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

Solidariteit
Toen	we	in	het	voorjaar	werden	geconfronteerd	met	de	eerste	officiële	coronameldingen,	
stond	op	dat	ogenblik	nog	niemand	erbij	stil	wat	deze	aankomende	crisis	ons	zou	brengen.	
Na	de	aankondiging	van	de	 ‘lockdown’,	waarbij	Nederland	voor	een	groot	gedeelte	op	
slot	ging	en	gevraagd	werd	om	in	gezamenlijkheid	het	probleem	te	lijf	te	gaan,	miste	die	
gevraagde	solidariteit	zijn	doel	niet.	Het	aantal	overlijdens	en	ziekenhuisopnames	 liep	
drastisch	terug.	Het	ging	zelfs	zó	goed,	dat	na	verloop	van	enkele	weken	weer	de	nodige	
versoepelingen	konden	worden	doorgevoerd.

Maar	die	solidariteit	begon	na	verloop	van	tijd	toch	de	nodige	scheurtjes	 te	vertonen,	
mede	gesteund	door	groeperingen	die	het	relatief	strenge	beleid	ondermijnden	met	hun	
publieke	optreden	en	dat	beleid	zelfs	aanvochten	tot	aan	de	rechter	toe.	Hun	‘burgerlijke	
ongehoorzaamheid’	leverde	niet	alleen	medestanders	op	die	ook	liever	gingen	feesten	en	
‘uit	hun	dak	gaan’,	zonder	zich	te	realiseren	wat	dit	voor	anderen	zou	kunnen	betekenen,	
maar	zeker	ook	tegenstanders	die	zich	terecht	zorgen	maken	over	hun	gedrag.	Gelukkig	
laat	het	zich	aanzien	dat	de	ontwikkeling	van	een	vaccin	voorspoedig	verloopt	en	dat	we	
eind	dit	jaar,	of	zeker	in	de	eerste	maanden	van	het	volgend	jaar	erover	kunnen	beschik-
ken.
Maar	denk	niet	dat	met	de	komst	van	het	lang	verwachte	vaccin	de	problemen	zijn	op-
gelost,	want	 tegen	die	 tijd	beginnen	de	gevolgen	van	deze	pandemie	zich	pas	echt	 te	
manifesteren.	Toegegeven:	we	kunnen	tegen	die	tijd	op	medisch	gebied	het	virus	daad-
werkelijk	bestrijden:	een	bijzonder	hoopvolle	toekomst	voor	ons	allemaal!	Maar	op	econo-
misch	gebied	ligt	het	even	wel	iets	anders.	Een	groot	aantal	ontslagen	en	faillissementen	
zal	zich	tegen	die	tijd	daadwerkelijk	aandienen.	Ook	in	ons	land.	Het	CPB	(Centraal	Plan	
Bureau)	verwacht	vanaf	dit	najaar	een	flinke	toename	van	faillissementen	in	de	nasleep	
van	de	coronacrisis.	In	de	lijst	van	de	meest	kwetsbare	bedrijven	die	gevaar	lopen	alsnog	
failliet	te	gaan,	staat	de	sector	cultuur,	sport	en	recreatie	veruit	bovenaan,	gevolgd	door	
de	horeca.	Ook	wordt	voorspeld	dat	in	de	sector	landbouw	zware	klappen	gaan	vallen.	Het	
gevolg,	los	van	de	ellende	die	de	eigenaren	van	deze	bedrijven	moeten	doormaken,	is	dat	
die	faillissementen	leiden	tot	ontslagen	die	weer	leiden	tot	heel	veel	zorgen	bij	hen	die	
het	aangaan	om	het	hoofd	financieel	boven	water	te	houden.

Er	zijn	economen	die	de	mening	zijn	toegedaan	dat	Nederland	weer	relatief	snel	uit	deze	
economische	crisis	kan	komen.	Een	oplossing	om	dat	te	bereiken	vraagt	niet	alleen	om	
een	juiste	en	weloverwogen	politieke	aanpak,	maar	zeker	ook	de	inzet	van	ons	allemaal:	
ieder	op	zijn	of	haar	eigen	manier.	Wellicht	dat	de	jongeren,	die	nu	hun	‘vrijheid’	via	de	
rechter	afdwingen,	zich	dan	ook	verantwoordelijk	voelen	om	tegen	die	tijd	hun	aandeel	
te	leveren	in	het	‘nieuwe	normaal’	dat	ons	te	wachten	staat.	Wat	zou	het	mooi	zijn	om	in	
die	gezamenlijke	solidariteit	te	werken	aan	een	gezond	Nederland!
Veel	leesplezier	met	deze	Toren-editie!
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Natuurlijk weet je wel wie het is. Het is 
die van die, die altijd zus en zo. Maar wat 
weet je eigenlijk nog meer? Aan de hand 
van iemand zijn platenkast maken we 
graag verder kennis. Deze editie de vijf 
sleutelplaten van Influenza (ontstaan en 
datum onbekend).

Influenza.	Beter	bekend	als	‘de	griep’.	Ie-
dereen	 is	daar	bekend	mee.	Maar	wat	we	
vaak	de	griep	noemen	is	meestal	niet	meer	
dan	een	flinke	verkoudheid.	‘Echte	Griep’	
is	heel	wat	ingrijpender	dan	een	snotneus	
alleen.	Het	plan	voor	deze	platenkast	was	
een	 gesprek	met	 Covid-19.	Het	 heeft	 ons	
wereldwijd	 in	 zijn	 greep,	 maar	 waarom?	
Helaas	was	Covid	zelf	niet	bereikbaar	voor	
commentaar,	“te	druk”.	Daarom	ging	ik	in	
gesprek	met	 Influenza,	 ofwel	 ‘Grootvader	
Griep’.	Over	de	manier	waarop	hun	familie	
te	werk	gaat	en	de	radicalisering	van	een	
jongere.
Eerste plaat
“Voordat	ik	mijn	eerste	plaat	noem,	wil	ik	

eerst	 kort	 iets	
over	 onze	 wer-
king	 vertellen”	
steekt	 Grootva-
der	 Griep	 van	
wal.	 “Dan	wordt	
vanzelf	 duidelijk	
waarom	die	plaat	
zo	 toepasselijk	
is.	 Het	 kenmerk	
van	 ons	 virus-
sen	 is	 dat	 wij	

een	gastheer	nodig	hebben	om	te	overle-
ven.	Dat	zal	ik	uitleggen.	Eigenlijk	kunnen	
wij	 zelf	niet	 zoveel	meer	dan	een	beetje	
rondwaaien	in	waterdruppels	zodat	we	niet	
uitdrogen.	We	hebben	het	graag	warm	en	
houden	 van	 vochtige	 plekjes.	 Die	 vinden	
we	het	fijnste	en	zijn	het	makkelijkst	om	
binnen	te	dringen.	

Neuzen,	monden,	ogen	en	jazeker	ook	de	
genitaliën	 zijn	 warm,	 vochtig	 en	 worden	
vaak	druk	bezocht	door	klamme	handen	en	
vlugge	 vingers.	 Eenmaal	 binnen	 gaan	 wij	
direct	opzoek	naar	een	cel	waar	wij	in	kun-
nen	wonen.	Dat	noemen	we	onze	gastheer,	
maar	 ik	moet	je	bekennen,	de	realiteit	 is	
dat	we	die	cel	snel	volledig	overnemen.	We	
vermeerderen	ons	daar	en	dan	zijn	we	 in	
no	time	met	een	paar	duizend.	Als	je	dan	
vraagt	naar	de	eerste	plaat,	dan	is	ons	lijf-
lied	 ‘Binnen’	 van	 Marco	 Borsato.	 Die	 be-
zingt	eigenlijk	perfect	wat	wij	doen:	Alles	
lijkt	veranderd	/	M’n	buik	doet	raar	en	ik	
voel	me	vreemd	/	En	 ik	 vraag	me	af	wat	
dit	gevoel	veroorzaakt	heeft	/	Ik	lijk	gek	te	
worden	/	En	de	reden	dat	ben	jij	/	Je	bent	
binnen!	Nou	dat	gaat	dus	over	ons.”

Beste plaat
Ik	 heb	 de	 vraag	 nog	maar	 amper	 gesteld	
en	Grootvader	Griep	begint	direct	 te	 zin-
gen:	“Visite!	Visite!	Een	huis	vol	visite!	Dat	
is	wat	mij	betreft	de	beste	plaat	ooit	ge-
maakt.	Weet	 je	wat	het	 is?	Visite	 lijkt	zo	
onschuldig.	Visite	zijn	bekenden,	vrienden,	
gelijkgestemden.	Visite	heeft	het	goed	met	
je	voor.	Visite	is	gezellig!	Was	het	vroeger	
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nog	weleens	moeilijk	voor	ons	om	de	over-
steek	 van	 de	 ene	 persoon	 op	 de	 andere	
te	maken,	 dan	 is	 dat	 tegenwoordig	 super	
simpel.	Kijk,	vroeger	gaven	mensen	elkaar	
vaak	 alleen	 een	 enigszins	 afstandelijke	
hand.	Dan	had	je	maar	een	heel	kort	mo-
ment	om	over	te	springen.	Vanaf	de	jaren	
’80	werd	er	steeds	meer	gezoend,	al	waren	
dat	wel	wat	zuinige	Hollandse	zoenen.	Het	
was	meer	naast	iemands	oor	smakken	dan	
dat	het	voor	ons	een	goed	contactmoment	
was.	Dan	zoenen	de	Fransen	veel	beter	bij	
ontmoetingen.	Tegenwoordig	 vliegt	 ieder-
een	elkaar	meteen	om	de	nek.	Bekenden	of	
onbekenden,	het	maakt	allemaal	niet	uit,	
er	wordt	heel	wat	geknuffeld	én	de	kwali-
teit	van	de	zoenen	is	véél	beter	geworden.		
Ideaal	voor	ons.”

“Dat	 jullie	 minister-president	 nu	 heeft	
gezegd	 dat	 je	 niet	 zoveel	 mensen	 meer	
over	de	vloer	mag	hebben	[op	moment	van	
schrijven	zes	gasten,	red.]	 is	dus	een	bij-
zonder	logische	en	slimme	maatregel.	Niet	
fijn	voor	Covid,	maar	ik	snap	het	vanuit	zijn	
positie.	Hij	heeft	de	taak	om	het	Covid	zo	
moeilijk	 mogelijk	 te	 maken	 en	 probeert	
hem	 zelfs	 volledig	 de	 kop	 in	 te	 drukken.	
Dan	moet	je	de	sprong	voor	Covid	onmoge-
lijk	proberen	te	maken.”

Covid
Daarover	gesproken.	Het	idee	was	dat	ik	Co-
vid	zelf	zou	spreken,	maar	deze	weigerde	
elk	commentaar.	Kunt	u	ons	als	Grootvader	
Griep	 misschien	 wat	 meer	 vertellen	 over	
Covid	 en	 zijn	 achtergrond?	 “Ik	 ken	 Covid	
natuurlijk	al	sinds	het	begin	van	zijn	ont-
wikkeling.	Maar	toen	ik	zag	wat	hij	in	Wu-
han	aanrichtte	schrok	ik	daar	zelf	ook	van.	
Ik	ken	Covid	als	een	heel	 leergierig	virus.	
Hij	wilde	 altijd	 alles	 heel	 precies	weten.	
Stelde	 altijd	 honderden	 vragen.	 Waarom	
Herpes	 Simplex	 zo	 goed	 op	 lippen	werkt,	
waarom	 Herpes	 Zoster	 (die	 jullie	 Gordel-
roos	 noemen)	 altijd	 maar	 één	 lichaams-
helft	 te	 grazen	 neemt.	Waarom	Hepatitis	

A	zo	goed	in	voedsel	overleeft	en	Hepatitis	
C	 niet	 anders	 dan	 via	 bloed	 van	 het	 ene	
lichaam	naar	het	andere	kan.	Ga	zo	maar	
door.	Nooit	had	hij	géén	vragen.	Dat	maakt	
je	 trots	 als	 grootvader.	 Die	 nieuwsgierig-
heid	werkt	aanstekelijk	en	het	is	vaak	best	
moeilijk	om	uit	te	leggen	‘waarom’	of	‘hoe’	
iets	precies	werkt.	Je	denkt	zelf	ook	weer	
opnieuw	over	dingen	na.”

Ogenschijnlijke eenvoud
“Vaak	 zei	 hij:	 als	 ik	 later	 groot	 ben,	 dan	
word	ik	een	supervirus!	Je	moet	weten	dat	
ik	dat	als	grootvader	natuurlijk	al	heel	vaak	
had	gehoord,	ik	kende	dat	jeugdige	bravou-
re,	dus	ik	had	niet	meteen	iets	in	de	gaten.	
Maar	gaandeweg	zag	ik	dat	hij	wel	degelijk	
heel	 serieus	aan	de	slag	was	gegaan.	Wat	
zo	bijzonder	is	aan	zijn	werking	is	de	ogen-
schijnlijke	eenvoud.	Ze	hebben	hem	in	het	
verleden	veel	uitgelachen	omdat	hij	niets	
bijzonders	deed.	Zijn	hele	presentatie	was	
als	de	zoveelste	verkoudheid.	Niemand	zag	
dat	 hij	 achter	 die	 verkoudheid	 een	 heel	
ingewikkeld	 systeem	 had	 verstopt.	 Een	
systeem	 dat	 niet	 bij	 iedereen	 in	 werking	
treedt,	maar	dat	áls	het	in	werking	treedt	
dodelijk	 kan	 zijn.	 Die	 onvoorspelbaarheid	
is	 ingenieus,	maar	veel	te	radicaal	en	ver	
over	de	grens.	Het	maakt	hem	ook	ontzet-
tend	 ingewikkeld	 om	 te	 bestrijden.	 Laat	
me	dat	uitleggen.”
Zijn ontwerp is niet logisch
“Covid	 heeft	 zich	 goed	 verdiept	 in	 jullie	
mensen.	 Jullie	 houden	 van	 duidelijkheid.	
Het	is	of	dit,	of	dat.	Zodra	het	grijs	wordt	
haken	jullie	heel	snel	af.	Dan	moeten	jul-
lie	meer	je	best	doen	om	het	te	begrijpen,	
meer	informatie	tot	je	nemen	en	daar	zijn	
jullie	als	soort	met	elkaar	nou	eenmaal	niet	
zo	goed	in.	Dat	had	Covid	al	heel	snel	in	de	
gaten.	Daarom	heeft	hij	er	in	zijn	ontwerp	
voor	gezorgd	dat	het	níet	duidelijk	is.	Dat	
het	verwarrend	is.	Dat	het	niet	logisch	is.	
Dat	het	 soms	heel	ernstig	 is	en	 soms	niks	
voorstelt.	 Wat	 er	 dan	 namelijk	 gebeurt,	
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is	dat	jullie	mensen	andere	erva-
ringen	 opdoen	 met	 dezelfde	 ge-
beurtenis.	Je	kunt	het	vergelijken	
met	de	recensies	op	Zoover.	Over	
dezelfde	locatie	lees	je	zowel	dat	
het	 de	 hemel	 als	 de	 hel	 is.	 Om-
dat	mensen	andere	ervaringen	op-
doen.”

Tweespalt
“Door	 zich	 als	 virus	 bij	 verschil-
lende	 personen	 anders	 voor	 te	
doen	 zorgt	hij	 voor	 verschillende	
ervaringen.	 Op	 die	manier	werkt	
hij	onderschatting	en	nonchalance	
in	 de	 hand	 en	 zo	 ondermijnt	 hij	
jullie	 beleidsmakers.	 ‘Het	 valt	 tenslotte	
allemaal	wel	mee’	is	het	gevoel.	Neem	nu	
de	 jongeren.	 Zij	 worden	 nauwelijks	 ziek,	
dus	 is	 de	 relevantie	 van	 de	 richtlijnen	
voor	hen	logisch	ver	weg,	maar	zij	dienen	
wel	 als	 prima	 taxi	 voor	 Covid.	 Een	 ande-
re	 groep	 die	 hij	 slim	 heeft	 geanalyseerd	
zijn	 ‘de	ouderen’.	Hij	weet	dat	heel	veel	
ouderen	 zich	 niet	 oud	 voelen	 –	 ze	 komen	
nog	goed	mee	op	de	fiets	–	en	voelen	zich	
daarom	niet	aangesproken	tot	de	maatre-
gelen.	‘Die	gelden	niet	voor	mij’.	Zij	blij-
ven	overal	naartoe	gaan.	Het	lijkt	wel	alsof	
hun	angst	om	zich	aangesproken	te	voelen	
als	‘oudere’	groter	is	dan	voor	het	krijgen	
van	Covid.	Het	is	als	met	iedere	vorm	van	
radicalisering.	 Mensen	 lijken	 het	moeilijk	
te	vinden	om	een	gedeeld	probleem	te	ac-
cepteren	en	zoeken	de	oplossing	liever	bij	
een	ander.	Dat	 is	volledig	 in	het	voordeel	
van	Covid.”
Meest dierbare plaat
“Als	virussen	hebben	wij	een	slechte	naam.	
Dat	begrijp	ik	heel	goed.	Wij	veroorzaken	
ziekten.	Als	gezegd:	we	maken	cellen	ka-
pot	om	ons	te	verspreiden.	We	zijn	anders	
dan	 bacteriën	 die	 op	 zichzelf	 kunnen	 be-
staan,	wij	overleven	alleen	maar	door	ons	
in	een	gastheer	te	vestigen.	Toch	bedoelen	
wij	het	niet	slecht.	Nee	serieus,	dat	wil	ik	

toch	 graag	 even	 kwijt,	 door	 onze	 aanwe-
zigheid	trainen	wij	jullie	immuunsysteem,	
jullie	weerstand.	We	houden	dat	 systeem	
scherp	zodat	het	niet	in	slaap	sukkelt.	Het	
klinkt	misschien	 gek,	maar	 jullie	 zijn	 ons	
dierbaar.	 Om	 de	 simpele	 reden	 dat	 wij	
zonder	jullie	niet	kunnen	bestaan.	Voor	de	
meest	dierbare	plaat	dacht	ik	daarom	eerst	
aan	 ‘With	 Or	 Without	 You’	 van	 U2,	 maar	
heb	 toch	 gekozen	 voor	 ‘Fever’	 van	 Peggy	
Lee.	You	give	me	fever	/	When	you	kiss	me	
/	Fever	when	you	hold	me	tight	/	Fever	In	
the	mornin’,	a	fever	all	through	the	night”
Pandemie
“Je	kunt	ons	virussen	zeker	niet	over	één	
kam	scheren	door	te	stellen	dat	ons	enige	
doel	 jullie	 vernietiging	 zou	 zijn.	 Dat	 zijn	
echt	 de	 uitzonderingen.	 We	 houden	 jul-
lie	 immuunsysteem	scherp	en	daarbij	zijn	
jullie	 mensen	 slim.	 Jullie	 artsen	 en	 on-
derzoekers	 ontdekken	 vaak	 heel	 snel	 op	
welke	manier	 zij	 een	 nieuw	 virus	 kunnen	
bestrijden.	Dát	is	eigenlijk	het	spel	dat	we	
spelen.	Maar	soms…”	En	hier	valt	Grootva-
der	Griep	even	stil	en	ik	merk	dat	hij	het	
lastig	 vindt	 de	 juiste	 woorden	 te	 vinden.	
Geëmotioneerd	 gaat	 hij	 verder:	 “…	 soms	
zijn	er	onder	ons	die	te	ver	doordraven	in	
dat	 spel.	 Die	 de	 regels	 niet	 respecteren.	
Die	niet	meer	naar	anderen	luisteren.	Niet	
voor	rede	vatbaar	zijn.	Zij	trekken	hun	ei-
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gen	plan	en	 gaan	 steeds	een	 stap	 verder.	
Tot	het	mis	gaat.	Dat	hebben	we	in	het	ver-
leden	eerder	gezien…	Het	is	een	tijd	rustig	
geweest,	 maar	 nu	 heeft	 Covid	 daadwer-
kelijk	 een	 pandemie	 veroorzaakt…	 Jaren	
waren	er	signalen	die	jullie	(maar	ook	 ik)	
niet	serieus	hebben	genomen.	We	stonden	
erbij	en	keken	ernaar.	Het	is	moeilijk	om	te	
beseffen	dat	ikzelf	niet	bij	machte	was	om	
Covid	 tot	 een	 ander	 inzicht	 te	 brengen…	
Ik	weet	ook	niet	altijd	meer	welke	taal	de	
jeugd	spreekt.	Wist	ik	maar	wat	ik	anders	
had	kunnen	doen…”

Plaat voor elke dag
“Hier	heb	ik	een	oudje	uitgekozen:	‘I	Wan-
na	Hold	Your	Hand’	van	The	Beatles.	Jullie	
deskundigen	 erkenden	 terecht	 direct	 het	
gevaar	 in	 dat	 eenvoudige	 en	 vriendelijke	
gebaar.	 Wij	 virussen	 gaan	 letterlijk	 van	
hand	 tot	 hand.	 Jullie	 zitten	 de	 hele	 dag	
overal	 aan	 en	 –	 het	moet	 gezegd	 –	 jullie	
hygiëne	laat	feitelijk	behoorlijk	te	wensen	
over.	Als	 jullie	gewend	waren	aan	handen	
wassen,	 dan	 wasten	 jullie	 je	 handen	 nu	
niet	‘kapot’	zoals	jullie	minister-president	
het	 zegt.	 Dan	 waren	 die	 handen	 gewoon	
gewend	om	gewassen	te	worden	als	jullie	
thuiskomen,	 naar	 de	 wc	 zijn	 geweest	 of	

aan	tafel	gaan.	Fatsoenlijk	je	handen	was-
sen	heeft	niks	met	smetvrees	te	maken.	Als	
je	mij	vraagt	hoe	jullie	Covid	moeten	be-
strijden	dan	heb	ik	feitelijk	weinig	nieuws	
toe	 te	 voegen	 aan	 datgene	 wat	 jullie	 al	
maanden	wordt	verteld.	In	essentie	werkt	
Covid	 niet	 anders	 dan	 zijn	 broeders	 en	
zusters.	 Het	 is	 zijn	 verschijningsvorm	 die	
jullie	misleidt.	Trap	er	niet	in	en	blijf	con-
sequent.	Neem	je	verantwoordelijkheid	en	
los	het	probleem	samen	op.”

Dan denk ik aan Loon
Voordat	we	afsluiten	ben	ik	erg	benieuwd	
welke	plaat	Grootvader	Griep	bij	Loon	op	
Zand	 heeft	 uitgekozen.	 “Dat	 was	 makke-
lijk,	hier	moest	 ik	wel	voor	 ‘De	Toreador’	
kiezen.	Dat	werd	hier	met	Carnaval	bijna	
continue	 gedraaid.	
Het	 heeft	 ook	 die	
lekkere	 après-ski	
sfeer,	want	 je	moet	
weten	 dat	 tijdens	
het	 wintersportsei-
zoen	van	‘19/’20	Co-
vid	zich	al	ruim	ver-
spreidde.	De	kans	 is	
groot	dat	 in	de	toe-
komst	 het	 antwoord	
op	 de	 triviantvraag	
waar	de	Nederlandse	patiënt	 zero	van	de	
pandemie	 van	 2020	 vandaan	 kwam	 ‘Loon	
op	Zand’	zal	zijn,	maar	dat	had	evengoed	
een	andere	plaats	kunnen	zijn.	Leuk	detail:	
de	 naam	 van	 de	maker	 van	 het	 origineel	
van	 De	Toreador	 doet	 nog	 aan	 een	 ander	
bekend	virus	denken.	Zoek	maar	eens	op!”	
En	weg	is	Grootvader	Griep…

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

Redactie: Hans Schleiffert
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‘Bos & Duin-trainingen’ van Anna van den Dobbelsteen:

Bewegen in combinatie met aandacht  
voor voeding en leefstijl
Het	doel	van	dit	artikel:	Anna	van	den	Dobbelsteen	wil	graag,	nu	de	zomer-
vakantie	voorbij	is,	nogmaals	haar	in	juni	jongstleden	opgestarte	sportles-
sen,	onder	de	aandacht	brengen.	‛Bos &	Duin-trainingen’:	 lekker	buiten	
bewegen,	energieke	workouts	 speciaal	voor	vrouwen,	dag	en	tijdstip	 in	
overleg.	Laagdrempelig,	geen	vaste	abonnementen	maar	een	rittenkaart.			

Wie is Anna?
Ik	kan	het	hierbij	laten	en	wil	meer	infor-
matie	 over	 haar	 trainingen.	 Het	 zou	 een	
unicum	zijn,	zo	kort	van	stof,	dat	moet	in	
de	krant,	of	in	dit	geval	in	Rond	de	Toren.	
Maar	dan	doe	ik	de	gedreven	Anna	absoluut	
tekort	 en	bovendien	 zijn	er	wellicht	 toch	
nog	 vragen.	Wie	 is	 die	Anna	 dan,	 kunnen	
we	haar	kennen,	is	dat	een	Loonse,	wordt	
er	 echt	 altijd	 buiten	 gesport,	 is	 het	 echt	
alleen	voor	vrouwen,	zijn	mannen	niet	wel-
kom?

Laat	 ik	 beginnen	 bij	 de	 persoon	Anna	 41	
lentes	jong,	sinds	twee	jaar	woonachtig	in	
Loon	op	Zand,	dus	nee,	geen	geboren	Loon-
se.	Voor	de	liefde	vanuit	de	grote	stad	Rot-
terdam,	met	een	tussenstop	in	Eindhoven,	
naar	ons	mooie	dorp	gekomen	samen	met	
(nu)	 elfjarige	 dochter	 Lisa.	 Dat	 was	 best	
even	wennen,	maar	ze	hebben	het	enorm	
naar	hun	zin.	Samen	met	die	liefde	(Kees)	
heeft	 ze	 een	 zoontje:	 Joshua	 van	 acht	
maanden.	 Kees	 heet	 Van	 Wijk,	 ook	 geen	
echte	Loonse,	een	jaar	of	vier	geleden	 in	
Loon	neergestreken.	Is	die	vraag	ook	met-
een	beantwoord.

Ook heren zijn welkom!
Anna	 studeerde	 aan	 de	 dansacademie	 in	
Rotterdam	waar	 de	 passie	 voor	 pilates	 al	
is	ontstaan.	Ze	werkte	een	aantal	jaar	als	
professioneel	 danser	 bij	 verschillende	 ge-
zelschappen,	was	op	een	gegeven	moment		
helemaal	 klaar	 met	 het	 afhankelijk	 zijn	

van	audities	en	ging	zich	richten	op	het	ge-
ven	van	sportlessen.	In	de	vijftien	jaar	die	
volgden	werkte	ze	als	sportdocent,	docent	
klassiek	pilates	en	personal	trainer.	Ze	gaf	
les	 bij	 sportscholen,	 maar	 ook	 aan	 eigen	
groepen	op	verschillende	locaties	in	en	om	
Rotterdam.

“Ik	was	 natuurlijk	 echt	 niet	 de	 enige	 die	
dat	deed,	je	merkt	gaandeweg	dat	je	be-
paalde	mensen	aantrekt,	dat	je	een	soort	
specialisatie	 opbouwt,	 op	 een	 of	 andere	
manier	had	ik	heel	vaak	voornamelijk	vrou-
wen	in	de	groep,	waardoor	ik	veel	ervaring	
heb	 opgebouwd	 met	 het	 begeleiden	 van	
vrouwen.	Het	is	absoluut	niet	zo	dat	heren	
niet	 welkom	 zijn,	 heren	 kunnen	 zich	 ze-
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ker	melden	voor	een	individuele	training.”	
Anna	deelt	graag	haar	ervaringen,	ideeën,	
bevindingen	 en	 feiten	 over	 sporten	 in	 de	
buitenlucht:	“Bij	sporten	in	de	buitenlucht	
maak	je	meer	endorfine	aan,	een	stofje	dat	
medeverantwoordelijk	 is	 voor	 een	 gevoel	
van	geluk.
Een	natuurlijke	omgeving	zorgt	voor	meer	
rust	in	je	hoofd,	dit	werkt	stress	verlagend,	
je	kunt	scherper	nadenken	en	je	beter	con-
centreren.	 Je	 voelt	 je	 actiever	 en	 fitter.	
Zonlicht	zorgt	voor	aanmaak	van	vitamine	
D:	goed	voor	de	botten.	Door	de	wisselende	
weersomstandigheden	 is	 elke	 training	 an-
ders,	 waardoor	 je	 gemiddeld	 meer	 calo-
rieën	verbrandt.”

Balans, geluk, energie
Anna	 wil	 het	 bewegen	 in	 de	 buitenlucht	
combineren	met	aandacht	voor	voeding	en	
leefstijl,	een	 totaalpakket	dus.	Door	haar	
dansachtergrond	heeft	 ze	veel	kennis	 van	
voeding,	een	studie	in	die	richting	staat	op	
haar	 wensenlijstje.	 Haar	 missie:	 BALANS	
GELUK	ENERGIE.	“Ik	wil	(vrouwen)	helpen	
om	de	juiste	balans	(terug)	te	vinden	of	te	
houden,	 binnen	hun	eigen	 levensstijl	met	
alles	wat	 daarbij	 komt	 kijken.	 Stukje	 be-
wegen,	 stukje	 voeding,	 stukje	 leef-
stijl.”
Anna	heeft	vooralsnog	geen	‘binnenlo-
catie’,	 dus	 ja,	 de	 lessen	 zijn	 in	 prin-
cipe	altijd	buiten.	Tenzij	 het	door	de	
weersomstandigheden	 bijvoorbeeld	
te	 gevaarlijk	 is.	 Voor	 de	 lessen	 in	 de	
avond	is	het	straks	natuurlijk	te	donker	
in	het	bos	en	de	duinen,	op	de	invulling	
daarvan	wordt	nog	gebroed.

De	naam	BOS	&	DUIN	trainingen	is	ont-
staan	toen	Anna	kennismaakte	met	de	
prachtige	Loonse	duinen	en	bossen.	Ze	
vertelt	 over	 die	 kennismaking:	 “Oohh	
die	duinen,	ik	wil	daar	iets	mee!	Eerlijk	
gezegd	door	corona	heb	ik	uiteindelijk	
de	stap	genomen.	Dit	 is	het	moment,	
en	 BAM,	 ik	 ben	 begonnen.”	 Ze	 geeft	

aan	er	enorm	veel	zin	in	te	hebben	om	haar	
klantenkring	 uit	 te	 breiden,	 ook	 enorm	
spannend	 wat	 de	 Loonse	 bevolking	 ervan	
gaat	vinden	en	vooral	belangrijk	óf	ze	inte-
resse	hebben.	Maar	haar	passie	is	te	groot	
om	zich	door	eventuele	beren	op	de	weg	
te	laten	weerhouden.	Ik	ben	in	ieder	geval	
enthousiast	en	zeker	van	plan	me	eens	te	
wagen	aan	een	buitentraining	‘by	Anna.’

Bruggetje
Inmiddels	is	blije,	relaxte	zoon	Joshua	wak-
ker,	idem	dochter	Lisa	thuis	van	school,	kit-
ten	Noodle	geïnteresseerd	in	de	draad	van	
mijn	oplader	en	mijn	tas.	Wat	een	gezellig-
heid	aan	de	Doelen	in	Loon,	mooi	bruggetje	
naar	het	begin	van	dit	schrijven:	het	DOEL	
van	dit	artikel,	weet	je	het	nog?	Heel	kort	
samengevat:	 Bewegen	 in	 de	 Buitenlucht	
onder	begeleiding	van	zeer	ervaren	en	ge-
dreven	juf	Anna.

Informatie	en	aanmelding	via	telefoon	06-
24895801 of	 annavandendobbelsteen@
gmail.com.	Ook	te	vinden	op	facebook	en	
Insta:	Annabodyfoodmind.

Redactie: Petra Holsheimer
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Een bijzondere ‘Nacht van Loon’
De	42ste	editie	van	de	‘Nacht	van	Loon’	zal	
de	 geschiedenis	 ingaan	 als	 een	 wel	 héél	
bijzondere.	Niet	alleen	omdat	deze	uitge-
steld	werd	naar	de	nacht	van	5	op	6	sep-
tember	vanwege	corona,	maar	ook	omdat	
vanwege	datzelfde	corona	alles	anders	was	
dan	gebruikelijk	bij	dit	 jaarlijkse	wandel-
gebeuren.

Omdat	 heel	 veel	 geïmproviseerd	 moest	
worden	om	te	voldoen	aan	de	corona	richt-
lijnen	van	het	RIVM,	was	het	voor	de	orga-
nisatie	een	hele	opgaaf	om	toch	alles	goed	
georganiseerd	te	krijgen.	Maar	met	de	no-
dige	 inspanning	 lukte	 dat	 prima	 en	mede	
daardoor	konden	op	zaterdagavond	5	sep-
tember	 de	 deelnemers	 aan	 deze	 loopma-
rathon	toch	vertrekken	met	als	doel	om	in	
de	daaropvolgende	15	uur	zoveel	mogelijk	
meters	te	maken.

Titel mannen voor debutant
De	 weersomstandigheden	 waren	 voor	 de	
deelnemers	niet	 gunstig	 gezind.	De	 regen	
die	 zij	 tijdens	 de	 nachtelijke	 uren	 over	
zich	heen	moesten	laten	gaan,	zorgde	voor	
de	nodige	uitvallers	waardoor	het	deelne-
mersveld	behoorlijk	werd	uitgedund.
Ook	 dit	 jaar	 waren	 er	 de	 nodige	 deelne-
mers,	 zowel	 bij	 de	 mannen	 als	 bij	 de	
vrouwen,	 die	 ook	 aan	 voorgaande	 edities	
van	 ‘de	 Nacht’	 hadden	 deelgenomen.	 Je	

 °Bij de vrouwen was het Gertrude Achterberg, 
die de 42ste ‛Nacht van Loon’ op haar naam 
mocht zetten. (Foto: RdT)

 °Debutant Edwin van Wijngaarden was onbetwist 
de beste bij de mannen en ontving hiervoor de 
nodige prijzen. (Foto: RdT)
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zou	 dus	 kunnen	 verwachten	 dat	 de	 eind-
overwinning	 voor	 een	 van	 die	 lopers	 zou	
zijn.	Bij	de	vrouwen	was	dat	zo:	Gertrude	
Achterberg	 van	de	 organiserende	wandel-
sportvereniging	 ‘Hart	 van	 Brabant’	 zette	
bij	de	vrouwen	de	beste	prestatie	neer	en	
werd	 daarmee	 uitgeroepen	 tot	 winnares	
van	deze	‘Nacht	van	Loon’.	Bij	de	mannen	
verliep	dat	totaal	anders:	debutant	Edwin	
van	Wijngaarden	 kwam,	 zag	 en	 overwon.	
Daarmee	werd	hij	onbetwist	de	beste	van	
deze	wandelwedstrijd:	voorwaar	een	hele	
prestatie!

Nadat	Ad	Leermakers,	 die	 tot	nu	 toe	alle	
edities	 van	 de	 ‘Nacht	 van	 Loon’	 officieel	
heeft	 gelopen,	 mede	 ondersteund	 door	
wethouder	Jan	Brekelmans	de	vele	prijzen	
en	 oorkondes	 namens	 de	 organisatie	 had	
uitgereikt,	 kon	deze	 tot	 slot	 al	meedelen	
dat	de	43ste	‘Nacht	van	Loon’	op	16	en	17	
april	 2021	 wordt	 georganiseerd.	 Tenmin-
ste…	als	corona	geen	roet	in	het	eten	gooit!

Redactie Rond de Toren
 °Alle in de prijs gevallen deelnemers van de  
42ste ‛Nacht van Loon’ bij elkaar. (Foto: RdT)

Yoga  
Voor meer energie en een 

soepeler lichaam 

Yoga geeft je kracht en balans! 

 

Wil je yoga ervaren? Je bent 
welkom voor een proefles. 
 
 
Voor meer info: 
Lydia Dijkshoorn 
06-51760534  
www.openjehart.net 
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Whats in a name
De pilot
In	mei	was	het	75	jaar	gelden	dat	de	Twee-
de	Wereldoorlog	 voorbij	 was.	We	 hebben	
er	weer	 vele	 verhalen	over	 kunnen	horen	
en	 lezen.	Het	heeft	mensen	weer	wakker	
gemaakt.	Vooral	de	ouderen	die	de	oorlog	
nog	hebben	meegemaakt	en	dat	worden	er	
steeds	minder,	worden	weer	herinnerd	aan	
die	 tijd.	 Dat	was	 ook	 het	 geval	 bij	 tante	
Dientje	in	het	verzorgingshuis.	De	herinne-
ringen	bij	haar	aan	die	tijd	kwamen	weer	
scherp	en	soms	pijnlijk	boven	drijven.

Net	 in	die	periode	krijgt	ze	een	brief	van	
de	 manager	 van	 het	 tehuis.	 Ze	 hebben	
weer	iets	bedacht	om	het	makkelijker,	effi-
ciënter	te	maken,	lees	ter	bezuiniging.	Een	
verandering	 m.b.t.	 de	 verzorging	 van	 de	
maaltijd.	Ze	gaan	een	pilot	houden.	Tante	
Dientje	 leest	 de	 brief	 en	 nog	 vol	 zittend	
van	de	oorlogsherinneringen	vertelt	ze	aan	
haar	 dochter	 dat	 er	 hier	 in	 het	 huis	 bin-
nenkort	een	piloot	komt.	En	ze	 is	 iemand	
die	goed	let	op	de	juiste	schrijfwijze,	want	
ze	merkt	meteen	op	dat	het	woord	piloot	
foutief	is	geschreven	is,	er	mist	een	‛o’.

De	piloot	is	nooit	gekomen	en	de	pilot	werd	
een	mislukking.	En	dat	kwam	vast	omdat	de	
manager	zich	niet	goed	had	ingeleefd	in	de	
wereld	van	de	bewoners.	En	als	hij	dat	wel	
had	 gedaan,	 had	 hij	 vast	 zijn	 managers-	
taal	aangepast	en	het	woord	pilot	niet	ge-
bruikt	bij	deze	80-plussers.

Pliepen
Zo	kan	een	o-tje	meer	of	minder	nog	wel	
eens	 vaker	 tot	 verwarring	 leiden.	 Schrijf-	
en	spreektaal	zijn	vaak	toch	niet	hetzelfde.	
Zo	had	de	man	uit	Kaatsheuvel	die	ik	laatst	
sprak	een	verhaal	over	zijn	‛pliepen’.	Hoe-
wel	ik	toch	redelijk	bekend	ben	met	de	af-
wijkingen	 in	het	menselijk	 lichaam	moest	
ik	 toch	 even	 verder	 vragen	 voor	mij	 dui-
delijk	werd	dat	het	hier	om	poliepen	in	de	
blaas	ging.	Whats	in	a	name!!

Lappen in de was
Dat	is	weer	een	heel	ander	onderwerp.	Tot	
diep	in	de	jaren	’60	werden	katoenen	lap-
pen	gebruikt	als	maandverband.	Allereerst	
werden	 ze	 op	 hun	 plaats	 gehouden	 door	
middel	 van	 riemen,	 later	 had	 je	 speciale	
broekjes	nodig.	Ook	waren	er	doeken	die	
om	de	onderbroek	werden	gevouwd	of	die	
met	 een	 drukker	werden	 vastgezet.	 Deze	
werden	na	vervanging	uitgewassen,	hingen	
dan	 aan	 de	waslijn	 te	 wapperen	 en	wer-
den	 daarna	 hergebruikt.	 Daar	 werd	 alle-
maal	niet	zo	openlijk	over	gesproken	in	die	
tijd.	Maar	 tussen	vriendinnen	werden	wel	
zaken	 besproken	 die	 hier	 mee	 te	 maken	
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Waal.	 Tegen	 kerst	 werd	 altijd	 een	 loterij	
in	 het	 dorp	 gehouden	 en	 traditiegetrouw	
kocht	iedereen	loten	voor	het	goede	doel.	
Het	zal	wel	voor	de	harmonie	zijn	geweest.	
Op	een	avond	na	de	trekking	van	de	prijzen	
werd	er	aangebeld	en	kregen	mijn	ouders	
de	boodschap	dat	op	hun	lot	de	hoofdprijs	
was	 gevallen.	 Een	 keuje!!	 Alom	 hoerage-
roep	 in	 het	 gezin.	 Mijn	 vriendin	 snapte	
er	 niks	 van	 en	 vroeg	 zich	 af	 wat	 je	 toch	
met	een	biljartkeu	moest	als	 je	geen	bil-
jart	had.	Groot	was	haar	verbazing	dan	ook	
toen	er	een	geslacht	varken	in	delen	werd	
binnengebracht.	In	het	Maas	en	Waals	dia-
lect	is	een	keuje	een	varken.	En	om	er	met-
een	 nog	 maar	 een	 paar	 andere	 woorden	
aan	toe	te	voegen:	een	vurrik	is	een	vork,	
een	 slumke	een	 snoepje	en	een	 condoom	
een	fiepke.	Altijd	handig	om	te	weten	als	
je	in	die	buurt	komt.

Ton Biberon

hadden.	Zo	was	er	de	 term:	 ‘ik	heb	geen	
lappen	 in	 de	 was.’	 Dat	 was	 een	 uitdruk-
king	om	aan	te	geven	dat	je	niet	ongesteld	
was	 en	mogelijk	 zelfs	 zwanger.	 Er	 is	 een	
verhaal	 bekend	 van	 een	 vrouw	die	 bij	 de	
dokter	kwam	en	vertelde	dat	ze	‘geen	lap-
pen	in	de	was’	had.	De	dokter	onderzocht	
haar	en	deed	een	testje,	waarna	hij	haar	
de	‘blijde’	boodschap	bracht.	De	vrouw	re-
ageerde	 heel	 verbaasd:	 “da	 kan	 nie	 dok-
ter,	ik	heb	Kees	nog	nooit	bloot	gezien.”	De	
dokter	antwoordt	heel	droog	en	 laconiek:	
“dan	zal	het	de	heilige	geest	zijn	geweest,	
mevrouw.”

Keuje
Voor	niet	ingewijden	kan	dialect	soms	on-
begrijpelijk,	 verrassend	 en	 verbazingwek-
kend	zijn.	Mijn	toenmalige	vriendin,	nu	al	
vele	 jaren	mijn	 levensgezellin,	 kwam	nog	
niet	zo	lang	bij	ons	thuis.	We	woonden	in	
het	dorpje	Wamel	in	het	land	van	Maas	en	
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Lunchroom ’t Benkske:

Meer dan alleen   
lekker lunchen
Wat	vliegt	de	tijd	voorbij.	De	zomervakan-
tie	zit	er	alweer	op.	We	hopen	dat	iedereen	
ondanks	de	aanpassing	 toch	geeft	 kunnen	
genieten	van	een	fijne	vakantie.

Onze	Kanjers	hebben	allemaal	genoten	van	
een	 welverdiende	 vakantie	 en	 zijn	 weer	
helemaal	 opgeladen	 om	 jullie	 te	 kunnen	
ontvangen	in	onze	gezellige	Lunchroom.

High-Lunch
Bij	lunchroom	’t	Benkske	verzorgen	we	ook	
een	heerlijke	high-lunch.	Een	gezellig	aan-
geklede	tafel	met	heerlijke	zoete	en	har-
tige	hapjes,	en	niet	te	vergeten	onze	heer-
lijke	huisgemaakte	tomatensoep	vooraf	en	
als	kers	op	de	taart	een	heerlijk	toetje	met	
ons	huisgemaakte	Bastogneijs.

Heb	je	een	lieve	zwangere	dochter,	zus	of	
vriendin	 dan	 is	 de	 high-lunch	 super	 leuk	
voor	een	gezellige	babyshower.	Wij	zorgen	
dan	 natuurlijk	 voor	 een	 extra	 leuk	 ver-
sierde	tafel	 in	roze	of	blauw.	Of	wil	je	je	
verjaardag	eens	anders	vieren	dan	anders,	
gezellig	met	vrienden	en	familie	high-lun-
chen?	Dat	kan	natuurlijk	ook.

Bestellen & Afhalen
We	kunnen	 ons	 heel	 goed	 voorstellen	 dat	
je	 tijdens	 deze	 nog	 steeds	 gekke	 periode	
van	Corona	liever	niet	buiten	de	deur	gaat	

eten.	Ook	kunnen	we	ons	heel	goed	voor-
stellen	dat	 je	 toch	wel	eens	wil	 genieten	
van	een	heerlijk	broodje,	soepje	of	salade.	
Dat	kan!	Je	kunt	 je	bestelling	 telefonisch	
doorgeven	 (0416-748025)	 wij	 zorgen	 dat	
het	 op	 de	 afgesproken	 tijd	 voor	 je	 klaar	
ligt.

Nieuwe Kanjer gezocht!
Wij	zijn	ontzettend	trots	op	ons	team	Kan-
jers,	 bestaande	 uit	 5	 jongens	 en	 meiden	
met	een	verstandelijke	beperking.	Ze	wer-
ken	 ontzettend	 hard	 en	 leren	 nog	 steeds	
elke	dag	nieuwe	dingen.	Met	veel	passie	en	
plezier	staan	ze	voor	je	klaar.

We	zijn	op	zoek	naar	een	nieuwe	Kanjer	die	
ons	 team	wil	 komen	 versterken.	 Op	 onze	
dagbesteding	heb	je	veel	verschillende	ta-
ken:
•	Gastheer	/	gastvrouw;
•	bediening;
•	lunch	bereiden;
•	huisgemaakte	soepen	en	salades	maken;
•	kleine	schoonmaak	taken.

Plezier maken is bij ons de   
belangrijkste taak!
Loop	gerust	eens	binnen	of	neem	contact	
met	 ons	 op	 als	 je	 op	 zoek	 bent	 naar	 de	
leukste	dagbesteding	in	de	omgeving.

Wil	je	op	de	hoogte	blijven	de	laatste	ont-
wikkelingen,	 heerlijke	 broodjes	 of	 een	
kijkje	achter	de	schermen	vols	ons	dan	op:

Lunchroomtbenkske

•	Kerkstraat	5,	5175	BA	Loon	op	Zand
•	Mail:	infohetbenkske@gmail.com
•	Tel.	(0416)	-	748025
•	Geopend:	maandag	tot	en	met	zaterdag	
van	09.30	tot	16.00	uur.	□
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7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

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

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

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”
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KIEN’s Kolumn
Fracking
Op een willekeurige donderdagavond 
wandelen we op het wandelpad achter 
de nieuwste huizen van de Molenwijck. 
Het schemert al een beetje. Als ik naar 
links kijk, zie ik de huizen gezellig ver-
licht en als ik naar rechts kijk, zie ik 
weide, bloemen en hoor ik geritsel in het 
gras. Ik snuif de frisse buitenlucht op.

Sinds kort weet ik dat een paar weilan-
den verderop een gaswinningsinstallatie 
staat. Zo goed had ik me niet ingelezen 
toen mijn man me meesleurde naar zijn 
geboortedorp.

En we hebben er nog meer in de buurt 
ook! En in 2017 was er een gaslek! 
OMG! En nu is besloten dat er weer op-
nieuw gestart mag worden met de gas-
winning door middel van fracking. Op de 
barricade, zeg ik!

News flash voor mezelf: de hemel en 
aarde zijn al bewogen om dat tegen te 
gaan. Alleen heeft de Raad van State 
anders geoordeeld. Gemiste kans voor 
mij om me ook eens vast te ketenen aan 
een hek en een week lang op rantsoen 
te gaan. Ik hou het nog geen vier uur 
vol zonder eten, dus dat zou echt een 
beproeving zijn geweest waar niemand 
anders dan ikzelf last van zou hebben 
gehad, maar het gaat om het idee.

Ik spit wat verder op het wereldwijde 
web en lees wat ‘fracking’ eigenlijk in-
houdt. Klinkt niet best, maar ik heb er 
geen verstand van, dus vind ik daar ook 

maar niets van. Als je met 7 dwergen gas 
had kunnen winnen, had men dat echt 
wel gedaan.

Wat ik verder interessant vind in de ar-
tikelen die ik lees is de energietransitie. 
We moeten af van de fossiele brandstof-
fen omdat die slecht zijn voor het milieu 
en een keer op raken. Alternatieven zijn 
onder andere zonne-energie, biomassa 
of waterkracht. Maar voordat ons land 
zover is dat wij allemaal ons ei kunnen 
bakken en warm kunnen douchen op 
deze milieuvriendelijkere energiebron-
nen, hebben we nog even te gaan. Blijk-
baar zijn we nu nog niet in de luxe po-
sitie om Groningen dicht te draaien en 
onze kleine gasbelletjes te laten zitten 
waar ze zitten.

Waar we in ieder geval mee hadden 
kunnen beginnen, is de Molenwijck te 
bouwen zonder gasaansluitingen met 
zonnepanelen op de daken zodat daar 
de piepers lekker borrelen op de stralen 
van de zon. Maar helaas, gemiste kans 
voor de gemeente. “Een betere wereld 
begint bij jezelf” en “alle beetjes hel-
pen”, zijn heerlijke dooddoeners, maar 
daar zit wat mij betreft een kern van 
waarheid in. □
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Waarom wachten?

De fietsreis naar Rome van Kees de Kort
Och,	ik	werk	best	hard	en	zelfs	op	vrije	da-
gen	ben	ik	druk	in	de	weer.	Tuintje,	beest-
jes,	wassen,	koken,	u	kent	het	wel.	Zo	is	de	
klok	deze	maandag	wel	heel	hard	vooruit	
getikt	en	het	scooterke	brengt	me	net	op	
tijd	naar	de	 familie	de	Kort	 aan	de	Duik-
sehoef.
Als	 ik	 later	 hoor	 hoeveel	 kilometers	 Kees	
gemaakt	heeft	in	27	dagen	‘vakantie’	voel	
ik	me	 plots	wat	 raar.	 2414	 kilometer.	 Hij	
wil	 er	 zelf	 niets	 over	 horen,	 maar	 zijn	
vrouw	Marja	en	zoon	Teun	weten	het	zeker:	
dit	is	een	prestatie	om	trots	op	te	zijn!	De	
welkom-thuis	ballonnen	en	slingers	hangen	
nog	aan	de	gevel	als	Rond	de	Toren	wordt	
ingeschakeld	om	het	verhaal	verder	door	te	
vertellen	in	het	dorp.

Staalblauwe	 ogen	 in	 een	 zongebruind	 ge-
zicht,	strak	afgetraind	lijf,	hoe	kan	het	ook	
anders?	Na	een	korte	kennismaking	weet	ik	
een	beetje	tegenover	wie	ik	aan	tafel	zit,	
wie	die	Kees	 is.	Hij	werd	57	jaar	geleden	
geboren	en	woont	nog	steeds	aan	de	Duik-
sehoef,	is	de	op	één	na	jongste	van	11	kin-
deren,	 buitenmens,	 getrouwd	 met	 Marja	
en	vader	van	Teun,	die	het	ouderlijk	nest	
inmiddels	heeft	verlaten.	Ze	wonen	op	een	
van	de	mooiste	plekjes	in	Loon	en	om	dat	
te	benadrukken	vliegt	er	een	grote	buizerd	
uit	de	bomen	naar	omhoog,	op	zoek	naar	
een	 thermiekbel.	 Grote	 noten-,	 amber-
boom	en	kornoelje	om	ons	heen.
Als	de	koffie	en	thee	op	tafel	staan	stel	ik	
Kees	de	hamvraag:	Hoe	kom	je	tot	zoiets?

Een verdrietige gebeurtenis zorgt voor 
concrete plannen
“In	 de	 zomer	 van	 2019	was	 ik	met	Marja	
op	 vakantie	 in	 Spaans	 Baskenland,	 prach-
tig	 hoor!	 Regelmatig	 kwamen	 we	 fietsers	
en	wandelaars	tegen	die	de	beroemde	pel-
grimsroute	 naar	 Santiago	 de	 Compostella	
aflegden.	Die	 route	wordt	ook	wel	 liefko-
zend	de	Camino,	dé	weg	genoemd.	Wij	de-
den	ook	af	en	toe	een	stukje	mee	en	wer-
den	gaandeweg	enthousiast.

Nou	moet	 ik	 zeggen	 dat	we	 allebei	 nogal	
sportief	van	aard	zijn.	Marja	fietst	en	wan-
delt	ook	veel	en	ik	ga	dagelijks	op	en	neer	
naar	mijn	werk	in	Den	Bosch,	54	km	in	to-
taal.	Ik	loop	ook	nog	vaak	hard	en	ben	dus	
goed	in	conditie.	En	zo	ontstond	het	plan	om	
ooit	van	Loon	op	Zand	via	Maastricht,	Bazel	
en	Florence	naar	Rome	te	fietsen,	een	stad	
die	ik	nog	nooit	bezocht	heb.	Doordat	mijn	
lijf	fit	is	hoefde	ik	me	lichamelijk	niet	voor	
te	bereiden;	ik	moest	enkel	de	benodigde	
spullen	 aanschaffen	 en	 de	 route	 plannen.	 °Kees de Kort. (Eigen foto)
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Ik	 zou	 de	 route	 alleen	fietsen,	want	 voor	
Marja	was	dit	iets	te	veel	van	het	goede.

‘Ooit ga ik’,	 zei	 ik	 steeds,	maar	 toen	vo-
rig	 jaar	 een	 van	mijn	 zussen	 overleed	 op	
62-jarige	leeftijd	dacht	ik:	waarom	zou	ik	
uitstellen	wat	nú	ook	kan?	Wie	zegt	mij	hoe	
lang	ik	nog	gezond	blijf?	Waarom	wachten?
Ik	 heb	 daarom	 in	 overleg	 met	 Marja	 de	
knoop	doorgehakt	en	ben	voorzichtig	plan-
nen	gaan	maken,	allereerst	door	5	weken	
vrij	te	vragen	van	mijn	werk.	Morgen	is	de	
laatste	dag	van	mijn	vakantie…”

Kees	 gaat	 zich	 dan	 inlezen	 en	 koopt	 de	
boekjes	 van	 de	 Nederlander	 Paul	 Benja-
minse,	die	in	3	etappes	beschrijven	hoe	je	
moet	rijden,	waar	je	kunt	slapen	en	wat	er	
onderweg	 te	 zien	 is.	 “Je	 route	 gaat	 over	
fietspaden,	landbouwweggetjes	en	redelijk	

vlakke	wegen,	alhoewel	er	ook	wel	wat	col-
letjes	in	zitten	en	een	heuse	pas.	Je	moet	
natuurlijk	 wel	 die	 Alpen	 over!	 Je	 rijdt	
meestal	 door	 rustige,	 groene	 gebieden,	
langs	 de	Maas,	 de	 onafzienbare	 graanvel-
den	 in	Noord-Frankrijk	en	de	wijngaarden	
langs	de	Rijn	en	Moezel.	Ik	heb	in	alle	rivie-
ren	gezwommen,	dat	was	zo	heerlijk!

De	meeste	dagen	wilde	ik	100	km	per	dag	
fietsen.	Een	enkele	dag	fietste	ik	er	50,	een	
volgende	weer	130.	En	als	je	een	dag	rust	
nam,	kwamen	de	kilometers	er	gewoon	bij,	
dus	van	enige	druk	was	zeker	sprake!	Dus	
op	tijd	op,	goed	ontbijten,	rond	8	uur	ver-
trekken,	wat	boodschappen	doen	en	tot	12	
uur	een	flink	aantal	kilometers	op	de	teller	
zetten.”

Corona
“Tja,	 en	 toen	 alle	 plannen	 definitief	 wa-
ren	kwam	corona.	Het	gebied	in	Italië	waar	
de	 ziekte	 zo	 verschrikkelijk	 huishield	was	
een	onderdeel	van	mijn	route.	Het	Como-
meer	en	de	 steden	eromheen	waren	heel	
zwaar	 getroffen.	 Net	 op	 tijd	 werden	 alle	
gebieden	 die	 ik	 moest	 doorkruisen	 code	
geel,	een	geluk	bij	een	ongeluk.	En	ik	moet	
zeggen,	 natuurlijk	 heb	 ik	 er	wel	wat	 van	
gemerkt.	 Het	 dragen	 van	 een	mondkapje	
en	je	houden	aan	de	1,5	meter	regel	werd	
overal	strak	gehanteerd,	behalve	in	ons	ei-
gen	land	en	Zwitserland.	In	Italië	werd	zelfs	
bij	B&B’s	en	restaurants	je	temperatuur	op	
je	voorhoofd	gemeten	om	risico’s	zo	klein	
mogelijk	te	houden.	De	strakke	regels	ga-
ven	rust,	al	kostte	het	soms	wel	wat	meer	
moeite	om	een	slaapplek	te	vinden	omdat	
er	meer	gesloten	was	dan	vooraf	gepland.

Met	Marja	had	ik	afgesproken	dat	bij	ver-
andering	van	codes	en	het	oplopen	van	de	
risico’s	ik	de	fiets	om	zou	keren	of	zo	no-
dig	de	trein	naar	huis	zou	nemen.	Gelukkig	
bleef	aan	mijn	kant	van	Europa	alles	rustig	
en	hoewel	corona	ons	veel	beperkingen	op-
legt;	het	was	ook	prachtig	om	in	die	mooie	
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steden	 alle	 hotspots	 te	 kunnen	 bezoeken	
zonder	wachtrij	of	al	te	veel	opdringerige	
toeristen.	Geweldig!”

Hoogte- en dieptepunten
“De	reis	 is	heel	goed	verlopen.	De	Arden-
nen	waren	een	 verademing,	met	het	 gro-
te	 fietspad	 waar	 vroeger	 een	 trein	 reed.	
Lotharingen	was	 bijzonder,	met	 soms	wel	
60	km	fietsen	langs	enorme	graanvelden.
De	 Apennijnen	 waren	 schitterend	 en	 het	
soort	 maanlandschap	 rond	 Toscane.	 De	
kwekers	rond	Pistoia,	want	ja,	ik	ben	toch	
hovenier	van	beroep.

Wat	helemaal	mooi	was?	Door	je	bepakking	
hebben	mensen	natuurlijk	snel	door	dat	je	
geen	 local	 bent	 en	 als	 je	 alleen	 fietst	 of	
kampeert	maak	je	heel	makkelijk	contact.	
Een	pauze	onder	een	boom	en	een	gesprek	
met	 de	 hoogbejaarde	 Franse	 eigenaresse	
van	het	stukske	 land.	Kees	kreeg	haar	 le-
vensverhaal	 en	 de	 zorgen	 om	alle	 leeglo-
pende,	uitgestorven	dorpen	in	het	Duits	te	
horen.	 De	 Zwitsers	 die	 hem	 op	 de	 borrel	
uitnodigden	of	het	jonge	Italiaanse	stel	dat	
hem	mee	uit	eten	vroeg	en	de	maaltijd	ca-
deau	deden.”	Kees	glimlacht	er	nog	om!
De	reis	was	warm	en	op	een	dag	na	altijd	
droog.	Na	het	beklimmen	van	de	Splügen-
pas	 tussen	Zwitserland	en	 Italië	was	Kees	
goed	bezweet	en	kapot.	Hij	verheugde	zich	
op	 de	 lange	 afdaling,	 maar	 lang	 duurde	
die	pret	niet,	want	al	gauw	kwam	het	met	
bakken	uit	de	hemel.	Helemaal	verkleumd	
kwam	hij	beneden	aan.	De	reis	naar	Bazel	
in	Zwitserland	was	iets	minder	mooi	dan	hij	
verwachtte,	met	veel	industrieën	en	druk-
te	in	de	stad.
“Ik	ben	sowieso	niet	zo	van	de	steden	en	
de	drukte.	De	steden	zijn	de	stippen	op	de	
kaart	waar	ik	naartoe	moest,	maar	het	was	
de	weg	 ernaartoe	die	 het	 deed	 voor	mij.	
Rust	om	je	heen	en	de	tijd	om	na	te	den-
ken.	 Soms	 heel	 gestructureerd,	 dan	weer	
waren	 het	 losse	 flarden	 in	 je	 hoofd,	 de	
balans	opmaken	en	vooruit	 kijken.	 Ik	had	

nog	 afgesproken	 met	 mijn	 zoon	 Teun	 en	
in	Noord	 Frankrijk	 hebben	we	 samen	 een	
flinke	berg	beklommen,	samen	gegeten	en	
overnacht.	Marja	heeft	me	uiteindelijk	na	
27	 dagen	 opgehaald	 in	 Rome,	 samen	met	
Piet	en	Gini.
Het	was	fantastisch!	Het	is	nog	wat	vroeg,	
maar	misschien	maak	ik	nog	eens	een	reis	
vanuit	 huis	 naar	 Zeeland	 en	 zak	 ik	 zó	 de	
kust	 af	 naar	 beneden,	 België,	 Frankrijk,	
Spanje,	Portugal.	Wie	weet?

Hoe	 ik	contact	hield	met	mijn	 thuisfront?	
Nou,	ik	maakte	iedere	dag	een	verslagje	en	
stuurde	dat	’s	avonds	per	WhatsApp	in	de	
groep.	We	videobelden	 regelmatig	en	het	
was	fijn	om	te	horen	dat	het	thuis	ook	goed	
ging.	We	hebben	een	grote	 (moes)tuin	en	
Marja	 moest	 het	 nu	 allemaal	 wel	 alleen	
doen,	hè?	Zo’n	reis	is	toch	ook	een	kwestie	
van	elkaar	kunnen	vertrouwen!”
Marja	heeft	tijdens	het	gesprek	af	en	toe	
een	 rustige	 opmerking	 gemaakt,	maar	 nu	
vertelt	ze	heel	raak	waar	het	allemaal	om	
draait	in	het	leven:	“Zo’n	reis	als	Kees	ge-
maakt	heeft	kan	eigenlijk	alleen	maar	als	
je	elkaar	iets	gunt.	Ik	gunde	het	hem	van	
harte	en	ben	supertrots.”

Mooier	 konden	 we	 niet	 afsluiten,	 vindt	 u	
niet?!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Hallo iedereen!
Hier	 een	 berichtje	 van	 Scouting	 Pastoor	
Simons	groep.	De	vakantie	 is	helaas	weer	
voorbij:	voor	de	meeste	mensen	een	beet-

je	 anders	 dan	
anders,	 maar	 de	
weergoden	 heb-
ben	hun	best	ge-
daan.	
Het	 nieuwe	 sei-
zoen	 is	 begon-
nen:	 de	 eerste	
draaidag,	 het	

overvliegen	 en	 de	 garagesale	 hebben	 we	
gehad,	dus	op	naar	de	volgende	activitei-
ten.	We	hebben	weer	hele	leuke	program-
ma’s	klaar	staan	voor	de	kinderen	en	gaan	
er	een	leuk	jaar	van	maken!
	
We	doen	in	oktober	ook	weer	mee	aan	de	
Jota	en	gaan	dan	gelijktijdig	onze	kledin-
ginzamelingsactie	 doen.	 Dus	 heb	 je	 nog	
kleding,	schoenen	of	tassen	waar	je	van	af	
wil:	lever	ze	in	tijdens	de	Jota	die	van	16	
tot	en	met	18	oktober	wordt	gehouden.	In	
verband	met	de	coronamaatregelen	kun	je	
deze	vooraan	bij	de	poort	achterlaten.	

Ook	kan	iedereen	ons	in	oktober	weer	steu-
nen	 met	 de	 Rabobank	 support-actie,	 dus	
leden	van	Rabobank:	geef	uw	stem	aan	de	
Pastoor	 Simons	 groep,	 die	 wij	 heel	 goed	
kunnen	gebruiken!

Wil	je	ook	een	keer	mee	komen	spelen	of	
lijkt	het	je	leuk	om	vrijwilliger	of	leiding	te	
worden,	kom	een	keertje	vrijblijvend	kij-
ken	en/of	meespelen!		
Stuur	een	mailtje	naar	 info@scoutingpsg.
nl	 en	 we	 nemen	 vanzelf	 contact	 met	 je	
op.	 	We	hopen	 je	binnenkort	een	keertje	
te	zien,	

Groetjes,
Scouting Pastoor Simons groep

Volgend artikel ‛Durf te delen’
In	de	vorige	editie	van	Rond	de	Toren	heeft	
onze	redactrice	Petra	Holsheimer	een	start	
gemaakt	met	 haar	 artikelenserie	 ‛Durf	 te	
delen’,	waarin	personen	worden	geportret-
teerd	die	het	aandurven	of	willen	om	hun	
verhaal	te	delen	met	de	torenlezers.

Dat	 eerste	 artikel	 leverde	meteen	de	no-
dige	positieve	reacties	op	richting	geïnter-
viewde	 Christianne	 en	 schrijfster	 Petra,	
waarvoor	dank.

Het	 ligt	 in	 haar	 bedoeling	 om,	 wanneer	
mogelijk,	deze	op	regelmatige	basis	aan	te	
bieden	 voor	 publicatie	 in	 Rond	 de	 Toren,	
uiteraard	afhankelijk	van	het	aanbod	‛Durf	
te	delers’.

In	 de	 volgende	 editie	 van	 30	 september	
mag	u	in	ieder	geval	haar	deel	twee	in	de	
serie	 ‛Durf	 te	 delen’	 verwachten!	 Daar-
naast	 treft	u	 in	deze	Toren	eveneens	een	
artikel	aan	onder	het	mom	‛Durf	te	delen’	
op	pagina	24	uit	de	pen	van	Lonneke.

Redactie Rond de Toren
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Als	reactie	op	het	eerste	stuk	van	de	nieu-
we	serie	‘Durf te delen’	waar	onze	redacteur	
Petra	Holsheimer	mee	gestart	is,	kregen	we	
een	e-mail	van	Marc	Boers.

Het	is	niet	onze	bedoeling	om	u	te	overvoe-
ren	met	persoonlijk	leed,	maar	we	krijgen	
op	zulk	soort	persoonlijke,	‘klein’	geschre-
ven	stukjes	wel	vaak	positieve	reacties.
Omdat	 we	 van	mening	 zijn	 dat	 het	 mooi	
is	als	mensen	met	elkaar	meeleven	en	het	
dus	 de	 onderlinge	 saamhorigheid	 in	 ons	
dorp	zou	kunnen	bevorderen,	plaatsen	we	
vandaag	een	samenvatting	uit	zijn	heftige	
levensverhaal.	 Marc	 beschrijft	 wat	 hem	
overkwam,	 in	de	hoop	zoiets	meer	begrip	
te	krijgen	voor	vaak	onbegrepen	en/of	on-
zichtbare	 klachten.	 Bij	 hem	 ontstonden	
die	 na	 een	 zwaar	 ongeval,	maar	 liefst	 32	
jaar	 geleden,	al	werd	pas	kortgeleden	de	
diagnose	 ‛Niet	 Aangeboren	 Hersenletsel’	
gesteld.

Marc	begint	 zijn	 verhaal	met	 te	 vertellen	
dat	hij	absoluut	niet	zielig	is	en	zo	ook	niet	
gezien	wil	worden.	Maar	omdat	er	aan	de	
buitenkant	niets	te	zien	is	van	de	chaos	die	
soms	heerst	in	zijn	hoofd,	is	er	wel	regel-
matig	onbegrip.	Dat	hoopt	hij	met	dit	stuk-
je	iets	te	kunnen	verminderen.	Een	verhaal	
over	 dikke	 pech,	 beperkingen,	 kansen	 en	
een	glas	dat	in	al	die	jaren	toch	halfvol	is	
gebleven.

Een ongeluk zit in een klein hoekje
We	gaan	terug	in	de	tijd,	naar	1989	om	pre-
cies	te	zijn.	Marc	 is	nog	jong,	heeft	twee	
maanden	verkering	en	is	als	vrijwillig	mili-

tair	bij	de	Koninklijke	Marine	ingekwartierd	
in	de	kazerne	in	Vlissingen.	De	liefde	is	nog	
pril	 en	 hij	 wil	 daarom	 graag	 iedere	 dag	
naar	huis	in	Tilburg.	In	een	weekend	oefe-
nen	ze	’s	avonds	bij	zijn	broer	een	stukje	
in	voor	de	zilveren	bruiloft	van	zijn	ouders.	
Zijn	vriendin	heeft	de	ochtend	daarna	een	
vroege	dienst	op	haar	stageplek	en	als	hij	
haar	 heeft	weggebracht	 naar	 Breda,	 rijdt	
hij	via	Hulten	terug	naar	huis.	Op	de	Tin-
negietersweg	 gaat	 het	 gruwelijk	mis.	Het	
was	 glad	 die	 ochtend	 en	 een	 boer	 uit	 de	
omgeving	 vond	 de	 auto	 van	 Marc	 in	 een	
sloot.	Na	een	bevrijding	uit	het	wrak	wordt	
hij	 in	 coma	 naar	 het	 Elisabethziekenhuis	
vervoerd.	Toen	en	nu	nog	steeds,	een	zie-
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kenhuis	dat	is	gespecialiseerd	in	hersenlet-
sel.	Als	mensen	van	ver	naar	daar	werden	
vervoerd,	dan	wist	je	hoe	laat	het	was…
De	zilveren	bruiloft	wordt	geen	feest,	maar	
een	gespannen	zit	van	zijn	 familie	en	ge-
liefden	rond	zijn	bed	op	de	IC.	Zijn	hersen-
stam	 blijkt	 gekneusd,	 een	 ernstig	 letsel,	
omdat	de	hersenstam	heel	veel	onmisbare	
vitale	functies	reguleert.	Zulk	letsel	houdt	
heel	 veel	 in,	 maar	 o.a.	 een	 kunstmatige	
beademing,	zoals	we	nu	ook	regelmatig	le-
zen	bij	corona	patiënten.	De	vraag	was	of	
hij	überhaupt	nog	ooit	zou	ontwaken	en	zo	
ja,	hoe	dan	wel?

Met	 een	 langdurige	 opname	 in	 een	 reva-
lidatieoord	 als	 destijds	 Charlotteoord,	
moest	terdege	rekening	worden	gehouden.	
Zijn	familie	moet	door	een	hel	gegaan	zijn,	
maar	 voor	 Marc	 is	 deze	 periode	 geheel	
zwart,	want	hij	heeft	er	niks	 van	meege-
kregen.	Maar	 tegen	alle	 verwachtingen	 in	
ontwaakt	 hij	 na	 16	 dagen	 uit	 zijn	 coma,	

niks	herkennend.	Als	eerste	vroeg	hij	naar	
zijn	vriendin	Annelies,	inmiddels	al	26	jaar	
zijn	echtgenote	en	moeder	 van	 zijn	 twee	
schatten	van	kinderen,	zo	schrijft	hij.	Hij	
noemt	haar	liefdevol	zijn	echte	held,	om-
dat	ze	hem	amper	kende	en	 toch	besloot	
om	de	stekker	niet	uit	hun	relatie	te	trek-
ken	 en	 samen	 met	 hem	 gevochten	 heeft	
voor	een	zo	goed	mogelijk	herstel.

Nadat	hij	ontwaakt	 is,	wordt	meteen	zijn	
revalidatie	 opgestart,	 uiteraard	 alles	met	
de	 kennis	 van	 toen.	 Dat	 betekende	 heel	
veel	aandacht	 voor	 lichamelijk	herstel	en	
veel	 minder	 voor	 de	 cognitieve	 kant	 en	
de	 psychische	 gesteldheid	 van	 zijn	 brein.	
Vandaag	 de	 dag	 is	 dat	 heel	 anders,	maar	
men	deed	toen	wat	men	kon.	Waarschijn-
lijk	omdat	Marc	als	militair	 lichamelijk	 in	
een	goede	conditie	is,	knapt	hij	wonderwel	
op.	De	behandelend	neuroloog	noemt	hem	
een	Witte	Raaf,	zo	onverwacht	is	zijn	wak-
ker	worden	en	de	snelheid	waarmee	hij	li-
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+ Bijlessen Engels
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chamelijk	herstelt.	Eerlijkheidshalve	moet	
Marc	wel	bekennen	dat	er	ook	erg	weinig	
aandacht	voor	de	psychische	kant	van	het	
verhaal	was,	omdat	hij	zelf	zo	snel	moge-
lijk	 uit	 het	 ziekenhuis	 wilde.	 Terug	 naar	
zijn	Annelies,	 uit	 huis,	 een	 baan	 zoeken,	
een	toekomst	beginnen.
Marc	 is	blij	dat	hij	weer	‘up	and	running’	
is	 en	wil	 alles	 het	 liefst	 zo	 snel	mogelijk	
achter	zich	laten.	Hij	gaat	samenwonen	en	
vindt	met	hulp	al	snel	werk.
In	de	20	jaar	die	volgden	heeft	Marc	heel	
wat	 tijdelijke	 baantjes	 gehad,	 die	 steeds	
wel	‘ergens’	op	stukliepen.	Nergens	kreeg	
hij	vaste	voet	aan	de	grond…

Hij	 rondt	 een	 HBO-studie	 Marketing	 Ma-
nagement	 af	 en	 is	 erkend	 sportmasseur,	
maar	toch	heeft	het	hele	gezin	last	van	die	
-financiële-	 onzekerheid	 die	 alweer	 een	
ontslag	steeds	met	zich	meebrengt.

Een definitieve diagnose brengt duide-
lijkheid en nieuwe perspectieven
Marc	blijft	zich	maar	afvragen	waar	dat	on-
zekere	arbeidsverhaal	toch	vandaan	komt.	
In	2017	besluit	hij	daarom	in	overleg	met	
Annelies	en	de	huisarts	om	zich	te	melden	
bij	Leyparc	Revalidatie	in	Tilburg	voor	een	
nieuw	cognitief	onderzoek	en	 revalidatie-
traject.	Niet	lang	daarna	was	de	diagnose	
NAH	een	feit.

Het	 was	 geen	 verrassing	 dat	 er	 niets	mis	
was	 met	 zijn	 IQ,	 maar	 dat	 de	 beperking	
meer	lag	op	het	vlak	van	het	verwerken	van	
-veel-	prikkels	was	iets	moeilijker	te	behap-
pen.	Marc	zegt	dat	toen	pas	echt	doordrong	
dat	hij	jarenlang	tegen	een	glazen	plafond	
heeft	lopen	duwen	waar	hij	niet	doorheen	
kwam.	Wat	 dat	 specifiek	 voor	 hem	 bete-
kent?	 Soms	 gaat	 alles	 net	 iets	 langzamer	
dan	 bij	 de	 gemiddelde	 Nederlander,	 zo	
zegt	hij.	En	als	het	erg	druk	is	om	hem	heen	
kan	het	ook	moeilijk	 lopen.	Maar	het	 feit	
dat	het	onzichtbaar	is	en	ook	voor	hemzelf	
nog	altijd	behoorlijk	onvoorspelbaar,	dat	is	

misschien	 nog	 het	moeilijkst.	 Doordat	 hij	
ook	nu	maar	moeilijk	 kon	accepteren	dat	
dit	de	status	quo	was,	is	hij	o.a.	door	zijn	
enorme	 doorzettingsvermogen	 maar	 voor	
een	klein	gedeelte	afgekeurd.	Het	vinden	
van	een	passende	baan	was	erg	moeilijk.
Marc	ging	echter	niet	bij	de	pakken	neerzit-
ten	en	u	treft	hem	regelmatig	aan,	al	ren-
nend	 rond	Loon	op	Zand.	Hij	 is	 inmiddels	
een	fanatieke	lange	afstandsloper	en	heeft	
verschillende	marathons	gelopen,	o.a.	Ber-
lijn	en	New	York.	De	lege	uurtjes	vulde	hij	
met	het	restaureren	van	een	Ford	Mustang	
en	een	VW	Kever,	een	jongensdroom.	Met	
zijn	diploma	Sport/Wellness	masseur	heeft	
hij	3	volledige	wintersportseizoenen	in	een	
luxe	 ****hotel	 in	 Kaprun,	 Oostenrijk	 ge-
werkt.

Maar	nu	is	het	tijd	om	zich	te	richten	op	een	
nieuwe	toekomst.	Met	behulp	van	het	UWV	
is	hij	bezig	zich	om	te	scholen	tot	docent	
MBO.	Werken	met	de	toekomst	van	Neder-
land,	zoals	hij	jonge	studenten	noemt,	hen	
op	het	goede	spoor	zetten	en	begeleiden,	
dat	is	zijn	nieuwe	doel.

Op	een	of	andere	manier	treft	het	noodlot	
deze	familie	voor	een	tweede	keer:
Marc	beschrijft	dat	zijn	dochter	al	enkele	
jaren	een	relatie	heeft	met	een	beste	jon-
gen	 uit	 Kaatsheuvel.	 Door	 een	 verschrik-
kelijk	 ongeluk	 met	 zijn	 vrachtwagen	 bij	
Antwerpen	zit	ze	net	als	haar	moeder	in	de	
zomer	van	2019	16	(!)	wekenlang	aan	een	
IC	bed,	dit	keer	in	Belgische	ziekenhuizen.	
En	geloof	het	of	niet,	ook	dit	was	net	voor	
de	zilveren	bruiloft	 van	dit	 keer	haar	ou-
ders.	Zoals	het	ernaar	uitziet	houdt	hij	er	
geen	hersenletsel	aan	over	en	kan	de	fami-
lie	 Boers	 een	 rustige,	 gelukkige	 toekomst	
tegemoet	gaan.

En	Marc,	hartelijk	bedankt	voor	jouw	per-
soonlijke	bijdrage!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Deze editie begint met de constatering 
dat onze regionale krant in drie weken 
niets te melden had over ons kerkdorp. 
Was er dan helemaal niets te doen? Toch 
wel, maar het zal wel niet spectaculair 
genoeg geweest zijn. We krijgen de in-
druk dat het ‛gewone’ leven toch steeds 
meer op gang begint te komen. De scho-
len draaien weer, inclusief de zwemles-
sen. Sommige verenigingen zijn ook weer 
aarzelend begonnen het contact met de 
leden te herstellen met inachtneming 
van de anderhalve meter maatregel. De 
wielerliefhebbers zijn in ieder geval in 
de namiddag van de straat af, want de 
Tour de France wordt grotendeels uitge-
zonden. Wat hebben we gelezen, vooral 
in De Duinkoerier?

Loonse mensen in de krant
Jack	IJpelaar	kreeg	veel	reacties	op	zijn	ar-
tikel	over	de	huisartsen	in	coronatijd.	(DK	
19/8)

Mevr.	Mieke	Eggermont-de	Mast	woont	al-
weer	 twee	 jaar	 in	Residentie	Molenwijck.	
Zij	 besloot	 hiertoe	 na	 een	 periode	 van	
proefwonen.	(DK	26/8)

Femke,	Esther	en	Lily	 stonden	op	de	foto	
omdat	zij	vol	goede	moed	aan	het	nieuwe	
schooljaar	 zijn	 begonnen	 op	 de	 Vlinder-
boom.	(DK	2/9)

Anton	van	Well	maakte	fraaie	foto’s	van	de	
paarse	 heide	 rondom	 de	 ‛leugenbanken’.	
(DK	2/9)

Harrie	 van	 Noije	 uit	 de	 Van	 Rijckevorsel-
straat	won	een	slagroomtaart	met	de	goe-
de	oplossing	van	een	kruiswoordpuzzel.	(DK	
2/9)

Gemeente en politiek
De	 gasboringen	 door	 Vermilion,	 waarvan	
wij	 de	 vorige	 keer	 al	 melding	 maakten,	
gaan	gewoon	door.	De	bezwaren	werden	al-
lemaal	afgewezen	door	de	Raad	van	State.	
De	initiatiefgroep	‛StopGasinLoon’	beraadt	
zich	op	wat	er	nog	mogelijk	is	om	die	win-
ning	tegen	te	houden.	(DK	2/9)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Loonse	Molenstraat	42A	i.v.m.	een	bed	en	
breakfast	 en	 voor	Kraanven	35	 i.v.m.	een	
premantelzorgwoning.	(DK	26/8)
Ook	werd	een	vergunning	aangevraagd	voor	
Koningsstraat	1	om	een	garagedeur	te	ver-
vangen	en	een	kapsalon	in	te	richten.	(DK	
2/9)

Muziekquiz
We	zagen	een	foto	van	een	‛geleefde’	gi-
taar	met	 (of	 zonder)	 gevoelige	 snaar,	 die	
gewonnen	kon	worden	bij	een	muziekquiz	
bij	 de	Kiosk	 op	 29	 augustus	 onder	 leiding	
van	 Bart	 van	 Drunen.	 Maarten	 Liebregts	
met	‛4	Brothers	on	the	2nd	Floor’	won	en	
schreef	er	een	impressie	over.	(DK	2/9).

Natuurbeheer
De	Stichting	Duinboeren	vierden	hun	zilve-
ren	jubileum	op	22	augustus	in	Vlijmen	en	
bij	die	gelegenheid	werd	onderstreept,	dat	
de	melkveehouderij	een	onmisbare	schakel	
moet	blijven	 in	het	 landschapsbeheer	van	
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onze	 regio.	Als	 alle	weilanden	plaats	ma-
ken	voor	maïsvelden,	wordt	het	landschap	
er	niet	aantrekkelijker	door.	Dertien	boe-
ren	 kregen	 een	 speciaal	 certificaat	 i.v.m.	
hun	activiteiten	rond	duurzaamheid	en	bio-
diversiteit.	(BD	24/8,	DK	26/8)

De	 gemeente	 en	 Natuur	 Begraven	 Neder-
land	stonden	tegenover	een	aantal	natuur-
organisaties	bij	de	Raad	van	State	over	de	
aan	te	leggen	natuurbegraafplaats	op	Huis	
ter	Heide.	Vier	jaar	geleden	was	het	plan	
al	 bijgesteld,	 maar	 de	 natuurorganisaties	
zijn	toch	bang	dat	er	 in	het	natuurgebied	
een	maanlandschap	 ontstaat.	 Binnen	 drie	
maanden	doet	de	Raad	van	State	uitspraak.	
(BD	28/8)

Verenigingen
Popkoor	Undercover	repeteert	 in	de	coro-
natijd	online.	Omdat	samen	zingen	te	veel	
risico's	heeft,	proberen	de	zangers	het	in-
dividueel	 voor	 de	 webcam.	 Ondanks	 wat	
haperingen	lukte	het	vrij	aardig	en	was	er	
het	nodige	plezier.	(DK	26/8)

Voetbal
Vorig	jaar	werd	vanwege	het	750-jarig	be-
staan	 van	 de	 Heerlijkheid	 en	 gemeente	
Loon	op	Zand	een	voetbaltoernooi	gehou-
den,	waaraan	DESK,	Berkdijk,	Uno	Animo,	
en	Blauw-Wit	 ’81	meededen.	Dit	 toernooi	
werd	KLM-cup	genoemd	naar	de	beginlet-
ters	van	de	drie	kerkdorpen	van	de	gemeen-
te.	 Het	was	 zo’n	 succes	 dat	men	 besloot	
het	 ieder	 jaar	 te	 herhalen.	 Dat	 gebeurde	
op	23	augustus	in	De	Moer.	Uno	Animo	won	
wederom	de	cup.	(DK	26/8)

De	 ‛kabouters’	 van	 Uno	Animo	 gingen	 vol	
enthousiasme	 weer	 het	 veld	 op	 voor	 de	
eerste	 training	 en	 voorzitter	 Joost	 van	
Loon	maakte	er	een	foto	van.	(DK	2/9)

Voorbij
Verder	zagen	wij	nog	berichten	over:
•	het	 kortstondige	 bezoek	 op	 25	 juli	 van	

een	politiehelikopter	aan	de	Bernse	Hoef	
in	het	kader	van	een	uitwisseling	met	de	
‛grond’-politie.	(DK	26/8)

•	het	oogsten	van	graan	op	de	Duiksehoef	
op	 de	 manier	 en	 met	 machines	 die	 na	
1920	gebruikelijk	waren.	(DK	26/8)

In	de	krant	viel	uiteraard	veel	meer	te	le-
zen	dan	het	weinige	uit	Loon,	dat	we	hier	
citeerden.	Denk	alleen	maar	aan	het	ver-
nietigende	 boek	 over	 Donald	 Trump	 van	
zijn	 bloedeigen	 nicht	 Mary	 Trump	 en	 een		
mooie	uitspraak	van	een	Nederlandse	poli-
tica:	“Het	dekken	van	een	lange	tafel	pakt	
altijd	 beter	 uit	 dan	 het	 bouwen	 van	 een		
hoger	hek.”	(BD	5/9)	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier
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Bodschappe doen…

Zo’n tweej keer in de week
moet ik meej in gòn kôope.
Ge ziet me dan nòr Albert Heyn
of nòr de Aldi lôope.

’t Is iedere keer ’n hil gezuuk
daor bij die volle schappe.
Ik vraog me dörom wèl es aaf
wie dè ammaol op gao happe.

Ons Keej die zeej: Kèkt es meej èùt
nòr maogere kortelètte.
’n Pèkske thee,wè koffiemèlk
’k wil tèùs nog ’n bakske zètte.

’n Flès (nie als te duure) wèèn
’n Rölleke mèèle moppe.
’n Bèkske zult, ’n ons sesies.
’t Is dees week “zèùneg soppe”.

Betaole meej den EURO, nêe,
daor moet ik nog òn wènne.
Mar… vur dè’k aagt èn taageteg zèè
dan za’k dè ôk wèl kènne…

Piet van Beers   22-3-2007

Vertaling:
Ongeveer	twee	keer	in	de	week
moet	ik	mee	in	gaan	kopen.
U	ziet	me	dan	naar	Albert	Heijn
of	naar	de	Aldi	lopen.

Het	is	iedere	keer	een	heel	gezoek
bij	die	volle	schappen.
Ik	vraag	me	daarom	wel	eens	af:
wie	dat	allemaal	op	moet	eten.

Mijn	vrouw	Kee	zei:	Kijk	eens	even
of	je	magere	coteletten	ziet,
een	pakje	thee	en	koffiemelk,
want	ik	wil	thuis	nog	koffie	zetten.

Een	fles	niet	te	dure	wijn,
een	rol	droge	koekjes,
een	bakje	zult,	een	ons	snijworst,
want	we	moeten	deze	week	zuinig	zijn.

En	dan	betalen	met	euro’s,	nee,
daar	moet	ik	aan	wennen.
Maar	voordat	ik	88	jaar	ben,
zal	ik	dat	ook	wel	kunnen.	□
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Jack Vrins van ‛Lekker gewoon uit Loon’ over overleven tijdens coronatijd:

Stilzitten is voor mij geen optie!
Voor	 veel	 ondernemers	 zijn	 het	 op	 zijn	
zachtst	gezegd	moeilijke	tijden	waarin	al-
les	in	het	teken	staat	de	bedreigingen	door	
het	coronavirus	tot	een	minimum	te	beper-
ken.	Tot	 er	 een	 goed	werkend	 vaccin	 be-
schikbaar	is.

Een	 voorbeeld	daarvan	 is	 ‘Lekker	 gewoon	
uit	Loon’	van	Jack	Vrins,	gevestigd	aan	de	
Gerlachusstraat	 in	 ons	 dorp.	 Zijn	 bedrijf,	
bekend	 van	 o.a.	 maaltijdservice,	 geheel	
verzorgde	 barbecues,	 pannenkoeken	 bak-
ken	voor	groepen,	catering	voor	bezoekers	
van	de	Loonse	kampeerboerderijen	en	het	
verzorgen	 van	 tal	 van	 culinaire	 verrassin-
gen	aan	huis,	moet	hij	alle	zeilen	bijzetten	
om	tijdens	deze	periode	het	hoofd	boven	
water	te	houden.

Maaltijdservice draait gelukkig goed
Als	 ik	 namens	 Rond	 de	 Toren	 zijn	 bedrijf	
bezoek,	is	Jack	druk	bezig	met	een	partij	
‘ambachtelijke	kroketten’	klaar	 te	maken	
voor	de	Annahoeve	in	De	Moer,	die	zij	door	
Jack	laat	maken	omdat	die	voldoen	aan	de	
gestelde	 kwaliteit	 voor	 hun	 producten	 in	
de	boerderijwinkel.
Tijdens	het	‘draaien’	ervan,	want	het	werk	
gaat	gewoon	door,	vragen	we	Jack	hoe	het	
op	dit	ogenblik	gesteld	is	met	‘de	handel’.	
Jack:	“Net	nadat	we	weer	wat	aanvragen	
binnen	kregen	voor	het	verzorgen	van	een	
barbecue	 of	 andersoortige	 bijeenkomsten	

 °Jack Vrins tijdens het ‛draaien’ van een partij 
kroketten: “Stilzitten is voor mij geen optie!” 
(Foto: RdT)
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waar	 wij	 het	 ‘eetgedeelte’	 mochten	 ver-
zorgen,	 kwam	 via	 de	 inmiddels	 bekende	
persconferenties	 van	 onze	 minister-presi-
dent	 op	 dinsdag	 1	 september	 het	 bericht	
dat	 familiebijeenkomsten	 met	 meer	 dan	
zes	personen	niet	werden	aanbevolen	om-
dat	deze	té	gevaarlijk	zouden	zijn	met	be-
trekking	tot	het	verspreiden	van	het	virus.	
Binnen	een	uur	nadat	deze	persconferentie	
werd	uitgezonden,	was	mijn	agenda	weer	
leeg.	Weg	omzet,	weg	werk	en	weg	inkom-
sten.

Gelukkig	draait	mijn	maaltijdservice	goed,	
waarvoor	ik	drie	maal	per	week	een	com-
pleet	menu	kook	en	thuis	bezorg.	Op	maan-
dag,	woensdag	en	vrijdag	bezorg	 ik	deze:	
ook	 voor	 de	 dinsdag	 en	 donderdag.	 Het	
eten	voor	die	dagen	wordt	op	de	bezorgda-
gen	 afgeleverd	 in	 handige	 verpakking	 die	
zó	de	magnetron	in	kan.

Inmiddels	 maken	 al	 veel	 mensen	 gebruik	
van	 deze	 smakelijke,	 gezonde	 en	 vooral	
makkelijke	service,	maar	dat	mogen	er	ge-
rust	 nog	meer	 zijn.	 Dus	 geïnteresseerden	
mogen	 me	 altijd	 bellen	 of	 e-mailen	 voor	
meer	informatie.	Maar	ik	moet	ook	eerlijk	
zijn:	 deze	 maaltijdservice,	 hoe	 goed	 die	
ook	is,	is	onvoldoende	om	een	bedrijf	zoals	
ik	heb	draaiende	te	houden.”

Het ‘Driemaal S-diner’
Maar	Jack	was	én	is	er	de	persoon	niet	naar	
om	met	die	wetenschap	bij	de	pakken	neer	
te	 gaan	 zitten.	 Naast	 de	maaltijdservice,	
waarvan	 steeds	meer	 Loonse	 ingezetenen	
gebruik	maken,	ging	hij	 zich	 -deels	nood-
gedwongen-	steeds	meer	richten	op	andere	
producten	en	productsoorten.
‘Diversificatie’	wordt	dat	ook	wel	genoemd:	
een	strategie	om	door	middel	van	het	aan-
bieden	van	meerdere	producten	risico’s	te	
spreiden.

Dat	doet	hij	niet	alleen	met	de	bereiding	
van	de	kroketten	die	via	de	Annahoeve	in	

De	Moer	worden	 verkocht,	maar	 ook	met	
de	 productie	 van	 diverse	 ragouts,	 geheel	
ambachtelijk	 natuurlijk	 en	 met	 de	 aller-
beste	ingrediënten,	die	via	‘Loons	Lokaal’	
aan	de	Kerkstraat	 te	koop	worden	aange-
boden.

Jack	gaat	nog	verder:	“Mede	door	het	suc-
ces	van	de	diverse	soepen	die	ik	reeds	eer-
der	gemaakt	heb	(denk	aan	de	aspergesoep	
tijdens	het	aspergeseizoen),	denk	ik	er	ook	
over	 om	 naast	
de	 ragouts	ook	
soepen	 aan	
te	 bieden	 via	
‘Loons	Lokaal’:	
uiteraard	diep-
gevroren,	 zo-
dat	 ze	 naar	
eigen	behoefte	
kunnen	worden	
geconsumeerd.	
Waar	ik	nu	ook	druk	mee	bezig	ben,	is	de	
ontwikkeling	van	een	aantal	kant-en-klare	
stamppotjes,	 die	 via	 hetzelfde	 principe	
worden	verkocht.	In	feite	is	dit	de	ontwik-
keling	van	het	‘Drie	maal	S-diner’	met	een	
perfecte	 combinatie:	 soep,	 stoofvlees	 en	
stamppotje!”

Het	is	een	typische	stap	van	deze	bijzonder	
actieve	Loonse	ondernemer	die	beslist	niet	
wil	opgeven	en	er	werkelijk	alles	aan	doet	
om	deze	moeilijke	tijd	door	te	komen.	Hij	
beseft	terdege	dat	op	dit	ogenblik	‘overle-
ven’	het	credo	is.	Hij	voelt	zich	in	dit	stre-
ven	gesterkt	door	de	eigenaren	van	de	ver-
schillende	Loonse	kampeerboerderijen,	die	
‘Lekker	 gewoon	uit	 Loon’	bij	 hun	 klanten	
promoten	om	bij	een	verblijf	in	hun	accom-
modatie	de	catering	door	Jack’s	bedrijf	te	
laten	 verzorgen.	 Zij	 doen	 dit	 ook,	 omdat	
ze	 weten	 dat	 de	 kwaliteit	 van	 wat	 Jack	
aanbiedt	gewoon	goed	is:	dat	is	inmiddels	
wel	bewezen!	Dat	promoten	heeft	nu	al	de	
nodige	afspraken	opgeleverd,	die	hopelijk	
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leiden	tot	een	daadwerkelijke	opdracht	als	
de	situatie	dat	toelaat.

Stilzitten is geen optie
Jack	 tot	 slot,	 voordat	 hij	 de	 laatste	 kro-
ketten	 gaat	 ‘draaien’:	 “Ik	 probeer	 zoveel	
mogelijk	in	samenspraak	met	liefst	Loonse	
bedrijven	nieuwe	initiatieven	en	producten	
te	ontwikkelen.	Voor	de	komende	feestpe-
riode	 in	de	 laatste	maanden	van	het	 jaar	
zal	 ik	 zeker	 het	 nodige	 gaan	 aanbieden	
voor	de	‘inwendige	mens’,	maar	daar	kom	
ik	 later	met	o.a.	een	advertentie	 in	Rond	
de	Toren	op	terug.

Ook	ben	ik	bezig	met	andere	initiatieven,	
maar	 je	begrijpt	dat	 ik	op	dit	ogenblik	 in	
eerste	instantie	er	alles	aan	moet	doen	om	
deze	moeilijke	tijd	te	overbruggen.
Ik	kijk,	net	als	velen	met	mij,	nu	al	uit	naar	

het	volgend	jaar	waarin	we	hopelijk	bevrijd	
zullen	zijn	van	dit	alles	bepalende	virus	dat	
ons	al	zoveel	narigheid	heeft	gebracht	op	
zowel	persoonlijk	als	economisch	vlak.

Maar	 ik	 realiseer	 mij	 ook	 dat	 we,	 vaccin	
of	niet,	nog	lang	met	de	gevolgen	ervan	te	
maken	zullen	hebben.	 Ik	 zal	mij	er	 zeker	
voor	inzetten	om	in	het	‘nieuwe	normaal’	
dat	 dan	 ook	 in	 Loon	 op	 Zand	 zal	 aanbre-
ken,	een	plaats	te	hebben	met	een	drukke	
agenda,	 veel	 werk	 en	 een	 goede	 omzet!	
Want	 stilzitten	 is	 voor	 mij,	 coronatijd	 of	
niet,	geen	optie!”

• website: www.lekkergewoonuitloon.nl
• e-mail: info@lekkergewoonuitloon.nl
• telefoon: 06 - 626582794

Redactie: Tiny van Hooren

  

Botten & kluiven in alle 
soorten en maten ! 
Heel veel keuze. 
 
Hondenbrokken al vanaf 
€ 17,50 per 15 kg 

Honden 
 

Openingstijden 
ma t/m vr 8.00 -18.30 
zaterdag 8.00 -17.00 
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Stukje geschiedenis over De Gouden Laars

hobbelden	daarna	vloeiend	door	de	bocht.	
En	het	pand	werd	een	tramstation.
Meer	 info	 over	 het	 tramstation	 is	 ook	 te		

Met	de	renovatie	van	De	
Gouden	Laars	op	dit	mo-
ment,	komen	er	meer	en	
meer	 verhalen	 naar	 bo-
ven.	Zo	weten	we	dat	er	
aan	het	einde	van	de	19e	
eeuw	 een	 tramlijn	 werd	
geopend.	 Tilburgs	 wol	
kon	 zo	 gemakkelijk	 naar	
de	Waalwijkse	haven	ver-
voerd	 worden.	 Er	 was	
echter	een	belangrijk	ob-
stakel;	 het	 pand	dat	wij	
nu	kennen	als	De	Gouden	
Laars.	 De	 voorgevel	 liep	
haaks	 en	 daardoor	 kon-
den	de	trams	de	scherpe	bocht	niet	maken.	
Er	 werd	 besloten	 de	 gevel	 af	 te	 snijden.	
Waarmee	de	huidige	gevel	ontstond.	Trams	
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lezen	op	de	door	de	Heemkun-
dekring	 Loon	 op	 ’t	 Sandt	 ge-
plaatste	 attentietegel	 voor	 de	
deur	 van	 Kerkstraat	 64.	 Later	
in	de	20e	eeuw	transformeerde	
het	 pand	 tot	 een	 hotel/res-
taurant	 en	 droeg	 het	 pand	 de	
namen	 ‛Hotel	 Brands’	 en	 ‛De	
Gouden	Laars’.

Een échte nieuwe start
Met	de	verbouwing	zorgen	Hans	
en	José	Boons	niet	alleen	voor	
een	fijne	nieuwe	plek	 in	 Loon	
op	 Zand.	 Ze	 geven	 het	 pand	
constructie-technisch	ook	écht	
een	volledige	renovatie.	Te	lang	heeft	het	
pand	 veel	 te	 verduren	 gehad.	 Om	 ervoor	
te	 zorgen	 dat	 het	 pand	 er	 nog	 minstens	
een	eeuw	zal	staan,	moest	er	een	grondige	
verbouwing	plaatsvinden.	Dat	is	nu	in	volle	
gang.	Al	is	er	geen	haast.

De	nieuwe	eigenaren	kunnen	niet	wachten	
de	 inwoners	van	Loon	op	Zand	te	verwel-
komen,	maar	dit	zal	nog	wel	even	gaan	du-
ren.	De	redactie	van	Rond	de	Toren	houdt	
de	ontwikkelingen	goed	in	de	gaten	en	zal	
tijdig	weer	berichten	als	er	nieuws	is	rond-
om	‛De	Gouden	Laars’.	□
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Dank voor uw genieten!

Middels	 dit	 bericht	 een	 dankwoordje	 van	
kinderopvang	Buitenlust	naar	alle	mensen	
van	 Loon	 op	 Zand	 die	 zichtbaar	 genoten	
hebben	van	alle	zonnebloemen	en	de	bloe-
menweide	 op	 de	 Biezewei	 (Bergstraat	 bij	
Buitenlust).

Het	 doet	 ons	 een	 groot	 genoegen	 deze	
bloemen	te	zaaien	en	daarmee	de	wereld	
een	stukje	mooier	te	maken.	We	zien	elke	
dag	dat	veel	mensen	hier	ook	plezier	aan	
beleven.	 Sommige	 stoppen	en	kijken,	 an-
dere	fotograferen	of	zitten	zelfs	uitgebreid	
te	 schilderen.	Werkelijk	 een	 genot	 om	 te	
zien.	 Zolang	 iedereen	 met	 respect	 van	
onze	 bloemen	 kan	 genieten	 zullen	wij	 ze	
elk	jaar	blijven	zaaien.
Hartelijk	 dank	 voor	 al	 jullie	 positieve	 re-
acties.

Wil	 jij	 ook	 genieten	 van	 deze	mooie	 om-
geving	tijdens	je	werkdag?	Wij	zoeken	nog	
versterking	van	ons	team!	Heb	je	bij	inte-
resse?	Bel	dan	naar:	06-11620263.

Groetjes kinderopvang Buitenlust
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Kerkberichten van 19 septem-
ber tot en met 2 oktober

Bericht van pastoor Luijckx

Beste parochianen,

Veel	dank	voor	de	goede	beterschapswen-
sen	die	ik	de	afgelopen	tijd	mocht	ontvan-
gen	voor	mijzelf	en	ook	voor	mijn	moeder.	
Dat	doet	zeker	goed.	Deze	wensen	heb	ik	
haar	 voorgelezen	 en	 ze	 heeft	 de	 kaarten	
mooi	kunnen	bekijken.

De	 lieve	 aandacht	 helpt	 zeker	 in	 deze	
moeilijke	tijd	van	extra	zorgen.	Weet	dat	
u	als	parochiaan	ook	in	mijn	gebed	bent.

Hartelijke groeten,
pastoor Luijckx

Voorziening i.v.m. veilige afstand
I.v.m	de	veilige	afstand	van	1½	meter,	zijn	
er	rode	hartjes	op	de	kerkbanken	geplakt	
om	aan	geven	waar	u	kunt	zitten.	Echtpa-
ren	en	 familieleden	uit	 een	 gezin	 kunnen	
desgewenst	 bij	 elkaar	 plaatsnemen.	 Bij	
alle	ingangen	van	onze	kerken	staat	desin-
fecterende	gel	om	uw	handen	te	reinigen.		
Voor	algemene	vragen	kunt	u	het	secretari-
aat	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.

Portalen kerk open
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	
tot	17.00	uur.

Eucharistievieringen Venloene
De	 eucharistievieringen	 in	 Venloene	 op	
dinsdagochtend	 kunnen	 helaas	 tot	 nader	
bericht	nog	niet	worden	hervat.

Zondag 20 september:	25e	zondag	door	het	
jaar:	zang/muziek,	celebrant	pastor	Groos.	
maandelijkse	 gedachtenis	 aan	 Ad	 Smul-
ders,	Loes	Vromans-van	de	Pas,	Paula	van	
den	 Biggelaar-Spijkers,	 maandelijkse	 ge-
dachtenis	aan	Jan	en	Riek	Hamers-van	den	
Broek.

Zaterdag 26 september 10.00 uur:	 Eu-
charistieviering	t.g.v.	de	Statiedag	van	het	
Gilde	St.	Ambrosius.

Zondag 27 september:	26e	zondag	door	het	
jaar;	herenkoor,	celebrant	pastoor	Luijckx,	
diaken	Szejnoga.
Sjaan	 en	 Gerardus	 Brabers	 en	 zoon	 An-
dré,	in	dankbare	herinnering	aan	Elisabeth	
Standaert-van	den	Burg,	Harrie	Huijbregts	
en	zoon	Bartje,	 jaargetijde	Francine	Oos-
terwaal,	Tom	Krol	t.g.v.	verjaardag.

Sleutelbos gevonden
Hangend	aan	de	poort	van	de	begraafplaats	
aan	de	Kloosterstraat	is	een	sleutelbos	aan-
getroffen.	Waarschijnlijk	door	 iemand	ge-
vonden	op	straat	of	op	de	begraafplaats.

De	rechthebbende	kan	de	sleutels	ophalen	
bij	het	secretariaat.
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Opgeven van misintenties
Op	 werkdagen	 telefonisch	 via	 telefoon	
361215	 van	 08.45	 tot	 12.15	 uur	 (se-
cretariaat)	of	via	e-mail:		
secretariaat@parochiewillibrord.nl	
of	 op	 andere	 dagen	 en	 tijden	 door	 de		
intentie(s)	met	het	bedrag	van	€	13,00	per	
intentie	in	een	envelop	te	doen	en	deze	te	
deponeren	in	de	brievenbus	van	de	pasto-
rie.

In	de	kerk	ligt	ook	een	formulier	om	misin-
tenties	op	te	vermelden.
Graag	 duidelijk	 vermelden	 op	 welke	 da-
tum	 u	 de	 misintentie	 wenst	 en	 voor	 wie		
deze	is	bedoeld.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	 maken	 van	 afspraken	 voor		
diensten	in	de	kerk,	zoals	jubilea,	uitvaar-
ten	 en	 dopen,	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	pastoor	P.	Luijckx	via	telefoonnummer	
361215.

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

Communie thuis
Op	 elke	 eerste	 vrijdag	 van	 de	 maand	 is	
het	 mogelijk	 om	 de	 H.	 Communie	 thuis	
te	 ontvangen.	 Wilt	 u	 hiervan	 gebruik	
maken,	 dan	 kunt	 u	 dit	 kenbaar	 (laten)	
maken	via	telefoonnummer	361215.	□

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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Heeft	u	ook	een	bijdrage	voor	‛Opvallend’?	
De	redactie	ontvangt	deze	graag	via	info@
ronddetoren.nl	voor	opname	in	een	van	de	
volgende	edities.	□

Luchtballonnen Kasteelweide

In	de	vroege	avond	van	31	augustus	stegen	
vanaf	de	Kasteelweide	enkele	luchtballon-
nen	op.	Op	deze	foto	van	Ruud	Peeters	een	
van	de	ballonnen	net	voor	vertrek.	□
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In gesprek met ‘levende boeken’ over dementie

Door in gesprek te gaan met bezoekers 
hopen de ‘deelnemende boeken’ bij te 
dragen aan meer begrip rondom demen-
tie. De bieb Kaatsheuvel verwacht zo 
boeiende gesprekken waarin vooroorde-
len worden weggenomen en taboes door-
broken.

1	op	de	5	mensen	krijgt	dementie	en	daar-
van	woont	 70%	nog	 thuis.	 Daarom	 is	 aan-
dacht	voor	dementie	belangrijk.	In	de	ge-
meente	 Loon	 op	 Zand	 werken	 we	 samen	
met	 inwoners,	 mantelzorgers	 en	 onder-
nemers	 aan	 een	dementievriendelijke	 ge-
meenschap.	 Een	 van	 de	 doelstellingen	 is	
het	 taboe	 rondom	 dementie	 doorbreken.	
Daarom	kun	je	op	maandag	21	september	
met	 ‘menselijke	boeken’	 in	gesprek	 in	de	
bibliotheek	 Kaatsheuvel.	 De	 boeken	 wor-
den	verbeeld	door	allemaal	mensen	die	op	
hun	manier	te	maken	hebben	met	demen-
tie.

Je	 kunt	 in	 gesprek	 gaan	met	 iemand	met	
dementie	en	haar	mantelzorger,	een	zorg-
professional	welke	zorg	biedt	aan	mensen	
met	dementie	en	een	vrijwilliger	die	erva-
ring	heeft	in	het	ondersteunen	van	mensen	
met	 dementie.	 Je	 kiest	 uit	 de	 aanwezige	
‛boeken’	 een	 titel	waarover	 je	meer	wilt	
weten.	Met	het	gekozen	boek	ga	je	in	ge-
sprek.	Het	boek	vertelt	zijn	of	haar	verhaal	
met	betrekking	tot	het	onderwerp	demen-
tie.	 Als	 lezer	 mag	 je	 alles	 vragen,	 maar	
het	boek	mag	ook	vragen	stellen	aan	jou.	
In	korte	tijd	ontstaan	er	zo	vaak	boeiende	
gesprekken	 waarin	 vooroordelen	 worden	

weggenomen	 en	 taboes	 doorbroken.	 Door	
in	 gesprek	 te	 gaan	 met	 bezoekers	 hopen	
de	deelnemende	boeken	bij	te	dragen	aan	
meer	begrip	rondom	dementie.

Deze	 avond	 wordt	 georganiseerd	 door	 de	
bibliotheek	 Midden-Brabant	 in	 samenwer-
king	met	de	kerngroep,	die	werkt	aan	een	
dementievriendelijke	gemeenschap	binnen	
gemeente	Loon	op	Zand.

Praktische informatie
Datum:	 maandag	21	september	2020
Tijd:	 19.00	tot	21.00	uur
Locatie:	 Bibliotheek	Kaatsheuvel,	Anton		
	 Pieckplein	3,	Kaatsheuvel
Kosten:	 geen

Aanmelden:	 via	 de	 Bibliotheek	 Kaatsheu-
vel.	Dit	kan	in	de	Bibliotheek	zelf	of	tele-
fonisch	 via	 0416-274379	 tijdens	 openings-
uren.	 Ook	 kun	 je	 een	 e-mail	 sturen	 naar	
kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl.
Geef	 bij	 aanmelden	de	 voorkeur(en)	 voor	
de	 boek(en)	waar	 je	mee	 in	 gesprek	wilt	
door	 en	 je	 ontvangt	 een	 bevestiging	met	
tijdstip.	□
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Albeweging start cursusjaar 2020-2021

Wij	organiseren	cursussen	en	workshops	in	
Chinese	gezondheidsoefeningen,	Qigong	en	
Taijiquan.

Qigong / energie-oefeningen (uitspraak 
‘Tsjie-koeng’)
Deze	ontspannende	oefeningen	zijn	vrij	ge-
makkelijk	aan	te	leren	en	thuis	toe	te	pas-
sen.	Je	wordt	soepeler,	je	evenwicht	wordt	
beter	 en	 je	 lichaamsenergie	 gaat	 beter	
doorstromen.	 Bij	 regelmatige	 beoefening	
kunnen	lichamelijke	klachten	verdwijnen.
Qigong	 is	 een	 onderdeel	 van	 de	 traditio-
nele	Chinese	geneeswijzen.

Taijiquan (uitspraak ‘Thai-dji-tsjuen’)
Dit	 is	 de	 meest	 innerlijke	 vorm	 van	 Chi-
nese	 zelfverdedigingskunst	 gebaseerd	 op	
de	Yin-Yang-filosofie	en	Qigong	is	hier	een	
onderdeel	van.	Naast	handvormen	in	deze	
methode	 geven	we	ook	 les	 in	 zwaard-	 en	
waaiervorm.
De	 lessen	 voor	 beginners	 zijn	 in	 Loon	 op	
Zand	 op	 maandagmorgen	 van	 10.00	 tot	
11.00	uur	en	op	donderdagavond	van	19.30	
tot	20.30	uur.	In	Tilburg	op	zaterdagmorgen	
van	11.30	tot	12.30	uur.
De	lessen	zijn	gestart	op	7	september	jl.	
Een	proefles	is	altijd	mogelijk.	Privéles	op	
afspraak.
Bij	Albeweging	 zijn	 de	 afgelopen	 20	 jaar	
diverse	 mensen	 opgeleid	 om	 Qigong	 en	
Taijiquan	les	te	geven.	Zij	geven	o.a.	les	in	
Udenhout,	Dongen,	Tilburg,	Goirle,	Oister-
wijk,	Oosterhout	en	Turnhout.

Open ochtend
Op	zaterdag	12	september	jl.	in	de	gymzaal	
van	 het	 Theresialyceum	 te	 Tilburg	 heb-
ben	we	een	open	ochtend.	Het	is	mogelijk	

een	gratis	proefles	Qigong	te	volgen.	Tijd:	
11.15	uur	inloop	en	de	les	is	van	11.30	tot	
12.30	uur.

Buteyko-ademmethode
Maandag	26	oktober	jl.	start	een	cursus	in	
de	 Buteyko-ademmethode,	 voor	 Midden-
Brabant	 in	wijkcentrum	 ’t	 Sant,	 Benelux-
laan	74,	Tilburg.
In	 deze	 cursus	 krijg	 je	 uitgebreide	 ach-
tergrondinformatie	en	leer	je	de	methode	
thuis	toe	te	passen.	Deze	methode	is	ont-
wikkeld	door	Dr.	Buteyko,	in	de	60er	jaren	
in	 Rusland.	 Hij	 was	 ernstig	 ziek	 en	 heeft	
zichzelf	genezen	met	deze	ademmethode.	
Deze	methode	werkt	heel	goed	bij	astma,	
hooikoorts	 en	 andere	 luchtwegaandoenin-
gen.	Het	werkt	echter	ook	bij	andere	klach-
ten.	Er	zijn	wonderbaarlijke	genezingen	bij	
mensen,	die	intensief	getraind	hebben.
Zie	eventueel	website:	www.buteyko-me-
thode.eu	of	lees	het	boekje:	‘Leef	gezond,	
adem	 rustig’,	 geschreven	 door	 Masha	An-
thonissen-	Kotousova.	Zij	is	ook	degene	die	
de	cursus	in	Tilburg	geeft.
Privé	 behandelingen	 Chinese	 massage	
(Tuina),	of	Metamorfose	massage	zijn	mo-
gelijk	op	afspraak.
Al	deze	activiteiten	worden	georganiseerd	
en	 gegeven	 door	Wim	Weel	&	 Rian	 Smol-
ders,	beiden	beoefenen	al	40	jaar	Taiji	en	
Qigong	en	hebben	van	diverse	Chinese	le-
raren	les	gehad.	Daarnaast	heeft	Wim	zich	
extra	verdiept	 in	de	Chinese	taal-	en	cul-
tuur	(Sinologie)	en	Rian	in	Chinese	Traditi-
onele	Geneeswijzen.
Heb	je	interesse	in	Chinese	taal	en	cultuur,	
Daoïsme	en/of	de	Buteyko-ademmethode,	
kijk	op	onze	website	voor	boeken,	of	neem	
gerust	 contact	met	ons	op,	362004,	albe-
weging@kpnmail.nl,	www.albeweging.nl.

Met de hartelijke groeten van   
Rian Smolders en Wim Weel
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In Memoriam

Namens	 alle	 medewerkers	 van	
Rond	de	Toren	willen	we	het	gezin	
en	 de	 familie	 van	 Frits	 Kemkers	
veel	kracht	en	sterkte	wensen	met	
dit	grote	gemis.	Ons	dorp	verliest	
een	zeer	sympathieke	man	en	een	
gedreven	ondernemer.

Bestuur & redactie Rond de Toren

Het glas is altijd halfvol!

Trots	op	wie	hij	was	en	hoe	hij	was,	nemen	wij	afscheid	van	mijn	lieve		
echtgenoot,	onze	geweldige	vader	en	schoonvader

Frits Kemper

Amsterdam,	8	juli	1959	 	 	 Loon	op	Zand,	26	augustus	2020

echtgenoot	van

Marja	Wijnbergen

	 Lars	en	Frederique
	 	 	 	
	 Floortje

Hellebaardstraat	10
5175	TM		Loon	op	Zand

Het	afscheid	heeft	plaatsgevonden	op	woensdag	2	september	jl.
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 °De initiatiefgroep ‘Loon naar Tilburg’ adviseert de betrokken inwoners van Loon op Zand, die op 
de hoogte willen blijven  over de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand, de raadsvergadering 
van 17 september bij te wonen! (Foto en bericht ontvangen van de initiatiefgroep.)
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Pauwelswandeling door de ‘Brand’
Op	de	zonnige	zon-
dagochtend	 van	 6	
september	 jl.	 ver-
trokken	 we	 vanaf	
het	 Witte	 Kasteel	
met	 de	 fiets	 naar	
natuurgebied	 de	
‘Brand’	 net	 bo-
ven	 Udenhout	 voor	
een	 veelbelovende	
wandeling.	Nu	staat	

dit	natuurgebied	bekend	om	zijn	‘nat-
heid’.	 En	 Carel	 Govaarts,	 onze	 gids,	
legt	uit	dat	in	2016	is	gestart	met	het	
natuurherstel-project	 ‘Natte	 Natuur-
parel	De	Brand’.	Het	gebied	heeft	de	
laatste	decennia	zwaar	te	lijden	onder	ver-
droging	en	voedselrijkheid	door	de	aanwe-
zige	fosfaten	en	stikstof.	Door	de	tijd	heen	
is	het	besef	doorgedrongen,	dat	er	maat-
regelen	moesten	worden	genomen,	om	de	
achteruitgang	van	de	biodiversiteit	 te	ke-
ren.	Het	gaat	daarbij	om	de	bescherming	
van	planten-	en	diersoorten.

Enerzijds	werd	de	Zandley,	die	dwars	door	
het	 gebied	 stroomde	 gedempt,	 waardoor	
er	meer	moeras	 komt,	 en	 anderzijds	 aan	
de	 noordzijde	 van	 dit	 gebied	 werd	 de	
Zandkantse	 Ley	 verbreed,	 waardoor	 het	
voedselrijke	afvoerwater	van	het	riool	van	
Tilburg	Noord	(fosfaten	en	stikstof)	om	het	

middelste	 gebied	 wordt	 geleid.	 Het	 doel	
is	 om	het	 gebied	 natter	 te	maken	 en	 om	
kwelwater	vast	te	houden	(karakteristieke	
bruine	kleur	en	een	olieachtig	vliesje.	Rijk	
aan	mineralen,	o.a.	kalk)	dat	erg	belang-
rijk	 is	 om	 de	 soortenrijkdom	 (biodiversi-
teit)	in	het	gebied	te	vergroten.	Tevens	wil	
het	 Brabants	 Landschap	 een	 verbindings-
zone	 tot	 stand	 brengen	 tussen	 de	 Brand	
en	 de	 Leemputten,	 met	 name	 belangrijk	
voor	de	in	Nederland	zeldzame	boomkikker	
en	 kamsalamander.	 Soorten	 krijgen	 meer	
overlevingskans	 als	 ze	 zich	 kunnen	 ver-
plaatsen	van	het	ene	naar	het	andere	na-
tuurgebied.	 Carel,	 bewapend	met	 stevige	
laarzen	en	een	verrekijker,	vertelt	boeiend	
over	dit	prachtige	natuurgebied.

‛De	Brand’	is	vrij	rijk	aan	voedingsstof-
fen.	Een	voedselrijk	gebied	is	over	het	
algemeen	qua	planten	soortenarm.	Een	
plantensoort	ziet	dan	meestal	kans	om	
alle	 andere	 te	 overheersen.	 Door	 een	
vrij	hoog	kalkgehalte	(kwel)	worden	de	
fosfaten	 echter	 gebonden,	 waardoor	
geen	verzuring	optreedt.	Hierdoor	is	de	
verscheidenheid	van	het	aantal	planten	
van	 de	 soorten	 van	 het	 rijkere	milieu	
soms	indrukwekkend.
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In	 het	 voorjaar	 groeien	 hier	 miljoenen	
Witte	 bosanemonen	 op	 de	 schaduwrijke	
bosbodem,	 goudkleurig	 speenkruid	 langs	
de	 greppelkanten,	 roze	 pinksterbloemen	
in	 de	 weilanden,	 gele	 dotterbloemen	 in	
het	moeras,	lichtpaars	kruipend	zenegroen	
langs	de	paden,	hondsdraf	met	paarsblau-
we	 bloemen	 omhoog	 kruipend	 tegen	 een	
boomstam,	 wilde	 kamperfoelie.	 Later	 in	
het	seizoen	vinden	we	hier	plantensoorten,	
die	 kenmerkend	 zijn	 voor	 oudere	 bossen,	
zoals	bospaardenstaart	en	gele	dovenetel.	
In	de	sloten	en	moerassige	laagten	komen	
kalkrijke	kwelsoorten	voor	als	waterviolier,	
stijve	zegge,	elzenzegge,	moerasvaren	en	
moeraszegge.

Voor	de	paddenstoel-liefhebber	is	de	Brand	
een	 waar	 eldorado.	 In	 het	 najaar	 zijn	 er	
hier	460	soorten	te	vinden,	waarvan	er	64	
als	 zeldzaam	 tot	 zeer	 zeldzaam	 te	 boek	
staan.	 Een	 zeldzaamheid	 is	 de	 bloedrode	
inktviszwam,	afkomstig	uit	Australië.

Amfibieën:
Voor	 amfibieën	 is	 de	 Brand	 een	 heel	 be-
langrijk	gebied.	Er	komen	zeldzame	 soor-
ten	voor,	als	de	kamsalamander.	Daarnaast	
leven	 er	 heikikkers	 en	 ontzettend	 veel	
bruine	 kikkers.	 In	 het	 voorjaar	 zijn	 som-
mige	sloten	geheel	gevuld	met	kikkerdril.

Boomkikkers	kwamen	van	oudsher	voor	 in	
de	 Brand,	 echter	 vanwege	 het	 uitdrogen	
van	het	gebied	en	een	gebrek	aan	houtwal-
len,	nam	de	soort	eind	van	de	vorige	eeuw	
snel	af.	Men	heeft	daarom	een	groot	aan-
tal	poelen	gegraven,	die	noodzakelijk	zijn	
voor	de	overwintering	en	de	voortplanting	
van	 deze	 amfibieën	 mogelijk	 te	 maken.	
Ook	zijn	er	nieuwe	houtwallen	aangelegd.	

 °Bloedrode inktviszwam.

 °Boomkikker.

 °Poel.

 °Kamsalamander.

Na	 heerlijk	 door	 de	 bossen	 en	 weilanden	
te	 hebben	 gestruind	 konden	we	 na	 onge-
veer	twee	uur	op	de	fiets	huiswaarts	keren,	
dat	 wil	 zeggen;	 terug	 naar	 het	 Koetshuis	
bij	Het	Witte	Kasteel	voor	een	lekkere	kop	
koffie	met	een	worstebroodje.	Carel	wordt	
hartelijk	bedankt	voor	zijn	inzet	en	uitleg	
over	het	natuurgebied	de	Brand.

Er	was	veel	te	doen	bij	Het	Witte	Kasteel.	
Zo	werd	er	in	de	tuin	voor	de	kinderen	een	
heuse	muziekvoorsteling	gehouden	‛Herrie	
in	de	tent’	door	Duo	Frisse	Oren.	En	’s	mid-
dag	was	er	live	music	van	Irish	Blend	op	het	
terras	en	zorgde	voor	een	gezellige	sfeer.	□
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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

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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RBT De Langstraat presenteert Online Routemodule

Recreatief	 wandelen,	 fietsen	 en	 paardrij-
den	neemt	een	hoge	vlucht,	zeker	in	tijden	
van	 corona.	 Reden	 voor	Regionaal	 Bureau	
voor	Toerisme	(RBT)	De	Langstraat	om	een	
online	 module	 te	 ontwikkelen	 waarmee	
talrijke	mooie	routes	in	regio	De	Langstraat	
overzichtelijk	aangeboden	worden	én	een	
koppeling	gemaakt	wordt	met	de	vele	re-
creatiebedrijven,	 afstappunten	 en	 andere	
bezoekwaardige	plekken	aan	die	routes.

Gebruiksgemak
Vanaf	nu	vind	je	op	www.bezoekdelangs-
traat.nl/wat-ga-ik-doen/routes-afleggen	
een	routepagina,	waar	 je	zelf	kunt	 selec-
teren	wat	voor	soort	route	je	wenst	af	te	
leggen,	waar	je	wilt	opstappen	en	wat	de	

lengte	van	je	route	is.	Zodra	je	de	route	van	
je	keuze	hebt	gemaakt,	kun	je	deze	volgen	
via	het	scherm	van	je	smartphone,	uploa-
den	 naar	 je	 fietscomputer	 of	 downloaden	
als	pdf-bestand.	Terwijl	je	de	route	aflegt	
krijg	je	informatie	over	bezienswaardighe-
den	of	de	nabijheid	van	horeca	en	andere	
afstappunten.	Ook	heb	je	de	mogelijkheid	
om	je	eigen	route	op	basis	van	knooppun-
ten	samen	te	stellen.

Stimuleringsbijdrage 
Rabobank De Langstraat
Afgelopen	 mei	 besloot	 de	 Commissie	 Sti-
muleringsfonds	 van	 Rabobank	 De	 Langs-
traat	een	mooie	bijdrage	van	€	4.000,-	ter	
beschikking	 te	 stellen	 aan	 de	 ontwikke-
ling	 van	 de	module,	 gezien	 het	 positieve	
effect	op	het	welzijn	van	de	inwoners,	de	
economische	 impact,	 versterking	 van	 de	
regionale	identiteit	en	het	duurzaamheids-
aspect.	Nu	de	module	gereed	is,	ontving	de	
dankbare	Aileen	Kok,	manager	van	RBT	De	
Langstraat,	afgelopen	maandag	een	prach-
tige	 cheque	 uit	 handen	 van	 Leo	 Swaans,	
commissielid	van	het	Stimuleringsfonds.

Routeaan-
bod
Een	fietsroute	
langs	22	WOII-
monumenten	
en	 gedenk-
plaatsen	 in	
de	 gemeente	
Waalwijk,	die	afgelopen	weekend	officieel	
geopend	 is,	 is	 de	 eerste	 die	 aangeboden	
wordt	 via	de	online	module.	De	komende	
tijd	wordt	er	nog	een	groot	aantal	 routes	
toegevoegd.	Wil	 je	 hiervan	 op	 de	 hoogte	
gebracht	 worden?	 Volg	 dan	 de	 Facebook-	
en	 Instagrampagina	 @bezoekdelangstraat	
of	 meld	 je	 aan	 voor	 de	 nieuwsbrief	 op	
www.bezoekdelangstraat.nl.	□

 °Een trotse en dankbare Aileen Kok, manager 
van RDT De Langstraat ontvangt van Leo Swaans 
(commissielid Rabobank Stimuleringsfonds) de 
cheque van € 4.000,-. (Eigen foto)
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LUNCH en DINER
RESTAURANT - TERRAS - SPEELTUIN

Eten,  Dr inken en Gezel l igheid!

dinsdag t/m vr i jdag vanaf 1 1 :00 uur
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur

Schoorst raat 37,  Udenhout     
013-5909604   

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

Stop de deportaties van   
ouderen uit Loon op Zand!
Iedere	 oudere	 vanaf	 60	 jaar	 in	 ons	 dorp	
loopt	met	een	schrikbeeld	rond.	Wat	gaat	
er	met	mij	gebeuren	als	ik	iets	kom	te	man-
keren	of	toe	ben	aan	het	bejaardentehuis?	
Als	 er	 in	 Venloene	 geen	 plaats	 is,	 waar		
zullen	ze	mij	dumpen?

Een	 sprekend	voorbeeld	van	vorige	week!	
Een	 dame	 van	 93	 jaar	 oud,	 geboren	 en	
getogen	 in	 Loon	 op	 Zand,	 kan	 niet	 meer	
zelfstandig	wonen.	Er	volgt	een	verhuizing	

naar	Rosmalen.	Dit	 is	 een	 grove	 schande.	
Er	zitten	in	Venloene	mensen	uit	het	hele	
land.	 De	 Loonse	 ouderen	 hebben	 het	 na-
kijken	en	worden	geplaatst	in	Kaatsheuvel,		
Waalwijk,		Dongen,	Waspik	en	dus	zelfs	ook	
naar	Rosmalen.
Het	 is	de	allerhoogste	tijd	dat	de	verant-
woordelijke	 instanties	en	de	politiek	daar	
iets	aan	gaan	doen.	Niet	morgen	maar	van-
daag.	Nog	maar	niet	te	spreken	over	oude-
ren	die	50	of	60	jaar	getrouwd	zijn	en	soms	
gescheiden	moeten	 leven,	bijv.	de	ene	 in	
Venloene	en	de	partner	 in	een	ander	ver-
zorgingstehuis.

Het	is	de	hoogste	tijd	voor	een	beetje	men-
selijkheid	bij	het	plaatsingsbeleid	en	niet	
stomweg	de	 regels	 volgen.	Die	 kunnen	 te	
allen	 tijde	 aangepast	worden.	 Ik	 roep	 ie-
dereen	 in	 Loon	 op	 Zand	 op	 zich	 te	 laten	
horen	bij	dit	probleem.

Sjef van Noije
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Projectiel in de Loonse Duinen

In	ons	duingebied	trof	Els	Peters	op	27	au-
gustus	dit	projectiel	aan.	Terecht	bleef	ze	
er	vanaf.	Het	bleek	een	staartstuk	van	een	
mortier.	De	explosieve	lading	bleek	uitein-
delijk	gelukkig	al	verdwenen.	De	explosie-
venopruimingsdienst	(EOD)	haalde	het	op.
In	 het	 duingebied	worden	 nog	 regelmatig	
explosieven	 of	 delen	 ervan	 aangetroffen.	
Ze	zijn	uit	de	periode	van	de	Tweede	We-
reldoorlog.	Tientallen	jaren	oud	dus.	Daar-
door	instabiel	en	onberekenbaar.

Tips:
•	blijf	er	af
•	maak	een	foto	en	markeer	de	plaats	met	
bijvoorbeeld	wat	takjes

•	bel	de	politie

De	 politie	 stuurt	 een	 explosievenverken-
ner.	Die	overlegt	met	de	EOD	over	ruimen	
van	het	explosief.	□

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

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

*lid van Provoet
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Toekomstbestendigheid van club- en verenigingsleven in Nederland staat onder druk door 
coronacrisis

Rabobank De Langstraat zet zich in voor behoud van clubs en verenigingen 

Clubs	 en	 verenigingen	
in	 de	 Langstraat	 hebben	
het	 door	 de	 coronacrisis	
moeilijk.	 Doordat	 leden	
niet	 of	 beperkt	 bijeen	
mogen	 komen	 staat	 hun	
toekomstbestendigheid	
onder	druk.	Vanaf	 31	au-
gustus	 start	 het	 jaarlijks	

terugkerende	Rabo	ClubSupport.	Clubs	 en	
verenigingen	 worden	 dan	 opgeroepen	 om	
campagne	te	voeren	om	stemmen	te	win-
nen	voor	bestedingsdoelen	die	de	club	én	
de	 buurt	 sterker	 en	 beter	 maken.	 Rabo-
bank	De	Langstraat	stelt	haar	kennis,	net-
werk	en	financiële	ondersteuning	beschik-
baar	om	die	doelen	te	verwezenlijken.	Met	
de	huidige	crisis	is	deze	steun	belangrijker	
dan	ooit.

Campagne voeren
Met	Rabo	ClubSupport	investeert	de	bank	al	
jaren	met	haar	kennis,	netwerk	en	financi-
ele	middelen	in	het	club-	en	verenigingsle-
ven	van	Nederland.	Via	de	Rabo	Bankieren	

app	 beslissen	 Rabobank-leden	 mee	 over	
welke	initiatieven	uit	het	club-	en	vereni-
gingsleven	de	steun	van	de	bank	verdienen.	
Clubs	en	verenigingen	uit	de	Langstraat	die	
deelnemen	voeren	campagne	voor	een	ei-
gen	 bestedingsdoel	 en	 roepen	 Rabobank-
leden	 op	 om	 via	 de	 app	 op	 hun	 initiatief	
te	 stemmen.	 Denk	 aan	 het	 opzetten	 van	
trainingsprogramma’s	voor	gehandicapten,	
verduurzaming	 van	 het	 clubhuis,	 gezond	
voedsel	 in	de	kantine,	het	aanbieden	van	
re-integratie	 cursussen	 of	workshops	 over	
ledenwerving	 en	 digitalisering.	 Zo	 zetten	
we	Rabobank	zijn	netwerk	in	om	clubs	van	
elkaar	te	laten	leren.	Hiermee	wil	de	Rabo-
bank	iedereen	een	stem	geven	in	het	mooi-
er	en	beter	maken	van	zijn	of	haar	club	en	
de	buurt.

Herstart van het club- en verenigings-
leven
Clubs	en	verenigingen	hebben	het	de	afge-
lopen	maanden	te	verduren	gehad	door	de	
crisis.	Leden	konden	maandenlang	niet	sa-
menkomen	om	te	sporten,	zingen,	dansen,	

hobby’s	 te	beoefenen	of	 om	zich	
met	elkaar	 in	 te	zetten	voor	hun	
vereniging.	 “Nederland	 is	 kam-
pioen	 verenigen,”	 vertelt	 Dick	
van	 Rhee,	 directievoorzitter	 van	
Rabobank	 De	 Langstraat.	 “Door	
de	 maandenlange	 stop	 hebben	
clubs	 niet	 alleen	 grote	financiële	
zorgen,	 we	 horen	 ook	 geluiden	
over	 de	 sociaal-maatschappelij-
ke	 gevolgen.	 De	 kantine	 of	 het	
clubhuis	 is	voor	veel	mensen	hun	
tweede	thuis:	dé	plek	waar	leden	
samenkomen,	waar	talenten	wor-
den	ontplooid	en	waar	verbinding	
ontstaat	 in	 de	buurt.	Daarmee	 is	
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tijdens	de	afgelopen	maanden	de	belang-
rijke	sociale	functie	die	clubs	hebben	weg-
gevallen.	Op	alle	fronten	kunnen	clubs	en	
verenigingen	dus	een	steuntje	in	de	rug	ge-
bruiken.	Meedoen	aan	Rabo	ClubSupport	is	
dus	goed	voor	jouw	club	én	geweldig	voor	
de	buurt.”

Inschrijving gestart
Rabobank	De	Langstraat	roept	ook	dit	jaar	
lokale	 clubs	 en	 verenigingen	 op	 om	 hun	
maatschappelijke	 initiatieven	 in	te	schrij-
ven.	Clubs	en	verenigingen	ontvangen	een	
persoonlijke	 uitnodiging	 van	 Rabobank	
om	 zich	 in	 te	 schrijven	 voor	 Rabo	 Club-
Support	2020.	Ook	start	er	een	 landelijke	
campagne	 en	 waar	 onder	 meer	 sporters	
van	TeamNL	en	artiesten	van	het	collectief	
Kunstbenden	aan	deelnemen.	Verenigingen	
en	stichtingen	kunnen	zich	vanaf	vandaag	
tot	 en	met	 30	 september	 aanmelden.	 De	
stemperiode	voor	Rabobank-leden	start	op	
5	 oktober	 en	 op	 5	 november	worden	 alle	
clubs	 bekendgemaakt	 die	 mogen	 rekenen	
op	ondersteuning	van	de	bank.

Meer	 informatie	 over	 Rabo	 ClubSupport	
vind	je	op	Rabobank.nl/clubsupport.	(URL:	
https://www.rabo-clubsupport.nl/)

Video:	https://youtu.be/xFBH1jqA8d4	□

Wie	wil	één	ochtend	in	de	week	(mogelijk	
op	termijn	meer)	mijn	hondje	uitlaten.
Misschien	dat	je	toch	jouw	hond	uit	moet	
laten?	Ik	zou	er	blij	mee	zijn.
Reactie	graag	naar	06-43103948.

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

Beste inwoners van Loon op Zand

Velen	van	jullie	heb	ik	in	mijn	taken	als	
vrijwilliger	 op	Het	Witte	 Kasteel	mogen	
ontmoeten.

Sinds	kort	ben	ik	gestopt	met	deze	werk-
zaamheden	die	 ik	zes	 jaar	met	veel	en-
thousiasme	en	plezier	gedaan	heb.

Ik	wil	graag	alle	vrijwilligers	met	wie	 ik	
die	 jaren	 heb	 samengewerkt	 door	 mid-
del	 van	 dit	 bericht	 van	 harte	 bedanken	
voor	 hun	 hartelijkheid,	 vriendschap	 en	
aandacht.	Gelukkig	is	Loon	op	Zand	maar	
klein	en	komen	we	elkaar	weer	tegen.

Tot ziens, Sjaantje Vera
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Klik & Tik
Cursus basis computergebruik
Wilt u informatie opzoeken, iets kopen of 
bankzaken regelen? Het gaat steeds vaker 
via internet. Een groot aantal mensen is 
hier nog niet bekend mee en wil graag 
meer weten. Voor hen is de gratis Klik en 
Tik-training.

Typen, mailen en zoeken op internet
De	training	bestaat	uit	wekelijkse	bijeen-
komsten	 in	 het	 Klavier	 in	 Kaatsheuvel.	 U	
leert	het	toetsenbord	kennen,	e-mailen	en	
gaat	het	internet	op.	U	leert	online	te	zoe-
ken,	websites	bekijken	en	over	social	me-
dia,	zoals	Facebook.	Stap	voor	stap,	in	uw	
eigen	tempo	en	begeleid	door	vakkundige	
en	geduldige	trainers.

U	oefent	met	speciaal	lesmateriaal	en	niet	
met	 uw	 eigen	 persoonlijke	 gegevens,	 er	
kan	dus	niets	misgaan.

Graag wil ik iedereen bedanken

Bedanken dat u aanwezig was in het 
leven van Piet: ook tijdens zijn ziekte.

Bedanken dat u er bent om mij te steu-
nen, nu mijn man is overleden.

Het is goed zoveel blijken van medele-
ven en steun te ontvangen.

Lia Vorstenbosch-van Iersel

De	training	Klik	en	Tik	vindt	elke	week	op	
dinsdag	plaats.	Je	kunt	de	lessen,	na	aan-
melding	 volgen	 van	 13.30	 tot	 15.30	 uur.	
Locatie:	 het	 Klavier,	 Anton	 Pieckplein	 in	
Kaatsheuvel.

Informatie en aanmelding
Voor	meer	 informatie	 of	 aanmelding	 kunt	
u	 terecht	 bij	 De	 Bibliotheek	Kaatsheuvel,	
Anton	Pieckplein	3.

Dat	kan	 iedere	dag	tussen	14.00	en	17.00	
uur	 en	 zaterdag	 van	 10.00	 tot	 15.00	 uur,	
persoonlijk	 of	 telefonisch.	 Het	 telefoon-
nummer	is:	274379.	□

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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Foto’s van je kids   
tijdens MamaCafé

MamaCafé	Loon	op	Zand	gaat	vanaf	vrijdag	
2	oktober	weer	van	start!	Irma	van	Schou-
wen	van	LCL	Fotografie	hebben	we	bereid	
gevonden	om	haar	ervaring	met	ons	te	de-
len	en	ons	mee	te	nemen	in	het	hoe	en	wat	
als	het	gaat	om	de	fotografie	van	kinderen.	
Natuurlijk	worden	 er	 ook	 foto’s	 gemaakt!	
Speciaal	 voor	 deze	 gelegenheid	 krijgt	 ie-
dereen	 één	 professioneel	 bewerkte	 foto	
van	Irma	gratis	digitaal	toegestuurd.

Daarnaast	 steken	 we	 ook	 graag	 de	 hand-
jes	 uit	 de	mouwen	en	 gaan	we	knutselen	
rondom	 het	 thema	 foto's.	 Wellicht	 leuk	
om	 alvast	 vooraf	 na	 te	 denken	 over	 wat	
je	wilt	maken,	hoe	en	met	welke	materia-
len.	Neem	bij	voorkeur	je	eigen	materialen	
mee:	 misschien	 kun	 je	 al	 voorbereidend	
werk	doen	door	een	basis	fotolijstje	te	ko-
pen	of	eigen	foto's	geprint	mee	te	nemen.	
Wil	je	komen?
Wij	hanteren	een	aanmeldplicht.	Aanmel-
den	 is	 mogelijk	 door	 middel	 van	 een	 e-
mailtje	 aan	 mamacafeloonopzand@hot-
mail.com.	Voel	je	thuis	en	wees	welkom!

Karin van der Bruggen
Initiatiefnemer MamaCafé Loon op Zand

Organisatorisch zijn aan onze activiteit randvoor-
waarden verbonden. Wij volgen de actuele maat-
regelen vanuit de overheid en de richtlijnen zoals 
gehanteerd op onze locatie, de Loonse bibliotheek.
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Popkoor Undercover repe- 
teert online in coronatijd!
En	 ineens	 stond	 ‛tante	 corona’	 voor	 de	
deur	en	moest	Popkoor	Undercover	nood-
gedwongen	op	 zoek	gaan	naar	 andere	 re-
petitie	 mogelijkheden,	 aangezien	 koren	
ineens	 gebombardeerd	 werden	 tot	 mega-
verspreiders	van	het	coronavirus!	Er	mocht	
niet	samen	worden	gezongen.
Echter:	 Undercover	 liet	 zich	 niet	 kisten	
en	 leden	 ontpopten	 zich	 ineens	 tot	 ware	
ict’ers.	Van	de	ene	op	de	andere	dag	dom-
pelden	muzikanten,	koorleden	en	dirigent	
zich	onder	in	de	digitale	wereld	en	al	snel	
volgden	 online	 repetities.	 Iedereen	 zat	
thuis	 achter	 de	 computer	 om	 toch	 met	
elkaar	 op	afstand	 te	 kunnen	 zingen.	Raar	
voelde	het	wel	om	zo	alleen	te	zingen	voor	
de	camera	met	een	koptelefoon	op,	maar	
we	maakten	er	het	beste	van.

Met	veel	passie	maakten	dirigent	en	muzi-
kanten	geluidsbanden	en	thuis	werkten	le-
den	hard	om	nieuwe	nummers	in	te	stude-
ren.	Natuurlijk	hebben	we	ook	ontzettend	

gelachen,	 want	 het	 liep	
niet	 altijd	 op	 rolletjes:	
beeld	 weg,	 geluid	 weg,	
niet	 in	 kunnen	 loggen,	
huisgenoten	op	de	achter-
grond,	kinderen	in	beeld,	
coronakapsels,	 zolderka-
mers	zonder	licht,	parkie-
ten	die	meezongen	enz.

Digitaal concert
Dus	 Undercover	 heeft	 in	
coronatijd	 zeker	 niet	 stil	
gezeten	en	is	zich	op	een	
andere	 manier	 blijven	
ontwikkelen.	 Deze	 ont-
wikkeling	 willen	 we	 aan	
u	 laten	 zien	 door	 u	 een	
digitaal	 concert	 aan	 te	
bieden.	 Op	 dit	 moment	

werken	 we	 hard	 aan	 de	 voorbereidingen.	
We	laten	u	z.s.m.	weten	waar,	wanneer	en	
hoe!

Het	laatste	nieuws	is	dat	we	vanaf	26	au-
gustus	a.s.	weer	in	De	Wetering	samen	mo-
gen	 zingen	 volgens	de	 richtlijnen	die	 gel-
den	voor	koren.
Interesse?
Heeft	u	interesse	om	zelf	een	keer	mee	te	
zingen	 bij	 Popkoor	 Undercover,	 mail	 dan	
naar	 info@popkoorundercover.nl	 of	 kijk	
even	op	de	website:
www.popkoorundercover.nl. □
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Een nieuw seizoen 
Een	 nieuw	 seizoen	 staat	 voor	 de	 deur	 en	
we	 gaan	 weer	 activiteiten	 organiseren.	
Mensen	 zullen	 zeggen:	 gelukkig,	 anderen	
nu	pas	en	anderen	weer	nu	al.
Wat	is	het	juiste	moment	in	deze	tijd.	Ab-
solute	veiligheid	afwegen	met	sociale	con-
tacten	 en	 een	 normaal	 leven.	 Bestaat	 er	
absolute	veiligheid	in	deze	coronatijd,	is	er	
nu	een	normaal	leven	mogelijk?

Het	bestuur	heeft	besloten	om,	in	samen-
spraak	met	de	contactpersonen,	toch	weer	
een	groot	aantal	activiteiten	op	de	agenda	
te	zetten.	Eén	ding	moet	duidelijk	zijn:	we	
voeren	alles	uit	rekening	houdend	met	de	
RIVM-maatregelen.

Voor	elke	activiteit	wordt	een	overzicht	ge-
maakt	met	de	namen	van	de	aanwezigen.	
Bij	 binnenkomst	 in	 Venloene	 ontsmetten	
we	onze	handen	en	nemen	we	de	kortste	
weg	naar	onze	ruimten.	We	nemen	plaats	
en	blijven	zo	veel	mogelijk	op	deze	plaats	
zitten.	Wanneer	er	uitleg	of	instructie	nodig	
is	en	daarbij	de	afstand	te	klein	wordt	dan	
draagt	de	instructeur	een	gelaatscherm.

We	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 wanneer	 we	 alle-
maal	 de	 regels	 naleven	 we	 veilig	 kunnen	
acteren	en	we	samen	de	veiligheid	van	alle	
bij	de	activiteit	aanwezige	mensen	kunnen	
waarborgen.	 Ik	weet	dat	we	plannen	met	
de	kennis	van	nu.

Omstandigheden	kunnen	razendsnel	wijzi-
gen.	We	zullen	dan	steeds	de	juiste	aanpas-
singen	 aan	 ons	 programma	doen.	 Ik	wens	
alle	een	goed	en	gezond	nieuw	seizoen	toe.

Jan Hertogh, secretaris

Teken- en schildersgroepen
Het	 is	een	bewogen	jaar	geweest	dat	nog	
wel	 even	 zal	 voortduren,	 dus	 veiligheid	
staat	 voorop.	 Omdat	 corona	 ons	 heeft	
dwarsgezeten	hebben	we	het	vorig	seizoen	
niet	af	kunnen	maken.	 In	het	nieuwe	sei-
zoen	 staan	de	 lessen	weer	gepland	op	de	
woensdagochtend	tussen	9.30	en	10.30	uur	
en	zijn	inmiddels	weer	gestart.	

Met	de	planning	voor	het	komend	seizoen	
wordt	rekening	gehouden	met	onafgemaakt	
werk	en	daar	zullen	we	in	het	nieuwe	sei-
zoen	mee	starten,	zoals	het	laatste	thema	
‘fotoschildering’.	 Daarnaast	 komen	 voor-
stellen	 voor	 nieuwe	 thema’s	 zoals	 zomer,	
vakantie,	kalligrafie,	portretschetsen	enz.	

Voor	de	start	van	een	nieuw	thema	wordt	
nog	 uitleg	 gegeven	wat	 de	 creatieve	mo-
gelijkheden	zijn,	waarna	de	schilders	hun	
fantasie	 haar	 gang	 laten	 gaan.	 Iedereen	
kan	zijn	eigen	keuze	maken	en	is	niet	ver-
plicht	om	aan	een	thema	te	werken.	
Wel	 is	 gebleken	 dat	 gezamenlijk	 werken	
aan	een	thema	heel	motiverend	kan	zijn	en	
tot	verrassende	resultaten	kan	 leiden.	Op	
dit	moment	 hangt	 er	 in	 de	 gang	 bij	 Ven-
loene	nog	een	expositie	sinds	begin	van	dit	
jaar.
Deze	 blijft	 nog	 even	 hangen	 tot	 de	 foto-
groep	gaat	exposeren.	Hierna	zal	in	samen-
spraak	met	de	leden	van	de	schildergroep	
worden	 bepaald	 wat	 het	 thema	 voor	 de	
nieuwe	expositie	zal	worden.

Door	de	coronaperikelen	heeft	het	buiten	
schilderen	 geen	 doorgang	 kunnen	 vinden,	
maar	te	zijner	tijd	kunnen	we	opnieuw	be-
kijken	 of	 dit	 in	 het	 voorjaar	 mogelijk	 is.	
Nogmaals,	veiligheid	staat	voorop	en	denk	
daarbij	aan	de	voorgeschreven	richtlijnen.	
Zo	kunnen	we	genieten	van	het	schilderen	
en	blijven	we	gezond!

Henk Smit, coörd. tekenen en schilderen
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Fietsen en wandelen
Woensdag	 is	 ‛buitendag’,	 dan	 trekken	we	
er	op	uit.	Op	de	eerste	woensdag	 van	de	
maand	wordt	er	een	dagwandeling	gepland,	
op	de	tweede	woensdag	gaan	we	fietsen	en	
op	 de	 derde	woensdag	 staat	 er	 een	mid-
dagwandeling	 op	 het	 programma.	 Ook	 op	
onze	buitendagen	houden	we	ons	aan	de	op	
dat	moment	geldende	coronamaatregelen.	
Over	de	komende	wandelingen	die	nog	vol-
gen,	zullen	wij	u	tijdig	informeren.

Activiteitencommissie
De	leden	van	de	activiteitencommissie	wil-
len	zich	nog	nader	beraden	wanneer	en	hoe	
zij	hun	activiteiten	weer	op	gaan	pakken.	
Eén	 van	 de	 grote	 problemen	 voor	 hen	 is	
dat	zij	slechts	een	beperkt	aantal	personen	
op	 1,5	m	 afstand	 van	 elkaar	 kunnen	 ont-
vangen.	Mogelijk	kunnen	zij	per	1	oktober	
weer	 activiteiten	 op	 het	 programma	 zet-
ten.	Wij	houden	u	op	de	hoogte.	Wat	wel	
doorgaat	 is	 het	 bridgen	 op	 maandagoch-
tend.	De	Bridge-instuif	is	vanaf	maandag	7	
september	weer	opgestart.	We	kaarten	sa-
men	op	afstand,	waarbij	we	natuurlijk	zo-
veel	mogelijk	op	onze	plaats	blijven	zitten.	

FGLOZ
De	 fotoclub	 komt	 zoals	 gewoonlijk	 de	

tweede	maandag	van	de	maand	bij	elkaar	
in	G1-2.	De	bijeenkomsten	die	dit	jaar	nog	
zijn	gepland:	12	oktober,	9	november	en	14	
december.

Bewegen voor senioren
We	 zijn	 nog	 volop	 bezig	met	 de	 planning	
van	 een	 aantal	 activiteiten.	 Drie	 van	 de	
vier	 groepen	 bewegen	 nu	 op	 de	 Kasteel-
weide.	Zolang	het	nog	goed	weer	is,	is	dit	
een	prima	oplossing.

Ruimte	G3	lijkt	niet	geschikt	om	hier	op	de	
juiste	 onderlinge	 afstand	 te	 gymmen.	We	
zoeken	 daarom	 een	 voldoende	 grote	 en	
goed	 geventileerde	 ruimte	 om	 over	 enige	
tijd	weer	binnen	aan	de	slag	te	kunnen.	De	
cursisten	worden	tijdig	ingelicht.

Linedance
Door	het	RIVM	is	linedance	op	de	‛rode	lijst’	
geplaatst.	Jammer	maar	helaas.	Voorlopig	
komen	de	lessen	te	vervallen.	Wanneer	het	
licht	 voor	 linedance	weer	op	groen	 staat,	
maken	we	een	nieuwe	start.

Tafeltennis
Dit	betreft	een	kleine	groep.	Zij	kunnen	op	
vrijdagochtend,	met	 inachtneming	 van	de	
coronamaatregelen,	aan	de	slag	in	G3.	□

  

Loei goeie opvang bij: 

Wij zoeken gastouders 
in Loon op Zand!  

 Bontekoe  
Gastouderbureau  

Kerkstraat 5, Tel: 0416-532321 
www.kinderopvangbrabant.nl 
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Keep them rolling reed weer !!

Op	zaterdagmorgen	29	augustus	verzamel-
de	zich	een	grote	groep	militaire	voertuigen	
in	 Loon	 op	 Zand	 van	 de	 vereniging	 ‛Keep	
them	rolling’	om	van	hieruit	een	tocht	te	
maken	door	de	omgeving.	Misschien	bent	u	
ze	wel	tegengekomen.

De	 vereniging	 heeft	 als	 doelstelling	 het	
behouden	 van	 militaire	 voer-,	 vaar-	 en	
vliegtuigen	 uit	 de	 periode	 1939-1945.	 Dit	
doen	 ze	 door	 bijeenkomsten	 organiseren,	
contacten	 met	 buitenlandse	 verenigingen	
en	advies	bij	restauraties	en	aanschaf.	Het	
was	weer	een	mooi	gezicht	deze	enthousi-
aste	(meestal)	mannen	te	zien	rijden.	Onze	
eigen	 Loonse	 museum	 ’40-’45	 eigenaren,	
Frans	en	Alexander	van	Venrooy,	waren	er	
natuurlijk	ook	bij.

Onze	fotograaf	kwam	ze	tegen	op	de	Ruil-
verkavelingsweg.	□
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Samen kom je verder

Bijna	 alle	 leerlingen	
waren	er	weer,	op	de	
eerste	 schooldag	 na	
de	 grote	 vakantie.	
Corona	 heerst	 nog	
steeds,	 maar	 ieder-
een	 in	 het	 basison-

derwijs	 had	 al	 in	 juni	 ervaring	 opgedaan	
met	hele	klassen	gewoon	naar	 school.	Op	
Jenaplanschool	De	Vlinderboom	verliep	de	
start	 soepel	en	zonder	problemen.	 Iedere	
stamgroep	heeft	een	eigen	tuin	die	je	van-
uit	je	eigen	klas	kunt	inlopen.	Dat	is	sinds	
corona	dan	ook	de	normale	routing	gewor-
den.	Ouders	komen	niet	in	de	school,	maar	
zetten	hun	kind	af	bij	de	betreffende	tuin	
en	 klas.	 Leerlingen	 gaan	 via	 de	 tuindeur	
hun	eigen	groep	binnen.

Leerlingen	 zijn	 inmiddels	 na	 de	 opstart-
week	 lekker	 bezig	 met	 nieuwe	 aanspre-
kende	thema’s.	‘Samen	in	gesprek’	 is	een	
belangrijke	 pijler	 van	 het	 Jenaplanonder-
wijs.	 In	 gesprek	 met	 elkaar,	 onderling	 of	
samen	o.l.v.	de	stamgroepleerkracht,	leren	
kinderen	heel	veel.	Op	sociaal,	cognitief	én	
creatief	vlak	bijvoorbeeld.	Mooi	om	te	zien	
ook	dat	veel	leerlingen	elkaar	na	de	lange	
zomervakantie	snel	weer	weten	te	vinden	
en	het	nodige	met	elkaar	willen	delen.	Ge-

woon	weer	 lekker	samen	naar	school,	on-
danks	corona.

In	de	tweede	schoolweek	kwam	op	woens-
dagochtend	 een	 overbuurvrouw	 gezellig	
binnenlopen.	 De	 avond	 ervoor	 merkte	 ze	
op	dat	er	op	school	een	raam	was	blijven	
open	staan.	Ze	belde	zelf	met	Kelvin,	onze	
conciërge	 en	 rots	 in	 de	 branding,	waarna	
het	 probleem	 in	 overleg	 snel	 werd	 opge-
lost.	Fijn	hoor,	zulke	buren!	 ‘Samen’	kom	
je	verder!

Jenaplanschool De Vlinderboom
0416-363432

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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  Café – Cafétaria                    
 

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

             
HEEL DE MAAND SEPTEMBER: 

 

VIANDEL € 1,25 
 

BOL SCHEPIJS € 1,00 
 

Openingstijden cafetaria: 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 

Sportieve prestatie
Tijdens	de	42ste	Nacht	van	Loon	van	5	op	6	septem-
ber	leverde	ook	plaatsgenoot	Joris	van	Lier	een	bij-
zondere	 prestatie.	 In	 de	 uren	 dat	 de	 deelnemers	
aan	 ‘de	Nacht’	hun	korte	en	 lange	 rondjes	 liepen	
door	het	dorp,	deed	Joris	dat	ook:	maar	dan	op	zijn	
racefiets.
Natuurlijk	had	hij,	ondersteund	door	zijn	begelei-
der,	van	tevoren	al	de	nodige	trainingsuurtjes	ge-
maakt	om	deze	uitdaging	 succesvol	 te	kunnen	af-
sluiten.	Bij	aankomst	aan	de	finish	in	De	Wetering,	
kon	hij	niet	zonder	trots	melden	dat	hij	bijna	112	
kilometer	 had	 ‘weggetrapt’,	 te	 weten:	 21	 kleine	
rondjes	van	1300	en	21	grote	rondes	van	4710	me-
ter.

De	redenen	waarom	Joris	deze	uitdaging	was	aan-
gegaan,	waren	van	persoonlijke	aard.	Eén	daarvan	
was	om	te	bewijzen	dat	ook	mensen	met	een	be-
perking	heel	goed	in	staat	zijn	sportieve	prestaties	
als	deze	te	leveren.	En	dat	bewijs	toonde	Joris	klip	
en	klaar!	(Foto: RdT)
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Onderzoek naar criminaliteit tijdens Tweede Wereldoorlog van start

De	misdaadcijfers	 in	 Nederland	 bereikten	
tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	een	hoog-
tepunt.	De	eenvoudige	tegenstelling	tussen	
‘goed’	en	‘fout’	verwaterde	en	de	opvattin-
gen	over	criminaliteit	veranderden.	Nieuw	
onderzoek	probeert	meer	inzicht	te	krijgen	
in	dit	opvallende	aspect	van	de	oorlog.	Het	
onderzoek	 is	 een	 samenwerkingsverband	
tussen	 het	 Brabants	 Historisch	 Informatie	
Centrum	 (BHIC),	 het	 Noord-Hollands	 Ar-
chief	 (NHA)	 en	 Jan	 Julia	 Zurné,	 politiek	
historicus	van	de	Radboud	Universiteit.

Stijgende criminaliteitscijfers
Tijdens	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 schoten	
de	criminaliteitscijfers	omhoog,	met	name	
die	voor	diefstal	en	andere	vermogensde-
licten.	 De	 oorlogsomstandigheden	 zoals	
schaarste,	 honger	 en	 de	 neiging	 zich	 te	
verzetten	tegen	de	bezettingsmacht,	zorg-
den	ervoor	dat	burgers	anders	gingen	den-
ken	over	het	overtreden	van	de	wet.	Ge-
wone	 mensen,	 waaronder	 opvallend	 veel	
vrouwen	en	jongeren,	voelden	zich	steeds	
vaker	door	de	omstandigheden	gedwongen	
om	zich	op	het	criminele	pad	te	begeven.

“Opvattingen	 over	 crimi-
naliteit,	 misdrijven	 en	 de	
rechtsstaat	 blijken	 niet	 sta-
tisch	 te	zijn,	maar	verande-
ren	wezenlijk	onder	druk	van	
een	 crisissituatie	 zoals	 een	
bezetting.	Ook	na	de	bevrij-
ding	duurde	het	enige	 jaren	
voordat	 de	 criminaliteitscij-
fers	weer	gedaald	waren	tot	
op	 het	 vooroorlogs	 niveau”,	
vertelt	 Radboud-onderzoe-
ker	Jan	Julia	Zurné.

“Dat	 de	 criminaliteit	 tijdens	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	 toenam	wisten	we	 al,	maar	
hoe	 dit	 verschijnsel	 in	 zijn	 werk	 ging	 en	
wat	de	wisselwerking	was	tussen	opvattin-
gen	daarover	bij	zowel	burgers	als	de	be-
trokken	gerechtelijke	instanties	is	nog	niet	
duidelijk	en	ook	nooit	eerder	onderzocht.”	

Wisselwerking tussen   
burgers en juristen
In	 het	 onderzoeksproject	 ‘Criminaliteit	 in	
oorlogstijd’	onderzoekt	Zurné	hoe	burgers	
en	 juristen	 zich	 in	 gerechtelijke	 stukken	
uitlieten	 over	 criminaliteit.	 Ook	 bestu-
deert	Zurné	hoe	de	rechterlijke	macht	het	
vervolgingsbeleid	aanpaste	op	de	toename	
van	 criminaliteit	 tijdens	 en	 na	 de	 bezet-
ting.	 “Door	 digitalisering	 en	 slimme	 ana-
lyse	van	talrijke	en	nog	nauwelijks	onder-
zochte	 rechtbankarchieven	 uit	 Den	 Bosch	
 °Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Spinhuiswal 
’s-Hertogenbosch. Fotograaf: Felix Janssens, 
Erfgoed ’s-Hertogenbosch



66

en	Haarlem	kunnen	we	hier	nu	meer	inzicht	
krijgen.	Zurné	deed	eerder	onderzoek	naar	
aanpassingen	 in	het	 vervolgingsbeleid	van	
het	 Belgische	Openbaar	Ministerie	 tijdens	
de	Tweede	Wereldoorlog.

Uniek gebruik   
gerechtelijk bronnenmateriaal
Archieven	 van	 gerechtshoven,	 arrondis-
sementsrechtbanken	 en	 kantongerechten	
bevatten	 een	 schat	 aan	 informatie	 over	
het	 dagelijks	 leven	 van	 ‘gewone	mensen’	
tijdens	 en	 direct	 na	 de	 Tweede	 Wereld-
oorlog.	Toch	zijn	deze	bronnen	tot	nu	toe	
amper	gebruikt	voor	wetenschappelijk	on-

 °Anoniem briefje van Cornelis Schaerlackens, 
een bewijsstuk in de zaak van een gestolen fiets 
afkomstig uit de vonnissen van de rechtbank 
van Breda (Toegang 808, inventarisnummer 60, 
rolnr 360, BHIC). De vraag in deze zaak is of 
Cornelis Schaerlackens zich werkelijk schuldig 
heeft gemaakt aan de wederrechtelijke toe-
eigening van een herenrijwiel.  
Deze illustratie hoort bij het verhaal: De 
misdaad van Cornelis Schaerlackens.

derzoek	 vanwege	beperkte	openbaarheid,	
privacywetgeving	en	grote	omvang	van	het	
materiaal.	Mede	door	de	inzet	van	nieuwe	
technieken	komt	daarin	verandering.	Zurné	
gebruikt	 in	 haar	 onderzoek	 tekstherken-
ning	(OCR)	en	op	kleinere	schaal	ook	hand-	
schriftherkenning	 (HTR),	 waardoor	 de	
strafvonnissen	en	-dossiers	op	geautomati-
seerde	wijze	volledig	(full-text)	doorzocht	
kunnen	worden.	Op	die	manier	kan	groot-
schalige	tekstanalyse	worden	toegepast.

Het	BHIC	en	het	NHA	willen	met	het	onder-
zoeksproject	optimaal	recht	doen	aan	deze	
bijzondere	bronnen	uit	hun	collecties.	Door	
samen	te	werken	met	de	Radboud	Universi-
teit		worden	deze	bronnen	nu	ook	voor	het	
voor	het	eerst	uitgebreid	wetenschappelijk	
onderzocht.	Het	project	is	mede	mogelijk	
gemaakt	door	het	Mondriaanfonds,	het	pu-
blieke	 stimuleringsfonds	 voor	 beeldende	
kunst	en	cultureel	erfgoed,	en	het	Ministe-
rie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	
ter	gelegenheid	van	75	jaar	bevrijding.

Presentatie nieuwe inzichten
De	verkregen	nieuwe	inzichten	en	de	ver-
halen	over	criminaliteit	en	het	dagelijks	le-
ven	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	dienen	
niet	alleen	als	inspiratiebron	voor	historici,	
genealogen	 en	 familieonderzoekers,	maar	
ook	 voor	 studenten	 en	 scholieren.	 De	 re-
sultaten	van	het	onderzoek,	dat	ongeveer	
drie	jaar	in	beslag	neemt,	worden	tijdens	
en	na	het	onderzoek	gepresenteerd	via	di-
verse	kanalen	en	middelen,	waaronder	een	
boek,	 lespakketten	 en	 themamiddagen.	
De	 ‘boevenverhalen’	 worden	 via	 diverse	
websites/portals	verspreid.	Gedurende	het	
onderzoek	maken	deelnemende	archieven	
veel	 archiefmateriaal	 digitaal	 toeganke-
lijk.	Hier	kunnen	ook	andere	onderzoekers	
gebruik	van	maken.	□
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Nieuw prentenboekje met sprookje uit Loon op Zand

Ter	 gelegenheid	 van	 het	 grote	 kinderkas-
teelfeest	van	2019	werd	een	sprookje	ge-
schreven	dat	aan	alle	kleuters	werd	verteld	
op	het	feest.	Dat	sprookje	gaat	over	Else-
beentje,	een	meisje	dat	haar	eigen	eigen-
wijze	keuzes	maakt.

Het	 sprookje	 is	 geschreven	 door	 Marja	
van	Trier	en	voor	een	uitgave,	in	de	vorm	
van	 een	 A4-formaat	 prentenboekje,	 van	
sprookjesachtige	illustraties	voorzien	door	
kunstenares	Greet	op	den	Kamp.	Het	boek-
je	wordt	gepresenteerd	tijdens	de	Kinder-
boekenweek	 in	 oktober.	 Dan	 speelt	 thea-
termaker	 Marja	 van	 Trier	 de	 voorstelling	
‘Elsebeentje’	 voor	 de	 nieuwe	 generatie	
kleuters	 op	 verschillende	 basisscholen	 in	
de	gemeente.

Wil je dit unieke prentenboekje ook 
graag bestellen?
Het	boekje	komt	uit	 in	een	kleine	oplage	
en	is	tot	20	september	te	reserveren	voor	
€	 6,00	 via	marjavantrier@xs4all.nl	 na	 15	
oktober	kost	het	€	7,50.

Stichting	 750	 jaar	 Heerlijkheid	 Loon	 op	
Zand	 ondersteunde	 mede	 het	 mogelijk	
maken	 van	 de	 uitgave	 van	 het	 sprookje		
Elsebeentje.

Marja van Trier

tel.: 0416 - 363 902

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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Negen redenen om (meer) 
te gaan wandelen
Lopen is goed voor je
Wist	je	dat	de	gemiddelde	Nederlander	da-
gelijks	bijna	negen	uur	zit?	Terwijl	uit	we-
tenschappelijk	 onderzoek	 gebleken	 is	 dat	
het	niet	goed	voor	je	is.	Zo	verhoogt	het	de	
kans	op	hoge	bloeddruk	en	hart-	en	vaat-
ziekten,	maar	ook	op	diabetes	type	2.	Alle	
reden	dus	om	wat	vaker	de	benenwagen	te	
nemen:	9	redenen	om	vandaag	nog	meer	te	
gaan	lopen.

1. Goed voor spieren en botten
Allereerst	 is	wandelen	 goed	 voor	 je	 spie-
ren	 en	 botten.	 Het	 maakt	 ze	 sterker	 en	
daardoor	verlaagt	de	kans	op	het	ontwik-
kelen	 van	 osteoporose	 (botontkalking).			
Door	 botten	 frequent	 te	 belasten	worden	
ze	sterker	en	bouw	je	zelfs	nieuwe	botmas-
sa	op.	Daarnaast	is	het	ook	goed	voor	het	
kraakbeen,	 het	 elastische	 weefsel	 tussen	
de	botten.

2. Goed voor hart en bloedvaten
Iedere	dag	minstens	dertig	minuten	 lopen	
verlaagt	de	bloeddruk	en	het	cholesterol-
gehalte	in	het	bloed.	Ook	verbetert	het	de	
conditie	van	hart	en	bloedvaten.	Het	risico	
op	hartproblemen	daalt	al	met	50	procent	
als	mensen	één	uur	per	week	actief	zijn.

3. Goed tegen diabetes
Iedere	dag	lopen	of	wandelen	geeft	een	la-
ger	risico	op	diabetes	type	2.	Het	verlaagt	
niet	 alleen	 het	 risico	 op	 het	 ontwikkelen	

van	diabetes.	Ook	als	je	diabetes	hebt,	 is	
het	goed	om	te	wandelen,	is	gebleken	uit	
onderzoek	van	het	Radboud	UMC.	

4. Goed voor de hersenen
Bij	mensen	die	hun	hele	leven	lichamelijk	
(en	 geestelijk)	 actief	 blijven,	 vermindert	
de	 kans	 op	 alzheimer	met	 20	 tot	 50	 pro-
cent.	Ook	voor	wie	al	dementeert,	is	wan-
delen	gezond.	Wandelaars	zijn	opgewekter	
en	hun	geheugen	functioneert	beter.

5. Goed voor de longen
Wie	veel	wandelt,	vergroot	het	vermogen	
van	de	longen	om	zuurstof	op	te	nemen.

6. Goed tegen depressie
Wandelen	werkt	tegen	stress	en	depressie-
ve	gevoelens.	Angststoornissen	nemen	met	
bijna	de	helft	af.

7. Goed voor de nachtrust
Wandelen	én	daglicht	is	goed	voor	de	bio-
logische	klok,	waardoor	 in-	en	doorslapen	
beter	gaat	lukken.	Ook	de	kwaliteit	van	je	
slaap	zal	verbeteren.

8. Goed tegen overgewicht
Een	uur	stevig	doorlopen	(5	kilometer	per	
uur)	kost	ongeveer	240	kilocalorieën.	Wie	
dagelijks	 een	 half	 uur	 wandelt,	 kan	 dus	
flink	afvallen:	één	kilo	in	twee	maanden	en	
zes	kilo	in	een	jaar.

9. Goed voor de spijsvertering
Bewegen	en	dus	ook	wandelen	 stimuleert	
de	spijsvertering	en	voorkomt	verstopping	
van	de	darmen.
Door	 eenmalig	 een	 wandeling	 te	 maken	
treden	 deze	 effecten	 op	 de	 gezondheid	
natuurlijk	 niet	 meteen	 op.	 Pas	 als	 je	 re-
gelmatig	 gaat	 lopen	 en	 wandelen	 zul	 je	
de	voordelen	ervan	merken.	Start	vandaag	
nog,	want	wat	je	wel	meteen	merkt,	is	het	
positieve	effect	op	je	humeur!	

Bron(nen): Diabetesfonds, Plus Magazine
www.gezondheidsnet.nl □
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Yoga in Loon op Zand

Yoga is een oude Indiase bewegingsleer 
die tot doel heeft de mens zowel geeste-
lijk als lichamelijk optimaal te laten func-
tioneren en vrij te maken. Tevredenheid, 
vervulling, vitaliteit en ook efficiëntie 
kunnen alleen dan werkelijk tevoorschijn 
komen als de basis daarvoor lichamelijk 
en geestelijk aanwezig is.

Yoga	werkt	helend	op	onze	gezondheid.	Het	
lichaam	wordt	in	balans	gebracht,	bijvoor-
beeld	waar	het	de	spijsvertering	en	de	ze-
nuwstromen	 betreft.	 Spieren	 versoepelen	
en	de	algehele	lichaamshouding	verbetert.	
Hoewel	yoga	voor	een	belangrijk	deel	be-
staat	uit	het	‘werken’	met	oefeningen	–	het	
activeren	van	het	lichaam	–	is	er	ook	veel	
ruimte	voor	ontspanning.	Daarin	speelt	het	
bewust	 gebruiken	 van	de	 ademhaling	 een	
belangrijke	 rol.	 Aandacht,	 concentratie,	
adem	en	ontspanning	zijn	sleutelbegrippen	
voor	de	‘gezondheid’	van	de	geest.

Yoga	 heeft	 bewezen	 een	 bijzonder	 posi-
tieve	uitwerking	 te	hebben	bij	 de	behan-
deling	 van	 moderne	 klachten	 als	 presta-
tiedruk,	stress	en	burn-out.	Zo	vinden	we	

via	yoga	in	de	hectiek	van	alledag	een	weg	
naar	een	gezond	evenwicht	tussen	inspan-
nen	en	ontspannen.	Ontdaan	van	het	voort-
durende	gejaag	en	gehaast	dat	onze	tijd	zo	
kenmerkt.

De	 lessen	 worden	 gegeven	 op	 maandag-
avond	 en	 woensdagmorgen	 in	 Loon	 op	
Zand.	Wilt	u	meer	informatie	of	een	proef-
les	 volgen,	 belt	 u	 dan	 Wim	 van	 de	 Laar,	
gediplomeerd	 yogadocent,	 013-5367817.	
Of	mail	naar	wimvandelaar@kpnmail.nl	of	
info@yogawimvandelaar.nl.	U	kunt	tevens	
kijken	op	www.yogawimvandelaar.nl,	ook	
voor	andere	lessen	en	de	meditatiecursus-
sen.

In	de	zomermaanden	zijn	er	tweewekelijks	
yogalessen	 op	 zondagochtend	 in	 de	 tuin	
van	Het	Witte	Kasteel.	Ook	daar	bent	u	van	
harte	welkom!	□

 
MOBIEL: 06-21971018 
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 °Op een akker aan de Ruilverkavelingsweg werden in de ochtend van 1 september aardappels gerooid 
en vervolgens in een vrachtwagen gestort. (Foto: Ruud Peeters)
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Bijeenkomst in ’t Maoske in De Moer

Vragen over een warmtepomp?

Bent	 u	 ook	 geïnteresseerd	 in	 de	 werking	
van	een	warmtepomp,	de	verschillende	ty-
pes	die	er	zijn	en	de	kosten	die	eraan	ver-
bonden	zijn?	ECLoZ	|	om,	Energiecollectief	
in	de	Gemeente	Loon	op	Zand,	heeft	Tycho	
Schellart	van	GRUUN	BV	uit	Udenhout	be-
reid	gevonden	om	ons	daarover	te	informe-
ren	en	al	uw	vragen	te	beantwoorden.	

Aanmelden noodzakelijk
De	 informatiebijeenkomst	 vindt	 plaats	 na	
afsluiting	 van	 de	 jaarvergadering	 van	 EC-
LoZ	op	16	 september	en	begint	om	20.30	
uur,	locatie:	’t	Maoske,	Middelstraat	24,	De	
Moer.	 Iedereen	 is	 van	 harte	welkom.	Wel	
is	 in	 verband	 met	 de	 coronamaatregelen	
aanmelden	vooraf	noodzakelijk.	Dit	kan	via	
een	mailtje	naar	contact@ecloz.nl.

Meer	 info	over	energiebesparing,	energie-
opwekking	en	energielevering	op	de	web-
site	van	het	energiecollectief:		
www.ecloz.nl. □

Gaslek
Op	 26	 augustus	 werd	 tegen	 21.00	 uur	 de	
brandweer	gealarmeerd	voor	een	gaslek	in	
de	 Kloosterstraat.	 Het	 bleek	 te	 gaan	 om	
een	woning	net	buiten	de	bebouwde	kom.	
Bij	 graafwerkzaamheden	 was	 een	 gaslei-
ding	geraakt.	De	brandweer	zette	het	ge-
bied	af	en	controleerde	de	omgeving	op	ri-
sico’s.	Enexis	werd	opgeroepen	om	het	lek	
te	dichten.	□

(Foto: Ruud Peters)
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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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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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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 - Diagnovum
Thebe	Loon	op	Zand	Doelen	2	 	
maandag	t/m	vrijdag	van	8.00	tot	9.30	uur.	
www.diagnovum.nl	of	bel	013-5393636.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale Verwarming 

Dakbedekking 

Zinkwerk 

Service en Onderhoud 

Totaalfinanciering 

Lijkpad 1
5175 ED Loon op Zand
T. 0416 363 112 / 06 215 113 75
mail@installatiebedrijfijpelaar.nl
www.installatiebedrijfijpelaar.nl
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten	 op	 maan-,	 dins-,	 donder-	 en	 vrijdag	
van	13.00-17.00	uur	in	De	Wetering.
Aanmelden	bij:	H.	IJpelaar,	tel.	361646.

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

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

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

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

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

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

LIEDERTAFEL ECHO DER DUINEN
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.	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
Nr.	19	verschijnt	op	9	december	 1	december	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
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 Speciale	 Loonse	 Thuis	 Dorps	 Kwis.	

Heb	jij	je	al	ingeschreven?
Zie:	https://loonsedorpskwis.nl.

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.

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

November
1 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Kaatsheuvelse	IJsbaan	(met	
de	fiets).

8 Concert	‘Irish	Blend’	–	 in	Het	Witte	
Kasteel	om	11.30	uur.

15 Intocht	Sinterklaas	in	Loon	op	Zand.

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

22 Open	 Toptrouwlocatieroute	 bij	 Het	
Witte	Kasteel.

28 Lampionnenoptocht	vanaf	De	Wete-
ring	naar	de	Klokkenlaan.

December
6 Pauwelswandeling	 om	 10.00	 uur	

vanaf	 Het	 Koetshuis	 bij	 Het	 Witte	
Kasteel,	Huis	ter	Heide,	zuid.

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

NGS sport- en wellness  masseuse

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



VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.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

* 4 SOORTEN STOOFVLEES 
* 5 SOORTEN STAMPPOT 

* 6 SOORTEN SOEP 
Uit de vriezer binnen 10 min. op tafel 

 MAALTIJDSERVICE   
Vers gemaakt op ma. wo. en vrij. 6 maaltijden per week 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

www.lekkergewoonuitloon.nl 

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