijn	eigen	kinderen	
via	allerlei	TikTok	filmpjes.”

Beste plaat
“Dat	is	de	eerste	plaat	die	ik	zelf	heb	ge-
kocht:	‘Cross	Road’	van	Bon	Jovi	met	daar-
op	onder	andere	‘Always’.	Via	het	nummer	

 °Sandrine de Meester. (Eigen foto)
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‘Keep	the	Faith’	werd	ik	fan	van	Bon	Jovi.	
Op	mijn	13e	was	ik	helemaal	lyrisch	van	Bon	
Jovi.	Het	was	een	beetje	van	alles	wat,	de	
muziek,	de	band,	Jon	Bon	Jovi	zelf,	ik	denk	
dat	 het	 hele	 totaalpakket	 er	 voor	 zorgde	
dat	 ik	 hen	 zo	 tof	 vond.	 Van	 een	 vriend	
van	mijn	vader	kreeg	ik	kaartjes	voor	een	
concert	van	hen	in	Landgraaf.	Ik	ben	heel	
lang	fan	gebleven,	tot	ongeveer	het	album	
‘These	Days’,	daarna	ben	ik	zo’n	beetje	af-
gehaakt.
Ze	 worden	 altijd	 een	 beetje	 weggezet	
als	 een	 ‘foute	band’,	 je	mag	 ze	eigenlijk	
niet	tof	vinden	lijkt	het	wel.	Ondanks	dat	
ze	eigenlijk	heel	mainstream	zijn,	hoor	je	
daar	weinig	mensen	 voor	 uitkomen.	Maar	
als	je	‘Livin’	on	a	prayer’	 in	de	kroeg	op-
zet,	zingt	 iedereen	wel	keihard	mee.	Een	
oude	 schoolvriendin	 gaat	 nog	 steeds	 naar	
elk	concert	in	Nederland,	zelf	heb	ik	ze	vijf	
keer	live	gezien	en	dat	is	inmiddels	ook	wel	
genoeg.”

Meest dierbare plaat
“Een	 van	 mijn	 favoriete	 zangeressen	 is	
P!nk.	 Zij	 valt	 op	 tussen	 alle	 vrouwelijke	
zangeressen	die	er	zijn.	Ze	is	rebels	en	ze	
zegt	 het	 gewoon.	 Haar	 album	 Funhouse	
sluit	heel	erg	aan	bij	een	bepaalde	periode	
uit	mijn	leven,	waarin	ik	die	plaat	regelma-
tig	heel	hard	meezong.	Dat	begint	al	met-
een	bij	het	openingsnummer	‘So	What’.”

Sien	 bezoekt	 vaak	 en	 graag	 concerten	 en	
festivals,	maar	merkt	dat	 het	 tegenwoor-
dig	nogal	eens	lastig	is	om	kaarten	te	krij-
gen	van	de	artiesten	die	ze	graag	wil	zien.	
“P!nk	heb	ik	op	het	Malieveld	gezien,	haar	
live	te	zien	stond	al	erg	lang	op	mijn	lijst-
je	 en	 dat	 was	 dan	 ook	 heel	 erg	 tof.	 Met	
mijn	vader	ben	ik	regelmatig	op	North	Sea	
Jazz	 geweest.	 Daar	 heb	 ik	 Adele	 gezien	
nog	 voor	 haar	 grote	 doorbraak,	maar	 ook	
John	Legend	 in	een	kleine	 setting.	 In	het	
Goffertpark	ben	ik	dan	weer	naar	Guns	’n	
Roses	 geweest	 en	 een	 festival	 als	 Intents	

vind	ik	ook	heel	leuk.	Ik	vind	gewoon	heel	
veel	leuk.	Janet	Jackson	staat	wel	nog	echt	
op	mijn	lijstje,	haar	heb	ik	nog	nooit	 live	
gezien.	Als	het	goed	is	gaat	ze	volgend	jaar	
op	 tournee,	 dus	 dat	 hou	 ik	 nu	 wel	 in	 de	
gaten.”

Plaat voor elke dag
Sien	ging	in	Oisterwijk	naar	de	middelbare	
school	(Durendael)	en	had	daar	vooral	een	
hele	leuke	tijd,	zo	zegt	ze	zelf.	“Ik	was	er	
denk	ik	meer	niet	dan	wel,	maar	als	ik	er	
was	dan	was	het	wel	heel	gezellig.	Daarna	
ben	ik	wel	aan	wat	opleidingen	begonnen,	
maar	dat	beviel	eigenlijk	niet	en	ben	ik	op	
mijn	17e	bij	een	opticien	naar	binnen	ge-
lopen.

Daar	heb	ik	vervolgens	opleidingen	gevolgd	
en	uiteindelijk	heb	ik	zo’n	14	jaar	als	opti-
cien	gewerkt.	De	winkeltijden,	de	weeken-
den,	de	koopavonden,	de	targets,	die	be-
gonnen	mij	na	verloop	van	tijd	wel	tegen	te	
staan,	zeker	in	combinatie	met	het	gezin.	
Inmiddels	 ben	 ik	 TOA	 (technisch	 oogheel-
kundig	assistent)	en	werk	ik	in	het	ETZ.”

“Als	 plaat	 voor	 elke	 dag	 heb	 ik	 eigenlijk	
een	 playlist	 gekozen.	 Dat	 is	 een	 lijstje	
dat	alle	kanten	uit	 vliegt.	Van	klassiekers	
tot	nummers	waarvan	 ik	zeg:	don’t	 judge	

 °Sien en Eva (rechts) tijdens het concert van P!nk 
op het Malieveld. (Eigen foto)
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me!	Die	staat	bijna	elke	dag	wel	aan,	als	
we	met	elkaar	in	de	tuin	hangen,	aan	het	
BBQ’en	zijn,	als	we	mensen	over	de	vloer	
hebben,	eigenlijk	kan	dat	lijstje	altijd	wel	
omdat	het	zo	veelzijdig	is.
Inmiddels	is	dat	lijstje	een	beetje	aan	het	
rond	gaan,	bij	mensen	die	hem	hier	 thuis	
horen	 en	 aangeven	 het	 een	 wel	 erg	 fijn	
lijstje	te	vinden.	Het	is	echt	van	alles	tot	
en	met	 de	 jaren	 ’80	 ongeveer.	 Veel	 oude	
soul	 invloeden:	 Sam	 Cook,	 Tina	 Turner,	
Commodores,	 Otis	 Redding	 en	 ‘Down	 on	
the	Corner’	van	CCR	bijvoorbeeld.

Dan denk ik aan Loon
“Dit	 moest	 een	 plaat	 van	 UB40	 worden.	
Toen	 ik	 net	 verkering	 kreeg	 met	 Jeroen	
werd	 er	 in	 zijn	 vriendengroep	 veel	 UB40	
gedraaid.	Volgens	mij	ben	ik	wel	vijf	of	zes	
keer	 mee	 naar	 een	 concert	 geweest	 ge-
weest	en	bij	elk	feestje	werd	UB40	wel	een	
paar	 keer	 gedraaid.	 Gingen	 we	 met	 heel	
die	 club	 naar	 concerten	 waarbij	 je	 elke	
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+ Groepslessen Engels gevorderden
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Meer informatie:
Marjolein Ligtenberg-Essers
1e graads bevoegd docent Engels
Ursa Major 19
5175VK Loon op Zand
06-44400775

www.aplusengels.nl

A+
English language courses

keer	maar	weer	moest	afwachten	uit	welke	
bandleden	de	band	nu	weer	 zou	bestaan,	
maar	 dat	maakte	 niet	 zoveel	 uit.	 Er	 hing	
altijd	een	grote	afbeelding	 van	een	wiet-
blad	achter	het	podium	met	dito	geuren	in	
de	zaal,	altijd	een	prima	sfeer!	In	de	pla-
tenkast	mag	het	nummer	‘Since	I	met	you	
lady’,	wat	origineel	eigenlijk	van	Sam	Cook	
is.	Dus	dat	is	wel	weer	goed.”

De	 nummers	 uit	 deze	 en	 de	 voorgaande	
edities	van	‘De	Platenkast’	vind	je	op	Spo-
tify	bij	elkaar	onder:	‘Schleiffert;	Rondde-
toren	–	Platenkast’.

Redactie:    
Hans Schleiffert
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Beste kunstliefhebber,
	

Tijdens	 de	 geplande	 ‛Nacht	 van	 Loon’	 op	
17	april	jl.	had	KLOZ	een	jaarlijkse	exposi-
tie	gepland	voor	(amateur)	kunstenaars	uit	
Loon	op	Zand	en	omgeving.
Omdat	 alle	 activiteiten	 toen	 stil	 stonden	
heeft	KLOZ	besloten	deze	expositie	samen	
te	 voegen	 met	 het	 tweejaarlijkse	 kunst-
event:

ZICHT OP LOON
In	 het	 weekend	 van	 19	 en	 20	 september	
2020	organiseert	KLOZ	(KunstLoonOpZand)	
een	 expositie	 voor	 amateur	 kunstenaars		
van	de	gemeente		Loon	op	Zand	en	omstre-
ken	in	de	grote	zaal	van	De	Wetering.

Zoals	 afgelopen	 jaren	 heeft	 KLOZ	 ervoor	
gekozen	de	expositie	niet	beperkt	te	hou-
den	tot	de	inwoners	van	de	gemeente	Loon	
op	Zand,	maar	wil	zij	ook	kunstenaars	uit	
de	 omliggende	 gemeentes	 hiervoor	 uitno-
digen.	Omdat	we	daardoor	veel	aanmeldin-
gen	 verwachten	 is	 het	 aantal	 te	 plaatsen	
werkstukken	per	kunstenaar	beperkt.	Aan-
meldingen	worden	in	volgorde	van	binnen-
komst	behandeld.

Wij	vragen	kunstenaars	recent	werk	aan	te	
leveren.	 Het	mogen	 schilderijen	 zijn,	 ke-
ramiek,	 glaswerk,	 beelden,	 wandkleden,	
sieraden,	houtwerk	enz.	Op	vrijdag	18	sep-
tember	 kunt	 u	 tussen	 19.00	 en	 20.00	 uur	
maximaal	3	werkstukken	inleveren.
Alle	werkstukken	worden	geplaatst	en	ge-
hangen.	De	leden	van	de	KLOZ	richten	de	
zaal	op	vrijdagavond	en	zaterdag	in.

Aangezien	 alle	 werkstukken	 op	 panelen	
komen	 te	 hangen	mogen	 de	 stukken	 niet	
breder	zijn	dan	90	cm.	Er	zijn	ook	consoles	
en	schildersezels	beschikbaar.

Zaterdagmiddag	 19	 september	 om	 15.00	
uur	is	de	officiële	opening,	door	wethouder	
Frank	van	Wel.	Op	die	zaterdag	is	de	expo-
sitie	geopend	van	15.00	tot	19.00	uur	en	op	
zondag	20	september	van	10.00	tot	16.00	
uur.	Het	ophalen	van	de	werkstukken	is	op	
zondag	van	16.00	tot	17.00	uur.

De	 bijdrage	 voor	 de	 expositie	 is	 €	 25,00.	
Dit	bedrag	is	inclusief	een	consumptiekaart	
t.w.v.	€	10,00.
Bij	 verkoop	van	een	werkstuk	bent	u	20%	
van	de	verkoopprijs	verschuldigd	aan	KLOZ.	
Wat	kunnen	wij	u	bieden	voor	dit	bedrag?

•	Een	goed	uitgelichte	expositie.
•	Een	openingswoord	door	een	bekend	
persoon.

•	Een	PR-afdeling	die	de	publiciteit	gaat	
verzorgen.

•	Digitale	uitnodigingen.

Graag	vernemen	wij	of	u	aan	deze	exposi-
tie	wilt	 deelnemen.	Om	u	 aan	 te	melden	
stuurt	 u	 vóór	 25	 augustus	 een	 mail	 naar	
kunstloonopzand@gmail.com.

Voor	 meer	 informatie	 over	 KLOZ	 en	 het	
werk	dat	wij	doen,	verwijzen	wij	u	graag	
naar	onze	website:
www.kunstloonopzand.nl.
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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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Een inTroducTie met hoofdletter T
Met	een	grote	glimlach	fiets	ik	ontspannen	
terug	naar	huis.	Hoe	dat	komt?	Ik	vertel	het	
u	nu!	Soms	valt	er	bij	Rond	de	Toren	iets	te	
vieren,	dan	weer	is	het	stukje	informatief	
op	 voorhand.	 Zo	 ook	 deze	 keer,	want	we	
beschrijven	een	onderdeel	van	de	komende	
Kunstmarkt	van	Kunst	Loon	op	Zand	die	ik,	
net	als	zij,	vanaf	nu	KLOZ	noem.	We	horen	
wel	eens	vaker	van	hun	activiteiten,	maar	
een	keer	per	twee	jaar	organiseren	zij	een	
groot	kunstevent.

Dit	jaar	is	het	weekend	van	19	en	20	sep-
tember	uitgekozen.	Op	zaterdag	is	de	offi-
ciële	opening	in	De	Wetering	door	wethou-
der	Frank	van	Wel.	Vandaag	is	het	tijd	voor	
een	 sneak	preview	van	de	zondag,	ofwel:	
hier	 wordt	 een	 tipje	 van	 de	 sluier	 opge-
licht.	 Bofte	 ik	 even	 dat	 ik	 deze	 dag	 kon	
schuiven	met	werkuren,	zeg!

Een bijzonder levensverhaal
En	zo	stap	ik	op	een	stralende	lentedag	in	
de	Armstrongstraat	 van	de	fiets.	De	voor-
deur	 gaat	 al	 open	 zonder	 aanbellen.	 Een	
tengere	mevrouw	wacht	me	gastvrij	op.	Ze	
steekt	hartelijk	een	arm	uit	en	voordat	we	
het	in	de	gaten	hebben,	hebben	we	elkaar	
ouderwets	 vriendelijk	 de	 hand	 geschud.	
Vergaten	we	in	alle	beleefdheid	de	corona-
regels…
Ik	 stap	 binnen	 in	 een	 licht,	 ruim	 huis	 en	
meteen	valt	mijn	oog	op	met	zorg	geplaats-
te	of	gehangen	objecten.	Heel	divers:	van	
een	 realistisch	 schilderdoek	 met	 blauwe	
pruimen,	 een	 stel	 keramieken	 schaapjes	
tot	 een	 prachtig	 portret	 van	 een	 grote	
koikarper,	 geschilderd	 op	 handgeschept	
papier.	Heel	 veel	 stoeltjes,	 geen	bank	 en	
geen	tv.	Kortom,	geen	gemiddeld	huis!

Later	mag	ik	met	Germa	van	Gorp	haar	hele	
huis	door	en	overal	zie	ik	die	lichte	kleuren	
terug	die	zoveel	rust	uitstralen.	Ik	zie	veel	

bijzondere	dingen	en	bij	elkaar	gespaarde	
liefhebberijen.	Nergens	voelt	het	museum-
achtig,	maar	 tot	 in	het	 kleinste	 kamertje	
is	over	ieder	detail	nagedacht,	maar	daar-
over	later	meer.

Als	we	wachten	op	secretaris	Ingrid	Dusée	
en	de	voorzitter	Leo	Vlemmix	hebben	wij	
tijd	voor	een	korte	kennismaking.	Germa	is	
een	gepensioneerd	docente	Engels	met	een	
bijzonder	levensverhaal.
Met	haar	eerste	liefde	en	echtgenoot	komt	
ze	in	Loon	op	Zand	wonen,	hun	gezin	wordt	
compleet	met	de	komst	van	vier	kinderen.	
Maar	 donkere	 dagen	 breken	 aan	 als	 haar	
echtgenoot	veel	te	vroeg	overlijdt.	Germa	
en	haar	gezin	krabbelen	weer	overeind.

 °Germa van Gorp in traditionele Japanse kimono. 
(Eigen foto)
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Als	haar	kinderen	zo	goed	als	op	uitvliegen	
staan,	ontmoet	ze	via	haar	werk	als	bij	toe-
val	haar	tweede	grote	liefde.	Deze	man	is	
van	Japanse	afkomst	en	als	hij	terugkeert	
naar	zijn	geboorteland	reist	Germa	uitein-
delijk	met	hem	mee.	Zo	makkelijk	als	het	
hier	 op	 papier	 staat,	 zal	 het	 in	 het	 echt	
niet	gegaan	zijn,	maar	 feit	 is	wel	dat	Ja-
pan	in	ieder	hoekje	van	haar	huis	voelbaar	
is.	Ook	van	deze	man	moet	Germa	jammer	
genoeg	vroegtijdig	afscheid	nemen.

Echt álles anders
Na	14	jaar	in	Tokio	gewoond	te	hebben,	is	
ze	alweer	ruim	twee	jaar	terug	in	Loon	op	
Zand.	En	hoewel	ze	haar	woorden	bewust	
kiest,	merk	 je	hoe	moeilijk	die	 stap	was,	
ook	al	kwam	ze	terug	op	het	oude	nest	en	
woont	ze	nu	heerlijk	dicht	bij	haar	kinde-
ren	en	kleinkinderen.
Als	 ik	 haar	 vraag	wat	 haar	 zo	 trok	 in	 het	
land	van	de	rijzende	zon	en	wat	de	over-
gang	naar	een	leven	in	Nederland	en	Loon	
op	 Zand	 betekende,	 geeft	 ze	 binnen	 een	
tel	 antwoord.	 “In	 Japan	 is	 echt	 álles	 an-
ders.	Het	 land	telt	125	miljoen	 inwoners,	
waarvan	30	miljoen	in	Groot-Tokio.

In	Tokio	stad,	waar	ik	woonde,	leven	er	13	
miljoen.	Niet	gek	dus,	dat	Japanners	alles	
perfect	 willen	 regelen	 en	 erg	 punctueel	
zijn.	Wij	woonden,	zoals	zoveel	Japanners,	
in	een	eenvoudige	flat,	maar	wel	met	uit-
zicht	 op	 een	 rivier	 en	 Mount	 Fuji.	 Het	 is	
die	bruisende	energie	van	het	land	en	zijn	
bevolking	die	 ik	vooral	mis(te).	Japanners	
zijn	erg	gereserveerd	en	praten	amper	of	
niet	over	zichzelf,	maar	toch…

Het	immens	grote	land	met	al	zijn	eilanden	
ligt	natuurlijk	bij	drie	grote	breuklijnen	en	
de	dreiging	van	een	aardbeving	is	altijd	let-
terlijk	 voelbaar.	Of	het	dát	 is	waarom	de	
Japanners	alles	uit	het	leven	willen	halen,	
weet	ik	niet,	maar	ik	vind	het	prachtig!	Ik	
heb	 gelukkig	 heel	 wat	 spullen	mee	 terug	

kunnen	 nemen	 naar	 Nederland	 en	 ik	 ben	
zuinig	 op	 het	 contact	met	 Japanse	 vrien-
dinnen.	Ik	spreek	wat	Japans	en	ik	ben	op	
cursus.	Deze	cursus	is	trouwens	de	aanlei-
ding	dat	je	hier	zit,	want	we	gaan	op	zon-
dag	 20	 september	 een	 originele,	 Japanse	
theeceremonie	houden	en	daar	mag	ik	aan	
deelnemen.”

Een Japanse theeceremonie
Inmiddels	zijn	Ingrid	en	Leo	ook	aangeslo-
ten.	Germa	vertelt	verder:	“Een	theecere-
monie	is	echt	een	uiting	van	kunst.	Alles	is	
prachtig,	doordacht	en	vloeiend.

In	vijf	sessies	van	steeds	45	minuten,	waar-
op	je	vooraf	kunt	inschrijven	kunnen	steeds	
acht	mensen	aansluiten	om	deze	bijzonde-
re	 gebeurtenis	mee	 te	maken.	Op	de	 bo-
venste	 verdieping	 van	 Het	 Witte	 Kasteel	
kunnen	 zij	 aan	 een	 lange	 tafel	 genieten	
van	Japanse	thee	en	alles	er	omheen.	Als	
de	 coronamaatregelen	 verder	 versoepeld	
worden,	 zullen	 3	 Japanse	 dames	 en	mijn	
lerares	mij	meehelpen	 om	 alles	 in	 goede	
banen	te	leiden.	Ook	zal	een	deel	van	mijn	
kimono-collectie	te	zien	zijn.”

“Wij	kennen	Germa	al	heel	lang”,	zo	zegt	
buurvrouw	 Ingrid,”	 en	 daarom	 weten	 we	
zeker	dat	het	goed	komt.	We	hopen	op	een	
grote	 opkomst	 en	 denken	 hiermee	 weer	
eens	wat	anders	in	huis	te	halen.	Iets	dat	
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niet	 alledaags	 is.	 En,	 ook	 heel	 bijzonder,	
Leo	 is	 deze	middag	 uw	 Japanse	 gastheer	
en	hij	zal	in	‘hakama’	aantreden	(een	soort	
Japanse	 broekrok,	 red.)	 Dat	 wil	 je	 toch	
zien?!	 Na	 de	 zomerstop	 komen	 we	 in	 de	
eerste	Toren	terug	op	het	kunstevent.”

Germa	serveert	ons	ondertussen	een	echt	
kommetje	Japanse	thee,	nog	zonder	cere-
monie.	 Ze	 laat	 ons	 zien	 dat	 bijvoorbeeld	
alle	seizoenen	op	de	kom	staan.	Ik	krijg	de	
lente	voorop,	maar	toch	drink	je	dan	vanaf	
de	 zijkant.	 Zo	 zie	 je	maar	 dat	 Japanners	
aan	 alle	 details	 denken.	Want	 als	 je	 niet	
met	elkaar	praat,	moet	je	wel	iets	anders	
verzinnen,	nietwaar?

Toilet
We	sluiten	af	en	een	van	de	gasten	gaat	nog	
gauw	even	naar	het	Japanse toilet.	Dat	zou	
je	nooit	als	afsluiting	van	een	interview	be-
schrijven,	maar	vanmiddag	is	alles	anders.	
En	dan	wordt	mij	echt	duidelijk	dat	Japan-

  Café – Cafétaria                    
 

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

             
ONS SCHEPIJS WORDT GEMAAKT 

DOOR ’T HEUSDENS IJSHUYS 
 

In juli de MEXICANO voor slechts 

 € 1,25 
 

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 

ners	 overal	 aan	 denken:	 een	 verwarmde	
toiletbril,	een	sanitaire	douche,	föhn,	au-
tomatisch	en	geruisloos	de	wc-bril	omhoog	
of	omlaag.	Op	de	plek	waar	onze	toiletrol	
hangt,	zitten	hier	elektronische	drukknop-
jes.

Met	een	hoofd	vol	indrukken	nemen	we	af-
scheid.	In	mijn	tas	wat	vers	geplukte	shiso	
blaadjes,	heerlijk	over	de	sla.	Wat	u	kunt	
doen	om	zeker	te	zijn	van	een	plekje	aan	
de	Japanse	theetafel?	Meld	u	aan	bij	KLOZ	
via	mailadres:	leovlemmix@hotmail.com.

Zien	we	elkaar	zondag	20	september?!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Gedegen voorbereiding en uitwerking van plannen Nieuwe Wetering

De	Wetering	Plan	Groep	is	intensief	en	op	
verschillende	niveaus	bezig	met	de	Nieuwe	
Wetering.	 Het	 is	 van	 het	 grootste	 belang	
het	 hele	 proces	 zorgvuldig	 te	 doorlopen.	
Dat	betekent	dat	alle	plannen	grondig	wor-
den	 doorgerekend	 en	 dat	 er	 zo	 veel	 mo-
gelijk	samenwerking	en	overleg	is	met	be-
langhebbenden.	Op	die	manier	krijgt	Loon	
op	Zand	een	gemeenschapshuis	waar	zowel	
inwoners,	ondernemers,	de	WPG	als	de	ge-
meente	achter	staan.

Momenteel	worden	huidige	en	nieuwe	ge-
bruikers	 geïnformeerd	 om	 de	 onderlinge	
gesprekken	 weer	 op	 te	 pakken.	 Ten	 aan-
zien	van	de	oudbouw	vinden	daarnaast	de	
nodige	uitwerkingen	plaats,	op	basis	van	de	
raadsvergadering	van	18	mei.

Hervatting gesprekken   
(nieuwe) gebruikers
Door	 de	 coronacrisis	 van	 de	 afgelopen	
maanden	 was	 het	 niet	 mogelijk	 voor	 de	
WPG	om	bijeenkomsten	met	gebruikers	te	
organiseren.	Uiteraard	is	het	belangrijk	dat	

de	 huidige	 en	 nieuwe	 gebruikers	 worden	
meegenomen	in	het	proces.

Vandaar	 dat	 de	 WPG	 graag	 weer	 met	 de	
gebruikers	 in	gesprek	gaat	nu	dat	 langza-
merhand	weer	 kan.	 Na	 de	 zomervakantie	
worden	 de	 individuele	 afspraken	 dan	 ook	
hervat.	 Inmiddels	 zijn	 de	 nieuwe	 gebrui-
kersovereenkomsten	 klaar	 om	 dan	 te	 be-
spreken.	Ook	 is	dan	duidelijkheid	over	de	
huurharmonisatie;	 de	 huren	 per	 uur	 en	
per	locatie.	Ook	informeert	en	overlegt	de	
WPG	gebruikers	dan	over	het	tijdpad;	wan-
neer	 gaan	 de	 verbouwingen	 plaatsvinden	
en	wanneer	en	waar	wordt	herhuisvesting	
(tijdelijk)	gerealiseerd.

Focus op financiële doorrekening
Voor	 de	 oudbouw,	 sporthal	 en	 midden-
deel	 wordt	 een	 financiële	 doorrekening	
gemaakt	op	basis	van	de	raadsvergadering	
van	 18	 mei.	 Conform	 toezegging	 aan	 de	
raad	wordt	dan	de	oudbouw	benut	voor	so-
ciale-	en	culturele	functies	(concept	2).	Dit	
wordt	zo	snel	mogelijk	aan	de	gemeente-
raad	voorgelegd.

Daarnaast	 vinden	de	nodige	 voorbereidin-
gen	plaats	om	te	beoordelen	hoe	en	voor	
welke	 functie	 de	 oudbouw	 in	 de	 markt	
wordt	 gezet,	 als	 er	 toch	 wordt	 gekozen	
voor	de	voorkeursvariant	(concept	3).	□
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Huisartsenzorg gemeente Loon op Zand   
na coronapiek in volgende fase
Het	 aantal	 patiënten	met	 corona	 in	Nederland	blijft	 verder	 afnemen.	De	maatregelen	
versoepelen.	De	verschillende	huisartsenpraktijken	in	de	gemeente	Loon	op	Zand	gaan	de	
reguliere	zorg	voor	niet	corona-gerelateerde	klachten	weer	opstarten.
Bent	u	of	uw	naaste	bezorgd	over	uw	klachten	of	gezondheid?	Twijfelt	u	of	iets	kwaad	
kan?	Kijk	dan	eerst	op	Thuisarts.nl.	Daar	leest	u	wat	u	kunt	doen	en	of	u	de	huisarts	moet	
bellen.

Twijfelt	u	toch	nog?	Of	worden	uw	klachten	erger?	Bel	dan	uw	eigen	huisarts.	Ook	tijdens	
deze	coronacrisis	kunt	u	in	dat	geval	altijd	uw	huisarts	bellen.
Zoals	u	gewend	bent,	zal	de	assistente	u	vragen	stellen.	Zo	weet	zij	welke	zorg	op	dat	
moment	het	beste	bij	u	past,	bijvoorbeeld	een	advies	via	de	telefoon,	een	afspraak	met	
de	huisarts	op	de	praktijk	of	bij	u	thuis.	Of	soms	hulp	van	een	andere	zorgverlener.
Ga NIET naar uw huisarts toe. Bel uw huisarts of zoek contact via internet of e-mail.
Volgens	de	huidige	maatregelen	en	richtlijnen	richt	elke	huisartsenpraktijk	de	spreekuren	
naar	eigen	mogelijkheden	weer	in.	Helaas	hebben	de	praktijken	nog	niet	de	mogelijkheid	
om	volledig	te	draaien,	omdat	we	onze	kwetsbare	en	oudere	patiënten	moeten	blijven	
beschermen,	met	in	achtneming	van	de	huidige	richtlijnen.

Als	blijkt,	dat	u	toch	moet	komen,	dan	zorgt	de	huisartsenpraktijk	dat	dat	zo	veilig	moge-
lijk	kan.	Uw	huisarts	zorgt	ervoor	dat	u	een	zo	laag	mogelijk	risico	op	besmetting	loopt.	
Dit	doet	de	huisarts	door	ervoor	te	zorgen,	dat	u	niet	dichtbij	iemand	komt	die	(mogelijk)	
corona	heeft.	Bijvoorbeeld	door	af	te	spreken	dat	u	op	de	praktijk	komt	als	er	geen	andere	
mensen	zijn.	Of	door	u	uit	te	nodigen	op	een	corona-spreekuur.
Ook	als	de	huisarts	naar	u	toe	moet	komen,	zorgt	de	huisarts	dat	er	aanvullende	maatre-
gelen	genomen	worden	om	de	kans	op	besmetting	zo	klein	mogelijk	te	houden.

Soms	heeft	u	regelmatige	begeleiding	en	controle	nodig	van	uw	huisarts	of	praktijkon-
dersteuner.	Bijvoorbeeld	als	u	diabetes	of	een	longziekte	heeft.	Door	corona	worden	veel	
afspraken	uitgesteld.	Uw	huisarts	zal	samen	met	de	praktijkondersteuner	bekijken	hoe	u	
toch	zoveel	mogelijk	de	zorg	kunt	krijgen	die	u	nodig	hebt.	De	praktijkondersteuner	kan	u	
uitnodigen	op	de	praktijk,	maar	afspraken	kunnen	ook	telefonisch,	via	internet	of	beeld-
bellen	verlopen.	Mocht	u	zich	willen	laten	testen	op	het	coronavirus,	omdat	u	klachten	
ervaart	 van	 verkoudheid,	 loopneus,	 niezen,	 keelpijn,	 hoesten,	 verhoging	 of	 plotseling	
verlies	van	reuk	of	smaak,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	GGD,	0800-1202.

Met vriendelijke groet namens,

Huisartsenpraktijk Kools en Van Liempd
Huisartsenpraktijk Verheijen
Huisartsenpraktijk Vossenbergselaan
Huisartsenpraktijk Pannenhoef
Huisartsenpraktijk ROZET
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Herinneringen van Jan van Rooij als melkboer deel 11.

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.

Knoeien op de kokosmatten
’s	Morgens	moest	ik	rond	8	uur	bij	een	klant	
zijn	met	een	groot	gezin,	want	de	kinderen	
moesten	melk	drinken	voor	zij	naar	school	
gingen.	Een	pan	stond	aan	het	eind	van	de	
aanrecht	klaar	voor	4	 liter	melk.	Het	was	
bij	de	buitendeur.	De	kinderen	moesten	al-
tijd	naar	de	mis	van	half	acht	en	om	acht	
uur	 renden	 zij	 naar	 huis	 voor	 de	 boter-
ham.	Heel	de	keuken	was	van	een	nieuwe	
verflaag	 voorzien	 en	 nieuwe	 kokosmatten	
op	de	vloer.	De	huisvrouw	had	mij	net	ge-
waarschuwd:	“Jan	bederf	mijn	keuken	en	
matten	niet	door	met	uw	melk	te	knoeien,	
want	dan	vlieg	je	eruit.	Maar	toen	de	kin-
deren	 uit	 de	 kerk	 kwamen	 gerend,	 pakte	
een	van	de	kinderen	de	pan	vast	en	die	viel	
van	 de	 aanrecht.	 En	 daar	 stond	 het	 joch	
met	de	lege	pan	op	’t	hoofd.	Toen	ik	bij	de	
buren	buiten	kwam	riep	de	moeder:	“Jan	
kom	hier	eens	kijken	wat	er	is	gebeurd.”	En	
toen	ik	dat	zag	zei	ik:	“daar	kan	ik	niks	aan	
doen.”	 De	moeder	 zei:	 “dat	 weet	 ik	 ook	
wel,	maar	jij	zal	toch	andere	melk	moeten	
brengen	en	 ik	 zal	 die	wel	betalen.”	Maar	
hoe	het	menneke	het	er	thuis	heeft	afge-
bracht	heb	ik	nooit	gevraagd.

De natte broek
Op	de	Hoge	Steenweg	was	ik	aan	het	venten.	
Daar	ontmoette	ik	mijn	collega	Jan	van	den	
Hoven.	 Ik	vroeg	hem	of	hij	 soms	nog	tien	

flessen	melk	kon	missen.	Hij	antwoordde:	
“pak	er	maar	 vijf	 dan	 zien	we	 straks	wel	
verder.”	Wij	liepen	bij	dat	prachtige	weer	
in	een	sporthemd	met	de	mouwen	omhoog	
en	in	een	broek	met	ruime	band	en	galgen	
eraan.	Maar	toen	ik	de	flessen	in	mijn	hand	
pakte	viel	van	een	van	de	flessen	de	bodem	
eruit.	De	bodem	en	de	melk	vielen	in	mijn	
broek	en	ik	stond	op	een	been	van	schrik.	
Maar	Jan	van	den	Hoven	hing	als	een	slang	
aan	de	lantaarnpaal	te	kijken.	Hij	kon	niet	
blijven	staan	van	het	lachen.	Er	kwam	een	
bus	 voorbij	 volgeladen	 met	 mensen	 en	
de	chauffeur	 stapte	uit.	Hij	 claxonneerde	
zo	hard	hij	kon	en	 in	de	bus	was	het	een	
geweldig	 geloei,	 maar	 alles	 was	 nog	 niet	
voorbij.	Ik	zei	tegen	Jan:	“pas	jij	even	op	
mijn	paard,	want	zo’n	natte	broek	ben	ik	
niet	meer	gewend.”	Bij	de	bakker	pakte	ik	
een	 fiets	maar	 voordat	 ik	 wegreed	 zei	 ik	
tegen	de	vier	dames	die	in	de	winkel	ston-
den:	“mijn	broek	is	nat	en	hoe	is	het	met	
die	van	jullie?”	Ik	heb	daar	geen	antwoord	
op	gehad.	Wel	veel	gelach.	Jan	van	den	Ho-
ven	had	dit	voorval	op	de	 fabriek	gemeld	
voor	het	vakblad	en	hij	ontving	er	10	gul-
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den	voor.	Die	heeft	hij	broederlijk	met	me	
gedeeld.	 Daarom	 nog	 een	 dankjewel	 aan	
Jan	van	de	Hoven.

De ‘Soepenbraai’ (Zoepenbrij)
Soms	zou	het	 toch	wel	goed	zijn	geweest	
dat	ik	andere	talen	had	gesproken	want	er	
was	een	gezin	uit	Friesland	hier	komen	wo-
nen	 in	mijn	wijk.	Maar	de	mevrouw	en	 ik	
konden	elkaar	niet	verstaan.	Daarom	nam	
ik	haar	mee	naar	de	wagen,	want	zij	had	
al	 dagenlang	 gevraagd	 naar	 soepenbraai,	
want	die	had	de	melkboer	in	Friesland	wel	
op	de	wagen	en	het	was	een	geliefd	pro-
duct.	
Toen	 zij	 bij	 de	 wagen	 kwam	 riep	 zij	 uit:	
“daar	staat	soepenbraai.”	En	wat	denkt	u	
dat	het	was?	Wel	de	gewone	gortepap.	 Ik	
had	weer	iets	bijgeleerd	en	zij	was	blij.

Een noodgeval
Bij	een	klant	waar	de	kinderen	groot	waren	
lag	de	vader	ziek	op	bed,	al	vele	maanden.	
De	zuster	kwam	er	twee	keer	per	dag.	Op	
een	morgen	 kwam	 ik	 daar	 en	 de	moeder	
vroeg	aan	mij:	“wilt	u	de	dokter	gaan	ha-

len	want	ik	heb	bloed	gespuwd.”	Het	paard	
vergetend	rende	ikzelf	naar	de	dokter.	Daar	
aangekomen	zei	de	dokter:	“ik	ga	mijn	tas	
pakken	 en	 ren	 jij	 naar	 de	 zusters	 en	 zeg	
dat	 Jovita	onmiddellijk	daarnaartoe	moet	
komen.”	De	zuster	met	vliegende	kap	reed	
mij	 voorbij.	 Een	 half	 uur	 later	 kwam	 de	
zuster	mij	vertellen	dat	de	vrouw	ons	voor	
de	gek	had	gehouden,	want	de	vrouw	had	
rode	limonade	gedronken	tot	zij	overliep.	
En	zo	had	ik	weer	wat	anders	meegemaakt.

Wordt vervolgd.

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Lindebomen

Deze	 foto	maakte	 ik	 onlangs	 van	 de	 Kas-
teelwei.	 De	 bomen	 uit	 het	 lindenlaantje	
zijn	zwaar	van	de	bloesem.	Net	boven	de	
grond	krijg	je	nog	net	een	doorkijkje	naar	
de	huizen	en	de	kerk.	Het	gonst	er,	geluk-
kig,	van	de	bijen	en	hommels.	De	geur	die	
de	bloemen	verspreiden	zijn	zo	met	de	zo-
mer	 verbonden,	 al	 bloeien	 de	 bomen	 dit	
jaar	zelfs	al	op	het	einde	van	de	lente.

De	bloesemgeur	doet	mij	altijd	denken	aan	
logeren	bij	mijn	opa	en	oma.	Ik	had	geen	
idee	waarom,	tot	ik	op	een	oude	foto	van	
Tilburg	hun	straat	voorbij	zag	komen.	Hui-
zenhoge	lindebomen!
En	 kent	 u	 lindebloesemhoning?	 Mierzoet,	
maar	oh	zo	geurig!	Kunnen	we	die	ook	er-
gens	kopen	in	Loon	op	Zand?

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

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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Zomers likeurtje ter promotie 
van De Langstraat

De	zomer	is	hét	seizoen	om	met	vrienden	
en	familie	urenlang	te	borrelen	in	de	tuin,	
terwijl	de	zon	langzaam	ondergaat.	Reden	
voor	 Henry	 en	 Annelies	 van	 Helvoirt	 van	
‛Stadsslijterij	De	Waterdrager’	uit	Heusden	
om	een	nieuwe	zomerse	vanillelikeur	met	
een	snuifje	anijs	en	een	vleugje	citroen	op	
de	markt	te	brengen.

Eerder	brachten	zij	al	de	likeurtjes	’t XIde 
genot	 (verwijzend	 naar	 Zuiderwaterlinie	
Noord-Brabant)	en	De Smaak van Heusden 
uit.	Voor	het	nieuwste	drankje	besloten	zij	
een	link	te	leggen	met	De	Langstraat.	Het	
likeurtje	heeft	dan	ook	de	naam	‘De Lang-
straat; tuin van Brabant’	gekregen.

duurzame	groei	van	de	vrijetijdssector	en	
daarmee	 het	 bevorderen	 van	 economie,	
toerisme,	 cultuur,	 werkgelegenheid	 en	
leefbaarheid	in	de	regio.	De	regionaam	‘De	
Langstraat’	 wordt	 daarbij	 consequent	 als	
gebiedsaanduiding	gebruikt	en	in	de	markt	
gezet	 als	 ‘tuin	 van	 Brabant’.	 De	 tuin	 als	
ontmoetingsplek,	met	voor	iedereen	volop	
gelegenheid	 om	 zich	 op	 een	 ontspannen	
manier	te	vermaken	in	een	groene,	attrac-
tieve	omgeving,	staat	symbool	voor	de	re-
gio.

Samen optrekken
Bij	de	positionering	van	De	Langstraat	als	
‘tuin	van	Brabant’	is	samenwerking	tussen	
ondernemers,	 instellingen,	 gemeenten	 en	
partnerinstanties	 de	 sleutel	 tot	 succes.	
Veel	 ondernemers	 hebben	 zich	 inmiddels	
gemeld	 om	 samen	 de	 ‘tuin	 van	 Brabant’	
verder	tot	groei	en	bloei	te	brengen.
En	 daarvan	 zijn	 initiatieven	 als	 die	 van	
Henry	en	Annelies	een	schoolvoorbeeld!	□

Tuin van Brabant
RBT	 (Regionaal	 Bureau	 voor	 Toerisme)	
De	 Langstraat	 is	 erg	 blij	met	 en	 trots	 op	
dit	 initiatief.	 In	 het	 najaar	 van	 2019	 lan-
ceerde	 de	 destinatiemarketingorganisatie	
een	 gloednieuwe	 marketingstrategie.	 Dit	
met	als	doel	het	bewerkstelligen	van	een	
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

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

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

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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399

Deze editie is de laatste voor het zomer-
reces van ons dorpsblad. De rust in ons 
dorp die wij inmiddels gewend zijn door 
de coronamaatregelen, zal ondanks de 
versoepeling op 24 juni nog wel even 
voortduren.

Loonse mensen in de krant
Wil	Baeten,	die	woonde	in	Residentie	Mo-
lenwijck,	overleed	op	5	juni,	91	jaar	oud.	
(BD	9/6)
Rard	Eissens	overleed	daar	op	16	juni.	Hij	
werd	87	jaar.	(BD	20/6)
Willem	 Joziasse	 overleed	 op	 21	 juni	 een	
week	voordat	hij	81	jaar	zou	worden.	(BD	
25/6)

Johan	Mutsaers	 is	al	25	jaar	 lid	van	Dans-
club	De	Kets	en	kreeg	daarvoor	een	zilve-
ren	 speld.	Hij	 treedt	ook	op	als	hulppiet.	
(DK	10/6)

Maarten	 Maas	 (van	 Rijckevorselstraat	 37)	
won	 een	 slagroomtaart	 met	 een	 kruis-
woordpuzzel.	(DK	25/6)

Gemeente en politiek
De	 familie	 van	 den	Hoven	 bezit	 vier	 per-
celen	 grond	 rond	 het	 parkeerterrein	 van	
de	Efteling.	Over	de	bestemming	van	deze	
gronden	is	onenigheid	ontstaan	met	de	Ef-
teling	 en	 de	 gemeente,	 die	 geleid	 heeft	
tot	een	bezwaarprocedure	bij	de	Raad	van	
State.	“Een	groot	aantal	bewoners	van	de	
Bernsehoef	hoopt	met	de	familie	Van	den	
Hoven	 dat	 de	 Raad	 van	 State	 een	 dikke	
streep	haalt	door	het	uitbreidingsplan	van	
de	Efteling.”	(BD	10/6)

Algemeen	 directeur	 en	 gemeentesecreta-
ris	Coen	Derickx	vertrekt	bij	de	gemeente	
Loon	op	Zand	omdat	hij	waarschijnlijk	wet-
houder	wordt	 in	 zijn	woonplaats	 Krimpen	
aan	den	IJssel.	In	onze	gemeente	wordt	nu	
gewerkt	aan	een	profielschets	voor	zijn	op-
volger.	(BD	11/6)

De	nood	is	hoog	bij	de	gemeente	Loon	op	
Zand.	De	organisatie	komt	zeker	25	men-
sen	tekort	om	al	het	werk	goed	te	kunnen	
uitvoeren.	 Daarnaast	 kampt	 de	 gemeente	
met	een	chronisch	ziekteverzuim.	Met	9,3	
procent	van	het	totale	bestand	is	dat	een	
puntje	lager	dan	vorig	jaar,	maar	het	is	nog	
steeds	 aanzienlijk.	 Burgemeester	 Hanne	
van	Aart	presenteerde	op	11-6-2020	tijdens	
een	 beeldvormende	 raadsvergadering	 een	
ambitieuze	visie	op	de	gemeentelijke	orga-
nisatie,	die	in	het	teken	staat	van	verande-
ring.	(BD	12/6)

Wethouder	Frank	van	Wel	presenteerde	de	
kadernota.	Het	idee	is	vooral	om	de	inwo-
ners	zoveel	mogelijk	 te	ontzien.	Tekorten	
op	 de	 begroting	 moeten	 binnen	 de	 ge-
meentelijke	 organisatie	 opgevangen	 wor-
den;	geen	extra	stijging	van	de	toeristen-
belasting	en	als	het	even	kan	geen	hogere	
ozb.	Daar	maakt	de	wethouder	 zich	 sterk	
voor.	 Een	 tussentijdse	 bijstelling	 van	 de	
begroting	 over	 het	 lopende	 jaar	 is	 nodig.	
In	een	kadernota	stelt	hij	oplossingen	voor	
binnen	acht	beleidsterreinen.	Het	is	aan	de	
gemeenteraad	om	daarin	keuzes	te	maken.	
(BD	18/6)

Een	uiterst	kritisch	rapport	van	de	reken-
kamercommissie	over	de	kostenoverschrij-
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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ding	bij	de	bouw	van	De	Werft	hield	de	ge-
meenteraad	 op	 18	 en	 25	 juni	 flink	 bezig.	
De	gemeente	had	geen	enkele	controle	op	
de	voortgang	van	de	bouw,	terwijl	de	com-
missie	daar	al	twee	rapporten	met	aanbe-
velingen	over	had	uitgebracht.	Er	moet	iets	
veranderen,	anders	zou	de	raad	in	dezelfde	
fouten	vervallen	bij	de	verbouwing	van	De	
Wetering.	(BD	19	en	26/6)

Op	zaterdag	27	juni	kregen	we	twee	grote	
artikelen	 te	 lezen	 in	 onze	 krant,	 waarin	
onze	gemeente	behoorlijk	onder	vuur	lag.	
Allereerst	 een	 verhaal	 over	 een	 gevecht	
van	een	Kaatheuvelse	over	huishoudelijke	
hulp,	dat	vijf	jaar	geduurd	heeft	en	waarin	
de	 gemeente	 tot	 twee	 keer	 toe	werd	 te-
ruggefloten	 door	 de	 rechter.	 Vervolgens	
een	artikel	over	de	‛ondermaatse’	service	
bij	de	afdeling	Burgerzaken.	Ook	werd	stil-
gestaan	bij	de	inspraak,	die	Jan	van	Gom-
pel	hield	over	de	mogelijke	aansluiting	van	
ons	kerkdorp	bij	de	gemeente	Tilburg.	Voor	
het	eerst	stond	deze	optie	zwart	op	wit	in	
de	krant:	Loon	en	De	Moer	naar	Tilburg	en	
Kaatsheuvel	naar	Waalwijk.	(BD	27/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	zijn	vergunningen	aangevraagd	voor	het	
kappen	van	een	dode	boom	bij	Kasteellaan	
22	C.	(DK	10/6)	Voor	het	plaatsen	van	een	
dakkapel	aan	de	achterzijde	van	Gerlachus-
straat	67	en	vergunningen	werden	verleend	
aan	Kraanven	33	voor	een	erfscheiding	en	
een	uitrit	en	aan	Kloosterstraat	11-13	voor	
het	vervangen	van	kozijnen.	(DK	17/6)
Verder	 werd	 er	 een	 omgevingsvergunning	
aangevraagd	voor	Van	Hornestraat	32	(ver-
bouwing	van	een	woning,	wijzigen	van	een	
bijgebouw	 voor	 mantelzorg	 en	 de	 aanleg	
van	 een	 in-uitrit).	 Een	 vergunning	 werd	
verleend	 aan	Heideweg	 2	 voor	 een	bijge-
bouw.	Ook	is	er	een	voorontwerp	gemaakt	
voor	 een	 bestemmingsplan	 voor	 Loonse	
Molenstraat	14a-18,	waar	nu	Van	de	Wouw	
Dierenvoeders	is	gevestigd.	(DK	25/6)

Natuurbeheer
De	 nestkastjes	 in	 de	 Van	 Grevenbrouck-
straat	zijn	door	Casade	aangebracht	om	de	
vogels	een	alternatief	onderdak	te	bieden	
in	 plaats	 van	 in	 daken,	 goten	 en	 schoor-
stenen.	 Ze	worden	meestal	 gebruikt	 door	
meesjes	en	niet	door	huismussen	en	vleer-
muizen.	(DK	10/6)

In	dezelfde	Van	Grevenbrouckstraat	hebben	
kinderen	een	heuse	tuinverbouwing	gerea-
liseerd.	Een	groenstrook	werd	omgevormd	
tot	een	moestuintje,	waarin	verschillende	
soorten	groente	en	fruit	verbouwd	worden.	
Op	 een	 foto	 van	Anton	 van	Well	 zien	 we	
Dani,	Jesse,	Jennifer,	Max,	Tim	en	Dorena	
aan	het	werk.	(DK	10/6)

Na	vijf	 jaar	afwezigheid	zijn	er	weer	dik-
kopjes	van	de	knoflookpad	gezien	op	Land-
goed	Huis	ter	Heide.	In	2015	startte	Advies-
bureau	Natuurbalans	met	 subsidie	 van	 de	
provincie	 een	 herintroductieprogramma	
van	de	knoflookpad.	(BD	12/6,	DK	17/6)
Op	 Huis	 ter	 Heide	 kwam	 Jolanda	 Schuer-
mans	trouwens	ook	vossen	tegen.	(BD	26/6)

Voetbal
Van	 6	 mei	 tot	 13	 juni	 heeft	 de	 jeugdaf-
deling	 van	 Uno	Animo	 speciale	 trainingen	
gekregen,	waarvoor	 de	 betrokken	 vrijwil-
ligers	worden	bedankt.

Vanaf	 11	 juni	 is	 ook	 het	Walking	 Football	
weer	hervat.	(DK	10	en	17/6)

De	hoofdsponsor	van	Uno	Animo,	Verbo	BV	
in	de	persoon	van	Ruud	en	Ellen	Heijnen,	
heeft	het	contract	met	Uno	opengebroken	
en	 verlengd.	 De	 selectie	 wordt	 voorzien	
van	 trainings-	 en	 presentatiekleding:	 het	
uithangbord	van	de	vereniging.	(DK	17/6)

Niet pluis
Een	 55-jarige	 vrachtwagenchauffeur	 uit	
ons	dorp	werd	op	16	juni	in	Rotterdam	mis-
handeld.	(BD	17/6)
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Bedankt!
Het zijn bijzondere tijden. 

We waarderen uw 
vertrouwen en geduld 

enorm.  En daarom 
verwennen we u 

met een 
MEGA-ACTIE!

Maandag
Suikerbrood 3,75 1,95
Roombotercake 5,00 3,50

Woensdag
Witte puntjes (6) 2,30 1,00
Mini eierkoeken (4) 2,36 1,50

Vrijdag
Witte puntjes (12) 4,60 1,75
Geertse bies klein 8,75 4,95

Zondag
Harde broodjes 1+1 gratis
Progresjes (2) 4,50 2,50

Donderdag
Bolussen (4) 3,25 1,50
Half rozijnenbrood 2,35 1,25

Zaterdag
Rozijnenbollen (6) 3,95 2,00
Croissants (4) 4,80 3,00
Aarbeienvlaaitjes (2) 4,90 3,95

Broodactie*
Maandag t/m zondag

Wit/tarwe/volkoren 3 st. 6,50
Luxe broden 3 st. 7,50

Dinsdag
Saucijzenbroodje 1,95 1,00
Cranberry haverkoek 1,25 1,00

geldig van 6 t/m 12 juli 2020, op = op
* actievoorwaarden in de winkel

www.leo-geerts.nl
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Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:

•	een	sportmiddag	voor	kinderen	van	groep	
6,	7	en	8	op	de	Kasteelweide	in	begin	juni	
en	de	buitenbioscoop	bij	De	Kuip	op	20	
juni,	beide	georganiseerd	door	jongeren-
werk	 R-Newt	 van	 ContourdeTwern.	 (DK	
10	en	17/6)

Oud nieuws
De	 volgende	 onderwerpen	 ston-
den	in	de	bladen,	maar	daarover	
had	u	al	 gelezen	 in	Rond	de	To-
ren:

•	het	 uitstel	 van	 de	 Nacht	 van	
Loon	 naar	 5-6	 september	 (DK	
10/6)

•	de	hervatting	van	de	eucharis-
tievieringen	in	de	kerk	op	7	juni	
en	de	start	van	Jenaplanschool	
De	Vlinderboom	op	8	juni	na	de	
coronalockdown.	(DK	10/6)

Digitalisering
Neemt	‛big	tech’	de	wereld	over?
Het	 zal	 niemand	 zijn	 ontgaan:	 Covid-19	
heeft	 vrijwel	alle	 contact	 gedigitaliseerd.	
We	 vergaderen	 via	 Zoom,	 we	 facetimen	
met	familie,	we	appen	nóg	veel	meer	met	
vrienden.	Al	 dat	 online-zijn	 versterkt	wel	
de	 onmisbaarheid	 van	 techbedrijven	 als	
Facebook.	 We	 kunnen	 niet	 meer	 zonder.	
Zoom	 zou	 in	 privacy-opzicht	 niet	 ideaal	
zijn,	maar	het	werkt	nu	eenmaal	prettig.

Je	kunt	als	consument	natuurlijk	wel	pro-
beren	Facebook	en	Whatsapp	te	boycotten,	
maar	 in	 lockdown-tijden	 boycot	 je	 daar-
mee	ook	meteen	je	sociale	leven.	Ook	van	
Apple	en	Google	zijn	we	nóg	afhankelijker	
geworden.	Samen	ontwikkelen	die	giganten	
technologie	die	mensen	waarschuwt	als	ze	
in	de	buurt	zijn	geweest	van	een	persoon	

die	 positief	 is	 getest	 op	 het	 coronavirus.	
Waren	 hier	 echt	 geen	 alternatieven?	 Was	
het	verstandig	van	minister	Hugo	de	Jonge	
om	met	deze	reuzen	in	zee	te	gaan,	crisis	
of	niet?(Trouw	13/6)

Als	 besluit	 van	 deze	 Krantenbak	 een	 op-
merkelijke	foto:

Kinderkerk
Vandaag	de	dag	is	het	voor	veel	kerkgebou-

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

wen	 een	 karwei	 om	 financieel	 het	 hoofd	
boven	water	te	houden.	Een	van	de	proble-
men	daarbij	is	de	vraag:	hoe	maak	je	een	
kerk	aantrekkelijk	voor	kinderen?	In	Leiden	
in	de	grote	Pieterskerk	hebben	ze	daar	iets	
op	gevonden,	wat	deze	foto	laat	zien.

Zo	te	zien,	werd	er	op	dat	moment	niet	ge-
preekt.	Dat	lijkt	me	ook	wel	beter	voor	de	
aandacht	van	de	beminde	gelovigen.
(Foto: Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

En	nu	op	naar	Krantenbak	nr.	400!

Iedereen	 een	mooie	 zomer	 gewenst	 en:…
blijf	gezond!□
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DE UNIEKE SMAAK ERVAREN
VAN DE BIG GREEN EGG?

Iedere VRIJDAGAVOND bi j  ons
een wisse lend 3-gangen menu met 

gerechten bereid op de Big Green Egg

€ 27,50 per persoon
(reserveren gewenst)(reserveren gewenst)

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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



31

Familievoorstelling in de tuin van Het Witte Kasteel

‘Hamlet Coronaproof’
“To be or not to be, Zet’s the question”.
Een hilarische parodie op het beroemde 
meesterwerk van William Shakespeare 
in tijden van Corona. Claudius steelt de 
kroon door de vader van Hamlet te ver-
moorden. Hamlet zint op wraak…
Niets is wat het lijkt in deze beknopte 
Coronaversie van Hamlet. Over de top op 
1,5 meter afstand. Komt dat zien!

Toneelgroep	Het	Tweede	Bedrijf	uit	Geer-
truidenberg	 heeft	 een	 voor	 deze	 tijd	wel	
zeer	 toepasselijke	 en	 unieke	 openlucht-
voorstelling	ingestudeerd.

‘Hamlet	Coronaproof’	is	een	hilarische	uit-
voering	 van	 Shakespeare’s	 Hamlet	 in	 45		
minuten.

Toneel in de tuin
De	beide	voorstellingen	worden	geheel	vol-
gens	de	regels	van	het	RIVM	gehouden	en	
zullen	plaatsvinden	in	de	tuin	van	Het	Wit-
te	Kasteel.	Dit	stuk	van	het	landgoed	heet	
‘De	 Boomgaard’	 en	 leent	 zich	 uitstekend	
voor	een	openluchtvoorstelling	als	deze.

Voor alle leeftijden
De	 voorstelling	 is	 heel	 geschikt	 voor	 alle	
leeftijden	en	is	daarom	ook	een	echte	aan-
rader	om	er	met	 (klein)kinderen	naar	 toe	
te	gaan.	Zo	laat	je	kinderen	op	een	luch-
tige	manier	en	in	45	minuten	kennismaken	
met	het	Shakespeare-verhaal	over	Hamlet.
23	augustus	aanstaande.
	
De	toneelgroep	uit	Geertruidenberg	bestaat	
uit	spelers	in	de	leeftijd	van	12	t/m	60+	jaar.		
Zij	gaan	op	23	augustus	a.s.	twee	voorstel-
lingen	 op	 deze	 historische	 locatie	 verzor-
gen:	 een	 om	 12.30	 uur	 en	 een	 om	 14.30	
uur.	De	entree	bedraagt	€	6,00	p.p.

Per voorstelling is er plaats voor maxi-
maal 40 bezoekers, daarom is reserveren 
verplicht.

Uitdaging
Wellicht	is	deze	voorstelling	het	begin	van	
meer	 culturele	 activiteiten	 in	 de	 tuin.	
Het	 Witte	 Kasteel	 daagt	 toneel-	 en	 the-
atergroepen	 uit	 de	 regio	 daarom	 uit	 om	
in	 de	 toekomst	 ook	 eens	 een	 voorstel-
ling	 te	 komen	 geven	 op	 het	 landgoed.	
Een	afspraak	 is	 zo	 gemaakt	 om	de	moge-
lijkheden	te	bekijken	en	bespreken.
Voor	 meer	 informatie	 of	 reserveren	 van	
plaatsen	kun	je	de	QR	code	scannen	of	mai-
len	naar:	cultuur@hetwittekasteel.nl.

Team Cultuur van Het Witte Kasteel
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Fietsstraat
Mede	 na	 jarenlang	 aandringen	 van	 Voor	
Loon	op	een	veilige	fietsverbinding	van	de	
kern	Loon	op	Zand	die	aansloot	op	de	fiets-
paden	vanaf	de	Molenstraat	kwam	er	ten-
slotte	de	fietsstraat.
Na	 wat	 gewenningsproblemen	 blijkt	 deze	
oplossing	 voor	 fietsers	 meer	 veiligheid	 te	
bieden.	Onlangs	 zijn	 er	wat	 aanpassingen	
gedaan.

De	 fietsstraat	 (Kloosterstraat)	 is	 sinds	 17	
juni	weer	open.	De	randen	van	de	weg	wer-
den	kapotgereden	door	het	zware	verkeer	
dat	sporadisch	toch	nog	gebruikt	maakt	van	
deze	weg	waar	de	fietser	in	principe	voor-
rang	heeft	en	het	overige	verkeer	zich	moet	
aanpassen.	Niet	voor	niets	mag	er	niet	har-
der	gereden	worden	dan	30	km/uur.
	
Bij	de	start	is	er	nogal	wat	te	doen	geweest	
rondom	 de	 vermeende	 onveiligheid.	 Een	
gewenningsfase	was	blijkbaar	nodig.	Nu	de	
aanpassing	aan	de	orde	was,	werd	er	juist	
gevreesd	voor	het	verminderen	van	de	ont-
stane	veiligheid.	Dat	er	iets	moest	gebeu-
ren	was	helder.	De	weg	werd	aan	de	randen	
kapot	gereden	en	als	dat	zo	doorging	zou	

de	weg	op	den	duur	onbruikbaar	worden.	
Het	 gedeeltelijk	 verharden	 van	 de	 berm	
was	 dus	 noodzakelijk.	 De	 gemeenteraad	
heeft	 geen	 extra	 middelen	 beschikbaar	
hoeven	 stellen,	 omdat	 het	 opknappen	 en	
aanpassen	van	randen	van	een	weg	valt	on-
der	de	post	onderhoud.	De	aannemer	heeft	
geleverd	wat	gevraagd	was.

Feitelijk	is	de	fietsstraat	nu	wel	wat	breder	
geworden.	 Dat	 levert	 voordelen	 op	 voor	
het	 gemotoriseerde	 verkeer.	Of	 het	 daar-
door	 ook	 onveiliger	wordt	 voor	 de	 fietser	
moet	de	tijd	nog	leren.	Als	we	de	bedoeling	
van	 de	 fietsstraat	 blijven	 respecteren	 zal	
dat	overigens	wel	meevallen.

Bij	 de	 behandeling	 in	 de	 raad	 heeft	 Voor	
Loon	haar	teleurstelling	uitgesproken	over	
het	niet	doortrekken	van	het	 voetpad	 tot	
aan	de	Baden	Powellweg.	De	gemeente	zou	
de	benodigde	grond	niet	in	eigendom	kun-
nen	krijgen.
Omdat	Voor	Loon	een	voetpad	wel	belang-
rijk	 vindt	 hebben	 wij	 de	 wethouder	 ge-
vraagd	te	komen	met	een	alternatief	plan.

Of	dat	wel	mogelijk	is,	is	nog	niet	duidelijk,	
maar	toegezegd	is	dat	hier	wel	naar	geke-
ken	zou	worden.	Natuurlijk	hebben	wij	bij	
het	schrijven	van	dit	artikel	nogmaals	ge-
informeerde	bij	de	wethouder.	Hij	gaf	aan	
vooralsnog	geen	mogelijkheden	te	zien.

Wij	houden	de	vinger	aan	de	pols.

Politieke vereniging Voor Loon 
(voorloon@gmail.com)
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Verhalen van bewoners en anderen in coronatijd 
van 16 maart tot en met 28 mei 2020

Op 16 maart 2020 opende het 
Dagboek met:

Beste bewoners, 

Laten we een dagboek bijhouden in 
deze bijzondere tijden! Elke dag een 
korte impressie van de dag, die we elke 
avond in uw brievenbus bezorgen. Door 
mij, door collega’s, vrijwilligers, man-
telzorgers, leveranciers én bewoners. 
Het idee is om u iets extra’s te bieden 
in deze bijzondere tijden. De schrijver 
geeft de pen door… (maximaal 1 A4).  
Ik heb afgetrapt.
Jan Bernard Koolen (Directeur)

Op 28 mei 2020 sloot het Dagboek met:
Ik heb genoten van alle bijzondere verha-
len. Verrassend, soms voorspelbaar, vaak 

verschillende vormen met diverse uitin-
gen. Wat opviel was het optimisme en het 
vertrouwen in de goede afloop.

Zover is het nog niet.

We zien een beetje licht in de tunnel. De 
coronacrisis is overgegaan van de fase van 
indammen naar de fase van het controle-
ren van het virus. Hopelijk zal de volgende 
fase het doven van het virus zijn. Het te 
verwachten vaccin zal in deze laatste fase 
cruciaal zijn.

Zover is het nog niet.

Nieuw gedrag is nodig om in het nieuwe 
normaal verantwoordelijk te blijven voor 
eigen gezondheid. Het blijft voor ons al-
lemaal een flinke uitdaging om dit nieuwe 
gedrag vol te houden. Ook voor mij. Dat 
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lijkt overigens al best goed te lukken. Want 
het nieuwe gedrag maakt het mogelijk om 
op een intelligente wijze, met het nodige 
voorbehoud het leven weer wat aangena-
mer te maken.

Zover is het al wel.

Dan is het ook goed om het Dagboek nu 
te sluiten. Het Dagboek heeft ons in deze 
bijzondere tijden iets extra’s gegeven. We 
gaan elkaar binnenkort weer ontmoeten, 
in het Grand Café voor de koffie of in de 
Fons Kleintjeszaal voor de maaltijd.
Zo langzaam maar zeker zullen er weer 
activiteiten mogelijk zijn, de bibliotheek 
is alweer een aantal weken op een nieuwe 
normale manier open.

Zover is het al wel.

Na	 het	 bezoek	 van	 burgemeester	 Hanne	
van	Aart	op	woensdag	17	juni	ontving	zij	de	

eerste	proefdruk	van	directeur	Jan	Bernard	
Koolen	het	‛Dagboek	in	bijzondere	tijden’	
(foto	links).	Binnenkort	verschijnt	het	Dag-
boek!

Prettige zomervakantie!

Jan Bernard Koolen
Directeur Residentie Molenwijck

	 	 	 de	Hoogt	35	Loon	op	Zand
	 	 	 Telefoon:	06	-	506	38319		*		06	-	526	32915
	 	 	 www.vastre-bouw.nl
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Kerkberichten van 11 juli   
tot en met 28 augustus

Inschrijven voor toegang tot   
de eucharistievieringen
Indien	u	naar	een	eucharistieviering	in	een	
van	de	parochiekerken	wilt	komen	dient	u	
altijd	te	reserveren.	Dit	 is	van	belang	om	
bij	eventuele	besmetting	de	contactperso-
nen	na	te	kunnen	gaan.	Het	maximale	aan-
tal	bezoekers	is	afhankelijk	van	de	grootte	
van	 het	 kerkgebouw	 in	 onze	 parochie.	 U	
kunt	zich	aanmelden	via	de	website,	e-mail	
of	 telefonisch.	 Is	 het	 aantal	 behaald	 dan	
neemt	het	secretariaat	contact	met	u	op.	
Verzeker	u	ervan	dat	u	geen	coronagerela-
teerde	gezondheidsklachten	heeft.
De	heilige	communie	wordt	uitgereikt	vol-
gens	protocol,	de	priester	staat	achter	een	
doorzichtig	scherm	dat	bereidwillig	is	ver-
vaardigd	 door	 een	 parochiaan	 en	 daaron-
derdoor	de	heilige	hostie	aan	de	gelovige	
kan	worden	aanreikt	met	een	pincet.

Voorziening i.v.m. veilige afstand
I.v.m.	 de	 veilige	 afstand	 van	 1,5	 meter,	
zijn	er	rode	hartjes	op	de	kerkbanken	ge-
plakt	 om	 aan	 geven	 waar	 u	 kunt	 zitten.	
Echt(paren)	en	 familieleden	uit	een	gezin	
kunnen	 desgewenst	 bij	 elkaar	 plaatsne-
men.	Bij	alle	ingangen	van	onze	kerken	zal	
desinfecterende	 gel	 staan	 om	 uw	 handen	
te	reinigen.	Voor	algemene	vragen	kunt	u	
het	secretariaat	in	Loon	op	Zand	bellen.

Pastorale beschikbaarheid
I.v.m.	de	beperkte	pastorale	beschikbaar-
heid	op	dit	moment	zijn	de	eucharistievie-
ringen	in	kerk	St.	Joachim	(De	Moer)	en	HH.	
Mart.	v.	Gorkum	(Kaatsheuvel)	beurtelings	
op	zaterdagavond.

Collectegift
Omdat	er	niet	wordt	gecollecteerd,	kunt	u	
bij	het	uitgaan	van	de	kerk	desgewenst	een	
collectegift	 in	 de	 daarvoor	 bestemde	 bus	
doen	 om	 onze	 parochie	 te	 blijven	 onder-
steunen.	Hartelijk	dank	voor	de	gaven	en	
giften	die	wij	al	mochten	ontvangen.

Informatieformulieren
Achter	in	de	kerken	liggen	formulieren	voor	
een	extra	actie	Kerkbalans	en	ligt	informa-
tie	voor	de	gelovigen	 i.v.m.	de	maatrege-
len	rond	het	coronavirus.	Wij	houden	u	op	
de	hoogte	met	alle	actuele	informatie	via	
de	website	en	de	Duinkoerier.

Ook	in	de	maand	juli	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.

Zondag 12 juli, 15e	zondag	door	het	jaar;	
zang/muziek,	celebrant	pastor	Groos,	dia-
ken	Szejnoga.	Jo	Zijlmans-IJpelaar.

Zondag 19 juli,	16e	zondag	door	het	jaar;	
zang/muziek,	 celebrant	 pastor	 Groos,	 di-
aken	 Szejnoga.	 Thom	 en	 Anny	 Ligthart-
Vermeer	 b.g.v.	 verjaardag	 en	 jaargetijde	
Thom.

Zondag 26 juli,	17e	zondag	door	het	jaar;	
zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	 Luijckx,	
diaken.	 Szejnoga.	Maandelijkse	 gedachte-
nis	aan	Ad	Smulders,	Jenny	Noor.

Zondag 2 augustus,	 18e	 zondag	 door	 het	
jaar;	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Maandelijkse	 gedachtenis	 aan	
Wim	 Beerens,	 maandelijkse	 gedachtenis	
aan	Thom	en	Anny	Ligthart–Vermeer,	Cees	
Beerens,	Mieke	van	Gorp–Beerens.
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Zondag 9 augustus,	 19e	 zondag	 door	 het	
jaar;	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Ter	 nagedachtenis	 aan	 Ad	 Smul-
ders	namens	de	buurtvereniging,	Jan	Ver-
meulen.

Zondag 16 augustus,	 20e	 zondag	 door	
het	 jaar;	 zang/muziek,	 celebrant	 pas-
toor	Luijckx.	‘Uit	dankbaarheid’,	Liesbeth	
Brands–Wiercx	 b.g.v.	 verjaardag,	 Jo	 Zijl-
mans–IJpelaar,	jaargetijde	Christ	Vermeer,	
Jan	van	Corstanje,	Thom	en	Anny	Ligthart–
Vermeer	 b.g.v.	 1e	 jaargetijde	 Anny,	 Piet	
Horvers.

Zondag 23 augustus,	 21e	 zondag	 door	
het	 jaar;	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx.	 Maandelijkse	 gedachtenis	 aan	Ad	
Smulders,	 Loes	en	Frans	Vromans–v.d.	Pas	
b.g.v.	verjaardag	Frans.

Vakantie pastoor Luijckx
Pastoor	 Luijckx	 zal	 van	 maandag	 6	 juli	
tot	 en	met	 vrijdag	24	 juli	 afwezig	 zijn	 in	
verband	 met	 zijn	 vakantie.	 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.
In	deze	periode	is	het	secretariaat	dagelijks	
bereikbaar	van	08.45	–	16.00	uur.	Tel.	0416-
361215.	Buiten	kantooruren	kunt	u	contact	
opnemen	met	 Inge	Mols	06-12708462	voor	
dringende	zaken	zoals	een	bediening	of	uit-
vaart.

Wij namen afscheid van:
Wim Joziasse
Geboren	27	juni	1939	te	Oost-	en	West	Sou-
burg.
Overleden	21	juni	2020	te	Loon	op	Zand.

Riek Hamers–van den Broek
Geboren	15	mei	1929	te	Hilvarenbeek.
Overleden	21	juni	2020	te	Tilburg.

Lau Zwetsloot
Geboren	25	mei	1932	te	Leiden.
Overleden	25	juni	2020	te	Loon	op	Zand.
Afscheid	 heeft	 plaatsgevonden	 vanuit	 het	
crematorium.

Dat zij mogen rusten in vrede!

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

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

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

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	
is	 het	mogelijk	 om	 de	 heilige	 commu-
nie	 thuis	 te	 ontvangen.	Wilt	 u	 hiervan	
gebruik	maken,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	
maken	via	telefoonnummer	361215.
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Vraag van Thijmen over de 
klokken van het carillon

Bij	de	redactie	van	Rond	de	Toren	kwam	de	
volgende	vraag	binnen:

Beste redactie,

Ik heet Thijmen en ben 5 jaar. Ik wil 
graag weten hoeveel klokken het caril-
lon heeft. Dat woord heb ik van oma ge-
leerd. Mama weet het antwoord niet en 
papa ook niet. Wie kan het mij vertellen? 
Alvast dank je wel!

Groetjes, Thijmen

Binnen	 de	 redactie	wist	 ook	 niemand	 het	
antwoord.	 Daarom	 werd	 contact	 opge-
nomen	 met	 Carel	 Govaarts,	 een	 van	 de	
mensen	die	heel	veel	weet	van	de	klokken	
van	 het	 carillon	 en	 ook	 nauw	 betrokken	

is	 geweest	bij	de	 totstandkoming	van	het	
carillon.	Hij	wist	het	antwoord	natuurlijk,	
maar	het	 leek	ons	veel	spannender	om	er	
een	 speciaal	 avontuur	 van	 te	maken	met	
een	beklimming	van	de	kerktoren	naar	het	
carillon.
Daarmee	zou	het	een	blijvend	stukje	aan-
schouwelijk	 onderwijs	 zijn	 voor	 Thijmen.	
Die	klokken	zal	hij	dan	nooit	meer	verge-
ten.

Wachten tot de   
Open Monumentendagen
Helaas	 voor	Thijmen,	maar	 ook	 voor	 ons,	
moet	dit	idee	nog	even	in	de	wachtkamer.	
De	kerk	bij	monde	van	de	pastoor	vindt	het	
een	mooi	idee,	maar	geeft	aan	dat	Thijmen	
van	harte	welkom	is	op	het	weekend	van	de	
Open	Monumentendagen	in	september.

 °Het carillon van Loon op Zand bestaat uit 28 
bronzen klokken. (Foto: Carel Govaarts)
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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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Dan	zijn	bezoekers	ook	verzekerd.	Om	bo-
ven	in	de	kerktoren	te	komen	moeten	na-
melijk	hele	 smalle	en	steile	 trappen	wor-
den	beklommen	en	dat	is	soms	best	lastig.
Dus	Thijmen	en	zijn	moeder,	die	hem	gaat	
begeleiden,	moeten	nog	even	geduld	heb-
ben,	 maar	 dan	 kan	 hij	 de	 klokken	 van	
dichtbij	bekijken	en	ligt	heel	Loon	op	Zand	
aan	zijn	voeten.	Carel	Govaarts	geeft	toch	
alvast	 een	 antwoord	 over	 de	 klokken	 van	
het	carillon:

“Het	carillon	in	de	kerk	van	Loon	op	Zand	is	
gemaakt	door	de	firma	Eijsbouts	uit	Asten,	
en	 is	 in	 het	 jaar	 2001	 ingewijd	 door	 bis-
schop	Hurkmans	van	Den	Bosch.
Het	carillon	bestaat	uit	28	bronzen	klokken	
met	 een	 automatisch	 speelwerk,	 dat	 niet	
wordt	 bediend	 door	 een	 beiaardier,	maar	
met	 een	 computer	 vanuit	 de	 sacristie	 en	
zo	verschillende	melodieën	ten	gehore	kan	
brengen.	Alle	klokken	in	de	toren,	ook	de	
hele	 grote	 klokken,	 maken	 deel	 uit	 van	
het	carillon.	Op	elke	kleinere	klok	van	het	
carillon	staat	de	naam	gegraveerd	van	de-
gene	die	deze	klok	aan	de	kerk	heeft	ge-
schonken.”

Als	dit	jaar	de	corona	geen	roet	in	het	eten	
gooit	kan	Thijmen	op	een	van	de	dagen	van	
het	Open	Monumentenweekend	dus	alsnog	
de	toren	beklimmen	en	 is	er	 iemand	aan-
wezig	die	hem	er	nog	veel	meer	over	kan	
vertellen.

Heb je een vraag?  
Geef die door aan de redactie!
Thijmen,	bedankt	voor	je	vraag.	Als	er	kin-
deren	zijn	die	ook	een	vraag	hebben	over	
ons	 dorp,	 bijvoorbeeld	 over	 hoe	 iets	 er	
vroeger	aan	toe	ging,	over	de	geschiedenis	
van	Loon	op	Zand	of	waarom	een	straat	of	
gebouw	die	naam	heeft,	stel	je	vraag	aan	
de	redactie	van	Rond	de	Toren	en	wij	zoe-
ken	 iemand	die	het	antwoord	op	je	vraag	
kan	geven.

Mail	je	vraag	naar:	info@ronddetoren.nl.

Redactie: Ton Kalkers

 °Foto: Carel Govaarts.

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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Vakantieverhaal voor onze jonge lezers

Een saai weekend
‛Bas,	schiet	nou	op,	we	moeten	gaan!’	‘Ja,	
ja	 ik	 kom	 al!’	 Met	 een	 chagrijnig	 gezicht	
pakte	Bas	zijn	weekendtas.	Hij	frommelde	
nog	 snel	 even	 zijn	 versleten	 girafknuffel	
tussen	 zijn	 kleren,	 gooide	 met	 een	 klap	
de	deur	achter	zich	dicht	en	stampte	met	
twee	treden	tegelijk	de	trap	af.	Bah,	een	
weekend	naar	oma	en	opa	op	een	camping	
bij	 Zandvoort.	 Als	 het	 nou	 een	 pretpark	
was,	 maar	 nee,	 hij	 moest	 zo	 nodig	 mee	
naar	 zo’n	 duffe	 caravan	waar	 niks	 te	 be-
leven	viel.	Tijdens	de	rit	in	de	auto	zei	hij	
geen	stom	woord	en	zat	nors	voor	zich	uit	
te	staren.	Hij	had	zich	zo	verheugd	om	dit	
weekend	zijn	nieuwe	waveboard	uit	te	pro-
beren	op	het	pleintje	bij	Thijs.	Thijs	was	
zijn	 beste	 vriend	 en	 ze	 hadden	 samen	 al	
half	en	half	afgesproken.	Teleurgesteld	had	
hij	Thijs	afgebeld.

Na	anderhalf	 uur	 kwamen	 ze	bij	 de	 cam-
ping	 aan.	 ‘Camping	 ‛De	 Lakens’	 stond	 op	
het	bord	bij	de	slagboom.	Bas	slaakte	een	
diepe	zucht.	Wat	een	oubollige	naam,	dat	
beloofde	 al	 niet	 veel	 goeds.	 Mama	 par-
keerde	de	auto	op	het	parkeerterrein.	Bas	
haalde	de	tassen	uit	de	auto	en	slenterde	
achter	 zijn	moeder	 aan.	 Oma	 en	 opa	 ga-
ven	hem	een	dikke	kus	en	lieten	trots	hun	
nieuwe	 zilverkleurige	 caravan	 zien.	 Bas	
moest	 toegeven	 dat	 die	 er	 eigenlijk	 best	
cool	uitzag.	Na	een	glas	cola	en	een	plak	
cake	wilde	Bas	naar	buiten.	‘Op	tijd	terug’,	
riep	zijn	moeder	hem	nog	na.

Bas	slenterde	over	de	camping	en	schopte	
verveeld	 tegen	 een	 steentje.	De	 camping	
lag	 precies	 in	 een	 duinpan.	 Hij	 liep	 het	
zandpad	 af	 richting	 zee.	 Er	 waren	 maar	
weinig	mensen.	Het	was	ook	al	oktober	en	
de	lucht	was	bewolkt,	er	stond	ook	een	ste-
vige	bries.	Af	en	toe	moest	Bas	opzij	sprin-

gen	 voor	 een	 passerende	 fietser.	 Na	 een	
paar	minuten	had	hij	de	top	van	de	duinen	
bereikt.	Hij	ging	in	het	gras	zitten	en	keek	
naar	de	lijn	waar	de	lucht	de	zee	raakte.	
Had	hij	nou	maar	een	verrekijker,	dan	kon	
hij	die	kleine	stipjes	in	de	verte	van	dicht-
bij	 bekijken.	 Het	 waren	 vast	 vrachtsche-
pen.	Het	 leek	hem	wel	gaaf	om	een	keer	
op	 zo’n	 groot	 vrachtschip	 mee	 te	 varen,	
naar	Thailand	 of	 naar	Australië.	 Hij	 hield	
wel	van	avontuur.

Plots	voelde	hij	een	klap	op	zijn	schouder.	
Hij	sprong	overeind	en	keek	in	het	gezicht	
van	een	jongen	met	vuurrood	haar.	Hij	keek	
Bas	brutaal	aan	en	riep:	‘Hé	sproetenkop,	
ook	op	avontuur?’
Hij	was	een	kop	groter	dan	Bas.	Onder	zijn	
arm	droeg	hij	een	grote	blauwe	surfplank.
‘Hoe	heet	je?’
‘Bas,’	antwoordde	Bas.	‘Bas	doet	een	plas,	
ha,	ha!’grapte	de	jongen.
‘Wat	een	druiloor,’	dacht	Bas.	Hij	wilde	al	
omdraaien	 en	 weglopen.	 De	 jongen	 hield	
hem	 tegen.	 ‛Hé,	 ik	 ben	 Rolf.	 Kom	op,	 ga	
met	me	mee.’
‛Mee?	Waar	naar	toe?’	Bas	keek	de	jongen	
vragend	 aan.	 ‘Nou,	 de	 zee	 in	 natuurlijk,	
suffie!’	Bas	aarzelde,	hij	keek	naar	Rolf	in	
zijn	blitse	surfpak.‘Ik	kan	niet	surfen	en	ik	
heb	ook	niet	zo’n	pak	als	jij!’



45

‘Ach	joh,	als	je	effe	wacht	haal	ik	mijn	re-
servepak,	ik	logeer	hier	vlakbij	op	de	cam-
ping.	Nou?	 Ik	ben	een	supersurfer,	 ik	zorg	
er	wel	voor	dat	je	er	niet	af	valt.	Kom	op,	
een	klein	stukje	heen	en	weer	terug.	Wat	
kan	er	nou	gebeuren?	Kun	je	niet	zwemmen	
of	zo?’	Natuurlijk	kon	Bas	zwemmen	maar	
hij	vertrouwde	die	Rolf	niet	helemaal.‘Ben	
zo	terug’,	riep	hij	en	rende	richting	de	dui-
nen.	

Even	later	kwam	hij	terug	met	een	blauw-
wit	surfpak.	Bas	trok	het	aan	en	voelde	zich	
toch	wel	een	beetje	stoer.	Rolf	pakte	Bas	
bij	 zijn	 arm	 en	 trok	 hem	mee	 het	 strand	
op.	Even	later	stonden	ze	wiebelend	op	de	
plank.	Bas	hield	zich	stevig	vast	aan	Rolf.
Het	was	eigenlijk	best	spannend.	Het	leek	
net	waveboarden	maar	dan	op	het	water.

‘Let	 op,’	 riep	 Rolf,	 ‘bij	 de	 volgende	 golf	
draaien	 we	 om!’	 Er	 kwam	 een	 grote	 golf	
aanzetten.	 Een	 beetje	 angstig	 sloeg	 Bas	
zijn	armen	nog	steviger	om	het	middel	van	
Rolf.	‛Knijp	niet	zo!’	riep	Rolf.
Te	laat!
Het	 volgende	 moment	 gingen	 ze	 allebei	
kopje	 onder.	 Bas	 voelde	 dat	 hij	 meege-
sleurd	werd	onder	water.	Er	stond	best	een	
sterke	 stroming.	Hij	 zwaaide	met	 zijn	ar-
men	en	probeerde	boven	te	komen.
Met	 een	 paar	 krachtige	 slagen	 lukte	 het	
hem.	Wild	keek	hij	om	zich	heen.	Waar	was	
Rolf?	In	een	flits	zag	hij	de	rode	stekels	van	
Rolf,	 daarna	 ging	 zijn	 hoofd	 weer	 kopje	
onder.	 Bas	 kreeg	 het	 benauwd,	 waarom	
zwemt	Rolf	niet?	Hij	moest	naar	hem	toe!

Bas	 zwom	 uit	 alle	 macht.	 Met	 elke	 slag	
kwam	 hij	 dichterbij.	 Met	 een	 laatste	
krachtsinspanning	bereikte	hij	het	lichaam	
van	 Rolf.	 Voorzichtig	 hield	 hij	 het	 hoofd	
van	 Rolf	 boven	 water,	 pakte	 Rolf	 daarna	
onder	zijn	armen	beet	en	begon	te	zwem-
men.	Met	 veel	moeite	 lukte	 het	 hem	het	
strand	te	bereiken.	Hijgend	sleepte	hij	Rolf	

door	het	zand.	Hij	kon	niet	meer.
Bas	 zakte	 op	 zijn	 knieën	 en	 hoorde	 plots	
geluid.	Rolf	begon	te	hoesten	en	te	proes-
ten.	Opgelucht	draaide	Bas	zijn	hoofd	naar	
hem	toe.
Wat	een	geluk	dat	hij	een	goede	zwemmer	
was.	Hij	moest	er	niet	aan	denken	wat	er	
gebeurd	zou	zijn	als	hij	zijn	reddingsdiplo-
ma	niet	had	gehad.	Bas	keek	Rolf	 aan	en	
grinnikte:	‛Rolf	dook	onder	in	de	golf!’

Rolf	wist	niet	of	hij	moest	lachen	of	huilen.	
Hij	wreef	door	zijn	gezicht	en	nog	nahoes-
tend	vertelde	hij	dat	hij	in	paniek	was	ge-
raakt	en	 teveel	water	had	 ingeslikt.	Toen	
was	het	zwart	geworden	voor	zijn	ogen.
Drijfnat,	maar	opgelucht	kwamen	de	 jon-
gens	 overeind	 en	 strompelden	 terug	 rich-
ting	de	camping.

Marga van Broekhoven
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Niemand thuis

Mari	Kuijpers	maakte	deze	foto	die	hij	vlak	
bij	zijn	huis	maakte	en	stuurde	die	naar	de	
redactie	met	de	opmerking:	“Als	de	kool-
meesjes	niet	naar	ons	komen,	dan	gaan	de	
eikenprocessierupsen	wel	op	zoek	naar	hun	
nestjes.	Zoals	bij	dit	vogelnestje	van	de	vo-
gelbescherming	te	zien	is.	Ze	bouwen	daar	
een	web	tegenaan	als	uitdaging.
Maar	 er	 zat	 jammer	 genoeg	 geen	 kool-
meesje	in.”	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

Een fijne zomer gewenst!
Ook	 de	 redactie	 van	 Rond	 de	Toren	 gaat,	
voor	 zover	 dat	 kan,	 genieten	 van	 de	 ko-
mende	zomerperiode.

De	eerstvolgende	editie	van	Rond	de	Toren	
(editie	 13)	 verschijnt	 vanaf	 26	 augustus.	
Uw	bijdrage(n)	hiervoor	kunt	u	tot	18	au-
gustus	19.00	uur	aanbieden.

Mocht	u	 tijdens	de	 zomer	 iets	meemaken	
en/of	 beleven	 waarvan	 u	 de	 Toren-lezers	
ook	wilt	 laten	meegenieten:	schroom	niet	
en	stuur	het	naar	ons	door!

De Toren-redactie wenst u een fijne zomer!
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Energieloket Hart van Brabant 
in Loon op Zand online

Twee	weken	geleden	lanceerde	wethouder	
Gerard	Bruijniks	het	Energieloket	Loon	op	
Zand	met	 gratis	 advies	 over	 en	 tips	 voor	
energiebesparing.	Ook	een	persoonlijk	ge-
sprek	met	een	Energiecoach	is	nu	mogelijk.

In	 zijn	 woning	 voerde	 wethouder	 Gerard	
Bruijniks	 gisteren	een	 gesprek	met	de	 lo-
kale	 energiecoach	 Fred	 Greven,	 energie-
coach	 van	 het	 Energiecollectief	 Loon	 op	
Zand	 ECLoZ.	 Hij	 peilde	 bij	 de	wethouder	
de	motivatie	 om	 aan	 energiebesparing	 te	
doen.	 Vervolgens	 adviseerde	 hij	 op	 basis	
van	de	huidige	staat	van	de	woning	onder	
andere	een	check	op	dakisolatie	en	warm-
telekken	 op	 zolder.	 Wethouder	 Bruijniks	
concludeerde	na	afloop:
“De aanvraag ging heel vlot. Zo’n check 
hoe duurzaam je woning is levert nieu-
we inzichten op. Zo blijkt energiebespa-
ring prima mogelijk mét verbetering van 
je wooncomfort. En ook is het nog eens 
goed voor de portemonnee. Lokale groene 
stroom gebruiken levert rendement op. 
Dankzij het energiegesprek weet ik hoe ik 
dat kan aanpakken.”

Energieloket Hart van Brabant  
in Loon op Zand
Het	energieloket	Hart	van	Brabant	 is	ont-
wikkeld	 door	 gemeenten	 in	 de	 regio	Hart	
van	 Brabant,	 energiecoöperaties,	 waar-
onder	ECLoZ,	en	de	 landelijke	coöperatie	
HOOM.	Al	deze	partijen	willen	samen	inwo-
ners	helpen	de	eigen	woning	te	verduurza-
men	 en	 zo	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	 klimaat-
doelstellingen.

Inwoners	 van	 de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	
kunnen	terecht	bij	hun	eigen	lokale	ener-
gieloket:
www.energielokethartvanbrabant.nl/
loon-op-zand.
Niet	alleen	voor	algemene	informatie	over	
energiebesparing,	 maar	 ook	 voor	 hulp	 en	
advies	 van	 lokale	 energiecoaches	 of	 om	
een	beeld	te	krijgen	van	welke	lokale	be-
drijven	 energiebesparende	 maateregelen	
kunnen	 uitvoeren.	 Het	 Energieloket	 Loon	
op	Zand	is	een	online	loket.

Inwoners	van	Loon	op	Zand	kunnen	bij	het	
Energieloket	een	gesprek	met	een	energie-
coach	van	ECloZ	aanvragen.	Het	Energielo-
ket	coördineert	de	bezoeken	van	energie-
coaches.	 Dit	 kan	 via	 een	 beeldgesprek	 of	
op	gepaste	afstand	thuis.	Voor	de	huiseige-
naar	wordt	een	persoonlijk	digitaal	‘HOOM-
dossier’	beschikbaar	gesteld.	Daarin	kan	de	
bewoner	 zelf	 –eventueel	met	 de	 energie-
coach–	 de	 gegevens	 van	 de	 eigen	 woning	
invullen	en	bewaren.	Het	dossier	is	van	be-
lang	bij	het	kiezen	van	de	energiemaatre-
gelen	die	de	bewoner	wenst.	Meer	weten?	
energie-lokethartvanbrabant.nl/loon-op-
zand.	□

 °Wethouder Gerard Bruijniks (rechts) in gesprek 
met de lokale energiecoach Fred Greven, 
energiecoach van het Energie-collectief Loon 
op Zand ECLoZ. (Foto: Jan Stads Pix4Profs)
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Op Blind-date   
bij de Boekenbank!

Wel eens een ‘blind date’ gehad? De 
spanning gevoeld van het onbekende 
ontmoeten? Niet weten wat voor type 
het zal zijn: dik, dun, groot, klein, wit, 
zwart, romantisch of juist intellectueel 
koel, humoristisch, geïnteresseerd in li-
teratuur, in thrillers, in psychologie, van 
de natuur houdt of van koken?

Wel,	 dat	 kan	 je	 overkomen	 op	 een	 niet-
alledaagse	 manier:	 de	 Boekenbank	 orga-
niseert	een	‛blind	date’-verkoop	van	haar	
boeken	op	vrijdagavond	10	 juli	 van	19.00	
tot	21.00	uur.

Veilig altenatief
Eigenlijk	hadden	wij	een	boekenmarkt	ge-
pland	vóór	de	vakantie,	onze	klanten	zou-

den	 lekker	 kunnen	
snuffelen	 en	 voor-
delig	 een	 stapel	 va-
kantieboeken	kopen,	
dat	 leek	 ons	 wel	
wat.	 Maar	 nee,	 we-
gens	 de	 corona	 zijn	
alle	 boekenmarkten	
in	het	land	afgelast,	
dus	ook	de	onze	kan	
niet	 doorgaan.	 Zoe-

kend	 naar	 een	 leuk	 en	 veilig	 alternatief	
hebben	we	deze	opzet	bedacht.

Boekpakketjes	liggen	klaar	op	tafels	ander-
halve	meter	van	elkaar,	er	staat	duidelijk	
op	wat	voor	soort	boeken	je	erin	aan	zult	
treffen,	maar	de	titels	en	schrijvers	blijven	
dus	een	verrassing,	want	de	boeken	zijn	in-
gepakt.	Via	een	looproute	kom	je	langs	alle	
boeken.	Hou	je	van	waar	gebeurde	verha-
len?	 Van	 ontspannende	 lectuur?	 Van	 oor-
logsverhalen?	Er	 ligt	een	aantal	pakketjes	
waar	je	blind	uit	kunt	kiezen…

Spannend	wat	je	uiteindelijk	aan	zult	tref-
fen	in	het	pakket	dat	je	gekozen	hebt!
Alle	pakketjes	zijn	nóg	voordeliger	dan	je	
al	van	ons	gewend	bent.	Voor	nog	niet	de	
prijs	van	een	kopje	koffie	op	een	weer	ge-
opend	terras	kun	je	een	stapel	van	5	boe-
ken	kopen:	het	merendeel	van	de	 stapels	
kost	€	2,50.	Er	zullen	ook	nog	wat	duurdere	
pakketten	zijn	van	€	5,00:	dat	zijn	dan	5	
boeken	die	normaal	ook	duurder	zijn.	Alle	
boeken	 zien	 er	 gegarandeerd	 goed	 uit,		
zoals	je	van	ons	gewend	bent!
Zoals	iedereen	inmiddels	wel	weet,	gaat	de	
opbrengst	naar	lokale	goede	doelen.	Afge-
lopen	maanden	hebben	we	een	paar	mooie	
donaties	kunnen	doen	aan	de	Voedselbank.	
Ook	heeft	ContourdeTwern	weer	haar	deel	
gekregen	ter	ondersteuning	van	de	Totaal-
pret.	Met	al	je	aankopen	steun	je	dus	heel	
concreet	dorpsgenoten!
Dus	 ga	 de	 uitdagende	 spanning	 eens	 aan	
en	kom	voor	een	blind-date	bij	de	Boeken-
bank.	Op	vrijdagvond	10	juli	van	19.00	tot	
21.00	uur	buiten	bij	de	Bank,	Kerkstraat	5.	
Bij	slecht	weer	zorgen	we	voor	een	verant-
woorde	opstelling	in	’t	Benkske.

Van harte welkom, namens alle  
vrijwilligers van De Boekenbank,
Cisca Boermans
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De uitdaging: leven
Op	bezoek	bij	mijn	nichtje	met	twee	kleine	
kinderen	die	bezig	zijn	met	zindelijk	wor-
den,	zie	ik	dat	er	een	speciaal	hulpmiddel	
wordt	ingezet	om	het	proces	van	zindelijk-
heid	 te	bespoedigen.	Op	het	 toilet	 is	een	
klein	 urinoirtje	 met	 daarin	 een	 waterrad	
dat	gaat	draaien	als	je	er	tegen	plast.	Al-
leen	 te	 gebruiken	 voor	 jongetjes	 helaas.	
Het	 is	 een	 echte	 uitdaging	 om	dit	water-
rad	aan	het	draaien	te	krijgen.	Daar	wil	je	
wel	je	plas	voor	ophouden	en	die	niet	in	de	
luier	laten	lopen.

Belonen in het leven begint al vroeg
Baby’s	 belonen	 de	 ouders	 met	 een	 lach	
voor	 alle	 aandacht.	 En	 andersom	belonen	
ouders	hun	kind	met	complimentjes	als	ze	
iets	goed	hebben	gedaan.	Op	school	krijg	je	
plaatjes,	stempeltjes,	cijfers	of	schouder-
klopjes	als	beloning	voor	je	werk.	Of	geld	
van	opa	en	oma	voor	een	goed	rapport.
Een	 extra	 zakcentje	 als	 je	 de	 auto	wast,	
de	tuin	harkt,	het	gras	maait	 is	weer	een	
volgende	stap.

Als	volwassene	krijg	je	salaris	als	beloning	
voor	 het	werk	wat	 verzet	 is.	 Onze	maat-
schappij	weet	niet	anders.	We	hebben	af-
spraken	al	of	niet	in	een	cao	vastgelegd:	als	
jij	dit	doet	krijg	je	dat.	Gewoon	ruilhandel.	
We	leven,	werken,	bouwen	iets	op,	zetten	
ons	in	voor	de	wereld	om	ons	heen	en	pro-

beren	er	 iets	van	 te	maken.	Trots	zijn	op	
wat	 we	 bereiken	 en	 genieten	 van	 elkaar	
en	alles	om	ons	heen	is	ook	een	mooie	be-
loning.	 Geert	 Mak	 verwoordt	 het	 zo:	 “Je	
maakt	 deel	 uit	 van	 iets	 dat	 zoveel	 meer	
is	en	zoveel	breder	dan	jouw	eigen	leven.	
In	dat	grote	geheel	ben	je	een	vlindertje.	
That’s	all.”

Maar	 dat	 maakt	 leven	 op	 deze	 aardkloot	
niet	altijd	simpel.	We	maken	mooie	dingen	
en	verpesten	er	net	zoveel.	Een	beetje	fat-
soenlijk	samenleven	met	elkaar	is	een	zeer	
moeilijke	 opgave.	 Uitspraken	 van	 Trump,	
een	oorlog,	economische	of	 sociale	crisis,	
onrust	 of	 het	 coronavirus	 ontregelen	 ons	
wereldje	 al	 snel.	 En	 ieder	mens	 reageert	
anders	op	situaties	in	het	leven.	Wij	men-
sen	zijn	in	staat	er	een	behoorlijk	rommel-
tje	van	te	maken	en	daarover	te	tobben.

Alles is praktijk
Gerrit	Komrij	heeft	daar	geen	last	van.	Hij	
is	juist	de	man	van	de	ongerijmdheid.	Hij	
zegt	daarover:	“Er	zijn	mensen	die	enorm	
gaan	tobben	als	er	iets	niet	klopt	in	hun	be-
staan.	Ik	begrijp	niet	waarom.	Wat	is	er	nu	
erg	aan	een	chaotisch,	versplinterd	wereld-
beeld?	Dat	ik	sommige	dingen	in	mijn	hoofd	
niet	rijmen	kan,	levert	mij	geen	psychische	
problemen	op.	Voor	mij	 is	die	ongerijmd-
heid	juist	de	essentie	van	het	bestaan.	Er	
bestaan	alleen	maar	losse	eindjes.	Alles	is	
praktijk.	 Zo	 gauw	 er	 grote	 theorieën	 om	
de	hoek	komen	kijken	gaat	het	mis,	zowel	
binnen	de	literatuur	als	daarbuiten.	Ik	ben	
een	 flierefuitende	 nepfilosoof.	 We	 leven	
een	tijdje	en	dan	gaan	we	dood,	veel	meer	
valt	er	over	al	die	existentiële	vragen	niet	
te	zeggen.”

Heinz	Polzer,	Drs.	P,	blijft	daarbij	ondanks	
alles	toch	positief:	“Als	je	goed	om	je	heen	
kijkt,	kun	je	toch	niet	anders	dan	consta-
teren	dat	er	van	alles	mis	is	in	de	wereld.	
Maar	 daar	 hoef	 je	 niet	 wanhopig	 van	 te	



51

worden.	Liever	niet	zelfs.	Mildheid,	mede-
dogen	 en	 levenslust	 zijn	 een	 veel	wellui-
dender	 antwoord	 op	 het	menselijk	 tekort	
dan	knarsetandend	klagen.”

Armando	 pakt	 het	 weer	 anders	 aan:	 “Ik	
kan	goed	alleen	zijn.	Daarom	begrijp	ik	die	
mensen	 niet	 die	 zich	 beklagen	 omdat	 ze	
zich	 eenzaam	 voelen	met	 Kerstmis	 of	 zo.	
Jesus	Christus,	dat	is	toch	het	mooiste	wat	
je	 hebben	 kan.	 Ik	 wou	 dat	 ik	 verdomme	
eens	 eenzaam	was.	 Je	 leeft	 alleen	 en	 je	
sterft	alleen,	zo	ingewikkeld	is	het	niet.	Ik	
heb	er	 nooit	 om	gevraagd	om	geboren	 te	
worden.	 Ik	voelde	me	eigenlijk	best	goed	
toen	ik	nog	niet	geboren	was.	Maar	ja,	het	
moest	blijkbaar	zo	nodig.	En	nu	ik	er	ben,	
wil	ik	er	graag	iets	moois	van	maken.”

Stuitend en verderfelijk wereldbeeld
Maarten	‘t	Hart	zoekt	het	heil	van	de	mens-
heid	in	ieder	geval	niet	in	het	bestaan	van	
een	 god:	 “Als	 er	 een	 god	 bestaat	 wil	 ik	
niets	met	 hem	 te	maken	 hebben.	 Ik	 vind	
het	een	akelige	uitvinding,	met	al	die	ele-
menten	van	uitverkiezing	en	alles	wat	daar	
aan	 vast	 zit.	 Het	 is	morbide	 en	 volstrekt	
amoreel.	In	feite	hangt	het	namelijk	van	je	
geboorte	af	of	je	al	of	niet	uitverkoren	zult	
zijn.	Ik	bedoel,	als	je	toevallig	in	een	hei-
dens	gezin	wordt	grootgebracht	is	een	kans	
op	een	fraaie	plek	in	het	hiernamaals	klein.	
Als	je	per	ongeluk	in	India	of	Saoedi-Arabië	
wordt	geboren	eveneens,	want	dan	ben	je	
waarschijnlijk	een	hindoe	of	moslim	en	heb	
je	dus	geen	 schijn	van	kans	om	 in	de	ge-
reformeerde	hemel	te	worden	toegelaten.	
En	 aangezien	de	 gereformeerden	 zelf	 be-
weren	dat	hun	hemel	de	enige	ware	is,	ver-
oordelen	ze	daarmee	een	slordige	tachtig	
procent	van	de	wereldbevolking	om	eeuwig	
te	branden	in	de	hel.	Dat	is	een	stuitend	en	
verderfelijk	wereldbeeld.”

Maar	 dat	 geldt	 natuurlijk	 ook	 voor	 al	 die	
andere	 godsdiensten	 die	 zeggen	 dat	 zij	

het	ware	 geloof	 bezitten,	 de	enige	echte	
god	aanbidden,	uitverkoren	zijn	om	in	een	
soort	hemel	te	mogen	komen	mits	aan	be-
paalde	voorwaarden	is	voldaan.	We	zoeken	
als	mens	houvast,	steun	in	het	leven	en	in	
tijd	van	nood	en	een	god	kan	daarbij	dien-
stig	zijn.	Nelleke	Noordervliet	heeft	meer	
oog	voor	en	leert	veel	van	de	medemensen:
“Het	 is	 belangrijk	 te	 proberen	 elkaar	 te	
begrijpen.	Wat	heb	jij	meegemaakt	in	het	
leven?	Wat	 heb	 je	 van	die	 ervaringen	 ge-
leerd?	 	De	medemens	biedt	ons	de	moge-
lijkheid	met	 een	 ander	 paar	 ogen	 te	 kij-
ken	 naar	 de	 wereld	 om	 ons	 heen.	 En	 als	
die	medemens	een	open	blik	en	een	mooie	
geschiedenis	heeft,	is	hij	of	zij	een	schat-
kamer	vol	nieuwe	inzichten.”	

Hoe	flexibeler	een	mens	 is,	hoe	beter	hij	
zich	kan	aanpassen	aan	veranderende	om-
standigheden.	 Flexibele	 mensen	 blijken	
positiever	en	gelukkiger	 te	 zijn	dan	men-
sen	die	zich	krampachtig	vast	houden	aan	
de	vertrouwde	wereld	zoals	zij	die	kennen.	
Een	tak	die	kan	meebewegen	 in	de	storm	
breekt	 niet.	 Maar,	 om	met	 Geert	 Mak	 te	
spreken,	 in	 het	 grote	 geheel	 ben	 je	 toch	
maar	een	vlindertje.

We	 leren	 onze	plas	 op	 te	 houden,	we	 le-
ven	een	 tijdje,	worden	dan	weer	 inconti-
nent	en	gaan	dood.	Is	dat	erg,	ben	je	gek.	
Als	 je	 in	 de	 tussentijd	maar	 hebt	 gedaan	
wat	 je	wilde	doen,	hebt	genoten	van	het	
leven	en	wat	deze	wereld	allemaal	te	bie-
den	heeft.	Veel	liefde	hebt	gegeven	en	ho-
pelijk	 ook	 terug	 ontvangen.	 Ook	 een	 bij-
drage	naar	vermogen	hebt	geleverd	aan	de	
maatschappij,	 zorgzaamheid,	mildheid	 en	
mededogen	hebt	geoefend.	Met	de	nodige	
miskleunen	veel	ervaring	hebt	opgedaan	en	
daardoor	wijzer	bent	geworden.	En	last	but	
not	 least:	 ikke,	 ikke,	 ikke	alleen	 in	nood-
gevallen	hebt	gebruikt.	De	rest	is	allemaal	
niet	belangrijk.

Ton Biberon
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Geslaagde buitenbioscoop  
in De Kuip

Ook	dit	 jaar	was	de	buitenbioscoop	 in	De	
Kuip	een	groot	succes.	Het	werd	alleen	wel	
een	 klein	 beetje	 anders	 door	 corona:	 dit	
jaar	konden	we	maar	30	kinderen	welkom	
heten.
De	aanmeldingen	stroomden	binnen	en	de	
buitenbioscoop	 zat	 zo	 vol.	Welke	 film	we	
gingen	kijken?	Daar	hadden	de	kinderen	zo	
een	antwoord	op:	de	‛Lion	King’,	maar	dan	
wél	de	echte	versie!	

Een	korte	samenvatting	van	wat	de	kinde-
ren	gezien	hebben.	In	de	Afrikaanse	savan-
ne	wordt	de	leeuw	Simba	geboren	uit	het	
koningspaar	van	de	savanne,	koning	Mufasa	
en	koningin	Sarabi.	Terwijl	Simba	uitgroeit	
tot	 een	 nieuwsgierige	 en	 avontuurlijke	
welp,	 kan	 hij	 nauwelijks	 wachten	 tot	 hij	
het	koninkrijk	over	mag	nemen.

Tijdens	de	film	was	er	natuurlijk	tijd	voor	
zelfgemaakte	popcorn	en	ranja.	De	kinde-
ren	keken	met	veel	aandacht	naar	de	film.	

Toen	deze	afgelopen	was,	hoorden	we	veel	
positieve	reacties.	We	kunnen	dus	terugkij-
ken	op	een	geslaagde	avond.
Dit	vooral	met	dank	aan	onze	vrijwilligers	
van	De	Kuip	en	onze	jongeren	die	mee	heb-
ben	geholpen	aan	deze	activiteit.	Bedankt	
en	tot	volgend	jaar!

Jongerenwerk R-newt
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Het songfestival gaat door!
Of	toch	in	ieder	geval	het	‘Grote	Insectens-
ongfestival’.	Een	hilarische	muzikale	fami-
lievoorstelling	 van	 acteurscollectief	 Echt	
Waar!!,	 ondersteunt	 door	 Stichting	 Stuip-
Zand	uit	Loon	op	Zand.

Negen	professionele	Midden-Brabantse	ac-
teurs,	normaal	gesproken	werkzaam	in	de	
evenementen	 en	 sprookjesparkomgeving,	
willen	 geen	 duimen	 draaien	 en	 hebben	
het	 plan	 opgevat	 een	 veilig	 te	 bezoeken	
voorstelling	 in	het	ruime	natuurtheater	 in	
Oisterwijk	 te	 spelen.	Het	Grote	 Insecten-

songfestival	brengt	u	heel	dicht	bij	de	na-
tuur.	Het	songfestival	wordt	gepresenteerd	
door	 insectenliefhebber	 Blinda	 de	 Mol	
(foto),	geassisteerd	door	Penny	de	Egel.

Bezoekers	van	het	songfestival	ontmoeten	
de	insecten	op	de	plaatsen	waar	ze	wonen	en	
zijn	daarna	het	publiek	van	het	songfestival.		
De	zespotige	artiesten	zijn:	de	opgeprikte	
mot,	 het	 lieve	 lieveheersbeest,	 Mina	 de	
mestkever,	 Jerry	 de	 duinsprinkhaan,	 de	
GGZ	(Grote	Groene	Zandloopkever),	Formi-
ca	de	mier	en	Bruce	de	bromvlieg.	In	pak-
kende	 liederen,	 formidabele	 meezingers	
en	ontroerende	blues	zullen	ze	uw	mening	
over	insecten	voor	altijd	veranderen.

Het	 publiek	 is	 de	 jury	 in	 deze	 songfesti-
valfinale.	Het	applaus	bepaalt	de	winnaar.	
Jammer	 dat	 mensen	 maar	 twee	 handen	
hebben.	De	voorstelling	speelt	op	12	en	19	
juli	om	14.00	uur	in	het	Natuurtheater	aan	
de	Gemullehoekeweg,	Oisterwijk.	Kaarten	
reserveren	via	www.natuurtheater.nl. □
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Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  
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KIEN’s Kolumn
Fijne vakantie!
Daar gaan we dan! Vakantie! De laatste 
Rond de Toren voordat we het zomerre-
ces in gaan. Wat ben ik trots dat we ook 
met videobellen elkaar wisten te vinden. 
Maar wat waren we blij, als redactie 
zijnde, dat we weer konden vergaderen 
zonder computerschermpje. De flauwe 
grappen, over met name onze zeer be-
vlogen hoofdredacteur, vlogen de tafel 
rond. We hadden hem echt gemist!

Het was nog wel even wennen met het 
corona-verantwoord vergaderen. Die-
zelfde hoofdredacteur heeft namelijk 
de onhebbelijke gewoonte om de na te 
kijken A4-tjes rond te delen door eerst 
zijn vinger nat te maken in zijn mond, 
dan een blaadje van de stapel te pak-
ken met die natte vinger, en dat blaadje 
dan aan te geven. (Dat zou zelfs zonder 
corona verboden moeten worden!) Onze 
gezichten daarbij spraken boekdelen 
maar hij ging zo op in het proces dat hij 
na 26 pagina’s geërgerd vroeg waarom 
we nog niet aan het werk waren gegaan 
met nakijken. Sorry baas, 
maar uh…

Dus nu vakantie! Zal ik 
blijven of zal ik gaan? 
Waarom zou je gaan als 
je in Loon op Zand woont, 
in godsnaam, het is hier 
zo heerlijk. Yoga op de 
kasteelweide, fitness op 
een verzengend heet par-
keerterrein, Kiosken met 
live muziek en de oude 

vertrouwde vrijdag-schilder-club op het 
terras, eindelijk dineren voor de gewone 
mens bij Het Witte Kasteel. Verder nog 
jonge Bambi’s voeren bij Land van Kleef, 
wandelen in de bossen, op momenten 
+30 graden Celsius met een echte Fran-
se Mistral wind zo nu en dan. Toeristen 
genoeg om je heen die al navigerend je 
bijna van de sloffen rijden met hun e-
bikes (is ook heel verwarrend waar de 
weg over gaat in stoep bij het Oranje-
plein). Gratis deelname aan zoek-de-
geschilderde-stenen-speurtocht, en je 
helemaal ziek eten aan ijs.

Laatst reed er zelfs een knalrode Ferrari 
met knallende knalpijp door het dorp. 
Dat voelt toch als de boulevard van Can-
nes?! We hebben zelfs kangoeroes in het 
dorp, hoe exotisch wil je het hebben! Als 
de opwarming van de aarde zo doorgaat, 
gaan die zich ook eindelijk echt een 
keer thuis voelen. Nu nog een markt-
kraampje erbij op de vrijdagochtend met 
Loonse prullaria, naamarmbandjes en 
koelkastmagneten met de hoogtepun-
ten van Loon erop en het vakantiegevoel 
is compleet!

Ik blijf.
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Lees- en doe-programma: ‘Klooien met 
kinderboeken’ in de Bibliotheek

Het	 is	 bijna	 zomervakantie!	 En	 dat	 bete-
kent	maar	één	ding,		een	hele	hoop	vrije	
tijd	om	in	te	vullen.	In	de	bibliotheek	kun	je	
niet	alleen	boeken	lenen	en	lezen,	je	kunt	
er	ook	van	alles	ontdekken.	Daarom	orga-
niseren	 alle	 bibliotheken	 in	 de	 gemeente	
Loon	 op	 Zand	 en	Waalwijk	 voor	 de	 basis-
scholieren	een	lees-	en	doe-programma.
Leen	 in	 de	 zomervakantie	 boeken	 van	 de	
klooitafel	in	de	bibliotheek,	ga	thuis	lekker	
lezen	 en	 verzin	 er	 leuke	 opdrachten	 bij.	
Toon	na	het	klooien	de	resultaten	in	de	bi-
bliotheek,	doe	mee	met	de	online	expositie	
en	spaar	stempels.	Bij	een	volle	stempel-
kaart	kun	je	een	diploma	en	een	presentje	
ophalen.

Lees- en doe-programma   
in de zomervakantie
In	de	bibliotheek	kun	 je	niet	alleen	maar	
boeken	 lenen	 en	 lezen.	 In	 de	 bibliotheek	
is	ook	van	alles	te	doen,	ook	in	de	zomer-
vakantie.	Van	11	juli	t/m	23	augustus	ver-
zamelt	de	bibliotheek	de	gekste	en	gezel-
ligste	 boeken	 boordevol	 activiteiten	 voor	
jou	en	maken	we	een	‘Klooien	met	kinder-
boeken-collectie’	om	te	komen	ontdekken.	
Denk	 aan	 een	 tank	 besturen,	 stropdassen	
knopen,	kevers	verzamelen	en	een	‘glow	in	
the	dark’-drilpudding	maken.

Loop	in	deze	zomervakantie	bij	de	biblio-
theek	binnen	en	doe	mee	met	het	lees-	en	
doe-programma	 bij	 de	 bibliotheek	 Waal-
wijk,	Sprang-Capelle,	Waspik,	Kaatsheuvel	
en	Loon	op	Zand.	Lees	boeken	die	je	aan	
het	 klooien	 zetten:	 van	 stropdas	 knopen,	
tot	het	verzamelen	van	kevers	en	het	ma-
ken	van	een	glow	in	the	dark	drilpudding.	
Door	mee	 te	doen	aan	verschillende	acti-
viteiten	 spaar	 je	 stempels.	 Bij	 een	 volle	
stempelkaart	ontvang	 je	o.a.	een	klooidi-
ploma	-	en	die	moet	je	gewoon	hebben!

Samen maken we een expositie! 
Lezen,	opdrachten	maken	en	stempels	spa-
ren,	maar	er	is	meer.	De	gemaakte	werken	
komen	 online	 in	 een	 doorlopende	 exposi-
tie.	 Dus	 ook	 jouw	 ‘klooi-werk’	 wordt	 ge-
toond	 aan	 een	 groot	 publiek!	Wil	 je	 daar	
ook	aan	meedoen?	Vraag	in	de	bibliotheek	
waar	je	jouw	foto,	video	of	vlog	naar	toe	
kunt	 sturen,	 wanneer	 je	 jouw	 stempel	
komt	halen	en	houd	daarna	de	facebookpa-
gina	van	jouw	bibliotheek	in	de	gaten!

Meer informatie over ‛Klooien met kin-
derboeken’ en de activiteiten
Deze	 activiteit	 is	 alleen	 voor	 leden.	 Kin-
deren	 onder	 de	 18	 jaar	 kunnen	 gratis	 lid	
worden.	Meld	je	aan	via	de	website: biblio-
theekmb.nl/abonnement/soorten/jeugd-
abonnement		of	kom	samen	met	één	ouder	
naar	de	bibliotheek	bij	jou	in	de	buurt.	□
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Er komt een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst!
Donderdag	 25	 juni	 was	 een	 belangrijke	
raadsvergadering.	Op	de	agenda	stond	het	
raadsvoorstel	over	de	aanpak	van	een	on-
derzoek	naar	de	bestuurlijke	toekomst	van	
de	gemeente	Loon	op	Zand.	Jan	van	Gom-
pel	 heeft	 namens	 ‘Loon	 naar	 Tilburg’	 ge-
bruik	gemaakt	van	het	 inspreekrecht.	Jan	
gaf	daarbij	aan	dat	we	met	enige	tevreden-
heid	constateren	dat	het	plan	van	aanpak	
dat	er	nu	ligt	van	harte	wordt	ondersteund.	
Heel	goed	nieuws	dus!
De	sympathie	voor	wat	wij	als	‘Loon	naar	
Tilburg’	doen	 lijkt	alleen	maar	toe	te	ne-
men	door	de	precaire	toestand	van	de	ge-
meentelijke	 financiën	 en	 de	 bestuurlijke	
situatie	 die	 zorgen	 blijft	 baren.	 Gelukkig	
is	het	besef	om	actie	 te	ondernemen	ook	
bij	 de	 gemeenteraad	 aanwezig,	want	 het	
voorstel	werd	door	 alle	 politieke	 partijen	
gesteund.

Jan	gaf	aan	dat	de	tijd	dringt	en	het	trai-
neren	van	het	onderzoek,	om	welke	reden	
dan	ook,	 hoogst	 onverstandig	 zou	 zijn.	 In	
2015	hebben	twee	hoogleraren	een	verken-
ning	gedaan	naar	de	Bestuurlijke	toekomst	
van	Heusden,	 Loon	op	Zand	en	Waalwijk.	
Een	van	de	besluiten	van	de	gemeenteraad	
was	toen	om	de	inwoners	te	gaan	raadple-
gen.	5	Jaar	geleden	dus!	Burgemeester	Van	
Aart,	als	portefeuillehouder,	herhaalde	Jan	
zijn	woorden	dat	dit	onderzoek	niet	in	de	
la	 mag	 verdwijnen	 en	 lichtte	 het	 raads-
voorstel	helder	toe.

Wij	realiseren	ons	dat	het	onderzoek	geen	
gewenst	 scenario	 oplevert	 maar	 kan	 uit-
eenlopen	 van	 volledig	 zelfstandig	 blijven	
tot	een	bestuurlijke	fusie	bijvoorbeeld	met	
Tilburg.	Het	 is	 aan	de	gemeenteraad,	die	
door	uw	stem	gekozen	is,	om	in	het	voor-
jaar	 2021	 dé	 keuze	 te	 maken	 voor	 wat	
het	beste	is	voor	de	Loonse	inwoners.	Dat	
moet	nog	in	deze	raadsperiode,	zonder	dat	

het	onderdeel	wordt	van	een	politiek	spel	
richting	 de	 gemeenteraadsverkiezingen	 in	
maart	2022.

Nog	 een	 korte	 schets	 van	wat	 het	 onder-
zoek	inhoudt:
•	een	 verkenningsfase	 waarbij	 de	 huidige	
situatie	wordt	beschreven	en	de	sterktes	
en	de	zwaktes	van	de	gemeente	plus	mo-
gelijke	scenario’s	voor	de	toekomst.

•	een	 consultatiefase	 waarbij	 een	 aan-
dachtspunt	is	dat	er	sprake	moet	zijn	van	
een	representatieve	afspiegeling	van	de	
samenleving	(voor	ons	uitermate	belang-
rijk	 hoe	 Loonse	 inwoners	 geraadpleegd	
zullen	worden).

•	rapportagefase	wat	de	basis	biedt	om	het	
gesprek	aan	te	gaan	over	de	wenselijke	
bestuurlijke	 toekomst	 van	 de	 gemeente	
die	in	februari/maart	2021	moet	zijn	af-
gerond.	Wij	hoorden	dit	als	harde	eis.

Het	onderzoek	zal	door	ons	op	de	voet	ge-
volgd	worden	en	we	houden	u	op	de	hoogte.

Andere	zaken	die	nog	steeds	de	aandacht	
vragen	zijn	de	ontwikkelingen	over	De	We-
tering	en	wanneer	wordt	het	jongeren	voet-
balhonk	geplaatst?	Wanneer	 is	de	kwestie	
van	 het	 SMC	 afgewikkeld?	 Hoe	 staat	 het	
met	de	realisatie	van	de	groengeleiding	in	
de	kern	van	het	dorp	en	hoe	mooi	worden	
de	plantsoenen?	We	zien	dat	er	volop	ge-
werkt	wordt	bij	de	Gouden	Laars	en	Loon	is	
verrijkt	met	een	wijnshop.

Maar	al	met	al,	mooie	zomerse	weken	ge-
wenst	met	gelukkig	weer	meer	mogelijkhe-
den	om	elkaar	te	ontmoeten.

‘Loon naar Tilburg’
Ton Janssen, Jan van Gompel,   
Wim Meulesteen

Reacties	naar:	loonnaartilburg@ziggo.nl.
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Verkoop van het oude klooster om er een hostel in te maken?

Het is duidelijk!
De	 ontwikkelingen	 van	 De	 Wetering	 en	
daarmee	het	lot	en	invulling	van	ons	oude	
klooster	gaat	u	aan	het	hart.	Dit	blijkt	uit	
de	 vele	 e-mailtjes,	 ingevulde	 enquêtes	
door	direct	omwonenden	van	De	Wetering,	
Appjes	 en	 telefoontjes,	 gesprekjes	 (op	
straat),	bezoekjes	aan	de	deur	en	de	reac-
ties	die	we	hebben	gekregen	op	onze	(poll	
op)	 onze	 facebookpagina	 www.facebook.
com/hetoudeklooster1884.
Ons	 oude	 klooster	 staat	 in	 het	 verdiende	
licht!	 Ondanks	 de	 maatregelen	 die	 we	 in	
acht	 nemen	 voor	 onze	 gezondheid	 en	 be-
scherming	 van	de	 kwetsbaren	 in	 onze	 ge-
meenschap	hebt	u	uw	stem	laten	horen!
Uw	input	hebben	we	vertaald	in	inspraak-
reacties	in	de	opiniërende	ronde	van	onze	
gemeenteraad	op	7	mei	jl.	en	een	aanvul-
lende	brief	voor	de	raadsvergadering	op	18	
mei	jl.

Duidelijke standpunten
De	standpunten	zijn	helder:	 inwoners	wil-
len	geen	hostel	en	staan	niet	te	springen	om	
het	oude	klooster	te	verkopen.	Zeker	niet	
aan	een	commerciële	partij	zonder	daarbij	
lokale	ondernemers	een	gelijke	kans	te	bie-
den.	 Vanuit	 cultuurhistorisch	 perspectief	
horen	we	 uit	 Heemkundekring	 Loon	 op	 ’t	
Sandt	ook	kritische	geluiden	over	het	lot	en	
invulling	van	het	oude	klooster.

Vertegenwoordigers	 Mart	 Emmen,	 namens	
meerdere	 inwoners	 en	 ondernemers	 en	
Marcel	 Geerts,	 namens	 direct	 omwonen-
den	van	De	Wetering,	hebben	hun	krachten	
gebundeld	 in	 een	 Inwoners	 Collectief	 het	
Klooster	 (ICK).	 Op	 deze	 wijze	 vertegen-
woordigen	we	inmiddels	een	achterban	van	
zo’n	250	inwoners	en	ondernemers	in	Loon	
op	Zand	en	dat	is	een	goed	begin!
De	vertegenwoordigers	van	het	ICK	hebben	
voorzitters	 en	 leden	 van	 alle	 fracties	 van	

onze	 gemeenteraad	 persoonlijk	 gespro-
ken	vóór	genoemde	 raadsvergadering.	Uw	
input	 heeft	 voor	 het	 eerst	 sinds	 het	 aan-
treden	van	de	Wetering	Plan	Groep	(WPG)	
in	 februari	 2016,	 geleid	 tot	 verdeeldheid	
in	de	gemeenteraad.	De	oppositiepartijen	
hebben	 tegen	 het	 raadsvoorstel	 gestemd	
(waarbij	 impliciet	 verkoop	 van	 het	 oude	
klooster	 en	 de	 mogelijke	 realisering	 van	
een	hostel	aan	de	orde	kan	zijn)	maar	zijn	
in	 de	minderheid.	Wel	 heeft	 de	 gemeen-
teraad	de	opdracht	gegeven	om	concept	2	
uit	te	werken;	realisatie	van	een	dorpshuis	
gericht	op	lokale	activiteiten	en	een	infor-
matiecentrum	 waarbij	 het	 oude	 klooster	
in	 bezit	 blijft	 van	 de	 gemeente	 en	 vrije	
toegankelijkheid	 voor	 inwoners	 behouden	
blijft.	Op	deze	wijze	zou	de	gemeenteraad	
in	september	een	keuze	kunnen	maken	tus-
sen	een	doorrekening	van	concept	3	(lokale	
activiteiten	 +	 informatiecentrum	 +	 een	
hostel	met	verkoop	van	het	oude	klooster)	
en	 concept	 2	 (lokale	 activiteiten	 +	 infor-
matiecentrum	waarbij	het	oude	klooster	in	
bezit	blijft	van	de	gemeente).

Alle opties open
De	vertegenwoordigers	van	het	ICK	zijn	op	
25	 mei	 jl.	 in	 gesprek	 geweest	 met	 twee	
wethouders.	 Dit	 heeft	 helaas	 nog	 niet	 de	
duidelijkheid	 gegeven	 over	 het	 lot	 en	 in-
vulling	van	het	oude	klooster	voor	de	toe-
komst.	 De	 gemeente	 houdt	 alle	 opties	
vooralsnog	open;	verkoop	of	niet,	hostel	of	
niet,	behoud	van	vrije	toegankelijkheid	van	
het	 oude	 klooster	 voor	 inwoners	 of	 niet.	
We	hebben	gezamenlijk	vastgesteld	dat	de	
bouwkundige	 staat	 van	 het	 oude	 klooster	
onbekend	 is	 en	 afgesproken	 elkaar	 op	 de	
hoogte	te	houden.

Ook	zijn	we	doorlopend	in	gesprek	met	lo-
kale	 ondernemers.	 Initiatieven	 en	 ideeën	
worden	uitgewisseld	t.b.v.	een	vernieuwde	
Wetering	in	zijn	algemeenheid	en	t.b.v.	het	
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lot	en	invulling	van	het	oude	klooster	in	het	
bijzonder.	Onze	rol	als	vertegenwoordigers	
is	 om	ondernemers	met	elkaar	 in	 contact	
te	brengen,	eventuele	initiatieven	te	com-
bineren	 en	 draagvlak	 te	 toetsen	 bij	 onze	
achterban.	 We	 zien	 enthousiasme	 bij	 on-
dernemers	 maar	 ook	 terughoudendheid.	
Enthousiasme	 omdat	 ook	 lokale	 onderne-
mers	gevoel	hebben	bij	het	oude	klooster	
en	de	uitdaging	zouden	willen	aangaan	om	
het	 gebouw	met	 zijn	 rijke	historie	 te	be-
houden	 voor	 inwoners.	 Terughoudendheid	
omdat	ondernemers	de	duidelijkheid	mis-
sen	wat	de	gemeente	met	het	oude	kloos-
ter	 voorheeft,	welke	bescherming	de	 sta-
tus	van	gemeentelijk	monument	het	pand	
biedt	 maar	 ook	 de	 twijfel	 welke	 andere	
voorwaarden	 aan	 (gebruik	 van)	 het	 pand	
gesteld	worden.

Samenwerkingsvoorstel
Uit	uw	input	is	ook	gebleken	dat	nagenoeg	
niemand	zich	vertegenwoordigd	voelt	in	de	
WPG.	In	een	poging	om	hier	een	oplossings-
richting	aan	te	geven	hebben	we	de	WPG	
een	 samenwerkingsvoorstel	 gedaan.	 Uit	
een	gesprek	bleek	voorzichtige	bereidheid	
tot	verder	overleg,	maar	vooral	bereidheid	
voor	 toetsing	 van	 draagvlak	 voor	 welke	
toekomstige	 plannen	 dan	 ook	 onder	 de	

bevolking	 van	 Loon	 op	 Zand.	Mogelijk	 in-
houdelijke	verdere	samenwerking	stelt	de	
WPG	uit	tot	na	het	besluit	van	de	gemeen-
teraad	op	24	september.	Daarin	wordt	een	
doorrekening	 van	 concept	 2	 aangeboden	
aan	de	gemeenteraad.	Deze	doorrekening	
bleek	geen	taak	van	de	WPG.

Beweging in gang gezet
Dankzij	uw	betrokkenheid	en	input	hebben	
we	de	afgelopen	twee	maanden	beweging	
in	gang	gezet	t.b.v.	de	ontwikkelingen	van	
een	 door	 inwoners	 en	 ondernemers	 ge-
wenst	 dorpshuis.	 Dat	 is	 een	 mooie	 start,	
maar	geeft	nog	geen	zekerheid	over	de	uit-
komst.	Dit	betekent	dat	het	ICK	de	ontwik-
kelingen	op	de	voet	blijft	volgen,	zo	nodig	
(pro)actief	 reageert,	 en	 vragen	 wij	 u	 uw	
(kritische)	steentje	te	(blijven)	bijdragen.

U	kunt	ons	blijven	bereiken	via	e-mail	op	
hetoudeklooster1844@gmail.com,	 een	
praatje	 op	 straat,	 zelfs	 gelukkig	weer	 op	
veilige	 afstand	 op	 het	 terras	 of	 met	 een	
briefje	in	de	bus	op	Kloosterstraat	8A	of	21.
Voor	nu	wensen	we	u	een	fijne	maar	vooral	
een	gezonde	zomer!

Inwoners Collectief het Klooster (ICK)
Mart Emmen en Marcel Geerts

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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Na	 het	 ‛zomerreces’	 verschijnt	 er	 een	
nieuwe	rubriek	in	Rond	de	Toren:

Durf te Delen
In	 deze	 rubriek	 komen	 dorpsgenoten	 aan	
het	woord	met	een	bijzonder	verhaal	wat	
ze	durven	te	delen.	Het	zal	verhalen	gaan	
betreffen	 die	 mensen	 over	 het	 algemeen	
juist	 niet	 “op	 Facebook	 of	 de	 voorpagina	
van	de	krant	zetten”.
De	eerste	afspraken	zijn	inmiddels	gemaakt	
met	dappere	dorpsgenoten!

Ben	je	of	ken	je	iemand	die	voor	deze	ru-
briek	 in	 aanmerking	 durft	 te	 komen	 laat	
het	de	redactie	dan	weten	via:
info@ronddetoren.nl.

Redactie: Petra Holsheimer

 
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

Plantenbieb

Altijd	al	groene	vingers	willen	hebben?	Of	
wil	je	je	juist	werken	aan	je	planten	skills?	
Loon	 op	 Zand	 is	 een	 heuse	 ‘plantenbieb’	
rijker!	Hier	kun	 je	 je	eigen	 stekje	komen	
ruilen	of	voor	een	kleine	bijdrage	een	stek-
je	meenemen.	 Deze	 kun	 je	 dan	 thuis	 uit	
laten	 groeien	 tot	 een	 volwaardige	 plant.	
En	 planten	 zijn	 hartstikke	 hip!	 Want	 zeg	
nu	 zelf,	 wie	 vindt	 planten	 niet	 gezellig?	
Dus	 kijk	 eens	 of	 je	 thuis	 een	 stekje	 hebt	
(veel	planten	zorgen	voor	baby’s)	of	breid	
je	 verzameling	 uit.	 Je	 kunt	 hier	 terecht	
voor	zowel	binnen-	als	buitenplanten	en	de	
initiatiefneemster	zorgt	met	veel	liefde	en	
plezier	 voor	 alle	 ste	 kjes.	 Ze	 komen	 niks	
tekort	en	worden	goed	verzorgd	zodat	 jij	
je	ook	thuis	kunt	wanen	in	een	echte	‘plan-
tenjungle’.	Te	vinden	in	de	Strieckenlaan,	
tegenover	de	Lage	Weijkens.

Kristel Vermeer
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Genieten van bijzonder 
klassiek met ‘Floris&Friends’
De	 veelgeprezen	 Nederlandse	 trompettist	
Floris	 Onstwedder	 en	 zijn	 getalenteerde	
collega’s	Ketevan	Roinishvili	(cello)	en	Sa-
bien	Canton	(harp)	hebben	een	programma	
samengesteld	om	naar	uit	te	kijken.	Muziek	
van	J.S.	Bach,	M.	Ravel,	A.	Piazzolla,	eigen	
composities	en	nog	veel	meer.

Eerdere	concerten	van	Floris&Friends	wer-
den	door	publiek	en	critici	omschreven	als	
“Verbluffend”,	“Inventief”	en	“van	het	al-
lerhoogste	niveau”.

 °Floris Onstwedder. (Eigen foto)

Na	 een	 lange	muzikale	 stilte	 door	 corona	
kunnen	zij	voor	het	eerst	weer	concertjes	
organiseren,	zoals	in	het	Cenakel	in	Tilburg	
op	 zondag	 12	 juli	 om	 12.00	 uur	 en	 15.00	
uur.
Floris	 Onstwedder	 doet	 dit	 geheel	 op	 ei-
gen	kracht.	Geen	financiële	ondersteuning	
in	wat	voor	vorm	dan	ook.	Puur	uit	liefde	
voor	het	vak	en	om	de	mensen	weer	wat	te	
bieden	om	naar	uit	te	kijken,	en	het	leven	
weer	wat	kleur	en	muziek	te	geven.

Het	verwezenlijken	van	de	optredens	doet	
de	 groep	met	 veel	 plezier	 en	 stoppen	 er	
heel	veel	tijd	en	moeite	in.	Na	stille	maan-
den	en	spannende	tijden	verheugen	zij	zich	
op	de	heropening	van	het	muzikale	seizoen	
met	spectaculaire	klassieke	muziek	in	een	
nieuw	 jasje	 onder	 de	 noemer:	 ‘Back	 to	
live!’.
Met	 gepaste	 maatregelen,	 professioneel	
toezicht	 en	 bovenal	 uitstekende	 muziek	
verzorgen	 zij	 op	 12	 juli	 twee	 concerten	
in	het	sfeervolle	Cenakel	in	Tilburg	in	een	
verassende	instrumentale	combinatie.

Let	op:	vanwege	de	veiligheidsmaatregelen	
omtrent	 corona	 is	 het	 aantal	 beschikbare	
plaatsen	 beperkt,	 dus	 reserveer	 snel	 via	
www.florisonstwedder.com/concerten. □

  

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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Meet & Greet met CDA’er Gerben Burgmans   
over de coronacrisis
Blijven nadenken, verder kijken
De	 financiële	 impact	 van	 de	 uitbraak	 van	
het	coronavirus	laat	zich	voor	de	gemeente	
lastig	 in	kaart	brengen.	Gert-Jan	van	den	
Dries,	 voorzitter	 van	 CDA	 Loon	 op	 Zand,	
sprak	hierover	met	Gerben	Burgmans,	frac-
tievoorzitter	van	die	partij	in	de	gemeen-
teraad.

staat	voorop!	Toch	sluit	hij	niet	zijn	ogen	
voor	 de	 impact	 die	 de	 crisis	 heeft	 op	 de	
gemeentefinanciën.

Financieel effect door corona
In	 de	 laatste	 raadsvergaderingen	 voor	 de	
vakantie	staan	de	financiële	stukken	op	de	
agenda.	 De	 jaarrekening,	 waarmee	 2019	
wordt	afgesloten,	toont	een	verlies	van	1,7	
miljoen	 euro.	 Uit	 de	 bestuursrapportage	
over	de	eerste	maanden	van	2020	blijkt	dat	
voor	dit	en	komende	 jaren	een	negatieve	
bijstelling	van	ongeveer	één	miljoen	euro	
is	begroot.

En	dat	is	niet	het	enige,	aldus	Gerben.	Als	
we	kijken	naar	de	Kadernota,	de	voorberei-
ding	op	de	begroting	van	2021,	zien	we	een	
verdere	daling	van	enkele	miljoenen	euro’s	
om	de	wettelijke	taken	te	verwezenlijken.	

Zwaar weer in Loon op Zand
Vorig	jaar	mei	werd	al	duidelijk	dat	de	ge-
meente	 Loon	op	Zand	 in	financieel	 zwaar	
weer	kwam,	 zegt	Gerben.	Destijds	 trapte	
het	CDA	 stevig	op	de	 rem	om	niet	dieper	
in	de	rode	cijfers	weg	te	zakken.	Vooral	in	
het	 sociale	 domein,	 bij	 de	 jeugdzorg,	 bij	
de	 hulp	 in	 de	 huishouding	 en	 bij	 het	 re-
giovervoer	 liepen	 de	 kosten	 op.	 Dat	 gold	
overigens	voor	veel	andere	gemeenten.

In	 het	 najaar	 kreeg	 Loon	 op	 Zand	 een	
nieuw	bestuur,	dat	de	nodige	maatregelen	
trof	om	financieel	het	hoofd	boven	water	
te	houden.	Daarbij	is	vooral	gekeken	naar	
het	vergroten	van	inkomsten,	volgens	Ger-
ben.	Een	stijging	van	de	toeristenbelasting	
en	OZB	zijn	het	gevolg.

Het	CDA	koos	voor	een	andere	koers,	name-
lijk	door	meer	naar	de	uitgaven	te	kijken	
om	de	bestedingen	 te	beperken	waar	dat	
mogelijk	 is.	 Onze	 voorstellen	 hebben	 het	
niet	 gehaald,	 geeft	 Gerben	 toe.	 Volgens	
hem	komt	door	de	coronacrisis	alles	wel	in	
een	 nieuw	 perspectief.	 Onze	 gezondheid	

tel.: 0416 - 363 902
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Opvallend	 zijn	 volgens	 de	 CDA’er	 wel	 de	
zeer	forse	investering	in	de	gemeentelijke	
organisatie!

Loon	 op	 Zand	 is	 van	 de	 regen	 in	 de	 drup	
gekomen,	 volgens	 de	 CDA’er.	 Het	 zware	
weer	blijft	hangen	en	volgens	de	vooruit-
zichten	houdt	dat	nog	even	aan.	De	finan-
ciële	 effecten	 van	 het	 coronavirus	 heeft	
onze	 gemeente	 nog	 niet	 inzichtelijk,	 ter-
wijl	 gemeenten	om	ons	heen	al	met	con-
crete	 cijfers	 komen.	 Alleen	 al	 de	 toeris-
tenbelasting	staat	voor	2,6	miljoen	euro	in	
de	boeken.	Dat	we	hier	een	groot	gedeelte	
van	gaan	mislopen,	is	wel	duidelijk,	noemt	
Gerben	tot	slot.

Meer informatie bij de Meet & Greet
Tijdens	 de	 online	Meet	&	 Greet	 op	 8	 juli	
a.s.	 kunt	 u	 in	 gesprek	 gaan	met	 Gerben.	

Ook	 kunt	 u	 vragen	 stellen	 aan	 Europarle-
mentariër	 Tom	 Berendsen	 of	 Eerste	 Ka-
merlid	 Peter	 Essers.	 Blijven	 nadenken,	
verder	kijken,	vormt	de	rode	draad	van	de	
ontmoeting.	De	digitale	inloop	start	vanaf	
19.45	uur.	Om	deel	te	nemen,	meldt	u	zich	
aan	via	dana.pollaert@cdaloonopzand.nl.		
Na	aanmelding	krijgt	u	informatie	om	deel	
te	nemen.

Voor	vragen	of	opmerkingen	kunt	u	ons	ook	
mailen	via info@cdaloonopzand.nl.

Met hartelijke groet,

Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand
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Wie	vertelt	de	heemkundekring	in	welk	schooljaar	deze	foto	is	gemaakt,	welke	klas	het	
betreft	en	wie	de	volgende	leerlingen	zijn?
Het	gaat	om	de	leerlingen,	gemerkt	met:	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	
16,	19,	20,	21,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	34,	36,	37,	38,	40,	41,	42,	43,	en	44.

Mocht	u	informatie	hierover	hebben,	dan	kunt	u	die	sturen	naar	e-mailadres:	 	 	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl.	Dank	u	wel!

 °Foto 010202: Jongensschool St. Emilius met Frater Angelico van Puijenbroek.
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EHBO-diploma’s uitgereikt aan 
groep 8 van ‘de Blokkendoos’

Op	dinsdagmiddag	23	juni	kregen	Sjaak	van	
Noije	 en	 Bianca	 Sluis	 tijdens	 het	 laatste	
kwartier	van	die	middag	alle	aandacht	van	
groep	8	van	basisschool	‘de	Blokkendoos’.
In	januari	waren	de	leerlingen	gestart	met	
de	 opleiding	 ‛Jeugd	 EHBO-theorie’	 in	 hun	
klas	van	hun	eigen	juf	Anke	en	op	dinsdag-
middag	 praktijkoefeningen	 met	 hulpmoe-
ders	 en	André,	 onder	 leiding	 van	 Marijke	
Broeders.	Aan	 bod	 kwam	 ondermeer	 ver-
band	aanleggen,	stabiele	zijligging	en	nog	
veel	meer.
Maar	 toen	 kwam	 corona	 en	 konden	 we	
helaas	 even	 helemaal	 niets	 voor	 wat	 de	
praktijklessen	betrof.	De	leerlingen	gingen	
thuis	evenwel	door	met	het	theorieboek.

De	 laatste	 keer	 praktijkles	 die	 we	 heb-
ben	kunnen	houden	was	een	proefexamen.	
Sjaak	van	Noije,	de	Lotus	van	de	EHBO	ver-
eniging	St.	Rafaël,	was	met	zijn	verbrande	
hand	 prima	 gegrimeerd:	 er	 stonden	 zelfs	

(bijna)	echte	blaren	op!	Tijdens	het	werke-
lijke	examen	ging	het	erom	 in	 tweetallen	
hulp	 te	verlenen:	niet	weglopen,	maar	er	
naar	toe	gaan	en	kijken	of	je	kunt	helpen.	
In	de	praktijk	vallen	er	ook	wel	eens	kin-
deren	op	het	schoolplein	en	dan	is	het	van	
belang	om	deze	kinderen	gerust	te	stellen	
en	eventuele	wonden	met	water	 te	 spoe-
len.	Juf	Anke	is	zich	daar	maar	al	te	goed	
van	bewust.

De	 diploma-uitreiking	 moest	 vanwege	 de	
corona-dreiging	 plaatsvinden	 zonder	 de	
traditionele	 aanwezigheid	 van	 de	 directe	
familie	 van	 de	 geslaagden.	 Helaas,	 maar	
dat	 was	 overmacht	 vanwege	 de	 toen	 be-
staande	 situatie.	 Gelukkig	 zat	 die	 23-ste	
juni	de	klas	goed	vol	met	29	leerlingen	die	
geslaagd	 waren.	 EHBO-vereniging	 St.	 Ra-
faël	wenst	 hen	 succes	 volgend	 schooljaar	
en	alle	veiligheid	op	weg	per	fiets	naar	het	
vervolgonderwijs!
	
Namens EHBO vereniging   
St. Rafaël Loon op Zand,
Bianca Sluis
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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



67

College informeert raad tussentijds 
over de financiën 2020

Met	de	financiële	rapportage	(1e	berap)	in-
formeert	het	college	de	raad	over	de	stand	
van	zaken	voor	de	periode	januari	tot	mei	
2020.

Meer grip op financiën
Vorig	 jaar	 werd	 de	 gemeente	 geconfron-
teerd	met	een	financieel	gat	 in	de	begro-
ting.	 Aanvankelijk	 leken	 de	 tegenvallers	
over	2019	te	leiden	tot	een	verlies	dat	bijna	
twee	keer	zo	groot	was	in	plaats	van	de	1,8	
miljoen	die	het	nu	is.	Het	college	heeft	fors	
op	de	rem	getrapt	door	een	aantal	plannen	
uit	te	stellen	en	het	financiële	toezicht	te	
versterken.	Het	college	richt	zich	nu,	meer	
dan	voorheen,	op	financiële	beheersing	en	
inzicht.	 Hierdoor	 worden	 zaken	 voorspel-
baar	en	ontstaat	er	rust	in	de	financiën.

“De	financiën	zijn	bestuurlijk	en	organisa-
torisch	een	uitdaging.	Vanuit	een	reflectie	
op	 onszelf	 en	 de	 uitspraak	 wat	 voor	 ge-
meente	we	willen	zijn,	kunnen	we	keuzes	
maken	die	ons	helpen	groeien	naar	een	ro-
buuste	 en	 solide	 financiële	 huishouding”,	
aldus	wethouder	Frank	van	Wel.

“Daarnaast	 is	 het	 is	 een	 roerige	 tijd	 voor	
alle	 gemeenten.	 Onzekerheden	 rondom	
de	 uitkomst	 van	 de	 herverdeling	 van	 het	
gemeentefonds,	de	impact	van	de	corona-
crisis,	de	ontwikkelingen	in	het	sociaal	do-
mein	en	de	inbedding	van	de	Omgevingswet	
geven	extra	uitdagingen,	maar	ook	zorgen.	
We	 kiezen	 bewust	 om	 de	 komende	 jaren	
een	gemeente	te	zijn	die	zich	richt	op	het	

behoud	van	het	bestaande	,	waarbij	we	de	
nadruk	leggen	bij	het	op	orde	brengen	van	
onze	basis.	Daar	waar	investeringen	nodig	
zijn,	kiezen	we	voor	sober	en	doelmatig.”

Stand van zaken
Het	jaar	2020	is	van	start	gegaan	met	het	
vaststellen	 van	 de	 begrotingswijziging	
“Schouders	 eronder,	 samen	 vooruit”.	 In	
maart	werd	 ons	 land	 geconfronteerd	met	
de	coronacrisis.	Hoewel	dit	een	grote	 im-
pact	 heeft	 op	 onze	 gemeente,	 zijn	 we	
bereikbaar	 gebleven	 voor	 vragen	 en	 een	
luisterend	oor	geweest	voor	inwoners,	on-
dernemers	en	verenigingen.
Het	coronavirus	gaat	ons	er	niet	van	weer-
houden	 een	 betrouwbare,	 benaderbare	
gemeente	voor	inwoners,	ondernemers	en	
bezoekers	van	Loon	op	Zand	te	zijn	en	blij-
ven.

De	eerste	inzichten	in	de	(financiële)	effec-
ten	van	de	coronacrisis	voor	onze	gemeen-
te	 hebben	 we	 met	 een	 risico-inschatting	
opgenomen	in	de	rapportage.	Het	is	nu	nog	
te	 vroeg	 een	 financiële	 doorvertaling	 van	
de	effecten	te	maken.	Dit	doet	het	college	
bij	 de	 tweede	 financiële	 rapportage.	 On-
dertussen	blijft	het	college	scherp	toezien	
op	alle	ontwikkelingen.

Raadsvergadering 2 juli
In	de	raadsvergadering	van	2	juli	wordt	de	
eerste	financiële	rapportage	2020	en	de	ka-
dernota	besproken.	In	deze	kadernota	kijkt	
het	college	vooruit	naar	2021.
De	 centrale	 vraag	 in	 deze	 kadernota	 is	
‘Wat houdt ons bezig in 2021?’ Daarbij	kun-
nen	we	 niet	 voorbij	 gaan	 aan	 het	 heden.	
Welke	sporen	laat	het	coronavirus	na	in	de	
samenleving?	Hoe	ontwikkelt	onze	financi-
ele	situatie	zich?

Aan	 de	 hand	 van	 de	 kadernota	 gaan	 we	
met	elkaar	in	gesprek	over	de	belangrijkste	
trends	en	ontwikkelingen	en	de	consequen-
ties	daarvan	voor	onze	gemeente.	□
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Verbo blijft verbonden aan 
Uno Animo
In	deze	moeilijke	tijd	van	corona,	positief	
nieuws	uit	Loon	op	Zand.	Het	sponsorcon-
tract	met	een	van	onze	vier	hoofdsponsors,	
Verbo	BV,	is	opengebroken	en	verlengd.
Verbo	BV	heeft	aangegeven	graag	aan	Uno	
Animo	 verbonden	 en	 betrokken	 te	 willen	
blijven.	 Ruud	 en	 Ellen	 Heijnen	 (foto	 on-
der),	die	zich	al	 jaren	 inzetten	voor	onze	
vereniging,	wensen	dit	graag	voort	te	zet-
ten.

Verbo	BV,	een	bedrijf	in	vloerbescherming	
en	isolatiematerialen	te	Tilburg,	zie	www.
verbonet.com,	 zal	 de	 ingeslagen	weg	 bij	
Uno	Animo	 vervolgen.	Vele	 teams	hebben	
hier	wekelijks	veel	profijt	van.	Onze	selec-
tie	wordt	wederom	voorzien	van	alle	trai-
ning	 en	 presentatiekleding	 en	 blijft	 hier-
mee	ons	uithangbord	van	de	vereniging.

Uno	Animo	 is	 blij	 en	 verheugd	 met	 deze	
verlenging	en	blijvende	samenwerking!

VV ‘Uno Animo’

Vreemde vogel 

Twee	weken	 geleden	 zag	 redactielid	 Lon-
neke	een	bijzondere	vogel	aan	de	Kasteel-
hoevenweg.	Lonneke:	“Alle	kenmerken	van	
een	merelman,	maar	toch	komt	hij	in	geen	
een	 vogelboek	 voor.	 Waarschijnlijk	 heeft	
hij	 een	 afwijking	 in	 zijn	 verenkleed.	 Hoe	
dan	ook,	bijzonder	is	hij	wel!”	□

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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Peuterspeelgroep Piggelmee

Wist	 u	 dat	 er	 in	 basisschool	 De	 Blokken-
doos	 een	 leuke	 peuterspeelgroep	 is?	Wist	

u	 dat	 de	 peuters	 bin-
nen	 kunnen	 klimmen,	
klauteren	 en	 glijden?	
En	 dat	 ze	 ook	 buiten	
op	het	schoolplein	mo-
gen	spelen?

Peuterspeelgroep	 Pig-
gelmee	heeft	een	ruim	
lokaal	 ter	 beschikking	

met	allerlei	speel-	en	ontwikkelmaterialen	
voor	peuters	van	2	tot	4	jaar.	Bij	Piggelmee	
leren	 peuters	 samen	 te	 spelen	 met	 leef-
tijdsgenootjes	 en	 kunnen	 ze	 zich	 verder	
ontwikkelen.

Een ochtend bij Piggelmee ziet er  
ongeveer als volgt uit:

Alle	peuters	komen	binnen	en	kunnen	zelf	
kiezen	waarmee	ze	gaan	spelen.	Denk	aan	
DUPLO,	auto’s,	puzzels,	winkeltje,	glijbaan	
enz.	Er	zijn	natuurlijk	ook	allerlei	creatieve	
materialen	voorhanden,	zoals	plaksel,	verf	
en	 waardeloos	 ma-
teriaal	 waarmee	 ze	
kunnen	 knutselen.	
Daarna	 gaan	 we	
bij	 goed	 weer	 lek-
ker	buitenspelen	op	
de	 speelplaats.	 Bij	
slecht	 weer	 doen	
we	binnen	allerlei	bewegingsactiviteiten.

Een	rustpunt	tijdens	de	ochtend	is	de	kring	
waarbij	we	samen	wat	drinken	en	een	aan-
tal	 spelletjes	 spelen.	 Ook	 wordt	 er	 nog	
voorgelezen.	 Ter	 afsluiting	 maken	 we	 sa-
men	muziek.

Al	vanaf	twee	jaar	mogen	alle	peuters	ko-
men	spelen	bij	Piggelmee.	Door	middel	van	
een	 inschrijfformulier	 kunt	 u	 uw	 peuter	

aanmelden.	We	raden	u	aan	om	dit	op	tijd	
te	doen.	Dit	kan	al	vanaf	het	moment	dat	
uw	peuter	1½	jaar	 is.	Wilt	u	meer	weten	
over	speelgroep	Piggelmee?	Op	onze	web-	Op	onze	web-
site	vindt	u	alle	informatie!

Tijdens	de	grote	vakantie	is	Piggelmee	ge-
sloten.	Vanaf	24	augustus	zijn	we	er	weer.	
We	wensen	iedereen	een	fijne	vakantie!

Peuterspeelgroep Piggelmee,
locatie de Blokkendoos (Ecliptica 26)
www.piggelmee-loz.nl

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Bescherm jezelf tegen de zon en check je huid op verdachte plekjes

Wordt bewust van de risico’s van overmatig zonnen
Huidkanker	is	de	meest	voorkomende	vorm	
van	kanker	 in	Nederland.	 Jaarlijks	 komen	
er	70.000	nieuwe	patiënten	bij	en	hun	aan-
tal	neemt	nog	steeds	toe.	Reden	voor	lan-
cering	van	de	Huidkankerweek	van	22	 tot	
en	met	26	juni,	georganiseerd	door	Bureau-
vijftig	 in	 samenwerking	 met	 de	 beroeps-
vereniging	 van	 dermatologen	 NVDV,	 pati-
entenorganisatie	 de	 Huidkanker	 Stichting	
(HUKAs),	 SkinVision	 en	 ouderenvereniging	
ANBO.	 Doel	 van	 de	 week	 is	 aandacht	 te	
vragen	en	bewustwording	 te	creëren	voor	
de	risico’s	van	huidkanker.

Lekker bakken in de zon? Liever niet!
Eén	op	de	vijf	Nederlanders	krijgt	 te	ma-
ken	met	 huidkanker,	 blijkt	 uit	 cijfers	 van	
de	NVDV.	Wetenschappers	voorspellen	een	
toename	van	vijf	procent	per	jaar:	het	gaat	
al	 richting	 één	 op	 de	 vier.	 Maar	 ondanks	

deze	 ernstige	 cijfers	 zijn	 vijftigplussers	
zich	 nog	 niet	 erg	 van	 de	 risico’s	 bewust,	
terwijl	ouderen	een	belangrijke	risicogroep	
vormen.	 Slechts	 één	 op	 de	 tien	 ouderen	
maakt	zich	echter	zorgen	over	het	krijgen	
van	huidkanker.

Vroege herkenning essentieel
Hoog	tijd	dus	voor	de	Huidkankerweek,	ge-
organiseerd	door	specialist	in	ouderenmar-
keting	Bureauvijftig	aan	het	begin	van	de	
zomer,	van	22	tot	en	met	26	juni.	“Tijdens	
de	week	zenden	we	dagelijks	journaals	uit	
met	tips	op	TV-zender	ONS,	(KPN	kanaal	89,	
Ziggo	 kanaal	 50)	 en	 YouTube.	 De	 thema’s	
zijn:	zonnen/zonnebrand,	bescherming	te-
gen	de	zon,	huidkanker	herkennen/ontdek-
ken,	 je	 huid	 checken	 en	 behandeling	 van	
huidkanker”,	zegt	Willemijn	Land	van	Bu-
reauvijftig.	De	beroepsvereniging	van	der-
matologen	(NVDV)	onderschrijft	het	belang	
van	het	vergroten	van	het	bewustzijn	om-
trent	huidkanker	en	benadrukt	dat	vroege	
herkenning	van	huidkanker	essentieel	is.

Tips waarmee u zelf aan de slag kunt
Wie	op	latere	leeftijd	huidkanker	krijgt,	is	
vaak	in	zijn	jeugd	al	niet	goed	beschermd	
geweest	 tegen	 de	 zon.	 Jaap	 Touw,	 voor-
zitter	 van	 de	 HUKAs	 en	 zelf	 ex-patiënt:	
“Vroege	 opsporing	 van	 huidkanker	 zorgt	
ervoor	dat	de	ziekte	in	veel	gevallen	beter	
te	behandelen	is.”	Liane	den	Haan,	direc-
teur-bestuurder	van	de	ouderenvereniging	
ANBO,	vult	aan:	“Dit	onderwerp	raakt	veel	
ouderen.	We	vinden	het	dan	ook	goed	om	
tips	en	adviezen	te	geven	waarmee	mensen	
zelf	aan	de	slag	kunnen.”

Zorgmijders
Bijkomend	probleem	is	dat	van	de	mensen	
die	 een	 verdacht	 huidplekje	 bij	 zichzelf	
ontdekken,	 vijftig	 procent	 eerst	 afwacht	
voordat	 ze	 naar	 de	 huisarts	 gaan.	Terwijl	
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het	bij	huidkanker	belangrijk	 is	er	op	tijd	
bij	te	zijn.	Voor	deze	‛zorgmijders’	is	er	de	
app	 van	 het	 Amsterdamse	 bedrijf	 SkinVi-
sion,	 waarmee	 ze	 verdachte	 huidplekken	
zelf	 kunnen	 checken	 en	 op	 tijd	 de	 juiste	
zorg	kunnen	zoeken.	“Om	de	zorg	te	ont-
lasten	 na	 een	 groeiend	 aantal	 verborgen	
huidkankergevallen	 door	 de	 coronacrisis,	
stelt	SkinVision	de	app	tot	en	met	31	 juli	
2020	 kosteloos	 ter	 beschikking	 voor	 heel	
Nederland”,	 aldus	 Erik	 de	 Heus,	 CEO	 van	
SkinVision.

Over de Huidkankerweek
De	 week	 wordt	 georganiseerd	 door	 Bu-
reauvijftig,	al	bijna	vijftien	jaar	expert	in	
het	begrijpen	en	bereiken	van	ouderen,	in	
samenwerking	 met	 de	 Nederlandse	 Ver-
eniging	 voor	Dermatologie	 en	Venerologie	
(NVDV),	 de	 HUKAs	 (Huidkanker	 Stichting,	
patiëntenorganisatie	 voor	 mensen	 met	
niet-melanome	 huidkanker),	 SkinVision	
en	 ouderenvereniging	 ANBO.	 In	 de	 Huid-
kankerweek	 hoopt	 de	 organisatie	 100.000	
mensen	 te	 activeren	 om	 hun	 verdachte	
huidplekjes	 te	 (laten)	 controleren,	 zodat	
de	sterfte	aan	huidkanker	geminimaliseerd	
kan	worden.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.huidkankerweek.nl.

PS:	Hoewel	de	Huidkankerweek	reeds	voor-
bij	is,	vond	de	redactie	van	Rond	de	Toren	
het	zinvol	u	hierover	te	informeren.
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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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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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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor	P.	Luijckx,	tel.	361215	of	06-48919633
Oranjeplein	1,	5175	BE		Loon	op	Zand	 	
website:	parochiewillibrord.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIERENAMBULANCE:	013-5420055.

Uitgaven Rond de Toren komende periode
In	dit	overzicht	zijn	de	Rond	de	Toren-edities	opgenomen,	die	in	de	komende	periode	
zullen	uitkomen.	Voor	een	vlotte	afhandeling	is	het	nodig	de	inleverdata	van	de	kopij	
strikt	aan	te	houden.	Data	onder	voorbehoud.	Wijzigingen	worden	tijdig	aangegeven.
2020	 Uiterste inleverdatum kopij
Nr.	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
Nr.	17	verschijnt	op	4	november	 27	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.

Juli
10 ‛Blind	 date’-verkoop	 bij	 de	 Boe-

kenbank	van	19.00-21.00	uur,	Kerk-
straat	5.

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

26 Taxatiedag	 van	 kunst,	 antiek	 en	
juwelen	 bij	 Het	 Witte	 Kasteel	 van	
13.00-17.00	 uur.	 Verplicht	 reserve-
ren,	zie	www.hetwittekasteel.nl.

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’.	Zie	pagina	31.

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.

13 Koffieconcert	 Glenn	 de	 Roo	 –	 Het	
Witte	Kasteel.

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

19 en 20:	 Kunst	 Loon	 op	 Zand	 (KLOZ)	
organiseert	 samen	 met	 Het	 Witte	
Kasteel	 het	 tweejaarlijkse	 kunste-
vent	‛Zicht	op	Loon’.

27 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

Oktober
3 Vijfde	 editie	 Loonse	 Dorps	 Kwis	 is	

vanwege	de	coronacrisis	verzet	naar	
2021.

4 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	
vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Kraanven/Duijksehoef.

11 Concert	‛Meli	Melo’	Tango	Y	Cancio-
nes	om	11.30	uur	in	Het	Witte	Kas-
teel.

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

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 



Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

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



DESKUNDIGE OOGZORG EN PERSOONLIJK ADVIES...
...MAAR NU EVEN NIET!

WEGENS VAKANTIE 
ZIJN WIJ VAN 28 JULI 

T/M 15 AUGUSTUS 
GESLOTEN

BREKELMANS OPTIEK
LOON OP ZAND

Brekelmans Optiek 
Kloosterstraat 3, 5175 BG Loon op Zand
Tel. 0416 - 361 284
info@brekelmansoptiek.nl
www.brekelmansoptiek.nl

VAKANTIE-AANBIEDINGEN (GELDIG T/M 25 JULI):
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Tijdelijk 0,99per dag*

Daglenzen 
last minute 
aanbieding

Lensvloeistof
reisfl acon

3,95 2,95*

100 ml (mag mee 
in de handbagage).

Merkzonnebrillen:
gratis glazen 
op sterkte*

Reservebril
In o.a. Zwitserland 
en Spanje verplicht 
in de auto.

149,-* incl. 
glazen

v.a. 

t.w.v. 49,00
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gratis glazen 
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