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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 € 16,00
Tel. (0416) – 362349 Kinderen vanaf 12 jaar € 17,00
Geopend: dinsdag t/m zaterdag Knippen dames / heren € 20,00
Vrijdag koopavond Wassen, knippen en drogen € 28,00

https://www.facebook.com/KapsalonCoiffureAphrodite
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VAN DE REDACTIE...............

Verhuizen?

Het	leven	wordt	duurder	en	duurder,	de	inflatie	stijgt.	Dit	soort	nieuwsberichten	vliegt	
ons om de oren. U kunt geen krant openslaan, de televisie afstemmen op het nieuws of 
actualiteitenpagina’s openen en u komt dit tegen. U zult het ongetwijfeld ook merken in 
uw portemonnee. De prijzen van dagelijkse zaken als energie (de grootste boosdoener), 
boodschappen	en	brandstof	rijzen	de	pan	uit.	De	inflatie	(11,9%	in	maart)	is	sinds	1945	
niet zo hoog geweest. Ook de berichten over de huizenmarkt stemmen somber. Zowel de 
krapte als de huizenprijzen blijven stijgen. Dit is ook voelbaar in Loon op Zand. Een snel 
rondje Funda leert dat er 24 huizen in ons dorp te koop staan, waarvan er maar negen 
ook daadwerkelijk (nog) beschikbaar zijn. De gemiddelde prijs van deze negen ligt op  
€ 595.000,-. En wij verbazen ons over starters die wegtrekken naar omliggende plaatsen?

Toen verscheen daar een absoluut buitenkansje op de huizenmarkt. Wil je écht iets aparts? 
Kerkstraat 24, voormalig ‘Club Jacqueline’, ‘The Golden Key’ of ‘Ontdek je plekje’. Me-
nigeen zal nieuwsgierig zijn en nu ‘eindelijk weleens willen zien hoe het er daar vanbin-
nen uitziet’, terwijl een ander dit (al dan niet stiekem) al lang weet. Misschien beweert u 
nog nooit een voet over de drempel te hebben gezet van dit etablissement, maar heeft u 
een lichtelijke heimwee naar het paarse tapijt.

Dit spraakmakende pand wist het binnen no-time te schoppen tot ‘Funda’s Finest’, een 
Instagram account dat de absolute pareltjes verzamelt uit de krochten van Funda. Ook 
op de Facebookpagina van Loon op Zand deed het behoorlijk wat stof opwaaien, toen dit 
pand werd getipt aan eventuele huizenzoekers, al dan niet met een knipoog. Let erop bij 
de aankoop van dit, volgens de makelaar, karakteristieke object, dat het de bestemming 
cultuur en ontspanning heeft, met dat laatste in de ruimste zin van het woord.

Huizenzoekers, daar hebben we er nog heel wat van in Loon. De huidige negen woningen 
die te koop staan zijn absoluut niet toereikend voor het veelvoud van mensen dat op zoek 
is naar een huis in Loon. Hopelijk brengen de nieuwbouwplannen wat lucht zodat meer 
mensen die in Loon op Zand willen komen wonen of blijven dit ook kunnen realiseren. En 
als we goed zitten, voorlopig nog maar even blijven zitten waar we zitten?

Het is in ieder geval eerst tijd voor voorjaar en de christelijke feestdagen. Het startschot 
voor het voorjaar is gegeven. De dagen worden langer, de campings openen hun deuren 
en veel mensen staan te popelen om erop uit te gaan. Hopelijk werkt de zon ook mee, 
want waar medio maart de terrassen werden afgestoft, werden we daarna op 1 april (geen 
grap) wakker in een witte wereld. April doet immers wat ie wil en hopelijk betekent dat 
vele zonuren.
Desondanks	wensen	we	u	een	fijn	(zonnig)	paasweekend,	nu	we	het	weer	op	de	meer	ge-
bruikelijke manier kunnen vieren. Veel succes en geduld gewenst aan de huizenzoekers en 
natuurlijk veel leesplezier met deze kersverse Toren!
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‘Afspraak van toen’ wordt vanaf 2 juni ingelost:

Thijs en Lonneke van Loon nemen   
Slagerij William Martens over
Al in de eerste Rond de Toren-editie van 
dit jaar kondigde slager William Martens 
zijn aanstaande vertrek uit Loon op Zand 
aan. Zijn bedrijf aan het Oranjeplein, zo 
liet hij in hetzelfde bericht weten, wordt 
overgenomen door een ‘enthousiaste sla-
ger’ die zich hiervoor had gemeld. Omdat 
er nog wat zaken geregeld moesten wor-
den	 voordat	 de	 overname	 definitief	 zou	
zijn, heeft de redactie, mede op verzoek 
van de nieuwe eigenaar, een periode pas 
op de plaats gemaakt voordat zij hierover 
zou berichten.

Nu dat afgerond is, kan de nieuwe slager 
zich aan Loon op Zand presenteren. Het is 
Thijs van Loon, voor velen van u geen on-
bekende in het Loonse, die het bedrijf van 
William Martens gaat voortzetten. Enkele 
weken geleden ging ik voor Rond de Toren 
bij Thijs en zijn vrouw Lonneke langs om 
hen te vragen naar het ‘hoe en waarom’. 
Ik tref ze, samen met hun jongste doch-
tertje Puck aan in hun woning hier in Loon 
op Zand. Hun oudste dochtertje Femm is 
onlangs vier jaar geworden, dus die zit 
voortaan op school. Kleine kinderen wor-
den groot…

Slagersbloed
Na eerst de nodige aandacht te hebben 
gegeven aan dochtertje Puck en hond Pip, 
gaat het gesprek al snel over naar de over-
name van de slagerij aan het Oranjeplein. 
Zowel Thijs als zijn vrouw Lonneke, die 
weliswaar voorlopig haar eigen baan aan-
houdt maar ‘achter de schermen’ zeker 
haar aandeel zal leveren, zien de over-
name van de slagerij als iets wat ze altijd 
al in gedachten hadden: ooit een eigen 

bedrijf opzetten. Alhoewel Thijs met een 
prima job in Tilburg het goed voor elkaar 
heeft, ging zijn aanwezige ‘slagersbloed’ 
sneller stromen toen de mogelijkheid zich 
voordeed om het bedrijf van William Mar-
tens over te nemen. Over hoe Thijs aan 
dat ‘slagersbloed’ is gekomen, legt hij uit: 
“Na mijn middelbare school ging ik naar de 
slagersvakschool. Hierna ben ik aan de slag 
gegaan bij Slagerij van Hest in Goirle. Nog 
steeds denk ik daar met een goed gevoel 
aan terug. Daar, bij Paul en Kees, heb ik 
het échte slagersvak geleerd.

In de ruim vier jaar dat ik er heb gewerkt 
onderging ik een strenge, maar rechtvaar-
dige opleiding in de vele facetten van het 
slagersvak! Overigens was het werken in 
een slagerij voor mij niet vreemd, want als 
jonge jongen was ik al actief in de slagerij 
van mijn oom, die toen en nu nog steeds 
een slagerij in Den Bosch heeft.” 

Afspraak
In het bedrijf van zijn oom werkte destijds 
ook zijn huidige partner Lonneke, maar 
meer dan elkaar leuk vinden wordt het op 
dat ogenblik niet. Zowel Thijs als Lonneke 
gaan hun eigen weg en zoeken naar wat het 
leven voor hen nog meer te bieden heeft. 
Dat betekende voor Thijs dat hij het sla-
gersvak (voorlopig) laat voor wat het is… 

Na een jaar of zeven ontmoeten Thijs en 
Lonneke elkaar weer en deze keer wordt 
het wel serieus. Ze bouwen aan hun toe-
komst die er veelbelovend uitziet, met 
voor alle twee een werkomgeving waarin 
ze zich kunnen vinden. De overname van 
de bestaande slagerswinkel aan het Oran-
jeplein is eigenlijk dé invulling van de af-
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spraak die Thijs en Lonneke eerder met el-
kaar hadden gemaakt: “Als we ooit samen 
iets gaan opzetten, dan is het een slagerij 
met een traiteur.” Die afspraak wordt op 
2	 juni,	 als	 het	 bedrijf	 officieel	 door	 hen	
wordt overgenomen, dan toch echt werke-
lijkheid en het is dan ook te begrijpen dat 
ze daar erg naar uitkijken.

Eigen invulling
Alhoewel Thijs en Lonneke aangeven sa-
men de uitdaging aan te gaan, zal Thijs het 
meest zichtbaar zijn in het bedrijf omdat 
Lonneke haar bestaande baan voorlopig 
aanhoudt tot het moment dat het verant-
woord is om volledig over te stappen. De 
slagerij/traiteur van Thijs en Lonneke blijft 
bij ‘De Zaak vol Smaak’; een organisatie 
waarin slagerijen zich hebben verenigd dat 
door deze organisatie worden ondersteund 

om hun bedrijf succesvol te ontwikkelen. 
Thijs: “Het voltallig personeel zoals die 
momenteel voor William werkzaam is, gaat 
mee. Zij zijn immers de kracht van het be-
drijf. Dat is niet alleen voor Lonneke en 
mij prettig, maar wij denken ook voor de 
klanten voor wie deze mensen al zo lang 
bekend zijn.”

Maar niet alles zal hetzelfde blijven, geven 
de nieuwe ondernemers aan. “Het is zeker 
onze intentie om er onze eigen invulling 
aan te geven”, leggen zij uit, “zo zal de 
zaak een andere uitstraling gaan krijgen, 
gaan we naast een ruim assortiment aan 
vers vlees en vleeswaren ons nog meer rich-
ten op verse maaltijden, belegde broodjes 
en	het	verzorgen	van	buffetten,	barbecues	
en diverse schalen. Dus met recht ‘De Zaak 
vol Smaak’!”

Berichtgeving
Aan enthousiasme is er bij Thijs en Lon-
neke dus geen gebrek, die voordat we ons 

gesprek afronden nog meegeven dat 
er ook een website met daaraan ge-
koppeld een webshop van hun bedrijf 
gaat komen, waarbij ook de mogelijk-
heid wordt geboden om alles online te 
bestellen.

Inmiddels heeft Thijs al kunnen mee-
lopen in het bedrijf waarin hij en zijn 
Lonneke straks de scepter zwaaien en 
dat is wel zo prettig. Zo kan de ko-
mende wisseling op 2 juni, waarvan de 
Loonse bevolking zeker alles op tijd 
gaat horen, vlot en probleemloos ver-
lopen. Dus hou de komende berichtge-
ving hierover in de gaten!

Namens Rond de Toren en haar lezers 
wens ik Thijs en Lonneke een succes-
volle zakelijke toekomst toe in Loon 
op Zand met hun eigen onderneming!
 
Redactie: Tiny van Hooren

 °Met veel enthousiasme gaan Lonneke en Thijs  
 van Loon hun nieuwe toekomst tegemoet!  
 (Foto: RdT)



6

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...



7

Energiecollectief ECLoZ kan wel wat hulp gebruiken!

ECLoZ	|	om is het energiecollectief in de 
gemeente Loon op Zand. Sinds 2014 hou-
den wij ons bezig met verduurzaming. Dat 
doen we door opwekken van energie met 
zonne- en windprojecten als KwatrijnZon, 
WerftZon, SpinderWind en het in de plan-
ning staande project Zonnepark Vloeivel-
den Loon op Zand.

Daarnaast houden we ons bezig met ener-
giebesparing. Onze 12 energiecoaches zijn 
opgeleid om woningbezitters deskundig te 
adviseren bij besparingsmaatregelen aan 
de woning. Dit kan door middel van een 
keukentafelgesprek of een bezoek aan het 
wekelijks ECLoZ Energieloket op vrijdag-
middag in Het Klavier.

ECLoZ is een coöperatieve vereniging met 
meer dan 300 leden. De uit onze projecten 
opgewekte stroom wordt geleverd aan ‘om	
|	nieuwe	energie’, coöpera-
tie van energiecoöperaties. 
Het bestuur bestaat momen-
teel uit 7 leden, gestreefd 
wordt naar een uitbreiding 
met 2 leden. Daarvoor zoeken 
wij een algemeen bestuurslid 
en een bestuurslid voor de 
functie van secretaris.

Wie zoeken wij?
Inwoners uit Loon op Zand 
(v/m) die beschikken over 
algemene bestuurlijke kwali-
teiten, teamspelers zijn, af-
finiteit	hebben	met	duurzame	
ontwikkeling en de doelstel-

ling van de coöperatie onderschrijven. 
Voor de functie van secretaris is beschik-
ken over mondelinge en schriftelijke uit-
drukkingsvaardigheid, het hebben van een 
dienstverlenende instelling en beschikken 
over organisatievermogen nadrukkelijk ge-
wenst.

Wat is er zo mooi aan werken binnen 
de coöperatie ECLoZ?
Het is interessant en zinvol vrijwilligers-
werk, met kansen om nieuwe vaardigheden 
te ontwikkelen en dat in een vriendschap-
pelijke omgeving met een open cultuur.

Heeft u vragen over een van de functies of 
bent u geïnteresseerd in het komen ver-
sterken van ons team? Dan kunt u voor een 
vrijblijvend gesprek contact met ons opne-
men via Bert Branderhorst (bb@ecloz.nl) 
of telefonisch via nummer 06-22529567. 
Meer informatie over het energiecollectief 
vindt u op www.ecloz.nl. □

 °Verbeelding toekomstig Burgerzonnepark  
 Vloeivelden Loon op Zand. (Ecloz)
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Stichting Kunst Loon op Zand reikt eerste cheque 
uit aan inloophuizen Toon en Midden-Brabant
Een klein maar select gezelschap van ver-
tegenwoordigers van inloophuis Toon uit 
Waalwijk en inloophuis Midden-Brabant uit 
Tilburg was op donderdag 24 maart aanwe-
zig op ‘Het Witte Kasteel’ om met enige 
plechtigheid ieder een cheque van € 1250,- 
in ontvangst te nemen van Stichting Kunst 
Loon op Zand.

Een prachtig bedrag waar men blij mee is 
en wat nog maar een eerste aanzet is, om-
dat in 2022 nog meer activiteiten op stapel 
staan om geld in te zamelen ter ondersteu-
ning van de inloophuizen.

Zoals Ingrid Dusee en Letty Haen in een kor- en Letty Haen in een kor- Haen in een kor-
te toespraak aangaven: “Kunst doet goed”. 
Niet alleen om naar te kijken, om van te 
genieten, om te dromen, maar zeker ook 
om gul te geven.” En dat kon een van de 
aanwezige donateurs alleen maar beamen.

Hoe is KLOZ tot deze actie gekomen?
Aanvankelijk deed stichting KLOZ mee met 
de lokale actie van het KWF ‘Samenloop 
voor hoop’. Toen het KWF daar jammer 
genoeg de stekker uit trok, wilde stichting 
KLOZ gewoon doorgaan en heeft zij haar 
eigen lokale doel gekozen om actief geld 
voor te verwerven. Dat werden de twee in-
loophuizen.

Tijdens twee bijzondere exposities zijn 
werken tentoongesteld van (semi)profes-
sionele kunstenaars. In maart 2021 in co-
ronatijd konden kunstliefhebbers genieten 
van prachtige werken die voor het raam 
van verschillende woningen in Loon op 
Zand en Kaatsheuvel stonden. Er zijn van 
veel kanten werken gedoneerd aan stich-
ting KLOZ. Deze werken werden in oktober 
2021 geëxposeerd in ‘De Wetering’. Bezoe-
kers konden toen al bieden en kopen.

 °Eigen foto. 
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Veiling
De kunstveiling zou op 24 maart plaatsvin-
den. Door Covid-19 was het niet mogelijk 
om dit goed te organiseren. Omdat Kunst 
Loon op Zand diverse activiteiten heeft 
georganiseerd in aanloop naar deze veiling 
heeft zij al wel geld in kunnen zamelen. 
Dit geld is nu alvast overhandigd aan de in-
loophuizen.
De kunstveiling is verplaatst naar 11 sep- 11 sep-
tember in ‘Het Klavier’ in Kaatsheuvel. Het 
is de bedoeling dat de, uit Loon op Zand 
afkomstige, cabaretier Leo Alkemade als 
veilingmeester op zal treden. Maar ook  
kunnen belangstellenden alvast online een 
bod uitbrengen. Ga daarvoor naar www.
kunstloonopzand.nl/kunstveiling.

Meer acties
Behalve de kunstveiling op 11 september 
2022, organiseert Kunst Loon op Zand meer 
activiteiten. Op 9 en 10 april was er, tij-
dens ‘De Nacht Van Loon’ een expositie in 
De Wetering. En op 22 mei vindt de jaar-. En op 22 mei vindt de jaar-En op 22 mei vindt de jaar-
lijkse kunstmarkt plaats bij Landgoed ‘Het 
Witte Kasteel’. Onder het motto ‘Pak Je 
Kunst’ kunnen bezoekers op een laagdrem-kunnen bezoekers op een laagdrem-
pelige manier meedoen aan een creatieve 
tombola/loterij. Dat moet samen met de 
veiling toch leiden tot een mooi bedrag 

voor de beide inloophuizen, zo is de hoop 
en verwachting.

Waar doe je het voor
Deze inloophuizen werken met vrijwillige 
bijdragen en zonder structurele subsidies.
Alle activiteiten zijn gericht op de mis-
sie: “Bijzondere aandacht voor mensen 
én kanker.” Een warme ontmoetingsplaats 
zonder drempels, gedragen door betrokken 
vrijwilligers. Mensen met kanker, hun fami-
lie en nabestaanden kunnen er terecht om 
hun verhaal te delen en te luisteren.

De inloophuizen zijn er voor iedereen, of 
je nu patiënt, familie, partner of de buur-nt, familie, partner of de buur-of de buur-
vrouw	bent;	wie	getroffen	wordt	door	kan-
ker is welkom. Om te doen of juist te laten. 
Het doel is dat iedereen met een pretti-
ger gevoel naar buiten gaat, dan dat men 
binnen is gekomen. Je kunt er ook terecht 
voor informatie, workshops en allerlei acti-
viteiten. Zie: inloophuismiddenbrabant.nl 
en inloophuistoon.nl.

Dus pak je kunst en help Kunst Loon op 
Zand mee om een mooi bedrag te verza-
melen voor deze inloophuizen. Beide de 
moeite waard!!

Redactie: Ton Kalkers

  

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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Loonse Garagesale 2022
Op zondag 15 mei organiseren wij weer 
een garagesale van 09.00 tot 16.00 uur. Op 
deze dag is Oud	Loon aan de beurt.

Wil je meedoen, stuur dan een mail met:
•	je naam en adres van waar je verkoopt;
•	je telefoonnummer;
•	wat je zoal gaat verkopen.

Deze kun je sturen naar loonsegarage-
sale@gmail.com. Je ontvangt binnen vijf 

werkdagen een bevestigingsmail retour. 
Opgeven kan tot en met 30 april! Vergeet 
niet om ‘akkoord’ te geven met de voor-
waarden, die kun je lezen op de website: 
 www.loonsegaragesale.nl

Voor Molenwijck is de vergunning afgege-
ven voor 4 september 2022. Hierover volgt 
later de nodige informatie. Hopelijk maken 
we er met ons allen op 15 mei weer een 
gezellig feestje van!

Carla en Wies
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Uitreiking van twee   
Koninklijke onderscheidingen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
heeft op 6 januari jongstleden besloten 
om de heren J.P.M. (Johan) van de Wiel, 
geboren op 7 april 1947 (74 jaar) in Loon 
op Zand en A.C.J. (Jos) Monsieurs, gebo-
ren op 20 augustus 1952 te Loon op Zand te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau voor hun verdiensten.

De heer Van de Wiel woont in Waalwijk en 
de heer Monsieurs in Loon op Zand. Beide 
heren zijn actief voor Koninklijke Neder-
landse Vereniging EHBO afdeling Waalwijk.

Vrijwilligersactiviteiten van   
Jos Monsieurs:
•	Vanaf 1979 - heden: vrijwilliger bij en 

bestuurslid (2001-2012) van de EHBO-
vereniging Waalwijk. Betrokken en inzet-
baar tijdens de lokale evenementen en 
sinds 2005 als instructeur bij de herha-
lingslessen.

•	1979 - heden: actief als vrijwilliger bij de 
Wandelsportvereniging Hart van Brabant 
te Tilburg. Jos ondersteunt hierbij de 
jaarlijkse internationale snelwandelwed-
strijd en verwerkt alle wedstrijdgege-
vens, zoals de uitslagen, standenlijsten, 
winnaars, aantal kilometers enz. Daar-
naast ondersteunt hij de Nederlandse 
kampioenschappen en de jubileumtoch-
ten.

•	1988 - heden: lid van de LOTUS-kring De 
Langstraat te Waalwijk en betrokken bij 
de EHBO-lessen, wedstrijden en oefe-
ningen van de plaatselijke en regionale 

brandweer, politie en GGD. In de periode 
1996-2020 was hij actief als instructeur 
en studieleider.

•	2005 - heden: reanimatie-instructeur bij 
de Nederlandse Hartstichting. Hij ver-
zorgt de (herhalings-)lessen voor de EH-
BO-verenigingen en draagt zorg voor de 
administratie.

•	2011 - heden: vrijwilliger bij de Wale-
wyc-Mavo te Waalwijk. Hier draagt hij 
zorg voor het klein onderhoud, onder-
steunt de conciërges en geeft EHBO- en 
BHV-lessen.

Burgemeester van Waalwijk, Sacha Ausems 
reikte beide koninklijke onderscheidingen 
uit	 op	maandag	 28	maart	 2022	 na	 afloop	
van de algemene ledenvergadering van EH-
BO-afdeling Waalwijk. □

 °Jos Monsieurs.
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Van de Springplank in Loon op Zand naar bedrijf Nordsol

Jerom van Roosmalen: een succesvolle  
sleutelende doorzetter
Je leest in de pers dat de koning de open-
ingshandeling heeft verricht van de in-
werkingstelling van de Bio-LNG installatie 
in Amsterdam van het bedrijf Nordsol. Het 
is het bedrijf van Jerom van Roosmalen en 
zijn drie partners.
Ja, inderdaad de Loonse Jerom van Roos-
malen, tweede en middelste zoon van Els 
en Fer van Roosmalen, opgegroeid in Loon 
op Zand en nu managing director & found-
ing partner van Nordsol.

Dan worden wij als redactie toch nieuws-
gierig naar het verhaal hoe Jerom (47) 
vanuit Loon tot deze kroon op zijn werk is 
gekomen.
Succes komt meestal niet vanzelf aan-
waaien en dat blijkt ook hier maar weer. 
Via moeder Els was contact snel gelegd en 
was Jerom bereid zijn verhaal aan Rond de 
Toren te vertellen.

Van Lego naar Werktuigbouwkunde
Het zat er altijd al in dat enthousiasme 
en die gedrevenheid om te sleutelen, om 
iets te bouwen en dan altijd net buiten de 
gebaande paden. De basis ligt bij het bou-
wen met Lego. Als kleine jongen kon hij 
zich daar al in verliezen. Hij wilde altijd 
iets bouwen dat niet kon. Basisschool De 
Springplank, toen nog lagere school gehe-
ten, was met de onderbouw nog gevestigd 
in de oude meisjesschool en de bovenbouw 
huisde in de oude jongensschool; een in-
drukwekkend oud gebouw.

Na de lagere school was het Pauluslyceum 
voor Jerom een prima school. Hij kon zijn 
gang gaan in deze vrije omgeving en zijn 
eigen planning maken en uitvoeren. De 
keuze	voor	een	technisch	profiel	was	niet	
verrassend en met een extra vak doorliep 
hij het VWO vrij gemakkelijk. En zoals zo 
vaak springen bepaalde docenten er uit 
en blijven je bij als inspirator. In dit geval 
waren dat de natuurkundedocente me-
vrouw v.d. Looy en scheikunde- en natu-
urkundedocent dhr. Jan de Dobbelaere. Je-
rom: “Zij daagden me uit om mee te doen 
met de natuurkundeolympiade en gaven 
mij het vertrouwen dat ik het kon. Nou dat 
vertrouwen wil je niet beschamen, dus je 
doet je stinkende best. Zulke inspirerende 
docenten zijn zo belangrijk in die levens-
fase. Voor mij was al vroeg duidelijk wat 
ik wilde: Werktuigbouwkunde en niets an-
ders.”

Studeren in Delft
Het werd werktuigbouwkunde studeren 
aan de TU Delft, op kamers gaan en het 
studentenleven meemaken. Jerom: “Het  °Jerom van Roosmalen (Foto: website Nordsol)
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was een mooie tijd. Ik woonde in een huis 
van de studentenvereniging Virgiel met 19 
andere studenten. Ik was lid van de studie- 
vereniging Gezelschap Leeghwater en ben 
daar ook een jaar voorzitter van geweest. 
Daar	 heb	 je	 later	 veel	 profijt	 van	 omdat	
je een netwerk opbouwt waar ik nu nog 
veel gemak van heb. De studie ging mij 
heel gemakkelijk af en ik hield tijd over 
voor andere dingen. Ik was veel bezig met 
mijn passie sleutelen aan auto’s. Ik huurde 
s’nachts een garage, die werd dan toch 
niet gebruikt, kocht auto’s, knapte ze op 
en verkocht ze weer. Overdag werden er 
colleges gevolgd en tussendoor gestu-
deerd. Ik was 25 toen ik na 7 jaar in 2000 
afstudeerde als ingenieur (ir) Werktuig-
bouwkunde.

Werken
Na de studie kwam ik terecht in de wereld 
van de mobiele graafmachines en shofels, 
een Nederlands product, op werktuigbouw-
kundig gebied een fantastisch apparaat 
met al die bewegende onderdelen. Toen 
daar de klad in kwam heb ik een paar jaar 
als consultant gewerkt, maar je hebt dan 
een adviserende rol en zit op afstand van 
de werkplek waar gesleuteld wordt. Daar 
werd ik niet gelukkig van. Ik ging thuis 
steeds meer sleutelen als compensatie 
voor het kantoorwerk.

In 2009 heb ik de knoop doorgehakt en 
ben voor mezelf begonnen. Een spannende 
stap, want ik was niet meer alleen voor 
mezelf verantwoordelijk, maar ook voor 
mijn partner en 3 kleine kinderen. Voor 
brood op de plank bleef ik het advieswerk 
en klusjes doen, maar verder ging mijn 
hele energie zitten in het ontwikkelen en 
uitwerken van mijn idee.”

Van idee naar experiment
“Mijn startpunt”, vervolgt hij, “was de 
vraag en verwondering: ‘Waarom we aard-‘Waarom we aard-Waarom we aard-
gas niet meer gebruiken voor mobiliteit? 

Veel voertuigen rijden al op aardgas (CNG), 
maar de echte grootgebruikers, n.l. het 
zware transport, kan daar nog niet voor ge-
bruikt worden als het niet vloeibaar is ge-
maakt (LNG). Om het duurzaam te maken 
is biogas natuurlijk beter dan aardgas. Dat 
wordt al lokaal geproduceerd via het ver-
gisten van organisch afval, restaurantafval, 
producten van supermarkten die over de 
datum zijn, enz. Dat gebeurt o.a. bij wa-
terschappen en afvalverwerkers zoals de 
bij de Spinder. Om het in vrachtauto’s te 
kunnen gebruiken moet het biogas zuiver 
en vloeibaar zijn.”

Jerom heeft zijn ideeën om dit te realiseren 
uitgewerkt en dan moet je bewijzen dat 
je ideeën ook werken. Dat kan alleen met 
meerdere proefopstellingen, waarmee je 
in het klein laat zien dat het werkt. Maar 
dat kost geld. Dan komt de vaardigheid om 
de hoek kijken om andere partijen, per-
sonen die beslissingsbevoegdheid hebben, 
te overtuigen met je verhaal en te zorgen 

 °Opslag van bio-LNG. (Foto: website Nordsol)
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dat ze vertrouwen hebben in je kennis en 
kunde. Bij Shell was zo’n man die hem dat 
vertrouwen schonk en zo kon hij in 2011 in 
samenwerking met Shell en de Gasunie het 
biogas van het Gelders Waterschap in Apel-
doorn gebruiken en zijn eerste proefopstel-
ling bouwen in een zeecontainer. Binnen 
drie maanden had hij het voor elkaar door 
in	zijn	eentje	flink	door	te	sleutelen	en	kon	
de test starten.

Patent
Die test slaagde en in 2014 is er wereld-
wijd patent aangevraagd voor het scheiden 
van het methaan en CO2 in het biogas en 
dat vervolgens vloeibaar maken. We krij-
gen dan zeer zuiver methaan dat onder 
cryogene condities, ca -160 graden, vloe-
ibaar gemaakt wordt. Jerom bedacht een 
thermodynamische procesmethode om het 
eenvoudiger en makkelijker te doen.
Het lukte hem om partijen bij elkaar te  
krijgen en draagvlak te creëren om samen 
te werken naar een gemeenschappelijk 

doel. En als ik Jerom enthousiast zijn ver-
haal hoor doen, dan snap ik best dat hij 
anderen heeft kunnen overtuigen van de 
levensvatbaarheid van zijn ideeën. Geen 
blufverhalen, maar beloftes waarmaken is 
zijn motto. Niet bang zijn om vuile handen 
te krijgen en weten waar je over praat.

Een nieuwe test was samen met de uni-
versiteit van Wageningen gericht op het 
vloeibaar maken van het gas middels diep 
koelen. Dat betekende zuinig leven, want 
er werd geïnvesteerd met eigen geld.

Bouw installatie
In 2018 werd een samenwerkingsovereen-
komst gesloten met Shell, afvalverwerker 
Renewi en bedrijf Nordsol om de eerste 
commerciële Nordsol bio-LNG installatie te 
bouwen in Amsterdam. In 2020 is gestart 
met de bouw van de installatie die nu nu 
ruim een jaar draait. Renewi vergist or-
ganisch afval, voornamelijk retourstromen 
van supermarkten, en levert het biogas aan 

 °Niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning opende de eerste bio-LNG fabriek van Nederland 
in het Amsterdamse havengebied. Derde van links: Jerom v. Roosmalen. Links van hem: Marjan 
van Loon, president-directeur Shell Nederland en Koning Willem Alexander.    
Foto: https://www.deingenieur.nl/artikel/koning-opent-eerste-nederlandse-bio-lng-installatie.
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de installatie van Nordsol die er bio-LNG 
van maakt. Het biogas van Renewi bevat 
60	%	methaan	en	40	%	CO2.	Met	de	 slim-
migheden van Nordsol wordt het methaan 
via	 membranen	 gefilterd	 uit	 het	 gas	 en	
verder door de installatie geleid. De CO2 
wordt apart opgevangen, vloeibaar ge-
maakt en verkocht als grondstof voor de 
tuinbouw- en voedingsmiddelenindustrie.

Het biomethaan gaat naar de zogeheten 
cryogene toren waar het onder extreem 
lage temperaturen vloeibaar wordt ge-
maakt. Het hele thermodynamisch proces 
verloopt zonder toevoeging van chemi-
caliën en is volkomen werktuigbouwkundig 
van aard. Jerom spreekt helemaal gepas-
sioneerd over de zuigers, nokassen en an-
dere draaiende delen in zijn installatie. 
Het opgeslagen vloeibare gas gaat met de 
tankwagens van Shell naar de LNG-tanksta-
tions. Daar wordt het gemengd met het ge-
wone	LNG	(Liquefied	Natural	Gas),	oftewel	
vloeibaar aardgas.

Vrachtwagens kunnen zonder aanpassing 
op dit nieuwe mengsel rijden. De eerste 
installatie produceert 3,4 kiloton bio-LNG 
per jaar. Genoeg voor 13 miljoen weg-
kilometers. Een veilige brandstof tegen 
een betaalbare prijs. Daarmee wordt nu 
de uitstoot van 14,31 kiloton fossiele CO2 
voorkomen.

In bedrijf
Nu 12 jaar later draait de eerste LNG  
biogasinstallatie met succes, de gepaten-
teerde techniek van Jerom heeft zich be-
wezen en de volgende installaties zitten in 
de pijplijn. Te beginnen in Wilp bij afval-
verwerker Attero. Er staan in Nederland on-
geveer 260 traditionele biogasinstallaties, 
waar de slimmigheden van Nordsol ook nog 
kunnen worden toegepast. Uitbreidingen 
en vergroting van de productie daar draait 
het nu om. De komende jaren moeten er 
nog zeker tien van deze installaties bij ko-

men. Biomassa wordt nog maar beperkt 
gebruikt. Er is nog veel ontwikkeling nodig 
om alle reststromen in de toekomst te kun-
nen gebruiken.

Waterstof?
Op mijn vraag of waterstof de brandstof 
van de toekomst is, zegt Jerom: “vroeger 
had je 2 slangen bij een pompstation. Een 
voor benzine en een voor diesel. Nu zijn 
er	al	tien	mogelijke	brandstoffen.	Het	zal	
niet één brandstof worden. We hebben ze 
allemaal nodig. Elke doelgroep een eigen 
brandstof en daarbij is het ook weer afhan-
kelijk van de plaatselijke situatie.”

Terugblik
Teruglezend zie ik een verhaal over enthou-
siasme, gedrevenheid, doorzettingsvermo-
gen, fanatiek sleutelen, iets toch maken 
wat eigenlijk niet kan, grote inzet, het 
kunnen overbrengen van het idee, en doen 
wat je belooft. Daar mag je trots op zijn 
Jerom! Weer een stapje richting duurzame 
toekomst.
“Dat koning Willem Alexander de eerste in-Dat koning Willem Alexander de eerste in-
stallatie heeft geopend was de kers op de 
taart. Hij steunt daarbij een Nederlandse 
uitvinding	en	dat	is	heel	fijn.	Als	de	eerste	
tankwagen vol met bio-LNG het terrein 
verlaat dan is dat het moment dat ik mijn 
belofte heb ingelost”, aldus een terecht 
trotse Jerom.

Voor Jerom is het sleutelen nu even gedaan 
maar er borrelen alweer nieuwe ideeën op. 
Hij kan er nog niks over zeggen, maar stil-
zitten is niet zijn aard, dus we kunnen nog 
wel iets van hem verwachten de komende 
jaren.

Redactie: Ton Kalkers
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Welkom bij Gilde St. Hubertus

Op eerste paasdag 
is het eindelijk weer 
zover, na lang wach-
ten… de nieuwjaar-
borrel bij Gilde St. 
Hubertus Loon op 
Zand! Met een knip-
oogje uiteraard, 
want we hebben er 

bijna twee jaar op moeten wachten.

Ondanks dat 2022 reeds volop aan de gang 
is, willen we onze jaarlijkse ‘open dag’ 
rond 13.00 uur ludiek beginnen met een 
gelukwens voor gezondheid en gezellig-
heid. Met de volwassenen proosten, ge-
zamenlijk een glaasje drinken en voor de 
kleintjes verstopt de paashaas natuurlijk 
iets op het gildeterrein. Tip voor mensen 
met kinderen, kom op tijd. De paashaas 

tradities en menselijke waardigheid. Op dit 
feestje willen we het gildeleven en ons ei-
gen dorpskarakter in leven houden en zal 
er wederom worden gestreden om de titel 
‘Burgerkoning van Loon op Zand’ in de dis-
ciplines geweerschieten en kruisboogschie-
ten.

U hoeft niet voor spek en bonen mee te 
doen, want tijdens het schieten kunt u ook 
op ons terras genieten van spek en eieren. 
Deze worden uiteraard weggespoeld met 
een lekker drankje. U bent welkom op 17 
april (eerste paasdag) vanaf 13.00 uur op 
Klokkenlaan 21.

We hopen op een prachtig zonnetje en vele 
lachende, stralende gezichten! □

komt maar één keer.
Aansluitend zijn er diverse activiteiten 
voor jong en oud zoals schieten met kruis-
boog, geweer en luchtbuks, spijker slaan, 
wedstrijd houthakken, wedstrijd boomza-
gen, jeu de boules, tomahawk gooien en 
een groot springkussen.

Het gilde draait voornamelijk om vriend-
schap en broederschap, maar ook om oude  

MOBIEL: 06-21971018 
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KIEN’s Kolumn
Lady Whistledown
Zojuist heb ik seizoen twee van Netflix 
serie Bridgerton in drie avonden geke-
ken. Mooie sexy ‘lords’, ‘dukes’ en ‘la-
dies’ in een kostuumdrama. De etiket-
ten tussen mannen en vrouwen tijdens 
het Britse societyseizoen in de jaren 
1811-1820, maar dan in een modern 
jasje. Mannen met eergevoel die het 
veroveren van een dame tot een ware 
kunstvorm hebben verheven. De strijd 
om iemands hand en als je geluk hebt 
de ware liefde. Misschien heb ik het iets 
te geromantiseerd voor mezelf, maar ik 
hou er nou eenmaal van.

Ik hoopte voor deze column op een beet-
je Lady Whistledown inspiratie. Zij is in 
deze serie een anonieme schrijfster die 
de roddels van de Londense high society 
publiceert in een pamflet. Ik ben inmid-
dels helaas niet meer zo anoniem dank-
zij de Loonse mond-tot-mond reclame, 
dus roddels verspreiden 
is niet zo’n goed idee en 
ook niet zo vriendelijk. Al 
kunnen sommige mensen 
zich misschien best wel 
eens herkennen in mijn 
columns.

Toch ben ik nieuwsgierig. 
Hoe zou het zijn als ik zou 
schrijven dat er gepraat 
wordt over een bepaalde 
relatie die niet zo lekker 
loopt en waarbij je, als je 
je ogen de kost geeft, het 
inderdaad opvalt dat de 

dame in kwestie haar ogen gericht heeft 
op een niet nader te noemen persoon? 
Haar adem stokt als hij dichtbij staat, 
hun blikken kruisen en hij wellicht een 
ongemakkelijk niet te plaatsen gevoel 
krijgt. Wanneer ze ‘hoi’ zeggen, weer 
doorlopen en haar dag daarmee verrukt 
is begonnen. Om maar eens een totaal 
willekeurig voorbeeld te geven.

Het zou de saamhorigheid in Loon ze-
ker geen goed doen als ik de Loonse 
Lady Whistledown zou gaan spelen, al 
zou ik dat stiekem best wel leuk vinden. 
Schreef ik dat hardop?! Ja, dat deed ik. 
Ieder zo z’n pleziertjes. Laten we afspre-
ken dat ik Lady Whistledown alleen doe 
in mijn hoofd en er in stilte van geniet. 
Op papier zal ik me gedragen, meestal 
dan.

Mocht u zich herkennen in het beschre-
ven voorbeeld, geen nood. Het voorbeeld 
is zó algemeen en overkomt iedereen 
wel eens. Misschien hebben wel meer-
dere mensen zich vandaag herkend bij 
het lezen van mijn column. 
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Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Telefoon: __________________________________________
Lever deze volledig ingevulde bon in voor 1 mei a.s. bij ‘Electro World Frans 
Smits’, Oranjeplein 6 in Loon op Zand en maak kans op een mooie prijs!  
Winnaars krijgen telefonisch bericht.
Alleen knip-bonnen, afkomstig uit deze editie van Rond de Toren en editie van 
30 maart dingen mee met de prijzen. Kopieën worden uitgesloten van deelname.
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Ania’s BLOM WOL
Soms begint een Rond de Toren-verhaal op 
een vreemde manier: Een paar maanden 
geleden was ik voor een bevriende, gere-
noveerde badkamer op zoek naar lucht-
plantjes.
U kent ze misschien, die lange slierten 
Spaans	mos	over	boomtakken	die	je	in	films	
over het zuiden van de Verenigde Staten 
tegenkomt. De luchtplantjes zijn er in alle 
soorten en maten en hebben behalve dag-
licht alleen wat vochtige lucht nodig. Geen 
zand, geen ingewikkelde verzorging, niks. 
Al	filterend	op	prijs	en	afstand	kwam	ik	zo	
bij een dorpsgenoot terecht, want waarom 
zou je ver halen, wat dichtbij ook op voor-
raad is?

Op een koude zondag bel ik daarom aan 
bij de familie Blom aan de Hoge Steen-
weg. Ania doet open en laat me in haar 
hal de verschillende soorten luchtplantjes 
zien. Ze is vriendelijk en enthousiast en 
geeft me nog wat tips mee voor thuis. Na 
de koop van de plantjes vraagt ze me of ik 
haar een foto wil sturen van het eindresul-
taat op de grote tak die in mijn badkamer 
komt te hangen? Dat beloof ik haar en als 
we nog wat napraten vertelt ze me wat 
al	 die	 dozen	met	 sloffen	 in	 de	 hal	 doen,	
zich verontschuldigend voor de rommel om 
ons heen. We lachen er nog wat om, want 
eerlijk gezegd zie ik altijd liever een huis 
waarin geleefd wordt, dan een huis uit een 
VT-Wonen glossy, zeker als er ook kinderen 
in dat huis wonen. Ania en haar man zorgen 
voor drie kinderen, zegt ze.

Ze heeft behalve de luchtplantjes ook nog 
wat anders in de verkoop; met haar bedrijf 
BLOM WOL verkoopt ze originele, handge-
maakte	 Poolse	 sloffen	 en	 pantoffels.	 Zo,	
Ania’s accent is ook meteen duidelijk ge-
worden, al spreekt ze goed Nederlands, 
hoor. Autodidact, zegt ze trots!

Om 20 keer per jaar de Toren voor u te vul-
len, moeten wij als redactie wel opletten 
en onze antennes goed richten op nieuw-
tjes uit het dorp. Hier is een ondernemer 
die zelf niet makkelijk aan de bel had ge-
trokken, maar die ik toevallig tegen kom.
Een kennismaking met Ania Blom van BLOM 
WOL.

Een paar maanden later parkeer ik mijn 
fietske	voor	de	deur,	maar	nu	kom	 ik	 iets	
verder dan de hal. “Ben je bang van hon-
den, ze doen niks hoor?!” Als ik de vraag 
met nee beantwoord, maak ik de dolle 
dwaze minuten mee. Ik word meer dan en-
thousiast ontvangen door haar twee Hus-
ky’s. Ze springen om me heen en kussen en 
duwen hun snuit… nou ja, u weet genoeg.
Als Ania mij een eetkamerstoel en een kop 
thee aanbiedt, kruipt er een hond achter 
mij op de stoel. Dat past eigenlijk niet, 
maar de aanhankelijkste zorgt ervoor dat 
het tóch past! Gelukkig hebben we de fo-
to’s nog J.

 ° Foto RdT: de luchtplantjes die ik bij Ania kocht 
en Frenkie met Lonneke op de foto!
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Uiteindelijk gaan ze ergens rustig liggen en 
komen we toe aan het gesprek waarvoor 
we afgesproken hadden; Ania’s bedrijf on-
der de aandacht van de lezers brengen.
Eerst stel ik haar de vraag wie ze eigenlijk 
is, deze opvallende dame met grijsblauwe 
ogen, knalrood geverfd haar en keurig ge-
manicuurde handen.

“Nou, ik ben dus Ania, getrouwd met Rem-
co Blom. Ik ben in het zuiden van Polen 
opgegroeid in Gliwice, een stad zo 
groot als Breda, niet zo ver van de 
Tsjechische grens. Mijn echte naam 
is eigenlijk Anna Magdalena, maar als 
een soort van verkleinwoordje noem-
den mijn ouders en oma mij Ania, een 
lieve afkorting eigenlijk. Je spreekt 
het uit als Anieja. Ik heb geen broers 
of zussen. Ik volgde een soort MEAO 
en later opleidingen voor pedicure, 
schoonheids- en nagelspecialiste. Als 
klein meisje mocht ik altijd mee naar 
de behandelingen van mijn oma en zo 
kon ik ook eens voor haar zorgen. Ze 
was mijn grootste voorbeeld…

Ik heb een gelukkige jeugd gehad, 
maar als jong meisje droomde ik al-
tijd al van het buitenland. Gliwice 
was me eigenlijk te braaf, te saai mis-
schien ook. Met alle respect, hoor, 
maar als iemand tegen mij zei of zegt 
dat iets niet kan, geloof ik dat niet snel. 
Ben ik dan eigenwijs? Misschien wel, maar 
in ieder geval ook recht door zee, apart en 
soms wat dwars.

Toen ik 20 jaar oud was, bijna 20 jaar ge-
leden ben ik op de verjaardag van mijn 
moeder vertrokken met mijn toenmalige 
lief. Via Lage Zwaluwe kwamen we via 
Oosterhout in Breda terecht. Ik was nog 
jong en sprak de taal niet, alleen wat En-
gels. Ik had geleerd dat ik mijn eigen geld 
moest	verdienen	en	fietste	daarom	iedere	
dag 1,5 uur heen en ook weer terug naar 

mijn werkadres, in weer en wind; niet te 
doen eigenlijk. Maar ik trof daar zulke lieve 
mensen.

In 2006 startte ik een schoonmaakbedrijf 
en ging als ZZP-er aan de slag. Na de ge-
boorte van de tweeling, Claudia en Natalia 
van nu 12 jaar, liep alles mis. Ik zag geen 
andere weg dan de vader van de kinderen 
te verlaten. Mijn ouders vroegen me terug 
naar Polen te komen, maar ik wilde heel 

graag hier blijven wonen, al wist ik dat het 
zwaar zou worden.
Ik stond er alleen voor, maar was vast van 
plan hier een nieuwe toekomst op te bou-
wen. Ik dacht maar zo: “Wat je niet kapot 
maakt, maakt je sterker.” En die andere 
spreuk geldt trouwens ook: je hart gaat 
zijn eigen weg.
In 2011 ben ik dus met Remco getrouwd, in 
het rood, kijk, daar hangt de foto en hoe-
wel we nogal wat in leeftijd verschillen; ik 
ben gelukkig met hem. Hij is de stabiele, 
nuchtere factor in mijn leven. Remco heeft 
nog steeds zijn verhuisbedrijf en ik zorg 
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VOORDELIG TANKEN?
Dat kan! 

Bij Wijtvliet Berkman
Willibrordusstraat 2b
5175 AL Loon op Zand

berkman.nl
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voor de kinderen en het huishouden. 
Hij heeft twee jongens uit een eerder 
huwelijk en 8 jaar geleden kregen wij 
samen Bram. Omdat ik wat wilde be-
zuinigen op spulletjes voor de baby uit-
zet ben ik gaan zoeken op Marktplaats. 
Het is niet normaal wat mensen alle-
maal wegdoen of voor weinig geld ver-
kopen. Voor een baan is er niet veel 
tijd over, maar geloof maar van mij dat 
ik nooit stilzit. Zo ben ik ook kleding en 
schoenen gaan verkopen, maar ik ben 
Ania en zocht iets aparts om mee te 
handelen. En zo kwam ik uiteindelijk 
bij	de	Poolse	pantoffels	terecht.

100% traditioneel
In de bergen in mijn moederland wor-
den	deze	pantoffels	volgens	oude	tra-
dities met de hand gemaakt, ook het 
borduren gebeurt met de hand. Ze zijn 
helemaal van leer, op een ecologische ma-
nier gelooid en ook de vacht binnenin en 
de	 fluffy	 zachte	 randen	 bovenop	 zijn	 van	
echte	 schapenvacht.	 Het	 is	 dus	 een	 100%	
natuurproduct.	 Sommige	 moderne	 sloffen	
hebben een voering van polyester ‘vacht’, 
maar daar doe ik niet aan.
Mijn	pantoffels	zijn	er	met	de	traditionele	
leren zool of met een kunststof loopzooltje 
als je er ook wat vaker buiten op wilt lo-
pen. Ze gaan sowieso heel lang mee!

Verder verkoop ik ook wollen inlegzool-
tjes, vanaf maat 22 tot en met maat 50. 
Die zachte zooltjes zorgen voor demping, 
warmte en ze reguleren het transpiratie-
vocht. Wol zweet namelijk niet en daarom 
is het geschikt voor de winter en de zomer! 
Ik	verkoop	verder	ook	sloffen(instapmodel),	
babyslofjes en babywantjes.

Ook zijn er schapenvachten voor redelijke 
prijzen en kun je daarbij kiezen voor een 
lange of juist een kortgeschoren vacht en 
verschillende kleuren, van de originele on-
behandelde wolkleur tot ijsblauw geverfd.

Ik ben blij met mijn eigen zaakje wat ik 
mooi vanuit huis kan runnen en pak altijd 
alles keurig netjes in met een bedankkaart-
je en een klein zelfgemaakt cadeautje.

www.blomwol.nl
Ik verwijs de lezers van Rond de Toren graag 
naar mijn website, Facebook of Instagram. 
Daar plaats ik regelmatig foto’s van nieuwe 
modellen of kleuren. De dierenprints gaan 
nu hard en hoewel het nu misschien niet de 
tijd	is	voor	pantoffels	verkoop	ik	ze	nog	alle	
dagen. Daarom heb ik hier net een nieuwe 
kleine foto opstelling gemaakt in de keu-
ken en staan hier overal dozen, haha!“

Geeft niks Ania, doe jij maar lekker eigen-
wijs, creatief en druk je eigen ding. De 
pantoffels	 en	 de	 spullen	 die	 je	 verkoopt	
zien er prachtig uit, de prijs valt mij mee 
en er is vast geen enkele seconde saai in 
jouw (t)huis! Succes!

Oh, ja. Passen en afhalen bij Ania thuis kan 
natuurlijk ook altijd!

Redactie: Lonneke van Huijgevoort
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Frank Verhoof
Kloosterstraat 24A   5175BJ Loon op Zand
06-26781499   info@fvhinstallaties.nl

Voor al uw loodgieters
werkzaamheden

CV ketels
centrale verwarming
dakbedekking
zinken & koperen dakgoten
complete badkamers
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Nationale Opschoondag 2022

Op zaterdag 19 maart is de Landelijke 
Opschoondag georganiseerd. Ook in onze 
gemeente door o.a. Wild Beheer Eenheid 
(WBE) De Moer met support van Scouting 
PSG uit Loon op Zand. Doelstelling van de 
dag: zo veel mogelijk zwerfafval uit de na-
tuur verwijderen. En dat is absoluut ge-
lukt!!

Het evenement werd in ’t Maoske geheel 
in stijl geopend onder de muzikale begelei-
ding van de jachthoornblazers ‘de Moerto-
nen’. Daarna openingstoespraken en woor-
den van dank door WBE-voorzitter Mario 
Verboven en burgemeester Hanne van Aart, 
die ook het ‘startschot’ gaf op deze prach-
tige, zonnige voorjaarsdag. De kinderen 
van de scoutsgroep PSG reageerden uitbun-
dig en wilden graag de natuur in. Na het 
doorlopen van de veiligheidsvoorschriften 
en uitleg over het verloop van de dag door 
Ruud Mutsaerts konden alle vrijwilligers op 
pad.

In verschillende groepen, bestaande uit 
scouts, jagers en vrijwilligers, werden ge-
deeltes van het natuurgebied in en rondom 
gemeente Loon op Zand en Tilburg-Noord 
grondig uitgekamd.

Onderweg werd de 
kinderen enkele we-
tenswaardigheden 
over de natuur en 
bewoners van het 
bos verteld, zodat 
de dag ook nog een 
educatieve lading 
kreeg. De jagers 
vertellen graag over hun jachtveld en om-
liggend gebied. Ze willen dan ook absoluut 
het beste voor de biodiversiteit en een 
schoon bos/veld is daar de beste uitgangs-
positie voor.
Terug aangekomen bij de vuilcontainer, 
waar alle hulptroepen volle aanhangers 
verzamelen, bleek dat dik 10 kuub afval 
was opgeraapt. Ongelofelijk wat er in de 
natuur gedumpt wordt; banden, matras-
sen, brokken cement, bouwafval, wc-pot-
ten,	plastic	flessen	en	nog	veel	meer.
Na gedane arbeid moet je uiteraard goed 
eten! Iedereen liet zich de frietjes van  
’t Maoske goed smaken.

Al met al wederom een geslaagde dag 
waar we met plezier op terug kunnen kij-
ken. Fijn dat we gezamenlijk een activiteit 
konden doen, welke tevens een sociaal ge-
meenschappelijk doel dient.

WBE De Moer e.o. - PR-commissie
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               ±8 Km 
wandelen

14 Mei 2022
Starttijd:

 10.30 uur

Wij gaan 2 Juni 2022 samen de Alpe d'HuZes op lopen en hopen hier voldoende geld voor op te halen!
wij zouden het super leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen onze wandeltocht mee zullen lopen.

Monique en Corina organiseren op 
14 Mei 2022 een wandeltocht van ongeveer
8 Km. De tocht staat in het teken van de 
Alpe d'HuZes. We hopen met deze tocht
geld op te halen voor onderzoek en
genezing van kanker.

Voorinschrijving 
verplicht

OP WEG NAAR ALPE D'HUZES 2022
OPGEVEN IS GEEN OPTIE!

Locatie:

Land van Kleef 6 A
5175 BT
Loon op Zand
06-11247707

Kosten € 8 pp. 
Deelname is incl.

Wandeltocht met een
beschrijving van de
route

Koffie/thee met iets
lekkers voor vertrek

snoepje onderweg

Drinken na afloop

corina.frank1@gmail.com
inschrijven via mail:

       twamo@home.nl                     
onder vermelding van naam
(van alle personen die
meelopen)

Wij vragen U € 8 contant en
gepast te betalen bij aanvang.

Schrijf je snel in

OPBRENGST

GAAT NAAR 

ALPE D'HUZES
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434

De	oorlog	 in	Oekraïne	 is	ook	 in	Loon	op	
Zand	 tastbaar	 geworden	 in	 het	 verhaal	
van	Eric	en	zijn	Oekraïense	vrouw	Nika.	
Eric	is	een	Nederlander	die	sinds	2001	in	
Oekraïne	woont	en	tot	zijn	pensioen	daar	
gewerkt	 heeft.	 Na	 24	 februari,	 de	 dag	
van	de	Russische	invasie,	is	hij	met	zijn	
vrouw	uit	Kiev	gevlucht	en	via	Warschau	
uiteindelijk	bij	een	vriend	van	hem	in	ons	
dorp	gearriveerd. (DK 23/3)

Brandweer zonder Grenzen
Onze dorpsgenoot Alfred Hamers is al-
gemeen directeur van de vrijwilligers-
organisatie Brandweer zonder Grenzen. 
Brandweerlieden van de regio Midden- en 
West-Brabant zamelen in de kazernes van 
Breda en Tilburg vooral werkmaterialen, 
beschermende kleding en medisch materi-
aal in om richting Oekraïne te sturen.
Brandweer	 Zonder	 Grenzen	 en	 Firefigh-
ters United helpen er met spoed collega’s 
en een oncologisch kinderziekenhuis in de 
buurt van Lviv mee. Twee zeecontainers 
krijgen ze in de Tilburgse kazerne makke-
lijk	 vol.	 De	 stichting	 Firefighters	 Without	
Borders had daar al voor de oorlog dank-
bare contacten. Brandweerlieden trainden 
er collega’s met calamiteitenoefeningen 
en moderne materialen die in Oekraïne nog 
niet beschikbaar waren. (BD 12/3)

Gemeente en politiek
Ad de Kroon, voormalig gemeentesecreta-
ris, en Jan Bernard Koolen, tot voor kort 
directeur van Residentie Molenwijck, gaan 
aan de slag als informateurs voor het nieuw 
te vormen gemeentebestuur van Loon op 

Zand. De Kroon en Koolen gaan de komende 
tijd gesprekken voeren met alle politieke 
partijen. Uiterlijk over vier weken moesten 
er verschillende opties voor samenwerking 
op tafel liggen. (BDW 22/3)

Omgevings- en Milieuvergunningen
Er is een vergunning aangevraagd voor 
Scorpius 5 (overkapping) en voor Klokken-
laan 40 (vroegere ponymanege voor be-
stemmingswijziging in opslag volumineuze 
goederen).
Een omgevingsvergunning is verleend aan 
Armstrongstraat 12 (vervanging raamko-
zijn	door	tuindeuren).	Ook	willen	B&W	een	
omgevingsvergunning afgeven voor Duikse 
Hoef 5 voor uitbreiding van een varkens-
houderij. (DK 23 en 30/3)

Bestemmingsplannen
Tot 4 mei ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘CPO De Hoge Mast’ ter inzage. Het 
gaat over 8 woningen bij de Ecliptica, hoek 
Kloosterstraat en Ruilverkavelingsweg.
Ook ligt tot dezelfde datum het ontwerp-
bestemmingsplan ‘SalmRijck’ ter inzage, 
dat gaat over 50 wooneenheden aan de 
Van Salm Salmstraat hoek Van Rijckevorsel-
straat. (DK 30/3)

Niet pluis
Het gasconcern Vermilion krijgt een boete 
van € 27.500,- voor een incident uit 2017, 
toen	schadelijke	stoffen	vrijkwamen	bij	de	
gaswinning in Loon op Zand. Het Openbaar 
Ministerie vindt dat het bedrijf niet vol-
doende gedaan heeft om dit te voorkomen.
Het ‘gaslek’ zorgde destijds voor de nodige 
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ophef in Loon op Zand. Op 3 augustus 2017 
werd via een afblaaspijp enkele seconden 
aardgascondensaat de lucht in geblazen. 
De	stoffen	die	schadelijk	kunnen	zijn	voor	
het milieu, kwamen op nabij gelegen ak-
kers en velden terecht.
De boete viel lager uit omdat het bedrijf 
een gift heeft gedaan aan Natuurmonu-
menten. (BD 2/4)

Natuurbeheer
In de buurt van het voormalige café de 
Efteling aan de Horst ligt een grote kuil, 
die vroeger een vijver was bij het houten 
zomerhuisje van de familie Mombers. Dat 
huisje heette ‘Peterhof’ en het gebied 
erom heen staat nog steeds bekend als het 
‘Mombersbos’. Dat is inmiddels eigendom 
van de Efteling die er het ‘Loonsche Land’ 
heeft aangelegd. (DK 23/3)

Voetbal
Dinsdag 15 maart voetbalde Uno Animo 2 
tegen FC Tilburg 2. Tim Clemens, Mathijs 
Knapen, Jeroen van den Langenberg en een 
hattrick van Daan  van Kuijk zorgden ervoor 
dat Uno won met 6-1 en daarmee ongesla-
gen de periodetitel behaalde. (DK 23/3)

Op zondag 27 maart ging het eerste elftal 
naar Rijen. Ruben van Loon zorgde voor een 
doelpunt, maar toch werd er verloren met 
3-1, door een hattrick van een Rijense spe-
ler, die op het punt stond vader te worden. 
Ja, daar kun je niet tegen op! (BD 28/3)
Ook op 3 april tegen JEKA (Bavel) lukte het 
niet: verlies met 2-4. (BD 4/4)

Voorbij
Wij lazen in de krant en/of de weekbladen 
over:
•	Ingrid Dusee en Letty Haen van het be-

stuur Kunst Loon op Zand, die op 24 
maart een cheque van € 1250,- uitreikten 
aan twee zgn. inloophuizen in Tilburg en 
Waalwijk. Het was de opbrengst van een 
veiling van kunstwerken, die in maart 

2021 geexposeerd waren voor het raam 
van verschillende woningen in Kaatsheu-
vel en Loon op Zand. (DK 30/3)

•	de Ride voor Villa Pardoes, die op 27 
maart startte bij Natuurpoort Van Loon. 
(DK 30/3)

•	de soos in De Kuip voor mensen met een 
beperking, waarmee op 2 april weer een 
begin gemaakt werd. Wesley Goossens en 
Kirsten van Rijswoud en een aantal vrij-
willigers namen het voortouw. (DK 30/3)

Verwacht
Pop-up theater, sporten in de buitenlucht, 
zomerkampen en een foodtruckfestival. 
Inwoners, clubs en ondernemers hebben 
ideeën genoeg om het, ‘na’ corona, weer 
een beetje gezellig te maken. De gemeen-
te Loon op Zand stelt € 45.000,- beschik-
baar voor plannen tegen eenzaamheid. 
De eerste projecten zijn goedgekeurd. We 
noemen ze hier:
Easyfit	Sportschool	 in	Loon	op	Zand	krijgt	
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een bijdrage voor de aanleg van een out-
door trainingszone. Alle inwoners zijn daar 
tussen juni en augustus van harte welkom 
om elkaar te ontmoeten en samen te spor-
ten. De sportschool zorgt voor trainingspro-
gramma’s en houdt toezicht, zegt eigenaar 
Chris van Gevel.

Stichting Stuipzand krijgt een bijdrage voor 
het schrijven en regisseren van een pop-up 
theaterproject. Stichting Stuipzand wil de 
ridder Paulus van Haestrecht in zijn eigen 
omgeving weer tot leven laten komen in de 
buitenlucht op de Kasteelwei. De eerste 
voorstelling staat voor dit najaar gepland.

De Gezellige Brabander kreeg subsidie voor 
een foodtruckfestival (dat is al geweest) 
en Groepsaccommodatie Binnenheide gaat 
zoals vorig jaar in augustus zomerkampen 
organiseren. “Twee keer drie dagen”, zegt 
eigenaar Jan van der Voorden. “In totaal 
kunnen zestig kinderen gratis meedoen. 

Het kamp is in eerste instantie bedoeld 
voor kinderen uit de gemeente die zelf niet 
op vakantie gaan. De eerste dag houden 
we een zeskamp, de tweede dag gaan we 
creatief aan de slag en de derde dag gaan 
we naar de Efteling. Tenminste dat is het 
plan.” (BDL 31/3, BD 1/4)

Dat waren de berichten van de afgelopen 
weken. Op het moment, dat we ze bij el-
kaar zetten, hebben we een paar dagen 
winterweer. Toch gaan we vol goede moed 
richting Pasen en hopen dat de kinderen 
lekker buiten eieren kun-
nen zoeken, die wij dan 
vervolgens op kunnen 
eten!	□

BD = Brabants Dagblad editie Tilburg
BDL = Brabants Dagblad ed. Langstraat
DK = De Duinkoerier
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Jeu de boulesvereniging Cochonnet-
club Loon op Zand zoekt ballen

Als u nog boules, u weet wel van die ijze-
ren ballen, op zolder, in uw schuurtje of 
waar dan ook in huis hebt liggen en u doet 
er niks meer mee, dan kunnen we die bij 
de Cochonnetclub heel goed gebruiken 
voor gastboulers en trainingen.

Kunt u ons helpen, mail dan naar:
secretaris@cochonnetclub.nl
of bel Johan Hooijmaijers: 361846.

   de Hoogt 35 Loon op Zand
   Telefoon: 06 - 506 38319  *  06 - 526 32915
   www.vastre-bouw.nl
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Door corona verschuift het jubileumconcert naar 2023

Echo der Duinen 150 jaar
We hadden er zo naar uitgekeken! De Echo 
bestaat al 150 jaar en 2022 zou óns jubile-
umjaar worden! Met een mooi concert en 
alle toeters en bellen. Vele uren energie 
zijn er door velen aan besteed en er was 
ook al veel geregeld.

Toch kunnen we dit eigenlij-
ke jubileum jaar voor onze 
leden niet voorbij laten 
gaan en hebben we nog een 
paar feestactiviteiten in het 
vooruitzicht. Op 4 juni 2022 
gaan we met het koor naar 
Middelburg om mee te doen 
aan het festival ‘Middelburg 
Vólkoren’ en op 25 juni 2022 
houden we onze jaarlijkse 
feestdag waarin we onze 

talrijke jubilarissen gaan huldigen; zes le-
den zijn (inmiddels) 41 jaar bij de vereni-
ging, vier leden (dit jaar ook écht) 40 jaar 
en dan hebben we ook nog een 25-jarige 
jubilaris en 2 ‘jonkies’ van 12,5 jaar. Zoals 
je ziet hebben we geluk met zoveel trouwe 
leden!

COVID-19 gooide aardig wat (zeg maar 
véél) roet in het eten. Door de besmettin-
gen konden we bijna héél 2021 niet repe-
teren. Dus is er in december 2021 besloten 
om de reünie en het jubileumconcert van 
23 en 24 april 2022 toch maar een jaar door 
te schuiven naar 2023, want als we het 
doen dan moet het ook goed zijn en vooral 
ook heel goed klinken. We zijn pas in maart 
2022 weer begonnen met de repetities en 
dan zou de tijd tot het concert in april véél 
te kort zijn.

Johan	Cruijff	verkondigde	jaren	geleden	al	
de wijsheid: elk nadeel heb zijn voordeel! 
En hij had gelijk. Want hoewel het natuur-

lijk zonde is dat we u in ons eigenlijke ju-
bileumjaar niet kunnen trakteren op een 
spetterend concert, er zijn ook voordelen 
te bespeuren. Het stond in de laatste week 
van maart zelfs in de krant: zingen helpt 
mensen die na corona last hebben van hun 
luchtwegen. Door te zingen leer je meer 
over je ademhaling en dat kan je mogelijk 
helpen. Als je dan ook nog lid wordt van 
Echo der Duinen sla je wel drie vliegen in 
één klap. Je komt in een gezellige zan-
groep, je werkt gelijk aan je ademhaling, 
je bent er op tijd bij om te repeteren voor 
‘Middelburg Vólkoren’ en natuurlijk ook om 
het geweldige jubileumconcert van 2023 
mee te maken.

En ja, het is waar… we kunnen best wel wat 
nieuwe leden gebruiken. Ook een voordeel 
is dat je je stem altijd al bij je hebt, dus je 
hoeft geen duur instrument aan te schaf-
fen. We repeteren elke maandagavond in 
jongerencentrum De Kuip van 20.00 tot 
22.00 uur, met om 21.00 uur een korte 
pauze. Nu kun je nog gemakkelijk aanha-
ken, want ook wij zijn nog niet op volle 
zangkracht/sterkte.
We hopen dat de mooie zangvereniging 
Echo der Duinen óók zijn 175 jaar en zelfs 
zijn 200 jaar bestaan kan vieren Dat zou té 
gek zijn toch? Dat heeft ze eigenlijk wel 
verdiend! Kunnen we op je stem rekenen?

Liedertafel Echo der Duinen
Hanneke Vromans (pr)
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TC Presto stopt met Drunense 
Fietsvierdaagse
Na twee jaar zonder échte Drunense Fiets-
vierdaagse heeft Toerclub Presto, orga-
nisator van de Drunense Fietsvierdaagse, 
besloten het evenement niet meer te or-
ganiseren. Er zijn te veel onzekerheden na 
twee jaar afwezigheid. Daarmee komt een 
einde	aan	een	groots	fietsevenement	in	De	
Langstraat, maar markeert het ook de start 
van een nieuwe, eigentijdse toertocht: de 
Presto Gravel Ride Drunen op zondag 26 
juni.
Dit jaar zou de 38e editie van de Drunense 
Fietsvierdaagse zijn, na een digitale editie 
in 2021.

Ingrijpend besluit
De afgelopen jaren liep het deelnemers-
aantal van de Drunense Fietsvierdaagse elk 
jaar al wat verder terug, ondanks de ver-
schillende inspanningen die de organisatie 
deed. Langzaamaan kwam ook het punt in 
zicht waarbij de kosten hoger zouden zijn 
dan de inschrijf- en sponsorgelden. Een 
meer eenvoudige en goedkopere versie is 
overwogen, maar daarbij zou het evene-
ment teveel inboeten aan de kwaliteit die 
deelnemers van de Drunense Fietsvierdaag-
se gewend zijn en ook mogen verwachten.

Trends
De organisatie ziet daarnaast dat ook an-
dere,	grotere	fietsevenementen	 te	maken	
hebben met een teruglopend deelnemers-
aantal. Dit zou te maken kunnen hebben 
met het groeiend aantal middelen en mo-
gelijkheden die er zijn om “ongeorgani-

seerd”	 mooie	 routes	 te	 fietsen:	 met	 het	
downloaden van een route kom je vaak al 
snel op onbekende plekken. Daarnaast was 
ook het vinden van vrijwilligers de afgelo-
pen jaren een steeds grotere opgave. Ten-
slotte is het ook een gok of deelnemers na 
corona nog wel behoefte hebben aan een 
evenement met een samenkomst bij start, 
pauzeplaats	en	finish.

Elshout
Met het besluit komt een einde aan een lan-
ge	reeks	fietsvierdaagsen	met	vele	hoogte-
punten. Een reeks die begon met een idee 
van Piet en Cis Smits, destijds uit Elshout, 
om	een	fietsvierdaagse	te	organiseren.	Van	
stoppen op het hoogtepunt is niet helemaal 
sprake, maar wel voordat de organisatie 
bezig is met het organiseren van een eve-
nement dat de moeite niet meer loont.

Vervanger
Toch	blijft	Toerclub	Presto	een	fietsevene-
ment organiseren: op zondag 26 juni zal 
de eerste editie zijn van de Presto Gravel 
Ride	Drunen,	een	ééndaags	fietsevenement	
waarop mountainbikers en zogenaamde 
gravelbikers een uitgepijlde tocht kunnen 
rijden van 60, 80 of 120 kilometer. Start en 
finish	is	bij	Restaurant & Partycentrum Re-
mise in Drunen en de kosten van deelname 
zijn € 10,- p.p. inclusief 2 consumpties. 
Alle informatie over het evenement is te 
vinden	op	www.gravelridedrunen.nl.	□

De volgende Toren-edtie
De volgende editie van Rond de Toren 
mag u vanaf 4 mei verwachten.
Uw bijdrage(n) voor deze editie kunt u 
tot maandag	25	april	19.00	uur aanbie-
den. Dat is een dag eerder dan normaal 
vanwege de viering van Koningsdag. 
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Programma herdenking Oorlogslachtoffers 4 mei 2022

gemeente Loon op Zand
Beste inwoners van de 
Gemeente Loon op Zand,

Wij nodigen u graag uit om de Doden-
herdenking bij te wonen op woensdag 4 
mei a.s. bij het Vredesmonument aan de 
Horst. Vertrek volgens schema naar het 
monument waar om 19.00 uur de herden-
king begint.

Jaarthema	2022:		 	
‘Vrijheid	in	verbondenheid’

Het programma:
•	18.15	uur: Verzamelen op parkeerruimte 

nabij de Horst/Efteling.
•	18.30	uur: Opstellen aanwezigen vanaf 

de Horst volgens schema en aanwijzingen 
van Jos Smit.  
Daarna vertrekt de stoet naar het monu-
ment, begeleid door de drie gilden St. 
Ambrosius, St. Jan-Baptist en St. Huber-
tus en Scouting MLK.

•	18.55	uur:	Bij aankomst speelt koperen-
semble Harmonie Kaatsheuvel, de gilden 
stellen zich op rondom monument, aan-
wezigen nemen plaats.

•	19.00	uur: Opening van de bijeenkomst 
door de voorzitter van de werkgroep, 
Frans van Dongen.

•	Popkoor Undercover: ‘See you again’.

•	Toespraak door de burgemeester van 
Loon op Zand, Hanne van Aart.

•	Koperensemble Harmonie Kaatsheuvel.
•	Verhaal over verzetsman Herman van 

Gulik uit Kaatsheuvel verteld door Eric 
Michgelsen.

Kranslegging
Frans van Dongen kondigt volgorde aan:
•	Het Gemeentebestuur van Loon op Zand.
•	Namens de Stichting Oranje viering Ge-

meente Loon op Zand.
•	Namens de Stichting Herdenking Slacht-
offers	2de Wereldoorlog Gem. LoZ.

•	Namens de Stichting Vrienden van Maut-
hausen.

•	Kinderraad Gemeente Loon op Zand, 
leerlingen van ‘de Vaert’ en  
‘van Haestrechtcollege’.

•	Scoutinggroep ‘Martin Luther King’ uit 
Kaatsheuvel.

•	Namens de gilden St. Ambrosius, St. Jan-
Baptist en St. Hubertus.

•	Gelegenheid voor aanwezigen om zich 
hierbij aan te sluiten.

•	Kopersensemble harmonie Kaatsheuvel.
•	Huub van der Linden over kamp Vught 

met Leerlingen ‘de Vaert’.
•	Popkoor Undercover: ‘Lost without you’.
•	“Wat zegt vrijheid mij op dit moment”
•	Popkoor Undercover: ‘Family tree’.
•	Vendelgroet  door vendeliers van de drie 

Gilden.
•	Solist blaast ‘Last Post’.

•	20.00	uur:	Twee	minuten	stilte.	Daarna	
het	‘Wilhelmus’	(1e	en	6e	couplet	)	door	
alle	aanwezigen.		 	
Daarna	terugtocht	naar	het	parkeerter-
rein.	□
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Open ochtend bij STambacht
STambacht, een nieuwe dagbesteding voor 
jongeren met een verstandelijke beper-
king, gevestigd aan de Hoogt 31a in Loon 
op Zand, houdt op zaterdag 7 mei een open 
ochtend van 10.00 tot 13.00 uur. 

Tijdens deze open ochtend willen we sa-
men met onze jongeren laten zien wat er in 

onze competen-
tiegerichte werk-
plaats allemaal te 
doen is en willen 
we in contact ko-
men met nieuwe 
cliënten (mede-
werkers zoals wij 
zeggen). Ook an-
dere belangstel-
lenden zijn van 
harte welkom om 

bij ons een kijkje te nemen bij de verschil-
lende activiteiten die wij aanbieden:

Houtbewerking
Denk hierbij aan het maken van meubels, 
(dieren)hokken en decoratie. Ook nemen 
wij externe opdrachten aan.

Handvaardigheid
Er wordt gewerkt met textiele werkvor-
men, maar ook met papier, klei en noem 
maar op. We maken onderleggers voor pan-
nen, leren breien, werken op de naaima-
chine en maken verrassend veel soorten 
kunst met bijvoorbeeld papier-maché. 
Hiervoor hebben we een groot materialen 
magazijn, waar we zelfs een emailleeroven 
hebben staan. Als dat geen ambachtelijk 
werk is…

Koken
We hebben een mooie horecakeuken, waar 
we koken en bakken; van soep tot stoofge-
rechten en van taarten tot brood. Hierbij 

gaan we uit van de verse producten en pro-
beren we zoveel mogelijk zonder kant-en 
klare pakjes te werken. Door te wegen en 
te meten stimuleren we onze rekenvaar-
digheden. Woensdag hebben we zelfge-
maakte-soep-dag!

Lasersnijder
We hebben een lasersnijder in onze hal 
staan, waar we aan de slag gaan met het 
maken van puzzels, het etsen van bijvoor-
beeld glazen, stickers maken en externe 
opdrachten uitvoeren. Zo zijn we momen-
teel bezig met een bouwpakket voor een 
smart PC concept dat wordt ontwikkeld 
voor scholen.

Productiematige opdrachten
Ook nemen wij productiematige opdrach-
ten aan. Zo zijn we gekoppeld aan een sie-
raden merk waar wij kralen armbanden en 
ringen voor rijgen en andere taken uitvoe-
ren. Niets mooiere dan onze zelfgemaakte 
sieraden op een beurs te zien verkopen.

Sport en spel
Mountainbiken, kaart en kompas, een gps 
tocht	of	trainen	in	onze	fitness	hoek.	Ook	

knippen  
kleuren   
epileren   
nagels  

 

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

www.nikkienzo.nl 
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aan de spieren en conditie wordt gedacht 
en deze sport en spel activiteiten maken 
wekelijks deel uit van ons activiteiten aan-
bod.
Snappen jullie nu waarom we onze dagbe-
steding vaak ‘de speeltuin’ noemen?

STambacht is voor ons allemaal één grote 
speeltuin waar we samen in mogen ontdek-
ken, doen en maken. Onder het mom van 
de bekende uitspraak “ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, 
laten we onze medewerkers vooral ervaren 
en ontdekken. Lukt het niet? Dan proberen 
we het op een andere manier. Lukt het wel? 
Dan gaan we uitzoeken wat nog meer mo-
gelijk, is binnen het thema. Op deze ma-
nier stimuleren we zelfstandigheid en ver-
groten we zelfvertrouwen.

Door te focussen op wat wel kan in plaats 
van wat niet kan en dit te koppelen aan 
persoonlijke doelen, werken wij ontwik-

kelingsgericht. Competentiegericht wer-
ken en begeleiden komt hier sterk in naar 
voren. Iedere medewerker heeft een eigen 
map waarin we deze doelen bij houden en 
samen met de medewerker evalueren.

STambacht kan nieuwe medewerkers ge-
bruiken die vallen onder de WLZ en die be-
hoefte hebben aan een warme, creatieve 
en uitdagende dagbesteding waar de na-
druk ligt op wat je wel kan.

Een goede onderlinge sfeer is voor ons heel 
belangrijk, wat je terugziet in bijvoorbeeld 
samen de tafel dekken, eten en activitei-
ten ondernemen.

Meer willen zien/weten?
Enthousiast of nieuwsgierig? Kom eens met 
ons en onze medewerkers kennismaken op 
zaterdag 7 mei aanstaande van 10.00 tot 
13.00 uur. Adres: De Hoogt 31A in Loon op 
Zand. Telefoonnummer: 06-27580138. □

  

Vanaf het voorjaar verkrijgbaar : 

stekplantjes 
groente ∙ kruiden ∙ fruit ∙ 

pootgoed ∙ uien ∙ zaai- en potgrond ∙ 
meststoffen ∙ tuinzaden ∙ tuingereedschap 

Wij sturen u graag een bestellijst toe : 

info@pvandewouw.nl ☏ 0416-36 12 81 
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Misintenties en kerkberichten van 
16 april tot en met 6 mei

Iedere zondag wordt er een opname ge-
maakt van een eucharistieviering. Vanuit 
de St. Jan in Kaatsheuvel steeds in de even 
weken van de maand, de oneven weken 
vanuit Loon op Zand. De vieringen zijn te 
bekijken via:
•	de Facebookpagina van de parochie:   

Parochie Heilige Willibrord.
•	de parochiewebsite:   

www.parochiewillibrord.nl > in de groene 
balk via de knop: ‘Mis’.

•	het YouTubekanaal: Parochie Willibrord, 
gemeente Loon op Zand.

Zaterdag	16	april	21.00	uur: Stille Zater-
dag, dameskoor, celebrant pastoor Luijckx, 
diaken Szejnoga. Familie Fabert–de Weerd, 
familie Van Rooij–Stouthart, Christine van 
Lieshout–Petit, Johan Brekelmans.

Zondag	 17	 april	 9.30	 uur: 1e Paasdag, 
herenkoor, celebrant pastoor Luijckx. Jan 
en Riek Hamers–van den Broek, Ad en Riet 
Smulders–de Brouwer, maandelijkse ge-
dachtenis aan Ed Janssens, Peter Landman, 
Rien en Corrie Haans–van Loon, Sjaan van 
Esch–Taks, Ria Graumans, Mien van Dun–
van Noije, Marinus Goutziers, Corry van 
den Oetelaar–van der Lee.

Maandag	 18	 april	 9.30	 uur: 2e Paasdag, 
orgel + zang, celebrant pastoor Luijckx, di-
aken Szejnoga.

Dinsdag	 19	 april,	 10.15	 uur: Kapel Ven-
loene, celebrant pastoor Luijckx.

Zondag	24	april	9.30	uur: Beloken Pasen, 

dameskoor, celebrant pastoor Luijckx. Elly 
Korver, Martinus Marisael b.g.v. verjaardag.

Dinsdag	26	april	10.15	uur: Kapel Venloe-
ne, celebrant pastoor Luijckx.

Vrijdag	29	april	19.00	uur: Kerk St. Jan, 
Kaatsheuvel. Vormselviering, jongerenkoor 
Pippijn, vormheer pastoor Verbraeken, 
concelebrant pastoor Luijckx, diaken Szej-
noga.

Zondag	 1	 mei	 9.30	 uur: 3e Zondag van 
Pasen, orgel + zang, celebrant pastoor 
Luijckx. 1e jaargetijde Ed Janssens, Nelly 
IJpelaar–van Loon.

Dinsdag	3	mei	10,15	uur: Kapel Venloene, 
celebrant pastoor Luijckx.

Wij namen afscheid van:
Joke	Maas–Monsieurs
Geboren 5 mei 1928 te Loon op Zand.
Overleden 3 april 2022 te Loon op Zand.

Dat Joke mag rusten in vrede!

Collecte
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. Er is ook een mogelijkheid voor 
een digitale collecte op de rekening van 
de parochie; Rekeningnr. NL29	RABO	0124	
8331	01 o.v.v. Digitale collecte Parochie H. 
Willibrord.

Vacatures
Assistentie	secretariaat	in	Loon	op	Zand
Ter ondersteuning van de huidige secreta-
riaatswerkzaamheden en in geval van va-
kantie zoeken wij voor het secretariaat in 
Loon op Zand een vrijwilliger die allround 
administratieve werkzaamheden kan ver-
richten en kan worden ingewerkt door onze 
huidige parochiemedewerkster. Voor infor-
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matie kunt u contact opnemen met het se-
cretariaat in Loon op Zand.

Parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebe-
stuur o.a. voor de functie van secretaris, 
personeelszaken en binnenkort komt de 
functie voor de begraafplaatsen vrij. Wie 
wil daarvoor aanspreekpunt zijn? Help ons 
met uw talenten. Wij zien graag bestuurs-
leden vanuit de kernen, Loon op Zand, 
Kaatsheuvel en De Moer vertegenwoordigd 
in het parochiebestuur. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de pastoor.

Streamer	voor	live-uitzendingen	van		 	
eucharistievieringen
Sinds een jaar zenden we de eucharistie-
viering uit vanuit de St. Jans Onthoofding 
te Loon op Zand op zondagmorgen via web-
site, Facebook en YouTube. We zenden nu 
ook vanuit de St. Jan te Kaatsheuvel. Voor 
beide locaties zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die dit graag mee willen doen. We 
draaien met het pakket OBS, een vrij ge-
makkelijk programma dat je zo onder de 
knie hebt. Je wordt via een interne cursus 
opgeleid, alle programma instellingen zijn 
voorbereid en per locatie ingesteld.

Wie komt ons helpen met het streamen van 
deze uitzendingen? In de even weken op 
zondagmorgen 11.00 uur vanuit Kaatsheu-
vel, in de oneven weken op zondagmorgen 
9.30 uur vanuit Loon op Zand. Het is de be-
doeling dat je op den duur ook zelfstandig 
gaat draaien. Voor informatie kunt u con-
tact opnemen met Dhr. Piet Marisael, 06-
27652657. □

Mededeling huisartsenpraktijk 
Verheijen
In verband met vakantie is de praktijk 
van dkt. Verheijen gesloten van  
maandag	2	mei	t/m	vrijdag	6	mei.

Voor zaken die niet kunnen wachten 
wordt er waargenomen door de praktijk 
van	dkt.	Kools	&	Van	Liempd,	Klooster-
straat 33, tel. 363330.

In de avonden, nachten en in het week-
end wordt er waargenomen door de 
Spoedpost Huisartsenzorg, tel. 085-
5360300. □
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Spreekuur e-books downloaden 
in Bibliotheek Kaatsheuvel

Voor iedereen die vragen heeft over het 
downloaden en lezen van e-books op tablet 
en e-reader, zijn er de spreekuren. In de 
Bibliotheek Kaatsheuvel legt op vrijdag 22 
april onze expert uit hoe deze apparaten 
werken en op welke manier de e-books te 
lezen zijn.

Spreekuur

De Bibliotheek Midden-Brabant biedt haar 
leden toegang tot e-books die zij kunnen 
lezen op diverse apparaten. Tijdens het 
inloopspreekuur krijgt iedereen gratis uit-
leg en advies hierover. Ideaal voor wie een 
tablet of e-reader heeft en er meer over 
wil weten. Uiteraard is het spreekuur in-
gericht aan de hand van de richtlijnen van 
het RIVM.

Op www.bibliotheek.nl/ebooks staat het 
uitgebreide aanbod van e-books. Van titels 
als ‘De onderkoning van Indië’ van Thomas 
Ross tot ‘De Amerikaanse prinses’ van An-
nejet van der Zijl.
•	Wanneer? Vrijdag 22 april. 
•	Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur.
•	Locatie: de Bibliotheek Kaatsheuvel.
•	Toegang: gratis.

Kijk op www.bibliotheekmb.nl voor meer 
informatie. □

Aspergeboerderij van Iersel

  MET PASEN ETEN WE ASPERGES!

Heerlijk met een vers eitje genieten 
van krakend verse asperges. Ook ge-
schild verkrijgbaar.
Onze Boerderijwinkel aan de Schoor-
straat 63 in Udenhout is dagelijks ge-
opend van 9-19 uur, ook op zon- en 
feestdagen. Tel. 013-5113404.

www.aspergeboerderijvaniersel.nl
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Nieuwe lente

Het licht gaat aan
de dagen worden langer
tijd om op eigen benen te staan

De regenwolken verdwijnen
met de lente voor de deur
begint de zon te schijnen

De vogels zijn er weer
de dieren ontwaken
bloemen zorgen voor de sfeer

Met blote voeten door het gras
zwaaien en zwieren
alsof er nooit een winter was

Niet denken aan donker en de kou
en geen traan meer laten
lente en zomer is wat ik wou

Dans met mij mee
laat je leiden door de warmte
dans over land en over zee

Hans Schippers
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Informatiebijeenkomst op 14 mei in De Wetering

“Aan de slag voor het nieuwe dorpshuis van Loon”
Op	zaterdagochtend	14	mei	organiseren	
de	 Wetering	 Plan	 Groep	 (WPG)	 en	 de	
gemeente	 samen	 een	 informatiebijeen-
komst	over	hoe	diverse	werkgroepen	aan	
de	 slag	 zijn	 voor	 het	 nieuwe	 dorpshuis	
voor	Loon	op	Zand.

Met het krediet dat de gemeenteraad eind 
2021 voor de herontwikkeling beschikbaar 
stelde kunnen nu echt stappen vooruit wor-
den gezet.
De WPG en gemeente nemen u mee in de 
ontwikkelingen rond het ontwerp, gebruik, 
exploitatie & beheer van het toekomstige 
dorpshuis en plannen voor de oudbouw.  

Belangstellenden zijn vanaf 10.00 uur wel-
kom in de theaterzaal van De Wetering, 
Weteringplein 1 in Loon op Zand.
Momenteel wordt gewerkt aan het pro-
gramma van de bijeenkomst. Zodra dit be-
kend is, plaatsen we het op:
www.loonopzand.nl/wetering. Het pro-
gramma vindt u ook in volgende uitgave 
van Rond de Toren.□

Impressie voorzijde nieuwe Wetering

 



 

HEEFT U NIEUW- OF VERBOUWPLANNEN…? 
 

Bel 0416 36 51 40 voor een vrijblijvende afspraak of mail naar info@bureaubroeders.nl 
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CULTUURAGENDA HET WITTE KASTEEL  - april/mei
PAASLUNCH
zondag 17 april 2022 – vanaf 12.00 uur
deelname is € 27,50

Vier eerste paasdag op landgoed Het Witte Kasteel!
Pasen staat vaak in het teken van lekker eten én gezellig sa-
menzijn met vrienden/familie. Speciaal voor deze gelegen-
heid hebben wij voor zondag 17 april een heerlijke lunch 
voor jullie samengesteld.
Na ontvangst door onze gastheren, worden jullie verwend 
met een heerlijke paaslunch.

CONCERT	DAAN	VAN	SCHAIK	JAZZTRIO
zondag 24 april 2022 om 11.00 uur
entree € 15,00 (kinderen tot 12 jaar gratis)

Dit concert kan gezien worden als een introductie op jazz-
muziek. Het biedt u de kans om deze muziekstijl beter te 
leren kennen.
Het publiek van een live jazzconcert wordt geprikkeld door 
de interactie tussen de muzikanten. Omdat jazzmuziek niet 
van voor tot achter is uitgeschreven is er veel ruimte voor 
spontaniteit. Dat maakt de stijl uniek en zowel voor de spe-
ler als luisteraar een belevenis.

MUZIEK	OP	HET	TERRAS	-	BACK	IN	BUSINESS
zondag 27 april 2022  vanaf 15.30 uur

Back in Business uit Loon op Zand is een band met een stevi-
ge live reputatie. Deze 6-mans coverband speelt Pop, Soul, 
Rock, Nederpop, Rock ’n Roll. Dat wordt gegarandeerd een 
middag	genieten	van	goldies	&	oldies	van	1965	tot	nu!!!
Let op! 
Optredens op het terras gaan alleen door bij goed weer.

PAUWELS	WANDELINGEN	VAN	HET	WITTE	KASTEEL
1 mei 2022 – 10.15 uur vertrek
deelname is gratis

Wandelingen in het Landschapspark Pauwels, genoemd naar 
ridder Pauwels van Haestrecht de opdrachtgever van de 
eerste bouwsels van Het Witte Kasteel (1383).
Vandaag: Heerlijk Pauwelspad



47

MUZIEK	OP	HET	TERRAS	-	BARTOLO
zondag 8 mei 2022 - 15.30 – 17.30 uur

Op deze moederdag brengt zanger Bartolo met zijn warme 
stem als een echte crooner de juiste sfeer op het terras. 
Deze zanger heeft een gevarieerd repertoire van o.a. latin, 
jazz,	pop	&	swing	in	de	stijl	van	o.a.	Michael	Bublé,	Frank	
Sinatra, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Sting, Harry Con-
nick Jr. Terrasoptredens gaan alleen door bij goed weer.

YOGA	IN	DE	TUIN
15 mei 2022 – 10.30 – 11.45 uur
deelname	€	10,00	(inclusief	een	kopje	thee	na	afloop)

Op zondagochtend organiseert Wim van de Laar yogalessen 
in de weelderige tuin van het kasteel. Een heerlijk en wel-
dadig begin van de zondag: ademen, oefenen en ontspan-
nen in de buitenlucht, op het gras onder de oude bomen.
Met de belofte dat je de verdere dag opgeladen, open en 
fris tegemoet kunt treden.

CONCERT	-	TANGO	Y	CANCIONES
zondag 15 mei 2022 om 11.00 uur
entree € 15,00 (gratis voor kinderen t/m 12 jaar)

Met hun nieuwste programma ‘La Vita è Bella’ viert Tango Y 
Canciones hun 10-jarig bestaan. Met een aantal favorieten 
uit eerdere programma’s blikken de muzikanten terug op 
hun gezamenlijke muzikale avontuur. In ‘La Vita è Bella’  
staat de vraag centraal: ‘Wat maakt het leven zo de moeite 
waard, ook al zijn er soms tegenslagen?’

Voor meer info over deze en andere culturele activiteiten en het reserveren van kaartjes 
ga je naar: www.hetwittekasteel.nl/agenda of scan je deze QR code:

Graag tot ziens!

Team Het Witte Kasteel
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Click & Collect op   
15, 16 of 18 april

Ontdek het Brabants Duingoed, van de 
Duinboeren tijdens de paasdagen. Verken 
met de auto het Duingoed-gebied en haal 
je bestelde producten af langs een van de 
2 routes van ongeveer 30 kilometer. Deze 
activiteit kan je doen op 15, 16 of 18 april.

Je kunt kiezen uit 2 autoroutes
Doorkruis het gebied ‘Door de polder’ van 
noord naar zuid (Waalwijk naar Haaren) of 
ga ‘Door de heide’ van west naar oost (van 
Dongen naar Udenhout).
Onderweg maak je ook nog eens kans op 
mooie prijzen! En wil je onderweg alvast 
genieten van heel veel lekkers? Vergeet 
dan niet het ‘Proef Brabants Duingoed on-
derweg’ arrangement bij te boeken.

Plaats je bestelling voor 15 april en geniet 
tijdens de paasdagen van (h)eerlijk lekkers 
uit je eigen gebied! Geef je op via deze 
link: https://duingoed.nl/activiteit/click-
collect/ □
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Organiseert op 23 april: 

de Huyser opstap dag 

 
U kunt op alle modellen een proefrit maken. 

Huyser professionals zijn aanwezig om u van allerlei info te 
voorzien. 

Op alle die dag verkochte E-bikes zal een mooie korting 
gegeven worden in de vorm van een accu-upgrade of luxe 

fietstassen. 

Wij zien u graag zaterdag 23 april tussen 10.00 en 15.00 uur 
op de Hogesteenweg 23A. 

Team Huyser en Joris de fietsenmaker 
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Tijdens de afgelopen 
twee coronajaren 
heeft ook De Boe-
kenbank helaas maar 
weinig klanten kun-
nen bedienen. Terwijl 
onze voorraad boe-
ken aanvankelijk wel 
bleef groeien. Veel 

mensen bleken in die tijd last van opruim-
woede te krijgen en dus werd vaak ook de 
boekenkast onder handen genomen. Dat 
resulteerde in een groot aanbod van gele-
zen boeken, een te groot aanbod zelfs. Dat 
heeft u kunnen merken, want wij waren 
genoodzaakt een inleverstop in te voeren. 
Er kwam te veel binnen, terwijl er te wei-
nig uit ging. En nog steeds is onze voorraad 
boeken te groot voor de ruimte die ons in 
De Bank ter beschikking staat.

Vandaar onze boekenmarkt. Dit keer uit 
onze eigen voorraad. Als het een succes 
wordt, kunnen we wellicht eens een uit-
gebreidere markt opzetten, met meerdere 
boekenverkopers. Maar nu eerst onze eigen 
voorraad. U vindt weer alle genres: lectuur, 
literatuur, thrillers, kinderboeken, streek-
romans, waargebeurde verhalen en verder 
infoboeken over uiteenlopende onderwer-
pen. En werkelijk, nergens vindt u zulke 
mooie boeken voor zulke lage prijzen. Ook 
zullen er weer ‘Blind date’ pakketten lig-
gen, u weet wel: een ingepakt stapeltje 
boeken, verrassing!

U weet ook: u steunt er lokale goede doe-
len mee. Juist in de huidige moeilijke tij-
den zijn de kleine steuntjes die wij kun-
nen	bieden	aan	mensen	die	het	financieel	
moeilijk hebben, heel welkom. Dit doen 
wij overigens nooit rechtstreeks, we heb-
ben contacten met het wijkteam, de ge-
meente, de pastorale zorg en zij weten ons 

Boekenmarkt in Loon op Zand op 23 april

te vinden wanneer zij een situatie kennen 
die zo’n steuntje kan gebruiken.

Daarom, kom naar onze boekenmarkt op 
23 april. Bij mooi weer staan we buiten 
voor De Wetering, mocht het minder lekker 
weer zijn, dan zijn we in De Wetering te 
vinden. Wij zijn er van 10.00 tot 16.00 uur.
Kom, koop, u weet nu waarom en waar-
voor!

De Boekenbank
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Gratis loopbaanadvies voor mensen die praktisch zijn opgeleid
Denk jij ook al een tijdje: Wat als mijn 
baan verdwijnt? Of houd ik dit wel vol tot 
aan mijn pensioen? Wil jij weten wat je 
nog meer kunt met jouw talent? En ben 
je een mens van de praktijk? Zit jij zon-
der werk thuis of verdwijnt jouw baan op 
termijn? Overweeg je een carrièreswitch? 
Of wil je wat anders, maar weet je niet 
wat? Schakel dan professionele hulp in en 
schrijf je nu in voor gratis loopbaanadvies. 
Zo’n advies is erop gericht om jou direct 
een stap vooruit te helpen in je loopbaan 
of zoektocht. Je maakt een arbeidsmarkts-
can en ontdekt waar jouw kansen liggen. 
Je krijgt in 4 uur loopbaanbegeleiding in-
zicht in wie je bent, wat je kunt en wat 
je wilt. Daarnaast stel je een persoonlijk 
arbeidsmarktplan op. Deze overheidssubsi-
die, wordt STAP-ontwikkeladvies genoemd 
en is vanaf 1 april a.s. opengesteld. Ook 
Anita van Muijs Coaching & Loopbaanbe-
geleiding biedt jou die kans!

een erkend loopbaancoach en aangesloten 
bij de beroepsvereniging Noloc. Zij ver-
zorgt ook de subsidieaanvraag en dan kun 
je vanaf 1 april starten. Zoals gezegd: de 
overheid heeft een limiet gesteld aan het 
aantal deelnemers. Dus wees er snel bij!
En maak werk van 
jouw toekomst!
Meer info vind je op 
de site van Noloc/ 
Anita Muijs.

Aanmelden kan via:
info@muijsloopbaanbegeleiding.nl.	□

Let op: Het STAP-ontwikkeladvies is speci-
aal bedoeld voor mensen die niet geschoold 
zijn of praktisch geschoold zijn (maximaal 
mbo-2 niveau). Er is een beperkt aantal ad-
viezen beschikbaar. Het advies heeft een 
waarde van € 700,-. Voor dit bedrag wordt 
door Anita als loopbaancoach subsidie aan-
gevraagd bij de overheid. Daar hoef jij als 
kandidaat dus niks voor te doen.

Meld je snel aan. Want het aantal trajec-
ten is beperkt! Je kunt hiervoor gewoon in 
Loon op Zand terecht bij Anita van Muijs 
Coaching & Loopbaanbegeleiding. Zij is 
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Woning ontruimen-opfrissen- 
veegschoon opleveren. 80% hergebruik 

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

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

milieustraat Gemeente Loon op Zand.  

 
 

 

 

 

         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. Robert Blietz

Hoge Steenweg 52a
5175 AD  Loon op Zand

info@robertsautobedrijf.nl
Tel. 0416-364000. Mob. 06-51642866
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‘voor een duurzame  
wereld, hier en daar’

Wereldgemeente Loon op Zand 
is weer Voedselbank voor Bijen

Wil je op 22 april meedoen met Nationale 
Zaaidag, voor meer biodiversiteit en meer 
voedsel voor bijen? Wereldgemeente Loon 
op Zand is dit jaar weer Voedselbank voor 
Bijen, dus haal een zakje biologisch bloem-
zaad op bij een van onze ophaaladressen. 
De zakjes biologisch zaad voor de voedsel-
banken wordt ter beschikking gesteld door 
The Pollinators en Biotuin in Tilburg, die 
zich inzetten voor een gezonde leefomge-
ving voor bestuivende diersoorten. Dit jaar 
zijn er bijna 900 Voedselbanken voor Bijen 
en Stichting Wereldgemeente Loon op Zand 
is één ervan.

Zaaien voor de bij: hard nodig!
Ook in afgelopen jaren werd in allerlei 
nieuwsberichten duidelijk dat bijen en an-
dere insecten bedreigd worden. Door het 
voedselaanbod te verhogen kun je jouw 
bijdrage leveren. Dat moeten dan wel ge-
schikte bloemen zijn waar bijen voedsel 
kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloe-
mige typen. Daarnaast is het belangrijk dat 
de zaden/planten niet met bestrijdings-
middelen zijn behandeld en dus bij voor-
keur van biologische teelt afkomstig zijn.

Zonder bestuivers zou ons menu heel wat 
minder kleurrijk en voedzaam zijn. Meer 
dan	70%	van	wat	er	dagelijks	op	ons	bord	
ligt, heeft bestuiving door insecten nodig. 
Om hun belangrijke werk te kunnen doen, 
hebben bestuivers zoals bijen voldoende 
stuifmeel en nectar nodig. Helaas is de situ-
atie verre van rooskleurig: grote delen van 

ons landschap bevatten vrijwel geen vari-
atie aan voedsel voor insecten en bepaalde 
pesticiden maken de beesten zwak. Door 
een diversiteit aan biologische bloemen te 
zaaien, helpen we bestuivende soorten aan 
hun broodnodige krachtvoer.

Daarom: Nationale Zaaidag
Nationale Zaaidag is een initiatief van de 
Bijenstichting en stichting Bijenvrienden. 
Op 22 april gaan we met tienduizenden 
mensen tegelijk biologische bloemen zaai-
en: in tuinen, op balkonnetjes, op dakter-
rassen en in boomspiegels.

Om mee te doen kun je in Loon op Zand op 
14, 15 of 16 april tussen 10.00 en 13.00 uur 
een zakje bloemzaad afhalen op het adres 
Ecliptica	89.
De zakjes zullen in een doos of mand in de 
voortuin	op	de	betreffende	adres	te	vinden	
zijn. Er zijn 25 zakjes zaad beschikbaar, 
dus wilt u meedoen, dan moet u er snel bij 
zijn. Meer informatie over deze en andere 
acties op de website van Wereldgemeente 
Loon op Zand:     
www.wereldgemeenteloonopzand.nl. □
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Koningsdag in Loon op Zand

Vrijmarkt bij   
Het Witte Kasteel

Op Koningsdag, woensdag 27 april, wordt 
bij Het Witte Kasteel een ‘vrijmarkt’ ge-
houden, waar alle kinderen tot en met 12 
jaar aan kunnen deelnemen. Met dit bericht 
in Rond de Toren willen wij van Het Witte 
Kasteel jullie daar graag voor uitnodigen. 
Natuurlijk zijn ook jullie ouders, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes en alle andere 
belangstellenden van harte welkom. Wij 
hopen op een spontane deelname!

Vanaf 11 uur ben je welkom op de buiten-
plaats (de parkeerplaats) bij Het Witte Kas-
teel. Een lekker glaasje ranja en iets lek-
kers staat voor jullie klaar.

Een vrijmarkt houdt in dat je allerlei spul-
len waar je zelf mee uitgespeeld bent of 
waar je zelf geen gebruik meer van maakt, 
voor een zakcentje kunt verkopen. Daar-
mee kun je sparen voor iets wat je zelf 
graag	zou	willen	aanschaffen	of	je	kunt	het	
natuurlijk aan een ander goed doel beste-
den.

Koningsdag in Loon op Zand krijgt dit jaar 
geen	officiële	opening	van	de	diverse	acti-
viteiten. Met de vrijmarkt en gezellig mu-
ziek in de middag op het terras hopen wij 
van Het Witte Kasteel een oude traditie 
ook dit jaar weer mogelijk te maken.

Wij ontvangen je graag,
Team Het Witte Kasteel

Het Witte Kasteel

Iedere zondag is café Het	Koetshuis op de binnenplaats vanaf 11.00 uur geopend.
Het is de plek waar u onder de luifel heerlijk kunt vertoeven en de sfeer proeft van het landgoed.

We serveren overheerlijk gebak, hebben een uitgebreide lunchkaart en luxe bittergarnituur.
Met een wandelingetje door de moes- en kruidentuin maakt u uw bezoek aan het landgoed compleet.

Voor	meer	info	kunt	u	eens	kijken	op	onze	website:	www.hetwittekasteel.nl

Graag	tot	ziens!
team Het Witte Kasteel
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Noord-Brabant in top 3 bij ANWB-onderzoek recreatief fietsen
Recreatieve	 fietsers	 stappen	 vaker	 op	 de	
pedalen dan vijf jaar geleden en oorde-
len gunstiger over de mogelijkheden om 
te	 fietsen	 in	 Noord-Brabant.	 Recreatieve	
fietsers	in	Noord-Brabant	geven	het	fietsen	
in onze provincie een 8,3, goed voor een 
gedeelde derde plaats met Overijssel en 
Friesland. Na Drenthe (met een 8,5), Gel-
derland en Zeeland (beide 8,4). Dit blijkt 
uit onderzoek van de ANWB.

Toch	 zien	 recreatieve	 fietsers	 ook	 verbe-
terpunten voor Noord-Brabant. Veiligheid 
en	 comfort	 van	 de	 fietspaden	 en	 wegen	
kunnen	volgens	53%	van	de	fietsers	beter.	
Fietsers storen zich met name aan te smal-
le	paden.	Ook	drukte	op	fietspaden,	asoci-
aal gedrag en snelheidsverschillen zijn voor 
fietsers	een	ergernis.	Een	probleem	dat	in	
2016 nog alleen speelde in de Randstad.

Tweederde	 deel	 van	 de	 recreatieve	 fiet-
sers maakt tenminste één of meerdere 
tochten per week. Zij leggen veel kilome-
ters af; een gemiddelde tocht van een e-
biker ligt tussen de 30 en 50 km, wielren-
ners leggen vaker tussen 50 en 70 km of 
meer	af	en	'gewone'	fietsers	zijn	goed	voor	

afstanden tot 30 km. Opvallend is dat het 
aantal	 ondervraagden	 dat	 een	 fietstocht	
vanaf een parkeerplaats begint, is toege-
nomen.	Van	16%	in	2016	naar	21%	in	2021.	
Onder	 e-bikers	 gebruikt	 26%	 de	 auto	met	
een	fietsdrager	om	een	ander	gebied	te	be-
reiken. Een ontwikkeling die ook in andere 
provincies te zien is.

Ruim de helft van de ondervraagden ge-
bruikt een e-bike voor een recreatieve 
fietstocht	 in	 Noord-Brabant.	 Dat	 is	 een	
forse groei vergeleken met 2016, toen het 
gemiddelde	aantal	32%	was.	De	ANWB	ziet	
een toename van het e-bike-gebruik onder 
alle leeftijden en in alle provincies.
Recreatief	fietsen	is	één	van	de	populairste	
vrijetijdsbestedingen onder Nederlanders. 
In	het	eerste	coronajaar	2020	werden	30%	
meer	 recreatieve	 kilometers	 op	 de	 fiets	
afgelegd vergeleken met 2019. Het aantal 
verkochte e-bikes nam enorm toe. In 2021 
was meer dan de helft van het aantal ver-
kochte	fietsen	een	e-bike.

De ANWB wil dat mensen veilig en met ple-
zier	 kunnen	 fietsen.	 Dat	 betekent	 veilige	
en	geschikte	fietspaden	en	voldoende	voor-
zieningen	onderweg	voor	fietsers.	De	ANWB	
zal dit onderzoek elke vier jaar uitvoeren 
om	de	kwaliteit	van	Nederland-fietsland	te	
monitoren.

Lees	 het	 onderzoek	 recreatief	 fietsen	 in	
Nederland en de uitkomsten per provincie 
op www.anwb.nl/recreatieffietsen.	□
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Weet u het nog?

In deze ‘Wie, wat, waar?’ vraagt de foto-
werkgroep van Heemkundekring Loon op 
’t Sandt u of u meer informatie heeft over 
deze foto gemaakt tijdens Koninginnedag 
in 1955. Herkent u een van de kinderen op 
de foto?  Dan horen we graag van u!

Uw reactie ontvangen wij graag via mail-
adres:
fotograaf@heemkundekringloonoptsandt.
nl of bel naar 06-10114684 onder vermel-
ding van fotonummer 006253.

De heemkundekring bezit ook een groeps-
foto die tijdens Koninginnedag in 1955 is 

gemaakt. Ook van die foto willen we graag 
weten wie er allemaal op staan. Omdat de 
gezichten in Rond de Toren te klein zouden  
worden, plaatsen we deze groepsfoto op 
onze website:
www.heemkundekringloonoptsandt.nl

Neem dus ook een kijkje op onze  website 
en help ons aan de namen van de kinderen. 
Alvast bedankt!
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Hoe heeft Nederlands plasma Oekraïne geholpen?

2.000 kilo bewerkt plasma van Nederlandse 
donors arriveerde twee weken geleden in 
Oekraïne. Hoe ging dat in zijn werk? Wie is 
er mee geholpen, en hoe dan precies?

De vraag uit Oekraïne
De plasmaverwerker in Oekraïne, Biop-
harma LLC, vroeg aan partners in Europa 
om grondstof te leveren waar uit het eiwit 
albumine kan worden gehaald. Dit is het 
meest voorkomende eiwit in bloed. Het re-
gelt de vochtbalans van het bloed en zorgt 
voor het transport van bepaalde hormonen, 
voedingsstoffen	en	vitaminen.	Het	is	essen-
tieel als iemand veel bloed heeft verloren, 
omdat het snel de bloeddruk op peil helpt 
te brengen. Zeker in oorlogsgebied is dit 
dus levensreddend.

Plasma verwerken
In Oekraïne, net als in Nederland, wordt 
gedoneerd plasma in een high-tech verwer-
kingsinstallatie plasma verwerkt: diverse 
eiwitten worden geconcentreerd, gezui-
verd	en	opgewerkt	 tot	 specifieke	plasma-
geneesmiddelen.
In Oekraïne is nu grote behoefte aan albu-
mine. Maar omdat door de oorlog de be-
nodigde plasma-inname stil ligt, is er geen 
grondstof om dat te kunnen produceren. 
Om die reden riep Biopharma partners in 

Europa op om te helpen: “Verkoop ons met 
spoed	plasma-halffabrikaat,	zodat	wij	daar	
snel albumine uit kunnen halen voor de Oe-
kraïense	oorlogsslachtoffers.”

De producent van plasmageneesmiddelen 
in Nederland, Prothya Biosolutions, ant-
woordde direct door 15 maart 2 ton van dat 
halffabrikaat	op	transport	te	stellen.

Gratis
Per vrachtwagen reed deze kostbare lading 
door Duitsland en Polen, gelukkig een reis 
zonder incidenten. Zondagochtend kwam 
het aan op plaats van bestemming. In de 
verwerkingsinstallatie ter plaatse maakt 
men hier uit albumine, dat gratis aan zie-
kenhuizen zal worden geleverd. Daar zullen 
slachtoffers,	 zowel	 burgers	 als	militairen,	
behandeld worden aan hun verwondingen. 
Mede mogelijk gemaakt dankzij Nederland-
se donors!

Over Sanquin
In Nederland zorgt Sanquin voor de bloed-
voorziening. Dat doen we samen met onze 
donors voor een beter leven van de pati-
ënt. Sanquin is ëën not-for-profit organi-
satie die de bloedvoorziening in Nederland 
verzorgt. Naast het afnemen, verwerken 
en uitgeven van bloedproducten, houdt 
Sanquin zich bezig met het maken van re-
agentia, het verrichten van onderzoek en 
het verzorgen van onderwijs. □
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Veel bloemen en grote dank tijdens de Algemene Ledenvergadering

Sint Rafaël zet jubilarissen in het zonnetje

Op dinsdag 22 maart kon EHBO-vereniging 
Sint Rafaël sinds twee jaar weer fysiek bij 
elkaar komen in de Wetering voor haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In 
de afgelopen twee jaar vol coronamaat-
regelen, was het de vereniging gelukt om 
daar waar kon herhalingslessen te organi-
seren, maar viel een ALV steeds in een pe-
riode van strenge maatregelen. In 2021 was 
er een digitale vergadering voor onze le-
den, maar wij waren ontzettend verheugd 
om elkaar deze dinsdagavond in het echt te 
mogen	treffen.

Jubilarissen in het zonnetje gezet
Deze avond mochten wij vijf jubilarissen 
in het zonnetje zetten. Mevrouw Daniëlle 
de Jong, tevens de voorzitter, vierde haar 
20-jarig jubileum. De heer Jos Smit, pen-
ningmeester vierde zijn 35-jarig jubileum. 
Het 40-jarig jubileum viel te vieren door 

Mevrouw Angelique van der Aa, maar he-
laas was zij deze avond verhinderd. Dhr. 
Mari Kuijpers vierde zijn 45-jarig EHBO-
jubileum en dhr. Sjaak van Noije had een 
dubbel jubileum; 40 jaar inzet als LOTUS 
en 45 jaar als EHBO-er. Wij zijn onze jubila-
rissen dankbaar voor hun jarenlange inzet.

Lid worden? Meld je aan!
Onze vereniging bestaat geheel uit vrij-
willigers en we zetten ons met hart en 
ziel in voor datgene waar ons dorp EHBO-
geschoolde mensen voor nodig heeft. Met 
mensen samenwerken voor mensen, het is 
een geweldige en dankbare taak om te mo-
gen vervullen!
Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
terecht op onze website:   
www.ehbo-loonopzand.nl. Heeft u een 
vraag dan kunt u ook e-mailen met info@
ehbo-loonopzand.nl. □

 ° Foto: v.l.n.r. Sjaak van Noije, Daniëlle de Jong, 
Jos Smit en Mari Kuijpers; jubilarissen van EHBO-
vereniging Sint Rafaël. Jubilaris Angelique van 
der Aa was helaas verhinderd en ontbreekt op 
deze foto (eigen foto).
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Burgemeester Van Aart: ‘Goed hoe u ons kritisch bij de les hield’

Zes bronzen en één zilveren erepenning afzwaaiende  
raadsleden Loon op Zand
Zeven raadsleden die niet meer terugke-
ren in de nieuwe gemeenteraad ontvingen 
uit handen van burgemeester Hanne van 
Aart de erepenning van de gemeente Loon 
op Zand. Zes van hen kregen een bronzen 
exemplaar, één een zilveren.

De gemeenteraad van Loon op Zand telt na 
de installatie woensdagavond acht nieuwe 
gezichten. Acht raadsleden maken daar-
voor een plaatsje vrij. Zeven van hen ont-
vingen dinsdagavond uit handen van bur-
gemeester Hanne van Aart een erepenning 
van de gemeente. Het achtste oud-raadslid 
zat er nog te kort in voor eremetaal.

Goede bedoelingen
In haar woordje bedankte de burgemeester 
ieder van de raadsleden afzonderlijk voor 
hun inzet de afgelopen jaren en maanden. 
“Zonder mensen als jullie zijn de mensen 
in onze mooie gemeente totaal afhankelijk 
van de goede bedoelingen van college en 
ambtelijke organisatie”, hield ze de oud-
raadsleden voor. “Aan goede bedoelingen 
is bij al die mensen natuurlijk nooit een 
gebrek. Maar het is toch verstandig dat u 
ons steeds kritisch bij de les hield en van 
ideeën voorzag.”

Drie bronzen erepenningen gingen naar 
raadsleden die twee periodes, sinds 2014, 
in de raad zaten, te weten Jos Groenen-
daal, Richard de Kort en Marianne Verschu-
re. De drie andere waren voor Georg van 
Kleij, Dana Pollaert en Frans Stobbelaar 
die ieder één periode raadslid waren. Pim 
Bruurmijn viste qua erepenningen achter 
het net. Hij kwam in de raad toen Suzan 
Mandemakers in oktober vorig jaar wethou-
der werd. “En da’s volgens de verordening 

erepenningen toch echt net te kort”, aldus 
de burgemeester. “Maar wie weet wat er in 
de toekomst nog gebeurt?”

Zilver
Dat mensen in de raad een comeback 
kunnen maken, bewijst Els Coolegem. Zij 
kreeg in 2008 de bronzen erepenning uit-
gereikt toen ze destijds, na achttien jaar 
raadslidmaatschap, voor de eerste keer 
afzwaaide. In 2014 trad ze weer aan om 
nu wederom afscheid te nemen. Haar ere-
penning is deze keer van zilver. ‘Met een 
koel hoofd en een warm hart betrokken’, 
zo luidt de inscriptie.

Van Aart gaf in haar woordjes aan ieder 
van de oud-raadsleden te zullen gaan mis-
sen en waarom. Ze hoopte dat ze ieder hun 
kennis en ervaring nog beschikbaar wilden 
stellen aan hun opvolgers. “Stiekem her-
bergt u samen veel kennis over onze mooie 
gemeente. Het zou zonde zijn als die voor 
eeuwig	verloren	ging.”	□
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Herhaalprik tegen corona nu óók voor 60-plussers 
Zaken die je wilt weten over de herhaalprik

Alles is weer open. Maar corona is nog niet 
weg. Elke dag zijn er nog veel besmet-
tingen. En de bescherming van de vaccins 
neemt na verloop van tijd af. Daarom kun-
nen mensen van 60 tot en met 69 jaar nu 
óók een extra vaccinatie halen: de herhaal-
prik. In dit artikel lees je vijf dingen die je 
wilt weten over de herhaalprik.

De herhaalprik is een extra prik die ervoor 
zorgt dat je weer beter beschermd bent 
tegen het coronavirus.Deze prik is er voor 
iedereen van 60 jaar en ouder (en mensen 
die dit jaar 60 worden) én mensen die een 
extra risico lopen om ernstig ziek te wor-
den door corona. Dit gaat om bewoners van 
verpleeghuizen, volwassenen met een ern-
stige afweerstoornis en volwassenen met 
het syndroom van Down.

De herhaalprik werd eerder al aangeboden 
aan mensen van 70 jaar en ouder en men-
sen die een groter risico lopen om ernstig 
ziek te worden door corona. De Gezond-
heidsraad adviseert 60-plussers nu ook om 
de herhaalprik te halen. Dit omdat het aan-

tal besmettingen en ziekenhuisopnames 
door het coronavirus op dit moment vooral 
toeneemt bij mensen van 60 tot en met 
69 jaar. En de bescherming van de eerste 
boostervaccinatie langzaam afneemt.

Je	kunt	de	herhaalprik	drie	maanden	na	
je	laatste	vaccinatie	of	coronabesmetting	
halen.

Je kunt online een afspraak maken. Je hoeft 
niet te wachten op de uitnodiging voor de 
herhaalprik. Bewoners van verpleeghuizen, 
volwassenen met een ernstige afweerstoor-
nis en volwassenen met het syndroom van 
Down krijgen een uitnodiging zodra zij in 
aanmerking komen voor de prik.

Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik 
voor	meer	informatie.	□
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Zomerplannen

Het is voorbij die lange sombere en natte 
periode die maar geen winter wilde wor-
den. Geen sneeuw, geen vriesweer met 
kraakheldere luchten. Natuurlijk hebben 
we ook genoten van het binnenleven en het 
leven in een wat lagere versnelling. Maar 
nu de tijd weer verzet is en de avonden 
langer worden, wordt het tijd voor het bui-
tenleven. De natuur ontvouwt zich in zijn 
voorjaarspracht en schiet in groei en bloei. 
Prachtig zijn de krokusjes en tulpen. Schit-
terend de bloeiende magnolia's en fruitbo-
men. Daar willen we volop van genieten, 
we willen naar buiten.

km gepland. Tijdens de wandelingen en de 
fietstochten	bezoeken	we	natuurlijk	altijd	
een gezellig terras.

Nu het weer kan, denken we ook weer na 
over een maand vol midzomeractiviteiten. 
Dit jaar is dat van 23 juli tot 5 septem-
ber.	We	zullen	zeker	weer	gaan	fietsen	en	
wandelen. We bezoeken terrassen en gaan 
ook ergens samen eten. We bezoeken een 
stad en mogelijk gaan we op excursie. Een 
driedaagse	fietstocht	staat	ook	weer	in	de	
planning en natuurlijk sluiten we deze zo-
mer weer spetterend af. De commissie MZA 
(Mid Zomer Activiteiten) denkt na over een 
gevarieerd programma met onderdelen 
geschikt voor vele leden. Mogelijk heeft 
u ook ideeën voor midzomeractiviteiten. 
Schroom niet en neem contact met mij op 
(secretaris@kboloonopzand.nl). Ik zorg 
ervoor dat deze ideeën bij de commissie 
Mid Zomer Activiteiten terecht komen.
Activiteitenagenda
•	Dinsdag	 26	 april: computercafé van 

10.00 tot 12.00 uur in G1,2. Loop gerust 
binnen.

•	Muziekmiddagen 
Op vrijdag	15	april	bespreekt Theo Vos-
sen met beelden en muziek de Matthäus 
Passion van J.S. Bach.   
Op woensdag	 27	 april	 bespreekt Theo 
Vossen het leven en de muziek van 
Sjostakovitch. De middagen beginnen om 
14.00 uur in G1,2. De entree is € 3,- in-
clusief	koffie	of	 thee	 in	de	pauze.	Loop	
rustig binnen, u bent welkom.

•	Kaarten
Bridge, rikken, jokeren, vrijkaarten, bin-
go en sjoelen:  
Op maandag is het bridgen van 10.00 tot 
12.00 uur in ruimte G1,2, de deelname 
is gratis.

•	Bingo is op de eerste maandag van de 
maand vanaf 14.00 uur in G1-2.

•	Op de drie eerste donderdagmiddagen 
van de maand is er in G1-2 een rik- en 

Ook de SeniorenVereniging ontwaakt uit 
haar te lange winterslaap. De binnenactivi-
teiten gaan nog enige maanden door, maar 
we voegen daar buitenactiviteiten aan toe. 
Vooral de woensdag wordt een buitendag. 
Op de eerste woensdag van de maand or-
ganiseren we een dagwandeling voor de 
liefhebbers	 van	 een	 flinke	 20	 km-wande-
ling. Op de derde woensdagmiddag van de 
maand staat een wandeling van ca. 8 km 
op het programma. Op de tweede woens-
dagmiddag	staat	een	fietstocht	van	ca.	40	
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jokerconcours, het inschrijfgeld is € 2,-.  
Op donderdag	28	april	is het vrijkaarten, 
daar zijn geen kosten aan verbonden. De 
aanvangstijd is steeds 13.45 uur. 

•	De sjoelcompetitie is op de derde woens-
dag (20 april) om 14.00 uur in G1-2. 

•	Schilder-	en	tekengroepen  
De bijeenkomsten zijn op woensdag van 
09.30 - 11.30 uur in G3. Groep 1: op 20 
april en groep 2: op 27 april. Nieuwe le-
den zijn welkom. Opgeven bij Harrie de 
Weert, e-mail: hcmdeweert@online.nl.

Fotoclub
Elke tweede maandag van de maand komen 
de leden om 14.00 uur bij elkaar in G1-
2. Nieuwe leden zijn welkom. Informatie 
kunt u inwinnen bij Ulrich Geimer, e-mail: 
ulrich@geimer.nl.

Line dance
Verschillende groepen dansen op donder-
dagmiddag onder leiding van Karin Vermue 
in de grote zaal van De Wetering. Nieuwe 
dansers zijn welkom. Informatie, ook over 
cursusgeld, kunt u inwinnen bij Cock Du-
see, e-mail: cockdusee@home.nl.

Bewegen voor senioren
Op dinsdag- en donderdagochtend zijn er 
verschillende groepen die in de grote zaal 
van De Wetering bewegen. Nieuwe leden 
zijn welkom. Voor informatie kunt u te-
recht bij Cock Dusee, e-mail:
cockdusee@home.nl.

Tafeltennis
Op vrijdag wordt van 10.00 tot 11.00 uur 
door een enthousiast groepje mensen ge-
speeld in G3. Loop eens binnen en speel 
mee, er zijn geen kosten aan verbonden. 
Ad Leijtens is de contactpersoon. E-mail: 
aleijtens@home.nl.

Leeskringen
Leeskring 1 komt op woensdag 20 april om 
9.30 uur bij elkaar in G1,2. Zij bespreken 

het boek De Alchemist van Paolo Coelho.
Leeskring 2 komt op dinsdag 19 april bij el-
kaar bij een van de leden thuis en bespre-
ken het boek Viktor van Judith Fanto.

Computerwerkgroep
Kom naar het computercafé. De meeste 
nieuwere pc’s of laptops zijn ‘vanzelf’ bij-
gewerkt (geüpgraded) naar Windows 11 of 
het gaat binnenkort gebeuren. Heeft u vra-
gen over Windows 11? Wilt u uitleg over de 
verschillen met Windows 10? Kom langs en 
neem uw laptop mee.

Wilt u foto’s van uw smartphone/tablet 
overzetten naar uw laptop of pc om bij-
voorbeeld een fotoboek te maken? Kom 
dan langs. Neem uw laptop, inclusief ka-
beltjes, mee. Wij helpen u graag.

Met Apps op uw smartphone of tablet kunt 
u veel doen, denk aan navigeren via Google 
Maps of een muziekstuk of cd terugvinden 
in YouTube Music, ga zo maar door. Wij zit-
ten klaar om hierover uitleg te geven. 
Kortom, voor al uw digitale vragen kunt u 
telkens op de 2de en 4de dinsdagochtend, 
dus ook op dinsdag 26 april vanaf 10.00 uur 
weer bij ons terecht. De toegang is gratis. 
Wilt u graag geholpen worden en bent u 
niet in staat om naar het Computercafé te 
komen, neem dan contact op met Laura 
Huibers. T: 0416-361615.

Cursus	android	smartphone
De meesten van u gebruiken de smartpho-
ne om te bellen of te WhatsAppen. U kunt 
echter veel meer met uw smartphone; het 
is een computer in klein formaat. Wilt u 
meer leren, laat dit dan aan ons weten. Bij 
vier deelnemers starten wij een cursus. We 
bepalen samen met u op welk dagdeel de 
cursus gegeven kan worden. Zoek eventu-
eel drie belangstellenden en meld u aan bij 
Laura Huibers. E-mail: lahui@home.nl of 
T: 0416-361615.
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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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Al jaren wordt er bij SeniorenVereniging 
Loon op Zand op iedere eerste maandag 
van de maand enthousiast bingo gespeeld. 
Er worden dan vijf rondes gedraaid. Deel-
nemers hebben tot nu toe voor die vijf 
rondes € 1,00 betaald. Omdat we onge-
veer kostendekkend willen werken en om 
de activiteit zo leuk en aantrekkelijk mo-
gelijk te kunnen presenteren komen wij 
daar niet meer mee uit. Bij de bingo op 7 
maart is het voorstel gedaan om de prijs 
van een mapje met vijf bingo kaarten voor 
vijf rondes te verhogen van € 1,00 naar  
€ 2,00. De aanwezige deelnemers waren 
het daar volledig mee eens. Dit betekent 
dat met ingang van 4 april de mapjes met 
vijf bingokaarten € 2,00 kosten. Hopelijk 
kunt u daarmee instemmen en weerhoudt 
het u niet om op de eerste maandag van de 
maand naar onze locatie in de Venloene te 
komen om gezellig met ons mee te doen.

Muziekmiddagen
U betaalt voor deze muziekmiddagen  
€	3,00.	Dit	is	inclusief	een	kopje	koffie	tij-
dens de pauze. Wilt u zeker zijn van een 

plaats dan kunt u deze reserveren door on-
derstaande machtiging in te vullen en in te 
sturen. Vrije inloop is ook mogelijk.

De	Matthäus	Passion
Vrijdag 15 april (14.00 uur/ Venloene G1,2) 
Theo Vossen bespreekt met beelden en mu-
ziek dit meesterwerk van Johann Sebastian 
Bach. Op Goede Vrijdag herdenken we de 
kruisdood van Jezus op de berg van Calva-
rië. De Matthäus Passion is gebaseerd op 
het verhaal over Jezus’ kruisdood volgens 
het evangelie van Matthäus. Bach wilde 
met zijn Matthäus Passion de emotie van 
de mens opwekken om daardoor het lijden 
en sterven van Christus en onze rol hierin 
te duiden en te laten beleven.

De Matthäus Passion is een dramatisch ver-
haal. Listige overheden die Jezus’ dood be-
ramen. Vrienden die niet willen, dat een 
vrouw Jezus’ voeten zalft. Een vriend die 
hem verloochent, een vriend die hem uit-
levert aan de vijand. Als het erop aankomt 
slaan ze allen op de vlucht. Jezus voor-
spelt meerdere keren, hoe alles naar zijn 
kruisdood zal verlopen. Geseling, doornen-
kroon, bespotting, dood aan het kruis.

Dimitri	Sjostakovitsj
Woensdag 27 april (14.00 uur/ Venloene 
G1,2) Theo Vossen vertelt over het leven 
en laat u genieten van het werk van de 
componist Sjostakovitsj.

De Russisch componist en pianist Dimitri 
Sjostakovitsj was een muzikaal wonder-
kind. Als zestienjarige speelde hij piano 
in	filmhuizen	en	vaudeville-theaters.	Toen	
hij 19 was studeerde hij met lof af aan het 
Conservatorium van Sint-Petersburg. In die 
periode kwamen onder andere zijn 2e en 3e 
symfonie tot stand, modernistische muziek 
typerend voor de overgangsfase waarin de 
Russische kunst zich bevond en de relatieve 
vrijheid in de nadagen van Lenins politiek. 
Met de komst van Stalin zou dit drastisch 
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veranderen. Dimitri Sjostakovitsj stierf op 
68-jarige leeftijd en kreeg een pompeuze 
staatsbegrafenis in Moskou.

Gepland op vrijdag 13 mei: Inleiding en 
vertoning van de musical West	Side	Story 
op het witte doek.

Aanmelding en betaling door afgifte van deze machtiging

Ik neem deel aan de muziekmiddagen. (Wij doen mee).

Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Tel.nr.: ______________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________

•	□ Ik kom op vrijdag 14 april naar de bespreking met beelden en muziek van de 
Matthäus Passion door Theo Vossen (€ 3,-).
•	□ Ik kom op woensdag 27 april naar de voordracht van Theo Vossen over het muzi-

kale levensverhaal van Sjostakovitch (€ 3,-).
Hierbij verleen ik de penningmeester van SeniorenVereniging Loon op Zand toestem-
ming om het verschuldigde bedrag van mijn bankrekening af te schrijven. 

Bankrekeningnummer: ____________________________   Datum: _____________

Handtekening:  ___________________________________

Vul dit formulier in en geef het tijdig af bij Jan Hertogh, Kloosterstraat 50 of in brie-
venbus 4 in de entree van Venloene of e-mail het naar secretaris@kboloonopzand.nl.

tel.: 0416 - 363 902
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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 telefoonnr: 289231.

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST 
MIDDEN-LANGSTRAAT (ISD)
Zanddonkweg 16, 5144 NX  Waalwijk. Tel. 
671000. De info & adviesbalie is op elke werk-
dag geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Dagelijks 
telefonisch 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.

HET ZORGLOKET
Voor vragen over welzijn, wonen, zorg en jeugd-
hulp, e-mail: zorgloket@loonopzand.nl.

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: Niels Kuijl, 0900-8844, 
e-mail: niels.kuijl@politie.nl.

TANDARTSENPRAKTIJK LOON OP ZAND
E.J. Minnaard, Kamperfoelielaan 1.
Tel. 361529, spoednr. 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, J. Wind, K. de Reuver, M. Duits- 
man: 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.

Zie	ook	pag.	41



70

     
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     Tel: 0416-361386         Mail: info@definancien.nl         Web: definancien.nl 
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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

Marc de Bruin

Schilder voor binnen en buiten
met ruime ervaring.

Vraag vrijblijvend advies!

Mail: mdebruin357@gmail.com
Mobiel: 06-51435864

 

Hoge Steenweg 45, 
5175 AG Loon op Zand 

0416-853526 

info@fysiotherapiedehoogt.nl 
www.fysiotherapiedehoogt.nl 
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PASTORIE H.WILLIBRORD
Pastoor P. Luijckx, tel. 361215 of 06-48919633
Oranjeplein 1, 5175 BE  Loon op Zand  
website: parochiewillibrord.nl.

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

PRIKPOST - 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.

FARENT SOCIAAL WERK
Doelen 2, 5175 CP  Loon op Zand
Tel: 088-0237500
website: www.farent.nl
e-mail: teamloonopzand@farent.nl
Inloopspreekuur di en do van 11.00 tot 12.00 uur

CONTOURDETWERN LOON OP ZAND
Organisatie voor maatschappelijke diensten
Monseigneur Völkerstraat 3, Kaatsheuvel   
Tel: 280280, e-mail: info@contourdetwern.nl 
website: www.contourdetwern.nl

THEBE
Wijkverpleging, begeleiding, voeding en dieet, 
thuiszorgwinkel en personenalarmering.
Lage Witsiebaan 2a, Tilburg. Voor alle diensten 
dag en nacht bereikbaar tel. 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, 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. 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: 362347
Kloosterstraat 50, 5175 BJ  Loon op Zand
e-mail: secretaris@kboloonopzand.nl.
website: www.kbo-brabant.nl.

KUNST LOON OP ZAND
secretaris: Ingrid Dusee-van Iersel, 06-21828300.
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. Voorlopig geen 
inname van boeken mogelijk.
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Voor al uw schilderwerken   

W. VAN EIJNDHOVEN

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

Schilderwerken 

T: 06 12 99 72 40  E: info@dennis-stiphout.nl   
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SENIOREN BILJARTVERENIGING (55+)
Biljarten op maan-, dins-, donder- en vrijdag 
van 13.00-17.00 uur in De Wetering.
Aanmelden bij: J. Kroot, tel: 06-53665385.

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.

BUURTPREVENTIETEAM ‘OUD LOON’
Info: www.oudloon.nl
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 (dames)
Repetitie	woensdag	10.00-12.00	՚t	Maoske.
Info: Wilma van der Sanden, tel: 0416-362625.

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. 
363456 of info@koorvitaminec.nl.

ZANGGROEP	KWINT
Wij zijn een popkoor en repeteren elke don-
derdag van 20.00-22.30 uur online via Jamulus. 
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.

DE ZONNEBLOEM LOON OP ZAND/DE MOER
Secretaris: Mevr. Hennie Ligtvoet, 06-37281946,
Tuinstraat 22, 5175 CR  Loon op Zand.
e-mail: h.ligtvoet@home.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 e-mail: 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 Wetering 
van 19.00 tot 21.00 uur.

BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
De Wetering, tel. 363868. Maandag, woensdag  
en vrijdag van 12.30-17.00 uur. Dinsdag en don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. 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: 757259.
e-mail: vkr.team.loonopzand@gmail.com.

BASISSCHOOL DE VLINDERBOOM
Directie: Anja van Balkom.
Tamboerstraat 1, 5175 TE  Loon op Zand,
mail: info.devlinderboom@stichtingbravoo.nl,
tel: 363432, website: www.devlinderboom.nl.
BASISSCHOOL DE LAGE WEIJKENS
Directeur: Linda Benders.
Doelen 1, 5175 CP  Loon op Zand,
tel: 361594, e-mail: info@delageweijkens.nl.
BASISSCHOOL DE BLOKKENDOOS
Directeur: Ed Verhage a.i.
Ecliptica 26, 5175 XJ  Loon op Zand, tel: 362335,
e-mail: infodeblokkendoos@leerrijk.nl,
website: www.bsdeblokkendoos.nl.
BILJARTEN voor leden BV	 De	 Vriendenkring 
iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.00-17.00 uur bij Cafetaria Lily in de 
Kloosterstraat.
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Profiteer van lage          
hypotheekrente! 

 
 
 
 

10 jaar vast met NHG 
Lloyds Bank  1,50% 
Allianz      1,50% 

20 jaar vast met NHG 
Hypotrust  1,87% 
RABO Bank  1,94% 

30 jaar vast met NHG 
LOT Hypotheken   1,91% 
Lloyds Bank  1,94% 

 
Mediair Financieel Adviesgroep BV 
Bel voor een afspraak aan huis, online  
of op kantoor, ook ‘s avonds: 
 
Tel: 0416-369000 
Email: info@mediair.nl 
 

 
 
Wilt u uw 
overwaarde 
opnemen? 
 
Een ander huis 
kopen? 
 
Verbouwen? 
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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 club-
avond. Vrij boulen voor iedereen: woensdag 
vanaf 13.30 uur en zondag 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 sporthal De Werft, Kaatsheuvel.
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 overboeking 
naar bankrek.: NL80	 RABO	 0129793442 
t.n.v.	Stichting	Rond	de	Toren	o.v.v.	‛Toren-
tje 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.
2022 Uiterste	inleverdatum	kopij
Nr. 8 verschijnt op 4 mei maandag	25	april vóór 19.00 uur
Nr. 9 verschijnt op 18 mei 10 mei vóór 19.00 uur
Nr. 10 verschijnt op 8 juni 31 mei vóór 19.00 uur
Nr. 11 verschijnt op 29 juni 21 juni vóór 19.00 uur
Nr. 12 verschijnt op 20 juli 12 juli 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.

April
15 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 

v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
9e Kaartavond.

22 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur.
10e Kaartavond.

23 Boekenmarkt bij De Wetering van 
10.00 tot 16.00 uur door De Boeken-
bank.

24 Concert Daan van Schaik Jazztrio in 
Het Witte Kasteel om 11.00 uur. Re-
serveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

24 Uno Animo 1 - Roosendaal 1 om 
14.00 uur.

24 De Wetering - Theaterzaal:
‘The Cats in the house’ van 13.30 - 
15.30 uur met afterparty tot 18.00 
uur.

27 Koningsdag - Vrijmarkt bij Het Witte 
Kasteel voor kinderen tot 12 jaar 
vanaf 11.00 uur.

29 Nico Schut rik- en jokerconcours bij 
v.v. Uno Animo om 20.00 uur, Prijs-
uitreiking.

Mei
1 Pauwelswandeling om 10.00 uur van-

af Het Koetshuis bij Het Witte Kas-
teel, Heerlijk Pauwelspad (nieuw).

1 TSC 1- Uno Animo 1 om 14.00 uur, 
Sportpark de Warande, Oosterhout.

1 Popconcert ‘Queen must go on’ in 
De Wetering om 14.00 uur.

4 Herdenking	 Oorlogslachtoffers	 2022	
nabij Horst/Efteling vanaf 18.15 uur.

5 Bevrijdingsdag.
13 Jongerencentrum De Kuip

Alles Kids: Nerds.
14 Informatiebijeenkomst over werk-

groepen t.b.v. de nieuwe Wetering 
om 10.00 uur in De Wetering.

15 Sophia՚s	 Vereniging:	 concert	 in	 de	
serie Verrassende Ontmoetingen 
i.s.m. Harmonie St. Michaël uit 
Thorn in Concertzaal Tilburg om 
14.00 uur.

15 Concert met Tango Y Canciones ‘La 
Vita è Bella’ in Het Witte Kasteel om 
11.00 uur. Reserveren via:
cultuur@hetwittekasteel.nl.

15 Uno Animo 1 - FC Tilburg 1 om 14.00 
uur.

15 Garagesale in diverse straten in Oud 
Loon te Loon op Zand

15 16	 of	 18	 Click	 &	 Collect: Ontdek 
het Brabants Duingoed. Geef je op 
via deze link: https://duingoed.nl/
activiteit/click-collect/

21 Sophia՚s	Vereeniging:
Concert Amiens ECWO.

22 Kunst Loon op Zand 
Jaarlijkse markt ‘Zicht op Loon’.

22 Bavel 1 - Uno Animo 1 om 14.30 uur, 
Sportpark de Roosberg, Bavel.

25 Bibliotheek Loon op Zand - Voorlees-
middag voor peuters en kleuters van 
15.00 tot 15.30 uur.

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