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Jan van Hoof en zijn 400ste Krantenbak
•	Als	je	De	Krantenbak	hebt	gelezen,		 	
weet	je	weer	alles	over	Loon.

Van droom naar professie
•	Webwinkel	‛Het	Loonse	Huys’	
van	Lonneke	van	Loon.

Diamant voor Frans & Anny
•	Voor	het	leven	vergroeid	met	elkaar.

Attentiestenen markeren historie
•	Tien	tegels	bij	markante	gebouwen	in	Loon.

Verdriet, bijenvolken, nieuw plan
•	Het	verhaal	van	imker	Ingrid	Ceulemans.

Nieuwe rubriek: Durf te Delen
•	Hoe	NAH	je	leven	op	zijn	kop	zet.
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Inleveren	kopij	via	e-mail:	info@ronddetoren.nl.

Uiterste	inleverdata	editie	14:	 	
advertenties	vóór	maandag	7	sep.	19.00	uur,	 	
overige	kopij	vóór	dinsdag	8	sep.	19.00	uur.
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VAN DE REDACTIE...............

Buiten
De	zomer	loopt	weer	langzaam	ten	einde.	De	schoolvakantie	is	achter	de	rug	en	de	da-
gen	worden	weer	korter.	De	afgelopen	weken	zijn	we	veel	buiten	geweest.	Ondanks	de	
beperkingen	van	de	coronamaatregelen	hebben	we	toch	een	aantal	dagen	van	mooi	weer	
kunnen	genieten.	Een	aantal	lezers	is	op	vakantie	geweest,	sommigen	zelfs	naar	het	bui-
tenland.	Maar	ook	de	thuisblijvers	hebben	op	het	terras	of	in	hun	tuin	kunnen	zitten	of	
hebben	gewandeld	of	gefietst.	Op	één	week	na:	een	hittegolf	van	een	volle	week	kwam	
bij	ons	niet	eerder	voor	en	dwong	ons	toch	weer	om	veel	binnen	te	blijven.	De	kinderen	
hebben	het	desondanks	druk	gehad	met	ballen,	fietsen,	bellenblaas	of	stoepkrijt:	in	ie-
der	geval	zoveel	mogelijk	buiten	spelen.	Schrammen	en	kapotte	knieën	getuigen	van	de	
hoogmoed	die	voor	de	val	komt.	Niet	naar	school	hoeven	is	in	de	vakantietijd	toch	anders	
dan	vanwege	de	corona.

Kinderen	 zijn	 in	 hun	 spel	 niet	 bezig	met	 bewust	 iets	 leren.	
Spelen	is	voor	hen	geen	tijdverdrijf	omdat	ze	niets	beters	te	
doen	hebben,	ze	doen	het	van	binnenuit:	voor	hun	plezier	en	
met	 hart	 en	 ziel.	 Het	 is	 bovendien	 gezond	 voor	 hun	 longen	
en	motoriek.	Peperduur	buitenspeelgoed	is	daarvoor	lang	niet	
altijd	nodig.	Moeder	Natuur	biedt	juist	in	de	zomer	voldoende	
gratis	speelgoed:	water,	zand,	stenen,	takken:	dat	prikkelt	de	
kinderfantasie.	En	je	kunt	er	alle	kanten	mee	op.	Van	een	oud	
droogrek,	versleten	tafelkleden	en	knijpers	bouwen	kinderen	
zo	een	mooie	tent!	Om	over	oude	kleding	maar	niet	te	spre-
ken:	 in	 lange	 jurken	 en	 op	 hoge	 hakken	 paraderen	 ze	 door	
de	 straat	 en	 de	 hele	 vriendenschaar	 kan	meedoen	met	 een	
toneelstuk:	helemaal	gratis.

Kinderen	die	naar	hartenlust	buiten	kunnen	spelen	groeien	zo	op	tot	evenwichtige	volwas-
senen,	zeggen	de	geleerden,	want	alle	ontwikkelingsgebieden	worden	gestimuleerd	en	de	
zintuigen	worden	geprikkeld.
Daar	kunnen	volwassenen	nog	wel	wat	van	leren,	zou	je	zo	denken:	in	het	spel	leer	je	
sociale	omgangsvormen;	je	leert	weer	eens	heel	uitdrukkelijk	om	je	aan	spelregels	te	hou-
den	–	in	de	coronatijd	van	groot	belang	–	en	elkaar	daarbij	te	helpen.	En	last	but	not	least:	
je	gaat	weer	doen,	wat	je	afgesproken	hebt.	Zo	moest	de	regering	eerder	van	vakantie	
terugkomen	om	de	anderhalve-meter-afspraak	opnieuw	onder	de	aandacht	te	brengen,	
al	was	het	alleen	maar	om	de	ouderen	en	kwetsbare	medemensen	geen	onnodig	risico	te	
laten	lopen.

We	hopen	dat	de	afgelopen	periode	dat	voor	onze	 lezers	ook	opgeleverd	heeft	en	dat	
dit	het	gemis	van	Rond	de	Toren	voldoende	gecompenseerd	heeft.	Voor	u	ligt	weer	een	
nieuwe	editie	en	uw	redactie	gaat	weer	met	nieuwe	energie	aan	de	tweede	helft	van	het	
jaar	beginnen.	Veel	plezier	met	het	lezen	hiervan	en:	blijf	gezond!	□
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Jan van Hoof en een bak van   
ruim 7.280 kranten
“Zo zie je maar dat de krant van een klei-
ne week toch allerlei wetenswaardigheden 
oplevert, ook als je een trouw lezer van 
Rond de Toren bent.”

Zo	sloot	Jan	van	Hoof	zijn	allereerste	kran-
tenbak	 20	 jaar	 geleden	 af.	 Niet	 wetende	
dat	daar	20	jaar	later	de	400ste	editie	van	
zou	 verschijnen	 en	 hij	 nu	 alweer	met	 de	
401ste	bezig	is.	Bij	temperaturen	die	even-
eens	hoog	zijn	opgelopen	schuif	ik	bij	Jan	
aan	 tafel.	 Om	 zíjn	 kant	 van	 het	 verhaal	
eens	te	belichten.	Om	te	beginnen	met	hoe	
het	begon.

Nummer één
“Ik	 had	 eigenlijk	 gewoon	 een	 verhaaltje	
gemaakt	over	dat	ik	mijn	kranten	aan	het	
opruimen	 was.	 Het	 idee	 ontstond	 spon-
taan.	 De	 zomervakantie	 was	 zo	 goed	 als	
voorbij	en	we	waren	nog	op	zoek	naar	kopij	
voor	de	volgende	editie	van	Rond	de	Toren.	
Dus	ik	schreef	over	het	opruimen	van	mijn	
kranten.”	Letterlijk	valt	in	die	eerste	edi-
tie	te	lezen:	“Wat doet u met uw dagblad 
als u dat gelezen heeft? [ ] Zo ruim ik de 
kranten één keer per week op, nadat ik ze 
nog een keer doorgebladerd heb. [ ] toch is 
het interessant wat je nog opvalt, als je de 
krant voor de tweede keer inkijkt. [ ] wat 
zou Rond de Toren gepubliceerd hebben, 
als het een dagblad was? Kijkt u maar wat 
dat aan bespiegelingen oplevert.”

Nummer twee
“De	 redactie	 vond	 het	 artikel	 hartstikke	
leuk”	gaat	Jan	verder.	“‘Kun	je	dat	niet	ie-
dere	 keer	doen?’	werd	er	 gevraagd	en	 zo	
besloten	we	er	een	vervolg	aan	te	geven.	Ik	
heb	in	de	tweede	editie	nog	opgeschreven	
dat	het	om	een	rubriekje	zou	gaan	dat	‘van	
tijd	 tot	 tijd’	zou	verschijnen.	De	realiteit	
is	 dat	 ik	 sinds	 die	 eerste	 editie	 (nummer	
15,	2000)	geen	enkel	nummer	van	de	Toren	
heb	gemist.	In	elk	nummer	heeft	sindsdien	
een	 Krantenbak	 gestaan.	 Ik	 ben	 weleens	
ziek	geweest	natuurlijk,	maar	zodra	ik	een	
veer	van	mijn	lippen	kan	blazen	begin	ik	er	
direct	weer	aan.”

De naam
Het	voordeel	met	schrijvers	 is	dat	het	al-
lemaal	wel	ergens	op	papier	staat,	zo	ook	
waar	 de	 naam	 van	 de	 rubriek	 vandaan	
komt.	Die	licht	Jan	zelf	toe	in	de	tweede	
editie:	 “We noemen het rubriekje ‘De  °Jan van Hoof (Foto: Ralph Oors)
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Krantenbak’. Waarom? Uiteraard omdat 
kranten thuis vaak in een krantenbak te-
recht komen. Maar ook, omdat kranten 
in deze rubriek nog even aan de ‘bak’ ko-
men. Soms ‘bakken’ ze er niets van, die 
kranten. Het lijkt wel of ze een ‘bak’, 
een echte krantenbak, vertellen. Zo voel 
ik dat als ex-tonpraoter. De gemiddelde 
Loonse mens, hoe die er dan ook uitziet, 
neemt lang niet alles serieus. Ook houden 
wij niet van zoete broodjes ‘bakken’, want 
het gevolg daarvan kan zijn, dat wij met 
de ‘gebakken’ peren blijven zitten. U ziet, 
reden genoeg om deze nieuwe rubriek, ‘De 
Krantenbak’ te noemen.”

De kranten
Voorwaarde	 om	 iets	 op	 te	 nemen	 in	 de	
Krantenbak	 is	 dat	 het	 over	 het	 kerkdorp	
Loon	op	Zand	of	over	mensen	uit	het	dorp	
Loon	op	Zand	moet	gaan,	én	het	moet	 in	
de	 geschreven	 pers	 hebben	 gestaan,	 niet	
alleen	maar	op	internet.	Het	heet	tenslotte	
De	Krantenbak.

“Soms	 komen	mensen	weleens	 iets	 tegen	
in	kranten	die	ik	zelf	niet	lees	en	die	tip-
pen	mij	dan.	Dat	vind	ik	fijn,	dan	ontvang	
ik	graag	een	kopietje	en	dan	neem	ik	het	
op	in	de	volgende	Krantenbak.	Ik	lees	het	
Brabants	Dagblad,	de	Duinkoerier	en	Trouw	
meestal	online.	Het	is	niet	zo’n	karwei.	Een	
kwestie	van	de	krant	bijhouden.	Ik	werk	De	
Krantenbak	 wel	 van	 dag	 tot	 dag	 bij.”	 En	
over	20	jaar	gezien,	zijn	dat	ruim	7.300	da-
gen!	Hoe	houdt	Jan	dat	vol?

Motivatie
“Na	ongeveer	een	jaar	kwam	ik	Max	Fijen	
een	keer	tegen	en	hij	zei	me	dat	hij	er	zo	
blij	mee	was.	‘nadat	ik	de	krantenbak	heb	
gelezen,	ben	ik	weer	helemaal	op	de	hoog-
te	over	Loon’	zei	hij.	Dat	motiveert	mij	nog	
steeds.	 Nog	 steeds	 hoor	 ik	 dergelijke	 ge-
luiden	van	mensen	terug	en	daarmee	vol-
doet	het	naar	mijn	idee	aan	een	behoefte.	
Zolang	 ik	 mensen	 nog	 herhaaldelijk	 hoor	

zeggen:	 ‘dat	 is	 het	 eerste	wat	 ik	 lees…’,	
zolang	 ik	 dergelijke	 geluiden	 hoor,	 ga	 ik		
ermee	door.”

Kwinkslag
“In	 het	 begin	 gaf	 ik	 aan	 alle	 zaken	 een	
draai.	Ik	plaatste	er	een	steek	onder	water	
bij	of	stelde	er	vragen	over.	Dat	is	metter-
tijd	minder	geworden,	omdat	veel	dingen	
zich	ook	herhalen.	Dan	moet	je	ervoor	op-
passen	 dat	 het	 niet	 zuur	 of	 flauw	wordt.	
Dat	is	nog	steeds	wel	het	leukste,	als	ik	er	
een	 leuke	 draai	 of	 kwinkslag	 aan	 kan	 ge-
ven.”

Lessen
Welke	lessen	zijn	er	te	leren	na	het	lezen	
van	 zoveel	 kranten?	 “Vooral	 dat	 sommige	
processen	en	dan	met	name	veranderings-
processen	gruwelijk	lang	duren.	Er	is	vaak	
een	hele	lange	adem	nodig	voordat	een	be-
sluit	wordt	genomen	of	 iets	 tot	afronding	
komt.	Of	het	nu	gaat	over	SMC,	gaswinning,	
er	is	zoveel	de	revue	gepasseerd	in	de	tijd.	
Voor	mij	is	het	dan	leuk	om	commentaar	te	
geven	op	nieuws	dat	al	uit	en	te	na	bekend	
is.	Wat	ik	ook	weet	is	dat	Loon	nauwkeurig	

 
MOBIEL: 06-21971018 
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leest,	want	als	 ik	 iets	over	het	hoofd	heb	
gezien	dan	krijg	 ik	daar	wel	opmerkingen	
over.	Vaker	hoor	ik	dat	het	leuk	is	geschre-
ven.”

Zorgvuldigheid
De	 komst	 van	 de	 privacywetgeving	 heeft	
ook	 de	 inhoud	 van	 de	 Krantenbak	 beïn-
vloed.	“Voorheen	publiceerde	ik	na	de	exa-
mens	bijvoorbeeld	alle	geslaagden.	Dat	kan	
nu	niet	meer	of	ik	moet	iedereen	dan	eerst	
officieel	om	toestemming	vragen	of	diege-
ne	daarmee	akkoord	gaat.	Ik	vermeld	altijd	
uit	welke	bron	een	stuk	tekst	afkomstig	is	
en	plaats	quotes	tussen	aanhalingstekens.

Zorgvuldig	 zijn	 is	 belangrijk.	 Dat	 probeer	
ik	ook	te	zijn	bij	zaken	die	niet	leuk	zijn.	
Ik	ben	terughoudend	bij	ongelukken	of	ne-
gatieve	dingen,	dan	omschrijf	ik	dat	altijd	
wat	voorzichtiger.	Wanneer	er	bijvoorbeeld	
wordt	geschreven	over	een	56-jarige	man	
die	onder	invloed	tegen	een	boom	is	gere-

den,	pas	ik	het	liever	aan	naar	‘een	inwo-
ner	die	een	ongeluk	heeft	gehad’.”

Stof
Hoewel	 Jan	 hoofdzakelijk	 weergeeft	 wat	
er	 in	 andere	 media	 over	 ons	 dorp	 is	 ge-
schreven,	 steekt	 hij	 ook	 zijn	mening	 niet	
altijd	onder	stoelen	of	banken.	Een	aantal	
opmerkingen	 hebben	 in	 het	 verleden	 wel	
wat	stof	doen	opwaaien.	“Toen	de	cityring	
in	Tilburg	werd	aangelegd	heb	 ik	die	 sug-
gestie	ook	voor	Loon	op	Zand	gedaan.	Eén-
richtingsverkeer	over	de	Kerkstraat	-	Hoge	
Steenweg	-	Van	Salm	Salmstraat	-	Venloon-
straat	 en	 het	 Oranjeplein.	 Daar	 kwamen	
wel	de	nodige	reacties	op.	Het	vuur	kwam	
uit	mijn	pen	toen	ik	las	dat	van	de	grond-
verkoop	van	de	Ambrosiusstraat	de	nieuwe	
markt	 in	 Kaatsheuvel	 werd	 betaald.	 Toen	
had	ik	zelfs	de	wethouder	aan	de	telefoon.	
Als	 Loon	 in	het	 geding	 is	 dan	 vlieg	 ik	 op,	
maar	in	conflicten	binnen	het	dorp	kies	ik	
geen	partij.”

+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

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
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Rond de Toren
“Ik	 kan	wel	 zeggen	dat	 ik	 ze	 zo’n	beetje	
allemaal	heb	zien	komen	die	er	nu	nog	zit-
ten,	 behalve	 Tiny.	 Het	 feit	 dat	 ik	 er	 nog	
steeds	bij	ben	zegt	genoeg.	Yvonne	heeft	
die	weg	eigenlijk	bereid.	Zij	begon	in	’74-
’75	als	typiste	en	is	er	22	jaar	bij	geweest.	
Na	haar	overlijden	heb	ik	die	stoel	overge-
nomen.	In	mijn	ogen	is	de	kracht	van	het	
blad	dat	het	heel	dichtbij	huis	 is.	Ook	de	
verhalen	die	niet	zozeer	over	het	kerkdorp	
gaan,	worden	dicht	bij	huis	gebracht.	Het	
is	divers	en	dat	verenigingen	er	graag	bij	
betrokken	zijn	en	hun	zaken	erin	publice-
ren	 is	 een	 belangrijk	 signaal.	 Het	 is	 een	
sterk	 bindende	 factor	 binnen	 ons	 dorp.		
Misschien	wel	dé	bindende	factor.”

Dit	onderwerp	raakt	nog	een	andere	snaar	
bij	Jan:	“Het	brengt	nog	even	de	theoloog	
aan	het	woord,	want	dat	ben	ik	tenslotte	
ook	nog	altijd.	De	rol	van	de	kerk	 is	mis-
schien	niet	uitgespeeld,	maar	wel	duidelijk	
veranderd.	Het	is	in	elk	geval	veel	minder	
een	ankerpunt	dan	het	vroeger	was.	Maar	
ik	 zie	dat	die	 rol	door	andere	mensen	en	
organisaties	 wordt	 ingevuld	 en	 dat	 daar-
mee	de	saamhorigheid	blijft.”

Intermezzo
“Ik	dacht	trouwens	eerst	dat	jij	vijf	platen	
van	mij	zou	willen	weten	toen	je	mij	mail-
de	over	dit	interview.	Daar	heb	ik	nog	wel	
even	over	nagedacht,	maar	ik	heb	nu	niet	
meer	scherp	welke	ik	precies	had	uitgeko-
zen”	 meldt	 Jan	 tegen	 het	 einde	 van	 ons	
gesprek,	 waarop	 uiteraard	 nog	 een	 heel	
gesprek	 over	muziek	 volgt.	 Over	 Bach	 en	
Mozart	 (Jan	 behoort	 tot	 het	 Bach	 kamp),	

het	 verrassende	 In-A-Gadda-Da-Vida	 van	
Iron	Butterfly	en	de	taligheid	van	Toon	Her-
mans	en	Herman	van	Veen,	maar	dat	voert	
te	ver	om	ook	nog	in	dit	artikel	te	verwer-
ken.

De toekomst
De	mijlpaal	van	deze	400ste	krantenbak	mo-
gen	we	breed	uitmeten,	maar	het	is	zeker	
nog	geen	afscheid	van	de	rubriek	of	van	Jan	
zijn	 inspanningen	voor	Rond	de	Toren.	“Ik	
ben	aan	mijn	80ste	levensjaar	begonnen	en	
ben	heel	optimistisch.	Ik	wil	best	honderd	
worden	 in	 goede	 gezondheid,	 maar	 of	 ik	
het	haal	dat	weet	ik	niet.	Soms	zou	ik	wel	
een	 wat	 grotere	 rol	 willen	 aannemen	 bij	
wat	 er	 allemaal	 speelt	 in	 het	 dorp,	maar	
de	energie	wordt	wat	minder	en	je	moet	je	
prioriteiten	stellen.

Dat	wil	niet	zeggen	dat	 ik	achteroverleun	
en	niets	meer	doe.	Maar	 ik	moet	het	wel	
leuk	vinden.	Als	ik	er	chagrijnig	van	wordt	
dan	heb	ik	er	niks	aan.	Of	ik	de	500ste	Kran-
tenbak	haal	weet	ik	niet,	maar	ik	werk	er	
gewoon	naartoe.”	En	daar	zijn	wij	heel	erg	
blij	mee.	Jan,	een	diepe	buiging	voor	deze	
mijlpaal	 en	 graag	 weer	 tot	 de	 volgende	
editie!

Redactie: Hans Schleiffert

 Vera’s Pedicure
Vera Molenschot

PEDICURE AMBULANT
Hertog van Brabantweg 72

Loon op Zand
06 - 190 904 20
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Culturele activiteiten kleuren Het Witte Kasteel

Cultuuragenda september
Het	cultuurteam	van	Het	Witte	Kasteel	timmert	goed	aan	de	weg.	Vanaf	januari	is	een	
team	van	vrijwilligers	begonnen	met	het	organiseren	van	concerten	in	het	kasteel,	muziek	
op	het	terras	en	culturele	voorstellingen	in	de	tuin.	Alle	activiteiten	vinden	steeds	plaats	
op	de	zondag,	de	dag	dat	Het	Koetshuis	en	de	kasteeltuin	voor	publiek	geopend	zijn.

Veel	mensen	hebben	deze	zomer	al	genoten	van	de	Muziek	op	het	terras.	Elke	zondag	is	
er	tot	oktober	tussen	15.00	en	17.00	uur	livemuziek	op	de	binnenplaats	van	het	kasteel.
Op	16	augustus	vond	het	eerste	concert	in	het	kasteel	plaats	in	kleine	setting.	Duo	Maestro	
&	Co	namen	het	publiek	met	hun	programma	‛All	you	need	is	Love’	muzikaal	mee	terug	
naar	de	jaren	’60	en	’70,	met	liedjes	van	The	Beatles	tot	aan	Robert	Long.
En	zo	was	er	op	23	augustus	tijdens	de	Open	Tuinendag	Cultuur	 in	de	tuin	een	toneel-
voorstelling	‛Hamlet	Coronaproof’	in	de	boomgaard	te	zien,	een	hilarische	uitvoering	van	
Shakespeares	Hamlet	in	45	minuten.

Cultuuragenda september
Voor	september	staan	er	opnieuw	twee	bijzondere	activiteiten	op	het	programma	die	we	
graag	onder	uw	aandacht	willen	brengen:

6 september 2020   Kindervoorstelling ‘HERRIE IN DE TENT’
Een	tekstloze	openlucht	muziekvoorstelling	van	Frisse	Oren	voor	kinderen	vanaf	3	 jaar	
met	hun	(groot)ouders.	Alle	bekende	campinggeluiden	en	gebruiken	komen	op	muzikale	
wijze	voorbij;	het	opblaaspompje,	de	onvermijdelijke	mug	in	de	tent,	gezang	onder	de	
(buiten)douche,	het	geluid	van	badslippers,	gespetter	in	een	badje,	een	potje	tafeltennis,	
etc.	De	voorstelling	duurt	30	minuten	en	is	passend	bij	de	1,5	meter	samenleving.
Voorstelling	10.30	uur	–	in	de	tuin
Voorstelling	12.30	uur	–	in	de	tuin
Entree:	€	6,00

13 september 2020   Concert ‘DEL PUEBLO’ – Glenn de Roo
Gitarist	Glenn	de	Roo	neemt	u	tijdens	dit	concert	en	cd-presentatie	graag	mee	naar	de	
tijd	van	de	romantische	Spaanse	muziek.	Alles	draait	in	die	tijd	om	wat	mensen	voelen,	
om	fantasie	en	de	natuur.	De	dansen	en	vaak	eenvoudige	maar	mooie	liedjes	van	het	volk	
worden	verweven	tot	klassieke	composities,	die	gebracht	worden	tot	in	deftige	huiska-
mers	en	salons.	Laat	u	meeslepen	naar	het	Spanje	van	de	19e	eeuw.	Ervaar	dat	Glenn	met	
zijn	virtuoze	gitaarspel	de	romantiek	van	deze	prachtige	muziek	op	bijzondere	wijze	weet	
neer	te	zetten.
Concert	11.00	uur	–	in	de	benedenkamer	(rolstoeltoegankelijk)
Concert	12.30	uur	–	in	de	benedenkamer	(rolstoeltoegankelijk)
Entree:	€	12,50	(Let	op!	Beperkt	aantal	plaatsen)

Voor	meer	info:	www.hetwittekasteel.nl/cultuur
Reserveren	via:	cultuur@hetwittekasteel.nl

Graag tot ziens bij Het Witte Kasteel!
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KIEN’s Kolumn
Naakt
Poedeltje naakt, niks om ’t lijf, bloot, 
met zonder kleren aan. Dat wil ik zijn, 
naakt. Het is al dagen zo godsklere heet, 
de Franse Ardèche is er niets bij. De 
wind wil niet wapperen en de zon brandt 
maar door. Maar nu regent het, en niet 
een beetje. Het is alsof er 65 blusheli-
kopters hun zakken met ‛Blauwe Meer-
water’ over het dorp uitstorten.

Ik doe het, ren naar buiten in mijn blote 
niksie en plons ons zwembadje in, me 
geen zorgen makende om buurman en 
buurman die wellicht een glimp van mijn 
spierwitte achterste en bouwvakkers 
armen kunnen opvangen. Het kan me 
werkelijk waar niets schelen. Naakt, dat 
wil ik zijn. Geïnspireerd door een YouTu-
be-filmpje van een vrouw van 94 jaar die 
met gerimpeld naakt vel en al een bom-
metje maakt in een zwembad. Zo wil ik 
zijn, nu en over 56 jaar.

Het is heerlijk! Het water van 30 gra-
den vloeit langs mijn lijf en de enorme 
koele regendruppels landen op mijn 
hoofd. Mijn mascara hangt inmiddels 
ergens tussen mijn wimpers en mijn kin. 
Ook dat maakt op dit moment niet uit. 
Ik poedel wat heen en weer maar moet 
me dan helaas afdrogen en aankleden. 
Ik heb nog iets belangrijks te doen.

Het is donderdag 17.00 uur. Ik doe weer 
nieuwe make-up op. Ons kent ons en 
als ik geen make-up op heb, kan ik wel 
zwaaien maar niemand herkent me. Ik 
grabbel mijn autosleutels en telefoon 
van het aanrecht en neem een sprintje 

naar de auto. Ik spring in de auto en… 
dat was ik even vergeten. Om me heen 
liggen een statafel, twee koffers, een 
schilderij, twee dozen en een sjoelbak. 
Dank aan manlief, maar het lukt me 
niet om daar twee kinderen tussen te 
proppen.

Plan B is de fiets, maar wat te doen met 
de mascara? Die is niet watervast, be-
halve bij mijn bruiloft en bevallingen. En 
het regent hard, nog steeds. Maar ik ben 
niet van suiker en mijn kinderen hope-
lijk ook niet dus ik fiets naar het kinder-
dagverblijf. Ik peddel de oprit af en het 
water staat direct tot aan mijn kuiten. 
Het dorp kan het niet aan. Ik zie nu de 
berichten op social media van morgen al 
voor me: ‘Wateroverlast, slecht geregeld 
in Loon!’ ‘Waar gaan onze belastingcen-
ten naar toe? Door het riool naar Kaats-
heuvel zeker?’ ‘Of zou het de landelijke 
overheid zijn die bewust ons dorp laat 
overstromen om te kijken of we ook 
enge ziektes oplopen van de 5G masten 
als we onder water staan?’ Bla bla bla.

Maar ook dat maakt me nu niet uit. 
Als het ophoudt met zachtjes regenen 
zit ik namelijk nog steeds op de fiets 
om de kinderen op te halen. Inmiddels 
plakt mijn BH aan mijn borsten en kan 
ik meedoen met de plaatselijke natte 
T-shirt wedstrijd. Ik voel me naakt, met 
kleren aan, als ik bij het kinderdagver-
blijf aan kom. Andere ouders die hun 
Tesla en Mercedes voor de deur hebben 
geparkeerd, kijken me met medelijden 
aan. Ik zeg triomfantelijk, alsof het me 
niet uitmaakt, mijn mascara van mijn 
lippen likkend: “lekker fris zo hoor met 
die regen, net skinny dipping maar dan 
anders.”
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er	 niet	 alleen	 henzelf,	 maar	 ook	mensen	
van	 het	 Kraanven	 een	 veilig	 onderkomen	
te	bieden	in	tijd	van	
gevaar;	 een	 nobele	
daad.

Maar	 bij	 de	 bevrij-
ding,	 toen	 de	 fami-
lie	er	niet	aanwezig	
was,	 pikten	 negen-
tien	 Duitse	 solda-
ten	 de	 schuilplaats	
in.	Er	werd	zwaar	gevochten,	waarbij	het	
huis	totaal	werd	verwoest,	maar	uiteinde-
lijk	werden	de	negentien	Duitsers	door	de	
Schotten	krijgsgevangen	genomen	en	afge-
voerd	 naar	 het	 dorp.	 In	 mijn	 herinnering	
zie	ik	ze	nog	in	ganzenmars,	met	de	handen	
achter	het	hoofd,	 langs	de	 linkerkant	van	
de	Kraanvense	straat	voorbij	komen	lopen,	
bewaakt	door	twee	met	een	geweer	bewa-
pende	Schotten.

Vooraan	in	de	provisorische	schuilkelder	bij	
onze	boerderij,	waarin	wij	met	ons	 gezin	
van	 veertien	 personen	 en	 ook	 nog	 zeven	
voor	 de	 artilleriebeschietingen	 gevluchte	
dorpelingen	onderdak	vonden,	zat	een	ou-
dere	Duitse	militair	die	alsmaar	treuzelde	
met	terugtrekken.	Mijn	vader	had	al	eens	
gevraagd	 of	 hij	 ook	 niet	 moest	 vertrek-
ken	 zoals	 zijn	 kameraden,	 maar	 hij	 liet	
als	 antwoord	 alleen	maar	 foto’s	 zien	 van	
zijn	 gezin	 en	 zodra	 de	 eerste	 geallieerde	
tanks	zich	op	het	Kraanven	vertoonden	gaf	
hij	zich	onmiddellijk	over	met	de	woorden:	
“Der	Krieg	hat	lange	genug	gedauert.”
Maar	 jammer	 genoeg	waren	 nog	 niet	 alle	
Duitsers	 oorlogsmoe:	 een	 oudere	 soldaat	
en	 een	 jongen	 van	 een	 jaar	 of	 zestien/
zeventien	 gingen	 na	 het	 passeren	 van	 de	
Schotse	 tanks	 met	 een	 mitrailleur	 opzet-
telijk	boerderijen	in	brand	schieten,	waar-

De schuilkelder van het Kraanven
In	Rond	de	Toren	van	2015	nr.	9	schreef	ik	in	
“Persoonlijke	herinneringen	aan	de	Twee-
de	Wereldoorlog”	 o.a.	 over	 een	 bomvrije	
schuilkelder	die	in	de	Kraanvense	Berg	was	
aangelegd.	Daarbij	werd	de	naam	genoemd	
van	 de	 familie	 Hoendervangers	 die	 deze	
schuilkelder	 zou	 hebben	 laten	 bouwen,	
maar	herinneringen	en	overleveringen	kun-
nen	je	ooit	op	het	verkeerde	been	zetten.

Pas	recentelijk	vernam	ik	de	ware	gang	van	
zaken.	Gedurende	de	oorlogsjaren	was	het	
terrein	 in	het	bezit	van	de	eigenaren	van	
Hamer	van	Belle,	een	distilleerderij	in	Til-
burg,	 in	1928	ontstaan	uit	het	samengaan	
van	een	Rotterdamse	firma	en	een	Tilburg-
se.	 Zij	 bouwden	 er	 een	 stenen	 landhuis	
en	 ook	 de	 schuilkelder,	 groot	 genoeg	 om	

 ° Ingang van de schuilkelder van binnenuit gezien. 
(Foto: Evelien Mank-IJpelaar)
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door	 die	 van	 Janus	 Brabers	 en	 van	Gerrit	
van	Bragt	 volledig	 verloren	gingen	en	het	
huis	 van	de	 rietdekkers	 Span	en	de	boer-
derij	van	Jan	van	Gorcom	werden	bescha-
digd.	 Gelukkig	 zag	 Nelis	 Brabers	 kans	 de	
Schotse	militairen	in	het	dorp	duidelijk	te	
maken	wat	er	op	het	Kraanven	gaande	was,	
zodat	de	twee	konden	worden	ingerekend.	
De	 loop	 van	hun	mitrailleur	 bleek	 van	de	
hitte	te	zijn	gebarsten,	maar	met	hun	re-
serve	loop	waren	ze	gewoon	verder	gegaan	
met	hun	vandalistisch	werk	dat	geen	enkel	
militair	doel	diende.
Ze	schoten	zelfs	op	de	buren	die	kwamen	
helpen	met	blussen:	mijn	vader	moest	door	
een	 droge	 sloot	 langs	 de	 straat	 naar	 huis	
kruipen.	Acht	door	de	Duitsers	achtergela-
ten	paarden	kwamen	in	de	vlammen	om.

Bij	het	schrijven	van	dit	artikel	had	ik	geen	
enkel	idee,	wat	er	later	met	de	schuilkel-
der	was	 gebeurd,	 totdat	 ik	 dit	 jaar	werd	

gebeld	door	de	huidige	eigenares	van	het	
terrein	met	zijn	vele	begroeide		stuifzand-
heuvels,	 de	 kunstenares	 Martina	 Elesen,	
met	de	mededeling	dat	de	kelder	niet	al-
leen	nog	bestaat,	vlak	bij	het	huis	dat	zij	
er	sinds	1990	bewoont,	maar	dat	hij	boven-
dien	in	perfecte	staat	verkeert.	Ruim	veer-
tig	jaar	geleden	heeft	zij	de	grond	gekocht	
en	vanaf	het	begin	heeft	zij	dit	voor	Loon	
op	 Zand	 unieke	 relict	 uit	 de	Tweede	We-
reldoorlog	 met	 grote	 zorg	 onderhouden.	
Toen	ik	op	9	juli	de	kelder	ging	bezichtigen	
zag	ik	tot	mijn	verbazing	dat	hij	er	inder-
daad	nog	onberispelijk	uitzag.

De	schuilkelder	is	ingegraven	in	een	stuif-
zandduin.	De	ingang	bestaat	oorspronkelijk	
uit	 een	 gemetselde	 trap	 van	 vier	 smalle	
treden	 naar	 beneden	 tot	 de	 stalen	 toe-

 ° Interieur van de schuilkelder.   
 (Foto: Evelien Mank-IJpelaar)
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Legkorrel 
Gemengd graan 
Grit & roodsteen 
Voer- & drinkbakken 
Ontwormingsmiddelen 
kippenhokken & rennen 
Kuikens & jonge kippen 
 

kippen 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 

 

gangsdeur.	De	kelder	zelf	is	4,85	m	lang	en	
4,05	m	breed;	de	plafondhoogte	is	2,20	m,	
volledig	gemetseld	met	een	groot	formaat	
klinkers.	 In	 het	midden	 is	 een	 anderhalf-
steense	vierkante	steunpilaar	van	35	x	35	
cm	geplaatst,	van	waaruit	d.m.v.	bogen	het	
gemetselde	 plafond	 en	 de	 muren	 in	 vier	
richtingen	worden	gestut.	De	vloer	bestaat	
uit	 onafgewerkt	beton.	Er	 is	 luchttoevoer	
van	boven,	waarvan	twee	buizen	fungeren	
als	rookkanalen.	Omdat	watererosie	de	in-
gang	bedreigde	heeft	Martina	de	zijkanten	
ervan	 verstevigd	 en	 voor	 het	 trapje	 een	
klein	platform	aangebracht	voor	extra	ver-
sterking.

Via	 de	 heemkundekring	 kwam	Martina	 bij	
mij	 terecht	 om	meer	 te	weten	 te	 komen	
over	 de	 achtergronden	 van	 de	 schuilkel-
der,	 omdat	 ik	 op	het	Kraanven	ben	opge-

groeid	 en	 er	 de	 oorlogsjaren	 bewust	 heb	
meegemaakt.	Ze	wil	namelijk	dit	bijzonder	
stuk	Loons	erfgoed	op	afspraak	gratis	voor	
plaatselijke	 geïnteresseerden	 ter	 bezich-
tiging	openstellen,	maar	dan	wilde	ze	ook	
wat	meer	over	de	geschiedenis	ervan	kun-
nen	vertellen.

Op	internet	is	te	vinden	dat	na	de	bevrijding	
van	Brabant	sommige	inwoners	van	Sprang-
Capelle	zich	op	het	Kraanven	in	veiligheid	
probeerden	te	brengen	voor	beschietingen	
van	over	de	Maas.	Dat	zou	betrekking	kun-
nen	hebben	op	de	schuilkelder,	maar	het	is	
even	goed	mogelijk	dat	ze	tijdelijk	onder-
dak	 hebben	 gezocht	 bij	 Kraanvense	 fami-
lieleden	of	vrienden.

Martina	 benaderde	 de	 Heemkundekring	
Sprang-Capelle	 in	dat	verband	en	tegelijk	
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Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866

met	mij	 bezochten	 voorzitter	 Piet	 Pruijs-
sers	en	redacteur	Rien	Vissers	van	hun	pe-
riodiek	 ‛Het	 Bruggeske’	 de	 kelder.	 In	 een	
geanimeerd	 gesprek	 beloofden	 zij	 in	 de	
volgende	 aflevering	 van	 hun	 halfjaarlijks	
tijdschrift	een	oproep	te	plaatsen	of	er	nog	
mensen	 weet	 hebben	 van	 dat	 uitwijken	
naar	 het	 Kraanven.	 Martina	 wilde	 echter	
dat	de	Loonse	kring	de	primeur	zou	hebben	
van	het	nieuws	en	de	redactie	van	Rond	de	
Toren	wilde	daaraan	meewerken,	waarvoor	
onze	dank.

Onze	kringfotografe	Evelien	Mank-IJpelaar	
heeft	 inmiddels	 de	 schuilkelder	 en	 omge-
ving	professioneel	fotografisch	gedocumen-
teerd	en	de	kring	zal	zich	voor	het	behoud	
ervan	inzetten.	Dat	is	des	te	meer	noodza-
kelijk	 geworden	 omdat	 een	 nieuw	 gevaar	
dreigt.

TENNET	 liet	namelijk	 recentelijk	met	een	
simpel	 telefoontje	 weten	 dat	 ze,	 na	 wat	
tracés	over	dit	bosgebied	getekend	te	heb-
ben,	 hadden	 besloten	 de	 dubbele	 380	 KV	
hoogspanningsleiding	 van	Geertruidenberg	
naar	Tilburg	diagonaal	over	de	woning	van	
Martina	en	over	de	schuilkelder	te	laten	lo-
pen.	Het	gevolg	van	dit	plan	zou	zijn	dat	
het	terrein	volledig	zou	moeten	worden	ge-
egaliseerd	en	dat	zou	ook	het	einde	van	de	
schuilkelder	 en	 de	 begroeiing	 betekenen.	
Maar	 daarover	meer	 in	 een	 volgende	 bij-
drage.

Belangstellenden	kunnen	voor	bezichtiging	
van	de	schuilkelder	per	e-mail	een	afspraak	
maken.
E-mailadres:	martinaelesen@gmail.com.
Martina	ontvangt	ook	heel	graag	de	verha-
len	 van	mensen	 die	 erin	 geschuild	 of	 ge-
speeld	hebben.

Heemkundekring Loon op ’t Sandt
Anton van der Lee

 

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.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

inboedel, 20% recycling.
Respectvol en milieubewust ontzorgen.
Wij steunen verschillende goede doelen!

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Informatiebijeenkomst 
nieuwe donorwet

Op	1	 juli	 jl.	 ging	de	nieuwe	donorwet	 in.	
Alle	mensen	van	18	jaar	en	ouder	die	inge-
schreven	zijn	in	een	Nederlandse	gemeente	
komen	dan	in	het	Donorregister.	In	het	Do-
norregister	 staat	 of	 iemand	 na	 zijn	 dood	
orgaan-	en	weefseldonor	wil	zijn.	Iedereen	
die	na	1	juli	2020	geen	keuze	invult,	komt	
in	 het	 donorregister	 met	 de	 vermelding	

‘geen	bezwaar	tegen	orgaandonatie’.	In	de	
Bibliotheek Waalwijk	 kunt	u	op	maandag	
7	september	om	19.00	uur	informatie	over	
de	nieuwe	donorwet	krijgen.	U	krijgt	infor-
matie	over	wat	orgaan-	en	weefseldonatie	
is	en	hoe	u	uw	keuze	in	het	Donorregister	
kunt	invullen.

De	bijeenkomst	 duurt	 circa	 anderhalf	 uur	
en	is	gratis.	De	bijeenkomst	is	speciaal	be-
doeld	voor	mensen	van	60	jaar	en	ouder.

•	Datum:	 maandag	7	september	a.s.
•	Tijd:	 van	19.00	tot	20.30	uur.
•	Locatie:	 de	Bibliotheek	Waalwijk,		
	 Wilhelminastraat	4a.

•	Kosten:	 gratis.
•	Aanmelden:	via	waalwijk@bibliotheek 

 mb.nl,	telefonisch	via			
	 333787	of	aan	de	balie,	
	 Wilhelminastraat	4a.	□

Van onze fietsende verslaggever
Het	fietspad	bij	de	 ingang	van	de	duinen,	
net	 na	 het	 kruispunt	 Venloonstraat-Van	
Hornestraat,	 was	 op	 13	 augustus	 geblok-
keerd	 door	 afgebroken	 takken.	 Oorzaak:	
de	heftige	onweersbui	die	die	dag	gepaard	
ging	met	rukwinden	en	heel	veel	neerslag	
in	korte	tijd.

(Foto: RdT)

Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 
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Webwinkel ‛Het Loonse Huys’ van Lonneke van Loon:

Van droom naar professie
Na	het	nodige	wikken	en	wegen,	overleg	met	echtgenoot	Thijs,	familie	
en	met	het	laatste	duwtje	in	de	rug	van	goede	vrienden,	nam	Lonneke	
van	Loon	de	voor	haar	grote	stap	om	zich	als	zelfstandig	ondernemer	in	
te	laten	inschrijven	bij	de	Kamer	van	Koophandel.	Sinds	12	juni	is	zij	nu	
de	supertrotse	eigenaresse	van	haar	webshop	in	landelijke	en	sobere	
woonaccessoires:	‘Het	Loonse	Huys’.
Hartelijk welkom
Voor	Rond	de	Toren	had	ik	het	genoegen	om	
bij	haar	thuis	af	te	spreken	en	Lonneke	in	
de	gelegenheid	te	stellen	om	haar	verhaal	
te	 doen.	 Het	 is	 op	 dinsdagavond	 28	 juli	
kwart	 over	 acht	 als	 ik	 bij	 de	 familie	 van	
Loon	op	het	raam	klop	om	mijn	bezoek	aan	
te	kondigen.

Bewust	niet	voor	aanbellen	gekozen,	omdat	
ik	al	wist	dat	hun	twee	dochtertjes	Femm	
van	 tweeënhalf	 jaar	 en	 Puck,	 drie	maan-
den	 jong,	 net	 in	 bed	 zouden	 liggen.	 Met	
een	 grote	 lach	 op	 haar	 gezicht	 wordt	 de	

voordeur	door	Lonneke	geopend	en	word	ik	
door	haar	hartelijk	welkom	geheten.

Wow!
Wow!	Was	 het	 eerste	wat	 in	mij	 opkwam	
toen	 ik	 de	 deels	 open,	 ruime	woonkamer	
binnenstapte,	 ondertussen	 ook	 nog	 Thijs	
begroetend,	 die	 ontspannen	 vertoeft	 op	
de	zitbank.	Terwijl	Lonneke	voor	een	kopje	
thee	gaat	zorgen,	maak	ik	van	de	gelegen-
heid	gebruik	om	eens	goed	rond	te	kijken	
voordat	 wij	 plaatsnemen	 aan	 de	 houten	
eetkamertafel	 met	 daarop	 vanzelfspre-
kend	een	aantal	van	haar	woonaccessoires	
die	ook	op	haar	webshop	te	koop	worden	
aangeboden.	 De	 gebruikte	 kleurencombi-
naties	 in	deze	 ruime	woonkamer	 zijn	uit-
eenlopend	van	wit,	zand	en	aardetinten	tot	
warm	donkergrijs.
Fraai	zijn	de	wandobjecten	van	authentiek	
onbewerkt	hout,	 glas	 tot	 strak	vormgege-
ven	zwart	staal.	Het	geheel	maakt	het	tot	
een	 knus,	 romantisch,	 harmonisch,	 warm	
en	gezellig	geheel.	“En	dat	is	mijn	passie:	
van	een	huis	een	thuis	maken”	vertelt	Lon-
neke,	als	ook	zij	is	aangeschoven.

De	nu	27-jarige	Lonneke	was	altijd	al	bezig	
met	 inrichten	en	al	 jarenlang	vervuld	van	
een	diepe	wens	deze	hobby	om	te	zetten	
naar	 haar	 professie.	 Als	 het	 stel	 in	 april	
2017	verhuisd	vanuit	de	Reeshof	in	Tilburg	
naar	 de	 Cassiopeia	 in	 Loon	 op	 Zand,	 be-
trekken	zij	daar	een	woning	waar	het	no-
dige	 aan	 dient	 te	 gebeuren:	 koren	 op	 de	 °Lonneke van Loon. (Eigen foto)
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molen	voor	zowel	Lonneke	als	Thijs.	Lon-
neke	kan	naast	haar	driedaagse	werkweek	
buitenshuis	haar	passie	volgen:	het	inrich-
ten	van	alle	vertrekken	met	zorgvuldig	ge-
kozen	kleuren	en	bijpassende	accessoires,	
geheel	naar	hun	beider	zin.	Stap	voor	stap	
wordt	 het	 ‘hun	 thuis’	met	 als	 laatste	 het	
realiseren	 van	 een	 ruime	 eetkeuken,	 ook	
weer	door	hen	zelf	ontworpen.

Deze	 blikvanger	 snoept	wel	 een	 gedeelte	
van	de	tuin	af,	maar	gezien	het	resultaat	is	
dat	zeker	de	moeite	waard	geweest.

Team van Loon
Het	gezin,	 inmiddels	uitgebreid	met	twee	
dochtertjes	en	labrador	Pip,	geeft	handen-
vol	werk	zou	je	denken,	maar	steeds	vaker	
kwam	 naar	 voren	 dat	 Lonneke	 toch	 haar	
droom	wilde	realiseren.	Tijdens	het	zwan-
gerschapsverlof	 van	 de	 jongste	 telg	 werd	
de	knoop	doorgehakt.	Ondanks	de	pittige,	
drukke	tijd	met	twee	kleine	kinderen,	een	
man	die	in	ploegendienst	werkt,	terwijl	ze	
zelf	ook	nog	drie	dagen	per	week	buitens-
huis	 aan	 de	 slag	 is,	 liet	 ze	 zich	met	 veel	
animo	 inschrijven	 als	 zelfstandig	 onder-
neemster.

Lonneke	 krijgt	 alle	 steun	 en	 support	 van	
Thijs	 en	 familie	 die	 in	 de	 buurt	 woont.	
Samen	 gaan	 ze	 regelmatig	 op	 pad	 om	 op	
inkoopjacht	 te	 gaan	 naar	 unieke,	 betaal-
bare	woonaccessoires.	In	haar	webshop,	te	
bereiken	via	www.hetloonsehuys.nl,	treft	
u	 een	 zeer	 divers	 assortiment.	 Van	 geur-
kaarsen	 in	 glas,	 sfeerkaarten,	 Nepalese	
kruiken	en	vazen,	 stoffen	kussens,	 stenen	
ornamenten,	 stoere	 hapjesplanken,	 oude	
deurpanelen	en	nog	veel	meer…!	In	de	vrije	
uurtjes,	 meestal	 wat	 later	 op	 de	 avond,	
struint	Lonneke	met	veel	zorg	en	specifieke	
aandacht	het	internet	af	om	net	die	meest	
gave,	 sfeervolle	 decoraties	 te	 zoeken	 die	
aan	haar	eisen	voldoen.
Dat	 is	echt	haar	ding	en	Thijs	steekt	heel	
wat	tijd	in	het	vergroten	van	het	netwerk,	

de	acquisitie.	Volgens	Lonneke	doet	zij	het	
‘warme	gedeelte’	en	Thijs	‘de	koude	kant’,	
maar	het	werkt	prima!	Ondertussen	tikt	de	
klok	verder	en	dient	dochter	Puck	zich	aan,	
zij	 heeft	 honger	 en	 dus	 is	 dit	 een	mooie	
gelegenheid	om	elkaar	goedendag	te	zeg-
gen,	nadat	ik	haar	namens	de	redactie	van	
Rond	de	Toren	veel	succes	toewens	met	het	
verder	verwezenlijken	van	haar	droom.

Bent	u	geïnteresseerd	in	unieke,	sfeervolle,	
sobere,	stoere	landelijke	woonaccessoires,	
dan	nodigt	Lonneke	u	van	harte	uit	om	ze-
ker	een	kijkje	nemen	in	haar	webshop	‘Het	
Loonse	Huys’,	 te	 bezoeken	 via	 haar	web-
site:	 www.hetloonsehuys.nl.	 U	 kunt	 ook	
een	 bezoekje	 brengen	 aan	 het	 Loons	 Lo-
kaal,	Kerkstraat	62:	de	conceptstore	waar	
verschillende	lokale	en	regionale	onderne-
mers,	dus	ook	Lonneke	van	Loon,	planken	
huren	om	hun	artikelen	en/of	talenten	te	
kunnen	tentoonstellen	en	verkopen.

En	 zo	 staat	 er	 een	 zeer	 breed	 aanbod	 in	
deze	oergezellige,	heerlijke	winkel	wat	het	
‘Loons	Lokaal’	is,	waar	nog	planken	te	huur	
zijn.	Maar	daarover	leest	u	meer	in	de	vol-
gende	editie	van	Rond	de	Toren.

Redactie: Kitty van Merode

 °Oude Nepalese kruiken met touw: die u o.a. 
kunt aanschaffen via: www.hetloonsehuys.nl. 
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Veilig Verkeer Nederland doet appèl op  
automobilisten

‘Laten we ervoor zorgen dat de  
ochtendspits verdwijnt’

Inmiddels	zijn	de	scholen	weer	begonnen.	
Veilig	Verkeer	Nederland	(VVN)	roept	wer-
kend	Nederland	op	om	in	de	eerste	periode	
dat	 de	 schollen	 weer	 zijn	 begonnen,	 de	
ochtend	 zoveel	 mogelijk	 thuis	 te	 werken	
en	te	reizen	buiten	de	ochtendspits	om.
Aanleiding	voor	de	oproep	zijn	cijfers	die	
aantonen	dat	er	 ieder	jaar	vlak	na	de	zo-
mervakantie	 opvallend	 veel	 ongevallen	
plaatsvinden	 onder	 fietsende	 scholieren.	
VVN	liet	vlak	voor	de	start	van	de	campag-
ne	‘De	scholen	zijn	weer	begonnen’,	weten	
dat	medewerking	van	automobilisten	hard	
nodig	 is	 om	 kinderen	 de	 ruimte	 te	 geven	
om	veilig	naar	school	te	kunnen	gaan.
Minister	 Cora	 van	Nieuwenhuizen	 van	 het	
ministerie	van	Infrastructuur	en	Waterstaat	
onderstreept	de	thuiswerkoproep.

De	oproep	om	’s	morgens	zoveel	mogelijk	
thuis	te	werken	gaat	over	de	hele	looptijd	
van	VVN’s	campagne	tot	en	met	half	sep-
tember.	Kinderen	kunnen	die	periode	dan	
gebruiken	 om	 te	wennen	 aan	 hun	 school-
route,	 die	 zij	 in	 veel	 gevallen	 voor	 het	
eerst	zelfstandig	gaan	afleggen	of	voor	hen	
soms	compleet	nieuw	is.

Nieuwe work-life balance goed voor 
verkeer
Uit	VVN’s	Flitspeiling	2020,	waarin	ook	de	
invloed	van	corona	op	het	verkeer	is	opge-
nomen,	blijkt	dat	een	combinatie	van	half	

thuis	 werken	 en	 half	 op	 kantoor	 werken	
door	bijna	de	helft	van	werkend	Nederland	
(48%)	 ideaal	 wordt	 gevonden.	 VVN-direc-
teur	 Evert-Jan	 Hulshof	 reageert	 op	 deze	
uitkomst:	“Het	zou	goed	zijn	wanneer	we	
met	 elkaar	 het	 ‘nieuwe	 werken’	 ook	 ge-
bruiken	om	slimmer	naar	onze	agenda’s	te	
kijken.	Bijvoorbeeld	door	in	de	ochtenden	
vooral	 afspraken	 te	 plannen	 die	 digitaal	
kunnen	plaatsvinden.
Zo	 beperken	 we	 de	 verkeersdrukte.	 Door	
de	ochtendspits	zo	goed	als	uit	te	bannen	
bieden	we	scholieren	de	ruimte	om	veilig	
naar	 school	 te	 gaan.Bovendien	 geeft	 dit	
voor	ouders	de	ruimte	om	jonge	kinderen	
te	 voet	of	 op	de	fiets	 te	begeleiden	naar	
school”,	aldus	Hulshof.

Fysieke afspraken zijn vaak  
niet nodig
Tijdens	de	Coronacrisis	hebben	we	ontdekt	
dat	fysieke	afspraken	vaak	niet	nodig	zijn.	
Moet	je	er	toch	op	uit	dan	is	het	raadzaam	
om	de	 schoolroutes	 tijdens	de	 schoolspits	
te	 mijden	 en	 om	 te	 kiezen	 voor	 gepaste	
snelheid	 in	 plaats	 van	 de	 maximumsnel-
heid.	 Ook	 laat	 Veilig	 Verkeer	 Nederland	
weten	dat	het	gebruik	van	een	smartphone	
in	 het	 verkeer	 nooit	 thuishoort	 en	 zeker	
niet	in	een	periode	waarin	kinderen	in	het	
verkeer	weer	veelvuldig	aanwezig	zijn.	□
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‘Rond	de	Toren’	 is	 een	
bekend	gratis	periodiek	
in	het	kerkdorp	Loon	op	
Zand	en	wordt	volledig	
gedragen	door	een	en-
thousiast	 en	 bekwaam	
team	vrijwilligers.

De	 stichting	 wordt	 be-
heerd	door	het	bestuur,	
de	redactie	produceert	

het	 blad	en	 kan	een	beroep	doen	op	een	
aantal	 redactieleden	 en	 ondersteuners.	
Twintig	keer	per	 jaar	wordt	het	periodiek	
uitgebracht	 dat	 grote	 belangstelling	 kent	
onder	 haar	 lezerspubliek,	 onder	 andere	
vanwege	de	vele	Loonse	artikelen	en	lokale	
betrokkenheid.	Dit	vereist	de	nodige	ener-
gie	en	inzet.

Het	bestuur	van	de	Stichting	Rond	de	Toren	
is	momenteel	op	zoek	naar	een	enthousi-
aste	en	vakkundige	hoofdredacteur.

Als	hoofdredacteur	leid	je	de	redactie	van	
ons	periodiek	Rond	de	Toren.	 Jij	bepaalt,	
in	overleg	met	de	redactie,	de	inhoud	van	

het	periodiek	en	draagt	items	aan	voor	de	
redactie.	 Je	 levert	 zelf	 ook	 redactionele	
bijdragen.	Je	vertegenwoordigt	het	perio-
diek	Rond	de	Toren	waarvoor	je	actief	bent	
naar	 buiten	 toe	 en	 ziet	 er	 op	 toe	 dat	 de	
redactie	alle	juridische	en	ethische	regels	
in	acht	neemt.
Als	hoofdredacteur	vervul	je	een	brugfunc-
tie	tussen	de	redactie,	met	haar	journalis-
tieke	 belangen,	 en	 het	 bestuur	met	 haar	
algemeen	 belang	 voor	 de	 stichting.	 De	
hoofdredacteur	legt	verantwoording	af	aan	
het	bestuur	van	de	stichting	Rond	de	Toren.

Lijkt	het	je	leuk	en	interessant	om	mee	te	
werken	in	het	team	van	Rond	de	Toren	en	
heb	 je	 affiniteit	 met	 redactioneel	 werk,	
stuur	dan	je	sollicitatie	middels	een	e-mail	
naar	 de	 voorzitter	 van	 de	 stichting	 Rond	
de	 Toren:	 geertwijtvliet@gmail.com.	 Er	
wordt	dan	snel	contact	met	je	opgenomen.
Een	profielschets	is	beschikbaar	met	onder	
andere	 het	 takenpakket	 en	 functie-eisen.	
Voor	info	hierover	bel:	06-51986517.

Bestuur Rond de Toren
Geert Wijtvliet, voorzitter

Stichting Rond de Toren zoekt een hoofdredacteur

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Woensdag 27 juli 1960  ♥  Maandag 27 juli 2020

Diamant is goud waard!

Zoals u weet gaat een diamanten bruiloft 
60 jaar terug in de tijd. In dit geval gaan 
we dus met een sprong terug naar 1960.

Het	 jaar	waarin	Radio	Veronica	de	eerste	
uitzenddag	beleeft	vanaf	de	Noordzee.	Op	
een	beurs	wordt	een	laserstraal	gepresen-
teerd	 en	 de	 miljoenste	 telefoonaanslui-
ting	in	Nederland	is	een	feit.	Alle	Benelux	
grenscontroles	vervallen	en	Somalië	wordt	
onafhankelijk	van	Groot-Brittannië	en	Ita-
lië.
Nog	 veel	 meer	 Afrikaanse	 landen	 volgen	
de	weg	naar	de	vrijheid,	zoals	o.a.	Congo	
en	Nigeria.	De	eerste	EK-voetbaltitel	 ooit	
in	 Parijs	 is	 voor	 de	 Sovjet-Unie,	 dat	 Joe-
goslavië	 verslaat.	Het	 is	 allemaal	 al	 even	
geleden:	zelfs	de	namen	van	deze	 landen	

bestaan	al	lang	niet	meer.	In	deze	roerige	
tijd	 na	de	Tweede	Wereldoorlog	wordt	 er	
hard	gewerkt	aan	de	wederopbouw	en	vei-
ligheid	van	landen:	ook	het	onze.

We	maken	nog	een	klein	stapje	terug	in	de	
tijd,	naar	27	oktober	1956,	als	twee	men-
sen	 elkaar	 ontmoeten	 op	 een	 bal	 om	 de	
10-jarige	bevrijding	van	Oisterwijk	te	vie-
ren.	Na	een	dansje	op	de	balvloer	worden	
zij	verliefd.	En	wij	werden	verliefd	op	het	
verhaal	van	Anny Verhoeven en Frans van 
de Pas!
Een	 diamanten	 huwelijk.	 Eerlijk	 gezegd	
ken	 ik	 niemand	 die	 dat	 gehaald	 heeft.

 °60 jaar getrouwd: Frans en Anny van de Pas. 
 (Eigen foto)
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Soms	door	het	wegvallen	 van	een	 van	de	
partners,	 soms	 omdat	 de	 combinatie	 van	
de	 gehuwden	 de	 tand	 des	 tijds	 niet	 kon	
doorstaan.	 Diamanten	 partners	 hebben	
hun	koperen,	zilveren	en	gouden	jubileum	
immers	al	lang	achter	de	rug;	flinke	mijlpa-
len.	En	21.915	dagen	samen!

Tijd om het anders te doen
Op	 een	 zonovergoten	 zomerdag	 mag	 ik	
voor	 Rond	 de	 Toren	 op	 pad	 naar	 de	 Van	
Hornestraat,	waar	ik	het	echtpaar	Van	de	
Pas-Verhoeven	 en	 hun	 middelste	 dochter	
Mechi	ontmoet.	Oh,	een	prachtig	huis	met	
een	nog	mooiere	tuin.	Zoals	altijd	hangen	
de	 geraniums	 te	 stralen	 vanaf	 het	 grote	
balkon,	 dat	 als	 een	 sierlijst	 om	 het	 huis	
lijkt	gedrapeerd.	Het	verhaal	van	hun	dia-
manten	huwelijk	past	perfect	bij	dit	plaat-
je,	leest	u	maar.

Na	een	kennismaking	is	het	tijd	voor	mijn	
eerste	vraag:	“Het	50-jarig	huwelijk	werd	
wel	gevierd,	maar	er	viel	nergens	iets	over	
te	lezen?	Hoe	komt	het	dat	ik	hier	nu	toch	
aan	de	thee	met	zoveel	lekkers	zit?”	Zowel	
Anny	als	Frans	kijken	meteen	in	de	richting	
van	hun	dochter.	Anny	wijst	haar	zelfs	la-
chend	aan:	“Dat	komt	door	háár!	We	hou-
den	het	altijd	graag	klein	en	houden	niet	
zo	van	die	aandacht,	maar	Mechi	vond	dat	
het	nu	tijd	was	om	het	anders	te	doen	en	
daarmee	zijn	we	akkoord	gegaan.”	Ik	ver-
tel	grijnzend	dat	de	lat	zo	wel	hoog	komt	
te	 liggen	om	een	 goed	beeld	 te	 schetsen	
van	hun	diamanten	huwelijk.

Vergroeid met elkaar
Als	ik	vraag	om	hun	leven	kort,	maar	krach-
tig	 samen	 te	 vatten	noemt	Anny	goud	 en	
Frans	 ‛vergroeid met elkaar’.	 Je	 zou	 het	
lang	niet	zeggen,	maar	beide	echtelieden	
zijn	 in	1934	geboren.	De	Tweede	Wereld-
oorlog	 speelt	 daarom	 onherroepelijk	 een	
rol	in	hun	leven.	Maar	ze	waren	nog	jong,	
hadden	 altijd	 voldoende	 te	 eten	 en	 kwa-
men	 de	 periode	 eigenlijk	 spelend	 door,	

niet	geheel	op	de	hoogte	van	alle	gevaren	
om	hen	heen,	zegt	Anny.

Anny	Verhoeven	wordt	als	tiende	in	een	ge-
zin	van	12	kinderen	geboren	in	Oisterwijk.	
Haar	jeugd	is	pittig.	Ze	is	pas	5	jaar	oud	als	
haar	moeder	overlijdt.	Alle	zeilen	moeten	
bijgezet	worden	om	het	grote	gezin	draai-
end	te	houden.
Ook	Frans	van	de	Pas,	geboren	en	getogen	
in	Heukelom,	verliest	zijn	moeder	al	jong.	
We	praten	even	over	deze	emotionele	start	
van	hun	levens.	Wat	hen	daardoor	snel	dui-
delijk	 wordt	 is	 dat	 je	 hard	 moet	 werken	
om	 iets	 te	 bereiken.	 Frans	 en	Anny	 heb-
ben	de	kracht	gevonden	om	toch	altijd	het	
positieve	te	blijven	zien.	“We	hebben	ver-
schrikkelijk	 veel	 geluk	 gehad,	we	 hadden	
de	tijd	mee,	we	bleven	gezond	en	we	kre-
gen	een	prachtig	 gezin	met	drie	dochters	
en	7	kleinkinderen.	Mechi	vult	meteen	aan:	
“Natuurlijk	hebben	we	geluk	gehad,	maar	
voor	een	deel	is	het	ook	zeker	jullie	eigen	
verdienste	dat	we	hier	 samen	zitten.	Een	
positieve	kijk	op	dingen,	hard	werken,	een	
rijk	 sociaal	 leven	en	een	huis	dat	bekend	
staat	 als	 ‛De	 Soete	 Inval’.	Dat	 helpt	wel,	
hè?!"

Na	 een	 jarenlange	 verkeringstijd	 trouwen	
ze	 in	Oisterwijk	op	27	 juli	1960.	Een	half	
bewolkte	 dag	 met	 een	 temperatuur	 van	
20,7	graden,	zo	zoek	ik	later	op.	Frans	wil-
de	graag	aannemer	worden,	maar	na	oplei-
dingen	Algemene	Techniek	en	Bouwkundig	
tekenen	werd	hij	door	een	vriend	gevraagd	
om	ook	les	te	komen	geven	op	een	school.	
Hij	werkte	in	Kerkdriel	en	Made	en	heel	lang	
in	Den	Bosch.	Tot	aan	zijn	pensioen	werkte	
hij	34	jaar	 in	het	onderwijs	en	zo	kon	hij	
jonge	mensen	een	praktijkvak	aanleren	en	
van	zijn	eigen	hobby	zijn	werk	maken.	Het	
bouwkundig	 tekenen	 van	 huizen	 deed	 hij	
nog	 jarenlang,	maar	dan	vanuit	huis.	“De	
zolderwanden	hingen	altijd	vol	met	schet-
sen	en	bouwtekeningen”,	zo	vult	Anny	aan.																																																																																																																	
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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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Over	haar	aandeel	in	het	huwelijk	zegt	ze	
het	 volgende:	 “Door	 het	 wegvallen	 van	
mijn	moeder	kon	 ik	niet	voor	een	beroep	
leren;	 die	 extra	 handen	waren	 thuis	 hard	
nodig.

Na	onze	bruiloft	verhuisden	we	van	omge-
ving	Oisterwijk	naar	Waalwijk,	 voor	Frans	
zijn	werk.	Door	alle	avondcursussen	was	ik	
veel	 alleen,	maar	 zo	 voelde	 ik	me	 nooit.	
Ik	 maakte	 snel	 contact	 en	 was	 intussen	
druk	 met	 het	 runnen	 van	 het	 gezin	 met	
de	 drie	 kinderen.	 Ik	 heb	 nooit	 gewerkt.”																																																																																												
Het	duurt	geen	twee	seconden	voor	Anny’s	
tafelgenoten	reageren:	“Je	hebt	nooit	bui-
tenshuis	 gewerkt,	 mam,	 maar	 dat	 klopt	
trouwens	 ook	 niet,	 want	 je	 hebt	 10	 jaar	
op	een	peuterspeelzaal	gewerkt.	Op	latere	
leeftijd	heb	je	de	moedermavo	gevolgd	in	
Waalwijk.	Een	begrip	in	die	tijd,	om	jonge	
vrouwen	de	mogelijkheid	te	bieden	in	mo-
dules	alsnog	de	papieren	te	halen	waarvoor	
in	 hun	 jeugd	de	omstandigheden	niet	 be-
stonden.	En	dat	 je	 vooruit	wilde	was	wel	
duidelijk,	want	tegelijk	met	ons	heb	jij	ook	
je	zwemdiploma	behaald!”

Droom komt uit
Frans	 pikt	 de	 draad	 verder	 op	 en	 vertelt	
hoe	het	gezin	uiteindelijk	in	Loon	op	Zand	
neerstreek.	 “We	 fietsten	 hier	 weleens	 en	
zagen	aan	de	rand	van	de	bossen	een	stukje	
grond	te	koop.	Loon	op	Zand	was	een	klein	
dorp,	zo	vertelden	mijn	collega’s,	maar	we	
wonen	hier	al	vele	jaren	met	plezier.	Twee	
van	 onze	 dochters	 ook,	 trouwens.	 Onze	
oudste	dochter	woont	in	Amsterdam,	maar	
ook	met	haar	gezin	is	het	contact	warm.	In	
Loon	op	Zand	kon	ik	mijn	droom	realiseren	
en	een	eigen	huis	ontwerpen	en	bouwen.”																																																																																																																																									
De	belangrijkste	gebeurtenissen	in	hun	le-
ven	samen?	De	verhuizingen,	de	komst	van	
de	 kinderen,	 zeven	 kleinkinderen	 én	 een	
maatschappelijke	 ontwikkeling:	 bij	 Frans	
en	Anny	was	het	naar	de	kerk	gaan	en	 je	
aan	de	strenge	regels	houden	nog	met	de	
paplepel	 ingegoten,	 maar	 door	 de	 komst	
van	de	dochters	veranderde	dat.	Het	leven	
werd	vrijer	en	fijner,	zo	ervaarden	ze.	En	
zo	is	het	nog	steeds.

Zegeningen tellen
Natuurlijk	 kent	 ook	 dit	 diamanten	 paar	
mindere	 dagen	 en	 verdriet,	 maar	 ze	 tel-
len	hun	zegeningen.	Nog	vers	van	de	pers,	
maar	ook	corona	is	een	bepalende	periode	
in	 hun	 leven.	 Amper	 sociale	 contacten,	
geen	 sport,	 hun	 diamanten	 dag	 die	 niet	
groot	 gevierd	 kon	 worden,	maar	Anny	 en	
Frans	zouden	zichzelf	niet	zijn	als	ze	ook	
hier	niet	iets	moois	in	zouden	zien	en	aan	
anderen	 zouden	 denken.	 Het	 feest	 wordt	
nu	in	vele	kleine	stukjes	gehakt.	“Zo	heb-
ben	we	 er	misschien	 uiteindelijk	 nog	wel	
meer	 plezier	 van	 én	 kunnen	we	 iedereen	
de	aandacht	geven	die	hij	verdient!”
Hopelijk	heeft	Rond	de	Toren	Frans en Anny 
van de Pas-Verhoeven	ook	het	podium	ge-
boden	dat	ze	verdienen.	Proficiat	met	dit	
diamanten	 huwelijk	 en	 nog	 veel	 gezonde	
jaren	samen!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

 °Op woensdag 27 juli 1960 trouwden Frans en 
Anny van de Pas. (Eigen foto)
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Ik ben ‘Fan van Loon’…

Ik winkel in Loon op Zand… 
Natuurlijk!
Shop lokaal
Onze	 plaatselijke	 ondernemers	 zijn	 ge-
moedelijk,	 gastvrij,	 gedreven	 en	 vooral	
klantgericht.	Boodschappen	doen	 in	eigen	
dorp	is	een	unieke	ervaring.	Wie	vindt	het	
nu	niet	fijn	om	vriendelijk	aangesproken	en	
begroet	te	worden	met	je	eigen	naam.

Waar	zetten	ondernemers	hun	beste	been-
tje	voor	om	u	goede	producten,	excellente	
kwaliteit	 en	 goede	 service	 te	 verlenen.	
Juist!	Dat	doen	onze	eigen	Loonse	onder-
nemers.	 Bovendien	 ondersteunen	 zij	 heel	
veel	verenigingen	en	 instellingen.	Doe	uw	
dagelijkse	boodschappen	in	Loon	op	Zand…	
Natuurlijk!
Om	dat	alles	 te	onderstrepen	en	 te	belo-
nen,	hebben	de	deelnemende	ondernemers	
de	actie	‘Fan	van	Loon’	opgezet,	die	tot	en	
met	september	zal	duren.

Laat zien dat u ‘Fan van Loon’ bent
Door	uw	boodschappen	bij	onze	eigen	on-
dernemers	te	doen,	laat	u	zien	dat	u	‘Fan	
van	 Loon’	 bent.	Onze	 ondernemers	waar-
deren	dat	tijdens	de	actie	‘Fan	van	Loon’	
nog	eens	extra.	Echte	fans	jagen	op	hand-
tekeningen	 en	 foto’s.	 Een	 ‘Fan	 van	 Loon’	
verzamelt	 zegels	 en	 profiteert	 van	 leuke	
aanbiedingen.

Zegels sparen en voordeel halen
Tot	 en	met	 september	 ontvangt	 u	 bij	 ie-
dere	aankoop	één	spaarzegel.	Deze	zegels	
kunnen	op	een	spaarkaart	geplakt	worden.	
Volle	kaarten	kunt	u	inleveren	bij	alle	deel-
nemende	winkeliers.	Tegen	 inlevering	van	
een	volle	kaart	krijgt	u	een	leuke	aanbie-
ding	bij	de	winkelier	waar	u	de	kaart	inle-
vert.	U	kunt	de	aanbiedingen	terug	vinden	
op	 www.loonopzandnatuurlijk.nl	 of	 op	
de	deelnameposter	in	de	winkels.	Als	ech-
te	 ‘fan’	kunt	u	zegels	 sparen	en	voordeel	
halen.	 De	 actie	 loopt	 zolang	 de	 voorraad	
strekt.

Sparen = winnen
U	kent	wellicht	de	uitdrukking	‘Win-Win’.	
Dat	 gaat	 zéker	 voor	 deze	 actie	 op.	 Hoe	
meer	 volle	 kaarten,	 hoe	 meer	 voordeel.	
U	 profiteert,	 maar	 ook	 onze	 onderne-
mers	 profiteren.	 Maar…	 wat	 belangrijker	
is:	 u	 kunt	mooie	 prijzen	winnen.	 Uit	 alle	
fankaarten	wordt	maar	liefst	drie	keer	een	
reeks	prijzen	getrokken.	Deze	prijzen	zijn	
allemaal	 geschonken	 door	 onze	 Loonse	
winkeliers.	Op	6	september,	20	september	
en	2	oktober	worden	de	prijzen	uitgereikt	
tijdens	een	gezellige	bijeenkomst.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.loonopzandnatuurlijk.nl □

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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Invoering CoronaMelder in Noord-Brabant  
gepland op 1 september
Achter	 de	 schermen	 wordt	 hard	 gewerkt	
aan	 de	 coronavirus-app	 CoronaMelder.
Deze	 app,	 die	 mogelijk	 per	 1	 september	
landelijk	 ingevoerd	wordt,	 is	 een	 aanvul-
lend	middel	op	de	RIVM-richtlijnen	om	een	
tweede	coronagolf	te	voorkomen.
Vanaf	half	augustus	wordt	in	de	praktijk	ge-
test	hoe	CoronaMelder	werkt	in	aanvulling	
op	 het	 reguliere	 bron-	 en	 contactonder-
zoek	van	de	GGD.	 In	de	tweede	helft	van	
augustus	spreekt	de	Tweede	Kamer	zich	uit	
over	CoronaMelder.	Of	 je	de	 app	wilt	 ge-
bruiken,	bepaal	je	zelf.

Het	coronavirus	is	nog	steeds	in	Nederland.	
Ook	 in	 Noord-Brabant.	 Daarom	 is	 het	 be-
langrijk	 alert	 te	 blijven	 en	 je	 te	 houden	
aan	 de	 basisregels:	 houd	 1,5	 meter	 af-
stand,	werk	zoveel	mogelijk	thuis,	vermijd	
drukke	 plekken	 en	 was	 vaak	 je	 handen.	
Heb	je	klachten?	Blijf	dan	thuis	en	laat	je	
testen.	 Alleen	 als	 nieuwe	 besmettingen	
snel	worden	ontdekt,	kunnen	we	elkaar	be-
schermen.	CoronaMelder	helpt	hierbij.

Vijf wist-je-datjes over CoronaMelder
•	De	 app	 is	 nog	 in	 ontwikkeling.	 Eind	 au-
gustus	wordt	beslist	of	de	app	er	komt.

•	Het	gebruik	van	de	app	is	vrijwillig.	Nie-
mand	mag	 je	verplichten	de	app	 te	ge-
bruiken.

•	CoronaMelder	werkt	met	Bluetooth,	niet	
met	locatiegegevens	(GPS).	De	app	weet	
dus	niet	waar	je	bent	en	kan	je	niet	vol-
gen.

•	In	de	app	vul	je	geen	persoonlijke	gege-
vens	 zoals	 je	 naam	 of	 telefoonnummer	
in.

•	CoronaMelder	 geeft	 geen	 meldingen	
over	 actuele	 besmettingen	 in	 de	 buurt.	
Daarom	 is	 het	belangrijk	 ook	1,5	meter	
afstand	te	houden	en	veelvuldig	je	han-
den	te	wassen.	□

Dankzij	 de	 app	 krijgen	 meer	 mensen	 in	
korte	 tijd	 bericht	 dat	 ze	 in	 de	 buurt	 zijn	
geweest	van	een	besmet	persoon.	Dit	kan	
een	 bekende	 zijn,	maar	 bijvoorbeeld	 ook	
iemand	 bij	 wie	 je	 in	 de	 buurt	 zat	 in	 het	
openbaar	vervoer	die	ook	de	app	op	zijn	of	
haar	telefoon	had	staan.

Hierdoor	bereikt	CoronaMelder,	ter	aanvul-
ling	 op	 het	 reguliere	 bron-	 en	 contacton-
derzoek	van	de	GGD,	ook	mensen	die	een	
besmet	 persoon	 niet	 kent	 of	 herinnert.	
Doordat	al	die	mensen	zich	eerder	kunnen	
laten	testen,	wordt	de	kans	op	verdere	ver-
spreiding	van	het	virus	beperkt.

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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Herinnering aan historische gebouwen  
zichtbaar geworden
Op	21	juli	heeft		Wethouder	Frank	van	Wel	
samen	met	de	voorzitters	van	de	heemkun-
dekringen,	architect	en	vertegenwoordiger	
van	 de	 Rabobank	 voor	 Café	 De	 Kiosk	 de	
tegel	 in	het	 straatwerk	met	 foto	en	tekst	
van	 de	 historische	 kiosk	 onthult	 en	 deze	
onthulling	stond	daarmee	symbool	voor	de	
plaatsing	 van	 twintig	 zogeheten	 attentie-
stenen	in	de	gemeente	Loon	op	Zand.

De	foto’s	en	teksten	op	de	attentiestenen	
markeren	 de	 prominente	 gebouwen	 in	 de	
gemeente	 of	 de	 vroegere	 functie	 die	 een	
huidig	gebouw	ooit	kende.

Doel
Het	 doel	 van	 deze	 twintig	 attentiestenen	
is	om	het	verdwenen	erfgoed	en	de	histo-
rische	hoogtepunten	onder	de	aandacht	te	
brengen.	De	gemeente	heeft	dit	gezamen-
lijke	 initiatief	 van	 de	 heemkundekringen	
Loon	op	’t	Sandt	en	de	Ketsheuvel	va	n	har-’t	Sandt	en	de	Ketsheuvel	va	n	har-t	Sandt	en	de	Ketsheuvel	va	n	har-en	de	Ketsheuvel	va	n	har-de	Ketsheuvel	va	n	har-van	har-
te	en	met	raad	en	daad	gesteund.	Het	pro-
ject	kwam	tot	stand	in	samenwerking	met	
de	gemeente,	stichting	Jacques	de	Leeuw,	
 °Van links naar rechts: wethouder Frank van Wel, 
Sandra Verhoeven-Klijn (Rabobank), André van 
Rijswoud en Harry Balvers: voorzitters van de 
heemkundekringen). (Foto: RdT)
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het	stimuleringsfonds	van	de	Rabobank,	ar-
chitect	Steven	Woudstra	en	aannemer	Ver-
hagen,	die	de	stenen	heeft	gelegd.

Op tien plaatsen
In	 het	 dorp	 Loon	 op	 Zand	 liggen	 op	 tien	
plaatsen	deze	tegels	in	het	straatwerk.	Je	
kunt	 er	 een	 leuke	 kleine	 wandeling	 door	
het	dorp	van	maken	om	ze	allemaal	op	te	
zoeken.	 De	 tableau’s	 zijn	 op	 historische	
plekken	 gelegd,	 met	 daarop	 zwart-wit-	

foto’s	of	tekeningen	van	het	erfgoed.	Daar-
onder	wordt	kort	de	geschiedenis	verteld.	
Wie	 de	 informatie	 liever	 op	 zijn	 mobiel	
krijgt,	kan	ook	de	QR-code	gebruiken.	De	
stenen	zijn	acht	centimeter	dik	en	bestand	
tegen	zware	belasting.

De	 bekende	 plekken	 zijn	 natuurlijk	 het	
fratersklooster,	 kerk,	 pastorie,	 kasteel	 en	
kiosk.	 Maar	 ook	 de	 verdwenen	 gebouwen	
of	 functie	 als	 Gerlachusklooster,	 meisjes-
school	 St.	 Gerlachus,	 jongensschool	 St.	
Emilius,	leerlooierij	Hollandia	en	het	tram-
station	bij	de	Gouden	Laars	worden	zo	weer	
opnieuw	onder	de	aandacht	gebracht.

Geschiedenis wordt levend gemaakt
De	 oudere	 generaties	 hebben	 de	 verdwe-
nen	 gebouwen	 gekend,	 hebben	 er	 goede	
of	 slechte	ervaringen	mee	gehad,	 kunnen	
er	over	vertellen,	maar	de	huidige	genera-
ties	en	nieuwe	 inwoners	 in	ons	dorp	ken-
nen	de	historie	niet.	Op	deze	manier	wordt	
de	geschiedenis	van	het	dorp	weer	levend	
gemaakt.
De	 moeite	 waard	 dus	 om	 eens	 letterlijk	
even	stil	 te	staan	bij	de	geschiedenis	van	
ons	dorp	door	middel	van	deze	tegels.

Redactie: Ton Kalkers

 °De attentiesteen van de vroegere   
 Muziekkiosk. (Foto: RdT)
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 ° Inmiddels zitten ze allemaal weer op school, maar op die snikhete maandag 10 augustus genoten  
ruim dertig kinderen uit de buurt van een spontaan georganiseerd buikschuiffestijn op het Keizersplein. 
Van die verkoeling werd door hen gretig gebruik gemaakt! (Foto: RdT)

Natuurgeweld

Maar	 aan	 al	 die	 hitte	 kwam	 ook	 nu	weer	
een	 eind.	 En	 zoals	 dat	 vaak	 het	 geval	 is,	
ging	 dat	 weer	 met	 het	 nodige	 natuurge-
weld	gepaard.

Ruud	 Peters	 stuurde	 ons	 deze	 foto	 en	
schreef	 daarbij:	 “Ook	 Loon	 op	 Zand	 ont-
kwam	in	de	avond	van	13	augustus	niet	aan	
de	overlast	door	het	weer.
Brandweer,	 politie	 en	 gemeente	 schoten	
bij	diverse	 incidenten	 in	onder	andere	de	
Van	Salm-Salmstraat,	Heideweg,	Kraanven,	
Ecliptica,	 Land	 van	 Kleef	 en	 zorgcentrum	
Molenwijck	te	hulp.

De	fietstunnel	onder	de	N261	werd	volledig	
afgesloten	en	ging	pas	in	de	ochtend	van	14	
augustus	weer	open.	Op	de	foto	een	boom	
aan	de	Ecliptica	die	sneuvelde	door	het	na-
tuurgeweld.”	□  °Foto: Ruud Peters. 
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400

Deze bijzondere editie van de Kranten-
bak bereikt opnieuw een mijlpaal: de 
vierhonderdste! Het is echter geen re-
cord, want de ‛Kerkberichten’ bereiken 
in dit nummer het aantal van 1064! Dat 
halen we dus nooit meer in!

Vakantie
Dit	jaar	werd	de	sfeer	van	de	vakantiepe-
riode	vooral	bepaald	door	de	coronacrisis.	
Veel	mensen	bleven	thuis,	maar	ook	in	onze	
directe	omgeving	was	volgens	Jack	IJpelaar	
voldoende	 te	 beleven	 op	 de	 terrassen	 en	
bij	kleinere	muzikale	evenementen.		 	
(DK	15/7).
Zo	werden	bij	Residentie	Molenwijck	door	
Arno	Smits	van	Saltas	Personal	Training	en	
Coaching	bewegingsoefeningen	gegeven	in	
de	vorm	van	‛balkongymnastiek’.	(DK	15/7)
Ook	werd	door	de	Loonse	ondernemers	de	
actie	‛Fan	van	Loon’	opgestart.	(DK	12/8)

Verder	was	de	hittegolf,	die	voor	het	eerst	
meer	 dan	 een	 week	 duurde,	 een	 veelbe-
sproken	 onderwerp,	 ook	 in	 de	 pers.	 Op	
donderdag	13	augustus	kwam	de	lang	ver-
wachte	nattigheid,	maar	ook	weer	buiten-
sporig:	 de	 parkeerkelder	 van	 Residentie	
Molenwijck	 en	 het	 fietstunneltje	 bij	 de	
Hoge	 Steenweg	 liepen	 onder	 water.	 Toon	
Ligtvoet	en	Hannie	de	Wijs	vertelden	over	
de	overlast	in	hun	straten	Ecliptica	en	Ursa	
Major.	 Wethouder	 Bruijniks	 kwam	 pools-
hoogte	nemen.	(BD	14	en	15/8)

Corona
Begin	augustus	begon	in	Nederland	het	aan-
tal	coronabesmettingen	weer	op	te	lopen.	

Burgemeester	Hanne	van	Aart	sprak	in	een	
open	brief	de	inwoners	van	onze	gemeente	
moed	in.	(BD	12/8)

Attentiestenen
Door	de	heemkundekringen	van	Kaatsheu-
vel	en	Loon	op	Zand	met	medewerking	van	
de	 Rabobank	 zijn	 veertien	 attentiestenen	
aangelegd	 bij	 10	 historische	 plekken	 in	
Loon	op	Zand	en	4	in	Kaatsheuvel.	Als	het	
straatwerk	in	Kaatsheuvel	gereed	is	komen	
er	daar	nog	6	bij.	Het	idee	is	afkomstig	van	
architect	 Steven	 Woudstra	 uit	 Schijndel.	
(BD	23/7,	DK	12/8)

Loonse mensen in de krant
Een	lezer	maakte	ons	attent	op	een	bericht	
in	een	 landelijk	dagblad:	op	19	mei	over-
leed	in	Residentie	Molenwijck	Dick	Frikkee	
in	de	leeftijd	van	92	jaar.	(NRC	26/5)

Ad	van	der	Aa,	overleed	op	5	juli	in	de	leef-
tijd	van	78	jaar.	Hij	woonde	op	Oranjeplein	
8.	(BD	9/7)

Harrie	Daems	kreeg	op	3	 juli	eindelijk	de	
koninklijke	 onderscheiding	 opgespeld,	 die	
hem	daags	voor	Koningsdag	was	toegekend.	
(DK	8/7)

Nicole	Spee-van	Kuijk	uit	de	Tuinstraat	won	
een	slagroomtaart	met	een	kruiswoordpuz-
zel.	(DK	22/7)

Nanny	 Verheijen,	 bestuurslid	 van	 de	 We-
reldgemeente	Loon	op	Zand,	vertelde	over	
de	activiteiten	van	deze	organisatie	 in	de	
laatste	zeven	jaar	waaronder	de	watertap-
punten	en	de	jaarlijkse	Wereldvoedseldag.	
(DK	22/7)
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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

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Alex	 van	 de	 Haring,	 bestuurslid	 en	 een	
van	 de	 zes	 energiecoaches	 van	 het	 Ener-
giecollectief	 Loon	 op	 Zand	 (EcLoZ)	 werkt	
mee	aan	een	energieneutrale	gemeente	en	
geeft	 adviezen	 aan	 belangstellende	 inwo-
ners.	(DK	22/7)

Frans	en	Anny	van	de	Pas	waren	op	27	juli	
zestig	jaar	getrouwd.	(BD	5/7,	DK	12/8)

Gemeente en politiek
Ad	de	Kroon	is	voor	een	jaar	benoemd	tot	
interim-gemeentesecretaris	 nu	 Coen	 De-
ricx	wethouder	is	geworden	in	Krimpen	aan	
de	IJssel.	Ad	de	Kroon	was	al	drie	jaar	met	
pensioen	 en	 zal	 ‛rust	 moeten	 brengen	 in	
de	gemeentelijke	organisatie’.	(BD	3/7,	DK	
8/7)

Door	twee	uithuisplaatsingen	bleek	het	te-
kort	 op	 de	 gemeentebegroting	 weer	 met	
drie	ton	opgelopen	te	zijn.	Ook	zijn	er	tal-
rijke	 tegenvallers	 op	 de	 toeristeninkom-
sten	 door	 de	 coronacrisis.	 De	wethouders	
Jan	 Brekelmans	 (zorg)	 en	 Van	Wel	 (finan-
cien)	probeerden	de	raad	gerust	te	stellen.	
Bart	 van	 Drunen	 (Voor	 Loon)	 en	 het	 CDA	
zagen	een	parkeerheffing	als	oplossing	ook	
niet	zitten.	(BD	4/7)

De	 ondernemers	 in	 de	 toeristische	 sector	
in	onze	gemeente	hebben	uitstel	gekregen	
van	de	betaling	van	de	toeristenbelasting.
(BD	29/7)

De Wetering
Nadat	de	plannen	voor	het	nieuwe	Dorps-
huis	 in	 de	 gemeenteraad	 zijn	 besproken,	
gaat	de	WPG	opnieuw	overleggen	met	de	
toekomstige	 gebruikers,	 waarbij	 ook	 de	
huurprijzen	ter	 sprake	zullen	komen.	Ook	
wordt	 het	 tijdpad	 van	de	 verbouwing	be-
sproken	 en	 in	 verband	 daarmee	 de	 tijde-
lijke	huisvesting	van	de	huidige	gebruikers.
(DK	15/7)

Het	 slepende	 dossier	 rond	 het	 faillisse-
ment	 van	 Stichting	 Multifunctionele	 Cen-

tra	(SMC),	de	voormalige	exploitant	van	De	
Werft	en	De	Wetering,	is	eindelijk	tot	een	
eind	gekomen.	Er	is	een	schikking	getroffen	
van	€	273.000,-	die	de	gemeente	Loon	op	
Zand	moet	betalen.	Daarmee	kunnen	alle	
schuldeisers,	die	al	jaren	op	hun	geld	wach-
ten,	worden	betaald.	(BD	7/8,	DK	12/8)

Gaswinning
Bij	de	Raad	van	State	kwamen	de	bezwaren	
aan	de	orde	tegen	het	besluit	van	de	Minis-
ter	van	Economische	Zaken	om	de	gaswin-
ning	bij	Loon	op	Zand	voort	te	zetten.	Na-
mens	de	omwonenden	 voerde	Peter	 Flohr	
het	woord.	(BD	30/6)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	zijn	vergunningen	aangevraagd	voor	het	
kappen	van	84	bomen	aan	de	Heideweg	in	
verband	 met	 de	 aanleg	 van	 de	 snelfiets-
route	Tilburg-Waalwijk	en	voor	Blauwloop	
3	i.v.m.	het	maken	van	dakkapellen.	Verder	
is	er	vergunnng	verleend	voor	Kasteellaan	

tel.: 0416 - 363 902
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bij	22c	voor	het	kappen	van	een	dode	boom	
en	voor	Gildeweg	78	voor	het	doortrekken	
van	een	schutting.	(DK	1/7	en	12/8)

In	verband	met	de	Wet	Milieubeheer	werd	
een	melding	gedaan	voor	Hoge	Steenweg	17	
voor	de	start	van	interieurbouw.	Ook	wer-
den	 omgevingsvergunningen	 aangevraagd	
voor	 Kraanven	 9	 i.v.m.	 verbouwing	 van	
een	varkensstal	en	de	start	van	een	Bed	&	
Breakfast	en	voor	Hoge	Steenweg	83B	voor	
het	realiseren	van	een	afhaalpunt.	(DK	8/7)

Er	werd	een	omgevingsvergunning	verleend	
aan	De	Hoogt	63	t/m	73	voor	een	bedrijfs-
verzamelgebouw	 en	 aan	 van	 Hornestraat	
32	voor	de	verbouwing	van	een	bijgebouw	
i.v.m.	mantelzorg	en	de	aanleg	van	een	in-	
en	uitrit.	(DK	15/7)

Voor	Kerkstraat	9	wordt	de	bestemming	ge-
wijzigd	van	bedrijfswoning	naar	burgerwo-
ning	en	een	perceel	aan	het	Lijkpad	krijgt	
de	bestemming	‛Bedrijf’	i.p.v.	‛Agrarisch’.
(DK	12/8)

Wegen
De	aanleg	van	het	voetpad	langs	het	fiets-
straatgedeelte	 van	 de	 Kloosterstraat	 was	
aanvankelijk	afgeketst	door	de	hoge	kosten	
van	de	benodigde	grondaankoop	(zie	Kran-
tenbak	nr.	397).	Pro3	drong	in	de	raadsver-
gadering	net	voor	de	vakantie	middels	een	
motie	aan	om	alsnog	de	aanleg	te	starten	
ook	al	omdat	de	betreffende	grondeigena-
ren	niet	als	zondebok	willen	worden	afge-
schilderd.

De	 raad	nam	de	motie	aan	en	wethouder	
Bruijniks	 zou	 de	 kwestie	 opnieuw	 onder-
zoeken.	(BD	4/7)

Recreatie en toerisme
Paul	Spapens	publiceerde	in	de	Zomerkrant	
van	 de	 Duinkoerier	 een	 fietsroute	 van	 45	
km	langs	Loon	op	Zand,	De	Moer,	De	Vaart,	
’s	Gravenmoer,	Waspik,	Sprang-Capelle	en	
Kaatsheuvel:	 langs	 Hollandse	 polders	 en	

Brabantse	 bossen.	 Hij	 dateert	 onze	 kerk	
in	1934,	terwijl	dat	alleen	voor	de	laatste	
aanbouw	geldt.	(DK	29/7)

Natuurbeheer
Arend	Groot	Bleumink	zorgt	ervoor	dat	veel	
zwerfafval	verwijderd	wordt	uit	de	Loonse	
Duinen	 en	 het	 landgoed	 Huis	 ter	 Heide.	
Hij	reinigt	18	vuilnisbakken	en	ook	illegale	
dumpingen	ontsnappen	niet	 aan	 zijn	 aan-
dacht.	(DK	15/7)

Irma	de	Potter	van	Natuurmonumenten	en	
de	 gemeente	 Loon	 op	 Zand	waarschuwen	
mensen	 die	 met	 metaaldetectoren	 in	 de	
Loonse	 en	 Drunense	 Duinen	 naar	 metaal-
resten	zoeken.	(BD	1/8)

Voetbal
Wesley	IJpelaar,	de	trainer	van	Uno	Animo	
2,	 heeft	 zijn	 contract	 met	 de	 club	 ver-
lengd.	(DK	8/7)
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Uno	 Animo	 1	 nam	 afscheid	 van	 Rick	 en	
Ruben	 van	 Loon,	 Mathijs	 Knapen	 en	 Rens	
Mols.	Zij	werden	door	voorzitter	Joost	van	
Loon	 bedankt	 voor	 hun	 jarenlange	 inzet.	
(DK	15/7)

Biljarten
Jaap	 Roijackers	 werd	 een	 tijdje	 geleden	
ook	 al	 eens	 in	 deze	 rubriek	 vermeld	 van-
wege	 zijn	 biljarthobby.	 Nu	 zagen	wij	 een	
actiefoto	in	de	Duinkoerier,	omdat	hij	offi-
cieel	lid	geworden	is	van	de	L.B.V.	(DK	8/7)
De	biljarters	die	hun	sport	beoefenen	in	De	
Wetering	 zijn	 heel	 tevreden	 over	 hun	 ac-
commodatie.	 (DK	 15/7)	 De	 teams	 van	 de	
L.B.V.	 werden	 voorgesteld	 aan	 het	 begin	
van	het	seizoen.	(DK	12/8)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	de	 buitenbioscoop	 bij	 De	 Kuip	 georga-
niseerd	 door	 jongerenwerk	 R-Newt	 met	

vrijwilligers	van	De	Kuip.	De	kinderen	za-
gen	de	film	van	‛The	Lion	King’.	(DK	8/7)

•	de	 talrijke	 mogelijkheden	 van	 de	 Edu-
catieve	 Boerderij	 ‛Pauwelshoeve’	 en	 de	
schaapskuddes	 van	 ‛De	 Lachende	 Ooi’	
werden	nog	eens	 voor	 het	 voetlicht	 ge-
bracht.	(DK	8/7)

Dat	waren	de	berichten	van	de	afgelopen	
twee	 maanden.	 Het	 leven	 komt	 langza-
merhand	weer	op	gang,	al	zijn	er	nog	veel	
beperkingen	 door	 de	 coronamaatregelen.	
Toch	 zijn	 er	 nog	 steeds	 voldoende	moge-
lijkheden	om	elkaar	te	ontmoeten,	al	is	het	
op	1,5	meter	afstand.	Blijf	gezond!	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier
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Keurige landing

Op	 dinsdagavond	 4	 augustus	 maakte	 een	
ballonvaarder	met	zijn	passagiers	een	lan-
ding	met	zijn	ballon	in	de	wei	naast	de	Kas-
teellaan	ter	hoogte	van	de	tennisbanen.	Hij	
zette	 hem	 keurig	 vlak	 bij	 de	weg	 op	 een	
hoekje	van	het	weiland.	Dat	alles	leverde	
dit	mooie	plaatje	op.	(Foto:	Ton	Kalkers)

Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	redactie	ontvangt	deze	graag	via	info@
ronddetoren.nl	voor	opname	in	een	van	de	
volgende	edities.	□
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Verdriet, 24 bijenvolken en een mooi nieuw plan!
Ik	zit	aan	tafel	en	eet	een	boterham	als	on-
dertussen	de	letters	en	woorden	als	beze-
tenen	door	mijn	hoofd	dwarrelen…	Na	vier	
jaar	 bij	 De	 Toren	 weet	 ik	 het	 inmiddels;	
daar	helpt	maar	één	ding	 tegen	en	dat	 is	
gauw	een	stukje	proberen	te	schrijven.
Dit	keer	was	het	een	bijzondere,	emotio-
nele	ontmoeting,	die	ging	over	liefde,	ver-
driet,	er	stapje	voor	stapje	bovenop	krab-
belen,	 je	 leven	 opnieuw	 ‘uitvinden’,	 je	
hart	volgen	en	vooral	ook	over	passie.	Met	
bezieling	 dingen	 doen.	 Met	 en	 voor	 haar	
kinderen,	de	lieve	mensen	om	zich	heen	en	
haar	bijen.	Oh	ja,	en	ook	een	klein	beetje	
voor	zichzelf!

Vanochtend	trof	ik	imker	Ingrid	Ceulemans	
aan	 tafel	 in	de	Scorpius,	waar	 ik	omringd	
ben	door	exotische	planten	en	een	 terra-
rium	met	prachtige	kikkers	in	felle	kleuren.	
Op	tafel	ligt	een	project	van	de	jongste	om	
op	een	vriendelijke	manier	het	zwembad-
water	buiten	te	verwarmen.	Als	de	oudste	
me	vriendelijk	thee	aanbiedt,	komt	Ingrid	
naar	 beneden.	 Haar	 lange	 blonde	 haren	
hebben	 plaatsgemaakt	 voor	 een	 korter	
kapsel,	 waarvan	 ze	 de	 lokken	 regelmatig	
naar	 achteren	 gooit.	 De	 ogen	 nog	 net	 zo	
blauw,	haar	lach	nog	net	zo	stralend.	Toch	
is	er	in	dit	huis	veel	gebeurd.	Omdat	er	zo-
iets	bestaat	als	beroepsgeheim	hebben	we	
nooit	eerder	contact	gehad	over	die	ingrij-
pende	gebeurtenis,	nu	bijna	anderhalf	jaar	
geleden.	Maar	zonder	dat	ik	ernaar	vraag,	
begint	Ingrid	te	vertellen.	Ik	hoor	het	bijna	
ademloos	aan.

De klok stopt met tikken…
Op	een	kille	winterdag	in	2019	staat	de	tijd	
in	huize	Ceulemans	plotseling	stil.	Vader	en	
echtgenoot	Erwin	komt	plotseling	te	over-
lijden.	Verschrikkelijke	pech	en	een	hart-
stilstand	worden	hem	noodlottig.
“Weet	je,	die	middag	was	een	gewone	mid-

dag,	met	 een	 klusje	 en	wat	 thuiswerken.	
Tot	het	moment	dat	ik	Erwin	vond.	Samen	
met	mijn	zoon	en	later	heel	veel	hulpverle-
ners	hebben	we	er	alles	aan	gedaan	om	te	
voorkomen	wat	haast	onvermijdelijk	leek.	
Ons	leven	stond	op	zijn	kop	en	de	klap	was	
groot,	 heel	 groot.	 Na	 het	 definitieve	 af-
scheid	 lijkt	 het	 leven	 stil	 te	 staan,	 maar	
jee,	wat	moet	er	veel	gebeuren.

Behalve	 onze	 kinderen,	 werk	 en	 studies	
hadden	we	ook	 ieder	onze	eigen	hobby’s.	
Erwin	was	een	fanatiek	houtbewerker,	kijk	
maar	naar	dat	bijzondere	dressoir.	Zoals	je	
weet	ben	 ik	 al	 jaren	 imker	en	had	 ik	her	
en	der	inmiddels	24	bijenvolken	staan.	Dat	
vraagt	 veel	 onderhoud	 en	 verzorging.	 En	
heel	veel	tijd.	We	hadden	een	gezamenlij-
ke	werkplaats	in	Udenhout,	die	opeens	half	
ongebruikt	 bleef.	Ook	was	 er	 hier	 in	 huis	
een	 soort	 van	 natuurlijke	 taakverdeling,	
zoals	 je	 die	wel	 vaker	 ziet:	 de	man	 doet	
de	grootste	klussen.	En	hoe	stoer	ik	mezelf	
ook	vind,	plotseling	was	ons	hele	systeem	
compleet	uit	balans.	We	hadden	alle	plan-
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ten	en	beesten	van	Erwin	waar	we	plotse-
ling	 alleen	 voor	moesten	 zorgen.	 Hij	 was	
bioloog	en	chemicus	en	had	hier	in	huis	zijn	
eigen	kleine	biodiversiteit	gecreëerd.	Onze	
twee	opgroeiende	kinderen	waren	hun	va-
der	kwijt,	er	moest	na	het	overlijden	van	
alles	geregeld	worden	en	ieder	zat	met	zijn	
eigen,	persoonlijke	verdriet.	Het	was	en	is	
heel,	heel	heftig.”

Het glas is toch nog halfvol!
Maar	 door	 alle	 droefenis	 heen	 probeert	
Ingrid	 te	 doen	 wat	 ze	 samen	 met	 Erwin	
en	 de	 kinderen	 ook	 al	 deed:	 Ze	 probeert	
het	beste	uit	het	leven	te	halen	en	beseft	
gaandeweg	dat	ze	daarom	dingen	opnieuw	
moet	uitvinden.	“Zoals	het	was	wordt	het	
nooit	meer,	 kán	 het	 ook	 nooit	meer	 zijn,	
simpelweg	omdat	je	met	zijn	tweeën	meer	
voor	elkaar	krijgt	dan	alleen.

Ik	 besloot	 daarom	 prioriteiten	 te	 stellen	
en	een	soort	van	planning	 te	maken.	Wat	
wilde	ik	met	mijn	leven	en	dat	van	de	kin-
deren	en	hoe	kon	ik	dingen	aanpakken?	Ik	
maakte	 een	 lijst	 met	 klusjes	 en	 plannen	
voor	de	 toekomst.	 En	 toen	kwam	corona.	
In	 veel	 huizen	 kwam	 het	 sociale	 leven	
praktisch	 tot	 stilstand,	maar	vooral	 in	dit	
huis	kwam	dat	zó	verdrietig	uit.	Geen	spor-

ten	meer	om	je	zinnen	te	verzetten,	geen	
school	meer	 om	wat	 afleiding	 te	 hebben,	
amper	 contact	 met	 warme	 armen	 om	 je	
heen.	Heel	moeilijk,	hoor.”
Vrij	snel	na	het	overlijden	van	Erwin	besluit	
Ingrid	om	al	haar	bijenvolken	aan	een	be-
vriende	 imker	 te	geven,	omdat	ze	er	zelf	
tijdelijk	niet	-meer-	voor	kan	zorgen.	Lang-
zaamaan	dringt	het	besef	door	dat	de	toe-
komst	er	anders	moet	komen	uitzien,	met	
nog	 steeds	 dezelfde	 passies	 voor	 dingen,	
maar	wel	met	een	agenda	die	beheersbaar	
is	 en	misschien	 zelfs	wat	 ruimte	 vrij	 laat	
voor	wat	ontspanning.

Zo	zegt	ze	haar	imkerij-bedrijfje	op,	waar-
in	ze	vooral	honing	verkocht,	ook	aan	die-
renartspraktijken	 die	 er	 exotische	 dieren	
mee	 behandelden.	 Een	 pittige	 beslissing.	
En	net	in	deze	tijd	raakt	ze	weer	eens	aan	
de	praat	met	Bart	van	Ekkendonk,	u	weet	
wel,	van	de	educatieve	boerderij	aan	het	
Moleneind	en	de	schaapskuddes.	O.a.	rond-
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om	de	boerderijgronden	zou	straks	het	Plan	
Pauwels	 moeten	 verrijzen.	 Waarin	 weer	
aandacht	 is	 voor	 kleinschalig	 landbouw-
beheer,	biodiversiteit	en	prachtige	natuur	
om	doorheen	te	struinen.	Samen	met	Bart	
pakt	 Ingrid	 zo	 het	 plan	 op	 om	een	bijen-
stal	te	plaatsen	en	krijgt	Ingrid	een	stukje	
grond	toegewezen.	Met	zicht	op	het	veld,	
de	boerderij	en	de	fruitboompjes.

In	de	laatste	maanden	is	hier	een	prachtige	
bijenstal	 gebouwd.	 Ingrid	 heeft	met	 hulp	
van	 haar	 kinderen,	 haar	 moeder,	 zus	 en	
zwager	en	nog	wat	lieve	mensen	een	mooie	
overkapping	gemaakt.	Van	heerlijk	geurend	
Douglas	 hout	 en	met	 gepotdekselde	wan-
den,	op	een	milieuvriendelijke	manier	be-
handeld.	Met	stoere	balken	en	een	handige	
bergzolder.

En	 hoewel	 de	 schuur	 nog	 niet	 af	 is,	 laat	
ze	me	trots	alles	zien.	De	ruimte	waar	ze	
straks	een	kop	koffie	kan	drinken	als	ze	aan	
het	werk	is	met	de	bijen,	de	plek	waar	ze	
uitleg	kan	geven	aan	een	klas	schoolkinde-
ren	die	op	bezoek	komt.	Ze	wil	hier	bijen-
korven	gaan	vlechten	en	laten	zien	hoe	de	
bijen	een	raat	zullen	bouwen	 in	een	han-
gende	bijenkorf	van	stro,	de	‛Weissen	Sei-
fener	Hangkorf’.	Ook	wijst	ze	me	het	hout	

aan	dat	ze	nog	in	hun	eigen	gezamenlijke	
werkplaats	vond	en	dat	nu	de	verdiepings-
vloer	 is	 geworden	 van	 de	 bijenstal.	 Maar	
het	mooiste	van	al:	vlak	bij	de	stal	komen	
nog	 meer	 fruitbomen	 en	 wilgenboompjes	
die	 voor	 de	 bijen	 in	 het	 vroege	 voorjaar	
zo	belangrijk	zijn	bij	hun	eerste	zoektocht	
naar	stuifmeel	en	nectar.

Alles op zijn tijd
In	het	rouwboeket	voor	Erwin	zaten	bloei-
ende	 wilgentakken,	 zo	 typisch	 voor	 de	
tijd	waarin	hij	overleed.	De	twijgjes	zette		
Ingrid	bij	haar	huis	 in	de	grond	en	geluk-
kig	zijn	ze	‘aangeslaan’.	Die	krijgen	straks	
dus	een	prachtig	plekje	bij	de	stal	waar	ze	
later	hopelijk	weer	een	aantal	bijenkasten	
terug	kan	plaatsen.

Door	al	deze	dingen	is	Erwin	ook	later	altijd	
een	soort	van	rondom	hen	heen.	“Maar	al-
les	op	zijn	tijd”,	zo	zegt	ze	meteen,	“want	
hoewel	 ik	 weer	 overloop	 van	 plannen	 en	
ideeën,	het	moet	allemaal	in	het	weekend	
en	naast	mijn	werk	en	de	zorg	voor	ons	ge-
zin	 gebeuren.”	Maar	mooi	wordt	het,	 dat	
zag	ik	met	eigen	ogen.	Dank	aan	Ingrid	voor	
haar	persoonlijke	verhaal.	Stoere,	dappere	
vrouw	met	een	hart	voor	de	natuur!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort

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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Kerkberichten van 29 augustus  
tot en met 18 september

Voorziening i.v.m. veilige afstand
In	verband	met	de	veilige	afstand	van	1½	
meter,	zijn	er	rode	hartjes	op	de	kerkban-
ken	geplakt	om	aan	geven	waar	u	kunt	zit-
ten	 Echt(paren)	 en	 familieleden	 uit	 een	
gezin	kunnen	desgewenst	bij	elkaar	plaats-
nemen.	Bij	alle	ingangen	van	onze	kerken	
staat	desinfecterende	gel	om	uw	handen	te	
reinigen.	Voor	algemene	vragen	kunt	u	het	
secretariaat	in	Loon	op	Zand	bellen.

Collectegift
Omdat	er	niet	wordt	gecollecteerd,	kunt	u	
bij	het	uitgaan	van	de	kerk	eventueel	een	
collectegift	 in	 de	 daarvoor	 bestemde	 bus	
doen	 om	 onze	 parochie	 te	 blijven	 onder-
steunen.

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	september	blijft	het	mo-
gelijk	om	in	de	portalen	van	de	St.	Jan	in	
Kaatsheuvel	 en	 de	 kerk	 in	 Loon	 op	 Zand	
een	kaars	op	te	steken	bij	Maria.	De	por-
talen	van	beide	kerken	zijn	open	van	9.00	
uur	tot	17.00	uur.	De	eucharistievieringen	
in	Venloene	op	dinsdagochtend	kunnen	he-
laas	tot	nader	bericht	nog	steeds	niet	wor-
den	hervat.

Zondag 30 augustus:	 22e	 zondag	 door	
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	

Luijckx,	diaken	Szejnoga.	Kees	Wolfs	b.g.v.	
verjaardag	 echtgenote,	 Rien	 en	 Corrie	
Haans-van	Loon.

Zondag 6 september:	 23e	 zondag	 door	
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pas-
toor	 Luijckx.	 Familie	 van	 Iersel-de	 Vink,	
maandelijkse	 gedachtenis	 Thom	 en	 Anny	
Ligthart-Vermeer,	 Cees	 Beerens,	 Jo	 Zijl-
mans-IJpelaar,	 Mieke	 van	 Gorp-Beerens,	
maandelijkse	 gedachtenis	 Wim	 Beerens,	
Jenny	Noor,	20e	jaargetijde	Pierre	van	der	
Velden.

Zondag 13 september:	 24e	 zondag	 door	
het	 jaar,	 zang/muziek,	 celebrant	 pastoor	
Luijckx,	 diaken	 Szejnoga.	 Jaargetijde	
Laurentius	de	Leijer,	Theodora	Pessers	en	
zoon	Jan,	Piet	Horvers,	Jan	van	Corstanje,	
Jan	Vermeulen.

Wij namen afscheid van:
Ad van der Aa
Geboren	8	december	1941	te	Loon	op	Zand.
Overleden	5	juli	2020	te	Kaatsheuvel.

Riet van Brunschot-van Loon
Geboren	6	oktober	1927	te	Waalwijk.
Overleden	24	juli	2020	te	Waalwijk.

Dat zij mogen rusten in vrede!

Beste ouders van kinderen  
die worden gedoopt
Hierbij	nodigen	wij	u	uit	om	deel	te	nemen	
aan	de	doopvoorbereidingen	in	onze	paro-
chie.	De	komende	twee	bijeenkomsten	van	
19.30	tot	21.00	uur	en	gepland	op	2	en	16	
september,	zijn	op	de	pastorie	in	Loon	op	
Zand.	Tel.	361215.
Tijdens	 deze	 avonden	 zal	 er	 tijd	 zijn	 om	
elkaar	 te	 leren	 kennen,	 ook	 op	 informe-
le	 wijze.	 De	 datum	 waarop	 de	 doop	 zal	
plaatsvinden	 kan	 tijdens	 deze	 avonden	 in	
overleg	met	u	worden	bepaald.	Dopen	vin-
den	in	de	regel	plaats	op	de	zondag.	Voor	
de	kerkelijke	dienstverlening,	die	verband	
houdt	met	de	voorbereiding	op	de	doop	en	
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voor	de	doop	als	 zodanig,	wordt	een	ver-
goeding	gevraagd	van	€	70,-.	De	doopkaars	
is	daarbij	inbegrepen.
Mocht	u	bij	een	eerdere	doop	deze	doop-
voorbereiding	al	gevolgd	hebben	dan	hoeft	
u	hieraan	niet	meer	deel	te	nemen.

De 1e H. Communie
Graag	nodigen	wij	uw	kind	uit	om	deel	te	
nemen	aan	de	voorbereidingen	voor	de	1e		
H.	Communie,	waarbij	wij	uw	kind	willen	
helpen	Jezus	Christus	beter	 te	 leren	ken-
nen	en	de	Weg	van	 Jezus	 in	het	 leven	 te	
vinden	 en	 te	 gaan.	 In	 onze	 parochie	 zijn	
in	de	eerste	helft	van	2021	de	feestelijke	
Eucharistievieringen,	waarin	uw	kind	de	1e	
Heilige	Communie	kan	ontvangen.	Wij	no-
digen	 u	 uit	 voor	 een	 informatieve	 ouder-
avond	op	maandag	28	september	om	20.00	
uur	in	de	pastorie	te	Loon	op	Zand.
Wij	hopen	velen	van	u	op	één	van	deze	in-
formatieve	 ouderavonden	 te	 ontmoeten,	
ook	als	u	nog	niet	zeker	weet	of	u	uw	kind	
wil	laten	meedoen.

Het H. Vormsel
Het	Vormsel	 is	het	 sacrament	van	de	hei-
lige	Geest.	De	heilige	Geest	 geeft	 ons	de	
kracht,	moed	 en	 inspiratie	 om	alle	 kwes-
ties	in	ons	leven	het	hoofd	te	bieden,	en	als	
christen	te	leven.

De	 voorbereiding	 op	 het	 Vormsel	 begint	
aan	het	begin	 van	het	 schooljaar	 groep	8	
met	een	informatie	avond	voor	kinderen	en	
hun	ouders.	Ook	jongeren	op	het	voortge-
zet	onderwijs	zijn	van	harte	welkom.	Ons	
voorbereidingstraject	 is	 overzichtelijk,	en	
laat	 het	 jonge	 gezicht	 van	 de	 Kerk	 zien.	
We	 kunnen	 ons	 voorstellen	 dat	 u	 en	 uw	
kind	uitgebreider	geïnformeerd	willen	wor-
den	over	het	Vormsel	en	de	voorbereiding	
daarop.	Daarom	nodigen	wij	u	uit	voor	een	
ouder/kind	 informatieavond	 op	 maandag	
21	 september	 in	 het	 Parochieel	 Centrum,	
Hoofdstraat	 34	 te	 Kaatsheuvel	 om	 19.00	
uur.	Wij	hopen	jou	samen	met	je	ouders/

verzorgers	deze	avond	te	ontmoeten:	ook	
als	 je	 twijfelt.	 Werkgroep	 Communie	 en	
Vormsel	voorbereiding.	E-mail:	 	
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Beste parochianen

Op	zondag	5	juli	begon	mijn	vakantieperi-
ode.	Alles	in	gereedheid	gebracht	en	afge-
werkt	in	de	parochie	om	deze	goed	achter	
te	 laten.	 Zo	 gaat	 dat	 als	 je	 er	 even	 tus-
senuit	gaat.
Aan	het	begin	van	de	eerste	week	kreeg	ik	
last	van	gordelroos	en	weet	inmiddels	wat	
dat	betekent	om	dit	aan	den	lijve	te	erva-
ren.	Zeer	pijnlijk,	je	komt	nergens	toe	en	
het	 herstel	 gaat	 langzaam.	 Oppassen	 ook	
met	wat	 je	eet	en	 vooral	niet	moet	eten	
om	zenuwen	niet	te	overprikkelen.	Na	ziek	
te	zijn	gemeld	ben	ik	nu	al	weken	aan	het	
uitzieken.	Het	gaat	beetje	bij	beetje	voor-
uit.	Ik	mocht	al	mooie	beterschapswensen	
ontvangen	 vanuit	 de	 parochie,	 veel	 dank	
daarvoor.

Echter,	vrijdag	31	 juli	kwam	er	een	grote	
zorg	bij:	mijn	moeder	werd	getroffen	door	
een	 herseninfarct.	 Ook	 dat	 overkomt	 je.	
Dat	 was	 schrikken.	 Na	 een	 noodzakelijke	
ziekenhuisopname	is	mijn	moeder	nu	thuis	
en	 is	 alle	 aandacht	 gericht	 op	 de	 goede	
verzorging	 in	 haar	 laatste	 levensfase.	Wij	
als	gezin	zijn	heel	blij	dat	moeder	thuis	is	
en	zij	daar	bezoek	van	naasten	kan	ontvan-
gen.
Het	was	goed	te	horen	dat	er	in	de	parochie	
voor	 alle	weekendvieringen	 en	 uitvaarten	
is	voorzien	in	goede	vervangers.	Veel	dank	
daarvoor.	Van	harte	hoop	 ik	 u	weer	 gauw	
te	mogen	begroeten	in	een	van	onze	mooie	
parochiekerken.

Het	leek	mij	goed	u	hiervan	nu	op	de	hoog-
te	te	brengen.

Hartelijke groet en zegen.
Pastoor Luijckx
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Verlenging overeenkomst   
trainer Uno Animo 2
Tijdens	de	huidige	coronaperiode	is	er	ach-
ter	de	schermen	hard	gewerkt	aan	een	sta-
biele	technische	staf	van	onze	selectie.	
Daarom	zijn	we	ook	blij	met	de	verlenging	

van	 de	 overeenkomst	
met	onze	huidige	trainer	
van	Uno	Animo	2,	Wesley	
IJpelaar	(foto	rechts).

Spelers	 en	 bestuur	 wa-
ren	 unaniem	 in	 hun	 be-
slissing	 waarna	 er	 werd	
besloten	 tot	 verlenging	

van	de	overeenkomst	met	Wesley.	Uno	Ani-
mo	2	heeft	vorig	jaar	al	meegespeeld	voor	
promotie	en	wij	hopen	komend	voetbalsei-
zoen	wederom	 op	 een	 succesvol	 voetbal-
jaar.	Wesley:	veel	succes!

Uno Animo: Anjo Damen
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Herinneringen van Jan van Rooij  
als melkboer, deel 12 en laatste

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	 ge-
ven	 een	 mooi	 in-
kijkje	 in	 het	 le-
ven	 van	 hem	 en	
de	 inwoners	 van	
Loon	 op	 Zand	 in	
de	 periode	 1929	
tot	1962.
In	 een	 aantal	 af-
leveringen	mogen	
we	deze	verhalen	

publiceren	in	Rond	de	Toren.	In	deze	editie	
het	twaalfde	en	tevens	laatste	deel.

Hoog water
Bij	een	huis	van	twintig	in	een	rij	moest	ik	
wel	 laarzen	aan	hebben,	want	als	het	 re-
gende	stond	er	veel	water	in	die	rijdam.	Er	
was	daar	een	kleuter	van	2½	of	3	jaar,	de	
jongste	uit	een	gezin.	Dat	kind	maar	zeu-
ren	tegen	zijn	moeder.	Zij:	“Jan	geef	hem	
maar	een	fleske	chocomel.”	Toen	zei	ik	te-
gen	dat	kind:	“Kom	maar	mee,	menneke.”		
En	hij	kwam	mij	achterna	door	het	water	
en	toen	hij	midden	in	de	plas	kwam	stond	
het	water	boven	zijn	laarzen.	Zijn	moeder	
en	twee	buurvrouwen	scholden	en	lachten	
om	het	hardst	en	zijn	er	nooit	kwaad	om	
geweest.

Twee dubbeltjes teveel
Dat	de	om	de	week	betalende	klanten	mij	
controleerden	was	hun	goed	recht	en	ik	zei	
altijd:	“tel	mij	gerust	twee	of	drie	weken	
achter	elkaar	na,	want	ik	zal	ook	wel	eens	
een	fout	maken	en	toen	ik	op	een	morgen	
bij	een	klant	kwam	was	daar	de	groente-

boer	net	klaar.	De	dochter	riep	tegen	haar	
moeder	dat	ze	nog	twee	koolrapen	moest	
nemen	voor	het	konijn.	De	groenteman	zei:	
“geef	mij	dan	nog	2	dubbeltjes	dan	leg	ik	
die	bij	de	voordeur.”	De	moeder	had	geen	
klein	geld	meer	en	zei:	“Jan	geef	jij	hem	
die	2	dubbeltjes,	dat	rekenen	wij	zaterdag	
wel	met	u	af.”	Zij	hadden	die	week	alles	
opgeschreven	en	bij	 controle	op	zaterdag	
zei	 dochterlief:	 “moe,	 nou	 hebben	 wij	
hem,	want	het	 is	20	cent	 teveel.	Wij	van	
dag	tot	dag	nageteld	en	volgens	hen	zat	ik	
fout.	Maar	 ik	 antwoordde:	 “Jullie	 denken	
toch	 zeker	niet	dat	 ik	die	 koolrapen	voor	
jullie	konijn	betaal.”	En	als	wij	nou	elkaar	
zien	moeten	wij	daar	nog	om	lachen.

De ‘jagertjes’
In	de	oorlog	moesten	wij	de	melk	uit	Uden-
hout	gaan	halen	met	paard	en	wagen.	 ’s-
Morgens	om	half	vijf	reden	wij	naar	Uden-
hout	 met	 drie	 collega's:	 Piet	 van	 Beers,	
Heintje	Vugs	en	ik.	Na	lang	wachten	kwa-
men	wij	rond	acht	uur	weer	in	Loon	op	Zand	
aan	en	dan	was	het	venten	tot	ongeveer	3	
uur.	Maar	toen	de	‘jagertjes’	(overvliegen-
de	bommenwerpers,	 red.)	kwamen	had	 ik	
al	lang	geen	paard	meer.	Dat	was	op	Dolle	
Dinsdag	door	de	Duitsers	meegenomen	met	
wagen	en	al.
Toen	 hadden	 wij	 niets	 meer	 om	 melk	 te	
gaan	halen	en	werd	de	melk	vanaf	Uden-
hout	gebracht	tot	de	Molenstraat.	Dan	gin-
gen	Piet	 van	Beers	 en	 ik	met	 twee	hand-
wagens	er	op	uit	met	een	buurman	en	de	
oudste	zoon	van	Piet	om	de	melk	te	gaan	
halen.	Maar	zodra	wij	de	‘jagertjes’	hoor-
den,	 doken	 wij	 in	 de	 (schuil)putjes,	 die	
langs	de	weg	waren	gegraven,	tot	de	rust	
was	weergekeerd.
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Dit	ene	geval	wil	ik	u	niet	onthouden.	Wij	
stonden	bij	Janus	Verhoeven	onder	de	bo-
men	de	melk	 op	 te	 laden	en	we	hoorden	
de	 ‘jagertjes’	 weer	 aankomen.	 Wij,	 de	
drie	 groten	 lagen	 tegen	 de	muur	 plat	 op	
de	grond,	toen	ik	ineens	de	jongen	hoorde	
gillen.	Wat	was	het	geval?	De	kar	was	ach-
terover	gegaan	en	hij	hing	daar	in	de	lucht.	
Toen	ik	dat	zag	rende	ik	naar	hem	toe,	trok	
hem	 van	 de	 kar	 en	 gooide	 hem	 tegen	 de	
muur	en	ging	boven	op	hem	liggen	tot	het	
gevaar	voorbij	was.	Daarna	gingen	wij	met	
een	 rotgang	 naar	 huis,	 waar	 de	 klanten	
weer	melk	konden	halen	zolang	er	was.

‘Staand klokje’ gered
Op	 een	morgen	 stond	 ik	 bij	 een	 klant	 te	
wachten.	Het	was	daar	druk	 in	die	 straat	
en	het	was	bij	een	driesprong.	Ik	zag	daar	

een	 oud	 vrouwtje	 aankomen	
en	opeens	begon	ze	te	gillen.	
Wat	was	er	gebeurd?
Van	 twee	 kanten	 kwamen	 er	
auto’s	 aan.	 Toen	 ik	 dat	 zag	
rende	ik	de	straat	op	naar	haar	
toe,	 pakte	 haar	 in	 mijn	 ar-
men	en	droeg	haar	de	weg	af	
en	zette	ze	neer	op	de	stoep	
waar	ik	had	gestaan.	Later	op	
die	dag	ontmoette	ik	een	col-
lega	van	mij.

Hij	 sprak	mij	 aan	 en	 zei:	 “Ik	
heb	 jou	 vanmorgen	 met	 een	
klok	in	de	armen	zien	lopen	en	
als	 jij	die	voor	vanavond	niet	
naar	de	eigenaar	terug	brengt	

ga	 ik	 naar	 de	 politie.”	 Ik	 zei	 tegen	 hem:	
“wat	maak	jij	nou	klaar,	want	ik	heb	geen	
klok	 gezien.”	 Maar	 toen	 vertelde	 hij	 mij	
dat	het	vrouwtje	als	bijnaam	had	‘staand	
klokje’	 omdat	 ze	 altijd	 in	 beweging	 was	
van	de	ene	voet	op	de	andere.	Zij	kon	nooit	
stil	staan,	maar	dat	wist	ik	niet…

Blikken vlees
Toen	ik	in	de	dertiger	jaren	ventte	met	de	

melk	 heerste	 er	 veel	werkeloosheid.	 Veel	
waren	er	in	de	steun	en	als	men	steuntrek-
ker	was	had	men	het	niet	breed.	De	boeren	
maakten	zware	tijden	door.	Een	liter	melk	
bracht	 2,5	 cent	 per	 liter	 op	 en	 een	 ei	 2	
cent.	Van	de	in	loondienst	werkende	klasse	
met	een	gezin	van	4	of	5	personen	kwam	
de	 man	 met	 ongeveer	 16	 gulden	 thuis.	
Ook	kregen	die	dan	1	of	2	blikken	ingeblikt	
vlees	mee	naar	huis.

Het	vlees	was	dan	wel	goed	van	smaak	en	
kwaliteit,	maar	de	mensen	hadden	voor	an-
dere	dingen	ook	geld	nodig.	Daarom	kwa-
men	steeds	meer	mensen	vragen:	“mag	ik	
soms	met	een	of	twee	blikken	vlees	de	melk	
betalen,	want	ik	heb	geen	geld	meer.”	Dat	
moest	ik	natuurlijk	eerst	thuis	vragen.	Toen	
kwam	 ik	 wekelijks	 met	 meerdere	 bussen	
vlees	 thuis.	Die	blikken	vlees	werden	dan	
in	de	kelder	opgestapeld,	want	moeder	kon	
er	niet	mee	betalen.
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De	 berg	 blikvlees	 groeide	 hard	 tot	 1940	
en	toen	kwamen	de	mensen	weer	om	eten	
vragen	want	ieder	kwam	aan	zijn	rantsoen	
tekort	en	toen	draaiden	de	rollen	om.	Moe-
ders	voorraad	vlees	ging	weer	weg	naar	de	
klanten,	met	of	zonder	betaling.	De	oorlog	
zou	toch	niet	lang	duren,	dacht	men,	maar	
dat	viel	tegen	en	toen	het	tijd	werd	om	in	
de	kelder	te	vluchten	om	te	schuilen	was	
er	allang	geen	vlees	meer	te	vinden.	Maar	
thuis	werd	weer	pap	gekookt	van	melk	en	
maïs	en	er	kwamen	weer	veel	mensen	bij	
ons	 thuis	 een	 of	 twee	 borden	 pap	 eten.		
Dat	gaf	wel	veel	werk	maar	het	meegeven	
van	flessen	melk	was	te	riskant	vanwege	de	
controle.

Water bezorgen
Op	het	laatst	van	de	oorlog	moest	ik	weer	
voor	iets	anders	klaar	staan.	Zuster	van	den	
Avoirt	kwam	mij	in	de	straat	zoeken,	want	
zij	had	een	probleem.	Er	was	een	bevalling	
op	komst	en	in	die	straat	was	de	waterlei-
ding	 uitgevallen.	 De	 zuster	 vroeg	mij	 om	
onmiddellijk	 naar	 mij	 thuis	 te	 rijden	 om	
twee	of	drie	bussen	zuiver	water	 te	gaan	
halen	en	dat	met	spoed	aan	dat	adres	af	te	
geven.	Dat	kon	ik	doen,	want	wij	hadden	in	
die	tijd	nog	een	put	en	de	mensen	gebruik-
ten	mij	toen	als	‛manusje	van	alles’…

Jan van Rooij †
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

Wachtwoorden
De	 zomer	 is	 voorbij,	 het	 is	 weer	 tijd	 om	
aan	de	 slag	 te	gaan.	Uit	ervaring	weet	 ik	
dat	 na	 een	 heerlijke	 ontspannen	 periode	
met	een	volledig	leeg	hoofd	op	school	aan	
kom	om	vervolgens	blanco	naar	de	compu-
ter	te	staren:	 inloggen…	euhm…	tja…	hoe	
ook	alweer?	Welk	wachtwoord	heb	 ik	hier	
ook	 alweer	 voor	 gebruikt?	Herkenbaar?	 In	
dit	artikel	deel	ik	wat	tips	over	het	gebruik	
van	wachtwoorden.

Accounts
Zowel	op	school	(jeugd),	op	je	werk	(vol-
wassenen)	en	 in	 je	vrije	 tijd	maak	 je	ge-
bruik	van	online	toepassingen	waar	je	een	
account	voor	nodig	hebt.	Je	email,	de	on-
line	bestelservice	van	de	Appie	of	de	Jum-
bo,	je	verzekering,	social	media	en	de	be-
lastingdienst.	Een	gebruikersnaam	alleen	is	
niet	voldoende,	je	maakt	ook	gebruik	van	
een	wachtwoord.	Het	komt	geregeld	voor	
dat	mensen	1	wachtwoord	gebruiken	voor	
meerdere	accounts.	Als	je	wachtwoord	dan	
achterhaald	wordt	 door	mensen	 die	 niets	
goeds	 in	 de	 zin	 hebben,	 dan	 hebben	 ze	
meteen	toegang	tot	je	hele	online	hebben	
en	 houden.	 Gebruik	 verschillende	 wacht-
woorden	voor	verschillende	accounts.

Sterke wachtwoorden
Bij	ons	op	school	krijgt	iedere	nieuwe	col-
lega	 bij	 start	 van	 het	 jaar	 een	 standaard	

wachtwoord	 zoals	 Welkom01,	 dit	 moet	
daarna	zelf	aangepast	worden	 (en	vervol-
gens	 iedere	 180	 dagen)	Welkom01	 is	 niet	
zo’n	sterk	wachtwoord,	wachtwoorden	die	
alleen	bestaan	uit	letters	en/of	cijfers	zijn	
erg	 snel	 te	 kraken	 en	 dat	 wil	 je	 voorko-
men.	Daarom	is	het	handiger	om	een	sterk	
wachtwoord	 te	 gebruiken	 waarbij	 je	 ook	
gebruik	maakt	 van	 leestekens	 en	 spaties.	
Hoe	meer	 tekens	 je	 gebruikt	 hoe	 veiliger	
je	wachtwoord.	Je	zou	ook	kunnen	denken	
aan	het	gebruik	van	een	wachtzin	in	plaats	
van	een	wachtwoord.

Biometrie of 2FA
Tegenwoordig	 is	 het	 ook	 mogelijk	 om	 je	
vingerafdruk	of	je	gezicht	te	gebruiken	om	
in	te	loggen	of	te	betalen	een	biometrisch	
wachtwoord	 noemen	 ze	 dat.	 Belangrijk	
om	goed	in	de	gaten	te	houden	dat	je	dit	
natuurlijk	overal	laat	slingeren.	Foto’s	die	
online	zijn	te	vinden,	gebruiksvoorwerpen	
met	je	vingerafdruk	er	op.	
Je	 zou	 beter	 gebruik	 kunnen	 maken	 van	
twee-factor-authenticatie	 (2FA).	 Hiervoor	
heb	je	naast	je	inlognaam	en	wachtwoord	
nog	een	tweede	stap	nodig,	een	code	die	
je	per	SMS	krijgt	bijvoorbeeld.	Of	je	maakt	
gebruik	 van	 een	 authenticator-app	 die	 je	
koppelt	aan	bepaalde	online	toepassingen.	
Sommige	bedrijven	maken	gebruik	van	een	
token,	dat	is	ook	een	vorm	van	2FA	(maar	
zo’n	token	kun	je	ergens	vergeten	of	laten	
slingeren	en	dan	heb	je	er	nog	niets	aan!)
Wachtwoord manager
Als	 je	 een	Google	 account	 gebruikt	 en	 je	
maakt	gebruik	van	de	Chrome	browser	dan	
kun	 je	 na	 inloggen	 kiezen	 om	 je	 wacht-
woorden	op	te	slaan	op	de	computer.	Dat	
kan	 handig	 zijn	 als	 je	 de	 enige	 gebruiker	
van	 een	 computer	 bent	maar	wanneer	 je	
een	computer	deelt	is	het	minder	veilig.	Je	
zou	dan	ook	kunnen	kiezen	voor	een	wacht-
woord	manager	zoals	bijvoorbeeld	LastPass	
of	1Password.	Je	hoeft	dan	nog	maar	één	
wachtwoord	te	onthouden.
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Inloggen met…
Over	Google	 gesproken,	 er	 zijn	 ook	meer	
en	meer	toepassingen	waar	je	de	mogelijk-
heid	hebt	om	 in	 te	 loggen	met	 je	Google	
account	of	je	Facebook	account.	

Handig	misschien	maar	vraag	je	zelf	wel	af	
wat	 je	 allemaal	 aan	 informatie	 weggeeft	
aan	Google	 en	 Facebook,	 soms	 vragen	 ze	
bijvoorbeeld	 toestemming	 om	 toegang	 te	
krijgen	 tot	 je	 contacten,	 wil	 je	 dat?	 Of	
maak	 je	dan	 toch	 liever	zelf	een	account	
aan?

Oproep! 
De	komende	maanden	zijn	er	verschillende	
momenten	 waarop	 er	 extra	 aandacht	 is	
aan	 digitale	 vaardigheden	 bijvoorbeeld	 in	
de	week	van	de	mediawijsheid	die	 in	no-
vember	is.	Op	mijn	school	geef	ik	dan	altijd	
een	ouderavond	over	het	gebruik	van	social	
media,	 dat	 kan	natuurlijk	 ook	hier	 in	het	
dorp.	 Zou	 er	 interesse	 zijn	 in	 zo’n	 avond	

voor?	 Bijvoorbeeld	 tegen	 een	 kleine	 ver-
goeding	maar	inclusief	consumptie.	Ik	ben	
hier	benieuwd	naar	en	hoor	het	graag.	Laat	
het	mij	weten	per	mail:
rheaflohr@hotmail.com

Verder lezen en kijken?
Op	mijn	website	heb	ik	links	geplaatst	naar	
meer	 achtergrondinformatie.	 Laat	 daar	
ook	vooral	je	vragen,	opmerkingen	en	tips	
achter!	bit.ly/RdTDDenD	(let	op:	hoofdlet-
tergevoelig).	□
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Aan de keukentafel bij Christianne Otten 
(in de rest van dit artikel noem ik haar 
Chris), een knappe, hippe vrouw van be-
gin vijftig met een energieke, lieve uit-
straling. Ze woont samen met haar gezin 
in een stijlvol ingericht huis in het bui-
tengebied van het dorp. ‛Ze heeft het 
goed voor elkaar’ zou zomaar de gemid-
delde gedachte kunnen zijn na het lezen 
van de eerste paar regels, maar een con-
clusie gebaseerd op uiterlijk of leefomge-
ving is -helaas- niet altijd de juiste.

Chris	heeft	NAH:	niet	aangeboren	hersen-
letsel.	Zoals	de	naam	al	doet	vermoeden;	
was	er	een	tijd	dat	het	anders	was,	de	tijd	
voordat	het	leven	van	Chris,	haar	man	Marc	
en	hun	drie	kinderen	(dochters	Simone	van	
22,	Sita	van	16	en	Thijs	van	21)	níet	in	het	
teken	stond	van	de	gevolgen	van	een	zeer	
onfortuinlijke	val.	Chris	durft	dit	verhaal	te	
delen,	wat	ik	-en	ik	durf	te	beweren	velen	
met	mij-	enorm	dapper	vindt.	Het	was,	na	
een	 kort	moment	 van	 twijfel,	 aangemoe-
digd	 door	manlief,	 dat	 ze	 ja	 zei	 op	mijn	
vraag	of	ze	zou	willen	deelnemen	aan	deze	
nieuwe	rubriek.
Chris	is	niet	iemand	die	de	aandacht	op	haar	
gevestigd	wil	hebben,	ze	wil	ook	absoluut	
niet	zielig	gevonden	worden,	wat	ze	vooral	
wil	bereiken	met	het	delen	van	dit	verhaal	
is	meer	kennis	en	daardoor	ook	meer	be-
grip	 over	 het	 leven	met	 NAH,	waarbij	 ze	
meteen	benadrukt	dat	ze	niemand	wil	be-
schuldigen	van	onbegrip,	want	de	gevolgen	
van	NAH	zijn	uiteenlopend,	maar	vaak	zo	
onzichtbaar	 dat	 het	 voor	 buitenstaanders	

erg	 moeilijk	 te	 bevatten	 is.	 Ik	 heb	 met	
Chris	afgesproken	in	de	ochtend,	dan	heeft	
ze	 de	 meeste	 energie,	 hoogstwaarschijn-
lijk	 gaan	 we	 een	 vervolgafspraak	 maken,	
de	maximale	 inspanningstijd	 voor	Chris	 is	
anderhalf	uur.

Als	ik	binnenkom	staat	ze	aan	het	aanrecht	
gebogen	 over	 haar	 agenda	 en	 weekplan-
ner,	het	is	een	heilig	plekje	geworden	waar	
ook	 allerlei	 notities	 liggen.	 Een	 goed	 uit-
gebalanceerde	 en	 overzichtelijke	 dag-	 en	
weekplanning	is	van	groot	belang.	Chris	en	
ik	kennen	elkaar,	we	maken	al	 jaren	deel	
uit	 van	 hetzelfde	 tennisteam,	 dus	 zodra	
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ik	binnenkom	beginnen	we	te	kletsen	over	
van	 alles	 en	 nog	 wat	 tot	 ik	 me	 realiseer	
dat	 haar	 energieverbruik	 al	 begonnen	 is,	
we	kunnen	maar	beter	van	start	gaan,	on-
der	het	genot	van	een	cappuccinootje.	De	
koffiemachine	maalt	 de	bonen,	 ik	 blijf	 er	
doorheen	praten	tot	ik	me	realiseer	dat	ik	
beter	even	mijn	mond	kan	houden,	te	veel	
ruis	in	een	keer.

Ik	pak	mijn	laptop	en	leg	uit	dat	ik	het	ei-
genlijk	 wat	 onpersoonlijk	 vind,	 maar	 zo	
staan	de	steekwoorden	meteen	digitaal	‘op	
papier’.	Chris	kijkt	naar	mijn	laptop	en	ik	
realiseer	me	 dat	 het	 getik	 op	 de	 toetsen	
misschien	te	veel	onrust	kan	geven,	ze	zal	
het	eerlijk	aangeven.	Door	zachtjes	te	tik-
ken	 is	 het	 goed	 te	doen	maar	 ik	 doe	wel	
na	 een	 paar	 zinnen	mijn	 armband	 af	 die	
steeds	over	mijn	laptop	schaaft.	Chris	doet	
tussendoor	 het	 keukenraam	 dicht	 om	 het	
geluid	van	de	ruisende	takken	en	de	af	en	
toe	 blatende	 schapen	 buiten	 te	 sluiten.	
Chris	heeft	aantekeningen	gemaakt,	zodat	
ze	niks	vergeet	te	vertellen.

Er	is	veel	te	vertellen,	heel	erg	veel	te	ver-
tellen	over	de	 inmiddels	 drie	en	een	half	
jaar	waarin	Chris	heeft	leren	leven	met	de	
enorme	 impact	 van	 hersenletsel,	 boven-
staande	inleiding	is	een	greep	uit	de	dage-
lijkse	uitdagingen.

Op	 1	 januari	 2017	 rijden	 Christianne	 en	
Marc	 op	 de	 scooter	 naar	 huis,	 ze	 komen	
traditiegetrouw	van	de	nieuwjaarsborrel	in	
De	Kiosk.	Bijna	thuis	valt	Chris	van	de	scoo-
ter,	aan	de	verwondingen	aan	haar	buiten-
kant	ellebogen	en	enkels	kunnen	de	artsen	
afleiden	dat	 ze	als	 een	 lappenpop	op	het	
asfalt	terecht	is	gekomen	waaruit	een	me-
dische	oorzaak	blijkt.	Tijdens	de	scooterrit	
heeft	 Chris	 een	 hersenbloeding	 gehad,	 is	
buiten	bewustzijn	geraakt,	achterover	van	
de	 scooter	 gevallen	 waarbij	 ze	 met	 haar	
achterhoofd	op	het	wegdek	is	gesmakt	met	
als	gevolg	een	schedelbasisfractuur.

Natuurlijk	 hadden	 ze	met	 de	 vele	 beken-
den	 geproost	 op	 het	 nieuwe	 jaar,	 maar	
oudjaarsavond	hadden	ze	dat	ook	veelvul-
dig	gedaan	dus	ze	hadden	het	in	De	Kiosk	
wat	rustiger	aangedaan,	bovendien	waren	
ze	 op	de	 scooter.	Man	Marc	 zegt	 daar	 la-
ter	over:	natuurlijk	hadden	we	gedronken,	
doe	daar	maar	niet	geheimzinnig	over.	Al-
les	wat	daarna	volgt	tot	bijna	drie	weken	
later	weet	Chris	grotendeels	uit	verhalen,	
zelfs	de	avond	in	De	Kiosk	kan	ze	zich	al-
leen	 herinneren	 van	 foto’s,	 “het	 zou	 ook	
zomaar	kunnen	dat	er	toen	al	iets	niet	goed	
was	in	mijn	hoofd”,	vertelt	Chris.

Op	2	januari	worden	de	ernstige	gevolgen	
van	de	val	steeds	duidelijker,	ze	ligt	in	het	
Elisabethziekenhuis,	herkent	de	eerste	paar	
dagen	haar	man	en	kinderen	niet.	“Ik	was	
opstandig,	ik	moest	van	alles,	maar	snapte	
er	 vaak	geen	 reet	 van.	 Ik	wilde	mijn	bed	
niet	uit,	de	gordijnen	niet	open	en	de	lam-
pen	niet	aan,	de	tv	al	helemaal	niet.”	Dat	
alles	moest	 juist	 wel,	 artsen	wilden	 haar	
zoveel	mogelijk	uitdagen	om	te	kijken	wat	
haar	reactie	was.	Chris:	“ik	moest	bijvoor-
beeld	aan	het	tafeltje	in	mijn	ziekenhuis-
kamer	eten	i.p.v.	op	bed,	dat	gaf	al	zoveel	
prikkels	dat	ik	dat	helemaal	niet	wilde,	ik	
stalde	expres	de	vele	kaartjes	die	ik	kreeg	
op	het	tafeltje	uit,	voor	straf	moest	ik	aan	
een	tafeltje	op	de	gang	eten.”	Chris	moet	
nu	lachen	om	haar	eigen	baldadigheid	van	
toen,	dwars	uit	onmacht.

Na	 tweeënhalve	 week	 ziekenhuis	 volgen	
twee	maanden	interne	revalidatie,	waarin	
ze	in	etappes	steeds	langer	in	het	weekend	
naar	huis	gaat.	De	eerste	autorit	naar	huis	
was	vreselijk	vertelt	Chris;	“ik	zat	de	hele	
weg	met	mijn	 handen	 voor	mijn	 gezicht,	
er	waren	zoveel	prikkels	en	geluiden,	een-
maal	thuis	voor	de	deur	-na	drie	maanden-	
kon	ik	alleen	maar	huilen.”	Chris	beschrijft	
de	chaos	van	destijds	in	haar	hoofd	als	een	
bibliotheek	waar	 een	 verwoestende	 aard-
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beving	is	geweest,	er	stond	geen	boek	meer	
op	z’n	plek.	“Alles	moest	ik	opnieuw	erva-
ren:	een	ei	bakken,	koffiezetten,	fietsen.”	
Die	kennis	over	het	hoe	en	wat	lag	wel	er-
gens	in	die	puinhopen	en	moest	beetje	bij	
beetje	weer	op	de	juiste	plek	in	‘de	boe-
kenkast’	terecht	komen.

Na	de	maanden	intern	volgen	nog	eens	vier	
pittige	maanden	externe	revalidatie	waar-
in	Chris	vijf	keer	per	week	naar	revalidatie	
toe	gaat.	Haar	rijbewijs	was	ingenomen	en	
om	Marc	te	ontlasten,	die	naast	de	letter-
lijke	 en	 figuurlijke	 zorgen	 om	 zijn	 vrouw	
en	kinderen	ook	zijn	zaak	draaiende	moet	
houden,	wordt	er	een	rijschema	gemaakt.	
“Zonder	de	hulp	van	lieve	vrienden	en	fa-
milieleden	hadden	we	dat	niet	gered.”
Weer	fulltime	thuis	wonen	was	niet	alleen	
enorm	wennen	 voor	Chris,	maar	ook	 voor	
man	 en	 kinderen,	 hun	 vrouw	 en	 moeder	
was	 er	 nog	 en	 dat	 had	 ook	 heel	 anders	
kunnen	 aflopen.	 Maar	 wat	 veranderde	 er	
veel	voor	iedereen	en	ondertussen	ging	de	
grote	klus	om	zoveel	mogelijk	boeken	weer	
op	z’n	plek	te	krijgen	onafgebroken	door.	
“Het	 revalideren	was	zwaar,	 ik	vroeg	me-
zelf	af	waarom	ik	daar	was,	 ik	voelde	me	
een	bezoeker	 in	mijn	eigen	 lijf.	 Ik	dacht;	
ik	ben	er	nog,	maar	snap	er	nog	steeds	niks	
van.	Vragen,	zoveel	vragen,	opdrachten	en	
allerlei	 testen:	 teken	 eens	 een	 vierkant;	
hoeveel	is	2+2?;	wanneer	ben	je	jarig?;	hoe	
heten	je	kinderen?”

Alles,	 echt	 alles	 bleek	 een	 uitdaging	 en	
Chris	wérd	ook	steeds	uitgedaagd	door	haar	
revalidatieteam,	bijvoorbeeld	opnieuw	le-
ren	 fietsen.	 “Het	 was	 alsof	 ik	 nog	 nooit	
op	een	fiets	gezeten	had,	wat	vond	ik	dat	
eng.	Ik	zat	als	een	zot	op	de	fiets,	dat	moet	
erg	 lachwekkend	geweest	zijn.	Er	werden	
mij	opdrachten	toegeroepen:	vergeet	niet	
te	 sturen	Chris,	 voor	 je	kijken!	“Wat	was	
ik	trots	met	het	behalen	van	mijn	fietsdi-
ploma!”	 Ze	 gaat	 verder:	 “Dingen	 als	 een	

ei	bakken	en	koffiezetten	is	een	grote	klus	
hoor,	dat	zijn	heel	veel	handelingen.	Ik	zie	
mezelf	nog	voor	een	fornuis	staan	in	het	re-
validatiecentrum,	ik	dacht	ik	ken	dat	ding	
wel,	maar	waar	is	het	ook	alweer	voor?	Ik	
was	wel	steeds	weer	erg	blij	als	iets	gelukt	
was,	ik	kwam	op	een	dag	thuis	-zoals	vaak	
helemaal	 gesloopt-	 en	 vertelde	 met	 een	
grote	glimlach	aan	mijn	gezin:	ik	heb	hele-
maal	zelf	koffie	gebakken	en	een	ei	gezet!	
En	lachen	dat	ze	deden.”

De	artsen	hadden	Chris	verteld	dat	het	ze-
ker	anderhalf	jaar	kon	duren	voordat	dui-
delijk	 is	 welke	 restschade	 er	 blijvend	 is	
bij	 een	 dergelijke	 zware	 hersenkneuzing.	
Chris:	 “Het	mooie	 van	 je	 brein:	 het	 gaat	
omwegen	zoeken	om	toch	bij	het	antwoord	
of	 herinnering	 te	 komen,	 heel	 langzaam	
komen	de	boeken	weer	op	zijn	plek.”	Als	
ik	haar	vraag	of	ze	een	idee	heeft	hoeveel	
procent	boeken	er	weer	op	de	juiste	plek	
in	de	boekenkast	staan	schiet	ze	vol,	waar-
voor	 ze	 zich	 geheel	 onnodig	 verontschul-
digt.	 Chris	 weet	 dat	 ze	 door	 haar	 eigen	
enorme	 doorzettingsvermogen,	 de	 steun	
van	haar	gezin,	de	tomeloze	inzet	van	(re-
validatie)	 artsen,	 al	 heel	 erg	 ver	 is	 geko-
men,	 maar	 helemaal	 de	 Christianne	 van	
voor	1	 januari	 2017	wordt	 ze	nooit	meer.	
Hoe	dankbaar	en	trots	ze	ook	is	voor	alles	
wat	nog	wél	kan	en	lukt	en	ieder	boek	wat	
ze	toch	terug	op	de	plank	heeft	gekregen	
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(en	nog	steeds	krijgt),	dat	doet	zeer.	Ook	
de	 vraag	 hoe	 haar	 leven	 voor	 de	 val	was	
zorgt	voor	emotie.
Dat	 ‘vorige’	 leven	 van	 Chris	 kan	 in	 twee	
woorden	worden	samengevat:	druk	en	dy-
namisch.	 Drie	 opgroeiende	 kinderen,	 hel-
pen	in	de	eigen	zaak	van	Marc	(inderdaad	
van	Auto	Centrum	Loon	op	Zand),	haar	baan	
bij	‘Pour	Vous’	in	Goirle	waar	ze	o.a.	visa-
gie	 trainingen	 geeft,	 haar	 eigen	 werk	 als	
visagist	en	niet	te	vergeten	een	al	net	zo’n	
druk,	sportief	en	gezellig	sociaal	leven.

Chris:	 “In	 het	 begin	wilde	 ik	 alleen	maar	
terug	 naar	 mezelf,	 dat	 was	 mijn	 belang-
rijkste	doel,	 terug	naar	hoe	het	was.”	De	
bewustwording	en	acceptatie	dat	dat	een	
onbereikbaar	 doel	 was,	 was	 een	 rouw-
proces	voor	Chris.	Ze	wordt	na	een	zwaar	
en	 botweg	 gezegd	 kansloos	 traject	 van	
re-integratie	 op	 haar	 werk	 100%	 arbeids-
ongeschikt	 verklaard.	 Raar	 maar	 waar:	
dat	 bewuste	 telefoontje	 gaf	 enorm	 veel	
opluchting	 bij	 Chris,	 ze	was	 zo	 bang	 niet	
geloofd	te	worden,	juist	omdat	haar	letsel	
zo	onzichtbaar	is.	Na	haar	‘ontslag’	bij	het	
revalidatiecentrum	en	op	haar	werk	volgt	
een	enorme	terugval,	via	de	huisarts	komt	
ze	terecht	bij	HERSENZ:	een	intensief	be-
handelingstraject	 van	 anderhalf	 jaar	 voor	
mensen	 met	 hersenletsel,	 compleet	 met	
dikke	 werkmappen	 die	 doen	 denken	 aan	
een	pittige	studie.

“Daar	heb	ik	geleerd	en	leer	ik	nog	steeds	
me	te	richten	op	wat	er	allemaal	nog	wél	
kan,	heb	leren	accepteren	en	omgaan	met	
de	 enorme	 verandering	 van	 mijn	 leven.	
Langzaam	ben	 ik	 tot	het	 inzicht	gekomen	
dat	 ik	 afscheid	 moest	 nemen	 van	 wie	 ik	
mocht	zijn,	dat	er	twee	soorten	van	mezelf	
zijn	in	hetzelfde	leven.	Ik	ben	dankbaar	en	
trots	op	wie	ik	mocht	zijn,	ook	die	zou	te-
gen	mij	zeggen:	kom	op	Chris,	maak	er	iets	
van!”	Nu	is	het	mijn	beurt	om	vol	te	schie-
ten,	tjonge	wat	een	stoer	wijf	die	Chris!

Chris	 praat	 met	 een	 enorme	 dankbaar-
heid	 over	 de	 rol	 die	 haar	man,	 kinderen,	
behandelaren	 en	 ook	 haar	 fysiotherapeut	
gespeeld	hebben	bij	het	bereiken	van	daar	
waar	ze	nu	is,	een	lange	weg,	ik	wil	bijna	
zeggen:	met	vallen	en	opstaan,	maar	dat	is	
in	dit	geval	wellicht	wat	cru	(betekenis	vol-
gens	google:	grof,	hard,	ongezouten).	Toch	
durf	ik	het	te	laten	staan,	want	zowel	van	
Chris	zelf,	als	van	Marc	en	de	kinderen	die	
ik	tref	tijdens	de	gesprekken	bij	Chris	thuis,	
hoor	ik	terug	dat	humor	één	van	de	manie-
ren	is	geweest	om	die	lange	weg	te	kunnen	
blijven	trotseren.	Zo	wordt	Chris	met	enige	
regelmaat	 ‘uitgelachen’	 als	 ze	weer	 eens	
hetzelfde	vertelt	of	veel	te	langdradig	is	of	
juist	de	draad	van	het	verhaal	kwijtraakt,	
het	gezin	heeft	een	soort	codetaal	ontwik-
keld	om	Chris	daar	-non	verbaal-	op	te	wij-
zen.	Samen	komen	ze	tot	creatieve	oplos-
singen,	bijvoorbeeld	bij	het	pikken	van	een	
terrasje:	wanneer	 is	 het	 daar	 rustig,	 wat	
is	 de	beste	plek	 om	 te	 gaan	 zitten	 i.v.m.	
bijvoorbeeld	een	geluidsbox.

Wandelen,	fietsen,	tennissen,	een	terrasje	
behoren	 tot	 de	 (beperkte)	mogelijkheden	
om	buiten	de	deur	iets	leuks	te	doen.	On-
verwacht	 lukt	dat	zelden,	Chris	moet	van	
tevoren	rekening	houden	met	hoe	haar	dag	
eruitziet.	Ze	ziet	stiekem	alweer	op	tegen	
slechter	 weer	 dan	 vallen	 er	 vele	 dingen	
weg,	in	een	café,	restaurant,	op	een	feest-
je	is	het	al	heel	snel	te	druk:	binnen	is	er	
al	snel	veel	te	veel	ruis.	Chris	laat	mij	een	
filmpje	op	YouTube	zien:	Overprikkeling	bij	
Hersenletsel,	 uitleg	 en	 simulatie.	 Tjonge	
wat	heftig.

Balans	 en	 goede	 planning	 is	 een	 ‘way	 of	
life’	geworden,	een	planning	waarin	ruimte	
overblijft	 voor	 onverwachte	 gezinssitua-
ties.	 Chris	 omschrijft	 haar	 leven	 als	 een	
soort	 permanente	 ‘lockdown’,	 een	 klein	
wereldje	waarin	het	heel	erg	belangrijk	is	
om	tussen	de	lijntjes	te	blijven	om	te	kun-
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nen	 functioneren	en	om	vooral	niet	over-
prikkeld	en	overbelast	te	raken,	dat	is	echt	
slopend	geeft	Chris	aan.

Chris	geeft	ook	aan	nog	steeds	in	het	leer-
proces	te	zitten	om	zelf	aan	te	kunnen	voe-
len	waar	de	grens	van	haar	kunnen	ligt,	bij	
voorkeur	voordat	die	bereikt	is.	Haar	man	
en	kinderen	en	mensen	in	haar	directe	om-
geving	 kunnen	 haar	 inmiddels	 ‘lezen’	 en	
merken	en	zien	dat	Chris	aan	haar	taks	zit,	
soms	eerder	dan	zij	zelf	door	heeft.

Chris:	 “Ik	 voel	 me	 steeds	 meer	 één	 met	
mezelf,	dat	geeft	veel	 innerlijke	en	men-
tale	rust,	dat	is	de	winst	uit	dit	letsel	(ie-
der	nadeel	heb	zijn	voordeel)	je	leert	heel	
veel	dingen	op	een	andere	manier	waarde-
ren.	Mijn	leven	heeft	een	compleet	andere	
vorm	gekregen,	maar	ik	durf	inmiddels	wel	
weer	 te	 léven	en	kruip	niet	meer	 in	mijn	
schulp,	 bang	 om	 verkeerd	 beoordeeld	 te	
worden.	Er	was	een	moment	waarop	ik	me	
als	een	soort	grijs	muisje	ging	gedragen	om	
verkeerde	conclusies	te	voorkomen	(‘maar	
je	ziet	er	zo	goed	uit	en	ik	zag	je	gisteren	
toch	nog	op	het	terras’).
Echt,	 niemand	 doet	 dat	 expres,	 maar	 ik	
voelde	me	 dan	 zo	 kwetsbaar,	 alsof	 ik	me	
aanstelde	 of	 zo.	 Het	 scheelt	 wel	 in	 kle-
dingaankopen,	ik	was	en	ben	zoveel	thuis,	
daar	ga	ik	niet	in	een	jurk	en	op	hakken	lo-
pen,	haha.”	In	het	gesprek	wat	ik	met	Marc	
alleen	 heb	 vertelt	 hij:	 “Wat	 ik	 echt	 heel	
goed	begrijp,	maar	wat	ook	enorm	frustre-
rend	kan	zijn:	het	 leven	om	je	heen	gaat	
‘gewoon’	door	terwijl	bij	ons	van	het	een	
op	het	andere	moment	niet	meer	gewoon	
was	en	nooit	meer	gewoon	zal	worden.	NI-
VEA	is	het	eerste	wat	we	leerden	bij	HER-
SENZ:	‛Niet	 Invullen	Voor	Een	Ander’.”	En	
dat	is	precies	wat	Marc	graag	wil	dat	men-
sen	zich	 realiseren:	oordeel	of	beslis	niet	
op	basis	 van	 hoe	 iemand	eruitziet	 of	wat	
diegene	heeft	meegemaakt.

Op	de	vraag	hoe	de	afgelopen	drie	en	een	

halfjaar	voor	hem	geweest	is	zegt	hij:	“Het	
is	een	heel	heftige	tijd	geweest;	het	laatste	
half	jaar	vind	ik	dat	we	in	een	vrij	stabiele	
situatie	 zitten;	met	 de	 kinderen	 gaat	 het	
vrij	goed.	Chris	vindt	steeds	meer	balans,	
dan	is	het	goed	te	doen.	Natuurlijk	is	er	wel	
eens	een	mindere	dag,	maar	dat	was	er	in	
het	vorige	leven	ook	weleens:	een	kutdag.	
Een	leven	voor	en	een	leven	na	die	bewuste	
1	januari	2017,	het	is	gebeurd,	we	kunnen	
wel	terugkijken	maar	dat	heeft	geen	nut.	
Kijken	 naar	 dingen	 die	wel	 kunnen,	maar	
we	moeten	ALTIJD	 rekening	 houden	mét.	
Als	Chris	een	dag	(vaak	ongemerkt)	te	veel	
van	zichzelf	vraagt	en	daarvoor	moet	boe-
ten,	moet	ik	dat	ook,	dan	zit	er	een	zielig	
hoopje	 op	 de	 bank,	 dat	 blijft	 zeer	 doen.	
En	bovendien,	eerlijk	is	eerlijk,	dan	kunnen	
we	niks.”

Het	 gesprek	met	 hem	 is	 net	 als	 bij	 Chris	
stof	 genoeg	 om	een	 hele	 editie	 van	Rond	
de	Toren	mee	te	vullen,	sterker	nog,	meer-
dere	 edities.	We	 hebben	 afgesproken	 dat	
ik	het	complete	verhaal	voor	hen	op	papier	
ga	zetten.

Tot	 slot	 een	 mooie	 uitspraak	 van	 Chris	
(waarbij	 ze	 benadrukt	 dat	 dat	 ook	 geldt	
voor	haar	gezin,	ook	zij	zijn	ongevraagd	in	
deze	situatie	 terecht	gekomen):	“Mijn	 le-
ven	met	een	fors	hersenletsel	en	beperkin-
gen	en	daar	tussenin	leren	leven,	dat	is	een	
uitdaging,	maar	daar	ga	ik	voor!”	□
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Vraag	jij	je	weleens	af	hoe	jouw	baan	er-
uitziet	over	vijf	jaar?	Of	over	tien	jaar?	En	
word	je	eigenlijk	nog	wel	blij	van	je	werk?	
Of	 is	 jouw	 werk	 veranderd	 door	 corona?	
Belangrijke	vragen	over	je	loopbaan,	maar	
soms	lastig	om	zo	te	beantwoorden.

Gelukkig	sta	je	er	niet	alleen	voor:	ik	help	
jou	daar	graag	bij.	Hoe?	Met	een	gratis	per-
soonlijk	Ontwikkeladvies.	 Samen	 gaan	we	
kritisch	 kijken	 naar	 je	 werk,	 situatie	 en	
wensen.	Zo	ontdek	je	niet	alleen	waar	je	
staat	in	je	loopbaan,	maar	ook	waar	je	naar	
toe	wilt.	Zodat	jij	gelukkig	en	vol	energie	
de	toekomst	tegemoet	kunt.
Geïnteresseerd?	Wees	er	snel	bij,	want	de	
overheid	 heeft	 20.000	 trajecten	 beschik-
baar	gesteld.

Je	hebt	dit	misschien	ook	al	in	het	nieuws	
gehoord.	Er	wordt	nl.	ook	op	de	radio	ge-
adverteerd	voor	dit	cadeautje	van	de	over-
heid.	 Want	 iedereen	 tussen	 de	 18	 en	 de	
AOW-gerechtigde	 leeftijd	mag	 nu	 gebruik	
maken	 van	 dit	GRATIS traject	 (=	 door	 de	
overheid	 gesubsidieerd)	 Persoonlijk ont-
wikkeladvies.

Je vindt je loopbaanadviseur gewoon 
in Loon op Zand
Je	kunt	dit	traject	gewoon	in	Loon	op	Zand	
doen	door	je	aan	te	melden	bij	Muijs Loop-
baanbegeleiding.	 Anita	 is	 een	 gekwalifi-
ceerd	loopbaanadviseur.
Zij	geeft	je	zicht	op	jouw	kansen	op	de	ar-
beidsmarkt,	helpt	je	zo	nodig	bij	het	kie-
zen	van	de	juiste	(bij)scholing,	of	geeft	je	

tips	bij	het	zoeken	en	solliciteren	naar	an-
der	toekomstbestendig	werk.
Iedereen	kan	zelf	een	loopbaanadviseur	of	
loopbaanbedrijf	 benaderen.	 De	 keuze	 is	
aan	 jou.	Het	enige	waar	 je	 rekening	mee	
moet	houden	 is	dat	een	 loopbaanadviseur	
de	juiste	opleiding	en	voldoende	werkerva-
ring	moet	hebben.

Anita	(foto)	is	inmiddels	jarenlang	ervaren	
als	 loopbaanadviseur	 en	 HR-professional	
en	 ondersteunt	
dit	 initiatief	van	
de	 overheid	 van	
harte.	 Daarom	
doet	ze	ook	mee	
aan	 ‘NL	 Leert	
door’.
Je	vindt	Anita	via	
de	 zoekmachine	
op	 de	 website	
van	Noloc.	Noloc	
is	 de	 beroeps-
vereniging	 van	 loopbaanprofessionals	 en	
jobcoaches	met	een	kwaliteitskeurmerk.

Hoe werkt het precies?
Tijdens	 een	 aantal	 gesprekken	 met	 jouw	
loopbaanadviseur,	Anita	Muijs,	komen	jouw	
persoonlijke	 kwaliteiten,	 behoeften	 en	
zorgen	 aan	 de	 orde.	Alles	 wat	 wordt	 be-
sproken	is	uiteraard	vertrouwelijk	en	blijft	
tussen	jou	en	je	loopbaanadviseur.

In	het	Ontwikkeladvies	staan	jouw	groei	en	
toekomstplannen	 centraal.	 Het	 laat	 zien	
waar	jouw	kansen	op	de	arbeidsmarkt	lig-
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gen,	waar	 jij	 je	 nog	 kunt	 ontwikkelen	 en	
hoe	je	jouw	werk	leuk	kunt	houden.	Nu	én	
in	de	toekomst.

Hoe maak je gebruik van het 
Ontwikkeladvies?
Het	werkt	heel	eenvoudig!
•	Meld	 je	 aan	 via:	 anita@muijsloopbaan-

begeleiding.nl	of	bel: 06-53264808.
•	Anita	neemt	contact	met	je	op	en	maakt	
een	afspraak	voor	een	kennismakingsge-
sprek.

•	Na	 een	 korte	 kennismaking	 bespreken	
we	in	vier	sessies	jouw	huidige	situatie,	
waar	je	naartoe	wilt	en	hoe	je	daar	wilt	
komen.

•	Op	 basis	 van	 de	 gesprekken	 stellen	 we	
een	 persoonlijk	 ontwikkelplan	 op,	 met	
concrete	acties	voor	de	komende	jaren.	
De	 resultaten	 van	 het	 ontwikkeltraject	
komen	kort	en	bondig	samen	in	het	Per-
soonlijk	 Ontwikkel-Plan	 (POP)	 dat	 je	 in	
de	loop	van	het	traject	zelf	samenstelt.

•	Bij	 aanvang	 en	 tijdens	 het	 laatste	 ge-
sprek	moet	je	enkele	door	het	Ministerie	
verplicht	 gestelde	 formulieren	 onderte-
kenen.

•	De	 subsidie	 wordt	 door	 Anita	 als	 loop-
baanadviseur	 aangevraagd.	 Daar	 heb	 jij	
geen	omkijken	naar.

•	Uiteraard	wordt	Covid-19-proof	gewerkt!	

Wil	jij	werk	maken	van	je	toekomst?	Maak	
dan	snel	een	afspraak.	Het	aantal	trajecten	
is	nl.	door	de	overheid	beperkt.

Tot binnenkort!
Anita Muijs

  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 
Wij hebben 14 verschillende smaken. 

Softijs vanaf € 1,00. 
9 verschillende smaken Milkshake. 

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

Op DINSDAG zijn we gesloten! 
 

Volg ons op facebook voor actuele aanbiedingen 
Graag tot ziens bij Mija en Jeroen 
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Uniek kunstevenement in Loon op Zand

19 en 20 september: ‛Zicht op Loon’

Op	19	en	20	 september	organiseert	Kunst	
Loon	 op	 Zand	 in	 samenwerking	 met	 Het	
Witte	 Kasteel	 het	 kunstevent	 ‛Zicht	 op	
Loon’.	 Een	 uniek	 en	 exclusief	 evenement	
waar	 kunst	 in	 de	 breedste	 zin	 van	 het	
woord	wordt	gepresenteerd	aan	de	regio.

Expositie professionele kunstenaars
Op	 19	 en	 20	 september	 exposeren	 (semi)	
professionele	 kunstenaars	 hun	 creaties	 in	
de	theaterzaal	van	De	Wetering.	Deze	ex-
positie	 wordt	 zaterdag	 19	 september	 om	
15.00	 uur	 geopend	 door	wethouder	 Frank	
van	Wel	en	duurt	tot	zondag	20	september	
17.00	uur.

Unieke kunstmarkt
Op	het	Weteringplein,	de	boslanen	en	op	de	
binnenplaats	 van	 Het	Witte	 Kasteel	 komt	
een	uitgebreide	kunstmarkt	met	twee-	en	
driedimensionale	 kunst.	 Hierbij	 valt	 te	
denken	 aan	 schilderwerken,	 tekeningen,	
aquarellen,	 sieraden,	 glaskunst,	 sculptu-
ren,	beelden	keramiek	etc.

Japanse theeceremonie
‛Zicht	 op	 Loon’	 vindt	 op	 een	 unieke	 en	

sfeervolle	 locatie	 plaats.	 Bijzonder	 zijn	
daarom	 de	 Japanse	 theeceremonies	 in	
Het	 Witte	 Kasteel.	 Deze	 traditionele	 ce-
remonies	 worden	 verzorgd	 door	 Japanse	
gastvrouwen	onder	leiding	van	Germa	van	
Gorp.	Een	ceremonie	duurt	45	minuten	en	
kost	 €	 12,50.	 U	 kunt	 hiervoor	 tickets	 be-
stellen	door	een	e-mail	te	sturen	naar: 
leovlemmix@hotmail.com.
De	thee	wordt	geserveerd	aan	tafel.	 	
U	hoeft	niet	op	uw	knieën	te	zitten.

 °Sfeerbeeld tijdens ‛Zicht op Loon’ van 2018. 
 (Foto: RdT)
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Loonse golfdag
Op	zaterdag	5	september	a.s.	organiseren	
we	 voor	 golfers	 uit	 het	 kerkdorp	 Loon	op	
Zand	weer	een	wedstrijd.	Dit	doen	we	na-
tuurlijk	met	 inachtneming	van	de	 strenge	
spelregels	die	zijn	ingesteld	in	verband	met	
corona.

We	 spelen	 op	 de	 baan	 van	 Prise	 d’eau	 in	
Tilburg	en	de	eerste	flight	start	om	12.00	
uur.	Het	gaat	daarbij	vooral	om	de	gezel-
ligheid,	maar	enige	golfervaring	is	noodza-
kelijk.	Als	je	geen	lid	bent	van	Prise	d’eau	
moet	je	wel	‛greenfee’	betalen	en	we	heb-
ben	daarvoor	een	gereduceerde	prijs	kun-
nen	regelen.

Omdat	het	erg	druk	 is	op	de	baan,	willen	
we	je	vragen	om	je	vóór	of	uiterlijk	op	28	
augustus	 op	 te	 geven	 bij	 Jos	 Verbossen,	
zodat	Prise	d’eau	de	niet	gebruikte	flights	
weer	beschikbaar	krijgt.

Wil	je	meer	informatie,	dan	kun	je	contact	
opnemen	met	Jos	Verbossen	(j.verbossen@
home.nl)	 of	 Lore	 Hawig	 (l.hawig@home.
nl).	□

Kunst voor iedereen
Kunst	 Loon	op	Zand	heeft	een	breed	 sca-
la	 aan	 activiteiten	 georganiseerd	 om	 ie-
dereen	 kennis	 te	 laten	 maken	 met	 kunst	
in	 al	 haar	 vormen	 en	 verschijningen.		
Voor	de	kinderen	organiseert	de	Openbare	
Bibliotheek	 diverse	 voorleesmomenten.	
Frans	 Oosterwaal,	 sneltekenaar,	 auteur,	
entertainer	en	acteur	komt	ons	op	zondag	
vermaken.

De	 muzikale	 omlijsting	 is	 in	 handen	 van	
Muziekschool	‛De	Heraut’	uit	Kaatsheuvel,	
‘Beabad	in	Beses’	en	gezelligheidskoor	Vi-
tamine	C	uit	Loon	op	Zand.	Bloemsierkunst	
‛De	 Bloemenkamer’	 zal	 het	 evenement	
fleurig	aankleden.

Veilig kunst kijken
Kunst	in	Loon	op	Zand	is	al	geruime	tijd	be-
zig	om	dit	evenement	voor	te	bereiden.	In	
overleg	met	de	Gemeente	Loon	op	Zand	is	
het	programma	zo	in	elkaar	gezet	dat	aan	
alle	eisen	van	het	RIVM	is	voldaan.	U	kunt	
dus	op	een	veilige	en	verantwoorde	wijze	
genieten	van	het	evenement.

Wij	 verzoeken	 u	 vriendelijk	 om	 de	 gel-
dende	 regels	 rondom	 Covid-19	 op	 te	 vol-
gen.	Op	diverse	 (zichtbare)	plekken	vindt	
u	 informatie.	Tevens	 zijn	er	 gastheren	en	
-vrouwen	aanwezig	om	u	te	begeleiden.

‛Zicht op Loon’: uniek en verrassend!
Zicht	op	Loon	wordt	zeer	zeker	een	uniek	
en	 verrassend	 evenement.	 Behalve	 kunst	
in	al	haar	vormen	en	verschijningen	kunt	u	
genieten	van	een	heerlijk	hapje	en	drankje	
bij	Het	Koetshuis,	het	dagcafé	van	Het	Wit-
te	Kasteel,	en	bij	Sport-	en	Cultuurcentrum		
De	Wetering.

U bent van harte welkom. De toegang van 
alle evenementen is gratis (met uitzon-
dering van de theeceremonie). Meer in-
formatie kunt u vinden op onze website: 
www.kunstloonopzand.nl. □
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Wil jij het ook graag leren?

Passie voor de Engelse taal
Het	is	dinsdag	11	augustus	en	we	zitten	met	z’n	allen	te	wachten	tot	
het	enorm	hard	gaat	regenen	zodat	het	dorp	wat	kan	afkoelen.	Helaas	
wil	dat	die	avond	niet	lukken.	Ik	loop	naar	de	Ursa	Major	om	Marjolein	
Ligtenberg-Essers	 (bijna	36	 jaar)	 te	ontmoeten,	benieuwd	naar	haar	
verhaal,	naar	haar	eigen	bedrijf.	Na	een	warm	onthaal	word	ik	bij	een	
ventilator	gezet	met	een	koud	glas	frisdrank.	Direct	begint	ze	met	ver-
tellen	over	haar	passie.	De	liefde	voor	de	Engelse	taal	en	de	cultuur!

Fantastische tijd
Zij	heeft	acht	jaar	Engels	gestudeerd	en	is	
1e	 graads	bevoegd	docent	Engels.	“Ik	heb	
15	jaar	les	gegeven	op	middelbare	scholen	
waarvan	 ik	 een	 half	 jaar	 in	 Schotland,	 in	
de	 stad	Glasgow	heb	gewoond	en	Engelse	
les	heb	gegeven.	Dat	was	echt	een	fantas-
tische	tijd!”
En	wat	doe	je	nu?	“Ik	ben	ongeveer	twee	
jaar	 geleden	 voor	 mezelf	 begonnen.	 Dat	

was	best	even	spannend.	Ik	moest	zelf	op	
zoek	naar	opdrachten	via	mijn	netwerk	en	
mijn	 netwerk	 vergroten.	 Ik	 heb	 bijvoor-
beeld	cursussen	Engels	gegeven	aan	mede-
werkers	van	een	groot	scheepvaartbedrijf.	
Ik	 vertaal	 websites	 in	 het	 Engels	 en	 bied	
privé	 cursussen	 Engels	 voor	 volwassenen	
aan.”	Ook	geeft	Marjolein	nog	steeds	bij-
les	 aan	middelbare	 scholieren,	 bij	 hen	of	
bij	 haar	 thuis.	 “Ik	 vind	 het	 lesgeven	 aan	
scholieren	nog	steeds	heel	leuk	en	door	het	
geven	van	cursussen	aan	volwassenen	kan	
ik	meer	facetten	van	mijn	vak	belichten.”

Meer doen
Waarom	wilde	je	voor	jezelf	beginnen?	“Ik	
merkte	dat	er	een	bepaalde	beperking	lag	
in	het	onderwijs.	Er	miste	iets	voor	mij.	Ik	
wilde	meer	met	de	Engelse	taal	doen	dan	
alleen	 lesgeven	op	de	middelbare	 school.	
Daarnaast	heb	ik	een	zoon	van	7	jaar	met	
het	Down	syndroom	wat	privé	veel	flexibi-
liteit	vraagt.	Dat	was	niet	goed	te	combi-
neren	met	een	baan	als	docent	op	school.

“Waar	ik	nu	mee	bezig	ben,	is	contact	leg-
gen	met	basisscholen.	 Ik	wil	kijken	of	we	
samen	met	de	leraren	in	het	basisonderwijs	
kunnen	 zorgen	 voor	 een	 betere	 overgang	
naar	 de	 middelbare	 school	 voor	 het	 vak	
Engels.	Dit	vak	is	op	de	middelbare	school	
een	van	de	belangrijkste	vakken.	Engels	is	
zo	belangrijk	voor	je	toekomst	en	het	da-
gelijks	leven!” °Marjolein Ligtenberg-Essers. (Eigen foto)
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Ik	 zie	 meteen	 een	 vrouw	 met	 een	 mis-
sie	zitten.	Mission	 impossible?	Zeker	niet!	
Ik	 kan	 alleen	maar	 beamen	 dat	 ze	 gelijk	
heeft,	hoe	belangrijk	het	Engels	is.
Marjolein	gaat	verder:	“Ik	heb	in	mijn	tijd	
als	docent	gezien	dat	er	grote	verschillen	
zijn	 in	 de	 basiskennis	 van	 het	 Engels	 als	
leerlingen	starten	op	de	middelbare	school.	
Ik	voel	dan	dat	ik	daarmee	iets	wil	doen.”

Groepslessen
“Verder	heb	ik	gezien	dat	er	een	meerwaar-
de	is	in	het	geven	van	groepslessen.	Meer-
waarde	voor	de	cursisten	omdat	ze	samen	
kunnen	oefenen	en	 leren	van	elkaars	fou-
ten.	Van	fouten	maken	leer	je	namelijk	nog	
steeds	 het	meest.	 Ik	 zie	 bij	 veel	mensen	
een	onzekerheid	om	te	spreken	omdat	ze	
de	 taal	niet	helemaal	beheersen.	Daarom	
is	oefenen	zo	belangrijk.	Gewoon	doen.”
Daarom	geeft	Marjolein	nu	ook	groepsles-
sen	voor	volwassenen	vanaf	september	dit	
jaar.	En	jawel,	dat	doet	zij	in	Loon	op	Zand!	
Er	is	een	beginnersgroep	waarbij	de	basis-
onderwerpen	naar	voren	komen	zodat	je	je	
verstaanbaar	 kan	 maken	 op	 bijvoorbeeld	
vakantie	of	als	je	bij	een	dokter	bent.

Alles	met	een	praktische	insteek.	Het	for-
muleren	 van	 goede	 zinnen	 en	 het	 durven	

spreken	 staan	 centraal.	 In	 de	 gevorderde	
groep	ga	je	beter	leren	spreken,	wordt	de	
grammatica	behandeld	en	passeren	allerlei	
soorten	 onderwerpen	 de	 revue.	 Bijvoor-
beeld	 meepraten	 over	 het	 nieuws	 in	 het	
Engels.	Ook	komt	het	 schrijven	dan	meer	
aan	bod.	Goed	nieuws!	Er	is	nog	plaats	 in	
haar	 groepslessen.	 Neem	 gerust	 contact	
op!
Marjolein	 combineert	 haar	 kennis	 van	 de	
taal	en	ervaring	in	lesgeven	met	een	enor-
me	liefde	en	enthousiasme	voor	de	Engelse	
taal.	Dat	lijken	mij	elementen	voor	succes.	
In	mijn	vak	noemen	we	dat	‘the	best	wo-
man	on	the	job’.
Contact:
• Marjolein Ligtenberg-Essers
• www.aplusengels.nl
• aplusengels@gmail.com
• 06-44400775

Redactie: Carine van Esch
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De historie van....
Onder de noemer ‘De historie van…’, 
treft u in Rond de Toren op onregelma-
tige basis artikelen aan over de historie 
van totaal verschillende onderwerpen en 
zaken die we veelal op internet tegen-
kwamen en eventueel bewerkt hebben 
voor opname. Deze keer gaat het over…

De historie van Engelse drop
Je	 hebt	 vast	 wel	 eens	 Engelse	 drop	 ge-
proefd.	Deze	typische	snoepjes	met	aller-
lei	vrolijke	kleurtjes	en	laagjes	in	verschil-
lende	 vormen	 zijn	 waarschijnlijk	 wel	 bij	
iedereen	bekend.	Ze	heten	niet	voor	niets	
Engelse	 dropjes,	 want	 oorspronkelijk	 ko-
men	ze	ook	uit	Engeland.
In	Nederland	zijn	ze	al	lange	tijd	verkrijg-
baar	en	worden	ze	veel	gegeten.	Een	echte	
klassieker	onder	de	dropsoorten!	Niet	voor	
niets	 de	 favoriet	 van	 menige	 zoetekauw,	
want	ze	zijn	gewoon	heel	erg	lekker.

Drop uit Engeland
Engelse	 drop	 is	 eigenlijk	 een	 echt	 Engels	
product.	 Het	 werd	 rond	 1899	 voor	 het	
eerst	gemaakt	in	de	snoepfabriek	van	Bass-
sett	&	Co	in	de	Engelse	plaats	Sheffield.	In	
Groot-Brittannië	 heten	 deze	 snoepjes	 ge-
woon	‛Liquorice	allsorts’,	wat	vrij	vertaald	
zo	iets	als	‛gemengde	soorten	drop’	bete-
kent.	Aanvankelijk	 maakte	 alleen	 Basset,	
tegenwoordig	onderdeel	van	Cadbury’s,	dit	
snoepgoed.	 Engelse	 drop	 bestaat	 uit	 een	
mengsel	van	meerdere	soorten	snoepjes.

Een vrolijke dropmix
Traditioneel	 worden	 alle	 soorten	 Engelse	
dropjes	 gemengd,	 ze	 vormen	 een	 bonte	
mix	van	gekleurde	rondjes,	vierkantjes	en	
staafjes.	Hoewel	we	de	Engelse	drop	eigen-
lijk	niet	anders	kennen,	is	dit	volgens	het	
verhaal	puur	toeval.
Deze	mix	is	per	ongeluk	ontstaan,	toen	een	
vertegenwoordiger	 van	 Bassett,	 Charlie	
Thompson,	 de	 netjes	 gesorteerde	 snoep-
soorten	 liet	 vallen.	Hij	 raapte	 ze	 snel	 bij	
elkaar	om	de	klant	toch	wat	te	laten	zien.	
Deze	 was	 zo	 enthousiast	 over	 deze	 ge-
mengde	 dropjes,	 dat	 hij	 ze	 zo	 bestelde.	
Sindsdien	worden	de	verschillende	soorten	
dropjes	en	snoepjes	altijd	gemengd.

Engelse drop in andere landen
De	‛Liquorice	allsorts’	werden	al	gauw	ont-
zettend	populair	 in	heel	Groot-Brittannië.	
Vanaf	1932	begon	Bassett	de	dropjes	ook	te	
exporteren	naar	andere	landen.	Deze	lek-
kernij	kwam	onder	andere	in	Nederland	te-
recht	en	viel	hier	goed	in	de	smaak.	Omdat	
deze	 drop	 uit	 Engeland	 kwam,	 werd	 het	
hier	Engelse	drop	genoemd.

Aanvankelijk	 kwamen	de	dropjes	echt	 uit	
Engeland,	maar	 inmiddels	 worden	 ze	 ook	
in	ons	eigen	land	geproduceerd.	Ook	in	an-
dere	landen,	zoals	Duitsland,	Scandinavië,	
Zuid-Afrika,	Canada	en	Australië	worden	de	
Engelse	dropjes	graag	gegeten.
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De smaak van Engelse drop
Engelse	dropjes	zijn	zo	bijzonder	omdat	ze	
niet	uit	alleen	drop	bestaan.	De	dropsmaak	
wordt	 gecombineerd	 met	 kokos	 en	 anijs.	
Dat	is	een	bijzondere	combinatie,	die	mis-
schien	niet	zo	voor	de	hand	ligt,	maar	erg	
lekker	blijkt	als	je	het	eenmaal	proeft.	De	
verschillende	 smaken	 gaan	 namelijk	 heel	
goed	samen.	De	snoepjes	bestaan	uit	meer-
dere,	gekleurde	laagjes	met	elk	hun	eigen	
smaak.	Je	kunt	de	dropjes	gewoon	eten	en	
genieten	 van	 de	 smaakcombinatie,	 maar	
het	kan	ook	heel	lekker	zijn	om	de	laagjes	
af	te	pellen	en	de	afzonderlijke	smaakjes	
te	proeven.

Populaire drop
Al	bestaat	de	Engelse	drop	al	een	hele	tijd,	
het	is	en	blijft	één	van	de	meest	gegeten	
dropsoorten.	 Zeker	 in	 ons	 land	 zijn	 deze	
snoepjes	zeer	bekend	en	geliefd.	Doordat	

de	dropsmaak	niet	overheerst,	vinden	veel	
zoetekauwen	deze	dropjes	lekker:	niet	al-
leen	echte	dropliefhebbers.
Ze	zien	er	bovendien	heel	aantrekkelijk	uit	
door	hun	vormen	en	kleurtjes.	Ook	kinde-
ren	zijn	dol	op	Engelse	drop,	je	kunt	ze	bij-
voorbeeld	goed	gebruiken	om	er	snoepket-
tingen	van	te	rijgen.

Bron: Droptelegram

De volgende Toren-editie
De	eerstvolgende	Toren-editie	zal	vanaf	16	
september	uitkomen.	Uw	bijdrage(n)	hier-
voor	kunt	u	tot	dinsdag	8	september	19.00	
uur	aanbieden.	Eerder	kan/mag	ook:	heel	
graag	zelfs!

Redactie Rond de Toren
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Het zet aan het denken…

Wat betekent het afgelopen halfjaar 
voor jouw loopbaan?

De	coronatijd	heeft	het	afgelopen	halfjaar	
heel	wat	stilgelegd	en	daarnaast	juist	veel	
in	beweging	gezet.	Ik	merk	dat	veel	men-
sen	zich	ineens	zijn	gaan	afvragen	wat	ze	
nou	écht	belangrijk	vinden	in	het	leven,	of	
ze	wel	gelukkig	zijn	met	hoe	ze	dat	leven	
indelen	en	of	ze	voldoening	halen	uit	hun	
werk.	 Vooral	 die	 laatste	 vraag	 is	 lekker	
concreet	en	de	afgelopen	maanden	komen	
er	veel	cliënten	bij	me	in	de	praktijk	met	
precies	die	vraag.	Ik	hoor	dat	ook	van	col-
lega-coaches.

Ondanks	de	krimp	in	economie	en	de	onver-
mijdelijke	 gevolgen	 op	 de	 arbeidsmarkt,	
kunnen	velen	blijkbaar	niet	meer	om	hun	
jarenlange	 genegeerde	 stress-signalen	
heen.	Men	wil	zich	niet	5	keer	per	week	de	
deur	uit	slepen	voor	een	baan	waarin	je	je	
niet	 gewaardeerd	 voelt	 of	 waarin	 je	 niet	
voldoende	 uitgedaagd	wordt.	 Ondanks	 de	
spannende	tijden,	zoekt	men	verandering!
Momenteel	coach	ik	dus	veel	op	dergelijke	
vragen	en	het	leek	me	aardig	hier	wat	tips	
en	 aanknopingspunten	 te	 delen,	 omdat	
meer	geluk	 in	het	werk	vinden	zo	 lijkt	 te	
leven.	Belangrijk	is	om	daarbij	wel	te	mel-
den,	 dat	 lang	 niet	 iedereen	 die	 zich	 der-
gelijke	vragen	stelt,	besluit	om	ontslag	te	
nemen	of	voor	zichzelf	te	beginnen.

Velen	vinden	een	oplossing	in	gedeeltelijk	
thuis	blijven	werken,	minder	uren	werken,	
op	 een	 interne	 andere	 functie	 te	 sollici-
teren	 of	 te	 gaan	 voor	 detachering.	 Weer	
anderen	 vinden	 de	 oplossing	 in	 zichzelf:	
anders	 tegen	zichzelf	aankijken,	hun	ver-
wachtingen	 aanpassen,	 meer	 leuke	 taken	
naar	zich	toe	trekken	en	‘nee’	zeggen	dat	
wat	 niet	 bij	 hun	 functie	 hoort	 of	 niet	 bij	
hen	past	als	mens.	Mocht	je	je	herkennen	

in	onvrede	op	het	werk,	de	behoefte	aan	
verandering	of	meer	ruimte	voor	persoon-
lijke	groei,	uitdaging	of	aanlopen	tegen	de	
vraag	waar	 je	het	 allemaal	 voor	doet,	 ga	
dan	niet	over	tot	overhaaste	actie.	Vraag	je	
eerst	af	waar	je	precies	onvrede	of	onrust	
over	 voelt.	Waar	 heb	 je	 precies	 last	 van?	
Wat	kost	je	dan	zoveel	energie?	En	vooral:	
heeft	dat	te	maken	met	je	(werk)omgeving	
of	met	jezelf?

De	vervolgvraag	 is:	wat	 zijn	 je	 kernwaar-
den?	 Op	 www.merel-eveleens.nl/kern-
waarden	vind	je	een	lange	lijst	met	kern-
waarden	 en	 een	 heldere	 oefening	 om	 je	
belangrijkste	 kernwaarden	 te	 bepalen.	
Voorbeelden	zijn:	vrijheid,	saamhorigheid,	
geluk,	geld,	onafhankelijkheid,	groei,	suc-
ces,	 de	 lijst	 is	 oneindig.	 Vorm	 jouw	 lijst	
met	 je	 10	 tot	 15	 belangrijkste	 kernwaar-
den.	 Leg	 die	 kernwaarden	 eens	 langs	 je	
huidige	functie.	Als	het	goed	is,	vind	je	hier	
heel	 wat	 kernwaarden	 in	 terug.	 Zo	 niet,	
zou	dat	wel	eens	een	reden	van	je	onvrede	
kunnen	 zijn.	 Misschien	 kun	 je	 binnen	 je	
functie	 veranderingen	 aanbrengen,	 zodat	
je	 werk	 beter	 bij	
je	 past.	 Of	 is	 het	
toch	 tijd	 voor	 iets	
anders?	Als	je	daar-
toe	besluit	en	gaat	
solliciteren,	 houd	
je	 lijst	 met	 kern-
waarden	dan	vooral	in	de	buurt	als	je	vaca-
tures	zoekt.
Samen	verder	onderzoeken	en	tot	de	kern	
komen?	Ik	help	je	graag	met	het	vinden	van	
jouw	 antwoorden.	 Je	 bent	 zowel	 telefo-
nisch	als	via	Zoom	welkom	voor	een	gratis	
en	vrijblijvend	oriëntatiegesprek!

Met warme groet,
Merel Eveleens
info@merel-eveleens.nl
www.merel-eveleens.nl
06-30083044
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Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

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

 

Danslessen in Loon op Zand
Houdt	 uw	 (klein)dochter	 en/of	 (klein)
zoon	van	dansen?	Dan	is	dit	misschien	wel	
de	perfecte	les!	Vanaf	24	augustus	zijn	er	
danslessen	in	Loon	op	Zand.	Iedere	woens-
dag	 een	 les	 voor	 7	 t/m	 9	 jaar	 en	 iedere	
donderdag	een	les	voor	10	t/m	12	jaar.

Mocht	 uw	 (klein)dochter	 en/of	 (klein)
zoon	jonger	of	ouder	zijn	dan	deze	leeftij-
den,	stuur	dan	gerust	een	mailtje!	De	les-
sen	 worden	 gegeven	 door	 Maureen	 Moers	
op	 locatie:	Kerkstraat	5	 in	 Loon	op	Zand.	
Mailen	 voor	 inschrijven	 van	 een	 proefles	
of	 voor	 informatie	 kan	 naar	 het	 adres:	
maureen@moers.nl. Graag	tot	snel	ziens!

Maureen Moers

Piet Vorstenbosch overleden
Vorige	week	bereikte	het	droevige	nieuws	
bij	bestuur	en	redactie	van	Rond	de	Toren	
dat	Piet	Vorstenbosch	was	overleden.
Piet	behoorde,	net	als	 zijn	vrouw	Lia,	 ja-
renlang	tot	de	trouwe	schare	‘Toren-bezor-
gers’:	 wellicht	 mede	 aangemoedigd	 door	
Lia,	 die	 eerder	 ook	 al	 aan	Rond	de	Toren	
was	verbonden	als	contactpersoon	voor	de	
adverteerders.	Mede	daardoor	kenden	wij	
Piet	al	heel	wat	jaren.

Piet	viel	vooral	op	door	zijn	rustige	en	voor-
al	vriendelijke	aard.	Het	was	altijd	gezel-
lig	om	hem	te	ontmoeten,	om	eens	gezellig	
‘bij’	 te	 buurten.	 Het	moet	 voor	 hem	een	
hard	gelag	zijn	geweest	te	moeten	consta-
teren	dat	het	steeds	slechter	ging	met	hem	
en	dat	hij	op	den	duur	volledig	aangewezen	
zou	zijn	op	de	nimmer	aflatende	liefdevolle	
inzet	van	zijn	vrouw.

Wij	zullen	Piet	blijvend	herdenken	als	een	
van	die	Loonse	mensen,	op	wie	Rond	de	To-
ren	jarenlang	een	beroep	mocht	doen.	We	
wensen	Lia	alle	sterkte	toe	om	het	verlies	
van	‘haar	Piet’	een	plaatsje	te	geven	en	de	
kracht	om	alleen	verder	te	gaan.

Bestuur en redactie Rond de Toren
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Woord en wederwoord
Onderstaande	reactie	ontvingen	wij	n.a.v.	
het	artikel	 ‘Fietsstraat’	 in	Rond	de	Toren-
editie	 12	 van	 8	 juli,	 aangeboden	 door	 de	
fractie	van	‘Voor	Loon’.

Geachte redactie,

Op pagina 35 van Rond de Toren-editie 12 
(van 8 juli jl.) wordt in alinea 2 door ‘Voor 
Loon’ gesteld, dat… de fietser in principe 
voorrang heeft.
Dit is echter een misverband: in een fiets-
straat gelden geen speciale verkeersre-
gels. Althans volgens de VVN en naar mijn 
mening zijn die iets beter op de hoogte 
dan ‘Voor Loon’.

Gegroet, T. van den Heuvel

Omdat	de	redactie	het	principe	‘woord	en	
wederwoord’	toepast,	hebben	wij	deze	re-
actie	aan	de	fractie	van	‘Voor	Loon’	voor-
gelegd	 met	 het	 verzoek	 hierop	 te	 reage-
ren.	 Hierbij	 hun	 antwoord,	 ter	 afsluiting	
van	deze	discussie.

Reactie op artikel Fietsstraat

Met een fietsstraat wordt benadrukt dat 
de positie van de auto ondergeschikt is 
aan die van de fiets. Er is geen standaard 
uitvoering van een fietsstraat. Gemeentes 
kunnen zelf bepalen hoe zij een fietsstraat 
vormgeven. Er is (nog) geen wettelijke lan-
delijke regeling voor fietsstraten.

Een en ander hangt af van de verkeersre-
gels zoals weergeven met verkeerstekens 
in de straat. Volgens de wet mogen er 
maximaal twee fietsers naast elkaar fiet-
sen.
Als er sprake is van een gelijkwaardig 
kruispunt, dan hebben alle bestuurders die 
van rechts komen voorrang.

Fractie ‘Voor Loon’

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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MS collecteweek 16-21november

Collectanten gezocht  

Van	 16	 t/m	 21	 november	 vindt	 de	 lande-
lijke	 huis-aan-huiscollecte	 van	 het	 Natio-
naal	MS	Fonds	plaats.	We	zijn	hard	op	zoek	
naar	 collectanten	 in	 de	 gemeente	 	 LOON	
OP	 ZAND.	 Help	 jij	 ons	 in	 de	 strijd	 tegen	
multiple	sclerose	(MS)?

MS	is	de	meest	invaliderende	ziekte	onder	
jonge	mensen.	 Het	 is	 een	 ziekte	 van	 het	
centrale	zenuwstelsel.	Doordat	er	iets	mis	
is	in	het	afweersysteem,	wordt	de	laag	om	
de	 zenuwen	 aangevallen	 en	 beschadigd.	
Hierdoor	 komen	 signalen	 van	 en	 naar	 de	
hersenen	 niet	 (goed)	 door,	waardoor	 ver-
lammings-	 en	 uitvalsverschijnselen	 optre-
den.

In	Nederland	hebben	17.000	mensen	MS	en	
elk	jaar	komen	hier	zo’n	1.000	mensen	bij.	
De	 eerste	 symptomen	 treden	 meestal	 op	
tussen	het	20e	en	40e	levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er	is	nog	geen	oplossing	voor	MS.	Onderzoe-
kers	weten	niet	hoe	MS	ontstaat	en	hoe	de	
ziekte	te	genezen	is.	Onderzoek	is	daarom	
hard	nodig.	Nationaal	MS	Fonds	investeert	
de	opbrengst	uit	de	MS	collecte	in	innova-
tieve	onderzoeken	naar	MS.

Word collectant
Help	jij	mee?	Het	coronavirus	heeft	grote	
impact,	 ook	 op	 het	 Nationaal	 MS	 Fonds.	
Door	 de	 maatregelen	 hebben	 we	 onze	
fondsenwervende	 evenementen	 moeten	
uitstellen	of	afgelasten.
Hierdoor	lopen	wij	inkomsten	mis.	MS	staat	
helaas	niet	stil.	Onderzoek	naar	MS	en	onze	
strijd	tegen	MS	moet	doorgaan.

Word	 collectant	 en	haal	 geld	 op	 voor	 on-
derzoek	naar	MS.	Collecteren	is	niet	moei-
lijk	en	kost	maar	twee	uur	van	je	tijd.	En	
het	is	nog	leuk	ook.

Meer	informatie	of	aanmelden:		 	
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren □
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Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds 2020

In	de	week	van	6	tot	en	met	12	september	
vindt	 de	 collecte	 van	 het	 Prinses	 Beatrix	
Spierfonds	plaats.	Het	PBS	financiert	en	sti-
muleert	onderzoek	naar	genezing	en	naar	
verbetering	van	de	kwaliteit	van	leven	van	
de	 200.000	 mensen	 met	 een	 spierziekte	
in	Nederland.	Het	 fonds	krijgt	geen	over-
heidssteun	 en	 is	 afhankelijk	 van	 donaties	
en	de	 inzet	van	vele	vrijwilligers.	De	col-
lecte	 is	 een	 van	 de	 belangrijkste	 inkom-
stenbronnen.

Er	 zijn	 600	 verschillende	 spierziekten.	
Sommige	zijn	dodelijk,	sommige	zijn	erfe-
lijk,	maar	ze	hebben	allemaal	een	verlam-
mend	effect	op	de	 spieren.	De	 spieren	 in	
een	 mensenlichaam	 sturen	 alles	 aan:	 lo-
pen,	zwaaien,	lachen,	ademen.	Een	ziekte	
die	spieren	aantast,	tast	het	hele	lichaam	
en	 daarmee	 ook	 het	 hele	 leven	 van	 een	
persoon	aan.	Wetenschappelijk	onderzoek	
is	dus	het	belangrijkste	wapen	in	de	strijd	
tegen	spierziekten.	Het	grootste	gedeelte	
van	 de	 inkomsten	 van	 het	 Prinses	 Beatrix	
Spierfonds	wordt	dan	ook	daaraan	besteed.	

Omdat	het	fonds,	zoals	gezegd,	geen	sub-
sidie	krijgt	van	de	overheid,	is	het	geheel	
afhankelijk	van	giften	uit	de	samenleving.	
Steun	daarom	dit	werk	en	geef	aan	de	col-
lectant,	want	zonder	geld	geen	onderzoek	
en	 zonder	 onderzoek	 geen	 medicijn.	 In	

deze	bijzondere	tijd	waarin	we	worden	be-
laagd	door	het	 coronavirus	moet	er	 veilig	
worden	gecollecteerd.	De	collectant	houdt	
zijn	bus	met	uitgestrekte	arm	naar	voren.	
Als	 u	 met	 een	 uitgestrekte	 arm	 doneert,	
hanteert	u	samen	een	afstand	van	1,5	me-
ter	en	worden	de	richtlijnen	van	het	RIVM	
in	acht	genomen.

Mocht	u	in	de	week	van	6-12	september	de	
collectant	 missen:	 steunen	 kan	 ook	 door	
een	bijdrage	over	te	maken	op	IBAN:	NL82	
INGB	 0000	 0009	 69	 t.n.v.	 Prinses	 Beatrix	
Spierfonds	 te	Den	Haag.	Als	u	geen	klein-
geld	heeft,	dan	kunt	u	doneren	via	de	IDE-
AL	QR-code	die	u	met	uw	smartphone	kunt	
scannen.	Deze	code	 staat	op	de	collecte-
bus	en	op	het	legitimatiebewijs	van	de	col-
lectant.	Bij	voorbaat	onze	hartelijke	dank	
voor	uw	financiële	bijdrage.

Plaatselijk comité PBS,
Marina Fijen, Erik Gelevert
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Attentiesteen nu al beschadigd

De	officiële	opening	van	de	attentiestenen	
bij	De	Kiosk	sloot	een	mooi	project	af	van	
de	 heemkundekringen	 in	 onze	 gemeente.	
In	deze	Toren-editie	treft	u	over	deze	ope-
ning	een	artikel	aan	van	Ton	Kalkers.
	
Helaas	zagen	we	dat	de	steen	bij	de	pasto-
rie	nu	al	ernstig	beschadigd	is.	Twee	stuk-
ken	er	uit,	krassen	van	waarschijnlijk	een	
veegmachine	en	bobbels	op	het	oppervlak.	
Hopelijk	 gaat	 de	 beschadiging	 van	 deze	
stenen	zo	niet	in	dit	tempo	door.

Redactie Rond de Toren

 °De beschadigde attentiesteen bij de pastorie.  
 (Foto: RdT)

Honden op het pad
Aan	 de	 ruilverkavelingsweg	 tussen	 de	
Kloosterstraat	 en	 de	 Loonse	 Molenstraat	
liggen	wat	weides	 en	 (landbouw)percelen	
die	door	een	aantal	mensen	als	uitlaatveld	
worden	gebruikt.

Het	gebied	is	weliswaar	zeer	aantrekkelijk	
voor	honden,	maar	helaas	geeft	het	uitla-
ten	van	de	honden	overlast	voor	de	eige-
naren	van	deze	percelen.	Mogelijk	ziet	de	
plek	 eruit	 als	 openbaar	 terrein	 aangezien	
er	niet	overal	een	omheining	staat.

Om	voor	eenieder	duidelijk	 te	maken	dat	
het	geen	uitlaatveld	voor	honden	is,	plaatst	
de	gemeente	borden.	Aan	hondenbezitters	
het	 vriendelijk	 verzoek	 om	 dit	 privébezit	
niet	te	betreden	zonder	toestemming.
Meer	 informatie	over	het	hondenbeleid	 in	
de	gemeente	Loon	op	Zand	kunt	u	vinden	
op:	www.loonopzand.nl/hondenbeleid. □

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Taxushaag snoeien in ‘Strijd tegen kanker’

Stichting Taxus Taxi hoopt op 425.000 kilo taxussnoeisel
De	 jaarlijkse	 taxusinzameling	 van	 Stich-
ting	Taxus	Taxi	blijkt	ook	dit	jaar	weer	een	
groot	 succes.	 Inmiddels	 weten	 duizenden	
taxusdonateurs	hun	weg	naar	de	stichting	
te	vinden.	Toch	wil	de	stichting	graag	een	
oproep	doen	aan	alle	mensen	binnen	het	in-
zamelgebied,	om	het	taxussnoeisel	aan	hen	
te	doneren.	De	droogte	tijdens	de	start	van	
het	 inzamelseizoen	 heeft	 ervoor	 gezorgd	
dat	de	taxushaag	minder	snel	is	gegroeid,	
waardoor	de	opbrengt	per	adres	minder	is.	
Extra	hulp	is	daarom	van	harte	welkom!

Doneer alleen bruikbaar snoeisel
Houdt	 bij	 het	 inleveren	 van	 taxussnoei-
sel	 rekening	met	de	knipvoorwaarden	van	
de	stichting.	Zo	is	de	stof	taxol	met	name	
aanwezig	 in	 de	 jonge	 scheuten	 (eenjarig	
snoeisel)	van	de	taxushaag.	Zij	kunnen	hele	
struiken	of	oude	takken	van	een	taxushaag	
dan	ook	niet	gebruiken.	Om	broei	te	voor-
komen	vragen	zij,	om	een	kuil	ter	grootte	
van	een	 voetbal	 te	maken,	 in	de	 gevulde	
tas.	Alle	knipvoorwaarden	en	 instructievi-
deo’s	zijn	terug	te	vinden	via:
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de  
taxusdonateur
De	uitgiftepunten	van	de	Taxus	Taxi	Tas	en	
de	opvangzeilen	worden	druk	bezocht!	Zo	
heeft	 de	 stichting	 o.a.	 in	 samenwerking	
met	de	Welkoop,	Boerenbond	en	Intratuin	
in	het	inzamelgebied	uitgiftepunten	gecre-
eerd.	Zo	is	er	altijd	dicht	bij	huis	wel	een	
plek	te	vinden	waar	deze	materialen	opge-
haald	 kunnen	worden.	Alle	 uitgiftepunten	
zijn	terug	te	vinden	via	de	website:		 	
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus inleveren?
Ook	de	kleine	hoeveelheden	samen	kunnen	
een	groot	verschil	maken!	Op	verschillende	
punten	 heeft	 de	 stichting	 inzamelpunten	
ingericht.	Hier	kan	men,	zonder	afspraak,	
terecht	voor	zowel	het	inleveren	van	klei-
ne,	als	ook	grote	hoeveelheden	taxussnoei-
sel.	 Deze	 zijn	 te	 vinden	 op	 de	 website:	
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
De	 inzamelpunten	 zijn	 op	 de	 website	 in	
oranje	aangegeven.

Meer	 informatie	 over	 het	 inzamelen	 van	
taxussnoeisel	en	de	stichting	Taxus	Taxi	 is	
te	 vinden	 via	www.taxustaxi.nl	 of	 social	
media.	□

De	 stichting	 heeft	 dit	 jaar	 zich	 het	 doel	
gesteld	 425.000	 kilo	 vers	 taxussnoeisel	
in	te	zamelen.	Zij	zijn	al	goed	op	weg	en	
hebben	 op	 dit	moment	 ruim	 218.900	 kilo	
taxussnoeisel	 ingezameld	 goed	 voor	 1824	
chemotherapieën.	Ondanks	deze	prachtige	
opbrengst	 zorgt	 de	 droogte,	 bij	 de	 start	
van	 het	 seizoen,	 ervoor	 dat	 de	 opbrengt	
per	 adres	 minder	 is.	 De	 stichting	 gelooft	
nog	steeds	in	de	mogelijkheid	om	de	doel-
stelling	te	behalen,	máár	daar	hebben	zij	
wel	de	hulp	van	alle	taxusbezitters,	binnen	
het	 inzamelgebied,	 bij	 nodig.	 Inmiddels	
heeft	 de	 stichting	 het	 inzamelgebied	 al-
weer	wat	uitgebreid	en	roepen	zij	middels	
dit	bericht	nogmaals	op	om	zoveel	mogelijk	
taxussnoeisel	te	doneren.
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Aanmelden kan nog!

Schooljaar 2020 - 2021: 
Meer muziek bij de BSO

Naar	de	BSO	en	daar	aan	de	slag	met	mu-
ziek.	Dat	kan	ook	dit	schooljaar!	Je	kunt	je	
weer	 aanmelden	 voor	 steeds	 vijf	muziek-
lessen	waarin	we	nog	interactiever	aan	de	
slag	 gaan	 met	 zingen,	 muziek	 maken	 op	
verschillende	 instrumenten,	 naar	 muziek	
luisteren,	 zelf	 muziek	 gaan	 verzinnen	 en	
nog	veel	meer.
In	het	hele	jaar	zijn	er	vijf	reeksen	van	vijf	
lessen	voor	de	kinderen	uit	groep	1	t/m	7	
(schooljaar	 2020-2021).	 Je	 kunt	 zelfs	 per	
reeks	 bepalen	 of	 je	 meedoet.	 De	 lessen	
worden	gegeven	door	een	nieuwe	docent,	
Juan	Manrique,	en	vinden	op	DONDERDA-
GEN	plaats	bij	de	BSO	van	de	Blokkendoos.

We	 beginnen	 met	 de	 eerste	 vijf	 lessen	
(Blok	 1,	 thema	Muzikale	 spellen)	 op	 don-

derdag	 17	 september	 om	 15.00	 tot	 15.30	
uur	voor	de	leerlingen	van	groep	1	t/m	3	en	
van	15.30	tot	16.15	uur	voor	de	leerlingen	
van	groep	4	t/m	7.
Ben	je	BSO-deelnemer,	dan	kun	je	voor	de	
muziekles	naar	de	BSO	Blokkendoos	komen	
om	daar	iets	te	drinken	en	nog	wat	leuks	te	
doen	totdat	de	muziekles	begint.	Ook	als	je	
die	dag	niet	naar	de	BSO	hoeft.

Ook	 kinderen	 die	 niet	 naar	 de	 BSO	 gaan,	
mogen	meedoen,	maar	let	op:	BSO-kinde-
ren	gaan	voor	en	vol	is	vol!
Een	blok	van	vijf	 lessen	kost	voor	 leerlin-
gen	 van	 groep	1	 t/m	3	 €	 17,50	en	 €	 25,-	
voor	 leerlingen	 groep	 4	 t/m	 7.	 Als	 je	 je	
meteen	voor	het	hele	jaar	opgeeft,	betaal	
je	respectievelijk	€	77,50	of	€	112,50.	Blok	
1	start	op	17	september	2020,	blok	2	op	29	
oktober	 2020,	 blok	 3	 op	 21	 januari	 2021,	
blok	4	op	11	maart	2021	en	blok	5	op	20	
mei	2021.

Wil	je	aan	de	slag	met	muziek,	geef	je	dan	
op.	Vul	onderstaande	strook	in	en	geef	hem	
af	bij	de	BSO	of	lever	hem	in	bij	Bernadette	
Essers-Jacobs,	Gildeweg	87,	Loon	op	Zand.	
Mailen	mag	ook	naar:	 	 	
bernadette_essers@hotmail.com

Naam: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________

School en groep op school in schooljaar 2020/2021: ______________________

Tel: _________________________ E-mail: _____________________________
BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos* )/ Nee*  
*Streep door wat niet van toepassing is.

Ik geef me op voor: Blok 1 / voor alle vijf de blokken.*
Graag aanmelden voor 10 september aanstaande.
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Raad van State beslist eind augustus over gaswinning 
Loon op Zand in Tilburg
De	 geruststellende	 woorden	 die	 Minister	
Eric	Wiebes	 schreef	 op	 30	mei	 2018	 naar	
de	 Tweede	 kamer	 over	 de	 gaswinning	 uit	
de	kleine	velden	waren:	“Het	kabinet	heeft	
nieuwe	 opsporingsvergunningen	 voor	 gas-
winning	 op	 land	 uitgesloten.”	 Die	 gelofte	
wordt	niet	 gehouden:	het	nieuwe	gasveld	
Prospect	in	Tilburg	wordt	ingedeeld	bij	de	
bestaande	 velden	 van	 gaswinning	 Waal-
wijk	 Noord.	 Het	 “Instemmingsbesluit	 van	
de	 	 gaswinning	 in	 Loon	 op	 Zand	 en	 Loon	
op	 Zand	 Zuid”	 wordt	 uitgebreid	 met	 een	
nieuw	veld	in	Tilburg!	Dat	dit	nieuwe	veld	
ontgonnen	 gaat	 worden	 is	 in	 tegenspraak	
met	zijn	belofte	dat	‛nieuwe opsporings-
vergunningen op land zijn uitgesloten’.

Ook	riekt	het	naar	onjuiste	voorlichting	in	
het	winningsplan	over	de	veilige	steenlaag	
van	 500	meter.	 De	 afsluitende	 laag	 is	 ter	
hoogte	van	het	breukvlak	geen	500	meter,	
zoals	in	dat	winningsplan	wordt	geschreven	
en	middels	 tekening	 linksonder	wordt	 ge-
toond.	Door	een	breuk	ter	plaatse	van	de	
gaswinning	is	deze	beschermende	laag	tot	
nul	gereduceerd.	Zie	de	door	mij	gecorri-
geerde	 tekening	 (rechts)	 in	 het	winnings-
plan.	Correctie	is	gedaan	op	grond	van	het	

feit	dat	de	grondlaag	niet	 samendrukbaar	
is.	 Dus	 zal	 de	 afsluitende	 laag	 van	 500	
meter	ook	meebewegen	met	de	breuk	en	
deze	tot	0	meter	reduceren,	gezien	de	hel-
lingshoek.	Het	argument	dat	de	gaswinning	
onder	 een	 steenlaag	 van	 500	meter	 zit	 is	
onjuist!

Een	aantal	van	circa	22	tegenstanders	heb-
ben	in	de	rechtszitting	op	26	juni	jl.	van	de	
Raad	van	 State	beargumenteerd	dat	deze	
gaswinning	moet	stoppen.	Dit	zijn	belang-
rijke	 vertegenwoordigers	 van	 de	 burgerij	
en	 bedrijven:	 Provincie	 Noord-Brabant,	
Samenwerkende	 wijkraden	 Nieuw	 Noord,	
Gemeentes	Tilburg,	Loon	op	Zand	en	Waal-
wijk,	 Cassade,	 Efteling,	 Waterschappen,	
Petrochemical	Pipeline	Services	B.V.,	Bur-
gerinitiatiefgroep	 ‛Stop	 Gas	 in	 Loon’	 Pe-
ter	 Flohr	 en	 Inwonersgroep	 Scorpius	 Loon	
op	 Zand.	 Het	 veldvooruitzicht	 (prospect)	
wordt	door	iedereen,	met	uitzondering	van	
Vermilion	 en	 het	 Ministerie	 van	 Economi-
sche	Zaken,	niet	gewenst	en	ook	niet	door	
de	 burgers:	 4.500	 inwoners	 van	 Loon	 op	
Zand	en	35.000	van	Tilburg-Noord.

Namens de Inwonersgroep Scorpius,
Cor van Dijk
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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	 23.00	
uur.	 In	 het	weekend	bereikbaar	 voor	 spoedge-
vallen	van	08.00	uur	tot	23.00	uur.
Vanaf	23.00	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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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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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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BORRELHAPJES EN-PLANKEN 
BBQ OP UW FEEST 

MAALIJDSERVICE MET  
WEEKEND SOEP 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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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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	 Kuip	 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.	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
Nr.	18	verschijnt	op	25	november	 17	november	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.

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.

5 Loonse	golfdag	om	12.00	uur	op	de	
baan	bij	Prise	d’eau.	Opgeven	uiter-
lijk	op	28	augustus	via:	j.verbossen@
home.nl.	Zie	ook	pagina	53.

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

7 Informatiebijeenkomst	 nieuwe	 do-
norwet	 van	 19.00	 tot	 20.30	 uur.	
Locatie:	 de	 Bibliotheek	 Waalwijk,		
Wilhelminastraat	4a,	entree	gratis.

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

13 Koffieconcert	‛Del	Pueblo’	met	gita-
rist	Glenn	 de	 Roo	 –	 Het	Witte	 Kas-
teel.	om	11.00-12.30	uur.

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	 unieke	
kunstevent	‛Zicht	op	Loon’.

27 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

Oktober
3 5de	editie	Loonse	Dorps	Kwis	is	van-

wege	corona	verzet	naar	2021.

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

11 Concert	 ‛Meli	 Melo’	 door	 Tango	 Y	
Canciones	 om	 11.30-12.30	 	 uur	 in	
Het	Witte	Kasteel.

14 20.00	uur:	Mahjong	(leren)	spelen	in	
Café	De	Kiosk.

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

November
1 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	Het	Witte	Kasteel,	Kaatsheu-
velse	IJsbaan	(met	de	fiets).

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

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 



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

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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