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

Asjemenou!
Het	Noordbrabants	Museum	 in	 ’s-Hertogenbosch	heeft	 een	 tentoonstelling	 over	de	Ne-
derlandse	 populaire	 cultuur	 in	 honderd	 voorwerpen	 genaamd:	 ‘Asjemenou’.	 Deze	 ten-
toonstelling	loopt	van	26	september	2020	t/m	31	januari	2021.	Dus	u	hebt	nog	tijd	genoeg	
om	hem	te	gaan	bekijken.	Om	een	stukje	nostalgie	op	te	snuiven	of	u	te	verbazen	over	
zaken	van	de	afgelopen	zeventig	jaren.
Een	paar	voorbeelden	van	wat	u	daar	kunt	zien:	Loeki	de	Leeuw	van	de	STER-reclame	is	
er.	Hij	had	nagenoeg	geen	tekst,	maar	zijn	uitspraak	‘Asjemenou’	is	beroemd.
Ook	de	helm	van	Theo	Koomen,	die	hij	droeg	achter	op	de	motor	verslag	doende	van	de	
Tour	de	France.	Een	affiche	van	de	film	Turks	Fruit,	van	regisseur	Paul	Verhoeven.	De	film	
werd	een	hype	in	1973.	Ook	de	flippo	en	een	Doe	Maar-zweetbandje	ontbreken	niet.	Jour-
nalisten	van	de	Volkskrant	selecteerden	voor	deze	expositie	honderd	alledaagse	maar	bij-
zondere	voorwerpen,	die	samen	de	geschiedenis	van	de	naoorlogse	Nederlandse	populaire	
cultuur	vertellen.	Concrete	voorwerpen	die	allemaal	een	verhaal	vertellen.

Zo	staat	er	een	flesje	Buckler	als	getuigenis	van	de	Buckler-rel	veroorzaakt	door	Youp	van	
’t	Hek.	De	Buckler	0%	bierdrinkers	werden	door	hem	tot	de	grond	toe	afgebroken.	Het	
merk	 Buckler	 verdween	daardoor	 in	Nederland.	Ook	 de	 ‘Koud-hè’-muts	 die	 door	Henk	
Spaan	en	Harry	Vermeegen	is	geïntroduceerd	is	te	zien.	In	de	winter	van	1988	scoorden	
Harry	Vermeegen	en	Henk	Spaan	een	hit	met	het	nummer	‘Koud,	hè’.	Een	single	van	2	
minuten	en	55	seconden	vol	geklaag	over	de	kou	(‘berekoud!’).	Zegt	het	wellicht	iets	over	
de	Nederlandse	cultuur	dat	het	plaatje	binnen	no-time	een	hit	werd?
En	wie	heeft	niet	op	zijn	kamer	een	kleurrijk	boekenrekje	van	Tomado	gehad	in	de	zestiger	
jaren.	Je	boeken	van	school	stonden	erop.	En	vergeet	niet	de	cassettebandjes	waar	we	
onze	eigen	muziek	op	konden	zetten	en	eigen	opnames	mee	konden	maken.	Ook	de	KLM-
huisjes	 van	Delfts	 blauw	 gevuld	met	 jenever	 hebben	 een	 plekje	 gekregen.	 Ze	worden	
overigens	sinds	1995	in	China	gemaakt.	Het	is	voor	een	aantal	liefhebbers	nog	steeds	een	
gewild	verzamelobject.
Nederland	was	in	rep	en	roer	toen	een	mus	op	14	november	2005	werd	doodgeschoten	in	
het	Frisian	Expo	Centre	 in	Leeuwarden,	toen	daar	de	voorberei-
dingen	bezig	waren	voor	Domino	Day	2005.	De	mus	dreigde	de	do-
minostenen	voortijdig	om	te	laten	vallen.	De	vogelmoord	zorgde	in	
Nederland	voor	veel	onbegrip	en	bedreigingen.	De	mus	is	na	haar	
dood	opgezet	en	bevindt	zich	in	de	collectie	van	het	Natuurhisto-
risch	Museum	Rotterdam,	maar	is	nu	op	deze	expositie	te	zien.	En	
zo	zijn	er	nog	veel	meer	van	die	voorwerpen	over	de	naoorlogse	
periode	met	een	apart	verhaal.
Op	de	tentoonstelling	in	het	Noordbrabants	Museum	is	een	stukje	
verleden	te	zien.	In	dit	nummer	van	Rond	de	Toren	kunt	u	meer	
lezen	over	het	heden.	Beide	zijn	de	moeite	waard.	We	wensen	u	
veel	lees-	maar	ook	kijk-genoegen.
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Loons Lokaal en Stamhuys:    
voor elkaar gemaakt!
“Jammer	 joh,	 ik	 had	graag	 zelf	 gewild…”	
Een	 collega-redactielid	 met	 een	 volle	
agenda	 zorgt	 ervoor	 dat	 ik	 zelf	 op	 mijn	
fiets	stap	naar	het	Loons	Lokaal	in	de	Kerk-
straat;	 een	 conceptstore	 die	 vorig	 jaar	 is	
gestart	en	per	1	oktober	bijna	ophield	 te	
bestaan.	Bijna	is	nog	niet	helemaal,	want	
er	 is	 een	 mooie,	 onverwachte	 oplossing		
gevonden,	 zodat	de	 gezellige	winkel	 voor	
het	dorp	behouden	kan	blijven.
Even	geduld	nog,	maar	in	deze	Toren	pro-
beren	we	u	er	alvast	wat	meer	over	te	ver-
tellen.

We	 zitten	 aan	 tafel	 met	 Corine	 Wilmink	
van	Loons	Lokaal,	al	moet	ik	zeggen	dat	ze	
vaak	omhoog	moet	omdat	er	veel	aanloop	
is	in	de	winkel.	Van	klant	tot	huurder;	van	
alles	en	iedereen	loopt	binnen.	Op	de	an-
dere	bank	zit	 Jeroen	van	Stratum,	verge-
zeld	door	Marieke	Jansen,	beiden	namens	
het	Stamhuys	in	de	Van	Rijckevorselstraat.	
Meneer	Frits	ligt	onder	de	tafel	rustig	zijn	
ochtenddutje	te	doen.

Het goede van social media
Toen	Corine	op	20	augustus	het	bericht	op	
Facebook	plaatste	dat	ze	na	veel	wikken	en	
wegen	 binnenkort	 de	 deuren	 van	 de	win-
kel	definitief	op	slot	moest	doen,	volgde	er	
een	storm	van	reacties.	“Echt	hartverwar-
mend.	 Ik	 wist	 dat	 we	 het	 afgelopen	 jaar	
een	 trouwe	 klantenkring	 opgebouwd	 had-
den	in	Loon	op	Zand	hoor,	maar	had	nooit	
gedacht	 dat	 zoveel	 mensen	 ons	 zouden	
steunen	met	hun	lieve,	positieve	reacties.

Weet	je,	ik	heb	mijn	hele	leven	in	de	de-
tailhandel	gewerkt,	ik	weet	hoe	een	winkel	
loopt	en	hoe	de	verkoop	werkt,	maar	het	
Loons	Lokaal	was	écht	mijn	ding	geworden.	

Samen	met	Anna	hebben	we	iets	moois	op-
gebouwd,	toch?!	Maar	als	je	er	na	een	jaar	
hard	werken,	de	coronacrisis	en	alles	geven	
nog	geen	fatsoenlijk	salaris	uit	kunt	halen,	
dan	moet	je	iets.	En	in	dit	geval	konden	we	
niets	anders	dan	de	stekker	eruit	trekken,	
hoe	moeilijk	ook.”

Tussen	al	die	Facebooklezers	zaten	ook	Je-
roen	en	Doesjka	van	Stratum,	de	gezinsou-
ders	die	sinds	2017	samen	de	VOF	Stamhuys	
runnen.	In	de	monumentale	dokterswoning	
uit	1920	zijn	ze	samen	met	hun	twee	kinde-

 °Vlnr: Jeroen van Stratum, Corine Wilmink en 
Marieke Jansen. (Foto: RdT)
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ren	een	kleinschalige	opvang	gestart	voor	
kansarme	jongeren	uit	Jeugdzorg	met	een	
verstandelijke	beperking.
Het	Stamhuys	is	geen	PGB	gericht	bedrijf,	
maar	 levert	 zorg	 in	 natura.	Maar	 voordat	
het	zover	was	moest	er	veel	werk	worden	
verzet,	waaronder	het	afronden	van	aller-
lei	trainingen	en	opleidingen.	Het	kapitale	
huis	en	de	grote	tuin	moesten	ook	grondig	
gerenoveerd	en	aangepast	worden	aan	de	
tijd	én	de	doelgroep.

Inmiddels	is	de	klus	een	heel	eind	geklaard	
en	Jeroen	vertelt	trots	dat	het	Stamhuys	nu	
zelfs	 een	 soort	 van	 voorbeeldfunctie	 ver-
vult.	Vanachter	zijn	bril	kijkt	hij	met	zijn	
grijsblauwe	ogen	fel	de	wereld	in.	Je	ziet	
dat	hem	niet	veel	ontgaat.	Niet	op	de	ge-
baande	paden	lopen	en	altijd	je	gevoel	vol-
gen	is	het	motto	van	Jeroen	en	zijn	vrouw	
Doesjka,	die	niet	kon	aansluiten,	omdat	ze	
druk	was	met	de	zorg	voor	hun	bewoners	
thuis.

Jeroen	vervolgt:	“Ik	ben	bijna	vijftig,	heb	
in	mijn	leven	van	alles	gedaan	en	ben	be-
hoorlijk	 eigenwijs.	Als	 ik	 iets	 in	mijn	 kop	
heb,	 ga	 ik	 ervoor.	 Door	 het	 zorgen	 voor	
een	veilig,	stimulerend	leefklimaat	kan	er	
binnen	 ons	 Stamhuys	 heel	 veel	 voor	 onze	
jongeren.	Zo	kan	 ik	 verschrikkelijk	 genie-
ten	van	een	bewoner	uit	ons	gezin	die	een	
onverwacht	diploma	haalt	of	zichzelf	over-
treft.	Ons	motto	is	niet	voor	niks:	‛Eén voor 
allen, allen voor één’.	We	doen	het	name-
lijk	samen	en	dat	is	zó	prachtig!

En	zo	liepen	we	weleens	met	een	van	onze	
kinderen	binnen	bij	het	Loons	Lokaal.	We	
waren	 gecharmeerd	 van	 de	 sfeer	 die	 de	
dames	 daar	 neergezet	 hadden.	 Die	 sfeer	
is	 echt,	 betrokken	 en	 sociaal	 voelend.	
Deze	winkel	mag	niet	verdwijnen,	zo	vond	
Doesjka	en	samen	bedachten	we	een	plan	
om	iets	nieuws	te	starten.	In	een	snel	tem-
po	hebben	we	contact	gelegd	met	Corine,	
plannen	uitgewerkt	en	een	van	onze	mede-
werkers,	Marieke	Jansen,	bereid	gevonden	
om	een	rol	te	vervullen.”

Hoe gaat het eruit zien?
Jeroen:	“Stamhuys	gaat	dus	het	Loons	Lo-
kaal	overnemen	en	maakt	er	een	stichting	



6

van.	 Een	 stichting	 heeft	 geen	 winstoog-
merk,	maar	we	hopen	uiteraard	wel	dat	we	
onszelf	 kunnen	 bedruipen.	 Er	 wordt	 een	
lening	 verstrekt	 aan	 de	 stichting	 en	Cori-
ne	wordt	 ingehuurd	om	de	winkel	 te	 run-
nen	 zoals	 ze	 al	 een	 jaar	meer	 dan	 prima	
doet.	Voor	de	bezoeker	 verandert	er	niet	
erg	 veel,	 maar	 achterin	 de	 winkel	 komt	
wel	een	grote	 tafel	waaraan	aanvankelijk	
twee	 bewoners	 van	 het	 Stamhuys	 plaats-
nemen.	 Daar	moet	 een	ontwikkelingsplek 
ontstaan.	Er	zal	worden	geknutseld,	er	zul-
len	 eigen	 producten	 worden	 verkocht.	 Er	
worden	eigen	talenten	aangesproken,	cre-
atieve	dingen	bedacht,	de	handjes	mogen	
wapperen	 en	 dat	 alles	 onder	 begeleiding	
van	Marieke.

We	zijn	volop	met	de	gemeente	in	gesprek	
en	hopelijk	komt	er	een	VVV-infopunt	in	de	
winkel.	Het	Loons	Lokaal	wil	ik	persoonlijk	
verder	graag	wat	minder	voor	vrouwen	ma-
ken,	dus	met	wat	meer	mannendingen.
We	gaan	als	het	allemaal	lukt	per	1	oktober	
van	start	en	hebben	samen	een	proefperio-
de	van	drie	maanden	afgesproken.	Hoe	het	
er	precies	uit	komt	te	zien	weten	we	dus	
ook	nog	niet,	maar	de	winkel	blijft	zoals	hij	
is,	maar	nog	beter.	We	willen	de	winkel	ook	
virtueel	laten	gaan	met	een	webshop,	maar	
dat	weet	Corine	nog	niet,”	zo	zegt	Jeroen	
lachend	tegen	zijn	tafelpartner.

Nou,	Stamhuys	en	Loons	Lokaal,	verras	ons	
maar	met	jullie	waterval	aan	leuke	ideeën.
Een	mooie	plek	waar	je	makkelijk	binnen-
loopt,	waar	je	goede	-lokale-	spullen	koopt	
met	een	leuke	meerwaarde	en	waar	bewo-
ners	het	verschil	gaan	maken.

Als	redactielid	en	woordzoeker	probeer	ik	
een	uitdrukking	te	bedenken	die	de	lading	
dekt	van	deze	kruisbestuiving.	Thuis	word	
ik	in	mijn	oor	gefluisterd:
Voor elkaar gemaakt!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort  
MOBIEL: 06-21971018 

 

 
 

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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Wat vragen wij je?
•	Je bent tussen de 18 en 45 jaar oud en in het bezit van rijbewijs B.
•	Je hebt een goede gezondheid en conditie.
•	Je woont en/of werkt op redelijke afstand van de brandweerkazerne.
•	Je bent stressbestendig, sociaal vaardig en kunt goed in teamverband werken.

Wat bieden wij je?
Samen	met	je	zeventien	collega’s	zet	je	je	in	voor	anderen	en	werk	je	mee	aan	een	veilig	
Loon	op	Zand.	Je	leert	een	nieuw	vak	met	een	professionele	brandweeropleiding	(betaald	
door	het	korps)	en	je	leert	nieuwe	mensen	kennen.	Naast	de	vaste	jaarvergoeding,	ont-
vang	je	een	uurvergoeding	voor	opleiding,	oefening	en	uitrukken.

Meer informatie
Om	je	meer	te	kunnen	vertellen	en	vooral	om	te	laten	zien	wat	de	brandweer	doet,	wor-
den	informatieavonden	georganiseerd,	waar	je	van	harte	welkom	bent.
De	informatiebijeenkomsten	vinden	plaats	op	maandag	9	en	dinsdag	10	november	2020	in	
de	brandweerkazerne	van	Loon	op	Zand,	De	Hoogt	20.	De	aanvang	is	20.00	uur.

In	verband	met	de	coronamaatregelen	werken	we	met	een	maximaal	aantal	personen	per	
avond,	daarom	horen	we	graag	vooraf	of	je	komt.
Meld	je	aan	via:	maikel.pollaert@brandweermwb.nl.

Mocht	je	interesse	hebben	en	niet	aanwezig	kunnen	zijn	op	een	van	de	informatie	avon-
den,	dan	kun	je	contact	opnemen	met	de	teamleider	van	Loon	op	Zand,	Maikel	Pollaert	
via	voornoemd	e-mailadres. □
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KIEN’s Kolumn
Schoolplein-moeder
De schoolroutine zit er alweer goed in 
bij schoolgaand Loon op Zand. Juffen en 
meesters zijn blij om hun klassen weer 
te zien na de vakantie en alles lijkt weer 
een beetje normaal sinds corona. Ou-
ders mogen de school niet meer in om 
kinderen op te halen of weg te brengen, 
maar dat is naar mijn mening vooral  
efficiënt, dus houden zo.

Voor ons is dit nieuwe tijdperk van de 
basisschool aangebroken. Onze doch-
ter heeft er ‘superduper’ veel zin in en 
mag nu proefdraaien op de dinsdagen. 
Ook wij hebben er zin in. Toch zegt ie-
dereen die je spreekt: “veel succes hoor, 
ze veranderen zó. Binnen een paar we-
ken komt er een heel ander kind thuis. 
Oh, dat zal echt super wennen zijn!” Nu  
weten wij ook wel dat de basisschool 
hard kan zijn, maar laten we uitgaan 
van het goede, toch?

Na de tweede dag zegt dochterlief: “Pot-
verdorie en Oh my gotsh, dat mogen we 
niet zeggen mama.” Ok daar gaan we 
en ik probeer mijn best pedagogisch ver-
antwoorde zelf op te roepen. Het woord 
potverdorie negeer ik en ik verleg de aan-
dacht naar oh my gotsh. “Oh my gotsh 
spreek je waarschijnlijk uit als oh my 
god”, zeg ik. “Ja”, zegt mijn kleine grote 
meid. “Weet je wat dat betekent?” Ze 
knikt nee. “Dat is Engels voor ‘oh mijn 
god’ en dat is net zoiets als ‘oh jeetje 
toch’. Dus je kan ook ‘oh jeetje toch’ 
zeggen”, verklaar ik nader. “Ooohhh”, 
zegt ze (hetgeen zoveel betekent als: 

ik snap je). Ze zegt vervolgens: “Ni hao 
betekent toch hallo in het Chinees?” Ik 
glimlach en geef haar een knuffel. Niks 
om me zorgen over te maken.

Wel hoorde ik laatst de term ‘school-
plein-moeder’. Dat leek me een heel 
normaal woord. Als ouder zet je je kin-
deren op het schoolplein af en haalt ze 
daar ook weer op. Dat heten volgens 
mij gewoon ouders. Nu blijkt dat een 
schoolplein-ouder zich enkel laat zien 
bij het wegbrengen en ophalen van de 
kinderen, maar zich verder niet bemoeit 
of opgeeft voor allerlei ouder-participa-
tie activiteiten. Die term werd mij waar-
schijnlijk in de schoot geworpen omdat 
wij overdag werken en onze dochter na 
school naar de BSO gaat en wij waar-
schijnlijk niet altijd vrij kunnen nemen 
voor dagjes weg met school en versier-
groepjes. Men vindt daar dus blijkbaar 
wat van. En ik denk dan: we zullen toch 
niet de enige zijn?

Een schoolplein-moeder is wat mij be-
treft altijd nog beter dan een ‘afhaal-
chinees’ – een oppas van Aziatische af-
komst die het op je man heeft voorzien 
die haar zwan-
ger maakt 
zodat hij met 
haar moet 
trouwen en 
ze in Neder-
land kan blij-
ven wonen. Of 
heb ik dan te 
veel ‘Gooische 
Vrouwen’ ge-
keken?
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Zegen voor de natte natuur!

Heibloemsloot op Huis ter Heide wordt gedempt 
De	 komende	 weken	 wordt	 de	 diepe	 Hei-
bloemsloot,	die	door	het	zuidelijk	deel	van	
Huis	ter	Heide	loopt,	gedempt.	Deze	maat-
regel	staat	al	heel	lang	op	het	verlanglijst-
je	 van	 Natuurmonumenten,	 omdat	 dit	 de	
natte	natuur	van	het	vennengebied	zal	ver-
sterken.	De	extreem	droge	zomers	van	de	
afgelopen	jaren	maken	deze	maatregel	nog	
urgenter.	Want	 zonder	 de	waterslurpende	
Heibloemsloot	wordt	het	water	veel	langer	
in	het	gebied	vastgehouden.	En	dat	is	goed	
voor	de	natuur!

Kers op de taart van Lobelia
Tien	jaar	geleden	werd	het	18	jaar	lopende	
natuurontwikkelingsproject	 Lobelia	 afge-
rond.	 Het	 herstelde	 grotendeels	 de	 natte	
natuur	van	het	oorspronkelijke	heide-,	en	
vennengebied.	 “Zolang	 er	 nog	 boeren	 in	
het	gebied	actief	waren,	bleef	het	afvoe-
ren	van	water	door	de	sloot	nodig”,	aldus	
boswachter	Lex	Querelle.	“Want	zij	waren	
voor	 de	 afwatering	 van	 hun	 gronden	 af-
hankelijk	 van	 die	 Heibloemsloot.	 Nu	 ook	

die	gronden	zijn	teruggegeven	aan	de	na-
tuur,	heeft	de	Heibloemsloot	geen	functie	
meer.”	De	diepe	sloot	heeft	een	sterk	aan-
zuigende	werking	op	het	grondwater	en	de	
ondergrondse	kwelstroom	en	moet	daarom	
worden	 gedempt.	 “Het	 is	 de	 kers	 op	 de	
taart	 van	het	Lobelia-project”,	 zegt	Que-
relle	 glunderend.	 “Kostbaar	 water	 wordt	
straks	in	een	zeer	groot	gebied	vastgehou-
den	en	dat	maakt	de	natuur	dus	veel	beter	
bestand	 tegen	 lange	 extreem	 droge	 peri-
odes.”	Vooral	de	natte	heide,	het	 leefge-
bied	van	bijzondere	plant-	en	diersoorten,	
zal	profiteren	van	een	hogere	grondwater-
stand.

Voorbereidend werk
Voordat	de	sloot	wordt	gedempt	moet	hij	
eerst	 worden	 vrijgemaakt	 van	 begroei-
ing.	Maar	niet	alle	bomen	worden	verwij-
derd.	“Markante	vrijstaande	bomen	blijven	
staan”	vertelt	Querelle.	“Er	staan	een	aan-
tal	elzen,	die	juist	in	het	open	gebied	be-
langrijk	zijn	als	zangposten	voor	vogels,	zo-
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als	de	roodborsttapuit.	In	de	zomer	bieden	
ze	 schaduw	 aan	 de	 Schotse	 hooglanders.	
Ook	 houden	 we	 rekening	 met	 de	 blauw-
borst	 door	 het	 braamstruweel	 dat	 tussen	
het	vlonderpad	en	de	uitkijktoren	groeit	te	
sparen.	Althans,	het	deel	aan	de	oostkant	
van	de	sloot.”

Dempen met zand uit Huis ter Heide
Om	de	diepe	Heibloemsloot	over	een	leng-
te	van	3	kilometer	te	dempen	is	veel	zand	
nodig.	In	het	Lobelia-project,	dat	tien	jaar	
geleden	 is	 afgerond,	 is	 daar	 al	 rekening	
mee	gehouden.	“Een	deel	van	het	zand	dat	
toen	vrijkwam	bij	het	graven	van	de	ven-
nen	hebben	wij	toen	in	depot	gezet”,	ver-
telt	 Querelle.	 “Van	 het	 zanddepot	 bij	 de	
Vlindervennen	 blijven	wij	 af,	want	 dat	 is	
inmiddels	 door	 het	 zeldzame	 knoflookpad	
in	 beslag	 genomen,	 die	 diep	 in	 het	 zand	
overwintert.

Hoogwaterafvoer
Dit	 project	 gaat	 er	 voor	 zorgen	 dat	 het	
water	 in	 het	 gebied	wordt	 vastgehouden.	
Toch	 is	 er	 volgens	berekeningen	een	 kans	
van	1	keer	in	de	10	jaar	dat	er	een	zodanig	
hoog	waterpeil	wordt	bereikt	in	het	Blauwe	
meer,	dat	er	water	afgevoerd	moet	worden	
om	het	Spinderspad	droog	te	houden.	Om-
dat	het	gebied	van	oost	naar	west	afloopt	

gaat	die	afvoer	via	het	vennengebied	van	
Huis	 ter	 Heide.	 Het	 stroomt	 dan	 via	 het	
Plakkeven	 en	 andere	 vennen	 richting	 het	
Leikeven.	Op	de	plek	waar	het	water	dan	
de	 groene	 route	 kruist,	 wordt	 een	 wadi	
aangelegd.	Die	werkt	als	een	omgekeerde	
drempel.	De	laagtes	aan	beide	zijden	van	
de	 weg	 vullen	 zich	met	 water	 en	 op	 het	
pad	stroomt	dan	slechts	een	ondiep	laagje	
water,	 zodat	wandelaars	 er	wel	 doorheen	
kunnen.

Aanpassing wandelroute
Wil	 je	 de	werkzaamheden	 gaan	 bekijken,	
wandel	 dan	 de	 8	 km	 lange	 wandelroute	
door	het	vennegebied	(kijk	voor	deze	route	
op	www.natuurmonumenten.nl).

De	 route	blijft	 tijdens	het	werk	open.	Na	
de	 demping	 van	 de	 Heibloemsloot	 krijgt	
het	 lange	kaarsrechte	pad	dat	 ten	zuiden	
van	de	vennen	loopt	een	slingerende	loop.	
Dat	maakt	straks	de	beleving	op	de	route	
nog	mooier.	□

  

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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De lantaarnpaal
Het	licht	van	de	lantaarnpaal	op	de	open-
bare	weg	is	zo	gewoon	dat	je	het	past	mist	
als	de	lamp	het	niet	meer	doet.
De	 straatverlichting	 is	 een	 baken	 in	 de		
duisternis	en	verhoogt	de	veiligheid.	In	het	
donker	is	het	van	belang	dat	weggebruikers	
gevaarlijke	 verkeerssituaties	 ruim	 op	 tijd	
kunnen	 inschatten.	 Bovendien	 verhoogt	
goede	straatverlichting	het	gevoel	van	so-
ciale	veiligheid.	Ik	ben	eens	gaan	struinen	
op	internet	en	Wikipedia	en	dan	kom	je	in-
teressante	zaken	tegen	over	de	straatver-
lichting	en	de	plaatsing.

Middeleeuwen
In	 Londen	 werd	 al	
in	 1417	 door	 burge-
meester	 Sir	 Henry	
Barton	 bepaald	 dat	
gedurende	 de	 winter-
maanden	 ‘lanthorns’		
moesten	worden	opge-
hangen.	 In	 1505	 voer-	
de	 de	 stad	Amsterdam	
de	 verplichting	 in	 om	
na	negen	uur	’s	avonds	
op	 straat	 een	 lan-	

taarntje	mee	te	dragen.	In	1544	werd	op	de	
Zeedijk	de	eerste	vaste	kaarslantaarn	ge-
plaatst.	Dit	kan	worden	gezien	als	de	voor-
loper	 van	 de	 openbare	 straatverlichting,	
maar	de	straatverlichting	zoals	wij	die	nu	
kennen	dateert	van	later	datum.

1600 - 1800
Als	eerste	stad	begon	Den	Haag	op	14	de-
cember	 1570	met	 het	 aanbrengen	 van	 33	
straatlantaarns	 in	de	binnenstad.	Dit	aan-
tal	 bleef	 decennialang	 gelijk.	Amsterdam	
volgde	bijna	100	jaar	later	in	1669	met	het	
aanbrengen	 van	 straatverlichting,	 onder	
leiding	van	Jan	van	der	Heyden.	Deze	had	
in	 1663	een	olielamp	ontwikkeld	waarvan	
het	(gesloten)	reservoir	niet	overliep	door	

de	warm	wordende	olie.	Na	een	jaar	waren	
daar	 al	 1800	 lantaarns	 geplaatst	 of	 opge-
hangen.	Straatlantaarns	waren	in	deze	tijd	
gemaakt	 van	 eikenhout.	 In	 de	 achttiende	
eeuw	werden	straatlantaarns	gemaakt	van	
gietijzer.

1800 - 1900
Aan	het	eind	van	de	18e	eeuw	werkten	Jan	
Pieter	Minckeleers,	Philippe	Lebon	en	Wil-
liam	Murdoch	onafhankelijk	van	elkaar	aan	
een	lamp	die	op	gas	kon	branden	in	plaats	
van	 pertroleum,	 wat	 tot	 dan	 toe	 naast	
kaarsen	de	belangrijkste	vorm	van	verlicht-
ing	was.	Maar	al	deze	lampen	moesten	elke	
avond	 een	 voor	 een	 door	 een	 lantaarop-
steker	 worden	 aangestoken.	 De	 Londense	
straat	 Pall	 Mall	was	 de	 eerste	 straat	met	
vaste	gaslampen.

Elektriciteit
Met	 de	 komst	 van	 elektriciteit	 konden	
meerdere	 straatlantaarns	 tegelijk	 wor-
den	 bediend;	 een	 revolutionaire	 ontwik-
keling.	 Later	 gingen	 veel	 steden	 over	 op	
tijd-schakelaars:	 per	 wijk	 gingen	 de	 lich-
ten	 automatisch	 aan	 of	 uit.	 In	 1881	 was	
Godalming	in	Engeland	de	eerste	Europese	
stad	met	elektrische	straatverlichting.	Op	
het	continent	volgden	in	1882	Neurenberg		
en	in	1884	Timisoara	in	Oostenrijk-Honga-
rije	(thans	Roemenië).

De	 eerste	 Nederlandse	 plaats	 met	 elek-
trische	 straatverlichting	 was	 in	 1886		
Nijmegen	 en	 in	 België	 was	 dat	 in	 1887	
Borgerhout,	Ninove		was	de	eerste	Vlaamse	
stad	die	in	1890	integraal	voor	elektrische	
ver-lichting	opteerde.

1900 - 2000 
Amsterdam	liet	in	1916	elektrische	straat-
verlichting	 aanleggen	 door	 de	 in	 de	 stad	
woonachtige	 Belgische	 vluchtelingen	 als		
werkverschaffingsproject.	Begin	twintigste	
eeuw	verving	de	gloeilamp	de	gaslamp	en	
de	 minder	 efficiënte	 elektrische	 lampen.	
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Na	de	Tweede	Wereldoorlog		werden	straat-werden	straat-
lantaarns	gemaakt	van	staal	en	aluminium.	

Na 2000
Sinds	2005	is	led-verlichting	voor	de	open-
bare	ruimte	bezig	aan	een	opmars.	In	Ede			
werd	toen	een	proef	gestart	met	lantaarn-
palen	die	voorzien	zijn	van	 leds	als	 licht-
bron.	In	2016	was	de	gemeente	Huizen	de	
eerste	 gemeente	 in	 Nederland	 waar	 alle	
openbare	 verlichting	 door	 led-verlichting	
was	 vervangen.	 Led-verlichting	 biedt	 di-
verse	 voordelen	 ten	 opzichte	 van	 natri-
umlampen:	 de	 levensduur	 is	 met	 50.000	
uur	 langer,	 de	 kleurherkenning	 is	 beter	
en	 in	 veel	 gevallen	 is	 er	 geen	 sprake	 van		
strooi-licht.

Vanaf 2010
Vanaf	2010	wordt	straatverlichting	vaak	in-
geschakeld	 op	 basis	 van	 daglicht:	 bij	 het	
invallen	 van	 de	 schemering	 of	 bij	 slecht	
zicht	gaan	de	lichten	aan	en	als	er	weer	vol-	
doende	licht	is	worden	de	lampen	gedoofd.	

Daarnaast	is	er	dikwijls	de	mogelijkheid	de	
verlichting	 te	dimmen	op	bepaalde	 tijden	
(bijvoorbeeld	midden	in	de	nacht)	om	en-
ergie	te	besparen	en	om	flora	en	fauna	te	
ontzien	of	juist	feller	te	laten	branden	b.v.	
aan	het	begin	van	de	avond.
Sommige	openbare	verlichting	functioneert	
door	overdag	via	een	zonnepaneel	energie	
op	te	slaan	in	een	accu	om	die	in	de	nacht	
weer	 te	 gebruiken.	 Ze	 is	 geheel	 onafhan-
kelijk	van	het	elektriciteitsnetwerk.

Energieverbruik
Nederland	behoort	 tot	de	drie	meest	ver-
lichte	landen	ter	wereld.	Waar	je	ook	loopt	
of	staat;	er	is	altijd	wel	een	lichtpuntje	te	
zien.	 Volgens	 een	 rapport	 van	 het	 ECN	 is	
de	straatverlichting	in	Nederland	goed	voor	
ongeveer	 1,5%	 van	 het	 totale	 energiever-
bruik.	 Dit	 betekent	 dat	 een	 procentueel	
kleine	 besparing	 binnen	 dit	 toepassings-
gebied	 een	 beperkte	 totaalbesparing	 op-
levert.	Maar	daar	moeten	we	het	besparen	
niet	voor	laten.

Milieu
Naast	het	energieverbruik	en	de	daarmee	
gepaard	 gaande	 milieuverontreiniging	
veroorzaakt	de	grote	hoeveelheid	verlich-
ting	 in	de	openbare	ruimte	en	op	snelwe-
gen	 ook	 lichtvervuiling.	 Hierdoor	 onder-
vinden	dieren	en	planten	overlast.	Ook	 is	
door	de	verstrooiing	van	licht	van	de	licht-
bronnen	en	verlichte	oppervlakken	naar	de	
hemel	in	grote	delen	van	de	wereld	de	ster-
renhemel	niet	meer	in	zijn	oorspronkelijke	
glorie	te	zien.	In	43%	van	Nederland	en	51%	
van	België	kan	men	daardoor	de	Melkweg	
niet	meer	zien.	De	nieuwste	modellen	van	
straatlampen	 voorkomen	 de	 verspreiding	
van	 het	 licht	 boven	 de	 armatuurhoogte	
waardoor	 het	 lichtvervuilingsprobleem	 de	
komende	jaren	zou	kunnen	gaan	afnemen.

Het	risico	op	een	toename	van	lichtvervuil-
ing	 is	 door	 de	 komst	 van	 led-verlichting	
echter	niet	geweken,	juist	omdat	de	licht-



14



15

opbrengst	veel	hoger	is	bij	gelijkblijvende	
verbruikskosten.	 Onderzoekers	 berekenen	
dat	 bij	 gebruik	 van	wit	 licht	 (4000	Kelvin	
of	 hoger)	 de	 lichtvervuiling	 nog	 met	 2.5	
keer	kan	toenemen	door	het	extra	aandeel	
blauw	licht.

De plaats van een lantaarnpaal
De	 straatlampen	worden	 ook	 niet	 zomaar	
ergens	geplaatst.	Daar	zijn	natuurlijk	nor-
men	voor.	De	 lampen	worden	naar	gelang	
de	belangrijkheid	van	de	weg	(gewestweg,	
woonwijk,	fietspad	e.d.)	geplaatst	op	een	
bepaalde	 afstand	 die	 dan	 nog	 afhankelijk	
is	van	de	hoogte	van	de	paal	en	soort	van	
verlichtingstoestel,	 zodat	 men	 een	 egale		
lichtopbrengst	 krijgt	 in	 de	 straat	 zonder	
dat	er	zwarte	gaten	vallen.

Ze	kunnen	de	lantaarnpaal	zetten	met	een	
bepaalde	 marge,	 dat	 is	 de	 afwijking	 die	
mogelijk	 is	 zonder	dat	er	 storende	gevol-
gen	 zijn	 later	 voor	 de	 lichtopbrengst.	 De	
straatverlichting	 is	 eigendom	 van	 de	 ge-
meente	 en	 wordt	 normaal	 gesproken	 on-
derhouden	door	de	netwerkbeheerder.

Het	vraagt	soms	extra	stuurmanskunst	van	
de	 bestuurders.	 “Met	 een	 extra	 bochtje	
moet	ik	naar	de	oprit	van	de	garage	en	dat	
betekent	 de	 halve	 tuin	 verharden!”,	 zegt	
een	bewoner.	“Een	stukje	naar	links	of	rechts	
zou	toch	ook	kunnen?”	Een	ander	vindt	het	
fijn	 een	 lantaarnpaal	 pal	 voor	 het	 huis.		
Extra	gratis	licht	en	gevoel	van	veiligheid.

Toch	vraag	je	je	als	burger	wel	eens	af	hoe	
ze	bij	plaatsing	toch	altijd	net	dat	plekje	
uitgezocht	 krijgen.	 Het	 is	 soms	 ook	 wel	
lachwekkend	maar	meestal	onbegrijpelijk.	
Zo	 stond	 laatst,	niet	 voor	de	eerste	keer,	
een	 lantaarnpaal	 midden	 in	 een	 parkeer-
vak,	 ook	 zijn	 er	 andere	 voorbeelden	 van	
gekke	plekken	zoals	voor	een	uitrit.	En	dan	
is	er	natuurlijk	ook	nog	de	verzamelaar,	de	
lantaarnpaalgek	 zoals	 hij	 zich	 noemt	 en	
die	 te	 vinden	 is	 op,	 hoe	 kan	 het	 anders,			
www.lantaarnpaalgek.nl.	Hij	heeft	al	een	
indrukwekkende	verzameling	opgebouwd.

Verplaatsen	van	een	lantaarnpaal	is	echter	
geen	 sinecure	 heb	 ik	me	 laten	 vertellen.	
Nut	 en	 noodzaak	 moeten	 worden	 vast-
gesteld	 en	 vervolgens	 is	 er	 dan	 altijd	 de	
vraag:	wie	 gaat	dat	betalen?	Beter	 is	 dus	
bij	de	reconstructie	van	een	weg	vroegtij-
dig	in	het	proces	invloed	uit	te	oefenen	op	
de	plaats	van	o.a.	de	lantaarnpalen.

Ton Biberon

Wat	 me	 opvalt	 is	 dat	 lantaarnpalen	 vaak	
net	naast	een	uitrit,	oprit	of	op	een	plek	
waar	ze	wel	bijna	altijd	een	keertje	moeten	
worden	platgereden?	Toch	niet	om	het	hele	
proces	 van	 productie	 van	 lantaarnpalen,	
armaturen	en	de	bedrijven	die	ze	plaatsen	
in	stand	te	houden?
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Personeel gevraagd:

Wij zoeken een gemotiveerde schoonmaakhulp 
die van aanpakken weet om onze brood- en 
banketbakkerij schoon te maken (m/v).

•	Werktijd: +/- 8 uur per week, 
dag in overleg, voorkeur voor 
weekend of maandag.

•	Voor info kun je bellen naar 
0416-362778 / 0615105938 of   
e-mail: petersmolders@home.nl.

Geslaagde Loonse Golfdag

Zaterdag	5	september	jl.	hebben	we	weer	
onze	jaarlijkse	Loonse	Golfdag	gehad.	Door	
omstandigheden	hadden	we	dit	jaar	slechts	
22	 deelnemers.	 Natuurlijk	 hebben	 we	 de	
speelwijze	en	ons	samenzijn	moeten	aan-
passen	aan	de	spelregels	van	corona,	maar	
dat	kon	de	pret	niet	drukken.	Mede	dankzij	
het	voortreffelijke	weer	was	het	weer	ou-
derwets	gezellig.

Ondanks	het	feit	dat	de	dag	vooral	 in	het	
teken	stond	van	ontmoeten	en	bijkletsen,	
is	 er	 ook	 een	 wedstrijd	 gespeeld	 en	 het		
resultaat	daarvan	is:

•	bij	 de	 dames	 is	winnaar	 geworden	 Lore	
Hawig,	 voor	Rina	Wouters	en	Karin	Ver-
mue;

•	bij	 de	heren	was	de	winnaar	met	 grote	
voorsprong	 Jan	 van	 Besouw,	 voor	 Peter	
van	Bebber	en	Joost	Boons.

Met dank aan…
Dankzij	 de	 bijdrage	 van	 Brilliant	 Bottles	
hebben	 de	winnaars	 ’s	 avonds	 een	 goede	
fles	 wijn	 kunnen	 opentrekken	 om	 daarbij	
terug	 te	 kijken	 op	 een	 geslaagde	 Loonse	
Golfdag.

Volgend	jaar	willen	we	dat,	met	wat	meer	
deelnemers,	zeker	herhalen!

Jos Verbossen
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Rond de Toren neemt afscheid 
van redactielid Kitty

Rond	de	Toren-redactrice	Kitty	van	Merode	
heeft	 onlangs	 te	 kennen	
gegeven	 dat	 zij	 wegens	
persoonlijke	 omstandig-
heden	 zich	 genoodzaakt	
ziet	 te	 stoppen	 als	 re-
dactrielid.	 Alhoewel	 wij	
dit	 erg	 jammer	 vinden,	
respecteren	wij	uiteraard	
haar	genomen	besluit.

In	de	periode	dat	Kitty	verbonden	was	aan	
‘de	 Toren’	 heeft	 zij	 zich	 als	 een	 waardig	
redactielid	ontwikkeld	op	wie	je	altijd	kon	
rekenen,	ook	al	ontbrak	haar	soms	de	tijd	
hiervoor.	Van	meet	af	 aan	 voelde	 zij	 zich	

thuis	 binnen	 de	
redactie	 en	 was	
er	 meteen	 die	
‘klik’	met	de	ove-
rige	redactieleden	
die	 nodig	 is	 om	
je	 werkelijk	 als	
onderdeel	 van	 de	
groep	te	voelen.

Kitty:	een	oprecht	
‛dank	je	wel’	voor	
wat	 je	 voor	 ons	
als	 redactie	 van	

Rond	 de	 Toren	 hebt	 betekend.	 Wat	 we,	
naast	 alle	 redactionele	 bedragen	 die	 je	
in	 jouw	 periode	 hebt	 aangeboden,	 vooral	
zullen	gaan	missen,	 is	de	gezelligheid	die	
je	uitstraalde	en	de	verantwoordelijkheid	
die	je	elke	keer	weer	aan	de	dag	legde	om	
telkens	weer	een	Toren-editie	te	realiseren	
die	het	lezen	meer	dan	waard	was.	Het	was	
fijn	om	je	erbij	te	hebben!

Interesse? We horen het graag!
Als	Rond	de	Toren	gaan	we	nu	op	zoek	naar	
vervanging	voor	Kitty.	Mocht	bij	het	lezen	

van	deze	tekst	uw	interesse	zijn	gewekt	in	
het	werk	 van	 de	 redactie:	 overigens	 heel	
leuk	werk	blijkt	elke	keer	maar	weer,	dan	
komen	we	graag	met	u	in	contact.
Een	 e-mailtje	 naar	 info@ronddetoren.nl	
of	een	telefoontje	naar 06-81230055	kan	
het	begin	van	een	leuke	periode	bij	‘de	To-
ren’	zijn,	dat	al	53	jaar	deel	uitmaakt	van	
het	Loonse!

Bestuur en redactie Rond de Toren

Te koop 

Goed	en	droog	eikenhout	om	als	haard-
hout	te	gebruiken.
Het	hout	wordt	bij	u	in	Loon	op	Zand	
bezorgd	in	Big	Bags.

Bestellen?	Bel:	06-25274175.

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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Stichting OpenDoor werkt aan OpenDorp

OpenDoor	 is	 een	 (t)huis	 voor	 kinderen	 en	
(jong-)volwassenen	met	een	lichte	tot	ern-
stige	verstandelijke	of	meervoudige	beper-
king.	 Ons	 huis	 met	 dagbestedingsverblijf	
ligt	in	het	buitengebied	van	Loon	op	Zand.	
De	vraag	naar	deze	vorm	van	huisvesting	en	
dagbesteding	is	groeiende.	Dat	is	de	reden	
voor	het	bestuur	van	de	Stichting	OpenDoor	
om	 te	 investeren	 in	 nieuwe	 huisvesting.	
De	stichting	heeft	onlangs	het	pand	 in	de	
Strieckenlaan	22-24	aangekocht	en	wil	dat	
pand	 inrichten	 voor	 bewoning	 van	 maxi-
maal	acht	personen	met	begeleiding.

OpenDorp
Een	van	de	toekomstige	bewoners	van	dit	
pand,	 heel	 toepasselijk	 omgedoopt	 tot	
‘OpenDorp’,	 is	 Scot	 die	 met	 technische	
spraakondersteuning	 zijn	 toelichting	 kon	
geven	op	wat	er	staat	te	gebeuren.	“Ik	ga	
straks	 beneden	 slapen,	 de	 rest	 krijgt	 ka-
mers	boven”,	zo	vertelt	hij.	“Eerst	gaan	ze	
verbouwen,	wanneer	het	klaar	is,	weet	ik	
niet.	Mijn	moeder	heeft	vroeger	nog	in	dit	
huis	gewoond.”

Openheid
Een	 van	 de	 zes	 kernwaarden	 van	
OpenDoor	 is	 ‛openheid’.	 Daarom	
heeft	OpenDoor	op	17	 september	de	
buurtbewoners	 uitgenodigd	 voor	 een	
informatieavond	 in	de	prachtige	tuin	
bij	hun	 riante	accommodatie	aan	de	
Duiksehoef.	 Door	 de	 buurtbewoners	
goed	te	informeren,	met	hen	in	con-
tact	komen,	zorgen	te	delen	en	gele-
genheid	te	geven	om	vragen	te	stellen	
bouwt	 OpenDoor	 aan	 een	 draagvlak	
voor	gedragenheid	en	integratie	in	de	

Loonse	samenleving	van	de	nieuwe	bewo-
ners	en	begeleiders.	De	belangstelling	was	
groot,	gezien	het	aantal	(±	30)	aanwezige	
buurtbewoners.	 Na	 een	 warm	welkom	 en	
een	kop	koffie/thee	en	een	koekje	trapte	
Wouter	 Koreman	 af	 met	 een	 introduc-
tie	 van	 de	 aanwezigen:	 namens	 Stichting	
OpenDoor	 Jack	 Engels	 (voorzitter),	 Marc	
Dalderup	 (secretaris),	 Wouter	 Koreman	
(teamcoach),	 namens	 de	 gemeente	 Loon	
op	 Zand	Matthijs	 van	Merwijk	 en	 namens	
Bureau	Broeders	architect	Jeroen	Klijn.

Droom waarmaken
Marc	trapt	af	met	een	intro	over	OpenDoor	
dat	 zo’n	 tien	 jaar	 geleden	 werd	 gestart.	
Het	 imposante	 pand	 aan	 de	 Duiksehoef	
werd	 gerealiseerd,	 mede	 onder	 begelei-
ding	 van	 Bureau	 Broeders,	 en	 vanaf	 2015	
werd	 het	 in	 gebruik	 genomen.	 Sindsdien	
heeft	er	een	gestage	groei	plaatsgevonden.
Jack	en	zijn	vrouw	Saskia	zijn	initiatiefne-
mers	 van	 dit	 project,	 mede	 geïnspireerd	
door	hun	dochter	Doris.
Doris	is	het	oudste	kind	van	de	vier	uit	het	
gezin	van	de	familie	Engels.	Zij	 is	18	jaar	
en	heeft	een	specifieke	chromosoomafwij-
king.	 Doris	 heeft	 de	 fysieke	 ontwikkeling	
van	een	tiener,	maar	het	verstandelijk	ver-
mogen	van	een	kindje	van	1	jaar.	Doris	 is	
altijd	vrolijk	en	open	naar	ieder	mens;	om-
armt	en	omhelst	 iedereen.	Ze	is	een	zeer	

 °Strieckenlaan 22-24 te Loon op Zand
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warm,	mooi	en	zachtaardig	meisje	dat	elk	
mensenhart	opent.	Haar	kracht	is	de	inspi-
ratie	geweest	voor	de	naam	en	inhoud	van	
OpenDoor!

Met	veel	enthousiasme	vertelt	Jack	hoe	ge-
weldig	dit	project	verloopt,	hoe	sterk	het	
voorziet	 in	behoefte,	hoe	geweldig	het	 is	
om	 te	 mogen	 rekenen	 op	 zoveel	 vrijwil-
ligers,	 hoe	 duurzaam	 het	 gebouw	 is,	 het	
lage	 ziekteverzuim	 onder	 medewerkers.	
Kortom,	hier	draait	een	goede	organisatie.	
Nu	 zijn	 ze	 toe	 aan	 een	 nieuwe	 uitdaging	
om	hun	bewoners	een	woongelegenheid	te	
bieden	in	het	dorp.

Wouter,	 verantwoordelijk	 voor	 het	 opti-
maal	functioneren	van	de	OpenDoor-orga-
nisatie	legt	de	visie	verder	uit.	“Alles	moet	
wel	passen	binnen	de	zes	kernwaarden	die	
OpenDoor	nastreeft:	openheid,	natuur,	be-
trokkenheid,	 harmonie,	 inspiratie	 en	 ple-
zier.	Wij	 gaan	 zorgdragen	 dat	 er	 een	 ho-

mogene	groep	komt	wonen	in	de	kern	van	
Loon	op	Zand	met	een	goede	balans.	Daar-
bij	is	er	geen	plaats	voor	agressie	of	moei-
lijk	gedrag.	Er	zal	een	 sfeer	van	 ‛warmte	
en	gezelligheid’	gecreëerd	worden,	met	als	
doel	elkaar	gelukkig	maken.	Een	belangrijk	
facet	 daarbij	 is;	 het	 integreren	 in	 de	 ge-
moedelijke	Loonse	samenleving.

Tijdschema
Het	streven	is	om	volgend	jaar	september	
operationeel	te	zijn.	Jeroen	is	momenteel	
bezig	 met	 een	 nieuw	 ontwerp	 voor	 het	
pand.	Daarna	zal	er	een	omgevingsvergun-
ning	worden	aangevraagd	bij	de	gemeente,	
zodat	naar	verwachting	begin	2021	gestart	
kan	worden	met	de	verbouwing.
Wel	 is	 al	 bekend	 dat	 het	 achterliggende	
‘bedrijfspand’	afgebroken	gaat	worden,	of	
wellicht	 eerder	 in	 elkaar	 stort,	 en	 plaats	
maakt	voor	tuin	en	fietsenstalling.

Al	met	al	een	hele	grote	uitdaging	om	van	
dit	object	een	mooie	woonlocatie	te	maken	
voor	deze	doelgroep	bewoners.	Wij	wensen	
de	Stichting	OpenDoor	erg	veel	succes	met	
hun	plannen.	En	wij	van	Rond	de	Toren	hou-
den	u	graag	op	de	hoogte	wanneer	er	weer	
nieuws	te	vertellen	is	over	‘OpenDorp’.

Redactie: Jacques van Dooren

 °OpenDoor aan de Duiksehoef.
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Te koop in Loon op Zand

Alle informatie is te verkrijgen bij:
Makelaardij van den Boer te Helvoirt.
Telefoonnummer: 074-11642116 
Mobiel: 06-53463616.
E-mail: info@vandenboerog.nl

Unieke kans:
Weteringstraat 11 a
5175 CA  Loon op Zand
Gehele woning gelijkvloers in het centrum van Loon op Zand.
Vanwege de grote belangstelling wordt deze woning per 
inschrijving verkocht.
Bezichtiging is i.v.m. corona uitsluitend op afspraak.

Te koop per inschrijving:
Land van Kleef Loon op Zand
Perceel grasland 1.12.60 hectare
Perceel bos en natuur 0.21.94 hectare

Inschrijving is mogelijk tot 27 november 20.00 uur.
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Magnifiek gitaarconcert ‛Del Pueblo’ van Glenn de Roo in Het Witte Kasteel

Luthier Geert van Opstal bouwt gitaren
Op	zondag	13	 september	 jl.	gaf	Glenn	de	
Roo	 een	 magnifiek	 gitaarconcert	 in	 Het	
Witte	 Kasteel.	 Glenn	 nam	 ons	 tijdens	 dit	
concert	en	CD-presentatie	mee	naar	de	tijd	
van	de	romantische	Spaanse	muziek.	Alles	
draait	 in	die	 tijd	om	wat	mensen	voelen,	
om	 fantasie	 en	 de	 natuur.	 De	 dansen	 en	
vaak	 eenvoudige	 maar	 mooie	 liedjes	 van	
het	volk	(Del	Pueblo)	worden	verweven	tot	
klassieke	composities,	die	gebracht	worden	
tot	in	deftige	huiskamers	en	salons.

Aan	 dit	 gitaarconcert	 en	 de	 CD-productie	
zit	een	zeer	getalenteerde	Loonse	invloed	
in	de	persoon	van	Geert	van	Opstal.	Geert	
is	 luthier,	 iemand	 die	 snaarinstrumenten	
maakt	 en	 repareert.	 Het	woord	 luthier	 is	
afkomstig	van	het	Franse	woord	luth,	het-
geen	 luit	 betekent.	 Het	 omvat	 dus	 meer	
dan	enkel	gitaarinstrumenten.	Maar	Geert	
heeft	thuis	ook	een	muziekstudio	waar	hij	
heel	professioneel	muziek	kan	opnemen.

Luthier Geert van Opstal
Geert	 is	een	bekende	Loonse	 inwoner	die	
van	 jongs	 af	 aan	 opgroeide	 met	 muziek.	

Zijn	moeder	speelde	piano	en	al	op	jonge	
leeftijd	hielp	Geert	met	zijn	oudere	broer	
Jan,	die	organist	was,	bij	het	bouwen	van	
een	 klavecimbel.	 (Het	 klavecimbel	 is	 een	
snaarinstrument	dat	met	toetsen	bespeeld	
wordt.	In	tegenstelling	tot	de	piano,	waar-
bij	de	snaren	aangeslagen	worden,	worden	
de	snaren	van	een	klavecimbel	getokkeld.)
Geert	kon	erg	goed	met	Jan	overweg.	Jan	
was	erg	 leergierig	en	Geert	 is	begenadigd	
met	twee	rechterhanden.	Daarmee	heb	je	
een	 ideaal	 duo	 dat	 goed	 kan	 samenwer-
ken	 en	 elkaar	 aanvult.	 Jan	 is	 uiteindelijk	
rechten	gaan	studeren,	maar	wilde	op	enig	
moment	naar	het	conservatorium.	Hij	had	
uitgerekend	 dat	 dat	 goedkoper	 was	 dan	
de	muziekschool	en	kreeg	daarbij	ook	nog		
beter	les.	Jan	had	een	honger	naar	kennis.	
Geert	 heeft	 een	 HTS-opleiding	 en	 is	 dus	
technisch	georiënteerd.

Van	het	Haags	Gemeentemuseum	mochten	
zij	een	niet	gerestaureerde	virginaal	 (een	
toetsinstrument	met	enkelkorige	besnaring	
die	 steeds	 parallel	 met	 het	 toetsenbord	
ligt)	uit	elkaar	halen	om	ervan	te	leren	en	
zij	hebben	daarvan	een	kopie	gemaakt,	zie	
foto	boven	met	initialen.	Dat	was	een	hele	
beleving	voor	hen	en	prachtig	om	te	doen.
Ook	heeft	Geert	in	de	jaren	’80	een	klave-
cimbel	gemaakt	van	wel	2,5	meter	lang,	in	
opdracht	nog	wel.

 °Virginaal.

© kitty van gemert
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Geert	 speelde	ook	gitaar,	op	een	Ramirez	
zelfs,	een	heel	befaamd	instrument.	Maar	
hij	wilde	zelf	ook	eens	een	gitaar	maken.	
Echter	over	de	kwaliteiten	daarvan	raakte	
hij	 zeer	 snel	 gedesillusioneerd	 en	 heeft	
zijn	 instrument	 gauw	 opgestookt.	 Sinds-
dien	geeft	Geert	garantie	op	zijn	gitaren,	
ze	branden	minimaal	een	kwartier.

Door	 zoveel	 met	 muziek	 bezig	 te	 zijn,	
kwam	Geert	in	de	jaren	’70	in	contact	met	
Baltazar	Benitez	(1944-2018),	de	beste	gi-
tarist	van	die	tijd,	die	les	gaf	in	Tilburg.

In	2004	kwam	Geert	een	cursus	tegen	van	
José	Romanillos	(1932).	Hij	was	degene	die	
een	gitaar	gebouwd	heeft	voor	gitaargroot-
heid	 Julian	 Bream	 (1933-2020).	 Bream	
heeft	 de	 gitaar	 naar	 het	 concertpodium	
gebracht.	Dus	onder	leiding	van	Romanillos	
heeft	Geert	gitaren	leren	bouwen.

Van	nature	 is	Geert	meer	een	denker	dan	
een	 doener.	 Hij	 overweegt	 veel	 bij	 alles	
wat	hij	doet	en	daardoor	duurt	bij	hem	al-
les	altijd	veel	langer.	Zo	heeft	Geert	nage-
dacht	over	een	andere	halsconstructie	voor	
zijn	gitaar.	“Als	je	wil	laten	zien	dat	je	met	
hout	kunt	werken,	dan	moet	je	een	V-vor-
mige	 las	maken,	 dat	 is	 veel	mooier	maar		
het	kostte	mij	wel	enkele	maanden	om	die	
perfect	uit	te	voeren.”

Maar	ook	het	maken	van	zijn	rozetten	doet	
Geert	zelf.	Het	idee	is	geïnspireerd	op	het	
logo	van	de	familie	Ruckers	te	Antwerpen	
die	klavecimbels	bouwde	 in	de	16e	en	17e	
eeuw.	Hun	logo	bestond	uit	twee	zeepaard-
jes	en	Geert	 heeft	 dat	 vertaald	naar	 zijn	
gitaarrozet	en	die	is	daarmee	kenmerkend	
voor	zijn	gitaren.	Hij	begint	met	het	scha-
ven	van	fineer	en	stukjes	hout.	Die	worden	
op	 elkaar	 geplakt	 en	 kunnen	 vervolgens	
tot	paardenhoofdjes	worden	gemaakt.	Een	
secuur	 stukje	plakwerk,	maar	uiteindelijk	
beschik	je	over	10	rozetten	en	daar	kun	je	
weer	enkele	jaren	mee	vooruit.	Een	detail	
van	het	rozet	ziet	u	op	de	foto	links.

Het	hout	voor	zijn	gitaarbouw	haalt	Geert	
uit	 Zwitserland.	 Immers	 niet	 alle	 hout-
soorten	zijn	geschikt	voor	gitaarbouw.	Het	
moet	over	een	bepaalde	hardheid	beschik-
ken,	 mag	 niet	 te	 zwaar	 zijn	 en	 moet	 de	
klank	goed	kunnen	weerkaatsen.
Op	mijn	vraag	“Hoe	weet	men	jou	te	vin-



23

den	 voor	 een	 gitaar?”,	 antwoordt	 Geert:	
“Tja,	 dat	 is	 zorgen	 voor	 het	 leveren	 van	
een	 kwaliteitsgitaar	 en	 zorgen	 dat	 goede	
gitaristen	 spelen	 op	 mijn	 gitaar.	 Maar	 je	
moet	wel	aan	de	weg	timmeren	om	je	gi-
taar	bekendheid	te	geven.
Zo	hebben	de	vijf	concerten	in	Nederland	
van	 José	 Fernández	 Bardesio	 (spelend	 op	
een	 gitaar	 van	 Geert)	 met	 Fuse	 (bekend	
van	Podium	Witteman)	veel	publiek	getrok-
ken.	Je	naam	wordt	even	genoemd	en	dat	
schept	bekendheid	in	de	gitaarwereld.”

Geert,	we	zijn	erg	trots	op	jou,	op	je	talen-
ten	als	gitaarbouwer,	maar	vooral	als	een	
erg	 toegankelijk	 en	 gemoedelijk	 persoon.	
Wij	wensen	je	alle	goeds	samen	met	Sophie	
en	nog	veel	plezier	met	je	vakmanschap.

Glenn de Roo
Glenn	de	Roo	(1994)	geboren	en	getogen	te	
Veldhoven.	Hij	 studeerde	aan	het	Conser-
vatorium	in	Tilburg	en	aan	het	Conservato-
rium	Palma	de	Majorca.
Via	internet	zag	hij	de	flamencogitarist	Sa-
bicas	spelen	en	was	meteen	verkocht	door	
de	mystiek,	 de	 klank	 en	 de	 techniek	 van	
deze	gitarist.	De	stap	naar	de	klassieke	gi-
taar	was	niet	groot	en	snel	genomen	en	na	
een	aantal	jaren	les	ging	hij	naar	het	con-
servatorium.
Glenn’s	fascinatie	voor	muziek	is	in	de	loop	
der	tijd	zeker	niet	minder	geworden.	Wel	
is	zijn	techniek	op	de	gitaar	naar	een	hoger	
niveau	getild	en	is	zijn	spel	erg	doorvoeld	
en	genuanceerd.	Hij	is	een	gitarist	die	zijn	
instrument	 volledig	 beheerst	 en	 ook	 alle	
mogelijkheden	 in	 zijn	 vertolkingen	 weet	
uit	te	buiten.

Tijdens	 het	 concert	 op	 deze	 fraaie	 zon-
dagochtend	werd	zijn	nieuwe	CD	‛Del	Pu-
eblo’	 gepresenteerd.	Alle	 werken	 worden	
gespeeld	op	gitaar	‘Marceline’	van	luthier	
Geert	van	Opstal	en	de	CD	is	opgenomen	in	
de	studio	van	Geert	in	Loon	op	Zand.

Op	mijn	vraag	aan	Glenn	“Waarom	wil	 jij	
spelen	op	een	gitaar	van	Geert?”	antwoord-
de	hij:	“Tja,	dat	voel	je	meteen	wanneer	
je	die	gitaar	bespeelt,	die	klankkleur,	het	
geluid,	het	basbereik,	dan	wil	je	niets	an-
ders	 meer.”	 Nou,	 als	 dat	 geen	 bijzonder	
compliment	is	aan	Geert,	dan	weet	ik	het	
ook	niet	meer.

Redactie: Jacques van Dooren
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Loonse Garagesale 2020
Zondag	13	 september.	Om	9.00	uur	 sta	 ik	
al	 in	 de	 startblokken!	Alleen	moet	 ik	 nog	
kiezen	 of	 ik	 oud-Loon	pak	 of	Molenwijck.	
Zoveel	adressen	doen	er	mee,	dus	ik	moet	
een	keuze	maken.	Ik	start	bij	de	Striecken-
laan	en	zigzag	via	de	Van	Immerseelstraat	
en	 Van	 Grevenbrouckstraat	 door	 de	 Van	
Rijckevorselstraat.

Het	snuffelend	publiek	slentert	op	het	ge-
mak	langs	de	spullen.	Sommige	voortuinen	
hebben	 éénrichtingsverkeer	 aangegeven	
met	lint	en	pijlen	en	op	veel	plaatsen	staat	
desinfectiemiddel.	Ranja	wordt	getapt	met	
handschoenen	aan.

Overal	hangen	slingers	en	ballonnen	bij	de	
huizen	waar	iets	te	koop	is.	Van	kleding	en	
tassen	 tot	 speelgoed,	 babyuitzet	 en	 zelfs	
banken	en	stoelen	zijn	te	vinden	in	de	ga-
rages	of	voortuinen.
Het	is	een	prachtige	zonnige,	warme	dag!	
Perfect	weertje	voor	de	verkopers	en	ook	
voor	de	koopjesjagers.

Her	en	der	wordt	koek	en	zopie	aangebo-
den	 en	mogen	 kinderen	 gratis	 grabbelen.	
Mijn	 kinderen	 hebben	 op	 deze	 manier	 al	
meerdere	 snacks	 naar	 binnen	 gewerkt	 en	
de	 kinderwagen	 ligt	 inmiddels	 vol	 met	
nieuwe	oude	aanwinsten.	Genoeg	om	vol-
gend	 jaar	 zelf	 ook	 mee	 te	 doen	 met	 de	
garagesale.	Het	houdt	ze	zoet,	dus	dat	 is	
helemaal	prima.
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Ik	was	eigenlijk	alleen	op	zoek	naar	eier-
dopjes.	 Maar	 vindt	maar	 eens	 6	 dezelfde	
eierdopjes	 op	 een	 rommelmarkt.	 Dat	 is	
bijna	onmogelijk,	weet	ik	nu	uit	ervaring.	
Bij	 de	 ontzettend	 gastvrije	 en	 gezellige	
van	Rijckevorselstraat	krijg	 ik	uiteindelijk	
6	 eierdopjes	 zo	 uit	 het	 keukenkastje	 ge-
plukt	mee.	“Die	gebruik	ik	toch	nooit,	voor	
twee	 euro	mag	 je	 ze	meenemen.”	Missie	
geslaagd!

In	de	Van	Salm	Salmstraat	maak	ik	nog	een	
praatje	en	kaapt	iemand	net	een	ingepakte	
Ken	(van	Barbie)	pop	voor	mijn	neus	weg.	
Een	tuintje	aan	de	Hoge	Steenweg	ligt	vol	
met	gereedschap.	Ziet	er	bijna	antiek	uit	
dus	of	het	nog	werkt	weet	ik	niet,	maar	het	
doet	wel	lekker	rommelmarkterig	aan.

Met	 de	 zweetparels	 op	mijn	 neus	 van	 de	
warmte	 en	 van	 het	 rondneuzen,	 kom	 ik	
thuis	aan.	Op	naar	de	volgende	garagesale.	
Ik	ga	alvast	verzamelen.

Redactie: Carine van Esch
Foto’s: RdT
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Op 19 september 2015 werd Het Witte Kasteel officieel geopend

Eerste lustrum voor Het Witte Kasteel
Ter	 gelegenheid	
van	 het	 eerste	
lustrum	 voor	 de	
Stichting	Het	Wit-
te	 Kasteel	 werd	

op	 19	 september	 jl.	 voor	 met	 name	 alle	
vrijwilligers	 een	 feestelijke	 gelegenheid	
georganiseerd.	Maar	ook	alle	medewerkers	
werden	 daarbij	 betrokken.	 Een	 speciaal	
woord	van	dank	ging	uit	naar	Piet	Broos	en	
Caroline	Broos,	die	zich	bijzonder	 inspan-
nen	voor	Het	Witte	Kasteel.

Net	als	vijf	 jaar	geleden	was	er	wederom	
een	stralende	zonnige	dag	waarop	dit	fes-
tijn	gevierd	kon	worden.	Voor	alle	gasten	
was	er	een	warm	welkomstwoord,	een	han-
den	 ontsmetting	 en	 een	 glaasje	 bubbels.	
Het	binnenhof	was	feestelijk	ingekleed,	de	
tafeltjes	voorzien	van	een	 smetteloos	wit	
tafelkleed	 met	 fraaie	 naamplaatjes	 erop	
voor	alle	gasten	en	als	decoratie	een	blad	
boerenkool	uit	de	kasteeltuin.	Een	kwartet	
van	 muzikanten	 onder	 de	 naam	 ‛Klezma-
nia’	speelde	muziek	zodat	er	al	gauw	een	
gezellig	en	gemoedelijk	sfeertje	ontstond.	
Het	 feest	 kan	 begin-
nen.

Welkomstwoord 
door Francine
Francine	 heet	 alle	
aanwezigen	 van	 harte	
welkom	 en	 er	 is	 een	
speciaal	 welkom	 voor	
burgemeester	 Hanne	
van	Aart.	Francine	blikt	
kort	 terug	 vanuit	 haar	
archief	 hoe	 het	 alle-
maal	 begonnen	 is.	 Ze	
haalt	een	quote	aan	uit	
een	e-mail	van	Wim	de	
Pundert	d.d.	28	maart	

2013:	“Ik	heb	een	nieuwe	gedachte.	Ik	wil	
het	kasteel	schenken	aan	een	stichting	met	
een	ANBI-status.	 Een	 ander	 e-mailbericht	
afkomstig	van	oud-burgemeester	van	Loon	
op	Zand	Wim	Luijendijk	d.d.	6	september	
2013	met	 een	 citaat	 van	 Ruud	 van	 Eijke-
ren:	“Elk	initiatief	begint	met	een	droom.	
En	dit	initiatief	is	een	mooie	droom.	(posi-
tief	bedoeld).”	Op	22	oktober	2013	heeft	
Francine	 samen	 met	 Caspar	 de	 Bonth	 de	
stichting	opgericht	en	zijn	ze	het	avontuur	
aangegaan	 om	 het	 kasteel	 te	 restaureren	
en	 hebben	 daarmee	 een	 hele	 mooie	 en	
bijzondere	 tijd	 gehad.	 Nadien	 heeft	Wim	
Luijendijk	het	stokje	van	Caspar	overgeno-
men	en	werd	Edzard	Gelderman	als	extra	
bestuurslid	 toegevoegd.	 Na	 de	 grote	 res-
tauratie,	die	kon	plaatsvinden	met	behulp	
van	subsidie	van	provincie	Noord-Brabant,	
werd	op	19	september	2015	Het	Witte	Kas-
teel	 officieel	 geopend	 in	 het	 bijzijn	 van	
een	 groot	 aantal	 genodigden,	 waaronder	
Sophia’s	Vereeniging	en	Gilde	Sint	Ambro-
sius.

Francine	 herinnert	 aan	 de	 oproep	 in	 dit	
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blad	 voor	 vrijwilligers	 en	 de	 eerste	 ken-
nismaking	 hier	 op	 de	 binnenplaats.	 Het	
was	meteen	 raak,	 er	 ontstond	 een	 goede	
en	gezellige	sfeer	en	dat	is	nog	steeds	zo.	
Het	 bestuur	 is	 dankbaar	 dat	 zij	 kan	 bou-
wen	 op	 zoveel	 vrijwilligers	 met	 verschil-
lende	achtergronden	en	een	diversiteit	aan	
kwaliteiten,	maar	ook	op	hun	coördinator	
Piet,	 waarvoor	 niets	 teveel	 is.	 Namens	
het	 bestuur	worden	 alle	 vrijwilligers	 (ook	
oud-vrijwilligers	 en	 de	 nieuwe)	 bedankt	
voor	hun	inzet,	trouw,	maar	ook	voor	hun	
vriendschap.
Fijn	 ook	 dat	 de	 medewerkers	 aanwezig	
zijn.	Debby	en	Mittchell	hebben	van	begin	
af	 aan	met	beperkte	middelen	de	exploi-
tatie	 opgezet.	Helaas	 konden	beiden	 niet	
aanwezig	zijn	en	worden	daarom	heel	erg	
gemist	op	deze	feestelijke	dag.

Belangrijkste doelstellingen:
•	Restauratie	en	onderhouden	van	Het	Wit-
te	Kasteel.		 	
Het	resultaat	mag	er	zijn	en	is	onder	con-
trole,	dankzij	de	inzet	van	velen.	Een	re-
sultaat	om	erg	trots	op	te	zijn.

•	Het	 dienen	 van	 cultureel,	 sociaal	 en	
maatschappelijk	belang.		 	
Dit	 aspect	 is	 helemaal	 geslaagd	 dankzij	
de	 vrijwilligers	 die	 hier	 intensief	 mee	
bezig	 zijn	 geweest,	 lettend	 op	 de	 vele	
concerten	 die	 hebben	 plaatsge-
vonden.

•	Het	 versterken	 van	 de	 kwaliteit	
en	 de	 belevingswaarden	 van	 het	
dorpsbeeld.	 Volgens	 onze	 plaat-
selijke	makelaar	 zijn	 huizenprij-
zen	 gestegen	 omdat	 Het	 Witte	
Kasteel	zo	mooi	is	opgeknapt.

•	Het	aantrekken	van	toerisme.		 	
Via	 de	 vakantiehuizen	 het	 Neer-
huis	 en	 het	 Theehuis	 komen	
mensen	uit	 alle	windstreken	 van	
de	 wereld	 naar	 Loon	 op	 Zand.	
Daarnaast	 wordt	 toerisme	 gesti-
muleerd	door	Open	monumenten-

dag,	 bezichtigingen,	 kunstexpositie	 en	
concerten.

Op	al	 deze	 fronten	 zijn	de	afgelopen	 vijf	
jaren	grote	stappen	gezet,	dankzij	de	vele	
vrijwilligers,	dankzij	de	vele	subisidies	en	
sponsorgelden,	 dankzij	 het	 actief	 en	 cre-
atief	zijn.

Toekomst
Francine	 gebruikt	 hiervoor	 een	 metafoor,	
ze	 vergelijkt	 de	 toekomst	 van	 Het	 Witte	
Kasteel	met	de	beukenboom	die	werd	ge-
plaatst	bij	de	opening.	Het	begin	was	moei-
zaam,	maar	 nu	merken	we	 dat	 die	 boom	
begint	 te	wortelen	en	 te	 groeien.	Afgelo-
pen	jaar	zou	een	mooi	jaar	geworden	zijn,	
ware	het	niet	dat	de	pandemie	roet	in	het	
eten	 gooide.	 Alles	 staat	 nu	 weer	 onder	
druk,	 daarom	 moeten	 alle	 zeilen	 worden	
bijgezet	en	blijft	Het	Witte	Kasteel	afhan-
kelijk	 van	 subsidies,	 sponsoring	 en	 dona-
ties,	 want	 zonder	 middelen	 kun	 je	 niets	
ondernemen.

Het	 bestuur	 trakteert	 alle	 aanwezigen	 op	
een	heerlijk	maaltijd	met	ingrediënten	uit	
eigen	moestuin	en	in	samenwerking	met	en	
sponsoring	van	CookAholics.

Burgemeester Hanne van Aart
“Ik	feliciteer	het	bestuur	en	de	vrijwilligers	
van	 harte	met	 dit	 lustrum	 van	 Het	Witte	
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Kasteel	en	het	prachtige	resultaat	door	de	
vele	 inspanningen	 van	 allemaal.	 Applaus	
voor	uzelf.	Bij	mijn	aanstelling	als	burge-
meester	kreeg	ik	van	mijn	voorganger,	Wim	
Luijendijk,	het	advies	Het	Witte	Kasteel	te	
omarmen	en	niet	meer	los	te	laten.	Uiter-
aard	doe	ik	dat,	heb	ik	beloofd.	Ik	ben	zeer	
onder	de	indruk	van	wat	hier	in	die	vijf	jaar	
tijd	allemaal	is	bereikt.

Het	instant	houden	en	exploiteren	van	cul-
tureel	erfgoed	is	altijd	ingewikkeld	en	las-
tig.	Nog	voordat	de	gemeente	het	bestuur	
heeft	getipt	over	een	subsidiemogelijkheid,	
heeft	 Francine	al	 een	aanvraag	 ingediend	
en	 vaak	 is	 die	 dan	 ook	 al	 toegezegd.	Dat	
getuigt	 van	 lef	 en	 doorzettingsvermogen,	
dat	 is	 een	 sterke	 eigenschap	 die	 je	moet	
koesteren.

De	maatschappelijk	waarde	van	Het	Witte	
Kasteel	wordt	 onderstreept	 door	 het	 fan-
tastische	 initiatief	 door	 samen	 te	werken	
met	 Prisma.	 Cliënten	 van	 Prisma	 komen	
een	 dag	 in	 de	week	 helpen	 in	 de	 tuinen.	
Dat	roept	bewondering	op,	een	mooi	parti-
culier	intiatief.	Een	beweging	om	trots	op	
te	zijn.”

Mevr.	Van	Aart	bedankt	iedereen	voor	hun		
noeste	 nijver	 voor	 Het	 Witte	 Kasteel	 en	
hoopt	dat	het	blijft	bruisen	zoals	het	afge-

lopen	jaar	bleef	bruisen,	want	het	 is	hier	
altijd	gezellig	en	intiem.	Ze	besluit	met	de	
woorden	 voor	 het	 bestuur:	 “Mijn	 onvoor-
waardelijke	steun,	die	heb	je.”	Een	dave-
rend	 applaus	 volgt.	 Hanne	 onderstreept	
haar	 felicitaties	 aan	 Francine	 met	 een	
fraaie	bos	bloemen.

Na	deze	lovende	en	stimulerende	woorden		
worden	 de	 gesponsorde	menukaarten	 uit-
gereikt	en	zo	wordt	duidelijk	wat	CookAho-
lics	gaat	presenteren.	Het	belooft	in	ieder	
geval	veel	lekkers.

Het	 was	 voor	 iedereen	 een	 fantastische	
middag	en	avond	waar	over	vijf	 jaar	 vast	
aan	 herinnerd	 gaat	 worden.	 Namens	 alle	
vrijwilligers	 wordt	 het	 bestuur	 van	 de	
Stichting	Het	Witte	 Kasteel	 heel	 hartelijk	
bedankt	 voor	 deze	 feestelijke	 dankbetui-
ging.

Redactie en foto’s: Jacques van Dooren

tel.: 0416 - 363 902



29

402

Deze editie komt uit op een moment, 
dat het coronavirus weer meer om zich 
heen grijpt. In de Randstad zijn strengere 
maatregelen genomen en ook in Brabant 
is van een opleving sprake. De activitei-
ten zullen daarom nog niet in aantal toe-
nemen en dat is te merken aan de lengte 
van de Krantenbak.

Ook in Loon staan diverse activiteiten op 
een laag pitje. Maar we gaan naarstig ver-
der en ooit zal het beter worden, want 
ook de berichten over een vaccin worden 
steeds concreter.

Loonse mensen in de krant
Corrie	Kanters	vertelt	over	haar	verhuizing	
naar	Residentie	Molenwijck	bijna	een	jaar	
geleden.	Ze	kreeg	daarbij	hulp	van	Sabine	
de	Wijs	en	medebewoner	Marianne	van	Et-
tinger.	(DK	9/9)

Anton	 van	Well	maakte	 enkele	 foto’s	 van	
een	wadi	(Water	Afvoer	Door	Infiltratie)	zo-
als	die	in	de	verschillende	seizoenen	eruit	
ziet.	(DK	9/9)

Justin	Vliegenthart	 is	directeur	van	basis-
school	Panta	Rhei	 in	Tiburg-Zuid.	Hij	 ver-
telde	met	twee	collega’s	over	plannen	om	
de	wijk	Groenewoud	fysiek	 te	herstructu-
reren	om	zo	de	culturele	geslotenheid	van	
deze	wijk	te	doorbreken.	(BD	12/9)

Marja	van	Trier	schreef	een	verhaal	in	het	
Loons	over	‛Wòkken	en	schaaie’.
Het	gaat	onder	andere	over	Nordic	Walking.	
(“Nordik	wokke	dè's	kuiere	meej	 stokke”)	

en	 over	 echtscheiding	 (‛Kees	 is	 verliefd	
op	een	schatje	mee	un	grôôt	schap.’)	(DK	
16/9)

Janneke	 Verhoeven,	 geboren	 en	 getogen	
in	de	Andromeda,	schreef	een	column	over	
het	gedrag	van	mensen	in	de	supermarkt	in	
de	coronatijd.	(BD	16/9)

Gemeente en politiek
De	gemeente	stelt	financieel	orde	op	zaken	
door	in	de	eigen	organisatie	te	kijken	naar	
wat	efficiënter	kan	om	zo	het	tekort	klei-
ner	 te	maken.	Wethouder	Frank	 van	Wel:	
“We	moeten	onze	vacatures	invullen	om	de	
gemeentelijke	 organisatie	 sterker	 te	 ma-
ken	en	stoppen	met	het	inhuren	van	dure	
tijdelijke	krachten.”	Ook	in	de	sport	en	de	
schuldhulpverlening	 moet	 efficiënter	 ge-
werkt	en	geïnvesteerd	worden.	Hij	wil	ook	
in	ons	kerkdorp	een	toeristisch	informatie-
punt	 inrichten	 en	 voor	 heel	 de	 gemeente	
een	energieloket.	“En	we	gaan	verder	met	
onze	 plannen	 voor	 het	 realiseren	 van	 de	
nieuwe	Wetering.
Vorig	jaar	was	vervelend.	Een	politieke	cri-
sis,	een	groot	tekort,	dat	is	voor	niemand	
leuk.	 Niet	 voor	 het	 college,	 niet	 voor	 de	
raad,	niet	voor	de	ambtelijke	organisatie.	
Deze	periode	hebben	we	echt	met	zijn	al-
len	 gekeken	 hoe	 we	 kunnen	 veranderen.	
Dat	geeft	veel	energie.”

Ondanks	het	positivisme	gaat	de	vlag	nog	
niet	uit.	Loon	op	Zand	heeft	absoluut	nog	
geen	vet	op	de	botten.	Van	Wel:	 “De	ge-
meenten	krijgen	er	steeds	meer	taken	bij,	
terwijl	het	Rijk	zich	verder	terugtrekt.	De	
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kosten	van	de	zorg	worden	 steeds	 zwaar-
der	en	vanaf	2022	 zal	ook	de	Omgevings-
wet	grotendeels	op	onze	schouders	komen.	
En	dan	hebben	we	corona	nog.	Ook	dat	zal	
gevolgen	hebben	voor	onze	samenleving.”

De	wethouder	wil	het	nog	maar	eens	gezegd	
hebben:	“De	rijksoverheid	moet	onderhand	
snappen	dat	er	bij	gemeenten	niets	meer	
te	halen	is.	De	grens	aan	het	beknibbelen	
is	bereikt.	Den	Haag	moet	daar	echt	mee	
ophouden.”	(BD	18/9)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er	 zijn	 vergunningen	 aangevraagd	 voor	
Ecliptica	 88	 (plaatsing	 hout/betonschut-
ting),	Korenmolenstraat	 24	 (bouw	berging	
en	 carport)	 en	 De	 Hoogt	 31c	 (aanleg	 in/
uitrit)	(DK	9/9).
Een	 week	 daarna	 werd	 een	 omgevings-
vergunning	 aangemeld	 voor	 Kerkstraat	 17	
(afvalstoffen),	 voor	 Sjerpstraat	 18	 (ver-
plaatsing	voorgevel	van	de	garage)	en	Wil-
librordusstraat	 10	 (wijziging	 contructie).	
(DK	16/9)

Verenigingen
Musiceren	in	tijden	van	corona	is	lastig,	on-
dervindt	 Koninklijke	 Sophia’s	 Vereeniging.	
“We	missen	een	stip	aan	de	horizon.	Want	
optredens	zijn	zeer	ongewis”,	zegt	een	van	
de	leden.

Normaal	 bezet	 de	 percussie	 de	 achterste	
rij	van	het	orkest.	Maar	sinds	juni	heeft	die	
in	de	toneelzaal	van	De	Wetering	in	Loon	op	
Zand	het	podium	geconfisqueerd.	Normaal	
repeteren	er	zo'n	zeventig	muzikanten,	nu	
zijn	 er	 dat	 al	maanden	 ongeveer	 veertig.	
Normaal	zit	 je	dicht	bij	elkaar,	nu	nemen	
de	leden	anderhalve	meter	afstand	in	acht.	
Half	maart	was	het	zelfs	even	einde	oefe-
ning.	Klarinettist	Sjef	IJpelaar	is	55	jaar	lid	
en	heeft	al	die	tijd	heel	weinig	repetities	
gemist.	Nu	zat	hij	maanden	thuis.

In	eerste	instantie	moesten	de	muzikanten	

twee	meter	afstand	houden,	dus	werd	er	in	
twee	sessies	gerepeteerd:	het	‛hout’	in	de	
toneelzaal,	het	‛koper’	in	een	aanpalende	
ruimte.	 Nu	 geldt	 de	 gangbare	 anderhalve	
meter,	dus	zitten	ze	weer	bij	elkaar.	“Bij	
elkaar?	 Nou,	 dat	 is	 toch	 niet	 echt	 zo”,	
zegt	 Sjef	 IJpelaar.	 “Er	 zijn	 er	 dertien	 op	
klarinet,	 maar	 het	 samenspel	 is	 weg.	 De	
afstand	is	te	groot.	En	dat	heeft	zijn	con-
sequenties”,	zegt	dirigent	Jos	Schroevers.	
“Klarinettisten	en	hoboïsten	moeten	elkaar	
horen	 spelen,	 om	 zo	 in	 elkaars	 klank	 te	
‛kruipen’	en	mee	te	bewegen	in	de	groep.	
Dan	ontstaat	er	een	homogeen	geheel.	Ze	
kunnen	dus	niet	op	hun	gehoor	vertrouwen,	
daarom	kijken	ze	veel	meer	naar	mij.”

Ook	een	punt	van	aandacht:	de	bezetting.	
Zo’n	dertig	musici	laten	zich	niet	zien.	Be-
grijpelijk,	vindt	Christiane	Hoekstra,	hobo-
iste	en	tevens	orkestmanager.	“Veel	leden	
werken	in	het	onderwijs	en	de	zorg,	dat	zijn	
kwetsbare	 sectoren.	 En	 we	 hebben	 nogal	
wat	ouderen,	die	nemen	geen	risico.”
(BD	17/9)

Voetbal
Het	 nieuwe	 seizoen	 van	de	Walking	 Foot-
ball	 van	Uno	Animo	 is	weer	met	 veel	 en-
thousiasme	begonnen.	(DK	9/9)

Piet	 Adams	 (33)	 was	 18	 jaren	 lang	 het	
boegbeeld	 van	 Voetbalvereniging	 Longa	
uit	 Tilburg,	 dat	 nog	 niet	 zo	 lang	 geleden	
is	 opgegaan	 in	 FC	Tilburg.	 Omdat	 hij	 het	
veldvoetbal	wil	combineren	met	zaalvoet-
bal,	werd	dat	in	Tilburg	moeilijk.	Kees	van	
Loon,	de	trainer	van	Uno	Animo,	kende	hij	
uit	de	tijd,	dat	die	ook	bij	Longa	voetbal-
de.	Hij	gaf	hem	de	mogelijkheid	om	bij	Uno	
te	komen	als	spits.	(BD	19/9).

De	 eerste	 competitiewedstrijd	 van	 het	
‛verjongde’	 Uno	 Animo	 1	 tegen	 Madese	
Boys	 op	 20	 september	 eindigde	 in	 gelijk-
spel	(1-1).	Kobus	Boons	maakte	het	Loonse	
doelpunt.	(BD	21/9)
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Ervaar het ultieme vakantiegevoel op landgoed Het Witte Kasteel! 
 
Deze zomer hebben wij vele verrassingen voor u in petto. Zo kunt u een mooi gevulde 
picknickmand bestellen voor een romantische picknick in de kasteeltuin. Ook kunt u genieten 
van een heerlijke high tea met uw gezin op het terras of op de  historische wallen. Op het hele 
landgoed zijn veel mooie, ruime en fijne plekken om ontspannen te zitten en te genieten van 
een drankje en een hapje. Verder zijn er deze zomer veel culturele en culinaire activiteiten 
gepland.    
 
Nieuwsgierig geworden? Houd onze website en sociale kanalen in de gaten voor onze 
openingsdagen, agenda en activiteiten: www.hetwittekasteel.nl. 

Ê

VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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Niet pluis
Een	dorpsgenote	werd	opgelicht	door	een	
Whatsapp	 bericht	 van	 iemand	 die	 zich	
voordeed	als	haar	zoon	en	geld	nodig	had	
voor	een	nieuwe	telefoon	en	een	laptop.
Ze	belde	haar	zoon	en	toen	bleek	het	ver-
haal	niet	te	kloppen.	De	bank	heeft	haar	in	
middels	terugbetaald.	(DK	16/9)

Een	wielrenner	botste	op	de	kruising	Berg-
straat	 -	 Blauwloop	 tegen	 twee	 personen-
auto’s.	(BD	21/9)

Voorbij
Wij	lazen	in	de	krant	en/of	de	weekbladen	
over:
•	het	Taalhuis	in	Loon	op	Zand,	dat	zich	in	
de	 opstartfase	 bevindt	 en	 bereikbaar	 is	
via	tel.nr.	06-8229	5096.	(DK	9/9)

•	kunst	was	in	quarantaine	op	20	septem-
ber	op	de	Kasteelwei.	Sylvia	Hackbarth,	
Désirée	van	der	Meijden,	Hannemiek	van	

Iersel,	Els	van	der	Meulen	en	Sophie	van	
Beeckze	 exposeerden	 kunstwerken	 ‛in	
the	box’.	(BD11/9)

•	Tegelijkertijd	werd	 in	het	Witte	Kasteel	
door	Germa	 van	Gorp	 op	 ieder	 uur	 een	
Japanse	 theeceremonie	 verzorgd.	 ‛Een	
oase	van	kalmte’	was	voor	de	bezoekers	
het	gevolg.	(BD	21/9)

Verwacht
•	het	 Mama-Café	 in	 de	 bibliotheek	 start	
weer	op	2	oktober	(DK	9/9)

Een	mooi	 plaatje	 tot	 besluit:	 dat	 de	 toe-
komst	er	eens	beter	uit	zal	zien	wordt	ge-
symboliseerd	door	een	fraaie	foto	van	onze	
TV-toren,	gemaakt	door	Peter	Timmermans	
uit	Berkel-Enschot.	(BD	19/9)	□

BD	=	Brabants	Dagblad	editie	Tilburg
DK	=	De	Duinkoerier

* 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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Wonen in de Venloene
De	Venloene	is	een	woonzorgcomplex	waar	
meerdere	vormen	van	wonen	en	zorg	met	
elkaar	gecombineerd	kunnen	worden.	Ou-
deren	die	in	de	Venloene	willen	wonen	kun-
nen	zich	inschrijven	bij	Bureau	Zorgadvies	
van	Zorggroep	Elde	Maasduinen,	de	zorgor-
ganisatie	waar	de	Venloene	onderdeel	van	
is.
Bureau Zorgadvies is telefonisch bereik-
baar op 088-2323740 en per e-mail via:  
bureauzorgadvies@zgem.nl

Huurappartement met mogelijkheden 
voor individuele zorg
Ouderen	 die	 nog	 zelfstandig	 kunnen	 wo-
nen,	 maar	 wel	 thuiszorg	 nodig	 hebben,	
komen	 in	 aanmerking	 voor	 de	 huurappar-
tementen	 in	de	Venloene.	Zorggroep	Elde	
Maasduinen	heeft	een	wachtlijst	voor	deze	
appartementen,	waarbij	ook	de	zorgvraag	
van	de	huurder	meespeelt.

Appartementen met blijvende zware 
en intensieve zorg
Naast	 de	 huurderappartementen	 zijn	 er	
binnen	 de	 Venloene	 ook	 appartementen	
voor	ouderen	die	zware	en	intensieve	zorg	
nodig	hebben	en	wegens	deze	grote	zorg-
vraag	niet	meer	 thuis	 kunnen	wonen.	Om	
voor	 deze	 appartementen	 met	 blijvende	
intensieve	 zorg	 in	 aanmerking	 te	 komen	
is	 een	 indicatie	 via	 het	 CIZ	 (Centrum	 In-
dicatiestelling	 Zorg)	 nodig.	 Ouderen	 met	
een	zware	zorgindicatie,	die	vallen	onder	

de	WLZ	(wet	langdurige	zorg),	kunnen	zich	
inschrijven	via	Bureau	Zorgadvies	van	Zorg-
groep	Elde	Maasduinen,	waar	de	Venloene	
een	onderdeel	van	is.	

Beschikbare (huur)appartementen
In	2020	zijn	er	in	de	Venloene	geen	huurap-
partementen	vrij	gekomen	en	zeer	weinig	
zorgappartementen,	 minder	 dan	 vijf.	 Dit	
betekent	dat	er	voor	inwoners	met	een	in-
tensieve	zorgvraag	waar	thuis	wonen	echt	
niet	meer	 gaat,	 er	 niet	 altijd	 een	 appar-
tement	beschikbaar	is	waardoor	men	moet	
verhuizen	 naar	 een	 verpleeghuis	 buiten	
Loon	 op	 Zand.	 Daarnaast	 is	 ook	 mogelijk	
dat	 iemand	een	specialistische	zorg	nodig	
heeft	 die	 bij	 de	 Venloene	 niet	 geboden	
wordt,	 dan	 wordt	 ook	 gezocht	 naar	 een	
verpleeghuis	 (in	 een	 andere	 woonplaats)	
die	deze	zorg	wel	kan	bieden.

Sociale kring heel waardevol
Bij	zorglocatie	de	Venloene	wordt	ontzet-
tend	 veel	 belang	 gehecht	 aan	 de	 sociale	
kring	 die	 er	 binnen	 Loon	 op	 Zand	 is,	 de	
contacten	 tussen	 de	 Venloene	 en	 alle	 so-
ciale	partners	die	nodig	zijn	om	samen	te	
zorgen	voor	de	kwetsbare	ouderen	in	Loon	
op	Zand.	Wij	ervaren	de	samenwerking	met	
hén	als	ongelofelijk	waardevol.	Samen	zor-
gen	we	voor	de	kwetsbare	ouderen,	waar-
bij	we	ons	ook	realiseren	dat	de	vraag	soms	
groter	is	dan	het	aanbod.	□
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Gratis je verkeerskennis   
opfrissen?

Veilig Verkeer Nederland organiseert gra-
tis opfriscursussen in de gemeente Loon 
op Zand.

We	willen	allemaal	 zo	 lang	mogelijk	onze	
eigen	boodschappen	blijven	doen.	Makke-
lijk	een	bezoekje	brengen	aan	een	vriend	
of	familielid.
Zolang	je	dit	kunt	blijven	doen,	heb	je	je	
vrijheid.	Maar	 je	wordt	wat	ouder	en	het	
verkeer	 vergt	 veel	 van	 je	 aandacht.	 Hoe	
zorg	je	dan	dat	je	zo	lang	mogelijk	mobiel	
blijft?

Iedereen	die	zich	dat	weleens	afvraagt	kan	
meedoen	met	de	Opfriscursus	of	de	Work-
shop	van	Veilig	Verkeer	Nederland.	 In	op-
dracht	van	de	gemeente	Loon	op	Zand	en	
in	samenwerking	met	de	lokale	VVN	afde-
ling	en	de	lokale	seniorenverenigingen	or-
ganiseren	we	dit	jaar	een	opfriscursus	ver-
keerskennis	 voor	 de	 ervaren	 automobilist	
en	een	workshop	Het	Nieuwe	Fietsen	voor	
de	ervaren	fietser.	Helemaal	gratis,	op	een	
locatie	in	de	buurt	en	ook	nog	eens	gezel-
lig.

Waarom een opfriscursus nuttig is?
“Natuurlijk	 fiets	 je	 al	 je	 hele	 leven	 en	
heb	je	waarschijnlijk	al	jaren	je	rijbewijs.	
Meer	dan	genoeg	ervaring	dus.”	zegt	Sanne	
Beemster,	projectleider	van	Veilig	Verkeer	
Nederland	in	Noord-Brabant.	“Toch	ben	je,	
als	 je	 wat	 ouder	 wordt,	 een	 stuk	 kwets-
baarder	 in	het	verkeer	dan	een	20-jarige.	
Als	er	 iets	gebeurt,	zijn	de	gevolgen	vaak	
ernstiger.	Maar	 je	wilt	wel	blijven	fietsen	
en	autorijden.	Daarvoor	kan	onze	opfriscur-
sus	of	workshop	helpen:	je	verkeerskennis	
wordt	weer	even	bijgespijkerd	en	je	krijgt	
praktische	adviezen	van	onze	instructeur.”	

Wat gaan we doen?
Je	 kunt	 meedoen	 met	 een	 opfriscursus	
waar	 in	 drie	 middagen	 je	 verkeersken-
nis	 wordt	 bijgespijkerd.	 Onze	 instructeur	
geeft	uitleg	over	oude	en	nieuwe	verkeers-
regels,	-situaties	en	-borden.

Of	je	kunt	meedoen	met	de	Workshop	Het	
Nieuwe	 Fietsen,	 alle	 senioren	 die	 graag	
willen	blijven	fietsen	en	met	elkaar	erva-
ringen,	 leuke	 routes	 en	 tips	 uitwisselen,	
zijn	van	harte	welkom.

De	 workshop	 staat	 onder	 leiding	 van	 een	
expert	 van	 Veilig	 Verkeer	 Nederland	 en	
in	het	teken	van	vrij	bewegen	in	het	ver-
keer,	ondanks	dat	we	allemaal	een	jaartje	
ouder	worden.	Ook	ontvang	 je	 tijdens	 de	
workshop	 een	 tegoedbon	 voor	 een	 gratis	
fietsinspectie	 bij	 Fietsspecialist	 Post	 in	
Kaatsheuvel.	Hierbij	wordt	de	fiets	grondig	
geïnspecteerd	op	alle	vitale	onderdelen.

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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Doe mee met een van de gratis   
VVN Opfriscursussen!
We	 organiseren	 onderstaande	 cursussen,	
bij	 de	opfriscursus	 auto	word	 je	 alle	drie	
de	dagen	verwacht:

•	Maandag	26	oktober	van	13.30	tot	16.00	
uur	in	Kaatsheuvel:		 	
workshop	‛Het	Nieuwe	Fietsen’.

•	Maandag	2,	9	en	16	november	van	13.30	
tot	15.30	uur	in	Kaatsheuvel,		 	
‛Opfriscursus	auto’.

Ben	je	boven	de	55,	een	ervaren	verkeers-
deelnemer	 en	 inwoner	 van	 de	 gemeente	
Loon	op	Zand	en	is	de	workshop	‛Het	Nieu-
we	Fietsen’	of	de	 ‛Opfriscursus	Auto’	 iets	
voor	 jou?	 Meld	 je	 dan	 uiterlijk	 een	week	
voor	aanvang	van	de	gewenste	cursus	aan	
via	een	mailbericht	 aan	vvn.nl/opfriscur-
susloonopzand	of	bel	tijdens	kantooruren	
met	088-5248850.

Deelname	 is	 gratis,	maar	 let	 op:	 vol=vol!	
Onze	opfriscursussen	en	workshops	zijn	ge-
organiseerd	volgens	de	huidige	RIVM	richt-
lijnen.
Je	ontvangt	een	week	voor	aanvang	van	de	
cursus	 een	 bevestigingsmail/brief	 met	 de	
locatiegegevens.	□
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Uw computer. 
Onze zorg.

Andromeda 6,
5175 VL Loon op Zand

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

06 5122 9628

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

Voor Particulieren, ZZP’ers, Thuiswerkers...
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Ten bate van ReumaNederland, het Longfonds en de Hartstichting

Een bijzondere ‘inhaalcollecte’
Door corona konden de jaarlijkse collec-
tes van de Hartstichting, het Longfonds 
en het ReumaNederland tot nu toe geen 
doorgang vinden, ondanks de duizenden 
collectanten die stonden te trappelen om 
langs vele deuren te gaan.

Stichting	Collecteplan	heeft	de	goede	doe-
len	 die	 in	 de	 periode	maart	 tot	 juni	 niet	
huis-aan-huis	 konden	 collecteren,	 de	mo-
gelijkheid	 gegeven	 om	 de	 huis-aan-huis-
collecte	in	het	najaar	in	te	halen.	Dit	noe-
men	we	de	‘inhaalcollecte’.
Deze	zal	plaatsvinden	in	de	herfstvakantie,	
van	 12	 tot	 en	met	 24	 oktober	 2020.	 Voor	
één	 keer	 lopen	 de	 collectanten	 van	 deze	
goede	doelen	 in	 deze	 periode	mét	 elkaar	
en	vóór	elkaar,	voor	een	gezonder	Neder-
land.

Het	heeft	voor	alle	drie	de	 fondsen	grote	
gevolgen	 dat	 de	 collecte	 eerder	 dit	 jaar	
niet	doorging.	Digitaal	heeft	men	gelukkig	
al	een	mooi	bedrag	opgehaald.	Helaas	niet	
zo	veel	als	bij	de	echte	collecte.
Daarom	 is	 deze	 unieke	 inhaalcollecte	 erg	
belangrijk.	 Uw	 bijdrage	 is	 nodig	 voor	 de	
gezondheid	van	alle	mensen,	in	het	bijzon-

der	mensen	met	 een	 hart-	 of	 vaatziekte,	
een	 reumatische	 aandoening	 of	 een	 long-
ziekte.	De	opbrengst	van	de	collecte	gaat	
naar	onderzoek,	naar	nieuwe	en	betere	be-
handelingen,	 maar	 ook	 voor	 betrouwbare	
informatie	 en	 worden	 patiënten	 (en	 hun	
naasten)	geholpen	beter	met	hun	ziekte	te	
leven.	 Daarnaast	wordt	 de	 opbrengst	 ook	
ingezet	om	te	voorkomen	dat	mensen	ziek	
worden.

Samen collecteren
De	inhaalcollecte	werkt	bijna	hetzelfde	als	
een	normale	huis-aan-huiscollecte:

•	De	collectanten	zorgen	ervoor	dat	ze	vei-
lig	collecteren	door	op	1,5	meter	afstand	
te	blijven	en	alle	regels	van	het	RIVM	op	
te	volgen.	De	gezondheid	van	de	collec-
tant	én	enthousiaste	gevers	aan	de	deur	
is	natuurlijk	het	belangrijkst.

•	De	totale	opbrengst	wordt	via	een	vaste	
verdeelsleutel	 onder	 de	 deelnemende	
fondsen	verdeeld.

•	Ons	werk	 voor	 een	 gezonder	 Nederland	
moet	doorgaan!	Help	je	mee?

Help ook mee
Wil	 jij	 als	 collectant	 meehelpen	 om	 een	

succes	 te	 maken	 van	 deze	
unieke	inhaalcollecte?	Ook	in	
ons	eigen	Loon	op	Zand?	Ge-
weldig!	 Meld	 je	 dan	 nu	 aan	
bij	Bianca	Sluis	via	telefoon-
nummer	 06 – 51008635	 of	
mail:		biancasluis@live.nl.

Nu	al	bedankt	namens	ieder-
een	die	afhankelijk	is	van	het	
welslagen	 van	 deze	 bijzon-
dere	‘inhaalcollecte’!

Bianca Sluis
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Kerkberichten van   
3 tot en met 16 oktober

Bericht van pastoor Luijckx
Beste parochianen,
Hier	een	bericht	van	mij	i.v.m.	het	uitzie-
ken	 van	 de	 gordelroos	 die	mij	 trof	 begin	
juli	 jl.	 De	 drukke	 bezigheden	 in	 de	 paro-
chie	hadden	blijkbaar	 toch	mijn	 immuun-
systeem	 verzwakt.	 Sinds	 de	 hele	 corona-
situatie	 leven	 we	 bovendien	 allemaal	 in	
vreemde	en	onwerkelijke	tijden.	Gelukkig	
maak	ik	het	weer	wat	beter.
De	onverwachte	wending	in	de	gezondheid	
van	mijn	moeder	 eind	 juli	 heeft	 het	 pro-
ces	van	mijn	herstel	vertraagd.	De	situatie	
voor	mijn	moeder	is	momenteel	iets	stabie-
ler,	maar	heel	broos.	Zij	is,	ondanks	alles,	
nog	bezorgd	over	wanneer	ik	het	werk	in	de		
parochie	 weer	 ga	 oppakken.	 Een	 enkele	
keer	 ben	 ik	 even	 in	 de	 parochie	 geweest	
om	wat	dingen	te	regelen.
Al	wekenlang	 is	er	voorzien	 in	vervangers	
voor	de	weekendvieringen	en	uitvaarten.
Het	 is	heel	fijn	dat	op	alle	mogelijke	ma-
nieren	assistentie	is	geregeld.

Vanuit	 het	 parochiebestuur,	 het	 secreta-
riaat	 en	 het	 parochiëel	 centrum	 worden	
noodzakelijke	 werkzaamheden	 voortgezet	
en	 ik	 hoor	 dat,	 waar	 het	 kan,	 werkgroe-
pen	weer	 zijn	 gestart.	 Natuurlijk	 hoop	 ik	
toch	op	niet	al	te	 lange	termijn	het	werk	
in	onze	mooie	parochie	met	haar	parochie-
kerken	te	mogen	hervatten.	Opnieuw	dank	
voor	alle	lieve	wensen	en	gebed	voor	mijn	
moeder	en	mijzelf.	Dat	doet	heel	goed.	Ik	
draag	u	ook	in	mijn	gebed.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Pastoor Luijck

Voorziening i.v.m. veilige afstand
I.v.m.	 de	 veilige	 afstand	 van	 1½	 meter,	
zijn	er	rode	hartjes	op	de	kerkbanken	ge-
plakt	 om	 aan	 geven	 waar	 u	 kunt	 zitten	
Echt(paren)	en	 familieleden	uit	een	gezin	
kunnen	 desgewenst	 bij	 elkaar	 plaatsne-
men.	 Bij	 alle	 ingangen	 van	 onze	 kerken	
staat	desinfecterende	gel.
Wij	 verzoeken	 u	 om	 bij	 binnenkomst	
uw	 handen	 met	 deze	 gel	 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.

Ook	 in	 de	 maand	 oktober	 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	porta-
len	van	beide	kerken	zijn	open	van	9.00	uur	
tot	17.00	uur.
De	 eucharistievieringen	 in	 Venloene	 op	
dinsdagochtend	 kunnen	 helaas	 tot	 nader	
bericht	nog	steeds	niet	worden	hervat.

Zondag 4 oktober:	 27e	 Zondag	 door	 het	
jaar;	 dameskoor,	 diaken	 Szejnoga.	 Maan-
delijkse	 gedachtenis	 aan	 Thom	 en	 Anny	
Ligthart-Vermeer,	 Jgt.	 Liesbeth	 Brands-
Wiercx,	Mieke	van	Gorp–Beerens,	Maande-
lijkse	gedachtenis	aan	Wim	Beerens,	Jenny	
Noor,	Jan	van	Corstanje,	ter	nagedachtenis	
aan	Ad	Smulders,	Cees	Beerens.

Zondag 11 oktober:	 28e	 Zondag	door	 het	
jaar;	herenkoor,	diaken	Szejnoga.
Cees	Beerens,	Piet	Horvers.

Beste ouders van kinderen die worden 
gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij	 nodigen	 wij	 u	 uit	 om	 deel	 te	 ne-
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men	aan	de	doopvoorbereiding	in	onze	pa-
rochie.	De	bijeenkomst	ter	voorbereiding,	
van	19.30	uur	tot	21.00	uur,	is	op	de	pas-
torie,	Oranjeplein	1	in	Loon	op	Zand.	Tel.	
361215.	We	hebben	hiervoor	dinsdagavond	
3	november	ingepland.

Tijdens	 deze	 avond	 zal	 er	 voldoende	 tijd	
zijn	om	elkaar	te	leren	kennen,	ook	op	in-
formele	wijze.	De	datum	waarop	de	doop	
zal	plaatsvinden	kan	vooraf	of	tijdens	deze	
avonden	in	overleg	met	u	worden	bepaald.	
Dopen	vinden	in	de	regel	plaats	op	de	zon-
dag.	 Voor	 de	 kerkelijke	 dienstverlening,	
die	 verband	 houdt	 met	 de	 voorbereiding	
op	de	doop	en	 voor	 de	doop	 als	 zodanig,	
wordt	een	vergoeding	gevraagd	van	€	70,-.	
De	doopkaars	is	daarbij	inbegrepen.

Mocht	u	echter	bij	een	eerdere	doop,	deze	
doopvoorbereiding	al	gevolgd	hebben,	dan	
hoeft	u	niet	meer	deel	te	nemen	aan	deze	
voorbereiding.

Met vriendelijke groet,
Diaken Alexis Szejnoga

Een rectificatie moeten plaatsen, dat 
overkomt ons, helaas, weleens, on-
danks de zo secuur mogelijke correctie 
die we een week voor uitgave uitvoe-
ren. Dat vinden we nooit fijn omdat er 
dan verkeerde informatie is overge-
bracht.

In dit geval vinden we het nog veel 
meer dan heel erg vervelend dat juíst 
in onze woorden van medeleven aan 
de naasten van Frits Kemper zijn naam 
niet correct geschreven is.
Nogmaals onze welgemeende excuses 
en nogmaals veel sterkte gewenst.

Bestuur en Redactie Rond de Toren

Bereikbaarheid pastoor P. Luijckx
Pastoor	P.	Luijckx	is	voor	dringende	geval-
len	 altijd	 bereikbaar	 via	 mobiel	 nummer	
06-48919633	voor	het	geval	u	via	het	vaste	
nummer	361215	van	de	pastorie	geen	aan-
sluiting	mocht	krijgen.

Afspraken voor diensten in de kerk
Voor	 het	maken	 van	 afspraken	 voor	 dien-
sten	in	de	kerk,	zoals	jubilea,	uitvaarten	en	
dopen,	kunt	u	contact	opnemen	met	pas-
toor	P.	Luijckx	via	telefoonnummer	361215.
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Provinciale onderscheiding voor 
René Bastiaanse

Bij	zijn	afscheid	als	directeur	van	het	Bra-
bants	Historisch	Informatie	centrum	(BHIC)	
ontving	 René	 Bastiaanse	 uit	 handen	 van	
de	commissaris	van	de	Koning	Wim	van	de	
Donk,	 de	 provinciale	 onderscheiding	 Her-
tog	Jan.

Historisch kenniscentrum
René	Bastiaanse	stond	aan	de	wieg	van	het	
BHIC	dat	ontstond	na	de	verzelfstandiging	
van	het	Rijksarchief	en	een	fusie	van	een	
aantal	archieven.
René	wist	de	organisatie	te	ontwikkelen	tot	
een	 onmisbaar	 historisch	 kenniscentrum	
dat	 een	 breed	 publiek	 weet	 te	 bereiken.	
Daarnaast	vervulde	hij	functies	bij	tal	van	
culturele	instellingen	in	de	provincie	en	gaf	
hij	lezingen.

Als	 geen	 ander	wist	 hij	 de	 Brabanders	 te	
boeien	en	te	binden	met	hun	geschiedenis	
met	 thema’s	 als	 ‘Wijwater,	 Wierrook	 en	
Worstenbrood’	of	de	‛Auto	van	mijn	Opa’.	
Hij	 gaf	de	 stoot	 tot	de	digitale	eregalerij	
van	de	Brabantse	gesneuvelden.
Velen	 herinneren	 zich	 zijn	 populaire	 pro-
gramma	 ‘de	 Wandeling’	 waar	 hij	 de	 Bra-
banders	liet	kennis	maken	met	de	tastbare	
geschiedenis	van	hun	omgeving.

Hertog Jan te paard
De	 provinciale	 onderscheiding	 Hertog	 Jan	
wordt	 uitgereikt	 aan	 Brabanders	 die	 zich	
verdienstelijk	 hebben	 gemaakt	 voor	 Bra-
bant	en	de	Brabantse	samenleving.
Het	is	een	beeld	van	Hertog	Jan	te	paard,	
naar	een	ontwerp	van	Willy	van	der	Putt.	□

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

Natuurlijk beter
www.praktijkriavandenhoven.nl
info@praktijkriavandenhoven.nl
0416 - 279553   
Vergoeding vanuit aanvullende verzekering
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Collecteweek 4 t/m 10 oktober

Geef om een littekenvrije  
toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar 
voor de Brandwonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Want dan is het van 
4 tot en met 10 oktober collecteweek. Bij  
iedere voordeur, ook in Loon op Zand, 
klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat 
over voor de Brandwonden Stichting?’ En 
dan komt het er opaan. Want de Brand-
wonden Stichting ontvangt geen overheids-
subsidie en is grotendeels afhankelijk van 
de inkomsten uit de collecte.

In	 de	week	 van	 4	 tot	 en	met	 10	 oktober	
houdt	de	Nederlandse	Brandwonden	Stich-
ting	 de	 nationale	 collecteweek.	 Om	 ons	
ideaal	 te	 kunnen	 verwezenlijken	 –	 brand-
wonden	 littekenloos	 genezen	 –	 zijn	 we	
afhankelijk	 van	 alle	 collectanten	 die	 zich	
voor	de	brandwondenslachtoffers	inzetten.	
Vandaar	 onze	 oproep	 ‘Geef	 om	een	 litte-
kenvrije	toekomst’.
Want	 mensen	 met	 brandwondenlittekens	
zijn	 vaak	 doelwit	 van	 vervelende	 opmer-
kingen	en	leven	in	een	samenleving	waar-
in	 je	met	 een	 geschonden	 uiterlijk	 jezelf	
driedubbel	moet	bewijzen.

Over de Brandwonden Stichting
Jaarlijks	worden	duizenden	mensen	in	het	

ziekenhuis	 opgenomen	 met	 tweede-	 en	
derdegraads	 brandwonden.	 Ze	 bezorgen	
hen	 talloze	 operaties,	 pijnlijke	 verband-
wisselingen	en	littekens.	En	eenmaal	weer	
thuis,	 moeten	 ze	 zich	 driedubbel	 in	 de	
maatschappij	bewijzen.

De	 Brandwonden	 Stichting	 helpt	 mensen	
met	 brandwonden.	 Kort	 na	 het	 ongeval,	
maar	ook	later	in	de	dagelijkse	strijd	tegen	
de	 littekens.	We	 financieren	 wetenschap-
pelijk	 onderzoek,	 ondersteunen	 artsen	en	
verplegend	 personeel,	 zetten	 campagnes	
in	om	brandwonden	te	voorkomen	en	hel-
pen	slachtoffers	sterker	en	weerbaarder	te	
worden.

Meer	 informatie	 over	 projecten	 van	 de		
organisatie,	het	voorkomen	van	brandwon-
den	en	voorlichtingen,	vindt	u	op:	 	
www.brandwondenstichting.nl.	□

Robert Blietz
Hoge Steenweg 52a

5175 AD  Loon op Zand
info@robertsautobedrijf.nl

Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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 Digi Ditjes & Datjes

  @ Door Rhea Flohr

Foto’s en afbeeldingen
Het	is	echt	enorm	makkelijk	om	je	online	
voor	 te	 doen	 als	 iemand	 anders.	 Je	 ver-
stopt	je	achter	een	onherkenbare	avatar	of	
je	gebruikt	gewoon	een	foto	die	je	op	in-
ternet	gevonden	hebt.	Vanachter	een	nep-
account	is	het	zeer	verleidelijk	om	dingen	
te	doen	die	niet	zo	handig	zijn:	vervelende	
verhalen	over	anderen	de	wereld	in	bren-
gen	of	nare	opmerkingen	maken	naar	 an-
deren.

Nepprofiel
Wanneer	 iemand	 jouw	 foto	 en	 naam	 ge-
bruikt	om	op	social	media	een	account	aan	
te	maken	is	er	sprake	van	een	nepprofiel.	
Wanneer	 iemand	 ongevraagd	 jouw	 foto	
gebruikt	kun	je	je	beroepen	op	je	portret-
recht.	Het	beste	kun	je	melding	maken	bij	
de	betreffende	app	waarin	je	aangeeft	dat	
iemand	zich	voordoet	als	iemand	anders.

Identiteitsfraude
Identiteitsfraude	is	het	opzettelijk	misbrui-
ken	 van	 identificatiemiddelen	 zoals	 per-
soonsgegevens	 of	 identiteitspapieren	 met	
de	 bedoeling	 daarmee	 een	 strafbaar	 feit	
te	plegen.	Wanneer	je	slachtoffer	bent	van	
identiteitsfraude	 is	 het	 belangrijk	 dat	 je	
aangifte	doet	bij	de	politie.	Wanneer	je	on-
line	zaken	doet	via	Marktplaats	of	een	an-

dere	veilingsite	 is	het	belangrijk	om	alert	
te	zijn	op	de	vragen	die	u	krijgt.	Het	is	niet	
gebruikelijk	 om	 gevraagd	 te	worden	 naar	
een	 kopie	 van	 uw	 identiteitskaart.	 Vraag	
altijd	waarom	dit	nodig	is	en	als	het	echt	
nodig	is	maak	dan	gebruik	van	de	app	Kopie	
ID	om	een	foto	van	uw	identiteitspapieren	
op	een	veilige	manier	te	versturen.

Fakebook
Het	kan	heel	 leerzaam	zijn	om	je	voor	te	
doen	als	 iemand	anders.	Om	 in	het	 leven	
van	een	bekende	acteur	of	actrice	te	dui-
ken	 en	 net	 te	 doen	 alsof	 je	 die	 persoon	
bent.	In	het	onderwijs	bij	geschiedenis	een	
leuke	 oefening	 waarin	 leerlingen	 kunnen	
aantonen	 dat	 ze	 historisch	 besef	 hebben.	
Maar	ook	leuk	om	te	maken	voor	een	jarige	
job	of	een	jubilaris!

Rechtenvrije afbeeldingen
Er	 staan	wel	 duizenden	 en	 duizenden	 af-
beeldingen	online	die	zo	te	vinden	zijn	en	
door	Jan	en	alleman	gebruikt	worden	voor	
eigen	 plezier	 of	 zelfs	 om	 er	 geld	mee	 te	
verdienen.	 Maar	 dat	 is	 natuurlijk	 niet	 de	
bedoeling.	Je	kunt	niet	zomaar	iedere	af-
beelding	 gebruiken	 die	 je	 bij	 je	 eerste	
zoektocht	tegenkomt.	Er	zijn	gelukkig	ook	
websites	 waar	 je	 specifiek	 kunt	 zoeken	
naar	rechtenvrije	afbeeldingen	zoals	pixa-
bay	en	Unsplash.
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Je eigen foto’s online
Wil	 je	 nu	 graag	 je	 digitale	 afbeeldingen	
delen	met	 familie	 en	 vrienden?	Maak	dan	
gebruik	 van	 bijvoorbeeld	 MyAlbum.	 Je	
maakt	je	account	aan	(dat	kan	met	Google	
of	Facebook	maar	dat	is	misschien	niet	zo	
handig	zoals	in	de	vorige	editie	van	DD&D	
besproken),	 je	 begint	 met	 het	 uploaden	
van	je	foto’s	en	filmpjes.	Als	je	dit	gedaan	
hebt	krijg	je	een	link	om	je	album	te	delen.

Mensen	kunnen	dan	meekijken	in	je	album	
en	 ze	 kunnen	 er	 foto’s	 uit	 delen	 via	 hun	
eigen	social	media.	De	vraag	is	dan	natuur-
lijk	wel	of	het	in	orde	is	als	je	foto’s	verder	
verspreid	worden.

Zoek jezelf eens op!
Weet	 jij	 welke	 afbeeldingen	 er	 allemaal	
van	 je	 te	 vinden	 zijn	 op	het	wereldwijde	
web?	Zoek	jezelf	eens	op!	Maak	hierbij	ook	
eens	gebruik	van	een	andere	zoekmachine	
dan	 Google,	 gebruik	 bijvoorbeeld	 eens	
DuckDuckGo.
Ook	handig	om	dit	eens	samen	met	je	kind	
te	doen.	Welke	foto’s	staan	er	van	je	kroost	
allemaal	al	online?	Kinderen	hebben	er	op	
jonge	 leeftijd	 nog	 niet	 echt	 een	 mening	
over	maar	zo’n	blije	verjaardagsfoto	is	nu	
nog	leuk	maar	over	een	paar	jaar	is	dat	om	

je	voor	kapot	te	schamen!	Denk	dus	goed	
na	welke	foto’s	je	wel	of	niet	online	deelt!

Kinderboekenweek tip!
Van	30	september	tot	11	oktober	is	de	jaar-
lijkse	 Kinderboekenweek.	 Een	 leuk	 nieuw	
jeugdboek	 over	 dit	 thema	 is	 het	 boek	
Geh@ckt	van	Remco	Pijpers.	Leuk	en	span-
nend	om	voor	te	lezen	maar	ook	prima	zelf-
standig	te	lezen	voor	kinderen	in	de	boven-
bouw	van	het	basisonderwijs.

Verder lezen en kijken?
Op	mijn	website	heb	ik	links	geplaatst	naar	
meer	 achtergrondinformatie.	 Laat	 daar	
ook	vooral	je	vragen,	opmerkingen	en	tips	
achter!	Ga	hiervoor	naar:	bit.ly/RdTDDenD			
(let	op:	hoofdlettergevoelig!).	□
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De ‘Loon op Zand Open’
(Door Petra Holsheimer)

Er waren eens 354 deelnemers afkom-
stig van 50 verschillende clubs uit, maar 
ook buiten de grenzen van Brabant, die 
samen in 11 dagen tijd 329 wedstrijden 
speelden verdeeld over twee verschil-
lende soorten sport. Wel beiden met een 
racket en een bal(letje)…

Dit	 is	 niet	 de	 inleiding	 van	 een	 sprookje,	
maar	een	waargebeurde	prestatie	van	for-
maat	 die	 begin	 september	 plaatsvond	 op	
Tennisvereniging	Loon	op	Zand	tijdens	het	
zogenaamde	 ‛Loon op Zand Open’	 (voor-
heen	Klutskestoernooi).	 Er	 kon	naast	 ten-
nis	ook,	voor	het	eerst,	worden	ingeschre-
ven	voor	padel	(een	uit	Spanje	afkomstige	
mix	van	tennis	en	squash).	In	een	eerdere	
editie	werd	al	eens	verslag	gedaan	van	de	
aanleg	van	de	banen	die	juni	jongstleden	in	
gebruik	werden	genomen.

Dat	het	niet	alleen	een	prestatie	is	geweest	
van	de	deelnemende	sporters	moge	duide-

lijk	zijn:	achter	dit	evenement	zit	een	ne-
gen	koppige	commissie	die	al	vanaf	maart	
hun	koppies	bij	elkaar	hadden	gestoken	om	
niets	aan	het	toeval	over	te	laten.	Een	ex-
tra	grote	uitdaging	dit	jaar	was,	het	zal	je	
niet	verbazen:	corona.
Het	was	lange	tijd	onduidelijk	of	het	toer-
nooi	wel	door	kon	gaan,	maar	er	werd	ach-
ter	 de	 -coronaproof-	 schermen	 gewoon	
hard	 doorgewerkt.	 Gelukkig	 maar,	 want	
het	ging	zeker	door	met	een	overweldigend	
aantal	 deelnemers,	 daardoor	 werd	 zelfs	
besloten	 het	 toernooi	 4	 dagen	 eerder	 te	
laten	starten.

Naast	 de	 gebruikelijke	 voorbereidingen	
moest	 er	 dus	worden	 nagedacht	 over	 het	
toepassen	van	de	RIVM	maatregelen,	daar-
bij	 heeft	 de	 commissie	 hulp	 ingeroepen	
van	 een	 heuse	 coronacoördinator.	 Samen	
met	nóg	meer	 vrijwilligers	werd	het	 park	
en	 gloednieuwe	paviljoen	omgetoverd	 tot	
‘proof’	 omgeving	 met	 looproutes,	 extra	
zitplaatsen	en	natuurlijk	 ook	de	gezellige	
versieringen.	Tijdens	het	toernooi	werden	
spelers	en	supporters	opgevangen	door	een	
gastheer	 of	 gastvrouw	 bij	 wie	 gegevens	
werden	 genoteerd,	 handen	 gedesinfec-
teerd	en	regelementen	gedeeld.

Geen	sprookje	dus,	maar	wat	een	sprook-
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jesachtige	sfeer	en	weer!	En	werd	gewon-
nen	en	verloren	 in	 zowel	korte	als	 lange,	
zenuwslopende,	 verbazingwekkende	 wed-
strijden,	 waarna	 er	 door	 de	 spelers	 kon	
worden	genoten	aan	het	speciaal	aangewe-
zen	tafeltje	van	een	drankje	én	hapje:	een	
door	 hoofdsponsor	 Tuinhuis	 Culinair	 ver-
zorgde	 ‘proof’	 Hapmandje.	 Ook	 de	 poke-
bowls,	panini’s	en	diverse	lekkernijen	van	
de	barbecue	op	zaterdag	en	zondag	waren	
populair	onder	spelers	en	publiek.

Supergoed bedachte noodoplossing
Normaal	gesproken	is	er	op	zondag	aan	het	
einde	van	de	middag	de	traditionele	prijs-
uitreiking	waar	per	categorie	de	nummers	
1	 en	 2	 door	 de	 voltallige	 commissie	wor-
den	gefeliciteerd	onder	luid	applaus	van	de	
vele	supporters.
Aangezien	we	tegenwoordig	spreken	in	de	
termen	 van	 abnormaal gesproken moest	
ook	dit	onderdeel	anders	worden	ingevuld.	
Na	 iedere	 finale	 stond	 een	 delegatie	 van	
de	toernooicommissie	klaar	met	versierde	
dienbladen	waarop	de	winnaars	en	tweede	
winnaars	hun	prijzen	vanaf	konden	halen.	
Nóg	 zo’n	 supergoed	 bedachte	 noodoplos-
sing,	maar	wat	jammer	toch	dat	deze	win-
naars	 van	 de	 gouden	 en	 zilveren	 plak	 nu	
niet	 ‘en	 plein	 public’	 (vrij	 vertaald:	 een	
plein	 vol	 publiek)	 hun	 ‛moment	 of	 fame’	
hebben	gehad.

Niet	getreurd,	want	in	ons	mooie	en	spor-
tieve	dorp	bestaat	al	vele	jaren	het	prach-
tige	magazine	wat	je	nu	in	je	handen	hebt.	
Bij	Rond	de	Toren	denken	we	in	mogelijk-
heden,	dus	bij	deze	een	overzicht	van	de	
winnaars.	Leg	de	Toren	op	deze	bladzijde	
even	voor	je	op	tafel,	ga	-indien	mogelijk-	
even	staan	en	geef	een	staande	ovatie	ter-
wijl	u	dit	lijstje	doorneemt.

Als	je	dan	toch	staat	te	klappen,	klap	nog	
even	door	voor	de	toernooicommissie	(Paul	
Hendriks,	Marinka	Bergmans,	Jori	Vromans,	
Martijn	Willers,	 Kristel	 Bressers,	Mari	 van	

de	 Velden,	 Patrick	 Maas,	 Arno	 Gerhardus	
en	 Jos	 Kuipers,	 bijgestaan	 door	 Jurgen	
van	Groeninge	als	art	director	voor	o.a.	de	
prachtige	banners	en	flyers),	hoofdsponsor	
Tuinhuis	Culinair,	Groenrijk	Tilburg,	de	-te	
veel	om	bij	naam	te	noemen-	vrijwilligers	
bij	de	ontvangst,	achter	de	bar,	in	de	keu-
ken	en	niet	te	vergeten	de	trouwe	suppor-
ters.	 Hoe	 een	 noodgedwongen	 aangepast	
evenement	toch	groots	kan	zijn	is	in	die	11	
dagen	wel	bewezen!

Winnaars Loon op Zand  Open 2020 
Tennis en Padel
GD8 17+
•	1.	Axel	Paridaens	+	Pleuni	Paridaens		
T.V.	Loon	op	Zand

•	2.	Peter	Verhoeven	+	Tilly	de	Jongh-	
De	Poorter	R.C.W.

DD8 17+
•	1.	Linda	de	Beer	+	Susanne	Hamers			
T.V.	Loon	op	Zand

•	2.	Denise	Walen	+	Anouk	Zeegers		 	
T.V.	Loon	op	Zand

HD8 17+
•	1.	 Koen	 van	 den	 Broek	 +	 Roel	 Verspeek	
L.T.V.	Udenhout

•	2.	Corne	van	Oers	+	Rene	Tuijtelaars		
T.V.	Loon	op	Zand
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GD7 50+
•	1.	Jan	van	Zee	+	Miriam	Messchaert		
T.V.	Haaften/T.C.	De	Belt

•	2.	Jan	Coolen	+	Marjan	Coolen	Pellikaan
Tennis GD7 17+
•	1.	Mark	Kieboom	+	Anne	Marie	Hogeweg	
Were	Di	Tilburg	Tennis

•	2.	Axel	Paridaens	+	Es	Compeer		 	
T.V.	Loon	op	Zand

DD7 17+
•	1.	 Joëlle	 Beijes-	 Bakx	 +	 Saskia	 de	 Vries	
T.V.	Berkel-Enschot/T.C.	Tilburg

•	2.	Noortje	 van	 den	Assem	+	 Jikke	 Blom	
T.C.	Raoktum

HD7 17+
•	1.	Arjan	Krol	+	Jack	Oomens		 	
T.V.	Loon	op	Zand/T.C.	Boemerang

•	2.	Herman	Jansen	+	Ewald	Neve		 	
T.V.	Loon	op	Zand

GD6 17+
•	1.	Joep	Bertens	+	Carin	de	Jong		 	
RTV	Quirijn

•	2.	Marcel	Bloemist	+	Femke	Kooij		 	
RTV	Quirijn

DD6 17+
•	1.	Danielle	van	der	Sijde	+	Daniëlle	van	
Wezel-Grootswagers	T.C.	Boemerang

•	2.	Colette	Heerkens	+	Iris	Vrijsen-	Denis-
sen	T.C.	Boemerang/T.V.	Loon	op	Zand

HD6 17+
•	1.	Jean-Max	Fijen	+	Jeroen	Mutsaers		
T.V.	Loon	op	Zand

•	2.	Allardvan	Vemde	+	Richard	Wouda		
T.V.	Loon	op	Zand

GD5 17+
•	1.	Niels	Brabers	+	Heidi	Becx-de	Wit		
T.C.	Tilburg

•	2.	Patrick	Maas	+	Chantal	Besier		 	
T.V.	Loon	op	Zand/T.V.	De	IJpelaar

HD5 17+
•	1.	Wil	Broeren	+	Gerben	van	Hemert		
T.V.	Engelen/	L.T.C.	Aalburg

•	2.	Mark	Verkuijlen	+	Gerwin	Witlox			
T.C.	Boemerang

HD4 17+
•	1.	Marcel	van	Gestel	+	Marnick	van	Gestel	
L.T.C.	 Achter	 de	 Bogen/L.T.C.	 De	 Hoge	
Heide

•	2.	Lex	van	Houten	+	Nick	de	Jong		 	
De	Mattenkloppers

DD3 17+
•	1.	Chantal	Besier	+	Marleen	Stoutjesdijk	
T.V.	De	IJpelaar/T.V.	Loon	op	Zand

Padel 100B DD
•	1.	Tabita	van	de	Kerkhof	+	Marieke	Wee-
kamp	L.T.V.	Udenhout

•	2.	Angela	Hendrickx	+	Kitty	Iding		 	
Teteringse	T.V.

Padel 100B  HD
•	1.	Yuri	van	Brummelen	+	Sander	Schille-
mans	Teteringse	T.V.

•	2.Alexander	 van	 den	 Akker	 +	 Rob	 Ver-
schut	T.V.	Loon	op	Zand

Padel100DD
•	1.	Rens	van	Strien	+	Karlijn	Weekamp		
L.T.V.	Udenhout

•	2.	Bart	Damen	+	Debby	Schalk		 	
Teteringse	T.V.

Padel100C DD
•	1.	 Cindy	 Hendriks-Coehorst	 +	 Pebbles	
Hendriks-	Peijnenborg	T.V.	Loon	op	Zand

•	2.	Maartje	van	den	Dobbelsteen	+	Maud	
Donkers	T.V.	Loon	op	Zand

Padel100C HD
•	1.	Wesley	van	Gurp	+	Michel	Verhoeven	
	T.C.	Gilze

•	2.	Moustafa	Haibah	+	Dennis	Murraij		
L.T.C.	De	Klinkaert □
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Foto’s van Ruud

Tijdens	 de	 laatstgehouden	 evenementen	
‛Loonse	 Garagesale’	 en	 ‛Zicht	 op	 Loon’	
heeft	Ruud	Peters	hier	en	daar	wat	plaats-
jes	geschoten	die	wij	u	niet	willen	onthou-
den.	□
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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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De Gerarduskalender
De	 Gerarduskalender,	 al	 heel	 wat	 jaren	
uitgebracht	 door	 Klooster	Wittem,	 is	 een	
scheurkalender	met	 elke	 dag	 op	 de	 voor-
kant	een	spreuk	die	opbeurt	of	aanzet	tot	
nadenken,	onder	het	motto:	‘elke	dag	een	
beetje	spirit’.
Op	de	achterkant	 staan	afwisselend	mop-
pen,	gedichten,	bezinningsteksten,	puzzels	
en	informatie	over	verschillende	onderwer-
pen.	De	 kalender	 is	 bedoeld	 om	elke	dag	
goed	te	kunnen	beginnen.	De	spreuk	op	de	

voorkant	en	de	moppen,	de	puzzels	en	in-
formatie	op	de	achterkant	geven	u	aan	het	
begin	van	de	dag	een	positief	gevoel.

De	 kalender	 wordt	 elk	 jaar	 met	 zorg	 en	
plezier	 samengesteld	 door	 een	 uitgebrei-
de	 redactie	 van	personeel	en	vrijwilligers	
rondom	Klooster	Wittem.	De	opbrengst	van	
de	kalender	komt	ten	goede	aan	alle	acti-
viteiten	die	vanuit	klooster	Wittem	worden	
georganiseerd.	Al	 heel	 wat	 jaren	 probeer	
ik	in	Loon	op	Zand	deze	kalender	onder	ie-
ders	aandacht	te	krijgen,	door	de	verkoop	
ervan.

Ondanks corona toch een kalender!
Vanwege	de	coronacrisis	is	het	voor	mij	dit	
jaar	niet	mogelijk	om	‘op	stap	te	gaan’	bij	
vele	geïnteresseerden	 in	Loon,	maar	 toch	
wil	ik	u	de	mogelijkheid	aanbieden	om	ook	
in	2021	over	een	Gerarduskalender	te	be-
schikken.
Wanneer	u	een	kalender	voor	volgend	jaar	
wilt,	kunt	u	die	bij	mij	telefonisch	bestel-
len	via	telefoonnummer	363152.	Dan	zorg	
ik	dat	deze	op	tijd	bij	u	wordt	bezorgd.	U	
kunt	ook	zelf	deze	bij	mij	thuis	(Bergstraat	
48)	komen	ophalen.	De	prijs	van	de	Gerar-
dus	2021-kalender	bedraagt	€	7,95.

Hartelijke groet, Riky Coomans

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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Het Witte Kasteel blijft bruisen!
Een	 wandeling	 door	 de	 tuin,	 een	 bezoek	
aan	het	kasteel	of	een	hapje	en	een	drank-
je	 op	 het	 gezellige	 terras	 van	 Het	 Witte	
Kasteel	is	deze	zomer	een	uitstekend	uitje	
gebleken.	Mede	door	het	goede	weer	van	
de	 afgelopen	maanden	 hebben	 veel	men-
sen	kunnen	genieten	van	het	 landgoed	en	
van	de	 vele	 culturele	 activiteiten	die	het	
Team	Cultuur	 van	Het	Witte	 Kasteel	 voor	
de	bezoekers	en	dus	voor	u	heeft	georga-
niseerd.	Vanaf	het	moment	dat	de	terras-
sen	weer	open	mochten	begin	juni,	hebben	
muzikanten	van	allerlei	niveaus	en	leeftij-
den	en	uit	verschillende	hoeken	hun	passie	
voor	de	muziek	gedeeld	met	de	gasten	op	
het	terras.	Wat	een	leuke	muziekmiddagen	
heeft	dat	al	opgeleverd!	
Daarnaast	 hebben	 veel	 bezoekers	 kunnen	
genieten	van	‘Cultuur	in	de	Tuin’	met	een	
toneelstuk	en	een	muziekvoorstelling	voor	
kinderen	 met	 hun	 (groot)ouders.	 Op	 dit	
moment	 worden	 er	 nieuwe	 ideeën	 uitge-
werkt	 en	 contacten	 gelegd	 om	 voor	 2021	
opnieuw	een	gevarieerd	aanbod	te	kunnen	
doen.	Ook	dan	zal	het	weer	bruisen	bij	Het	
Witte	Kasteel!

Tango Y Canciones
Dit	 jaar	 staan	er	 in	oktober	en	november	
nog	twee	bijzondere	concerten	op	het	pro-
gramma	die	uw	aandacht	zeker	verdienen.
Op	11	oktober	geeft	Tango	Y	Canciones	een	
concert.	 Anne-Marie	 Pullens	 (zang),	 Koos	
Jansen	 (gitaar)	 en	 Jo	 Brunenberg	 (accor-
deon)	brengen	hun	programma	Méli	Mélo.	
Dit	gaat	over	menselijke	ervaringen	en	ge-
voelens,	die	van	alle	tijden	en	van	alle	lan-
den	zijn,	en	die	 tot	prachtige	 liedteksten	
en	muziek	 hebben	 geleid.	 Van	 Buenos	Ai-
res	tot	Parijs,	van	Portugal	tot	Italië,	over	
alle	taalgrenzen	heen	is	muziek	in	staat	om	
mensen	te	raken	en	met	elkaar	te	verbin-
den.	Een	afwisselend	en	sfeervol	program-
ma	met	canciones,	chansons	en	tango’s.

Irish Blend
Op	8	november	staat	duo	Irish	Blend	op	het	
programma.	Albert	Bull	en	Eric	Hoop	spe-
len	verschillende	genres,	zoals	jazz,	blues	
en	soul,	maar	de	Celtic	folk	–	vooral	Iers	en	
Schots	–	is	hun	bindende	factor.	Ze	begelei-
den	zichzelf	op	gitaar,	banjo	(4	snarig	Ierse	
stemming),	mandoline,	bouzouki	en	mond-
harmonica.	 Ze	 zingen	 en	 spelen	 vrolijke	
liederen,	strijdliederen	en	kroegliederen	in	
een	gevarieerde	mix	van	traditionals.	Bin-
nen	de	setting	van	Het	Witte	Kasteel	kun-
nen	natuurlijk	ook	de	mooie	rustige	balla-
des	over	de	liefde	niet	ontbreken.
Beide	 concerten	 zullen	 steeds	 twee	 keer	
worden	uitgevoerd	voor	wisselend	publiek	
en	voor	maximaal	20	gasten	in	de	beneden-
kamer	van	het	kasteel.	De	concerten	zijn	
rolstoeltoegankelijk	en	beginnen	om	11.00	
uur	en	om	12.30	uur.	Het	 is	aan	te	 raden	
om	 tijdig	 kaartjes	 te	 reserveren	 via	 het		
e-mailadres:	cultuur@hetwittekasteel.nl.
Wilt	u	graag	op	de	hoogte	blijven	van	alle	
culturele	activiteiten?	Of	wilt	u	het	Team	
Cultuur	komen	ondersteunen	in	hun	werk-
zaamheden?	 Stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar:	
cultuur@hetwittekasteel.nl.

Graag tot ziens!
Team Cultuur Het Witte Kasteel
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In één woord: veilig
Woensdag	16	sep-
tember	 2020	was	
er	 een	 open	 dag	
voor	 belangstel-
lenden	 in	 Resi-
dentie	 Molen-
wijck.	De	vlaggen	
hingen	 uit	 en	we	

verwelkomden	 ruim	 20	 bezoekers.	 Bewo-
ners	en	collega’s	waren	bereid	en	aanwezig	
om	 Molenwijck	 zoals	 vanouds	 weer	 goed	
te	 vertegenwoordigen.	 Ik	 besefte	 bij	 het	
schrijven	 van	 mijn	 korte	 welkomstwoord	
dat	het	woord	coronavirus	 in	mijn	speech	
niet	voor	kwam.	Ook	de	woorden	‘besmet-
tingen,	maatregelen	 of	 adviezen,	 richtlij-
nen,	afstand’,	ik	kon	ze	niet	ontdekken.

Het	zette	me	aan	het	denken	en	ik	stelde	
me	een	veelheid	aan	vragen:	wat	zie	ik	over	
het	 hoofd,	 is	
het	 veilig	 ge-
noeg	 en	 hoe	
houden	 be-
langstellenden	
en	 bewoners	
1,5	 meter	 af-
stand?	 Of	 was	
het	 ‘nieuwe	normaal’	 al	 vanzelfsprekend?	
Het	draaiboek	was	duidelijk.
De	opstelling	in	de	Fons	Kleintjeszaal	was	
aangepast,	 belangstellenden	 werden	 in	
kleine	 groepjes	 rondgeleid	 en	met	 iedere	
bezoeker	was	ter	voorbereiding	telefonisch	
contact	geweest.

En	zo	ontdekte	ik	dat	in	mijn	bijdrage	aan	
de	open	dag	één	woord	wel	voornaam	naar	
voren	kwam.	Het	woord	veilig.	 Ik	was	ge-
lukkig	dat	we	op	deze	open	dag	belangstel-

lenden	 veilig	 konden	 ontvangen.	 Vanuit	
de	 discipline	 en	 het	 vertrouwen	 in	 nieuw	
aangeleerd	gedrag.	En	mocht	mij	die	disci-
pline	op	die	bijzondere	open	dag	even	zijn	
ontgaan,	dan	vertrouwde	ik	er	op	dat	een	
ander	mij	zou	corrigeren.	Samen.

De	 vlag	 met	 de	
steunbetuiging	 ‘Met	
elkaar,	 Voor	 elkaar’	
werd	 vlak	 voor	aan-
vang	 van	 de	 open	
dag	 vervangen	 door	
de	 Residentie	 Mo-
lenwijck	 ‘Uw	 Eigen	
Thuis’-vlag.

Omdat	 we	 wisten,	 zo	 is	 het	 altijd	 al	 ge-
weest,	en	zo	zal	het	altijd	blijven.

Jan Bernard Koolen,
Directeur Residentie Molenwijck

 

Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         Woning ontruimen, opfrissen,  
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

Voor info: Erik de Bont 06-51294131.
* Ook voor kleine ritjes naar de milieu-
straat van de gemeente Loon op Zand.
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Meet & Greet met de CDA’ers uit de Loonse 
fractie en het waterschap Brabantse Delta

Om ons klimaat kun je niet heen!

De	slogan	“Tegel	eruit,	plant	erin,	water-
bewust”	 was	 voor	 mij	 vanzelfsprekend	
tijdens	de	campagne	van	de	waterschaps-
verkiezingen	in	het	voorjaar	van	2019.	Hoe	
staan	we	ervoor?	Het	voorjaar	en	de	zomer	
waren	droog	en	warm.

De	 maand	 mei	 was	 zelfs	 de	 één	 van	 de	
warmste	en	droogste	maanden	mei	ooit	ge-
meten.	De	maand	augustus	kenmerkte	zich	
door	enkel	hoosbuien.	Ondanks	de	regen	is	
er	nog	steeds	een	groot	neerslagtekort.

Hoe gaan we de droogte te bestrijden 
in de komende jaren?
Allerlei	 maatregelen	 en	 initiatieven	 wor-
den	genomen	om	het	water	van	de	buien	zo	

veel	mogelijk	vast	te	houden.	Met	de	buren	
je	omgeving	beter	bestand	maken	tegen	de	
extreme	droogte	en	de	hoosbuien?	Dat	kan!	
Wijk-	 en	 buurtverenigingen	 kunnen	 weer	
subsidie	 krijgen	 voor	 gezamenlijke	 initia-
tieven	op	het	gebied	van	natuur	en	water.	
De	projecten	 zijn	belangrijk	 om	de	 inwo-
ners	duidelijk	te	maken	wat	het	belang	van	
water	en	natuur	is	voor	een	leefbare	buurt.	
Bekijk	 de	 subsidieregeling	 op	 de	 website	
van	de	provincie	Noord-Brabant.

Knelpunten en kansen in het   
watersysteem
Hierover	kunt	u	tijdens	de	Meet	&	Greet	op	
1	oktober	a.s.	in	gesprek	met	elkaar	en	ver-
tegenwoordigers	 van	 het	waterschap	 Bra-
bantse	 Delta	 (Alwijn	 ten	 Cate,	 algemeen	
bestuurslid)	en	de	ZLTO	(Dick	Dankers).

Betrokken	 CDA-er	 Tom	 Dankers:	 “De	 dis-
cussie	 over	 de	 waterhuishouding	 dient	
hoger	op	de	politieke	agenda	te	staan.	 In	
de	bijeenkomst	ga	ik	daar	graag	op	in.”	Of	
over	de	 risico’s	voor	het	grondwater	door	
de	extra	gaswinning	 in	Loon	op	Zand,	ze-
ker	in	deze	tijd	waarin	in	verband	met	de	
droogte	 de	 beschikbaarheid	 en	 verdeling	
ervan	belangrijker	wordt.	Mensen	hebben	
zorgen	 over	 de	 veiligheid,	 gezondheid	 en	
er	zijn	risico’s	voor	natuur	en	milieu.	Zoals	
de	mogelijke	schade	door	bodemtrillingen	
en	optreden	van	bodemdaling.

Teleurstelling na uitspraak Raad van  
State over uitbreiding gaswinning
Dijkgraaf	Kees	Jan	de	Vet	van	waterschap	
Brabantse	 Delta:	 “Het	 uitbreiden	 van	 de	
lokale	gaswinning	past	niet	bij	de	inzet	die	
nodig	is	om	het	gebruik	van	fossiele	brand-
stoffen	terug	te	dringen	en	toe	te	werken	
naar	alternatieve	energiebronnen.

De	 waterschappen	 werken	 al	 vanaf	 het	
begin	actief	mee	aan	de	energietransitie,	
onder	andere	 in	deze	 regio	Hart	 van	Bra-
bant.	We	doen	bijvoorbeeld	mee	met	het	
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verduurzamen	van	bedrijventerreinen,	ook	
op	het	gebied	van	energie.	Daarnaast	leve-
ren	we	 biogas	 van	 de	 rioolwaterzuivering	
Waalwijk	 voor	 omzetting	 naar	 groen	 gas	
voor	het	Waalwijkse	gasnet.

Meer informatie?
De	CDA	 fractie	Loon	op	Zand	nodigt	u	uit	
voor	de	Meet	&	Greet	op	1	oktober	a.s.	bij	
’t	 Maoske	 in	 De	 Moer.	 De	 aanvang	 is	 om	
19.45	uur.	U	dient	zich	vooraf	aan	te	mel-
den	in	verband	met	de	coronamaatregelen.	
U	kunt	e-mailen:	info@cdaloonopzand.nl.	
Ook	voor	uw	vragen	of	opmerkingen.

Met hartelijke groet,
Gert-Jan van den Dries,
voorzitter CDA Loon op Zand

Statiegeld-actie Coop  
voor De Zonnebloem
Coop	Loon	op	Zand	heeft	de	Zonnebloem-
afdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	uitgekozen	
om	met	hun	doel	te	mogen	deelnemen	aan	
de	COOP	Lokale	Statiegeldactie.

Wat houdt deze actie in?
Het	komende	kwartaal,	dus	in	oktober,	no-
vember	en	december	2020,	kunnen	klanten	
van	de	Coop	Loon	op	Zand	hun	statiegeld	
schenken	 aan	 de	 Zonnebloem-afdeling		
Loon	op	Zand/De	Moer.	Aan	het	einde	van	
de	actie	zal	Coop	alsnog	de	opbrengst	van	
deze	 actie	 verdubbelen!	 Een	 bijzonder	
mooie	actie	van	onze	lokale	supermarkt!

Dus	 lieve	 mensen,	 wie	 de	 Zonnebloem-
afdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	een	warm	
hart	 toedraagt,	 zal	 de	opbrengst	 van	 zijn	
lege	flessen	(met	de	gele	knop)		zeker	aan	
de	Zonnebloem	willen	schenken.
Het	bestuur	en	de	vrijwilligers	van	Zonne-
bloem-afdeling	Loon	op	Zand/De	Moer	be-
danken	nu	al	iedereen	voor	hun	bijdrage!	□

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 

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

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Profiteer van lage hypotheekrente! 
 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Venn Hypotheken  1,18% 
Hypotrust    1,20% 

20 jaar vast met NHG 
BijBouwe  1,55% 
Lloyds Bank   1,60% 

30 jaar vast met NHG 
Munt Hypotheken  1,80% 
Aegon  1,90% 

 
  Mediair Financieel Adviesgroep BV / 
Intergroep Verzekeringen 
Schijfstraat 26-A 
5061KB Oisterwijk  
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 

 
 
 

Wilt u eens kijken wat                                   
uw 

mogelijkheden zijn? 

Maak gerust eens een 
afspraak, dit kan aan 
huis of op  kantoor of  

via telefoon.

 
Uw onafhankelijk adviseur, 
ook voor al uw verzekeringen. 
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Sinds	 het	moment	 dat	 ik	mijn	 wens	 voor	
deze	rubriek	heb	durven	delen	met	de	re-
dactie	van	Rond	de	Toren	staat	het	nieuw	
geopende	 ‘Durf	 te	 Delen’-laatje	 in	 mijn	
hoofd	eigenlijk	constant	open.	Zo	realiseer-
de	ik	me	tijdens	een	voortuinklusje	dat	er	
in	mijn	wijk,	Molenwijck-zuid,	in	een	straal	
van	nog	geen	100	meter,	meerdere	gezin-
nen	wonen	met	een	 zoon	of	 dochter	met	
een	beperking.	Zouden	die	ouders…	en	ja	
dat	wilden	ze!	Het	gaat	om	5	gezinnen,	vijf	
verhalen	 in	 één	 artikel	 verwerken	 is	 wat	
veel,	 dus	worden	 ze	 verdeeld	over	meer-
dere	edities.	Voor	nu	het	verhaal	van	Sop-
hie	van	acht	met	een	bijzonder	syndroom	
en	Job	van	zes	met	ADHD	en	autisme.

Hun	bijzondere	verhaal	wordt	verteld	door	
Gisela;	 moeder	 van	 Sophie	 en	 Daniëlle;	
moeder	 van	 Job.	Op	 het	moment	 dat	we	
met	zijn	drieën	bij	mij	aan	tafel	aan	een	
kopje	 thee	 zitten	 ontdek	 ik	 dat	 er	 twee	
vriendinnen	tegenover	mij	zitten,	zij	ken-
nen	 elkaars	 verhaal	 dus.	 Ze	 hebben	 ge-
meen	dat	ze	moeder	zijn	van	een	‘bijzon-
der’	kind,	herkennen	veel	wat	daarbij	komt	
kijken,	maar	naast	het	verschil	tussen	een	
dochter	en	een	zoon	is	er	het	verschil	van	
de	zichtbare	versus	onzichtbare	beperking.

Job
Daniëlle	vertelt:	“Job	was	al	erg	onrustig	
in	mijn	buik	zwangerschap,	die	onrust	zet-
te	zich	na	zijn	geboorte	voort.	Hij	huilde	
extreem	 veel,	 sliep	 overdag	 nauwelijks,		
’s	nachts	onrustig,	was	constant	zoekende,	
had	totaal	geen	rust	in	zijn	lijf”.	Daniëlle	
en	haar	man	Erik	hadden	wel	vermoedens	

dat	er	wellicht	 iets	aan	de	hand	was	met	
Job,	maar	er	waren	op	dat	moment	geen	
redenen	 om	 daar	 verder	 onderzoek	 naar	
te	 doen.	 “Job	was	 ons	 eerste	 kindje,	we	
hadden	 geen	 vergelijking,	 waren	 uiter-
aard	heel	blij	met	onze	zoon,	maar	het	was	
behoorlijk	 pittig.	 Als	 Erik	 ’s	 avonds	 thuis	
kwam	van	zijn	werk	liep	ik	vaak	nog	in	mijn	
pyjama,	 we	 stonden	 soms	 te	 koken	 met	
oorkleppen	op	om	even	het	gehuil	niet	te	
hoeven	horen.	De	avonden	waren	sowieso	
een	ramp.	Toen	Job	twee	jaar	was	gaf	de	
gastouder	 aan	 dat	 ze	 hem	 niet	meer	 kon	
bieden	wat	hij	nodig	had,	dat	was	een	eye-
opener.	Het	lag	niet	aan	ons,	we	deden	niks	
verkeerd,	het	was	voor	ons	erg	fijn	dat	dat	
benoemd	werd.”

Job	(foto	onder)	was	inmiddels	2½	jaar	toen	
hij	via	huisarts	en	GGZ	een	plekje	kreeg	bij	
een	medisch	kinderdagverblijf,	het	was	al	
heel	 snel	 duidelijk	 dat	 dit	 de	 juiste	 plek	
voor	hem	was.	Toen	Job	vier	was	kreeg	hij	
de	diagnose	ADHD	met	vermoedens	van	au-

 °Daniëlle, Erik en Job Renard. (Eigen foto)
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tisme,	 in	 oktober	 2019	 werd	 dit	 vermoe-
den	een	vastgestelde	diagnose.	Dergelijke	
‘labels’	 zijn	 geen	dingen	die	 je	 als	 ouder	
graag	aan	je	kind	‘hangt’,	maar	heel	vaak	
geeft	 het	 toch	 rust	 en	 een	 stukje	 erken-
ning.	 Er	 vallen	 veel	 puzzelstukjes	 op	 hun	
plaats.

Sophie
Na	 de	 geboorte	 van	 Sophie	 in	 september	
2012	was	er	geen	vuiltje	aan	de	lucht	met	
roze	 wolken	 boven	 het	 kraamhotel.	 De	
borstvoeding	moest	even	mee	op	gang	ge-
holpen	worden,	maar	het	was	vooral	genie-
ten.	Na	drie	dagen	wilden	kersverse	papa	
Niels	en	mama	Gisela	lekker	naar	huis,	de	
verloskundige	hield	hen	tegen	en	vroeg	of	
ze	 zelf	 niks	 bijzonders	 aan	 Sophie	 zagen.	
Het	vermoeden	Downsyndroom	werd	uitge-
sproken.	De	kinderarts	werd	er	opnieuw	bij	
geroepen	die	aangaf	dat	hij	bij	de	geboorte	
wel	 een	 klein	 ruisje	 bij	 het	 hart	 had	 ge-
hoord,	dat	was	zo	minimaal	dat	er	geen	re-
den	tot	paniek	was	(lekker	de	ouders	laten	
genieten	van	een	onbezorgde	kraamtijd	en	
een	 afspraak	 over	 twee	 weken,	 was	 zijn	
gedachte).	Sophie	had	geen	syndroom	van	
Down	bleek	uit	het	bloedonderzoek,	maar	
er	 was	 wel	 meer	 aan	 de	 hand	 met	 haar	
hartje	dan	gedacht.

Verkeerde inschatting
Met	spoed	moest	er	worden	afgereisd	naar	
Utrecht	voor	een	uitgebreid	hartfilmpje	en	
echo.	Er	bleek	een	gaatje	tussen	de	hart-
kamers	en	de	boezems	te	zitten	dat	moest	
worden	opgelost,	maar	dat	kon	wachten.

Bij	een	tweede	controle	bleek	dat	een	ver-
keerde	 inschatting,	er	moest	wel	degelijk	
binnen	afzienbare	tijd	worden	geopereerd.	
Een	hartkatheterisatie	op	de	dag	voor	kerst	
zou	nog	meer	duidelijkheid	geven.	Sophie	
mocht	daarna	mee	naar	huis,	het	was	ten-
slotte	 kerstavond.	 Een	 uur	 na	 thuiskomst	
werd	 Sophie	 heel	 benauwd;	 ze	 bleek	 het	
RS-virus	te	hebben	waardoor	ze	twee	we-

ken	aan	de	beademing	lag	in	het	Radboud-
ziekenhuis	 in	Nijmegen.	De	wolken	waren	
inmiddels	diep	donker	van	kleur.	Uiteinde-
lijk	 kon	 de	 open	 hartoperatie	 in	 februari	
2013	plaatsvinden.

Gisela:	“Het	ging	daarna	beter	met	haar,	ze	
bleef	wel	wat	achter	in	haar	ontwikkeling,	
dat	had	 vast	 te	maken	met	 	haar	 slechte	
start.	 Na	 een	 jaar	 werd	 er	 toch	 een	 uit-
gebreid	 chromosomenonderzoek	 gedaan,	
Sophie	 bleek	 het	 syndroom	 van	 Kleefstra	
te	 hebben.”	 Waarschijnlijk	 is	 mijn	 non-
verbale	 reactie	 Gisela	 niet	 vreemd,	 ze	
begint	 meteen	met	 de,	 al	 vaak	 gegeven,	
uitleg:	 “de	 klinisch	 genetica	 die	 het	 on-
derzoek	 heeft	 gedaan	 bij	 Sophie	was	 ook	
bij	 het	 ontdekken	 van	 dit	 syndroom,	 het	
was	nog	niet	zo	lang	geleden	ontdekt.	Elk	
kindje	met	Kleefstra	syndroom	ontwikkelt	
zich	anders.	Er	kunnen	problemen	zijn	met	
het	gehoor,	het	hart,	vaak	een	lage	spier-
spanning,	 ontwikkelingsachterstanden,	
kenmerken	van	autisme,	kans	op	epilepsie,	
mogelijke	nierproblemen.

De	zichtbare,	uiterlijke	kenmerken:	ande-
re	stand	van	de	ogen	en	mond,	laag	voor-
hoofd,	 andere	 tandgroei.	 Het	 was	 maart	
2014	dat	deze	definitieve	diagnose	gesteld	
werd,	ik	stel	de	clichévraag:	stortte	de	we-

 °Sophie met haar ouders Gisela en Niels Koolen. 
(Eigen foto)
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reld	voor	jullie	in?	Gisela:	“Heel	even	wel,	
we	waren	best	bang	voor	de	toekomst,	wat	
gaat	er	allemaal	op	ons	afkomen,	maar	we	
zijn	nooit	bij	de	pakken	neer	gaan	zitten.	
We	zijn	er	altijd	voor	gegaan,	Sophie	blijft	
Sophie!”	Daniëlle	bevestigt	dit:	“Dat	doen	
ze	zo	goed,	toppers	zijn	het!”
Alles is en blijft anders
Gisela	geeft	haar	vriendin	hetzelfde	com-
pliment	en	vertelt	verder:	“Alles	is	en	blijft	
anders,	leren	lopen	bijvoorbeeld	was	echt	
een	hele	klus,	en	maar	oefenen,	blijven	oe-
fenen,	eerst	met	een	rollator,	daarna	zelfs	
zonder	hulpmiddelen.	 Ik	denk	dat	we	een	
soort	bezienswaardigheid	zijn	geworden	in	
de	wijk,	ter	motivatie	voor	Sophie	lopen	we	
altijd	te	zingen,	dat	helpt	ook	met	het	le-
ren	van	woordjes.	Ze	begint	zelfs	een	klein	
beetje	te	praten,	dat	is	echt	winst.	We	oe-
fenen	 iedere	dag,	 herhaling	 is	 echt	 nodig	
voor	 haar.	 Uitdagingen	 blijven	 komen,	 de	
confrontatie	 blijft:	 kindjes	 van	 dezelfde	
leeftijd	gaan	nu	zelfstandig	buitenspelen.	
Dat	zal	bij	Sophie	nooit	kunnen.”

Danielle:	 “Wat	 wij	 heel	 erg	 lastig	 vinden	
is	hoe	ouder	Job	wordt,	hoe	meer	verschil	
je	 gaat	 merken	 met	 leeftijdsgenootjes.	
Job	 heeft	 wel	 de	 ‛normale’	 ontwikkelfa-
ses	doorgemaakt.	We	liepen	toen	eigenlijk	
meer	tegen	onszelf	aan.	Job	kan	wel	alleen	
buitenspelen	 in	de	kinderrijke	wijk,	maar	
het	is	altijd	spannend	of	het	wel	goed	gaat,	
altijd	 duimen	 dat	 er	 geen	 escalaties	 ont-
staan.	Job	kan	heel	fel	reageren	als	er	din-
gen	anders	gaan	dan	dat	hij	 in	zijn	hoofd	
heeft.	Andere	kinderen	beginnen	nu	ook	te	
merken	dat	Job	anders	is	en	kinderen	zijn	
nou	eenmaal	eerlijk:	“jij	hebt	een	ziekte	
hè.”	 Ik	 ben	 altijd	 bang	 dat	 kinderen	 niet	
meer	met	hem	willen	spelen	door	zijn	ge-
drag.	Ook	Job	zelf	gaat	steeds	meer	vragen	
stellen:	“ik	heb	een	ziekte	hè,	want	ik	ben	
druk.”	 Dat	 was	 voor	 Daniëlle	 en	 Erik	 het	
moment	 om	 Job	meer	 uit	 te	 gaan	 leggen	
over	 zijn	 ongevraagde	 diagnoses.	 Daarbij	

hebben	 ze	 hulp	 vanuit	 de	 GGZ,	 het	 zelf-
vertrouwen	van	een	ADHD-er	is	vaak	kwets-
baar,	‘ze’	hebben	vaak	het	idee	dat	ze	iets	
fout	doen.
Het	is	erg	belangrijk	om	dat	goed	in	de	ga-
ten	te	houden.	Gelukkig	wordt	de	commu-
nicatie	met	Job	steeds	makkelijker	en	kan	
hij	zelf	beter	aangeven	wanneer	het	hem	
te	druk	ergens	wordt.	Hij	kan	steeds	beter	
uitleggen	wat	er	in	zijn	hoofd	gebeurt,	ook	
dankzij	 Brainblocks (een toolbox om het 
communiceren met mensen met autisme 
makkelijker te maken).

Gisela:	“Sophie	heeft	haar	handicap	niet	in	
de	gaten,	dat	zal	ook	nooit	gebeuren,	dat	
is	stiekem	best	makkelijk”,	communicatie	
blijft	lastig,	al	maakt	ze	nog	steeds	kleine	
vorderingen.	Met	behulp	van	foto’s	begrijpt	
ze	steeds	meer	en	kan	ze	meer	aangeven.
Een	kind	met	een	zichtbare	of	onzichtbare	
handicap,	beperking,	afwijking,	de	ene	be-
woording	 klinkt	 wat	 vriendelijker	 dan	 de	
ander,	het	blijft	ALTIJD	een	ZOEKTOCHT.	Of	
het	zichtbaar	is	of	niet	kan	in	beide	geval-
len	een	voor-	of	nadeel	zijn.	Oordelen	zijn	
er	in	ieder	geval	in	beide	gevallen,	gelukkig	
vaak	 niet	 vervelend	 bedoeld	 al	 voelt	 het	
soms	wel	zo.	Sophie	krijgt	bij	de	slager	een	
extra	worstje	en	heeft	een	‘ocherm’	gehal-
te,	het	gedrag	van	Job	kan	leiden	tot	een	
vermanende	‘voed	je	kind	eens	op’	blik.
Ik	stel	voorzichtig	dé	‘tweede	kind	vraag’;	
Daniëlle:	“Ik	had	verwacht	dat	ik	die	krie-
bels	wel	zou	krijgen,	misschien	was	dat	an-
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  Café – Cafétaria                    
 

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

             
HEEL DE MAAND OKTOBER 

 

GEHAKSTAAF € 1,25 
 

SCHNITZEL SCHOTEL € 10,00 
 

SATE SCHOTEL € 10,00 
 

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! 
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ders	geweest	als	het	wat	makkelijker	was	
gegaan	met	Job.	Voor	hem	zou	een	broer-
tje	of	zusje	wel	fijn	zijn,	maar	voor	nu	heb-
ben	we	met	zijn	drietjes	een	goede	modus	
gevonden.”	Gisela: “Dat	is	lastig	omdat	er	
erfelijkheid	in	het	spel	is:	tot	nu	toe	is	het	
nog	 niet	 haalbaar.	Wie	weet	 wat	 de	 toe-
komst	brengt,	maar	we	zullen	nooit	onbe-
zorgd	 aan	 een	 tweede	 beginnen.	 Stiekem	
wel	benieuwd	hoe	Sophie	erop	zou	reage-
ren.”

Sophie	gaat	inmiddels	vijf	dagen	per	week	
naar	 OCL	 Leijpark,	waar	 ze	 ook	 fysiothe-
rapie	 en	 logopedie	 krijgt.	 Gisela	 en	Niels	
brengen	 en	 halen	 haar	 zelf,	 een	 bewuste	
keuze.	 Sophie	 komt	 in	 aanmerking	 voor	
leerlingenvervoer,	mocht	het	nodig	zijn	in	
de	 toekomst	 kunnen	 ze	daar	 op	 terugval-
len.	 Een	 keer	 per	maand	 gaat	 een	 oppas	
iets	leuks	met	haar	doen.	Sophie	heeft	een	
enorme	klik	met	haar,	dat	 is	erg	fijn	voor	
haar	ouders.

Structuur is belangrijk
Job	gaat	nu	 ruim	een	 jaar	naar	SBO	Wes-
terwel	in	Tilburg	en	één	of	anderhalve	dag	
per	week	naar	de	zorgboerderij.	Daar	voelt	
Daniëlle	zich	weleens	schuldig	over	en	vult	
eventuele	oordelen	van	anderen	in:	“Heeft	
ze	maar	één	kind,	 stuurt	ze	hem	naar	de	
zorgboerderij	en	gaat	zelf	op	het	terras	zit-
ten.”	Je	hebt	snel	het	gevoel	dat	je	je	moet	
verdedigen,	 zeker	met	 een	 kind	met	 een	
onzichtbare	beperking.	Vervoer	naar	school	
doen	ze	zelf:	wel	geprobeerd	gedeeltelijk	
vervoer	via	de	gemeente	te	krijgen,	dat	is	
nog	niet	gelukt,	mede	‘te	danken	aan’	een	
stukje	bureaucratie.	Daniëlle	en	Erik	krij-
gen	 zelfs	 geen	 reiskostenvergoeding.	 Het	
komt	helaas	vaak	voor	dat	er	bij	instanties		
met	 verschillende	maten	 gemeten	wordt,	
ouders	 met	 kinderen	 met	 een	 handicap	
zijn	veel	tijd	kwijt	aan	dingen	regelen,	wat	
vaak	voor	frustratie	zorgt,	helaas.

Structuur	is	zowel	voor	Job	als	Sophie	erg	

belangrijk,	geen	structuur,	geen	duidelijke	
of	 onverwachte	 situatie	 betekenen	 werk	
aan	de	winkel	voor	de	ouders:	de	kinderen	
raken	in	de	war,	worden	boos	uit	onmacht.	
Geduld	 hebben	 en	 kunnen	 schakelen	 zijn	
onmisbaar	 wil	 je	 het	 vol	 houden.	 Zielig?	
Nee,	dat	vinden	ze	zichzelf	niet,	al	zou	het	
soms	best	fijn	zijn	om	niet	constant	te	hoe-
ven	 zorgen,	 bezorgd	 te	 zijn,	 volgens	 een	
vaste	structuur	te	moeten	leven.

De	toekomst	zien	ze	absoluut	niet	somber	
in,	 maar	 zijn	 daar	 liever	 nog	 niet	 teveel	
mee	bezig.	Het	zal	anders	zijn	dan	bij	een	
kind	zonder	beperking,	loslaten	op	de	nor-
male	manier	 zal	 het	 niet	 zijn.	 Sophie	 zal	
nooit	 zelfstandig	 kunnen	 wonen	 en	 ook	
voor	Job	is	dat	de	vraag,	ADHD	wordt	best	
een	beetje	onderschat,	het	bestaat	in	ver-
schillende	varianten,	Job	heeft	de	zwaar-
ste	vorm,	geen	idee	hoe	hij	zich	gaat	ont-
wikkelen,	 ook	 gezien	 de	 combinatie	 met	
autisme.

Geen gebruiksaanwijzing
Ook	bij	Sophie	en	Job	is	geen	boekje	met	
gebruiksaanwijzing	meegekomen	bij	de	ge-
boorte.	Je	komt	in	een	wereld	die	je	liever	
niet	had	willen	leren	kennen,	maar	die	we-
reld	brengt	je,	een	cliché	maar	oh	zo	waar,	
ook	weer	mooie	dingen.	Wat	de	toekomst	
brengt,	 zal	 de	 toekomst	 uitwijzen	 en	 dat	
geldt	dan	weer	voor	ons	allemaal.

Ik	 bedank	 Gisela	 en	 Daniëlle	 en	 ook	 hun	
mannen	voor	het	delen.	Ze	vertelden	een	
open	 en	 eerlijk	 verhaal,	 maar	 bovenal	
spraken	 ze	 met	 onvoorwaardelijke	 liefde	
over	hun	bijzondere	kinderen.	Ik	herkende	
er	veel	in,	ons	gezin	hoort	ook	bij	de	eer-
der	genoemde	gezinnen	met	een	bijzonder	
kind	 (zoon	 van	 15	met	 het	 syndroom	 van	
Down),	maar	dat,	lieve	lezers,	dat	is	weer	
een	ander	verhaal.	Het	verduidelijkt	wel-
licht	waar	mijn	‘wijsheden’	in	deze	durf te 
delen	vandaan	komen.	□
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Met deze vijf tips bespaar je thuis  
eenvoudig geld en energie

Brabanders bij koplopers gebruik 
spaar- en ledlampen

De	 dagen	 worden	 korter,	 de	 temperatuur	
daalt	 en	we	brengen	weer	meer	 tijd	bin-
nen	door.	Kortom,	een	goed	moment	om	na	
te	gaan	hoe	 je	 in	en	om	het	huis	energie	
kunt	 besparen.	 Want	 als	 je	 slim	 omgaat	
met	energie	kan	dit	flink	wat	euro’s	ople-
veren	én	draag	je	ook	een	steentje	bij	aan	
een	beter	klimaat.	Brabanders	zijn	al	goed	
bezig.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	84%	van	de	
mensen	in	het	zuiden	spaar-	of	ledlampen	
gebruikt.	Ook	hebben	zij	vaker	zonnepane-
len	(32%)	dan	mensen	in	de	randstad	(8%).	
Wil	jij	weten	wat	je	nog	meer	kunt	doen?	
Deze	vijf	tips	helpen	je	op	weg.

1: Plaats tochtstrips
Tocht	 in	 huis.	 Herkenbaar	 toch?	 Zeker	 in	
oude	huizen	 is	 tocht	 één	 van	de	 grootste	
energieverspillers.	 Er	 is	 een	 eenvoudige	
oplossing:	 plaats	 tochtstrips	 bij	 ramen	en	
deuren.	 Tochtstrips	 om	 kieren	 en	 naden	
bij	kozijnen	dicht	te	maken,	koop	je	bij	de	
bouwmarkt.

2: Verwarmen zonder verspillen
Door	 je	 huis	 slim	 te	 verwarmen,	 verbruik	
je	minder	gas	en	kun	je	jaarlijks	veel	geld	

besparen.	Bijvoorbeeld	door	alleen	de	ver-
warming	aan	te	zetten	in	de	kamers	waar	
je	veel	bent	en	tussendeuren	te	sluiten.	Je	
bespaart	ook	door	de	thermostaat	voor	je	
gaat	 slapen	 op	 15	 graden	 te	 zetten.	 Veel	
mensen	 denken	 dat	 zij	 de	 verwarming	 ’s	
nachts	helemaal	uit	moeten	zetten,	maar	
dan	duurt	het	’s	ochtends	veel	langer	voor	
het	weer	lekker	warm	is	in	huis.	15	graden	
is	dus	laag	genoeg.	En	heb	je	vloerverwar-
ming?	Zet	’m	dan	op	17	of	18	graden.

3: Stap over op ledlampen
Wist	je	dat	ledlampen	tot	85%	energiezui-
niger	 zijn	 dan	 traditionele	 gloeilampen?	
Ook	gaan	ledlampen	tot	wel	20	jaar	mee.	
Win-win	dus.	Check	of	jij	al	overal	in	huis	
ledlampen	hebt.	Als	dit	niet	zo	is,	kies	er	
dan	voor	om	je	lampen	in	een	keer	te	ver-
vangen.	Bijvoorbeeld	op	een	regenachtige	
dag.

4: Manage je energie
Weet	jij	hoeveel	gas	en	elektriciteit	je	ge-
bruikt?	De	meeste	mensen	kijken	hier	maar	
één	keer	per	 jaar	naar	bij	 het	doorgeven	
van	de	meterstanden.	Zonde,	want	moge-
lijk	kom	je	er	dan	pas	achter	dat	je	meer	
energie	hebt	verbruikt	dan	verwacht	en	je	
extra	moet	betalen.

Met	 een	 energieverbruiksmanager	 kun	 je	
je	 energieverbruik	 makkelijk	 in	 de	 gaten	
houden.	Dit	doe	 je	via	een	kastje	aan	de	
muur,	 een	 app	 of	 op	 een	 site.	 Zo	 kun	 je	
gericht	energie	besparen	door	bijvoorbeeld	
de	thermostaat	een	graadje	lager	te	zetten	
en	houd	je	grip	op	je	energierekening.	Nog	
geen	 energieverbruiksmanager?	 Bekijk	 en	
vergelijk	de	mogelijkheden	op:
energieverbruiksmanagers.nl.

5: Plaats radiatorfolie
Radiatorfolie	is	een	dunne	folie	voor	achter	
je	 radiator.	 Je	 kunt	 deze	 folie	 eenvoudig	
met	 tape	aan	de	muur	bevestigen	of	met	
magneetjes	aan	de	radiator	vastmaken.
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Hierdoor	ontsnapt	er	minder	warmte	naar	
buiten	en	is	het	sneller	lekker	aangenaam	
in	je	huis.

Tips om geld en energie te besparen
Benieuwd	wat	 je	nog	meer	kunt	doen	om	
geld	te	besparen	en	bij	te	dragen	aan	een	
beter	klimaat?	Kijk	dan	op:
www.iedereendoetwat.nl.

Heb	je	een	koophuis	en	ben	je	van	plan	je	
huis	 te	 laten	 isoleren?	Dan	kun	 je	 in	aan-
merking	 komen	 voor	 Subsidie	 Energiebe-
sparing	Rigen	Huis	(SEEH).
Maatregelen	 die	 hiervoor	 in	 aanmerking	
komen	 zijn	 bijvoorbeeld	 het	 isoleren	 van	
het	dak,	de	vloer,	de	gevel	of	de	spouwmu-
ren	of	het	laten	plaatsen	van	HR++	glas.	Je	
moet	dan	minstens	twee	van	deze	maatre-
gelen	 laten	 uitvoeren.	 Kijk	 voor	meer	 in-
formatie	op	www.rvo.nl/seeh.	□

Oproep

Voor	 mijn	 Efteling-verzameling	 ben	 ik	
op	zoek	naar	oude	Efteling-artikelen	uit	
de	 jaren	 ’50,	 ’60	 en	 ’70.	 Heeft	 u	 bij-
voorbeeld	nog	een	oud	Efteling-beeldje	
staan	of	een	oude	folder	of	plattegrond	
uit	de	begintijd	van	de	Efteling	liggen,	
dan	hoor	ik	dat	graag.	 	 	
E-mail:	randynobel@hotmail.com.

Randy Nobel

Gezocht

Droge	stalling	voor	een	personenauto.
Enkel	stalling,	geen	geknutsel.

Telefoon:	06 – 13047309.
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Over dikke sigaren, wollige tapijten,  
snoepgoed en kruideniersartikelen

Website over iconisch Brabants  
erfgoed van de jaren ’50, ’60 en ’70

Het	afscheid	van	directeur	René	Bastiaanse	
van	 ‘zijn’	 Brabants	 Historisch	 Informatie	
Centrum	 (BHIC)	ging	gepaard	met	de	 lan-
cering	van	zijn	nieuwste	wapenfeit	‘In	Bra-
bant	staat	een	huis’.	Deze	website	schetst	
met	 gebruiksartikelen	 in	 een	 na-oorlogse	
woning	 een	 beeld	 van	 bedrijven	 die	 be-
palend	zijn	geweest	voor	hoe	het	leven	in	
Brabant	er	in	de	jaren	vijftig,	zestig	en	ze-
ventig	heeft	uitgezien.

Kom binnen op nummer 19
Via	de	homepage	wandelen	we	door	een	le-
vendige	wijk	met	doorzonwoningen	en	bel-
len	aan	op	nummer	19.	Gastvrij	als	de	Bra-
banders	zijn,	krijgen	we	een	bakske	koffie	
van	De	Gruyter	en	nemen	in	de	woonkamer	
plaats	 aan	 de	 eettafel	met	 het	 perzische	
tapijtje	van	Bergoss.

Aan	de	muur	hangt	een	rekje	van	de	Bra-
bantse	fabrikant	Tomado	en	door	een	Phi-
lips	 radio	 in	een	houten	kast	klinkt	op	de	
achtergrond	zachtjes	de	muziek.	Het	pen-
duleklokje	op	de	schouw	tikt	vertrouwd	zo-
als	het	alleen	in	Brabant	tikt.	Vlak	voor	de	
deur	staat	een	Daf	geparkeerd,	een	‘trut-
tenschudder met jarretelaandrijving’, 
Eindhovens	 fabricaat	 van	 de	 gebroeders	
Van	Doorne.

Als	we	de	keuken	in	lopen,	herkennen	we	
het	 jaren	 ’60	 granieten	 aanrechtblad	 en	
de	 rood-wit-geblokte	 theedoeken.	 Op	 ta-
fel	 staat	 een	 papieren	 Edah-tas	 klaar	 om	
boodschappen	te	doen	en	nodigen	Kwatta	

chocoladerepen	en	rolletjes	Faam	drop	uit	
om	 te	 snoepen.	 Fijn	 dat	 de	 voorraadkast	
goed	gevuld	is	met	Bavaria	bier,	Unox	soep	
en	 conserven.	 In	 de	 slaapkamer	 ligt	 een	
verdwaalde	pilstrook	van	Organon	klaar	op	
het	nachtkastje.

Made in Brabant
Noord-Brabant	 geldt	 al	 jarenlang	 als	 de	
motor	van	de	Nederlandse	maakindustrie. 
Van	 snoepgoed	 tot	 textielfabrikant,	 van	
kruidenier	 tot	kachelbouwer…	De	website	
‘In	 Brabant	 staat	 een	 huis’	 presenteert	
deze	bloeiende	industrie	in	bijna	75	verha-
len	en	met	vijf	belangrijke	thema’s.

Conserven
Voeding	 langer	 goed	 houden,	 dat	 is	 iets	
wat	we	al	lang	doen.	Vroeger	vaak	een	kar-
wei	voor	de	huisvrouw.	Maar	dat	verandert	
want	 in	 de	 19e	 en	 20e	 eeuw	 gaan	 bedrij-
ven	zich	toeleggen	op	het	conserveren	van	
voedsel,	 ook	 in	 Brabant!	 Denk	 aan	 Hero,	
Hak,	Jonker	Fris,	Unox,	Zwanenberg	en	nog	
veel	meer.

Kruideniers
Die	waren	vroeger	op	bijna	elke	hoek	van	
de	 straat	 te	 vinden.	 Daar	 kocht	 je	 huis-
houdelijke	artikelen,	zoals	koffie	en	thee,	

 °Wie herkent ze nog: de oranje huishoudelijke 
lijn van ‛Brabantia’. Foto: Menno van Baalen.
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maar	ook	schoonmaakmiddelen	en	lucifers.	
Veel	Brabantse	ondernemingen	zijn	of	wa-
ren	als	kruidenier,	zelfbedieningswinkel	of	
supermarkt	actief,	denk	aan	Jumbo,	Edah	
en	Végé.

Sigaren
Wist	je	dat	Brabant	begin	1900	wel	eens	het	
‘Cuba	 van	 West-Europa’	 werd	 genoemd?	
Verspreid	over	de	provincie	waren	er	meer	
dan	 180	 sigarenfabrieken	 te	 vinden,	 bij-
voorbeeld	Willem	II,	La	Paz	en	De	Hofnar.

Voor	duizenden	Brabanders	was	het	maken	
van	sigaren	de	belangrijkste	bron	van	werk	
en	inkomen.

Textielindustrie
Was	tot	in	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	
eeuw	 niet	 weg	 te	 denken	 uit	 het	 Noord-
Brabantse	 landschap.	 Iedereen	 kent	 de	
klinkende	namen	Bergoss,	Desso,	Vlisco	en	
AaBe.

Snoepgoed en suikerwaren
Deze	vormen	een	belangrijk	onderdeel	van	
de	 voedings-	 en	 genotmiddelenindustrie,	
een	 van	de	pijlers	 van	de	Brabantse	 eco-
nomie.

Of	je	nou	snoepliefhebber	bent	of	niet,	ie-
dereen	 kent	 de	 merken	 Mars,	 Faam,	 Red	
Band	of	Van	Melle.	Om	van	te	watertanden!	

Warme herinneringen aan Brabant  
zoals het was?
Bij	 elk	 thema	 hierboven	 hoort	 een	 kaart	
van	Noord-Brabant	waar	 je	 alle	bedrijven	
en	hun	bedrijfsgeschiedenis	terugvindt.

Ooit	aan	het	werk	geweest	in	een	van	deze	
bedrijven	 of	 gaat	 je	 hard	 sneller	 kloppen	
bij	het	zien	van	een	van	deze	producten?	
Laat	het	ons	weten	en	reageer	op:
www.inbrabantstaateenhuis.nl.	□

Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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Computerwerkgroep
Het computer-café
Voor	al	uw	digitale	vragen	kunt	u	weer	bij	
ons	terecht	op	de	tweede	en	vierde	dins-
dagochtend	 van	 de	 maand	 van	 10.00	 tot	

12.00	 uur.	 In	 oktober	
betekent	dit	op	13	en	
27	 oktober.	 De	 toe-
gang	 is	 gratis.	 Coro-
na-maatregelingen:	
bij	 binnenkomst	 in		
Venloene	 dient	 u	 uw	
handen	 te	desinfecte-

ren.	Daarna	kunt	u	direct	naar	onze	ruimte	
gaan.	Hier	wordt	uw	naam	en	telefoonnum-
mer	genoteerd,	voor	het	geval	u	vanwege	
corona	benaderd	moet	worden.

Verder	maken	wij	(leden	van	de	Computer-
werkgroep)	 gebruik	 van	 gelaatsschermen,	
zodat	we	veiliger	met	u	kunnen	communi-
ceren.	Vindt	 u	 het	 prettig	 om	een	mond-
kapje	 te	 gebruiken,	 wilt	 u	 dat	 dan	 zelf	
meenemen.	Wij	helpen	u	graag,	dus	hope-
lijk	tot	gauw	ziens.

Tip: een gesprek opnemen
Iedere	 smartphone	 of	 tablet	 heeft	 een	
spraakrecorder,	 waarmee	 u	 een	 gesprek	
kunt	opnemen.	Gaat	u	bijv.	naar	een	arts	
of	 specialist,	 vraag	 dan	 of	 u	 een	 opname	
mag	maken	van	het	gesprek.	Vooral	omdat	
u	 in	 deze	 coronatijd	 vaak	 alleen	 bij	 een	
arts	moet	komen,	is	het	fijn	om	het	gesprek	
thuis	nog	een	keertje	te	kunnen	beluiste-
ren.

Hoe	 werkt	 het?	 Bij	 onderstaande	 uitleg	
wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 Samsung	
smartphone;	 iedere	 smartphone	 heeft	
een	 spraakrecorder,	 die	 bij	 benadering	

werkt	 zoals	 hieronder	 beschreven.	 Ga	 op	
zoek	 naar	 de	 App	 ‛spraakrecorder’.	 (Op	
een	Samsung	zit	deze	‘verstopt’	in	de	map	
Samsung).	Tik	vervolgens	op	deze	App,	zo-
dat	deze	geopend	wordt.	Tik	op	de	(rode)	
opnameknop.	 (U	 kunt	 tijdens	 de	 opname	
pauzeren:	 tik	 hiervoor	 op	 de	 2	 streepjes	
onderin;	 vervolgens	 tikt	 u	 op	 het	 pijltje	
om	verder	te	gaan).	
Bent	 u	 klaar	 met	
de	opname,	tik	dan	
onderin	op	het	vier-
kantje.	 U	 kunt	 uw	
opname	 een	 naam	
geven	 en	 vervol-
gens	tikken	op	‛Op-
slaan’.	U	kunt	later	
thuis	uw	opname	terugvinden,	door	de	App	
‛spraakrecorder’	 te	 openen.	 Uw	 opname	
wordt	dan	waarschijnlijk	direct	zichtbaar.	
Is	dit	niet	het	geval	tik	dan	eerst	bovenin	
op	Lijst.	Tik	vervolgens	op	de	opname	die	
u	wilt	beluisteren.	Zet	indien	nodig	het	ge-
luid	harder.	Probeer	het	uit!	Succes!	Mocht	
het	niet	 lukken:	 kom	naar	het	Computer-
café.

Geef u op voor een cursus   
Android smartphone!
U	kunt	(bijna)	niet	meer	zonder	een	smart-
phone,	dus	zorg	dat	u	weet	hoe	uw	smart-
phone	werkt	en	volg	een	cursus.	De	mees-
ten	 van	 u	 gebruiken	 al	 een	 smartphone.	
U	maakt	een	foto,	u	kunt	bellen	en	u	ge-
bruikt	 WhatsApp.	 Maar	 wat	 betekenen	 al	
die	knopjes	en	venstertjes	die	soms	ineens	
tevoorschijn	komen?	En	hoe	kunt	u	er	zelf	
voor	zorgen	dat	uw	smartphone	door	mel-
dingen	en	geluidjes	uw	leven	niet	bepaalt?	
Welke	Apps	zijn	handig	om	te	gebruiken	en	
hoe	installeert	u	ze?	Hoe	krijgt	u	verbinding	
met	 Internet?	 Waar	 vindt	 u	 al	 uw	 foto’s?	
Wat	kunt	u	nog	meer	doen	met	WhatsApp?	
Ga	zo	maar	door.

Deze	 cursus	 is	 bedoeld	 voor	 iedereen	 die	
meer	 wil	 weten	 over	 de	 werking	 van	 de	
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‘gewone’	 Android	 smart-
phone,	dus	niet	de	speciale	
smartphones	voor	ouderen,	
met	alleen	grote	knoppen.	
Stap	 voor	 stap	 wordt	 het	
gebruik	van	uw	smartphone	
uitgelegd.	U	 zult	 verbaasd	
zijn	 over	 de	 vele	 toepas-
singen	 die	 mogelijk	 zijn.	
Aan	het	eind	van	de	cursus	
zult	u	met	veel	plezier	én	

een	 stuk	 zelfverzekerder	 uw	 smartphone	
gebruiken.

Bij	deze	cursus	wordt	gebruik	gemaakt	van	
een	uitgebreide	handleiding,	zodat	u	thuis	
alles	in	uw	eigen	tempo	kunt	teruglezen.

Informatie over de cursus 
•	Startdatum:	vrijdag	9	oktober.

  

Brokken & meusli 
Hooi, kruidenhooi & stro 
Knabbels & snoepsticks 
Zaagsel & 
beukensnippers 
Konijnenhokken & rennen 
Binnenverblijven & loopraderen 
 

Konijnen, Hamsters & Cavia’s 
 

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

 

•	Aantal	 lessen:	 Zeven	 data:	 vrijdagoch-
tend	9,	16	en	30	oktober	en	6,	13,	20	en	
27	november.

•	Tijd:	10.00	-	12.00	uur.
•	Kosten	 (inclusief	 koffie/thee):	 €	 45,00	
voor	leden	van	de	SeniorenVereniging	en	
€	55,00	voor	niet-leden.	Voor	het	uitge-
breide	cursusmateriaal	betaalt	u	€	7,50.

•	Aanmelden:	u	kunt	zich	voor	deze	cursus	
opgeven	tot	uiterlijk	6	oktober	bij	Laura	
Huibers.	E-mail	naar:	 lahui@home.nl	 óf	
bel	naar:	361615.	□
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Belastingdienst-Toeslagen start campagne 
kinderopvangtoeslag

Ouders in Brabant: verandert er 
iets? Geef het meteen door!

De	scholen	in	Nederland	zijn	weer	begon-
nen.	 Voor	 ouders	 is	 dit	 één	 van	 de	 mo-
menten	in	het	jaar	om	hun	gegevens	voor	
de	 kinderopvangtoeslag	 te	 checken	 en	 te	
wijzigen	via	Mijn	toeslagen	of	de	app	Kin-
deropvangtoeslag.	 Want	 veranderingen	 in	
de	 situatie	 van	de	ouders	hebben	 invloed	
op	de	hoogte	van	de	maandelijkse	toeslag.	
Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 veranderingen	 in	
het	aantal	opvanguren	of	het	inkomen.	Om	
ouders	 erop	 te	 attenderen	 hun	 gegevens	
regelmatig	te	checken	en	zo	nodig	te	wij-
zigen	 start	 Belastingdienst/Toeslagen	 een	
campagne.

In	 Nederland	 krijgen	 ongeveer	 650.000	
huishoudens	kinderopvangtoeslag.	Het	be-
drag	dat	ouders	maandelijks	ontvangen,	is	
een	voorschot	en	hangt	af	van	de	situatie	
van	de	ouder(s).	Wanneer	hierin	iets	veran-
dert,	kan	dat	invloed	hebben	op	de	hoogte	
van	de	toeslag.

Ouders	 met	 jonge	 kinderen	 hebben	 een	
druk	 leven	 waarin	 regelmatig	 iets	 veran-
dert.	 Ze	 krijgen	 bijvoorbeeld	 een	 nieuwe	
baan,	gaan	meer	of	minder	werken,	krijgen	
een	 salarisverhoging,	 hebben	 in	 sommige	
periodes	meer	of	minder	opvang	nodig	of	
zetten	 de	 kinderopvang	 misschien	 hele-
maal	stop.	Wanneer	ouders	veranderingen	
niet	 doorgeven	 aan	 Belastingdienst/Toe-
slagen,	ontvangen	zij	maandelijks	 te	veel	

of	 te	 weinig	 kinderopvangtoeslag.	 Omdat	
na	afloop	van	het	jaar	wordt	berekend	op	
hoeveel	 toeslag	 de	 ouder	 daadwerkelijk	
recht	had,	kan	dit	bedrag	oplopen.	In	2018	
ontvingen	255.144	ouders	te	weinig	toeslag	
en	kregen	later	nog	extra	kinderopvangtoe-
slag	betaald.	128.570	ouders	ontvingen	te	
veel	en	moesten	een	deel	terugbetalen.	Bij	
224.604	ouders	was	het	verschil	tussen	het	
gekregen	voorschot	en	waar	ze	daadwerke-
lijk	recht	op	hadden	nihil;	zij	ontvingen	het	
juiste	bedrag.

Herinneren op logische momenten
“Wij	willen	dat	alle	ouders	maandelijks	de	
toeslag	 krijgen	waar	 ze	 recht	op	hebben.	
Niet	te	veel	en	niet	te	weinig.	Daarom	wil-
len	we	 ouders	met	 deze	 campagne	moti-
veren	hun	gegevens	regelmatig	te	checken	
en	 zo	 nodig	 te	 wijzigen”,	 zegt	 Program-
madirecteur	 Vernieuwing	 Dienstverlening	
Toeslagen	Inge	Groeneveld.	“Omdat	ouders	
met	jonge	kinderen	in	de	drukste	fase	van	
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hun	 leven	zitten	en	daardoor	al	 snel	kun-
nen	 vergeten	 wijzigingen	 door	 te	 geven,	
gaan	we	hen	hier	op	logische	momenten	in	
het	jaar	aan	herinneren.	Zoals	nu,	wanneer	
de	scholen	net	zijn	begonnen.	Ook	leggen	
we	in	de	campagne	uit	hoe	het	toeslagen-
proces	 werkt,	 welke	 wijzigingen	 je	 moet	
doorgeven	en	waar	je	dit	kunt	doen.”

App: ‛Kinderopvangtoeslag’
Ouders	 kunnen	 hun	 gegevens	 checken	 en	
zo	 nodig	wijzigen	 via	 ‛Mijn	 toeslagen’	 op	
toeslagen.nl	 of	 via	 de	 app	Kinderopvang-
toeslag.	Deze	app	 is	begin	 juli	 geïntrodu-
ceerd	en	maakt	het	voor	ouders	makkelijk	
om	hun	gegevens	snel	te	checken	en	veel-
voorkomende	wijzigingen	zo	nodig	meteen	
door	te	voeren.

Daarnaast	 kunnen	 ouders	 via	 de	 app	 een	
seintje	krijgen	van	Belastingdienst/Toesla-
gen	om	hun	gegevens	te	controleren	en	te	
actualiseren.	 Bijvoorbeeld	 als	 de	 opvang-
uren	of	het	inkomen	gewijzigd	kunnen	zijn.	
De	app	is	in	twee	maanden	tijd	19.360	keer	
in	 gebruik	 genomen	 door	 ouders	 die	 kin-
deropvangtoeslag	 ontvangen.	 Er	 werden	
15.870	wijzigingen	doorgegeven	via	de	app.

Over de campagne
De	 campagne	 kinderopvangtoeslag	 is	 on-
derdeel	van	diverse	verbeteringen	die	Be-
lastingdienst/Toeslagen	 doorvoert	 om	 de	
dienstverlening	te	verbeteren	en	ervoor	te	
zorgen	 dat	 ouders	 elke	 maand	 het	 juiste	
bedrag	ontvangen.	Niet	te	veel	en	niet	te	
weinig.

De	 campagne	 is	 te	 zien	 op	 radio,	 tv,	 on-
line	en	in	printmedia,	zoals	in	dit	blad.	Ook	
worden	 ouders	 geïnformeerd	 via	 diverse	
organisaties	die	dicht	bij	ouders	staan,	zo-
als	kinderopvangorganisaties,	gastouderbu-
reaus	en	oudervertegenwoordigers.

Meer info:
toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag □

Ere wie ere toekomt...

In	de	vorige	Rond	de	Toren-editie	trof	u	op	
pagina	 12	 en	 13	 een	 verslag	 van	 de	 42ste	
‛Nacht	van	Loon’	die	in	de	nacht	van	5	op	6	
september	werd	gehouden.
Bij	de	vrouwen	was	het	Getrude	Achterberg	
die	deze	editie	op	haar	naam	wist	te	zet-
ten.	Echter:	bij	dit	bericht	hadden	wij	de	
verkeerde	foto	opgenomen,	dus	dat	maken	
we	bij	deze	goed.	Ere	wie	ere	toekomt!

 °Getrude Achterberg ontvangt uit handen van 
wethouder Jan Brekelmans de beker die haar 
als winnares van de ‛Nacht van Loon-2020’ 
toekomt! (Foto: RdT)

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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Foto-impressie ‛Zicht op Loon 2020’ 
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Voor je gezondheid  
- cursussen: 
Qigong, energie-oefeningen 
Taijiquan, zelfverdediging 
Buteyko ademmethode 
- workshops o.a. massage 
- boeken o.a. ‘Leven zonder astma’ 
in Loon op Zand en Tilburg 
0416-362004   www.albeweging.nl 
albeweging@kpnmail.nl 

Tuinman gezocht

Sinds	 december	 2019	 wonen	 wij	 met	
veel	 plezier	 in	 ons	 nieuwe	 huis	 aan	 de	
Kasteellaan.	 We	 hebben	 een	 prachtig	
aangelegde	 tuin,	 die	 alleen	 wat	 meer	
onderhoud	 vraagt	 dan	 onze	 agenda’s	
toelaten.	Daarom	zoeken	we	voor	onge-
veer	8	uur	per	week	ondersteuning	voor	
het	onderhoud	en	snoeiwerk.

Heb	jij	ervaring	in	het	tuinonderhoud	en	
tijd	 over	 om	 ons	 te	 komen	 ondersteu-
nen,	stuur	dan	een	berichtje	naar		
marcel@jumboretail.nl.	We	maken	dan	
zo	snel	mogelijk	een	afspraak.

Anja	en	Marcel	van	Meerendonk

Het klopte bij De Kiosk!

In	editie	 10	 van	dit	 jaar	 stond	een	uitge-
breid	verslag	van	de	sponsoractie	 ‘Rondje	
voor	De	Kiosk’	 (16	mei	2020).	Marc	Gout-
ziers	had	destijds	bij	de	veiling	het	hoogst	
geboden	op	een	radio	uitzending	aan	huis	
door	 Radio	 Lozzzeo.	 Deze	 prijs	 wilde	 hij	
niet	 voor	 zichzelf	 houden	 en	 had	 beloofd	
deze	met	alle	fietsers	te	delen.	En	zo	ge-
schiedde.

Op	 zondag	 20	 september,	 een	 zonover-
goten,	 nazomerse	 dag	werden	 fietsers	 en	
hun	 supporters	 niet	 alleen	 voorzien	 van	
een	 drankje	 en	 hapje,	 aangeboden	 door	
Frans	&	Dany	van	De	Kiosk,	maar	ook	van	
vermaak	door	Radio	Lozzzeo.	Dit	alles	uit-
eraard	 coronaproof	 met	 zitplaatsen	 voor	
iedereen.	 De	 Tilburgse	 zanger	 Benno	 van	
Vugt	mocht,	zingen	tussen	het	publiek.

Wat	 een	 geweldig	 weer,	 wat	 een	 super-
sfeer!	 De	 woorden	 van	 Frans	 zelf:	 “Wat	
een	geweldige	middag,	alles	klopt”.	En	dat	
klopte!
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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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+ Prive cursussen Engels op eigen niveau
+ Groepslessen Engels basis
+ Groepslessen Engels gevorderden
+ Bijlessen Engels
+ Zakelijk Engels

Meer informatie:
Marjolein Ligtenberg-Essers
1e graads bevoegd docent Engels
Ursa Major 19
5175VK Loon op Zand
06-44400775

www.aplusengels.nl

A+
English language courses
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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
Monseigneur	Völkerstraat	3,	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:	Dana	Pollaert-Veltman
e-mail:	secretariaat@ehbo-loonopzand.nl
website:	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.	
0416-363456	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.	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
Nr.	20	verschijnt	op	23	december	 15	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.

Oktober
3 Digitale	editie	van	de	Loonse	Dorps	

Kwis	vanwege	de	coronacrisis.
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.

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

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



7 dagen per week geopend
Van 8.00 - 22.00 uur

Gasthuisstraat 124 Kaatsheuvel
T 0416-276002

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

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

en vraag naar leiding winkel voor de 
mogelijkheden”



   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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