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UITGAAN

SPRAAKVERMAAK  VIERT FEEST: 
50e EDITIE!

‘Maar eens kijken of het aanslaat’ was op 11 november 2007 het 
idee bij de start van zondagmiddagcafé Spraakvermaak. Frans 
Derks was toen te gast en ook burgemeester Gert de Kok, 
pastor Ad van Kuijck en  Twan van Meel van  Albert Hein Made. 
Johan van der Vlist begon die middag aan zijn serie van 32 co-
lumns. De rest is geschiedenis, want zondag 8 maart berei-
ken we een mijlpaal:  voor de 50e KEER is zondagmiddagcafé 
Spraakvermaak open.

Nostalgie
Deze jubileumaflevering wordt een feestelijke editie vol nostal-
gie. Anders dan anders is het een extra lange aflevering.  We be-
ginnen stipt om 13.30 uur,  vanaf 12.00 uur is iedereen welkom 
in de feesttent op het parkeerterrein van café Ons Thuis in Ter-
heijden.  The Original  Victoria Band uit Breda brengt u hier al-
vast in de juiste stemming met hun swingende jazzrepertoire. 
Gasten
Het feest vieren we met de bezoekers en met een groot aantal 
gasten:
Prof. Herman Pleij, cultuurhistoricus, o.a. 
bekend van De Wereld Draait Door en Pauw. 
Welbespraakte Herman Pleij verzorgde per-
soonlijk de inburgeringscursus voor (toen 
nog) prinses Maxima. 
René Bastiaanse komt ook naar het feest. 

Het is al weer even 
geleden, maar we bewaren mooie herin-
neringen aan zijn bijdrage aan Spraakver-
maak in 2009. René Bastiaanse, bekend 
van De Wandeling, neemt op hilarische 
wijze een duik in het Brabantse verleden. 
Marianne Thieme, 

Tweede Kamerlid van Partij voor de Dieren, 
is fotogast. 
Gert de Kok neemt het in de burgemees-
tersquiz op tegen Peter van der  Velden (tot 
1 januari burgemeester van Breda). 
Willy en René van de Kerkhof, samen 

speelden
ze in een 
WK - finale (Argentinië 
1978), samen spelen ze in 
de Spraakvermaak-tweelin-
genquiz.

Wim Daniëls, Theo van Duren en Johan van der Vlist, 
columnisten die alle 3 hun sporen op het Spraakvermaakpodium 
verdiend hebben. 
Carla van Loon is gastpresentator. Carla 
leerde het presentatievak bij Omroep Bra-
bant en is tegenwoordig eigenaar van coa-
chingsbureau Wil&Kunnen. 
The Original  Victoriaband zorgt vooraf, 
in de pauze en na afloop van het programma 
voor de muzikale omlijsting.
Eveline en Mario zingen tussen de pro-
gramma-onderdelen. 
Mix sluit af met het Spraakvermaak-50 lied.
Logistiek.
Bezoekers zijn vanaf 12.00 uur welkom in de feesttent op 
het parkeerterrein van café Ons Thuis in Terheijden. Seizoen-
kaarthouders ontvangen in de tent -indien gewenst- een kaartje 
met hun stoelnummer.  Overige bezoekers kunnen in de tent 
hun losse toegangskaart (€ 2,50) aanschaffen. Voor seizoen-
kaarthouders gaat de zaal om 13.00 uur open; tot 13.15 uur 
kunnen zij hun gereserveerde plaatsen innemen. Voor overige 
bezoekers gaan de zaaldeuren om 13.15 uur open; de dan nog 
vrije plaatsen zijn voor hen beschikbaar. Halverwege het pro-
gramma is er een pauze en we ronden af om ongeveer 17.30 
uur. Daarna is er voor eenieder een gezellige nazit in de tent, 
opnieuw met muziek van  The Original  Victoria Band.
Seizoenkaarten.
In de tent worden tevens seizoenkaarten 2015-2016 verkocht; 
prijs per stuk €15,-. Met deze kaart heeft de bezitter toegang 
tot alle afleveringen in het nieuwe seizoen en ontvangt men t.z.t. 
bovendien een gratis exemplaar van het jubileumboek ‘Vijftig 
keer Spraakvermaak’ dat medio augustus/september verschijnt 
(max. 1 exemplaar per gezin).
Zondagmiddag 8 maart: Spraakvermaak aflevering 50. 
Ontvangst in de feesttent vanaf 12.00 uur,  aanvang stipt 
om 13.30 uur.  Café Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Ter-
heijden.  Zie ook www.spraakvermaak.nl

OPTREDEN COVERBAND SELECTIV

Zaterdagavond 28 februari treedt de Coverband Selectiv  
op in café de Zevende Hemel in Terheijden. Selectiv  is een 
verzameling van ervaren muzikanten uit de regio Oosterhout. 
De basis van Selectiv werd gelegd in 2008 toen er muzikan-
ten bijeen kwamen voor een reünie. Inmiddels is de band een 
ervaren formatie van mensen uit verschillende muziekstromin-
gen en met een uiteenlopend repertoire.  Vandaar dan ook de 
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naam Selectiv. De band is een graag geziene gast in cafés en 
op club-podia. Selectiv bestaat uit Frans van den Berg - gitaar, 
Han van de Sande - drums, Fred Batten - gitaar,  Lucas van Raaij 
- saxofoon, René  Weterings - basgitaar,  Bart Claassen - toetsen, 
Wilma van Tilburg - zang en Jeffrey Beijnon - zang. Ze spelen 
pop-rock-funk-soul en blues.  Selectiv is onderscheidend, net 
wat anders, en toegankelijk voor iedereen. Het optreden begint 
om 21.00 uur en de entree is uiteraard gratis. 
Café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20,  4844CE  Terheijden. 
Tel 076-5932211.

VOCAAL  MANNENKWINTET  LA NOTTE: 
PASTIME  WITH GOOD COMPANY!
Koninklijke muziek bij afsluitend theeconcert in het 
Witte Kerkje

Als welkome afwisseling na alle gezellige carnavalskrakers bie-
den we u op zondag 1 maart a.s. om 15.30 uur een concert 
aan met Koninklijke muziek.
David Cohen-countertenor, Jan Krimp-tenor, Paul Blommae-
rt-tenor, Jan Nobel-bariton en Willem Bouwman-bas komen als 
Vocaal Mannenkwintet La Notte met hun programma ROYAL 
MUSIC naar Terheijden. Het wordt een concert met werken 
van en over koningen, illustere Renaissance-voorgangers van 
onze huidige koning  Willem–Alexander. Zoals het bij konings-
liederen past, zult u een hoog niveau kunnen verwachten. 

Over de componisten en het programma:
Hendrik  VIII,  die naast zijn passie voor vrouwen nog andere 
passies had,  zoals muziek, was een bekwaam musicus en compo-
nist. Op 18-jarige leeftijd componeerde hij het bekende Pastime 
with Good Company,  opgedragen aan zijn toenmalige vrouw 
met wie hij uiteindelijk 24 jaar getrouwd was.  Waar de muziek 
van Henry  VIII  voornamelijk werelds van inhoud is, is die van 
de Portugese Koning Joao IV voornamelijk religieus getint. De 
muzikale carrière van de Engelse Dowland verliep via Duitsland, 
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het Deense Hof en terug in Engeland om daar te eindigen als 
een van “Her Majesty’s Lutes”. Aan het 19e eeuwse Zweedse 
hof was Prins Gustaaf als componist zeer actief. Hij schreef vele 
4-stemmige romantische liederen. Dan als laatste de Italiaan Ge-
sualdo, Principe da  Venosa, een jaloers en moordzuchtige man, 
maar toch moet het een innerlijk fijnzinnige man geweest zijn, 
anders had hij niet zulke prachtige 5–stemmige madrigalen kun-
nen componeren.
Vier qua persoonlijkheid totaal verschillende componisten en 
dus ook totaal verschillende muziek. Het belooft een afwisse-
lend concert te worden.  Over de kwaliteit van de muziekuit-
voering hoeven we niet veel te zeggen. Het wordt zoals deze 
musici zeggen:  “Pastime with Good Company!”
Verdere info over La Notte: https://www.facebook.com/kwin-
tetlanotte/info
Adres:  Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden.  Aanvang: zondag 
1 maart 2015, 15.30 uur. Entreeprijs: € 6,00 / kinderen t/m 12 
jr. gratis, evenals de thee in de pauze. Bij de uitgang heeft u de 
mogelijkheid een extra bijdrage te leveren. Daarmee hopen we 
dat de concerten kunnen blijven voortbestaan.  Volgend jaar de 
40ste serie!!
Inlichtingen en plaatsen reserveren: Commissie Kerkconcerten 
Terheijden Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter, 076-5931177; 
e-mail: agaath@kaasschieter.org 
Wilt u informatie over de concerten per e-mail ontvangen? Laat 
ons dit s.v.p. weten.

LENNY KUHR  KOMT NAAR  TERHEIJDEN

De Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden is bijzonder 
verheugd dat Lenny Kuhr het  Witte Kerkje heeft opgenomen in 
haar muzikale toer door Nederland met haar nieuwe program-
ma  “Wie ben je” en wel op zondag 29 maart a.s. om 15.00 uur. 
Lenny heeft na enige jaren afwezigheid nu een bijzonder pro-
gramma vol spiritualiteit, humor en vitaliteit. Mede daarom heeft 
zij gekozen voor een toer langs diverse kleinere locaties waar-
onder kerkjes. In  ‘Wie ben je’ vertelt Lenny het verhaal van 
haar stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken, laat 

staan zingen en het 
duurde acht jaar 
voor haar stem ge-
heel hersteld was. 
Ze vertelt en zingt 
over het proces dat 
je doormaakt als 
je iets wezenlijks 
kwijtraakt, bijvoor-
beeld je stem, je 
baan,  je huis,  je toe-
komstperspectief of 
een dierbare.
Over de machte-
loosheid, de woede, 
de pijn, de aanvaar-
ding en de weg om-
hoog naar essentië-
le inzichten.  
Samen met Cor 
Mutsers op gitaar 

en waar het kan met Mischa Kool, basgitaar, neemt Lenny Kuhr 
je mee op een spannende, ontroerende en inspirerende reis 
naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben je’. Er is nog een be-
perkt aantal kaarten beschikbaar.  De toegangsprijs bedraagt 
€ 15,-. Stuur een email aan info@wittekerkjeterheijden.nl en 

vermeld  uw  naam en adres en het aantal gewenste  kaarten. 
U krijgt dan informatie over de betaling  waarna de kaarten 
worden toegezonden.  Telefonisch bestellen kan ook.
St. Exploitatie  Witte Kerkje,  Jan  Vonk  06-27021028, 
www.wittekerkjeterheijden.nl 

KONINGSDAG  TERHEIJDEN  2015
 

Nu carnaval weer achter de rug is, maken wij ons op voor Ko-
ningsdag 2015!  Dit jaar zal dit gevierd worden op maandag 
27 april. 
Het programma is zo goed als bekend. De dag begint al vroeg, 
want om 7.00 uur zal er op verschillende plaatsen in  Ter-
heijden reveille geblazen worden.  Vanaf ongeveer 9.30 uur be-
gint het fiets versieren bij basisschool De Zeggewijzer, waarna 
om 10.00 uur de ver-
sierde fietstocht naar de 
Schans start. Er zijn weer 
veel mooie prijzen voor 
de mooist versierde 
fietsen. En de fietstocht 
is natuurlijk weer gratis. 
Ook dit jaar vinden weer 
alle activiteiten aan het 
begin van de Schans 
plaats (het terrein voor 
de kiosk). Dus om ca. 
10.30 uur vindt hier dan ook de aubade plaats, waar daarna 
de ballonnen opgelaten worden voor de ballonnenwedstrijd.  
Ook het spektakel Glij em erin is dit jaar weer op de Schans 
en wordt georganiseerd door Heijnevent.  Vanaf 13.00 uur kan 
er met een bootje naar beneden gegleden worden!
Ook rondom de Schans worden er weer diverse activi-
teiten georganiseerd voor de jongste jeugd.  Vanaf 13.00 
uur starten we met leuke spelletjes,  staan er luchtkus-
sens klaar,  kun  je jezelf laten schminken en nog veel 
meer.  Alle activiteiten zijn natuurlijk ook weer gratis!  
Dus  kom  gezellig langs op de Schans en doe lekker mee.  
Als er kinderen zijn die hun spulletjes willen verkopen, kan dat 
ook op het voorste gedeelte van de Schans (bij de kiosk). Er is 
gelegenheid vanaf 12.30 uur je kleedje weg te leggen en je spul-
letjes te verkopen.
Om 17.00 uur zijn de activiteiten voor de jeugd ten einde.  
We hopen  er samen met jullie een prachtige dag van te maken.  
Dus doe mee met de activiteiten of kom gewoon gezellig kijken 
op de Schans!
Stichting Oranje Comité Terheijden

DRIMMELENS  TALENT -  VLUCHTWEG: 
DE ARTIESTEN
 

Nog ruim 2 maanden 
en dan is het 70 jaar ge-
leden dat de Tweede 
Wereldoorlog ten ein-
de kwam. Dit heuglijke 
feit wordt gevierd op 5 mei 2015, maar Drimmelen Connect! 
gaat er al op gepaste wijze bij stilstaan op 4 mei 2015. We 
zullen dit doen d.m.v. het Vier-5 mei Event:  Vluchtweg. Zoals 
eerder aangekondigd zullen we deze activiteit laten plaatsvin-
den op maandagavond 4 mei. Het belooft een indrukwekkend 
event te worden, wat mogelijk is geworden door de mede-
werking van vele sponsoren en ook door de belangeloze me-
dewerking van vele artiesten uit de gemeente Drimmelen.  



 
  

 5

De avond zal aanvangen na de plaatselijke dodenherdenkingen 
in de  diverse dorpen binnen de gemeente Drimmelen.  Te voet 
zullen we vanaf de verschillende herdenkingsplaatsen wandelen 
naar de loods van de Fa. Rasenberg gelegen aan de Wildestraat 
tussen Hooge Zwaluwe,  Wagenberg, Made en Terheijden. De 
artiesten zullen niet alleen live optreden tijdens het event in de 
loods, maar zullen ook te horen en zien zijn d.m.v. filmbeelden 
die vooraf op diverse locaties zijn opgenomen.  Een aantal ar-
tiesten heeft ook al meegedaan tijdens  The Passion in 2013.  Zij 
zijn erg enthousiast en willen graag weer optreden tijdens het  
Vier-5 mei Event van dit jaar. Naast deze “Passion” artiesten, 
zoals Mario, Collin, Eveline en Koen, hebben we nu ook Niels, 
Ilonka, Bo en Anique gratis kunnen “contracteren”.  Samen zul-
len deze 4 vrouwen en 4 mannen ons ongetwijfeld beroeren 
met  gepaste zang en toneel.  Binnenkort geven we u meer in-
formatie over de “nieuwe” artiesten. Nu stellen wij eerst graag 
de “oude artiesten met Passion-ervaring”  nog eens aan U  voor.  
Beroemd in Wagenberg en verre omstreken is Mario. Mario de 
Groot is geboren met een passie voor zingen. Al op jonge leef-
tijd zong hij op school, in theater- en musicaluitvoeringen. In zijn 

pubertijd heeft hij weinig met zijn zangta-
lent gedaan, omdat daarvoor de moed ont-
brak. Op latere leeftijd heeft hij de draad 
weer opgepakt en deed hij auditie voor 
een theater/dinershow in Eindhoven. Hij 
werd aangenomen en sindsdien is hij met 
zingen niet meer te stoppen. Mario maakte 
deel uit van de groep die zich The Show 
Factory noemt en gezamenlijk waren zij 
zeer actief tijdens dineravonden, feesten 
en andere evenementen.  In de loop der 

jaren is Mario een veel gevraagd feestzanger waardoor hij met 
name die bekendheid geniet, echter brengt hij ook zeer mooie 
luisterliedjes en swingende muziek van bijvoorbeeld geweldige 
artiesten als Michael Bublé. Ongetwijfeld zal hij, zoals in  The 
Passion, weer schitteren tijdens zijn rol van Maurits in het  Vier-5 
mei Event Vluchtweg. Naast Mario zal ook Collin weer acte de 
presence geven. Met zijn geweldige stem  vertolkt hij de rol van 
Karel. Collin van Mook is geboren en 
getogen in Made. Hij heeft praktisch 
in alle feestzalen rond Breda en daar-
buiten opgetreden. Een van zijn hoog-
tepunten was het optreden tijdens 
de door Omroep Brabant georgani-
seerde Brabant Party.  Collin heeft 
inmiddels ook diverse muziekalbums 
uitgebracht, die een aanrader zijn om 
naar te luisteren. Met deze brede er-
varing mag Collin dan ook zeker niet ontbreken bij  Vluchtweg. 
Zanger en bassist Koen Schippers komt uit Drimmelen-dorp. Bij 
het horen van zijn krachtige stem vergeet je bijna adem te ha-

len. Vele malen heeft hij opgetreden met de 
coverband SOC. SOC was als coverband 
en rockband de winnaar van de door Om-
roep Brabant uitgezonden  The Clash of the 
Cover Bands 2012.  Zoals waarschijnlijk be-
kend is, bestaat SOC sinds enkele weken 
niet meer en zijn de bandleden ieder hun 
eigen weg ingeslagen. Naast Koen zal ook 
oud-SOClid Ilonka optreden tijdens het 
Vier-5 mei Event. Koen zal de rol gaan spe-
len van Sam. Ongetwijfeld is bij iedereen 

nog de hoofdrol bekend van Eveline van  Wijk uit Terheijden 
tijdens de Passion. Daar nog optredend als een jonge vrouw gaat 

vervolg op pagina 8
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TIEN JAAR REIMUS MAKELAARDIJ EN OPENING NIEUW KANTOOR

Op 1 maart 2005 is het allemaal begonnen:  Jacks lang gekoesterde wens om makelaar te worden wordt werkelijkheid. Een kan-
toor van 3 x 2 meter en een fraaie website zijn het begin van Reimus Makelaardij en Hypotheken.  Alhoewel het in die tijd 
door allerlei omstandigheden best wel een moeilijke start was, heeft Jack nooit enige belemmering gevoeld om zijn hart te volgen. 
Naast een pittige studie en een gezin in zijn eentje draaiende houden werd er druk nagedacht over logo’s, huisstijl, klantenwerving, 
enzovoort.

Gedrevenheid, daadkracht, maar vooral een behoorlijk dosis positivisme en enthousiasme 
hebben bij Jack de moed er altijd ingehouden. Naast zijn inzet werd hij gesteund door de 
mensen om zich heen. Mirjam, zijn partner met zelf een drukke baan en een gezin, droeg, 
weliswaar op de achtergrond, haar steentje bij. De administratie (maar ook af en toe een 
stapel strijk) nam zij vanaf het begin voor haar rekening, zodat Jack zich zo veel mogelijk 
kon richten op zijn studie en de groei van zijn nieuwe bedrijf.
Jack komt van origine uit het verzekeringswezen en kon deze ervaring goed gebruiken om 

mensen te adviseren en begeleiden bij het afsluiten van een hypotheek. De eerste klanten kwamen met name voor hypotheekadvies, 
maar al snel kondigde de eerste huizenverkoper, of liever verkoopster zich aan.  Zij had een appartement in Breda, wat ze wilde 
verkopen om in  Terheijden samen te gaan wonen. Jack was helemaal in zijn element:  nú werd het echt!
Zelfs op vakantie in Frankrijk gingen de zaken gewoon door (“En dat is in al die jaren niet veranderd”). Na druk onderhandelen 
vanaf de camping naar Nederland  verkocht Jack het appartement van de dame uit Breda. Reden voor champagne! 
Na enkele maanden verbouwen verhuisde Jack van zijn kamertje boven naar zijn omgebouwde garage. Een heus kantoor, met bu-
reau en een spreektafel. Regelmatig moesten de dossiers vanwege ruimtegebrek even verdwijnen naar de woonkamertafel, maar 
dat deed niet ter zake. Het kantoor met eigen ingang en bel werd door opvallend veel mensen gevonden. Het enige wat ontbrak 
was een etalage voor de woningpresentaties,  maar door de nodige inventiviteit werd deze gevonden en gehuurd bij particulieren 
in de Raadhuisstraat. 
De eerste 5 jaren was dit kantoor aan huis een prima oplossing,  maar door het toenemend aantal klanten groeide ook het aantal 
dossiers en werd de ruimte in de Hulsdonk toch eigenlijk wel krapjes. De woonkamer werd er steeds vaker bij betrokken en de 
tijd was rijp voor nieuwe ontwikkelingen.  Ook de veranderende privé-omstandigheden waren een reden om na te denken over een 
volgende stap.  Jack stond voor een moeilijke keuze:  “Ga ik op deze manier,  met mijn kantoor aan huis wat me niks extra’s kost, 
nog door of trek ik de stoute schoenen aan en ga ik op zoek naar een ruimte buiten de deur met alle risico’s van dien?” Positief als 
Jack altijd is, besloot hij dat dit een uitgelezen moment was om zich in het dorp te gaan vestigen.
Een mooie ruimte (Hoofdstraat 8A), 3x zo groot als het kantoor aan huis, werd al snel gevonden en Reimus Makelaardij en 
Hypotheken was een feit,  midden in  Terheijden.  Kantoor met meer ruimte en mét etalage! Mirjam moedigde deze stap aan door 
toe te zeggen om 2 dagen per week mee te gaan draaien in de makelaardij.
De twijfel of dit een goede stap was,  werd al heel snel weggehaald door alle fijne reacties van vele klanten en inwoners van Ter-
heijden en omstreken. Het vertrouwen in een positieve toekomst, ondanks de crisis, heeft Reimus Makelaardij hiermee zeker 
uitgedragen.  Wat mooi is,  is dat je op zulke momenten denkt:  “Had ik dit maar veel eerder gedaan.”
Jack komt er in de loop der jaren wel steeds meer achter, dat zijn hart toch echt wel in de makelaardij ligt en verwijst zijn klanten 
voor hypotheekadvies graag door naar banken en hypotheekadviseurs waarmee hij goede ervaringen heeft.  Reimus Makelaardij en 
Hypotheken wordt steeds meer Reimus Makelaardij.
Wat er gebeurde in het kantoor aan de Hulsdonk herhaalt zich weer (inmiddels bestaat Reimus Makelaardij bijna 10 jaar). Het 
kantoor aan Hoofdstraat 8A wordt een beetje te krap.  Voor een kop koffie moeten de klanten aan de kant gaan om bij de kof-
fie-automaat te kunnen. 
Al geruime tijd staat het pand, bekend als “De Zwarte Kat’,  aan de overkant van de Hoofdstraat te koop. Op enig moment komt 
Jack thuis en zegt:  “Ik heb wat bedacht.  Ik denk dat ik de Zwarte Kat ga kopen.”  Mirjam antwoordt gekscherend:  “Natuurlijk Jack, 
moet je zeker doen!” Maar… feit is nu wel, dat ‘de Zwarte Kat’ inmiddels een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan en Jack 
wederom een grote stap heeft gemaakt.
Sinds enkele weken heeft Reimus Makelaardij  haar intrek genomen in het prachtige nieuwe en ruime kantoor aan de Hoofd-
straat 35 in  Terheijden.  Jack en Mirjam hopen hier nog jaren vooruit te kunnen,  maar vooral ook dat mensen hun weg blijven 
vinden en gemakkelijk binnen stappen voor vragen, een praatje of een kop koffie. En het liefst natuurlijk om een woning te verkopen 
of aan te kopen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om! 
Het nieuwe kantoor is uitgerust met een grote werktafel met 
ruimte voor een aantal werkplekken en een aparte tafel voor de 
gesprekken met klanten. 
Wat opvalt, is dat je je direct thuis voelt in dit prettige nieuwe 
kantoor.  Aan Jack en Mirjam zal het niet liggen.  De geweldige 
uitstraling, toegankelijkheid en klantgerichtheid zijn een ideale 
mix om te kiezen voor Reimus Makelaardij als het gaat om 
verkopen, aankopen, verkoopstyling en/of taxaties.
Jack en Mirjam zijn bijzonder trots op hun nieuwe kantoor en 
willen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan en de officiële 
opening alle belangstellenden uitnodigen om een kijkje te komen 
nemen. Op zaterdag 7 maart staat tussen 13.30 uur en 16.00 uur 
de deur aan de Hoofdstraat 35 in  Terheijden open en bent u van 
harte welkom. TOT ZIENS!

Foto: René Schotanus
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Hoofdstraat 35 - 4844 CA TERHEIJDEN - 076 5933134 
www.reimus-makelaardij.nl - info@reimus-makelaardij.nl 

 
 

Dat vieren wij graag samen met u! 
U bent van harte welkom om op 

zaterdag 7 maart aanstaande 
tussen 13.30 en 16.00 uur 

-onder het genot van een hapje en drankje- 
 een kijkje te komen nemen in  

ons nieuwe kantoor.  
Graag tot 7 maart!  

Jack Reimus & Mirjam Schrauwen 

 
 

Jack Reimus is binnenkort 10 jaar uw 
makelaar in Terheijden en omstreken. 

Tevens openen wij officieel ons nieuwe  
kantoor aan de Hoofdstraat 35 te Terheijden. 
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TERUGBLIK

zij nu tijdens Vluchtweg de rol spelen van Esther van Drimmelen, 
de moeder van de hoofdrolspeelster Eva van Drimmelen. Eveli-

ne geeft individuele lessen en zangclinics 
in haar eigen zangschool “Eveline”, waar-
bij zij vooral gericht werkt op de zang-
techniek (ademhalingstechniek, interpre-
tatie) en performance. Eveline geeft les 
in pop, rock, jazz, soul, R&B, country en 
musical. Eveline heeft ook een eigen CD 
uitgebracht onder de naam Feel the Love. 
Stichting Drimmelen Connect! neemt 
haar naam serieus door o.a. bovenstaan-

de artiesten, wonende in 4 dorpen binnen Drimmelen, met  de 
wandelstoeten uit 4 dorpen samen te brengen naar een cen-
traal punt ter herdenking en viering van het  Vier-5 mei Event. 
Graag zien wij vele inwoners tijdens deze unieke gebeurtenis!                                                  
Foto’s: Mea-lux fotografie

DE  WINDHOEK LUIDT CARNAVAL IN MET 
SUPERGEZELLIG FEEST
 

Met een supergezellig feest werd op vrijdag 13 februari Car-
naval ingeluid op openbare ba-
sisschool De Windhoek. Op het 
programma stonden onder an-
dere een modeshow, een spel-
letjescircuit en een playback-
show.  Prins Pierre II en zijn ge-
volg kwamen traditiegetrouw 

op bezoek.  De Prins  deed enthousiast mee tijdens de 
spelletjesochtend.  Natuurlijk werd er gehost op de aan-
stekelijke carnavalsklanken van hofkapel KieleKiele.  
Goedgemutste carnavalsvierders
Een bont gezelschap prinsessen, ridders, piraten en andere vro-
lijk uitgedoste Carnavalsvierders kwam ’s ochtends vroeg samen 
in de hal van De Windhoek. De stemming zat er vanaf het be-
gin goed in.  Speciale gasten waren de leerlingen, leerkrachten 
en hulpouders van openbare basisschool ’t Klaverblad die uit 
Drimmelen waren overgekomen om samen carnaval te vieren.  
In de schijnwerpers
Het feest ging meteen goed van start met een modeshow. Er 
was voor de gelegenheid een heuse catwalk aangelegd. Vol 
trots showden de leerlingen hun carnavalsuitdossing. De kin-
deren hadden duidelijk hun best gedaan om er zo feestelijk 
en origineel mogelijk uit te zien. Dat moest vastgelegd wor-
den!  Van alle groepen werd daarom een groepsfoto gemaakt.  
Spelletjesparcours
De school was voor het Carnavalsfeest veranderd in een groot 
spelletjesparcours. In de lokalen konden de kinderen spelletjes 
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doen, zoals een uitgebreide hindernisbaan, stoelendans, torens 
bouwen, sjoelen, spekhappen en ring werpen. Dankzij de hulp 
van de vele ouders die de spelletjes begeleidden,  was deze spel-
letjesochtend mogelijk.
Hoog bezoek

Naar de komst van Prins Pierre II en zijn hofhouding werd 
erg uitgekeken op De Windhoek. Om 10 uur was het einde-
lijk zover. Het prinselijk bezoek werd muzikaal aangekondigd 
door hofkapel KieleKiele. Er werd volop gehost in de hal 
van de school. Directeur Marc Embregts heette Prins Pier-
re II en zijn gevolg van harte welkom op  De Windhoek. De 
Prins ontving een onderscheiding, die door de leerlingen was 
gemaakt. De ketting was een verwijzing naar het carnavals-
motto: ‘Haande op mekaor vur 55 jaor’. Op zijn beurt huldig-
de de Prins lnge en Chris, respectievelijk voorzitter en lid van 
de Ouderraad, en juf Simone. Zij hadden veel tijd gestoken in 
de voorbereiding van het goedgeorganiseerde Carnavalsfeest. 
Sport en spelen

Terwijl de 
kinderen 
hun spel-
letjes-
parcours
vervolg-
den, na-
men Prins 
Pierre II 
en zijn ge-
volg een 
kijkje bij 
de spelle-

tjes.  De Prins was een sportieve carnavalsvorst die meedeed 
aan onder andere het prop gooien en het spekhappen. Het be-
zoek werd in stijl afgesloten,  hossend op de aanstekelijke mu-
ziek van de hofkapel.
De Carnavalsviering eindigde ’s ochtends traditiegetrouw met 
een optreden van alle leerkrachten, de leden van de ouderraad 
en de hulpouders. Het was het perfect einde van een superge-
zellige Carnavalsochtend op De Windhoek. 
Middagprogramma
De jongste leerlingen konden vrijdagmiddag bijkomen van een 
heerlijke Carnavalsochtend. Maar de leerlingen van groep 5 tot 
en met 8 waren nog lang niet uitgefeest! Zij gingen ‘s middags 
onverminderd enthousiast door met Carnaval vieren op school.  
Laat maar (uit)waaien!
De middag  begon met een playbackshow. Er werd gedanst op 
bekende Carnavalskrakers en op danshits.  De deelnemers waren 
allemaal zo goed dat er niet één winnaar kon worden gekozen. 
Na de playbackshow konden de leerlingen lekker uitwaaien op 
het schoolplein.  Het was heerlijk zonnig carnavalsweer.  Ze von-
den het ballonnenspel zo leuk dat ze telkens een nieuw potje de-
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den.  Ongelofelijk, de energie die de kinderen nog over hadden 
na een dag feesten.  Tot slot was er nog tijd voor popcorn en een 
glaasje drinken, waarna het hoog tijd was om naar huis te gaan.  
Op OBS De  Windhoek werd Carnaval ingeluid met een su-
pergezellig feest, samen met Prins Pierre II en zijn hofhouding 
en OBS ’t Klaverblad uit Drimmelen. Hierna kon het Carnaval 
officieel beginnen! 

VEUL LEUT IN ‘T ZEGGEHOK! 
De sleutel van de Zeggewijzer overhandigd aan de 
prins en prinses

Een week lang is 
de sleutel van de 
Zeggewijzer niet 
in het bezit van de 
directeur van de 
school maar in handen van de leerlingen!  Vrijdagochtend 13 
februari werd de sleutel officieel overhandigd aan de prins en 
prinses van de raad van 11 van de school. Daarna ging het car-
navalsfeest op school officieel van start!
Samen een feestje bouwen
Een feestje bouwen kunnen ze wel op De Zeggewijzer,  het be-
gon ’s ochtends op het schoolplein. Om 8.15 uur schalde de 
muziek over het plein en kwamen de leerlingen prachtig uitge-
dost het schoolplein op. Om half negen ging iedereen naar zijn 
eigen  klas en  werden de prachtige outfits bewonderd.  Ook 
alle leerkrachten hadden hun best gedaan en dat wordt altijd 
erg gewaardeerd! 
Overhandigen van de sleutel

Aan het eind van de ochtend kwamen alle groepen samen in de 
aula; het Zeggehok. De jeugdraad werd officieel onthuld! Eén 
voor één werden ze voorgesteld en kregen ze een luid applaus. 
Daarna volgde nog een jaarlijks terugkerend officieel moment: 

de sleutel van de school werd door directeur Léon Ligthart 
overhandigd aan de prins en prinses. De prins en prinses spra-
ken het publiek toe en daarna was het duidelijk: het feest kon 
beginnen!

Pannenkoeken smullen
In polonaise terug naar de lokalen, want eerst moesten de lege 
buiken worden gevuld. Er stonden heerlijke pannenkoeken op 
het menu! Samen eten in de klas was ook heel gezellig, dat was 
duidelijk te merken aan het gezellige sfeertje op school. Na de 
lunch kwam Prins Pierre II en zijn gevolg een bezoek brengen. 
Toen zij binnenkwamen was het direct een feestje en werd de 
polonaise ingezet. Het was volop hossen in het Zeggehok!
Diverse optredens en een show
Na het vertrek van de Prins kon het middagprogramma van 
start gaan. Er waren geweldige optredens van leerlingen uit di-
verse groepen en meneer Raymond leidde de ‘knock out show’. 
Voor deze show kregen de leerkrachten allerlei vreemde op-
drachten. En de kinderen mochten van tevoren aangeven wie er 
zou winnen. Een hilarische en grappige show!

Opeens was het twee uur,  het carnavalsprogramma was afgelo-
pen. Het was een heerlijke vrijdag de dertiende;  geen ongeluks-
dag maar een leutige Carnavalsdag op De Zeggewijzer!

CARNAVALSOCHTEND OP DE ELSENHOF

Afgelopen vrijdag de 13de 
was alles behalve een onge-
luksdag op BS De Elsenhof. 
Deze ochtend vierden alle 
kinderen namelijk carnaval.
De groepen 1 t/m 8 had-
den klassikaal leuke optre-
dens voorbereid en gaven 
om beurten een enthousi-
aste voorstelling.  De oudervereniging die deze ochtend mede                                                                             
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Fotocollage optochten Terheijden, gemaakt door Marc van der Zanden
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                                                                 Foto’s:  Angelique Klomp 

had georganiseerd, had voor de leerkrachten ook nog een ver-
rassing in petto. Onder luid applaus van alle kinderen mochten 
zij kun kunsten laten zien tijdens een traditioneel wedstrijdje 
hoelahoepen.  Bij dit hilarische spektakel  kwam juf Rosie als 
winnaar uit de bus.
Na het hossen zijn de groepen 1 t/m 3 verder gegaan met ver-
schillende activiteiten (stoelendans, cake versieren, mini disco,  
carnavalsmasker maken). 
Er was zelfs een clown die 
de kinderen heeft geleerd 
hoe ze ballonfiguren moes-
ten maken. De bovenbouw 
was op dat moment getui-
ge van de installatie van de 
jeugdraad. En dit gebeurde 
allemaal onder een toe-
ziend oog van Prins Knillis 
dun Irste en zijn gevolg. Uit 
betrouwbare bron weet ik 
dat de Raad van Elf ook dit 
jaar weer ontzettend geno-
ten heeft van  alle festivitei-
ten op BS de Elsenhof.

UITSLAG  GROTE OPTOCHT 
ERPELROOIERS

Wagen
1 CV de Wagenmenners - Na 50 jaar hebbe wai ut nog lang nie 
gat
Groep
1 CV de Schuimbrouwers - We zittu in de put mar, webbe ut 
nog lang nie gat
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2 CV de Kliekjes - Webbe ut nog lang nie gat, en zen deeze po-
sitie nog lang nie zat                                
3 CV de Babbelaars - (wereld)vrede hebbe wai al lang nie meer 
gat, die oorlogen zijn wai meer dan zat 
4 CV  Vin ik leuk - Webbe ut nog lang nie gat, wai doen nog un 
rondje 
5 CV Radeloos - Hoezo gehad? Future carnaval 
6 CV Ut  Volgende Rondje - Ok niks = Weinig 
7 Ut Spulleke - Webbe ut nog lang nie gat, want we zijn nogal 
lang van stof  
8 CV de Palmkus - Wai zen dur onderstebove van! 

9 Meskes van dun Leut - Wai hebbuh ut al wel, gat in ons haand 
10 Neu Neu Neu - Webbe ut nog lang nie gat, wij laten 
Wagenberg niet vergrijzen 
11 CV De Vroege Erpels - Webbe ut nog lang nie gat……meej 
Zwarte Piet 
12 CV de Boefkus - Webbe ut nog lang nie gehad, daarom goan 
we me ons alle op pad
Individueel
1  Buurman & Buurman - Webbe ut nog lang nie gat, wai draaie 

ut andersom 
2  Jeroen & Jeroen - 
Webbe ut nog lang 
nie gat, ut is WEER 
zover 
3  De Jantjes - Webbe 
de platte grond veur 
nieuwbouw 
4  CV  Wai zen dur 
nog lang nie uit - 
Webbe ut nog lang 
nie gat, want thee 
zunne tijd nodig 
5  Stoffer en Blik - 
Webbe ut nog lang 
nie gat 
6  CV de 
Stekkerdoose - Wai 
daanse dur want 

webbe ut nog lang nie gat 
7  CV de Hama`s - Wai hebbuh ut allang gehad in 
Erpelrooiersland    
8  Vur dun Leut - Vor dun 4e x in dun optocht en webbe ut nog 
lang nie gat 
9  Duo Ragebol - Onno heggut nog laang nie gehad,  want elke 
toybooi is op zoek naar z`n gat

“Het vertrouwen dat 
nabestaanden je geven om 

het afscheid samen met 
hen vorm te geven is een 

groot goed. Zorgvuldig en 
zorgzaam, maatwerk in 
alle opzichten voor een 

passend afscheid.”  

Ronald de Kanter 
Uitvaartverzorger

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N

Een financiering mogelijk tot 80% van de marktwaarde.
Uw bedrijfshypotheek gescheiden van uw huisbank tot  
€ 2.500.000, -.
Een maximale lineaire aflostermijn van 25 jaar.
Scherpe tariefstelling.

Hoofdstraat 7
Terheijden
076-88 84 622 of  
info@planvisie.nl

Nu: Oriëntatiefase inclusief QuickScan met een voorlopig  
voorstel € 250, - excl. BTW. (agrarische bestemming niet mogelijk)

Voordelen van de MKB bedrijfshypotheek

Onderneem met vrijheid en regel uw bedrijfshypotheek bij 
PlanVisie.
U kunt uw bestaande bedrijfshypotheek ook oversluiten.  
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UITSLAG  KINDEROPTOCHT 
ERPELROOIERS 

Kleine groepen
1 CV de Tijdreizers - Webbe oos tijd nog lang niet gat
2 De Cow-girls - Webbe ut nog lang nie gat
3 Freek, Jade, Ingeborg en Julia - De jeugd is ons soms zat, maar 

webbe ut nog lang nie gat

Grote groep
1 CV D’un Impiepers - Webbe ut nog lang nie gat, webbe nog 

scheetjes zat
Wagens 
1 D’un benduh voan ellenduh - De kat heb ut nog lang nie gat,  
maar wai zijn nie vu run gat te vangen
2 De Gatjes - Webbe ut nog lang nie gat ook al zie je ons gat

CARNAVAL IN ERPELROOIERSLAAND
Webbe ut nog lang nie gat

Carnaval 2015 is in  Wagenberg weer een 
geslaagd feestje geweest . Vrijdag 13 feb. 
werd op basisschool de Elsenhof  tijdens 
de carnavalsviering door Prins Knillus 
dun Irste de jeugdraad geïnstalleerd, ’s 
middags was er een loterij afgewisseld 
met optredens van de Groete, Hang en 
Sluitwerk en de Leutband  voor de senio-
ren in Plexat.  ‘s Avonds was er in de Ruif 
het Erpelrooiersbal met vrolijke klanken 
van DJ  Jan,  ‘t Hoogtepunt en de Leutband.  Rond 22.30 uur 
kwam burgemeester Gert de Kok om een burgemeesterspen-
ning uit te reiken. Dit jaar was Jan Broeke de gelukkige die hem 
in ontvangst mocht nemen vanwege zijn jarenlange inzet voor 
carnaval. Zo bouwde hij 45 keer met CV de Fijnproevers aan 
prachtige creaties voor de optocht en de laatste 5 jaar is hij ju-
rylid van de optocht. Hiervoor is het comité hem zeer dankbaar. 
De zaterdag begon met een pannenkoekenfestijn op het  Van 

Samen uit,
  samen thuis

JaapRasenbergBouw.nl

  samen thuisJ
Bouwen aan de toekomst



 15

den Elsenplein, georganiseerd door de Raad van Elf. Het was 
weer een geslaagd festijn. Na het voorstellen van de jeugdraad 
kon om 14.00 uur de Kinderoptocht van start. Ongeveer 50 
kinderen hadden prachtige creaties gemaakt.  Petje af jongens en 
meisjes, jullie hebben allemaal weer goed jullie best hadden ge-
daan.  De zaterdag werd afgesloten met een gezellige jeugddisco. 
Op zondag begonnen we de dag met de carnavalsmis, georgani-
seerd door de Leutband.  Tijdens  deze mis werd de raadspen-
ning uitgereikt, dit jaar mocht Peter van Oers hem in ontvangst 
nemen. Na de mis was er nog even tijd voor een kopje koffie 
of thee.
Na de sleuteloverdracht en het woordje van Prins Knillus dun 
Irste kon dan eindelijk de optocht van start gaan en het bijzon-
dere van deze optocht was dat de prins dit jaar op de prinsen-
wagen mee in de optocht ging.  Wat hebben we weer kunnen 
genieten van al die prachtige creaties en voordrachtjes, zelfs de 
zon straalde ervan.
Dinsdag tegen de klok van 13.00 uur waren we te gast bij Ba-

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 



16



 17

Waardebon

50%
KORTING

voor 50% korting op 3 producten van de 
groenten- en fruitafdeling

• Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo van 
woensdag 25-02 t/m dinsdag 10-03 2015.

• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt voor 3 stuks of 3 verpakkingen met 

groenten of fruit.

op 3 producten van de 

groenten- en fruitafdeling.

8 718452 030965

van Meerendonk
Terheijden:  Hoofdstraat 61                

Bij Jumbo ligt het versplein vol met groenten 
en fruit. Gegarandeerd vers, want we 
besteden veel aandacht aan kwaliteit. 
Tegen inlevering van deze waardebon krijgt 
u nu 3 producten naar keuze van onze 
groenten- en fruitafdeling voor de helft 
van de prijs. Zo is gezond genieten wel heel 
voordelig!

Vers is ook
écht vers!

Ontdek onze unieke versgarantie op jumbosupermarkten.nl
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TERUGBLIK  TRAAIE’S  GOT  TALENT

Veel zenuwachtige artiesten waren er dinsdagmiddag 17 febru-
ari (carnavalsdinsdag) aanwezig in café de Zevende Hemel. De 
eerste editie van Traaie’s Got Talent had 3 kleine deelnemers 
en 7 al wat oudere en wat meer ervaren deelnemers. Riny en 
Pascal beten, met een nummer van de gebroeders Co en het 
NAC-lied, de spits af en kregen het publiek al aan het meezingen 
en aan het dansen. Brandon de  Vries had een spetterend break-
dance nummer op de muziek van  John Ryan Fireball (Audio). Na 
Brandon een per-
fect uitgevoerd 
dansnummer door 
Lois Jane de Vries 
die als een echte 
ballerina (met hulp 
van Jip) danste op 
het nummer Oya 
Lele van K3. Als 
derde en tevens 
jongste deelne-
mer stond Oona 
Verdiesen op het 
podium om het 
lied Cowboys en 
Indianen live mee 
te zingen door de 
microfoon. Zonder schroom en zonder zenuwen bracht Oona 
het publiek aan het meezingen (waarbij de beide opa’s wel het 
meest enthousiast waren). De inzet en het enthousiasme van 
de kinderen waren aanleiding voor de jury om ze alle drie 15 
punten te geven en daardoor alle drie winnaar.  Verder waren 
er optredens van Jip, Tommie, Ralph, Sander, Ronald en nog een 
paar niet door zichzelf opgegeven deelnemers. Kortom de eer-
ste editie van Traaie’s Got Talent was leuk, gezellig en vraagt om 
een tweede editie.   

DOE-TECHNIEKMIDDAGEN ZIJN  TOP!
op de Zeggewijzer

De ene vrijdagmiddag is de andere niet, deze uitspraak geldt 
zeker voor een aantal vrijdagmiddagen op De Zeggewijzer. Er 
zijn namelijk van die speciale middagen waar de leerlingen naar 
uitkijken. De doe-techniekmiddag is er zo eentje. Leren, tech-
niek en creatief bezig zijn gaan dan hand in hand! 
Op basisschool De Zeggewijzer zijn er meerdere doe-techniek-
middagen in een schooljaar.  De leerlingen maken dan kennis 
met uiteenlopende projecten op technisch en creatief gebied. 
En op vrijdagmiddag 6 februari rook je het bij binnenkomst 
in de aula al, er werd volop gesoldeerd. De leerlingen hadden 
thuis een ontwerp gemaakt en dat werd precies nagemaakt.  In 
de klaslokalen werden er kleurrijke scrapboekjes en prachtige 
dromenvangers gemaakt. Ook werd geëxperimenteerd met een 
pak melk, een satéprikker en een aard-
appel.  Zo maakten leerlingen een wer-
kend waterrad. Ook werd er door een 
groep leerlingen een echt electrospel 
gemaakt!
En dan expeditie Zeggewijzer:  de leer-
lingen kregen uiteenlopende opdrach-
ten die ze in en rondom school moes-
ten uitvoeren. De uitkomst van iedere 
opdracht werd ingevoerd op de laptop 
en pas als het antwoord goed was kre-
gen ze een nieuwe opdracht. Het was 

ronie TV.  De afsluiting van carnaval begon met een lampion-
nenoptocht waarna op het Van den Elsenplein Oos Kee werd 
verbrand. In sportcafé Driedorp werd de jeugdraad bedankt 
en aansluitend werd ook de Raad van Elf ontbonden door Prins
Knillus.  Daarna was het zijn beurt om zijn  scepter, steek,  man-
tel en ambtsketen in te leveren.
Comité de Erpelrooiers wil graag iedereen bedanken voor 
deze geweldige en gezellige carnaval 2015 en in het bijzonder 
de Leutband,  Prins Knillus en zijn Raad en natuurlijk ook een 
speciaal woordje van dank aan al de vrijwilligers en sponsors.

CARNAVALSCONCERT HARMONIE
TERHEIJDEN
 

Het Carnavalsconcert van Harmonie 
Terheijden was weer een supergezellige 
en geslaagde middag! Terheijden leek he-
lemaal klaar te zijn voor carnaval. Op 8 
februari bood De Gouden Leeuw in Ter-
heijden weer het podium aan het Groot 
Orkest en het opleidingsorkest van Har-
monie Terheijden.  Alvorens het grote feest 
losbarstte, liep Harmonie Terheijden sa-
men met de Schraansers een carnavaleske tocht door het dorp, 
zoals het vroeger voor de optocht liep. Hierna nam het Groot 
Orkest snel plaats en begon het concert. Het Groot Orkest, 
onder leiding van Leo Simons, had naast een aantal carnavaleske 
nummers ook een medley met meisjesnamen voorbereid, waar-
bij het aan Prins Pierre, Jurgen  Ammerant, Piet Weterings en Ad 
Snoeren was om deze namen te raden.  Wie had kunnen weten 
dat Ad Snoeren hier het meeste verstand van had? Hij had alle 
namen goed en uiteraard was hij zeer blij met de bijhorende 
eeuwige roem! Het Groot Orkest nam toen even pauze,  waar-
na het opleidingsorkest onder leiding van Ad van Groesen ten 
tonele kwam. Na een opening van de Muppet Show, met Mathyn 
‘Animal’ de Jong op de drums, speelden ook zij een leuk, feeste-
lijk en gevarieerd programma. Na het opleidingsorkest sloot het 

Groot Orkest het optreden af met een aantal mooie feestelijke 
stukken. Nadat de verschillende orkesten hadden opgetreden, 
was het de beurt aan de  Traaise kapellen. Hofkapel Kiele Kiele, 
Vur ne Keer en Nootdkreet lieten hun muzikale kunsten ho-
ren. Kiele Kiele en Vur ne Keer speelden naast elkaar, waardoor 
het een leuk gevarieerd en snel programma werd. Uiteindelijke 
speelden de drie kapellen samen het Traais Volkslied en zorgde 
Prins Pierre de tweede voor de zang, waarna Nootdkreet nog 
een paar nummers speelde. Het bleef nog lang gezellig in de 
Gouden Leeuw en zo was het weer een mooie opwarmer voor 
carnaval. 
Harmonie Terheijden
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Honden en katten kunnen door slechte gebitsverzorging veel problemen ervaren. Net als bij mensen 
kunnen ze tandplak en tandsteen krijgen. Dit kan weer leiden tot tandvleesontstekingen, gaatjes, 
losstaande tanden en bacteriën die via de bloedbaan schade aan de nieren en het hart veroorzaken.

Een slecht gebit geeft bovendien bij honden en katten PIJN. Wanneer honden en katten pijn hebben 
zult u dit als eigenaar minder merken, omdat ons huisdier altijd zal proberen te blijven eten. Dit is een 
natuurlijk instinct. Uw hond of kat weet automatisch dat hij/zij zwak wordt als hij/zij niet eet. Dus als uw 
hond of kat nog eet wil dat niet zeggen dat hij of zij geen pijn heeft!

Dierenkliniek Breda is een moderne, goed uitgeruste kliniek die de mogelijkheid heeft uw hond of 
kat met een slecht gebit optimaal te behandelen. Met behulp van één van de modernste tandenunits 
kunnen wij het gebit van uw hond of kat helemaal reinigen en polijsten. Eventueel kunnen aansluitend 
röntgenfoto’s van de aangetaste tanden worden gemaakt of, indien nodig, tanden getrokken worden. 
Zoals u begrijpt is uw hond of kat beter af met een goed gereinigd gebit en gezond tandvlees.

Voorkomen is beter dan genezen
Belangrijker is natuurlijk om tand- en tandvleesproblemen te voorkomen. Veel gebitsproblemen bij honden en 
katten zijn eenvoudig te voorkomen door een goede dagelijkse gebitsverzorging. Deze kan worden uitgevoerd 
met behulp van een tandenborstel of tandendoekje met eventueel speciale honden- of kattentandpasta. 
Gebruik geen tandenpasta voor mensen: hier zit te veel fl uoride in. Voor huisdieren die het tandenpoetsen 
absoluut niet toelaten zijn er ook alternatieven zoals mondwater voor de hond, speciale niet vette kauwstaven 
of een speciaal dieet. Deze alternatieven kunnen goed poetsen echter niet compleet vervangen. Dagelijks 
poetsen blijft nog altijd de beste manier om het gebit van uw hond of kat gezond te houden. 

Bel gerust met onze kliniek als u vragen heeft over de gebitsverzorging van uw huisdier. In de maanden 
februari en maart kunt u bij ons een afspraak maken voor een gratis gebitscontrole en uitleg over hoe u 
het beste de tanden gezond kan houden. Uiteraard bent u na deze actie maanden ook van harte welkom.

Marion van den Bosch, dierenarts Dierenkliniek Breda.

Tandenpoetsen, ook bij uw hond of kat! 

A16
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meubel
boulevard

Afslag 15+16 
Breda-Rijsbergen
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Kruisvoort
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Ettensebaan

Dierenkliniek Breda
Van de Reijtstraat 21
4814 NE Breda

t: +31 (0)76 5600 666
e info@dierenkliniekbreda.nl
w: www.dierenkliniekbreda.nl
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“Het was leerzaam en tevens gezellig.  Leuk om in contact te komen 
met ondernemers uit andere branches.”
“Prima colleges. Beter gezegd: TOP! Ik was en ben nog onder de in-
druk van Peter Nieland en zijn data.”
“Geweldig interessant. Complimenten.”

ONDERNEMERS  OPEN  COFFEE 
DRIMMELEN  VERVULLEN  LAATSTE 
(KERST)WENSEN

Afgelopen 31 ja-
nuari is de wens 
van Brenda van 
der Linden uitge-
komen. De veer-
tienjarige Bren-
da wilde al vanaf 
haar vijfde jaar 
iets met muziek 
doen. Na verschil-
lende optredens 
voor publiek heeft 
Brenda nu een optreden mogen geven in The Pub. De onder-
nemers die deze wens uit hebben laten komen zijn  Wim van 
Aard en Steve Keppe, eigenaar van The Pub & Churchill in Made. 
Ook de wens van Lynn Schaerlaeckens is in vervulling gebracht. 
De wens was een verwenmiddag. Joyce, eigenaresse van Nagel-
studio / Kapsalon La Dolce Vita, bood een haarbehandeling aan. 
Lynn werd extra verrast door Corine Polak van ‘Studs & Stars’; 
zij kreeg een kledingbon om een mooie jeans uit te zoeken. 
Ondernemer Paul Benschop van ‘Geerts Financiële Dienstver-
leners’ heeft de uitvoering van de wens voor zijn rekening ge-
nomen.
De laatste wens die werd vervuld: Een paardrijles van de olym-
pisch atleet Tim Lips stond 
er op het bescheiden briefje, 
gedeponeerd  in de wens-
doos. De in Made geboren 
nu 29-jarige Tim Lips ver-
tegenwoordigde Nederland 
op de Olympische Spelen 
van 2008 waar hij op het 
onderdeel Eventing de vijf-
tiende plaats behaalde. Teun 
van de Steenoven van Bra-
bant Vloeren pakte dit op 
en verraste hiermee Joyce 
Rijk. Hij zorgde ervoor dat 
Tim hoogst persoonlijk een 
privéles gaf. Afgelopen 11 fe-
bruari dus op naar Rijsber-
gen. Blijer hadden we paar-
denliefhebster Joyce niet 
kunnen maken. 
Een andere wens was van een groep Madese kunstenaars die 
graag een eigen ruimte wil om te exposeren. Mogelijke ideeën 
ontsproten tijdens een gesprek met voortouwneemster Anny 
Beckers. Hoe dan?  Wat dan? Met wie nog meer dan? Loes van 
Zwieten van Amatex International ging ermee aan de slag. Re-
sultaat is dat er nu directe contacten zijn gelegd en samen met 
de gemeente bekeken wordt welke geschikte ruimte hiervoor 
in aanmerking kan komen.
Dank aan alle ondernemers die zich belangeloos hebben ingezet 
om de wensen in vervulling te laten gaan.  Alle ondernemers 

een spannende en uitdagen-
de missie! 
Gelukkig is er een roula-
tiesysteem bij de doe-tech-
niekmiddagen, zodat ieder-
een alle activiteiten een 
keertje kan doen.  En daar 
zijn de leerlingen blij mee, 
want de doe-techniekmid-
dagen zijn top!

SUCCESVOLLE  MASTERCLASS  RETAIL 
door Rabobank Amerstreek

Masterclass geeft ondernemers impuls 
Donderdag 5 februari j.l. vond het 3e en laat-
ste college plaats van de Masterclass Retail, 
georganiseerd door Rabobank Amerstreek. 
Twintig ondernemers uit de regio volgden 
colleges op het gebied van retail trends, so-
cial media en strategisch samenwerken. Door 
kennis te delen helpt Rabobank Amerstreek 
retailers op weg. 
Retailcommunity 
Er is veel aan de hand in de retail. Steeds meer winkelpanden 
komen leeg te staan en het ondernemerschap staat onder 
druk. Het afgelopen jaar heeft Rabobank Amerstreek initiatie-
ven genomen om de retailsector een impuls te geven. Zo is de 
retailcommunity opgericht, waarin ondernemers, politiek, vast-
goedeigenaren en winkeliersverenigingen samen tot oplossingen 
proberen te komen. In april vorig jaar organiseerde Rabobank 
Amerstreek een Ondernemerscafé, met professor in de retail 
Cor Molenaar als spreker. Daarop volgde een grootschalig con-
sumentenonderzoek op initiatief van de Rabobank, gemeenten 
Oosterhout, Drimmelen en Raamsdonksveer en de provincie 
Noord-Brabant. En nu is voor individuele ondernemers de Mas-
terclass Retail georganiseerd. 

Op de foto: John van Oosterhout, Janet Crezee, dhr. Geerts, Cindy 
van der Krabben, Vivian Horssen, dhr. Broekhoven, Frank Boonen, 

Wim Melis, Joost van Roessel, Pascal Welten, Thea Leest, 
Bas Remeysen.

Leren van elkaar 
Naast het opdoen van kennis, vonden ondernemers het ook 
prettig om met elkaar in contact te komen tijdens de master-
class. Zo konden ervaringen uitgewisseld worden en zijn er 
nieuwe samenwerkingen ontstaan. De deelnemers vertegen-
woordigden een mooie variatie van de ondernemers uit de re-
gio; onder meer ondernemers uit de textiel, een juwelier, auto-
bedrijf, horeca, dierenspeciaalzaak en meubelen. Dat de Master-
class Retail een succes is, blijkt uit reacties van de deelnemers:  
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EN TOEN GEBEURDE.....

zijn elke vrijdag vanaf 
09.00 uur welkom @ The 
Pub, Kloosterstraat 36 te 
Made. Volg Open Coffee 
ook op Facebook: www.
facebook.com/opencof-
feedrimmelen.drimmelen 

 

HET TURFSCHIP  VAN  BREDA EN DE 
GEVOLGEN  VOOR  TERHEIJDEN

Op 2 - 3 en 4 maart is het 425 jaar geleden dat het beroemd 
geworden turfschip zijn tocht maakte en dat Breda werd her-
overd op de Spaanse bezetter tijdens de 80-jarige oorlog. Een 
mooi resultaat van het plan om met een eenvoudig turfschip 
de bezette stad te veroveren en terug te krijgen. Dat plan lukte 
wonderwel, maar helaas met erg onaangename gevolgen voor 
Terheijden. De bedoeling was om bij de aanvoer van turf, voor 
de brandstofvoorziening van het kasteel in Breda, in het turf-
schip soldaten te verstoppen.  Alleen op het dek waren turven 
gelegd. Die soldaten moesten de wachtposten in de stad over-
meesteren en de stadspoort openen voor het leger van de prins. 
Deze actie was te vergelijken met die van “het paard van Troje”.
Op vrijdag 2 maart vertrok het lege turfschip (3) naar Breda. 
De aangewezen soldaten waren al eerder van het Fort Noor-

dam bij Zevenbergen naar De Hartel gelopen. Daar kropen ze 
in het ruim van het schip. Opgesloten in het koude ruim zaten 
de soldaten te wachten tot het schip Breda was binnengevaren. 
Inmiddels was het Staatse leger ook onderweg om de stad te 
kunnen innemen. Pas laat op de zaterdagavond kon tot actie 
worden overgegaan.  De list slaagde en in de vroege morgen van 
zondag 4 maart 1590 werd Breda voor de tweede keer bevrijd 
van de Spanjaarden. Eerder was dit al gelukt in 1577 en in 1581 
was Breda weer onder Spaans beheer gekomen.
Maar in het voorjaar van 1590 kwam een Spaanse legermacht 
om Breda weer in handen te krijgen. In  Terheijden werden ver-
schansingen opgebouwd om alle verkeer naar de stad, over de 
weg en over de rivier, te controleren en vooral om het Staatse 
leger van de Prins van Oranje tegen te kunnen houden. Huizen 
die in de weg stonden werden in brand gestoken. De soldaten 
en de paarden moesten onderdak hebben en eten.  Dat ging 
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ten koste van de bevolking. Er werd geroofd en geplunderd. De 
Terheijdense bevolking ging op de vlucht. In de zomer slaagden 
de Staatse troepen erin om het dorp te bevrijden. Maar al in de 
nazomer van datzelfde jaar vond een herhaling plaats van deze 
tragedie. Nu maakten de Spanjaarden een nieuwe en sterkere 
schans in het dorp. In het najaar kwam prins Maurits en viel 
met een overmacht de bezetters aan. De vijand kon vertrekken 
met achterlating van wapens en bagage.  Twee keer in dat jaar 
waren de  Terheijdenaren verjaagd en moesten bij terugkeer hun 
woning herstellen of opnieuw opbouwen en de achtergelaten 
ravage opruimen. Ook de schanswallen in de straten en ach-
tertuinen moesten worden opgeruimd. En in dat jaar is de kerk 
grotendeels door brand verwoest. 
Voor  Terheijden was 1590 het eerste rampjaar in deze oorlog. 
Dat herhaalde zich in de zomer van 1624 toen Terheijden op-
nieuw werd bezet onder bevel van markies Spinola en rondom 
helemaal werd verschanst.  Want Spanje wilde kost wat kost 
Breda terug hebben en deed hetzelfde in de andere dorpen 
rondom de stad. Ook alle polders rond  Terheijden werden on-
der water gezet, zodat alleen de hooggelegen dijk over  Wagen-
berg naar  Terheijden begaanbaar was. Pas in mei 1625 kwam 
een groots opgezette aanval door het leger van de prins, maar 
die werd bij Terheijden door de Spaanse bezetter afgeslagen. 
Enkele honderden soldaten, aan weerskanten, sneuvelden hier. 
Twee weken later gaf Breda zich over. En 12 jaar later, in 1637, 
kwamen Staatse troepen naar hier voor een nieuwe aanval op 
Breda.  Terheijden werd alweer bezet en verschanst, de polders 
onder water gezet en de bewoners waren weer gevlucht. Ge-
lukkig is hier toen geen slag geleverd. 
Maar twee jaar later werd een gedeelte van het dorp door de 
Staat onteigend voor een nieuwe blijvende schans. Daar stonden 
tevoren huizen en boerderijen met weilanden. Gelukkig liep de 
80-jarige oorlog toen op zijn eind. Maar tot 1680 verbleef hier 
nog wel een garnizoen met soldaten.
Cijfers van getelde woningen liegen er niet om. Stonden er in 
1622 in de gehele gemeente 244 huizen die bewoond werden 
door 272 gezinnen, in 1635 waren er slechts 104 huizen be-
woond. En twee jaar later nog maar 43. Langzaam konden onze 
dorpen weer worden opgebouwd en in 1647 woonden hier 
weer 258 gezinnen.
Het verhaal over het turfschip is na te lezen in De Vlasselt nr 
51. De lugubere gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog in 
onze dorpen zijn uitgebreid beschreven in De Vlasselt-boekjes 
34, 35 en 128. 
Johan van der Made

CHANTAL MIJMERT: 
OVER KLUSSEN MET KIJKERS

Jarenlang was het genre enorm 
populair: klusprogramma’s op 
televisie. En ik beken, ook ik 
keek in de jaren negentig naar 
de programma’s met daar-
in Nico’s handige tips, Robs 
tuin-ideeën en SBS 6’s Dennis 
Mulder met zijn altijd zo sim-
pel-uitziende trucjes om je huis 
op te knappen.  Van kleine klus 

tot complete verbouwing, in basis heb ik het allemaal al eens 
voorbij zien komen.  En tel je daarbij op dat ik  ben grootgebracht 

door een man die enorm handig is en zo’n beetje eigenhandig 
elk element van het huis waarin ik opgroeide, heeft verbouwd, 
dan zou je denken dat ik gouwe handjes heb.  Dan volgt nu de 
teleurstelling: ik heb misschien wel gouwe handjes, maar zeer 
zeker géén klushanden, en ook geen klusaanleg. Ik moet ook 
toegeven dat ik de ambitie en passie er ook niet voor heb, en dat 
maakt dus dat ik maar weinig  klussen aanpak. Maar ook ik vind 
het best decadent om voor een ogenschijnlijke kleine schilder-
klus van een kelderkast een klusjesman in huis te halen… zelfs 
TE decadent. Met als gevolg dat ik dus zelf aan de klus sla. Mijn 
kelderkast is aan een opknapbeurt toe, wat inhoudt: afplakken, 
gaten dichten, voorstrijken, structuurverven (is dat in deze vorm 
eigenlijk wel een werkwoord, Meneer Dikke van Dale?), planken 
vervangen en haakjes hangen. Ik zie mijn vader voor me nu ik 
dit typ,  en hij denkt vast:  “Klusje van een dag, twee hooguit”.  
Voor mij is het meer een klus van een volle week, niet in de 
laatste plaats omdat ik het ook nog eens met twee kijkers moet 
doen:  Puk en Max, u wel bekend.  En naast de concentratie voor 
de klus moet ik dus ook opletten dat zij aan het eind van de 
opknapbeurt niet ook met een dikke laag structuurverf op hun 
rug rondlopen, of dat ik eindig met een geheel unieke structuur 
op mijn muur,  namelijk die van een aantal poezenpoten…  Wie 
weet zet ik wel een trend en verkoopt Gamma volgend jaar niet 
alleen de producten van Jan des Bouvrie maar ook van Chantal 
Huijbregts… 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) 
is een brede welzijnsinstelling voor de ge-
meente Drimmelen. Het  VIP is een centrale 
plaats waar vacatures en vrijwilligers aan el-
kaar gekoppeld worden. Hieronder leest u 
enkele vacatures. Er zijn er nog veel meer, 
in alle denkbare sectoren, van administratie  

tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/
vip vind je een volledig overzicht. Heeft u interesse in één van 
deze vacatures, bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@
swodrimmelen.nl. 
3138 Medewerker Zomervermaak
Heb je affiniteit met ouderen en wil je graag meehelpen om 
leuke dingen te realiseren voor deze doelgroep? Zomervermaak 
van Antoniusabt zoekt enthousiaste vrijwilligers die in de zo-
merperiode uitstapjes en activiteiten voor ouderen organiseren 
die zelfstandig wonen.  Bijvoorbeeld picknick op een boerderij 
of  varen met een rondvaartboot.
Als vrijwilliger op bezoek bij mensen met dementie 
Dementie is een veel voorkomende ziekte. Dementie komt voor 
bij oudere en in toenemende mate bij jongere mensen.  Als zij 
in de thuissituatie goed ondersteund worden, kunnen ze langer 
thuis blijven wonen.  Ben jij die vrijwilliger die dit aanspreekt?  
De groep ouderen in onze samenleving wordt de laatste jaren 
steeds groter.  Ook de komende jaren zal deze groep steeds 
toenemen, tot zelfs 1 op de 5 voor hoogbejaarden. Deze oude-
ren wonen meestal gewoon thuis. 
Ouderen met dementie hebben hulp nodig om zich staande te 
houden. De hulp komt vooral van de partner, familie of beken-
den. Naast de professionele hulpverlening kunnen ook vrijwilli-
gers een belangrijk aandeel hebben in het welzijn van demente-
rende ouderen die thuis wonen. De belangrijkste functie is het 
contact om te voorkomen dat mensen eenzaam worden. Vrij-
willigers kunnen af en toe gezelschap bieden  zodat de partner 
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Made 
Fresiastraat 80: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met garage en berging. Grond 243 m2. Inhoud ca. 335 m3. 
O.a. dichte keuken, woonkamer met eikenhoutenvloer en houtkachel met schouw, 3 slaapkamers en 
onderhoudsvriendelijke tuin met veel privacy. 
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.  

 

Wagenberg 
Geerakker 24:  
Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving. Grond 219 m2. Inhoud ca. 
450 m3. O.a. L-vormige woonkamer, eetkeuken, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en een vaste trap naar 2e 
verdieping. Achtertuin op het zuidoosten. Ruime oprit voor meerdere auto’s. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 

 

Made 
Valkenbergstraat 13: NIEUW 
Uitgebouwde, verrassend ruime, karakteristieke woning met berging, gelegen nabij het centrum van Made. 
Grond 245 m2. Inhoud ca. 475 m3. O.a. slaapkamer op de begane grond, L-vormige woonkamer, woonkeuken, 
bijkeuken, kelder, 2 slaapkamers op 1e verdieping, ruime badkamer en achtertuin op zuidwesten v.v. achterom. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 

 

Made 
Nieuwstraat 65:  
Goed onderhouden, 2-o-1 kapwoning met grote garage en berging. Gelegen nabij het centrum,  op loopafstand van 
diverse winkels en scholen. Grond 183 m2. Inhoud ca. 440 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer, open keuken, 
bijkeuken, 3 slaapkamers (meerdere mogelijk) en moderne badkamer (anno 2008).  
Vraagprijs € 259.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Van Schendelstraat 18: NIEUW 
Uitstekend onderhouden, uitgebouwde, 2-o-1 kapwoning met berging en veranda. Grond 360 m2. Inh. ca. 450 m3. 
O.a. woonkamer v.v. eikenhoutenvloer en openslaande deuren, ruime moderne woonkeuken, bijkeuken, 
multifunctionele ruimte (uitermate geschikt voor werk of hobby aan huis), 3 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Vlasselt 3:  
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met een uitgebouwde garage/berging. Perceel 371 m2. Inh. ca. 380 m3. O.a. 
Z-vormige woonkamer, open keuken v.v. een modern keukenblok (2012), 3 slaapkamers, moderne badkamer, 
zolderkamer. Fraai aangelegde tuin. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 279.000,-- k.k. 

 

Terheijden 
Abtslaan 3:  
Zeer ruime, 2-o-1 kapwoning met garage. Gunstig gelegen nabij een basisschool en de centrumvoorzieningen. 
Grond 250 m2. Inhoud ca. 500 m3. O.a. L-vormige woonkamer met een open haard, open keuken, 4 slaapkamers, 
moderne badkamer en veel bergruimte. 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

Made 
Iepenlaan 10: NIEUW 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met garage en ruime oprit, gelegen in een rustige, kindvriendelijke woonwijk. 
Grond 250 m2. Inhoud ca. 420 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers, ruime badkamer 
en een fraai aangelegde achtertuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

Made 
Nieuwstraat 82: NIEUW 
Goed onderhouden vrijstaande woning met berging en afsluitbare carport, gelegen nabij het centrum van Made. 
Grond 221 m2. Inhoud ca. 395 m3. O.a. L-vormige woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, riante 
moderne badkamer en mooi aangelegde achtertuin met achterom. 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

Den Hout 
Hoge Akker 18: 
Goed onderhouden, ruime, vrijstaande woning met berging  en wellness ruimte. Fraai en rustig gelegen, nabij 
buitengebied. Grond 264 m2. Inhoud ca. 500 m3. O.a. L-vormige woonkamer v.v. marmerenvloer, serre met 
openslaande deuren naar tuin, open keuken, bijkeuken, (totaal) 5 slaapkamers en moderne ruime badkamer.  
Vraagprijs € 329.000,-- k.k. 

 

Made 
Boerenhoekstraat 81:  
Goed onderhouden, fraai gelegen, vrijstaand woonhuis met garage en berging. Grond 372 m2. Inhoud ca. 515 m3. 
O.a. ruime L-vormige 2 woonkamer (ca. 43 m2), open keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers en bergzolder. 
Ruime, mooi aangelegde achtertuin op het zuiden. 
Vraagprijs € 349.000,-- k.k. 

 

Made 
Blockmekerstraat 35: NIEUW 
Karakteristiek woonhuis met aansluitend een voormalige winkel met grote berging en werkplaats en een ruime 
vrijstaande berging. Grond 847 m2. Inhoud ca. 610 m3 (excl. berging). O.a. slaapkamer en badkamer op begane 
grond, sfeervolle ruime living, ruime woonkeuken, 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping. 
Vraagprijs € 385.000,-- k.k. 
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weer buitenshuis activiteiten kan ondernemen. Zij kunnen met 
een dementerende op stap gaan en een luisterend oor zijn voor 
de familie. Ook zijn er alleenwonende mensen met dementie, 
zij hebben vaak nog maar een klein netwerk over en zijn veel 
alleen.  Voor hen is contact en structuur van groot belang.
SWO biedt de vrijwilliger cursussen aan over omgaan met de-
mentie en je krijgt begeleiding. 
Wil je meer weten? Neem contact op met Ria van Spijk.

REÜNIE 50 JAAR KENNEDYSCHOOL

In 2015 bestaat de John F. Kennedy-
school 50 jaar. Naast de feestelijkhe-
den voor de huidige leerlingen is er 
ook een reünie gepland. Deze vindt 
plaats op vrijdagavond 25 septem-
ber 2015 vanaf 19.00 u. in het ver-
trouwde gebouw aan de Molstraat 34 
te Breda.
De reüniecommissie nodigt alle 
oud-leerkrachten en oud-leerlingen vanaf 18 jaar uit om zich 
hiervoor aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar 
kbsjohnfkennedy_reunie@inos.nl.
Als oud-leerling vermeld je je naam (dames graag de meisjes-
naam die op de school bekend was); het jaar dat de school 
verlaten is vanuit de 6e klas of groep 8 of het jaar en je laatste 
klas, bv. bij verhuizing of overgang naar een andere school; als 
oud-leerkracht je naam en de periode dat je op de Kennedy 
werkzaam was.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon.  Dit bedrag kan over-
gemaakt worden op banknummer NL 54 RABO 0178935662 
t.n.v. INOS inzake KBS JF Kennedy.   Vermeld je naam daarbij.  De 
aanmelding is definitief als de betaling binnen is.
De Kennedyreünie is ook te volgen op de facebookpagina  www.
facebook.com/reuniejohnfkennedy en het vriendelijk verzoek is 
om het bericht te delen met iedereen die je uit die tijd kent. 
De reüniecommissie hoopt dat het bericht zoveel gedeeld 
wordt, dat ze op 25 september een hele grote groep oud-leer-
krachten en -leerlingen mogen begroeten. Hoe meer Kennedy-
nezen, hoe meer vreugd.
Namens de reüniecommissie, Frank Jankowski.

ZOMERVERMAAK ZOEKT  VRIJWILLIGERS

Tijden de grote zomervakantie in 
juli en augustus wordt Zomer-
vermaak voor Senioren ge-
organiseerd. Op welke leeftijd je 
seniorentijd begint dat maakt u 
zelf uit toch? Of dat nou  70,  65 
of 55 is.  Je hoeft echt niet “super 
oud” te zijn om aan de activitei-
ten mee te doen. 
In 2014 heeft een grote groep senioren hier aan meegedaan 
en we kunnen niet anders zeggen dan dat zij zeer enthousiast 
waren over de activiteiten. 
Inzet vrijwilligers
De betekenis van vrijwilligers voor Zomervermaak is aan-
zienlijk. Op de eerste plaats zijn zij in de periode voor en/of 
tijdens die periode betrokken bij de activiteiten die dan gehou-
den worden. Een aantal  vrijwilligers organiseert een of twee 
activiteiten van het begin tot het eind.  Anderen begeleiden al-
leen deelnemers naar en op de locaties van de activiteiten. Het 
is dankbaar werk en je hebt veel  contacten met de mensen die 
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meegaan.   Als u hier iets voor voelt dan bent u van harte wel-
kom om met Zomervermaak mee te doen.  U kunt zich opgeven 
bij één van de contactpersonen die hieronder vermeld staan.
Voorziet in behoefte
Zomervermaak blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien in 
Terheijden en wij zijn dan ook druk bezig om voor 2015 een 
aantal leuke activiteiten te organiseren.  Als u nog suggesties 
hebt voor een inspirerende activiteit dan kunt u die altijd naar 
ons doorspelen.  Zo rond mei zal het nieuwe programmaboekje 
weer verschijnen waaruit u een keuze kunt maken.
Informatie over zomervermaak?
Als u nog wat meer wilt weten over Zomervermaak  voor 
Senioren in  Terheijden kunt u bellen naar Antonius Abt Ter-
heijden, tel. 076-5932910. De contactpersonen van Zomerver-
maak zijn Nic van Tienen 06-2242 5448 en  Tonny van Geel 06-
3067 8550.  Voor informatie kunt u ons bellen.

TAFELTENNIS IN DE COUR

Na ruim 35 jaar ons favoriete spelletje ge-
speeld te hebben in de Dojo aan de Rui-
tersvaartseweg, hebben we met ingang 
van dit seizoen een nieuw onderkomen 
gevonden. Tafeltennisvereniging TIOS Ter-
heijden is in september jl. verhuisd naar 
SCC De Cour aan de Markstraat 6 in Ter-
heijden. Uiteraard moesten we even wen-

nen aan onze nieuwe accommodatie, maar dat is inmiddels 
gebeurd en wij voelen ons helemaal thuis bij  Carla en Rini! 
Wij  trainen in De Cour op dinsdag- en vrijdagavond. Onze 

jeugd traint op beide dagen van 19.00 - 20.00 uur en de senioren 
ook op beide dagen van 20.00 - 21.30 uur.  Tevens spelen zowel 
de jeugd alsook de senioren competitie. De jeugd binnen de 
TTB De Baronie en onze senioren binnen de TTB De Baronie 
en de NTTB.  TTV  TIOS  Terheijden organiseert zelf gezellige en 
leuke toernooien en onze leden nemen ook regelmatig deel aan 
toernooien bij andere verenigingen.  Op 22 maart (jeugd) en 29 
maart (senioren) a.s. organiseren wij onze Terheijdense tafelten-
niskampioenschappen in De Cour. Houd onze website (www.
tios-terheijden.nl) daarvoor in de gaten.  Op deze website kan 
je ook meer informatie vinden over onze vereniging.

PIETER LODDER KAMPIOEN 3 BANDEN 
2e KLASSE  VAN DE  WBBR

Op zondag 1 februari werd  in biljartcentrum Amorti de fina-
ledag van de 2e klas driebanden van de regio  West-Brabant 
gespeeld. De organisatie van deze finale was in handen van De 
Laan.
Pieter Lodder, lid van BV de  Vriendschap uit  Wagenberg, is on-
geslagen kampioen geworden. Zijn tegenstanders Stan Roovers 



26

POLITIEK

VAN  ALLES  WAT

burgers van de gemeente Drimmelen! 
In de raadsvergadering van 26 maart a.s. krijgen wij een nieuw 
raadsvoorstel over dit onderwerp. Dan wordt bekeken hoe we 
het 2e half jaar van 2015 het beste kunnen gaan inzetten. Hier 
neemt Lijst Harry Bakker natuurlijk weer het uitgangspunt in 
wat het beste voor U als burger is.  Wat hebben de bezuinigin-
gen tot nu toe opgeleverd en wat kan Lijst Harry Bakker op dit 
moment gaan betekenen.  
Hebt u tips of juist minder goede ervaringen? Deel het met ons.  
Zo kunnen wij nog beter tot een beslissing komen. Lijst Harry 
Bakker gaat voor sociaal beleid!
Groetjes,  Femke Selders;  Lijst Harry Bakker

FOTO VAN DE MAAND

door Richard Gladdines

KEUKENTAFELGESPREK

Heeft u ook de uitnodiging ontvangen voor het keukentafelge-
sprek? En bent u bezorgd of u wel alle informatie op een goede 
manier over kunt brengen? Of kunnen uw kinderen niet aan-
wezig zijn ter ondersteuning? Ik kan u helpen als onpartijdige 
cliëntondersteuner!   
Wat is een keukentafelgesprek? Een keukentafelgesprek is het 
gesprek dat burgers samen met de gemeente voeren om in 
aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. 
Burgers kunnen zich daarbij laten ondersteunen door anderen. 
Doel van het gesprek is om voor iedere individuele burger tot 
passende oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot 
het participeren aan de maatschappij.  Tijdens het keukentafelge-
sprek komt de specifieke situatie van de burger uitgebreid aan 
bod: hoe ziet zijn leven eruit, wat is precies zijn vraag, wat wil 
hij daarmee bereiken. Eerst wordt de vraag van de burger ver-
helderd, voordat er over maatwerk en oplossingen gesproken 
wordt. Het startpunt van het gesprek met de burger is dan ook 
niet meer de aanvraag voor een specifieke (individuele) voor-
ziening, maar een ‘melding’ van een (probleem)situatie. Deze 
andere insteek voorkomt dat een burger zijn behoefte teveel 
vertaalt in een oplossing en dat hij teveel wordt beperkt tot 
het beschikbare aanbod. Het gesprek is een wederzijds proces. 
Het vraagt iets van de gespreksvoerder, maar ook van de bur-

uit St. Wille-
brord, Bert 
Eestermans en 
Jack Brand uit 
Moerdijk en 
Arno Lousberg 
en Michel van 
Wingerden uit 
Zevenbergen,
werden stuk 
voor stuk op 
overtuigende

wijze verslagen.
Pieter behaalde 125 caramboles in 256 beurten wat neerkomt 
op een moyenne van 0.488 
Uitslag Regio finale                                moy    serie
1. Pieter Lodder           De Vriendschap 10   0.488       4
2. Maikel v Wingerden    De Laan 8                0.521      5
3. Jack Brandt           DPP 4                0.405      6
4. Arno Lousberg           De Laan 4                0.395      5
5. Bert Eestermans        DPP 3                0.345      4
6. Stan Roovers           De Kwast 1   0.329      3

LIJST HARRY BAKKER REDT HULP BIJ 
HUISHOUDEN!
Iedereen behoudt dezelfde zorg tot juli 2015 en 
krijgt het verschil door wegvallen kortingen eenmaal 
uitgekeerd.

Lijst Harry Bakker heeft gepleit voor een zachte landing van 
de transitie Hulp bij Huishouding voor ongeveer 670 cliënten.  
Eerst bekijken wat de bezuinigingen al hebben opgeleverd in 
2014 voordat je verder doorgaat met bezuinigen, is de mening 
van Lijst Harry Bakker.  We hebben dan ook weten te voorko-
men dat er per 1 januari 2015 fors gekort zou worden op deze 
hulp bij huishouding. In ons voorstel stond dat wij het erg be-
langrijk vinden om meer tijd te nemen om deze nieuwe situatie 
in te voeren.  Ons initiatief werd Raad-breed ondersteund en 
dus behoudt iedereen zijn zorg tot 1 juli 2015. 
Dat is al een prachtig resultaat! Maar wij van Lijst Harry Bak-
ker waren toch niet helemaal tevreden hiermee.  Want als wij 
bedoelen en streven naar  “iedereen houdt dezelfde zorg en er 
verandert niets”,  dan bedoelen wij ook..... …er verandert niets. 
Dus ook niet in onze portemonnee! Tijdens de laatste raads-
vergadering van 2014 heeft 
Lijst Harry Bakker opnieuw 
het initiatief genomen om uw 
belang te behartigen.  Nu over 
wat de burgers concreet extra 
moeten gaan betalen omdat er 
bepaalde kortingen wegvallen. 
Let wel: voor het eerste half 
jaar van 2015! Ook dit voorstel 
werd Raad-breed aangenomen.  
Wederom een mooi resultaat, 
wat ten goede komt aan de 
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ger. Het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de burger 
is niet een eenzijdige actie van (of namens) de gemeente, ver-
gelijkbaar met het doorlopen van een beslisboom. Het is een 
dialoog waarbij burger en gemeente in gezamenlijkheid de si-
tuatie van de burger in kaart brengen om zo vast te stellen op 
welke onderdelen ondersteuning nodig is om te participeren. 
Dit geldt ook voor de volgende stap in het traject: het zoeken 
naar passende oplossingen. Ook hier wordt in het gesprek de 
hele context, waarin de burger zich bevindt, meegenomen en 
niet alleen de door hem ervaren beperking. Er is geen één op 
één relatie tussen resultaten en oplossingen. Wat voor de ene 
burger een goede ondersteuning is bij bijvoorbeeld het voeren 
van een huishouden kan voor een ander juist niet handig zijn. 
Kortom, het keukentafelgesprek is er primair voor bedoeld om 
te bepalen wat iemand in zijn specifieke situatie nodig heeft. Het 
belang om dit gesprek goed te voeren is dan ook groot.  En heeft 
u daarbij hulp nodig dan bied ik aan om gratis bij het gesprek 
aanwezig te zijn. U kunt contact met me opnemen via info@ad-
vieshulpenzorg.nl of 06-36540320.  Meer informatie kunt u vin-
den op www.advieshulpenzorg.nl.  We maken dan een afspraak 
ter voorbereiding en natuurlijk hoor ik van u de datum van het 
keukentafelgesprek.

VAN  STRAATHOND  NAAR  HUISHOND

Honden in Spanje. Ze 
hebben het zwaar. Som-
mige worden mishan-
deld, andere gedumpt 
simpelweg omdat er 
mensen zijn die er niets 
om geven. De Nederlan-
der Peter Koekebakker 
begint er in 2005 een 

asiel omdat hij wel om honden geeft en ze een tweede kans 
gunt.
De in Terheijden wonende Nancy van Oosterhout is dit boek 
belangeloos gaan  schrijven omdat ze geraakt werd door de ver-
halen in zijn dagboek die hij iedere dag weer opnieuw publiceert 
op de website van Animal in Need.  Ze heeft het asiel bezocht 
om met eigen ogen te zien hoe de honden in die regio behan-
deld worden, wat voor geweldig werk Peter en zijn team er 
verrichten en was vooral ook nieuwsgierig naar de uiteindelijke 
bestemming die de vele honden kregen. 
Met een  rugzak vol verhalen keerde zij terug naar huis.   Verha-
len die het verdienden verteld te worden. En zo is ‘Van straat-
hond naar huishond’ ontstaan. Een boek boordevol verha-
len en interviews. Soms heel heftig, dan weer grappig.  Maar de 
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rode draad is telkens 
de tweede kans die 
de honden hebben 
gekregen. Het levens-
verhaal van Peter pas-
seert uiteraard de re-
vue, zijn dagboekfrag-
menten blijven niet 
onvermeld, stagiaires, 
vrijwilligers en mede-
werkers van het asiel 
maken de lezer deel-
genoot van hun bele-
venissen, een exclusief 
interview met Cesar 
Millan is te lezen en 
verschillende bekende 
Nederlanders raken 
niet uitgepraat over 
hun hond. 
Want één ding hebben al deze hondenliefhebbers met elkaar 
gemeen: Zij ondersteunen de boodschap van  Animal in Need 
voor de volle 100%: Kun je niet alle honden in de wereld redden, 
red dan in ieder geval de wereld van één hond!  
Wilt u ook in het bezit komen van het boek ‘Van straathond 
naar huishond’ waarvan de gehele opbrengst ten goede komt 
van het asiel? Stuur dan een mailtje naar boek@animalinneed.
com of bestel het op de website www.animalinneed.com 
Nancy van Oosterhout

ROB HOOGLAND  OVER 
‘VAN STRAATHOND NAAR HUISHOND’

Lief en bewonderenswaardig mens, Nancy van Oosterhout. Uit 
het goede Brabantse hout gesneden en buitengewoon gedisci-

PROFITEER NU VAN
SERVICEABONNEMENT

Duurzame energie • Biomassa • CV-onderhoud
www.vanalphenenroest.nl

Thijssenweg 20
4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 593 12 53

252525 Pieter Breughelstraat 12
Postbus 163  

4940 AD  Raamsdonksveer    
  0162 51 80 98    T

  info@marquart.nl    E
  www.marquart.nl I
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plineerd. Ze paart een ontembare dierenliefde aan een groot 
doorzettingsvermogen. Die twee eigenschappen zorgden er-
voor dat dit boek tot stand kwam.  Voor alle duidelijkheid: ze 
verdient er geen cent mee. De gehele opbrengst gaat naar de 
SCF.
Toen Nancy me voor de eerste keer belde,  vroeg ik haar:  
“Weet je wel waar je aan begint?”  Welnu, dat wist ze. Nauwge-
zet  zette ze zich aan haar taak. Ze interviewde talloze mensen, 
onder wie BN’ers die betrokken waren geraakt bij de succes-
volle hondenluchtbrug die De Telegraaf in samenwerking met de 
SCF en  Transavia opzette.  Uiteraard sprak ze ook met Peter 
Koekebakker, de unieke en onvermoeibare asielbaas die ik zelf 
ook enkele malen mocht interviewen. Ik raakte steeds meer van 
Nancy onder de indruk.
Het is nu, in 2015, tien jaar geleden dat het asiel werd geopend 
en vijf jaar terug dat Peter Koekebakker het dodingstation van 
die wrede Spaanse buurman overnam. Uiteraard toverde hij het 
terstond om tot bijgebouw van het asiel.   Twee jubilea in één 
jaar dus. Dat was voor Nancy van Oosterhout de reden om aan 
het boek te beginnen.
‘Van straathond naar huishond’ is een prachtige ode aan al 
die mensen die onder de bezielende leiding van Peter Koeke-
bakker en Kees & Yvonne Luising een groot deel van hun leven 
aan de SCF opofferen. Maar het is ook een lofzang op de hon-
den van La Linea de Concepcion.  Verreweg de meeste kwamen 
als verschoppeling in het opvangcentrum terecht, veel te vaak 
zwaar verwaarloosd.  Voor vele honderden werden daarna in 
landen als Nederland, België, Duitsland en Denemarken nieuwe 
bazen gevonden.
Ik ben er trots op dat ik een van die bazen mag zijn.  En ik ben 
niet de enige. René en Natasja Froger zijn ook zo blij met hun 
Saar.  Regelmatig kom ik in het centrum van Amsterdam boven-
dien actrice Nelly Frijda tegen, die zich ontfermde over een oud 
poedeltje dat jarenlang als fokteef was gebruikt: twee keer per 
jaar een nestje.  We hebben dat hondje destijds samen in Spanje 
opgehaald en ze zijn sindsdien onafscheidelijk.  Waar Nelly, daar 
Senta. Het beestje is helemaal opgebloeid en huppelt rond als 
een puppy.
Ik maak een diepe buiging voor Nancy van Oosterhout. Het is 
een schitterend boek geworden.
Rob Hoogland, Columnist De Telegraaf,  Ambassadeur SCF
                
OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drimme-
len en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuws-

waardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het 
ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Moedige Moeders Drimmelen
Veel ouders kampen met de zeer pijnlijke problemen rond de 
verslaving van hun kind. Moedige Moeders Drimmelen is een 
groep moeders en vaders die maandelijks bij elkaar komen in 
Made. Tijdens de bijeenkomst delen zij hun verhalen, moedigen 
elkaar aan en steunen elkaar als ervaringsdeskundigen.  De deur 
staat altijd open voor diegenen die daar nog niet eerder aan 
toe waren. Bij twijfel kan er even gebeld worden; zelfs een te-
lefoongesprek kan het verschil maken. Het onderlinge begrip, 
de acceptatie van elkaar en de uitwisseling van ervaringen kan 

voor iedere aanwezige veel betekenen, of dit nu de eenmalig is 
of dat men vaker deelneemt. Deelnemers aan de bijeenkomsten 
komen uit de hele regio. 
Omroep Drimmelen ging in gesprek met vier Moedige Moeders. 
Zij vertellen wat Moedige Moeders is en doet en ook wat dit 
voor hen betekent. Een openhartig en moedig verhaal!
Winter Edition van The Carbage Run
De vierde  Winter Edition van the Carbage Run wordt dit jaar 
gehouden van 23 t/m 27 februari. In vijf dagen doorkruisen on-
der meer twee teams uit Made vier landen, namelijk Nederland, 
Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Een rit van to-
taal zo’n 2.600 km. En dat met een barrel die slechts € 500 mag 
kosten, en niet jonger mag zijn dan bouwjaar 1998. Deze race 
gaat niet om snelheid, wel om handigheid, creativiteit, avontuur 
en lol maken! Elke dag ontvangen de teams opdrachten voor on-
derweg, waarmee ze punten kunnen verdienen. Omroep Drim-
melen blikte vooruit met drie deelnemers.

COLLECTIEVE ZONNEPANELENACTIE
Duurzaam Drimmelen start 3e ronde inkoop 
zonnepanelen

Inmiddels zijn meer dan twee-
honderd huishoudens in de 
gemeente Drimmelen voor-
zien van zonnepanelen via de 
collectieve inkoopacties van 
Duurzaam Drimmelen. De derde ronde van de inkoopactie gaat 
in het voorjaar van 2015 starten. Geïnteresseerden kunnen zich 
nu al inschrijven op de website.
De inwoners van de dorpen in de gemeente Drimmelen gaan 
voor duurzame energie, lokale economie en uiteindelijk voor 
een besparing van kosten. Dat kan door samen te werken in 
de gemeenschapscoöperatie Duurzaam Drimmelen. Zo be-
sparen we uiteindelijk allemaal geld, bevorderen we een duur-
zame samenleving en scheppen we lokale werkgelegenheid.  
Enkele inwoners uit Drimmelen hebben zich vrijwillig be-
kwaamd in het beoordelen van de prijs-kwaliteit verhouding 
van zonnepanelen. Zij gaan voor een uitstekende prijs-kwa-
liteit verhouding waarin de ervaring van ronde 1 en 2 wordt 
meegenomen in ronde 3. Daarbij staat de technische ontwik-
keling niet stil: In deze ronde worden producten aangeboden 
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die ook interessant zijn voor woningen die geen ideale ori-
entatie van het dak hebben ten opzichte van de zon! Ook zij 
kunnen nu de aanschaf van zonnepanelen snel rendabel maken. 
Word lid van de gemeenschapscoöperatie Duurzaam Drimme-
len voor slechts € 1,- per maand en u kunt geheel vrijblijvend 
meedoen met de collectieve inkoopactie. Kijk op www.duur-
zaamdrimmelen.nl.

PAS OP  “HOGE SPANNING” DOOR 380KV

Wij, actiegroep 380KV-A59 NEE, zijn zo 
vrij om voor onze actie jullie aandacht 
te vragen.
Er moeten nieuwe hoogspanningsleidin-
gen (380KV) in Brabant geplaatst wor-

den. Daarvoor zijn verschillende tracés in beeld gebracht.
Na terdege onderzoek is gekozen voor tracé Zuid.  Tracé Zuid 
loopt van Roosendaal, Breda, Oosterhout naar Tilburg. Uit 
nauwkeurig onderzoek is gebleken dat dit traject geen techni-
sche bezwaren oplevert en een minimum aan gevoelige bestem-
mingen (woonhuizen) kent. 
Deskundigen en ministers hebben reeds de conclusie getrokken 
dat tracé Zuid voor alle partijen de beste oplossing is. Echter… 
een klein deel van Oosterhout en Breda is tegen dit tracé. De 
werkgroep “Hoogspanning Haagse Beemden” heeft daarom 
een alternatief uitgewerkt, namelijk tracé A59 wat voor onze 
inwoners als gevolg heeft:  Aanleg van een hoogspanningsleiding 
380kv naast de A59, masthoogte ca. 65 meter. Dit tracé loopt 
rakelings langs woongebieden van o.a. Terheijden, Wagenberg en 
Made.  Aanleg van nog een extra tracé met masten naast de 
Wagenbergsebaan Terheijden waar eveneens woningen staan en 
langs het natuurgebied Binnenpolder van Terheijden.  Kijk op 
www.drimmelen.nl tracé A-59.
Gezondheidsrisico’s
Vooral de combinatie van elektromagnetische velden (hoog-
spanningslijn) en fijnstof (A59) is onverantwoord.  De gevaarlijke 
geladen fijnstofdeeltjes kunnen honderden meters de woonwij-
ken inwaaien. Uit wetenschappelijke publicaties blijkt een ver-
hoogde kans op o.a. kanker.
Wij kunnen ons voorstellen dat veel inwoners van Terheijden, 
Wagenberg en Made totaal zijn overvallen door de manier 
waarop actiegroep Haagse Beemden haar probleem probeert 
op te lossen. Om de krachten te bundelen en/of met nieuwe 
inzichten te komen, hebben we op woensdag 25 februari  een 
informatiebijeenkomst gehouden. Ondersteun onze actie via 
www.380kV-A59nee.nl.

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand 
maart 2015 zijn o.a. de volgende on-
derwerpen te zien:
Nieuws uit de regio: de Rabobank 
start binnenkort weer met de Rabo-
bank clubkas campagne.  Isabelle 

Prohn,  Adviseur Coöperatie en MVO van Rabobank Amer-
streek, vertelt ons hier meer over.
Verder de volgende gasten:
Ad van Kuijck: voorzitter van de stichting “Dappere Noor”. 
Een enorm leger aan vrijwilligers ondersteunt deze stichting 
om zo veel mogelijk geld op te halen om Noor van Geel een 
dure “immunotherapie” te laten volgen, die nu alleen in Phila-
delphia (Verenigde Staten) wordt toegepast. zinthiek@ziggo.nl 
06-577593023. 
Johan Broos: het 50+ Regio-orkest  bestaat in maart 2015 al 

20 jaar (jubileumjaar). Hier wil het orkest extra aandacht aan 
geven middels o.m. een jubileumconcert op zondag 22 maart 
2015. Meer info: jcabroos@planet.nl; 0162-683142.
Maarten van de Rijt: op zondag 12 april 2015 vindt in het 
glastuinbouwgebied weer het evenement  Kom in de kas 
plaats.  We spraken met de woordvoerder van deze groep en hij 
vertelt wat er allemaal op deze dag te zien is in de kassen van de 
Plukmadesepolder in Drimmelen.

UITBREIDING  MET  UNIEKE 
TROUWLOCATIE

Burgemeester en wethouders hebben besloten rondvaartbedrijf 
de Zilvermeeuw in Drimmelen aan te wijzen als vaste trouwlo-
catie vanaf 1 april 2015. Het aantal trouwlocaties in de gemeen-
te Drimmelen wordt hiermee uitgebreid naar acht. De Zilver-
meeuw krijgt de status van vaste trouwlocatie voor de duur van 
een jaar.  Dit omdat er vooral in de zomermaanden veel vraag is 
naar trouwen in de Biesbosch. De gemeente biedt nu de unieke 
mogelijkheid om aan boord van een rondvaartboot van de Zil-
vermeeuw in Drimmelen te trouwen.  Als deze trend doorzet 
dan wordt dit een vaste trouwlocatie voor onbepaalde tijd. 
De rondvaartboot moet tijdens de huwelijksvoltrekking wel 
aan wal blijven. Een huwelijk moet altijd openbaar toeganke-
lijk zijn volgens de wet. Daarna kan de rondvaartboot met het 
gezelschap gaan varen door de Biesbosch. Voor de gemeente 
Drimmelen, de blauwgroene gemeente aan de Biesbosch, is een 
rondvaartboot van de Zilvermeeuw een prachtige aanvulling op 
de huidige trouwlocaties. 
Iedereen is van harte welkom om in onze gemeente te komen 
trouwen. Naast de unieke locatie bij de Zilvermeeuw aan de 
Biesbosch kunnen stellen onder meer ook trouwen bij de Thee-
plaats in Lage Zwaluwe, de Korenbeurs in Made, de kapelzaal 
van de Mayboom in Made, het  Witte Kerkje in  Terheijden en 
het kerkje in Drimmelen. Meer informatie over al onze trouw-
locaties vindt u op onze website www.drimmelen.nl.

FINALISTEN MVO-PRIJS DRIMMELEN 
BEKEND

De 3 finalisten van de Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen-prijs Drimmelen 2015/2016 zijn bekend. Uitvaartzorg 
Drimmelen, Recreatieboerderij Johan & Caroline en Installatie-
bedrijf Van Alphen & Roest maken kans om zich de eerste duur-
zaamste ondernemer van Drimmelen te mogen noemen. 
Uit de vele aanmeldingen selecteerde een vakjury zes bedrijven. 
Het publiek was vervolgens aan zet om te stemmen op één van 
de genomineerde bedrijven. Meer dan 
1500 stemmen zijn er uitgebracht. Uit-
vaartzorg Drimmelen, Recreatieboerd-
erij  Johan & Caroline en Installatiebedrijf  
Van Alphen & Roest hebben de meeste 
stemmen ontvangen. Zij zijn in de race 
om de begeerde MVO-prijs te winnen. 
Tijdens het Ondernemersgala op don-
derdag 5 maart 2015 wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Het gala wordt geor-
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ganiseerd door Stichting 
Behoud de Antonius Abt 
in Terheijden. Tijdens dit 
spetterende gala zijn veel 
Drimmelense onderne-
mers aanwezig.  Niet al-
leen om de genomineer-

den aan te moedigen en heerlijk te dineren maar ook omdat dit 
de perfecte bijeenkomst is om te netwerken met collega-onder-
nemers.  Aanmelden voor het 
Ondernemersgala kan nog steeds via www.behouddeantoni-
usabt.nl.
Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord onder-
nemen is ‘hot’.  Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die strategisch 
met MVO bezig zijn,  zich makkelijker aan de omgeving aanpas-
sen en minder afhankelijk zijn van economische veranderingen. 
Bovendien zijn ze veelal koplopers in hun branche. De MVO-
prijs is bedoeld voor bedrijven die duurzame winst voor milieu 
en maatschappij weten te combineren met  goede bedrijfseco-
nomische resultaten. Ze werken met een winnende combinatie 
van People, Planet, Profit. 
De MVO-prijs Drimmelen is een initiatief van de gemeente 
Drimmelen, Bedrijven Netwerk Drimmelen en Stichting Switch. 
Het werk van Switch wordt mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

GEMEENTENIEUWS

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunningen
Terheijden, Mr.  Aalbersestraat 8 (4844 AW) (W-2015-0053): 
Het aanleggen van een uitrit.
Terheijden, Ravensnest 6 (4844 TT) (W-2015-0054): Het plaat-
sen van 4 containers.
Wagenberg, Dorpsstraat 56 (4845 CG) (W-2015-0051): Het uit-
breiden van het kerkgebouw met een aanbouw.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Gagelveld 4 (4844 RG) (W-2015-0025): Het kappen 
van een boom (grove den) op de hoek van het achtererf (MET 
HERPLANTPLICHT).
Terheijden, Zeggelaan 131 (W-2014-0446): Het kappen van twee 
berken in de grasstrook tussen de parkeervlakken en bosplant-
soen (MET HERPLANTPLICHT).
ACTUEEL
Dorpsteam
Hebt u vragen, problemen en/of ondersteuning nodig op het ge-
bied welzijn en zorg? Dan kunt u terecht bij het dorpsteam. Dat 
doet u door contact op te nemen met het Wmo-loket op het 
gemeentehuis of met één van de andere organisaties die in het 
dorpsteam zitten. Zie voor een overzicht en telefoonnummers 
onze website www.drimmelen.nl. De leden van het dorpsteam 
werken ook samen met uw huisarts.  Als het nodig is, komt een 
medewerker van het dorpsteam bij u thuis om te praten over 
uw situatie. Het is goed om bij dat gesprek een naaste of voor 
u belangrijk persoon en uw zorgverlener uit te nodigen. Blijkt 
uit het gesprek dat u professionele hulp nodig heeft? Dan kunt u 
daarvoor een aanvraag  indienen bij de gemeente. Stichting MEE 
of een ouderenadviseur van SWO kan u daarbij helpen. Vervol-
gens ontvangt u van de gemeente bericht of en welke zorg u 
gaat ontvangen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u be-
zwaar maken. Met uw zorgverlener maakt u verdere afspraken 
over de ondersteuning. Met vragen over het dorpsteam kunt u 
contact opnemen met het Wmo-loket, via tel. 140162. 

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 1 maart 2015, 10.00 uur: ds. Sj van der Zee uit Sleeu-
wijk.  Diaconiecollecte: KIA- 40dagentijd, voorjaarszendings-
week. Locatie: het  Witte Kerkje.
Zondag 8 maart 2015, 10.00 uur: ds. H. Bouma uit Kampen. 
Diaconiecollecte:  KIA- 40dagentijd, Binnenlands Diaconaat. 
Locatie: Het  Witte Kerkje.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE 
Geloofsgemeenschap  H. Antonius Abt te  Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 28 febr., 19.00 uur: Eucharistieviering  - Dames- en 
Herenkoor.  Voorganger pastoor J. Demmers.
Maandag  2 maart, 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius Abt.  Voorganger dhr. K. Karremans.
Zaterdag 7 maart, 19.00 uur:  Woord- en Communieviering  - 
Herenkoor.  Voorganger past. werker H. Geppaart.
Maandag  9 maart, 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger dhr. P. van Gils.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend  op 
dinsdag- en  vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,  tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact op-
nemen met telefoonnummer 06-51490011.
DOOPHARTJES
Zondag 1 februari j.l. was de terugkomviering voor de dope-
lingen van 2014 in Wagenberg. Na de dienst werden de hartjes 
die bij ons in de kerk gehangen hebben uitgedeeld. Bent u niet 
in deze viering geweest en zou u wel graag het hartje willen 
hebben van uw dopeling dan kunt u dit afhalen op het parochie-
kantoor in  Terheijden op dinsdag- of vrijdagochtend van  
9.30 – 12.00 uur.

  

 

Verloren:  
zondag met Carnaval in de Vliethof 

een goudkleurig tasje met 
portemonnee. Tasje inmiddels 

gevonden, inhoud helaas niet. Klein 
zwart portemonneetje heeft een 

emotionele waarde.  
Pasjes staan op naam van 

Danielle Nuijten.  
Graag terugbezorgen op Buntlaar 

25 in Terheijden.  
Telefoon 076-5933186.  

Bij voorbaat dank. 
 

Geen Rondom 
de Toren in uw 

brievenbus? 
Mail liesbeth@

rondomdetoren.nl
of kwaliteit.

roosendaal@
axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode 
en huisnummer 

vermelden.

Chantal Brouwers, Roswitha Geleijns, Gerard 
van Vugt, Marc van der Zanden,  Wessel Hop, 
Angelique Klomp, Merijjn Litjens,  Judith Bou-
ma: bedankt voor de leuke carnavalsfoto’s! 
Kijk ook eens op www.mapsbusinessview.nl/
voorbeelden/carnaval-terheijden-2015/ voor 
een leuke streetview!



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00
Tandarts   (0162) 42 40 24
Pastorale zorg  (06) 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2
   Ma. - Vr.  8.30 - 10.00 uur
Bloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a
   Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uur
Apotheek Terheijden (076) 593 43 00
Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van 
   Ma. - Vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 1173216
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden
   Ma. - Vr.  09.00-12.00 uur
Thuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52
   www.surpluszorg.nl 
Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500
   www.vitaal.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt     
Geriafit   (0162) 680234
Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nl
Maatschappelijk werk en (076) 593 12 22
Sociaal Raadslieden Werk Pastoriegebouw Dorpsplein 1.
   MW Di. en Vr.  9.00 - 10.00 uur
   SRW Do. 9.30 - 12.00 uur 
SWO    www.swodrimmelen.nl   0162 451894 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Midden- en West-  (0900) 88 44
Brabant Team  www.politiemwb.nl 
Wijkagent  Arjan van Tricht 
Terheijden Wagenberg (0900) 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden      Groen: 04-03-2015/Grijs: 11-03-2015
                     Wagenberg           Groen: 06-03-2015/Grijs: 13-03-2015
Ophalen oud papier  14-03-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-03-2015     
     Wagenberg: 06-03-2015

Bibliotheek Terheijden:   Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur
    Vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  (0162) 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/Rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 04-03-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 04-03-15 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Weegbree 1 - 4844 HC Terheijden 
   Tel. (076) 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.roosendaal@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:  Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske 
   Wagenberg: Troefmarkt-Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg

“CAFE  ONS  THUIS”
Bredaseweg 20 Terheijden

t. (076) 593 1600
info@cafeonsthuis.nl

Aan de rand van het dorp Terheijden vindt  
u “Ons Thuis”, het eetcafé waar u op uw
gemak kunt tafelen, genieten van uw diner 
van goede kwaliteit, in een gezellige 
ongedwongen ambiance. 

Iedere woensdag: spare-rib day! 
Onbeperkt spare-ribs voor €17,50.

Iedere donderdag: hamburger day! 
Voor €14,50 een heerlijke hamburger met 
twister frites en coleslaw. 

En u kunt bij ons ook doordeweeks al 
genieten van een 3 gangen menu vanaf 
€14,50.

En natuurlijk zijn wij het juiste adres voor uw:

Jubileum, evenementen, bruiloft, 
spraakvermaak, bedrijfsfeest, terras, 

barbecue, vergadering, koffietafel, café, 
carnaval, gala, themafeesten, receptie,

symposium, kraamborrel, netwerkmeeting,
  

Het “Ons thuis” gevoel.

www.cafeonsthuis.nl


