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AFSCHEID

TERUGBLIK

Afscheid Christ Verdaasdonk, onze 
voorzitter Rondom de Toren

Met pijn in het torenhart van 
Christ en dat van ons, heeft 
hij besloten om de voorzit-
tershamer per direct over te 
dragen. Jaren was hij één van 
de drijvende krachten achter 
de Toren, zeker tijdens de 
nieuwe opzet van het blad. 
Al eerder kwamen hij en 
Liesbeth bij de Toren terecht. 
Na vele jaren in de redactie 
besloot hij, door drukte, te 
stoppen. Een paar jaar gele-

den was de Toren op sterven na dood. Een enthousiaste frisse 
club stak de koppen bij elkaar en zette de schouders er weer 
onder voor een, zo bleek, vliegende doorstart. Daar zaten ook 
de schouders van Christ weer bij. Hij nam met veel plezier de 
hamer op. Ook verzorgde hij de interviews voor onze rubriek 
‘bijzonder’ en ‘licht op de zaak’. Gezellige en levendige verhalen 
kwamen daar uit, herkenbaar van de hand van Christ. 
Helaas is de gezondheid van Christ niet zoals hij graag zou wil-
len. Daardoor ziet hij zich genoodzaakt om te stoppen als voor-
zitter. Dit ging niet over één nacht ijs, want dit is een moeilijke 
beslissing. Hij wil zich 100% geven, deed dat ook, maar nu gaat 
dat niet meer. De energie die hij heeft, wil hij natuurlijk geven 
aan Liesbeth, zijn kinderen en uiteraard Styn, hun stoere klein-
zoon. Dat begrijpen wij, maar vinden het ontzettend jammer dat 
hij ons gaat verlaten. Gerda Loonen zal voorlopig de werkzaam-
heden overnemen, waar we erg blij mee zijn. Het is wel de be-
doeling dat er een nieuwe voorzitter zal komen. Denkt u nu: dàt 
lijkt me een leuke uitdaging? Neem dan contact op met Liesbeth, 
06-20534792 of mail liesbeth@rondomdetoren.nl 
Christ, we willen je heel erg bedanken voor alle goede zorgen 
en vriendschap, die natuurlijk niet over is!! We zullen je nog re-
gelmatig zien, maar hopen dat je de rust vindt voor een zo ge-
zond mogelijk leven.
Een ‘ga je goed’ van Johan, Peter en Tad, en daarbij een dikke kus 
van Gerda, Tiny, Mariëlle en uiteraard van Liesbeth

DE HAANDE GINGEN OP MEKAOR VUR 55 JAOR; 
carnaval in het Schraansersrijk

Het was een geweldige carnaval... geheel in het teken van 55 
jaar TCV De Schraansers. We hebben volop 
genoten van dit gehele feestelijke seizoen met 
als hoogtepunt dit carnavalsweekend. En we 
hadden alles mee: het weer, de feestvieren-
de Traaise mensen, de horeca, de kapellen & 
muziek, alle carnavalsvierders bedankt voor 
dit mooie feest. We lopen nog even het hele 

weekend door met alle bijzonderheden en hoogtepunten.
Vrijdag 13 februari
Op vrijdag brachten de Schraansers een bezoek aan alle drie de 
basisscholen van Terheijden. Op iedere school werden we har-
telijk ontvangen en zorgden we voor lange polonaises. 

In de middag brachten we een bezoek aan het verzorgingstehuis 
Antonius Abt en ook daar liep menigeen de polonaise. Ook wer-
den diverse ouderen geëerd met een Prinselijke onderscheiding. 
Op vrijdagavond openden we het Opwermconcert in Café De 
Harmonie waar we de gehele avond aanwezig waren, net als 
vele, vele anderen! Wat een geweldig muzikale avond met al die 
kapellen, waaronder natuurlijk onze eigen hofkapel KieleKiele. 
Twee leden van deze kapel werden verrast met een medaille: 
Angélique voor 11 jaar lidmaatschap, en Jan ontving de Schraan-
serspluim voor zijn jarenlange inzet voor het Traaise carnaval. 
Hoogtepunt van die avond was toch wel het uitroepen van de 
‘Bovenste Beste’. Ieder jaar reiken wij deze onderscheiding uit 
aan een persoon of groep die zich verdienstelijk maakt voor het 
Traais Carnaval. Dit jaar is Kapel VurNeKeer uitgeroepen tot 
Bovenste Beste. Met hun carnavalesk jubileum en hun muzikale 
kwaliteiten zorgen zij al 22 jaar voor een goed stuk carnavals-
muziek en dragen zij het Traais Carnaval een warm hart toe! 
Zaterdag 14 februari
Zaterdagochtend opende Prins Gijs dun Eerste, vergezeld door 
zijn vader Prins Pierre II, samen met hun gevolg en muziekka-
pel Nootdkreet het Snotpinnekusbal. Het was lekker druk en 
ook de allerkleinsten lieten zien dat carnaval leeft in Traaie. 
Uit handen van Prins Gijs dun Eerste ontving Nootdkreet de 
jeugdoorkonde voor hun muzikale ondersteuning de afgelopen 
jaren. Na afloop van het Snotpinnekusbal ontving iedereen een 
snoepzakje, gesponsord door De Vrienden van De Prins en de 
Commissie 55 jaar!
Gelukkig bleef het die middag droog en konden we genieten 
van een mooie kinderoptocht. Hoewel minder deelnemers dan 
voorgaande jaren, waren er hele mooie creaties bij! We hopen 
volgend jaar nog veel meer jonge deelnemers te zien in de kin-
deroptocht. Iedereen ontvangt gegarandeerd een aandenken en 
wat lekkers! 
De uitslag van de kinderoptocht:
A Categorie: 
1  CV In m’n eentje: Al vur ut 2e jaor help ik een haandje mee 
aan een mooie optocht; 2  Tobias: Haande op mekaar, wij strijden 
vur nog 55 jaor; 3  Johan van der Schans 
B Categorie: 
1  “De vrolijke snuiters”:  We slaon de Haande op mekaar vur 
onze kinderboerderij; 2  CV de Knöllekes: Pirates of the carib-
bean; 3  B De snoepkontjes 
C Categorie:
1  CV de Braoipotjes: ff wisselen Pietertje?; 2  De Kuifkes: Wij 
klappen ze uit elkaar; 3  CV de Minibubbels: Meej muziek en leut 
onder mekaar, van ons een taart voor 55 jaor 

Na de kinderoptocht vond de ont-
hulling plaats van Boer Klaos, maar 
ook de onthulling van een nieuw 
speciaal gegoten bronzen herden-
kingstegel voor ons 55 jarig jubile-
um. Deze blijvende herinnering aan 
ons jubileumjaar is te bewonderen 
op het dorpsplein. 
’s Avonds vond in de Antonius Abt-
kerk de sleuteloverdracht en de 
carnavalsviering plaats. Daar werd 
in het bijzijn van velen een nieuw 
Schraansersvaandel gepresenteerd, 
door Jopie de Kroon en Caroline 
van Leent zelf met de hand ge-

maakt. 
De Burgemeester was speciaal naar het Schraansersrijk geko-
men voor de sleuteloverdracht, maar voor de overdracht reik-
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te hij de Burgemeesterspenning uit aan Henk van den Heuvel. 
Henk is al jaren actief lid van TCV De Schraansers op diverse 
vlakken waaronder het motto & embleem en zeer bedreven als 
webmaster van onze vereniging: Henk, gefeliciteerd! Ook wer-
den 2 jubilarissen van onze vereniging in het zonnetje gezet: Pe-
ter Gooyers en Frans Damen zijn reeds 11 jaar lid en beide 
heren betekenen veel voor het Traais carnaval.
De voorganger Joop Corten, beter bekend als de Heilige Anto-
nius, en Prins Pierre II maakten er, samen met de kapellen en het 
smartlappenkoor, een waardige carnavaleske viering van.
Zondag 15 februari
Op zondag trok een bonte stoet van optochtdeelnemers door 
de Traaise straten. Het prachtige weer en de vele acts zorgden 
voor een lange gezellige middag die feestelijk werd afgesloten. 
De Smullers haalden namelijk alle optochtdeelnemers, in het ka-
der van ons jubileumjaar, feestelijk binnen. Zowel het publiek als 
de deelnemers genoten hiervan.
De uitslag van de Grote Optocht:

Categorie A     
1 CV de Vliethofjes, tevens publieksprijs; 2 CV Toog gegrepen; 
3 CV Goed gemutst; 4 CV de Schuimers; 5 CV Agge mar leut et; 
6 CV Meewillenmeewa; 7 CV de Badgasten     
Categorie B     
1 CV Toedeloe, tevens publieksprijs en overall winnaar; 2 CV 
de Barkrukken; 3 CV Op ut gemakske; 4 CV de Smullers; 5 CV 
Uitgeteld; 6 CV Ut wor wel Wa; 7 Drum en showband     
Categorie C     
1 CV de Braoipotte, tevens publieksprijs; 2 CV de Loatkomers; 
3 CV de Oude Paoters; 4 CV Goed zat; 5 CV De Pluchen Ber; 
6 CV de Landrovers; 7 CV Zuipe tot we kruipe; 8 CV de Hero’s; 
9 CV D’n feestverkens; 
10 CV Aje To; tevens de aanmoedigingsprijs; 11 CV de Boefjes; 
12 CV Bolleke pretvet     
Maandag 16 februari
Op maandagochtend zijn we, samen met de Jeugdraad, richting 
Breda gereden voor een bezoek aan BaronieTV. Daar werden 
we hartelijk ontvangen door Ad Romeijn en de dames van Sjans-
jee. Ons carnavalslied ‘Waar zijn die handjes?’ van VanAllesWa 
behaalde een prima 6e plaats! Met ons bezoek en ons lied heb-
ben we Traaie helemaal op de kaart gezet, het lijkt wel alsof het 
zo had moeten zijn, gezien ons nieuwe motto van volgend jaar!
In de middag werd er nog een bezoek gebracht aan het senio-
renbal en de Braoipottemiddag. Uiteraard gingen de Schraansers 
die avond ook nog dweilen langs diverse Traaise kroegen. Op 2 
avonden werden we zelfs muzikaal begeleid door 2 kapellen die 
er altijd weer een feest van weten te maken.
Dinsdag 17 februari
Op deze laatste, mooie en toch ook weer zonnige dag van car-
naval namen we deel aan de zeepkistenrace en bezochten we 
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de bewoners van Sovak. Aan het eind van de middag sloten we 
de Schraansers-kindermiddag af om ons op te maken voor de 
laatste tocht door Traaie. Traditiegetrouw sloten we carnaval af 
met de lampionnenoptocht en het verbranden van Boer Klaos; 
een fantastisch mooie traditie die hopelijk nog lang zal blijven 
bestaan. Hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar werd 
ook al vooruitgekeken naar 2016. Het nieuwe motto voor car-
naval volgend jaar is namelijk ‘We zetten um op de kaort’. 

Nog een laatste maal zong iedereen het Traais volkslied mee 
met Prins Pierre II, die de afgelopen 5 jaar voorop ging in het 
Traaise carnaval. Of hij met stille trom nu is vertrokken, blijft 
voor velen een vraag die pas beantwoord wordt op het aanko-
mend 11-11 bal, zaterdag 14 november 2015! 
Nadat de brandweer vakkundig de laatste vuurtjes doofde, ver-
trokken we richting De Cour om de Jeugdraad te deformeren 
en vooral te bedanken voor hun inzet. De steken werden afge-
nomen en een groot applaus was voor hen meer dan verdiend! 
TCV De Schraansers dronken her en der nog wat biertjes om 
vervolgens om 23.11 uur in onze Residentie de steken af te 
zetten en zo het jubileumjaar gepast af te sluiten! 
De Schraansers kijken terug op een druk en gezellig carnavals-
seizoen met vele feestelijke activiteiten die we mochten orga-
niseren. Volgend jaar zette we um op de kaort en hopen we 
weer veel carnavalsvierders te ontmoeten die mee doen met 
het Traais Carnaval om er weer een geweldig feest van maken! 
Evaluatie Carnaval 
Op vrijdag 20 maart 2015 organiseren we voor 
alle carnavalsliefhebbers een evaluatie over car-
naval. Wil je iets kwijt of wil je ideeën of sug-
gesties doen, kom gerust langs bij De Gouden 
Leeuw op deze evaluatieavond die om 20.00 
uur start. De optocht komt die avond, op film, 
ook nog eens voorbij!

HIGH TEA IN DE ROOI PANNEN VOOR 
ZONNEBLOEM TERHEIJDEN
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COLLECTE BIJZONDER

Op dinsdag 24 februari was er voor de gasten een high tea geor-
ganiseerd in De Rooi Pannen. Dit jaar was de groep met gasten 
zo groot, dat we in het grote restaurant mochten plaats nemen. 
De leerlingen hebben ontzettend goed hun best gedaan, zowel 
in de keuken als in het restaurant. De gasten genoten van de 
gerechten. Het was zoveel dat sommige gasten, wat ze niet op 
konden, mee naar huis namen.
Al dat lekkers en praten met elkaar resulteerden in een middag 
met gezelligheid ten top. Zo gezellig, dat de vrijwilligers de gas-
ten moesten vragen of ze mee naar huis wilden gaan.
Wij hopen volgend jaar met onze gasten weer te kunnen gaan 
genieten van de gastvrijheid van De Rooi Pannen, want dit is 
echt een uitstapje van genieten en pure verwennerij.

START COLLECTEWEEK REUMAFONDS 

Het Reumafonds houdt bin-
nenkort de jaarlijkse landelijke 
collecte. In de week van 16 t/m 
21 maart 2015 komen ruim 

63.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te 
halen voor de bestrijding van reuma. In Nederland leven bijna 
twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet 
te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard 
nodig. 
Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, bei-
de onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma 
is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, 
gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit be-
tekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen 
met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, 
en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en 
kan jong en oud overkomen. 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. 
Nu en in de toekomst. We geven voorlichting, ondersteu-
nen patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van 
mensen met reuma bij politiek en zorg. We financieren on-
derzoek naar betere behandelmethoden en naar de oor-
zaak van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zon-
der reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.  
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. Meer 
info: www.reumafonds.nl

KINDERHULP

Even droge en schone kleren aantrek-
ken omdat ze tijdens het buitenspelen 
nat en vies zijn geworden. Het lijkt 
heel normaal. Maar wat als je (bijna) 
geen andere kleren hebt? Er zijn veel 
kinderen in Nederland die nauwelijks 
genoeg kleren hebben om de week 
mee door te komen. Luuk is één van deze kinderen. Hij voelt 
zich buitengesloten en schaamt zich voor zijn kleding.
Luuk (11 jaar) is onder toezicht gesteld en woont sinds twee 
jaar op een leefgroep. Hij is een vrolijke en energieke jongen. Hij 
is groot voor zijn leeftijd, hij groeit snel uit zijn kleding, maar geld 
voor nieuwe kleding is er niet. Hij kan nog wel oude, verwassen 

kleding van andere kinderen op de leefgroep krijgen, maar hij 
heeft toch ook goede kleding en schoenen nodig? Daarnaast is 
het voor Luuk ook heel goed om even een dagje erop uit te gaan 
met zijn begeleider en zijn eigen kleding uit te mogen zoeken. 
Hij zit namelijk altijd op de groep. Ook in de weekenden. Zijn 
ouders ziet hij maar 1x per maand. Geld voor kleding voor de 
jongen hebben zij niet en ook de instelling heeft geen budget 
hiervoor. De begeleider deed een beroep op Kinderhulp. Geluk-
kig konden wij Luuk voorzien van nieuwe kleding. Hij heeft een 
gezellige middag gehad en stoere kleding uitgezocht. 
Wij willen graag voor nog veel meer kinderen in Nederland 
geluk mogelijk maken. Daarom is de collecte heel belangrijk. De 
collecte vindt plaats in de week van 12 t/m 18 april.

ATELIER EN KNUTSELCLUB 
DROOMWERELDEN 12,5 JAAR 
‘Je eigen dromen creëren is het leukste dat er is’

“Kleien is niks voor mij”, zei Marij van der Ham ooit vol overtui-
ging toen een groepje vriendinnen een cursus wilde gaan doen 
waar nog één plaats vrij was. Ze is toch meegegaan en vond 
het tot haar eigen verrassing erg leuk. Inmiddels is het kleien 
meer dan een zeer uit de hand gelopen hobby: Droomwerelden 
bestaat op 8 maart 2015 12,5 jaar en de Knutselclubs, waar ove-
rigens niet alleen met klei wordt gewerkt, zijn niet meer weg te 
denken uit Terheijden.
In 1996, een jaar na de geboorte van haar tweede kind, kwam 
Marij voor het eerst in aanraking met zelfdrogende klei. Zes 
jaar later startte ze Droomwerelden, nadat ze met haar cre-
aties op de Braderie van het 
Ginneken had gestaan. “Ik had 
mezelf voorgenomen om me 
in te schrijven bij de Kamer van 
Koophandel als ik het idee zou 
hebben dat mijn droomwerel-
den aan zouden slaan bij een 
breed publiek. En dat deden 
ze”, vertelt Marij. 
De droomwerelden vormen 
samen met draken, heksen en 
elfjes nog steeds het hart van 
haar bedrijf. “Droomwerelden 
zijn eigenlijk een soort sprook-
jesachtige luchtkastelen. De 
naam geeft de sfeer goed weer 



6

COLUMN

UITGAAN

van wat ik maak: het is een 
beetje dromerig. Bijna overal 
zitten lampjes in, dat verhoogt 
het sprookjesachtige effect 
natuurlijk ook”. Ze gaat vaak 
uit van een piepschuim basis, 
omdat dat licht van gewicht 
is. Maar ook boomstronken 
en stenen spreken tot Marij’s 
verbeelding en zetten aan tot 
het maken van sprookjesach-
tige taferelen. Alles wordt met 
de hand gekleid. Het voordeel 
van de zelfdrogende klei is dat 
er geen beperkingen zijn aan 
afmetingen of ondergrond. Ma-

rij werkt met witte klei, die je zelf nog in allerlei kleuren kunt 
afwerken. “Dit is een kleisoort die je zo uit het pak haalt en die 
meteen bruikbaar is. Je hoeft hem niet af te bakken en dat vind 
ik heel prettig”, aldus Marij. Voor het aanbrengen van de kleur 
heeft ze een eigen techniek ontwikkeld. Tijdens het verven van 
haar droomwerelden kwam Marij er al doende achter dat het 
weghalen van overtollige penseelvegen met een natte doek een 
prachtige egale, maar tegelijk ook transparante kleuring van de 
klei opleverde.
Feestjes
Marij maakt niet alleen droomwerelden en andere creaties om 
op beurzen te verkopen, ze werkt ook in opdracht. Van kinder-
kamerlamp tot urn. Ook zijn haar droomwerelden te koop in 
Pol38, een galerie in de Ginnekenstraat  in Breda. Daarnaast 
geeft Marij veel cursussen en feestjes: kinderfeestjes, maar ook 
personeelsfeestjes en vrijgezellenfeestjes. En natuurlijk zijn er de 
drie Knutselclubs in Terheijden. Iedere eerste woensdagmiddag 
van de maand is er één voor leerlingen van groepen 1, 2 en 3; 
iedere eerste woensdagavond van de maand is er één voor be-
woners van het Sovak, en iedere vrijdagmiddag is er Knutselclub 
voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van de basis-
school. Buren, vrienden, kennissen, familie, cursisten: iedereen 
spaart en verzamelt knutselspulletjes voor Marij. Van wc-rol tot 
kandelaar, van cd-schijfjes tot lampenvoeten, (kapotte) sieraden 
en horloges, aangebroken knutselmateriaal: Marij (her)gebruikt 
van alles voor haar droomwerelden en voor de Knutselclubs.
Ruimte
Marij begon haar atelier  in de woonkamer thuis, al snel verhuis-
de ze naar zolder om na een aantal jaren in de Kinderboerderij 
in Terheijden een ruimte te huren. Een heel passende entourage. 
“Het was een droomhuisje in een droomtuin. Toepasselijker kon 
het niet. Bovendien was het rolstoel-toegankelijk”, vertelt Marij. 
Anderhalf jaar geleden verhuisde ze naar een ander, ruimer pand 
aan de Bredaseweg 8 in Terheijden. “Deze ruimte is veel prak-
tischer in gebruik”, vertelt Marij. “Veel groter, meer ruimte, alle 
materialen bij de hand. Ik kan grotere groepen tegelijk plaatsen. 
Nadeel is wel dat het op de eerste verdieping is en dat er (nog) 
geen lift is.”
Zelfvertrouwen
In haar atelier leert Marij anderen graag de kneepjes van haar 
vak. “Ik wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van mijn 
droomwerelden en ik hoop dat mensen er zo achter komen dat 
het creëren van je eigen ‘dromen’ het leukste is dat er is.” 
Een enthousiaste deelneemster plaatste haar zelfgemaakte cre-
atie op haar weblog en kreeg onder meer de volgende reactie: 
‘Gaaf, zo’n zelfgemaakt kunstwerk in huis! Ik huiver nu al voor 
de sinterklaassurprises…’ Antwoord van Marij’s cursiste: ‘Ge-
loof me, jij kunt dit ook! Dat is nu net zo bijzonder aan Droom-

werelden: Marij begeleidt je helemaal en geeft je ook nog eens 
zelfvertrouwen.’
Dat laatste geeft ze zeker ook aan ‘kinderen met een sterretje’, 
zoals Marij ze noemt: kinderen met ADHD, ADD of autistiform 
gedrag. “Deze kinderen hebben erg veel baat bij het werken met 
klei. Ze worden er rustig van. En ik vind het over het algemeen 
erg prettige kinderen, terwijl deze kinderen juist vaak als lastig 
worden ervaren. Ze hebben vaak heel veel creativiteit in zich, 
die er niet uit komt als je ze niet op de juiste manier stimuleert.” 
Ook al is haar hobby inmiddels ook haar werk, de klei gaat altijd 
mee op vakantie. Waar een ander een boek leest, pakt Marij de 
klei. Een paar weken even helemaal niks? “Nee hoor, dat zou ik 
heel vervelend vinden.”

STEMMEN
 

“Waarom zou ik gaan stemmen?”  “Je schiet er niks mee op!”  
“Beloven, beloven en twee dagen later komen ze al terug op hun 
beloftes.” 52 procent van de deelnemers geeft in een onderzoek 
aan dat ze wel naar het stemhokje willen gaan (als dat er al staat 
overigens).
Waarom heb ik in de titel hoofdletters gebruikt? Waarom zou je 
wel moeten gaan stemmen?
Om te beginnen betekent het recht hebben om je keuze voor 
jouw kandidaat te benutten eigenlijk een morele plicht om dat 
dan ook te doen. Dat houdt ook in dat je achteraf niet meer 
kunt gaan miepen als je de kans voorbij laat gaan.
Denk er ook eens over na wat het betekent om in een veilig 
democratisch land als het onze te leven. Honderd jaar geleden 
hebben wij het kiesrecht voor vrouwen “bevochten”. In hoeveel 
landen in de wereld is dat nog lang niet zo, met soms vreselijke 
gevolgen.
Zie wat er in Rusland gebeurt. Een oppositieleider koelbloedig 
vermoord, niet noodzakelijk uit politieke motieven, maar de kille 
sfeer in Moskou maakt het er niet beter op, waardoor dergelijke 
“monddoodmakerij” wel in de hand wordt gewerkt.
In ons eigen land is het gemor niet van de lucht, maar dat mag 
hier gelukkig wel.  Toch, in plaats van al dat gezeur kun je beter 
van je recht gebruik maken om te gaan kiezen, ook al is het 
“maar” voor de Provinciale Staten, ook al wordt door politici 
alle ellende in de zorg ontkend, ook al wordt de gaskraan maar 
met veel pijn en moeite iets teruggedraaid, ook al worden 10 
jaar te laat excuses aangeboden, ook al worden de huurprijzen 
nog steeds hoger ondanks de gigantisch stijgende buffers, ook 
al...
Neem je verantwoordelijkheid als je het anders wil, als je wil 
meepraten over corruptie, als je ons land beter wil maken. En als 
je het  niet doet, dan ophouden met mekkeren, want stemmen 
mag, maar liever stemmen MOET, want wie je ook kiest, demo-
cratie maak je met zijn allen.
Merijn.

HARMONIE TERHEIJDEN GOES 
LAS VEGAS 

Dit jaar organiseert Harmonie Terheijden een 
spectaculair themaconcert in navolging op de 
eerdere concertreeksen ‘Musicals in Concert’ en 
‘A Night at the Movies’. Op vrijdagavond 20, za-
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Waardebon

50%
KORTING

voor 50% korting op 1 
product van de slagerijafdeling

• Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo van 
woensdag 11 maart t/m dinsdag 24 maart 2015.

• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt op 1 verpakking tot een 
• maximumgewicht van 1kg.

op 1 product van 

de slagerijafdeling!

8 718452 030934

van Meerendonk
Terheijden:  Hoofdstraat 61                

Het verse vlees van Jumbo is heerlijk en 
gegarandeerd mals. Dit dankzij de unieke
malsgarantie. Is uw vlees toch niet mals?
Dan krijgt u van ons gratis een nieuw stuk.
Jumbo gaat echt veel verder. Ontdek het zelf!

Ontdek onze 
malsgarantie!

Ontdek onze malsgarantie op jumbosupermarkten.nl
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terdagavond 21 en zondagmiddag 22 november wordt De Cour 
omgebouwd tot een heus casino. Harmonie Terheijden nodigt u 
graag uit voor ‘A Night at Vegas’! 
De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar wij kunnen u 
alvast verklappen dat instrumentalisten, dansers, zangers en illu-
sionisten u mee zullen nemen in een avondvullende wervelende 
revueshow. 

Natuurlijk is de bijdrage van 
sponsors essentieel om dit 
concert uit te kunnen voeren. 
Heeft u zelf een bedrijf of kent 
u iemand die ons concert zou 
willen sponsoren? Dan kunt u 
contact opnemen met Marsha 
Damen via marsha@harmo-

nieterheijden.nl. Zij neemt de sponsormogelijkheden graag met 
u door. Ook als particulier kunt u een bijdrage leveren door 
‘supporter van de harmonie’ te worden. Voor € 25,- per jaar 
ondersteunt u onze projecten, zodat wij afwisselende culture-
le activiteiten in het dorp aan kunnen blijven bieden. U kunt 
zich aanmelden als supporter via www.harmonieterheijden.nl/
supporters.  
Houdt u Rondom de Toren en onze facebookpagina (facebook.
com/Harmonie-Terheijden) in de gaten voor updates omtrent 
het programma en natuurlijk de start van de kaartverkoop.

PUUR WIT PRESENTEERT: GUY DAVIS & 
FABRIZIO POGGI

In de Puur Wit concertenreeks zullen Guy Davis & Fabrizio Pog-
gi op woensdag 25 maart 2015 optreden in het Witte Kerkje in 
Terheijden. “Zij zijn het levende bewijs hoe mooi pure blues kan 
zijn.”
Guy Davis & Fabrizio Poggi

De Amerikaanse muzikant en acteur Guy Davis is uitgegroeid 
tot dé internationale ambassadeur van akoestische bluesmuziek 
van zijn generatie. Zijn muziek situeert zich eerder in de tra-
ditionele blueshoek. Zijn passie voor het genre ontstond im-
mers dankzij de verhalen van zijn grootouders over het leven in 
het zuiden van de VS. Zijn voorliefde voor de pure, authentieke 
blues levert hem al heel wat bewonderaars op. Zo treedt hij 
regelmatig op aan de zijde van blues- en folklegendes zoals o.a. 
Bonnie Raitt en  Pete Seeger.
De Italiaanse mondharmonicavirtuoos Fabrizio Poggi is naast 
mondharmonicaspeler een veelzijdige getalenteerde zanger, 
musicoloog, schrijver van boeken over de geschiedenis van de 
bluesmuziek en van de harmonica, journalist en een geweldig 
performer.
Samen brachten zij in 2013 het album “Juba Dance” uit (met on-
der meer een gastbijdrage van The Blind Boys of Alabama). Het 

leverde Guy Davis een nominatie op voor ‘beste akoestische 
artiest’ en ‘beste akoestische plaat’ voor de 35e Blues Music 
Awards in de VS. Ook in Europa werd “Juba Dance” uitstekend 
onthaald.
Kaartverkoop:
Kaarten voor het optreden van de Guy Davis & Fabrizio Poggi 
kosten € 13,- en zijn verkrijgbaar via Tinckerbell, Hoofdstraat 72 
in Terheijden en Roots Mail Music, Van Goorstraat 4 in Breda. 
Het is ook mogelijk om kaartjes te reserveren via het e-mail-
adres puurwit@gmail.com. Geef de naam van de artiest aan en 
het aantal kaarten. Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail 
en liggen de kaartjes klaar bij de ingang van het Witte Kerkje 
voorafgaand aan het concert. De deuren gaan open om 20.00 
uur en het concert begint om 20.30 uur. Meer informatie? Kijk 
op: www.puurwitconcerten.nl www.facebook.com/puurwit 
Twitter:@puurwit

BINGO VCW

De Engelandreis, het komt steeds dichter-
bij. Wij gaan met Pasen weer vanuit  VCW 
met een volle bus richting onze vrienden van 
Real Gima te Gravesand. De kinderen loge-
ren in gastgezinnen. Dat weekend wordt er 
lekker veel gevoetbald en plezier gemaakt.  
Op vrijdag 27 maart houden wij weer een 
ontzettend gezellige bingo en uiteraard weer met leuke prij-
zen. De hoofdprijs van de loterij is dit jaar een busreis naar 
de kerstmarkt Maastricht/Valkenburg! En de hoofdprijs van 
de bingo is een superleuke lenteverrassing. Dus kom allen op 
27 maart naar het clubhuis van VCW. We starten om 20.00 
uur met de bingo, vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom.  
Wij hopen u allen te zien!
De Engelandcommissie van VCW

VOORRONDE NK BEERPONG
bij café Ons Thuis

Op 28 maart vindt er een officiële voorronde plaats van de NK 
Beerpong. Wat is Beerpong precies? 
Beerpong is een spel in de opzet van een voetbalcompetitie. 16 
tot 36 teams spelen in poules van 4 de toernooifase. De beste 
2 teams gaan door naar de knock-out fase: 8e finales, vervolgens 
de kwartfinale, de halve finale en de finale.
Ieder team bestaat uit 2 personen die aan weerszijde van de 
toernooitafel staan (officiële Beerpong tafels, 2,4 m lang). Aan 
iedere zijde staan 6 toernooicups met 0,1 L bier. Om de beurt 
wordt er met een pingpongbal naar de cups van de tegenstander 
geworpen. Als de bal in de cup belandt, moet de tegenstander 
de cup leegdrinken en verwijderen van de tafel. De winnaar is 
het team wat als eerste de cups wegspeelt van de tegenstander. 
De verliezende partij moet de overgebleven cups van de tegen-
stander leeg drinken. De winnaar plaatst zich gratis voor het 
eindtoernooi in juni 2015 en de winnaar van deze eindwedstrijd 
wordt Nederlands kampioen Beerpong.
Schrijf je dus nu in en wordt kampioen. De kosten zijn € 15,00 
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p.p. (vanaf 18 jaar). Hiervoor krijg je het toernooi-bier, de inzet 
van scheidrechters en misschien wel eeuwige roem als Neder-
lands kampioen Beerpong. En als je geen zin hebt om mee te 
spelen kan je natuurlijk altijd komen kijken om de deelnemers 
aan te moedigen.

DOELSTELLING VLUCHTWEG
Het verhaal achter het Vier-5 mei Event

De belangrijkste doelstelling van Vluchtweg is dat we een an-
dere, moderne manier van her-
denken willen bewerkstelligen. 
Hierbij menen we een manier ge-
vonden te hebben die met name 
jonge mensen zal aanspreken en 
die de verschrikkingen van oor-

log, discriminatie en uitsluiting dichtbij hun belevingswereld 
brengt. Hoe voelt het om gediscrimineerd te worden, je vrij-
heid te verliezen en te moeten vluchten? Dit zijn emoties die 
Vluchtweg probeert op te wekken bij kinderen, jongeren en 
volwassenen die nog nooit een oorlog hebben meegemaakt. 
Daarnaast willen wij, overeenkomstig de doelstellingen van 
Stichting Drimmelen Connect!, mensen uit de verschillende 
dorpskernen letterlijk en figuurlijk tot elkaar brengen. Letterlijk, 
doordat ze vanaf vier punten in de verschillende kernen naar 
elkaar toe lopen in stoeten vluchtelingen; figuurlijk, doordat het 
project tot stand komt door de samenwerking tussen en mede-
werking van mensen uit de verschillende kernen.
Het verhaal dat we vertellen is eigentijds en herkenbaar. Daarom 
speelt het verhaal zich af in het heden en in de gemeente Drim-
melen, maar is het ook geïnspireerd op het leven van oorlogskin-
deren in Nederland. De mensen die in vier stoeten vanuit vier 
verschillende kernen lopen, symboliseren mensen op de vlucht. 
Het verhaal gaat over Eva, een Joods meisje dat op het Donge-
mondcollege zit en graag hockeyt met haar vriendinnen. Haar 
leventje verandert als de machthebbers het buitensluiten van 
mensen van Joodse komaf goedkeuren en stimuleren, en ver-
volgens Joodse mensen gaan oppakken en doden.  De vader en 
moeder van Eva besluiten dit niet af te wachten maar onder te 
duiken. De vrijheid van Eva wordt hierdoor op verschillende ma-
nieren sterk beperkt. Fysiek, maar ook doordat ze is afgesloten 
van mobiele telefoon, internet, facebook en What’s App.  Op het 
onderduikadres ondergaat Eva verschillende emoties. Zo vraagt 
ze zich bijvoorbeeld af waarom mensen discrimineren, waar 
mensen überhaupt toe in staat zijn en of dit in de toekomst ooit 
beter zal worden. Daarnaast heeft ze echter ook de normale, 
herkenbare gevoelens van een puber. Uiteindelijk blijkt dat alle 
moeite en het onderduiken tevergeefs is, want Eva wordt ver-
raden en opgepakt. 
Hierna wordt een overgang gemaakt naar het vieren van de vrij-
heid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar een groot goed, dat 
we samen moeten beschermen en koesteren. 
Tijdens het verhaal lopen vier stoeten vluchtelingen naar de 
centrale locatie. De vluchtelingen komen op de locatie aan en 
wonen daar de rest van de uitvoering bij. Op deze manier maken 
zij deel uit van het verhaal, omdat de ouders van Eva op dat mo-
ment namelijk ook besluiten om te vluchten. Alle stoeten dragen 
een (witverlicht) deel van het vrijheidssymbool (vlam) dat, een-
maal aangekomen op de locatie, in elkaar wordt gepast en dat bij 
het vieren van de vrijheid in de officiële kleuren verlicht wordt.
Het verhaal wordt deels op het podium verteld door middel van 
een voice-over, een illegale lokale televisiezender met studio op 
het podium, Eva die haar verhaal toevertrouwt aan haar laptop 
èn deels door middel van eerder opgenomen filmfragmenten. 

      SCHELLEKENS 
DIERBENODIGDHEDEN 

OPENINGSTIJDEN 
 

MAANDAG   11:00u – 18:00u 

DINSDAG   10:00u – 13:00u 

WOENSDAG  GESLOTEN 

DONDERDAG  10:00u – 18:00u 

VRIJDAG   10:00u – 18:00u 

ZATERDAG  10:00u – 17:00u 

Bel voor info: 06 - 518 345 78 
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Nederlandstalige popmuziek speelt een belangrijke rol bij het 
laten zien en vertalen van emoties over alles wat er gebeurt. 
Dit gebeurt live op het podium, maar ook in de eerder op-
genomen filmfragmenten. Het podium wordt op een centrale 
plek in de gemeente ingericht in een grote loods. Voor men-
sen die niet kunnen meelopen, zijn op de locatie zitplaatsen 
beschikbaar. Thuis kunnen mensen het verhaal op de televisie 
volgen. Tot slot kunnen mensen meelopen in een van de stoeten. 
Het is de bedoeling dat Vluchtweg met vrijwilligers uit de ver-
schillende kernen van onze gemeente wordt gerealiseerd en in 
principe doet iedereen (deels) onbezoldigd mee. Een groot aan-
tal mensen heeft al toegezegd mee te doen. Onder andere heb-
ben we de medewerking van de zangers Collin, Mario en Koen, 
de zangeressen Ilonka, Eveline, Anique en Bo, allen wonend in de 
gemeente Drimmelen. Daarnaast zal er voor het geluid de me-
dewerking zijn van Terheijdenaar Freek Reniers en zijn mensen. 
De cameraploeg staat onder leiding van Wagenberger Jan Wil-
lem van der Vlies. Helkanter Mariëlla Huijgens heeft de leiding 
over het toneel, de voice-over komt van Beatrijs Hofland uit 
Made en de welbekende Ad van Kuyck uit Made zal optreden 
in de rol van nieuwslezer. Hiernaast zal Vluchtweg live op de 
lokale en regionale televisie uitgezonden worden door de Re-
gionale Omroep Stichting Drimmelen (ROS-D), een organisatie 
die ook geheel uit vrijwilligers bestaat. Tenslotte danken we Ca-
tering Frank van Gils voor de medewerking tijdens het Vier-5 
mei Event.
Vluchtweg wordt op 4 mei 2015 uitgevoerd. De zes verschil-
lende kerkdorpen in de gemeente 
Drimmelen hebben de gewoonte 
om hun eigen slachtoffers op ei-
gen wijze te herdenken, waarbij 
twee van de zes kernen samenwerken. Er zijn in de Gemeente 
Drimmelen dus vijf verschillende herdenkingen en dat willen we 
uiteraard respecteren. We hebben met de 4 en 5 mei comités 
overlegd en afgesproken dat we ná de gebruikelijke herdenkin-
gen zullen beginnen. De vier verschillende stoeten vluchtelingen 
vertrekken ook vanaf vier plaatsen waar herdenkingen plaats-
vinden. Voor de mensen die de vijfde herdenking bijwonen, re-
gelen we vervoer naar de dichtstbijzijnde plaats van vertrek. 
Zo hopen we dat beide manieren van herdenkingen, traditioneel 
en nieuw, elkaar versterken. Dat er mensen zijn die met onze 
herdenking mee willen doen en dus ook de traditionele herden-
king bijwonen en andersom. De avond wordt afgesloten door 
de klok aan het eind van het verhaal al op 5 mei 00.00 uur te 
plaatsen waarbij we het bevrijdingsvuur “ontsteken” door het 
vrijheidssymbool in de officiële kleuren te verlichten.

LEUKER KAN DE BELASTINGDIENST HET 
NIET MAKEN, MAAR WIJ WEL !!!

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting in te vul-
len. U kunt uw aangifte downloaden via de website van de be-
lastingdienst. Maar houdt u er rekening mee dat de fiscus niet 
alles van u weet en u niet adviseert bv. over de verdeling van 
banksaldi tussen partners. Juist hier is vaak winst te behalen. En 
65-plussers moeten opletten of de ouderenaftrek wel optimaal 
wordt benut. En ontvangt u wel de juiste toeslagen? 65-Plussers 
kunnen bv. door een lager inkomen dan voorheen en door een 
hogere vermogensvrijstelling in aanmerking komen voor huur-
toeslag.
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troubadour staat het activiteitenteam garant.
We serveren vanaf 19.00 uur en de keuken is open tot 21.30 
uur, waarna de beentjes van tafel worden gehaald en het dansen 
kan beginnen.
U kunt reserveren vanaf heden tot 14 maart, telefonisch 0168-
482743, per e-mail pali.zonzeel@hetnet.nl of 
in Ontmoetingscentrum De Zonzeel, Poolsestraat 13 te Hooge 
Zwaluwe. U ontvangt een reserveringskaart na betaling op bank-
nummer NL69RABO0110474538 t.n.v. activiteitenteam De 
Zonzeel. Beleefd verzoeken wij u om de keuze van het hoofdge-
recht door te geven bij reservering.
De organisatie vindt doorgang bij minimaal 30 personen reser-
vering op 14 maart.

CHANTAL MIJMERT: OVER KOMEN EN GAAN

“Sla een willekeurige krant of tijdschrift 
open en de columns komen je tegemoet. 
Van hoogstaande, intelligente stukken tot 
lekkere ‘lifelog’ stukjes. Mijmeringen van 
een willekeurig persoon, of diepgaande 
uiteenzettingen van een zwaargewicht uit 

de economische of financiële wereld…”
Zo begon het ooit, in 2011. Inmiddels heb ik 87 columns ge-
schreven, dit is nummer 88. En, zoals dat met alles in het leven 
gaat, is er een tijd van komen en een tijd van gaan, en mijn tijd 
van gaan is nu gekomen. Ik ben eigenlijk voor dit moment wel 
een beetje uitgemijmerd en het is tijd om weer nieuwe wegen 
in te slaan. Tijd om nieuwe avonturen te gaan beleven, die wel-

Verder is het een goede gelegenheid eens na te denken over 
schenken aan (klein)kinderen en over het beperken van erfbe-
lasting na uw overlijden. En is uw testament nog wel up to date?
Testament
Heeft u geen testament of een oud testament, dan verdient het 
aanbeveling een nieuw testament en/of levenstestament te laten 
opstellen. Standaard erft tegenwoordig automatisch de langst-
levende en behoeft een eventueel kindsdeel niet uitgekeerd te 
worden. Soms is het aan te bevelen dit wel te doen en dat vast 
te leggen bv. om bij opname in een verpleeginrichting een lagere 
eigen bijdrage te moeten betalen.
Levenstestament
In feite is dit een volmacht welke u geeft aan uw partner en/
of aan uw kind(eren). Zij kunnen dan, wanneer u daartoe niet 
meer in staat bent (handelingsonbekwaam) bv. door ziekte of 
opname in een verpleeginrichting, alle handelingen en beslissin-
gen namens u verrichten zonder dat daar verder toestemming 
van een arts of kantonrechter voor nodig is.
Schenken
Schenken aan kinderen bij leven kan flinke besparing opleveren 
van erfbelasting na uw overlijden. Totdat kinderen 40 jaar zijn 
kunt u eenmalig een hoge schenking vrij van schenkbelasting 
doen van € 25.322,- per kind. Dat kan per kind een besparing 
van 10% erfbelasting opleveren ofwel € 2.532,-. Verder mag u 
jaarlijks nog schenken aan kinderen (€ 5.277,-) en kleinkinderen 
(€ 2.111,-). U kunt ook op papier schenken. U keert het geld 
niet uit, maar leent het terug, zodat u toch zelf over uw geld 
kunt blijven beschikken. Verder is er een nog hogere vrijstelling 
mogelijk bij schenking voor een huis of een dure studie.
U draagt zo vermogen over aan uw kinderen en verlaagt uw 
eigen vermogen hetgeen een voordeel kan zijn voor de ver-
mogensbelasting (box 3), maar ook voor de eigen bijdrage die 
betaald moet worden voor thuiszorg of opname in een ver-
pleeghuis. Wel moet u opletten of uw kind daardoor geen lagere 
toeslagen (of bijstand) gaat ontvangen.
Het is aan te bevelen uw belastingaangifte en alle bijkomende 
financiële zaken eens met ons door te nemen. 
Vonk Services, Jan Vonk; 06-27021028; jan@vonk-services.nl

“ONBEPERKT SMULLEN”  
van o.a. Konijn uit ‘t “Buitenlust” Panneke

Zaterdag 21 maart organiseert activiteitenteam De Zonzeel 
een avond Onbeperkt Smullen uit de menukaart van restau-
rant Buitenlust anno de jaren ’90 in Ontmoetingscentrum De 
Zonzeel aan de Poolsestraat te Hooge Zwaluwe.
De uitbaters (Lida en Paul) van De Zonzeel zijn familie en 
oud-medewerkers van restaurant Buitenlust, die link is gelegd 
dus dat zit wel “snor”. Medewerkers uit de keuken en bediening 
van Buitenlust vinden het leuk om het nog een keer te doen in 
De Zonzeel. Dat kan niet anders worden dan “buitengewoon”.
Activiteitenteam De Zonzeel heeft een keuzemenu samenge-
steld uit de menukaart anno de jaren ‘90 van restaurant Buiten-
lust. Een drie gangenmenu BUITENLUST voor een smakelijke 
prijs per persoon (zie elders in Rondom de Toren de adverten-
tie): 
Keuze uit twee soepen: Rundvleessoep of Gebonden Tomaten-
soep
Keuze uit drie hoofdgerechten: Konijn uit ‘t Panneke, Schnitzel 
met saus naar keuze, Afrikaanse Tongfilets “Picasso” met garni-
tuur van aardappelen en groenten.
Keuze uit twee desserts: Coupe Dame Blanche of kopje koffie/
thee met bonbon.
Voor de gezellige ambiance en een leuk stukje muziek van een 
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licht ooit wel weer tot nieuwe mijmeringen zullen leiden, en wie 
weet… misschien maak ik u daarvan dan wel weer deelgenoot. 
Maar voor nu heeft deze Traaise columniste besloten de spreek-
woordelijk pen even neer te leggen. Mijn toetsenbord moet ook 
even bekomen van al het werken. Haastig werden vaak mijn co-
lumns in basis getypt, om het idee dat in mijn hoofd zat niet te 
vergeten. Later volgde dan het schrappen en schaven, want ook 
dat hoort bij het proces. Het resultaat was vervolgens de co-
lumn die u hier te lezen kreeg. Ben ik open en eerlijk geweest? 
Ja. Ben ik soms hard en recht voor zijn raap geweest? Ja. Ben ik 
vermakelijk geweest? Dat oordeel laat ik aan u als lezer. Ik wil u 
als lezer in ieder geval enorm bedanken dat ik hier al die jaren 
mijn mijmeringen heb mogen en kunnen delen, en dat ik -naar 
ik in het dorp heb vernomen- ook nog eens graag gelezen werd. 
Dat doet mij zeer veel en dat heeft het besluit tot stoppen best 
moeilijk gemaakt. Ik ben niet over een nacht ijs gegaan… maar 
de inkt is op en de navulling is even niet meer te bestellen.
Lieve lezers, nogmaals enorm bedankt voor uw aandacht en 
we zien/spreken elkaar vast nog wel een keer. (Laten we eerlijk 
wezen: ZOOOOO groot zijn onze twee dorpen nu ook weer 
niet…)
Adieu!

GIRLPOWER ZUID NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN JUDO -15 JAAR
JV Haragei en Judoclub Made doen weer goede zaken

Zondag 22 fe-
bruari reisden 
de coaches Bert 
Wijkman, Mark 
van Wijnen en 
Maikel Segers 
met hun pupil-
len af naar Gilze 
waar de start-
bewijzen voor 
het Nederlands 
Kampioenschap 

Judo, op 7 maart te Eindhoven, waren te verdienen.
Met een jonge ploeg judoka’s wisten we vooraf dat het een zwa-
re strijd zou gaan worden.
Sanne Kegge had zich wegens de griep helaas af moeten melden.
Kjell Cornelis, Serena den Otter, Lukas Verstraaten, Twan van 
Wijnen, Diego van Rosmalen en Torben de Rooij waren in hun 
categorie de jongsten, desondanks werd er gestreden. Ze wisten 
zelfs enkele partijen te winnen, echter niet genoeg om bij de 
beste 4 te eindigen wat plaatsing voor het NK betekent.

Sem Zijlmans was vandaag in vorm met zijn krachtige vegen en 
rechtse Uchi-mata (10e heupworp) hij verloor weliswaar 1 partij 

maar wist zich sterk terug te vechten in het toernooi en moest 
uiteindelijk om het NK-ticket strijden, helaas verloor hij nipt.
Lex van Rijthoven kwam de voorronde goed door en stond in 
de halve finale. Hierin kwam hij te kort. De strijd om het NK 
ticket ging ook aan zijn neus voorbij. Lex maakt een goede pro-
gressie, dus dat gaat wel goed komen.
Luke van Drongelen begon met zijn nagel van zijn vinger aan 
de strijd. De adrealine stroomde door zijn lijf en hij behaalde 
een knappe derde plaats. Wat betekent dat hij 7 maart op de 
Nationale Mat staat.
Watchik Gregorian verloor zijn eerste wedstrijd, maar kwam 
hierna lekker in zijn judospel. Hij was op weg naar een NK tic-
ket echter pakte het been van zijn tegenstander vast en werd 
gediswalificeerd. Erg zuur voor Watchik en een erg vervelende 
leerschool.
Tim v/d Pluijm werd in zijn poule 4e wat betekent dat hij ook 
naar het NK mag.
Op het laatst kwamen de meiden in actie. Mellody den Otter 
wist vooraf dat ze een goede kans had. Dit maakte ze ook knap 
waar. Ze verloor nipt de finale. Marit Visschers zat in een zware 
klasse met bijna allemaal oudere meiden. Ze hield zich goed aan 
haar strijdplan en werd knap derde in haar klasse. Kortom ware 
Girlpower van Marit en Mellody.

PAASEIERENVERSCHIETING WILLEM 
TELL TERHEIJDEN

Willem Tell Terheijden doet 20, 21 en 22 
maart weer de deuren open voor familie, 
kennissen en nieuwsgierigen. Dan orga-
niseren wij alweer voor de TIENDE keer 
onze eierenverschieting, waarbij er volop 
eieren gewonnen kunnen worden. Een 
mooie gelegenheid om vrijblijvend eens 
te komen kijken. Tijdens deze dagen kun-
nen met de volgende disciplines eieren 
gewonnen worden: Kruisboog, Luchtbuks, 
Luchtpistool en Handboog. Afgelopen 
maand heeft Nederland zijn visitekaartje 
afgegeven in Europa m.b.t. de handboog. De heren hebben zo-
wel in groepsverband de recurve, als de compound Europese 
titel gewonnen. Details over de gebruikte bogen kunnen wij u 
uiteraard in dit weekend vertellen. Dus met de bovengenoemde 
disciplines kan tijdens de eierenverschieting bij onze club ken-
nis gemaakt worden. Daarnaast kunt u nog eieren winnen ook. 
En die heeft u toch voor Pasen nodig. Gegarandeerd prijs. Ui-
teraard zijn ervaren schutters ook welkom om met hun eigen 
materiaal aan deze verschieting deel te nemen. Kaarten voor alle 
disciplines kosten € 1,50 per stuk en per kaart kunnen er 10 
eieren worden gewonnen. Deelnemers zonder ervaring worden 
uiteraard begeleid door onze leden en mogen gebruik maken 
van de verenigingswapens. Ook jeugd vanaf ongeveer 8 jaar kan 
deelnemen en gaat gegarandeerd niet met lege handen naar huis.
Onze club heeft een clubhuis aan de Hoge Vaartkant 8 in Ter-
heijden (achter de voetbalvelden), die door de leden zelf is 
gebouwd en wordt beheerd. Wij bestaan honderd procent uit 
vrijwilligers en onze richtlijnen m.b.t. het aannemen van nieuwe 
leden en het bewaken van de huisregels zijn sociaal, maar zeer 
reëel en aangepast aan de normen en waarden, die je tegen-
woordig van een schietclub mag verwachten. Hebt u vragen of 
wilt u meer weten over hoe wij bijvoorbeeld met veiligheid om-
gaan dan kunt u gewoon 1 van de leden aanspreken. Wij zien u 
graag op de volgende dagen en tijden verschijnen om kaarten te 
kopen of iets te nuttigen:
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Vrijdag 20 maart van 19.30 uur tot 22.00 
uur, zaterdag 21 maart van 14.00 uur tot 
22.00 uur,
zondag 22 maart van 11.00 uur tot 16.00 
uur.
Kijk op onze website www.svwt.nl voor 
verdere informatie en details.

Het duurt nog even, maar via deze weg vast prettige paasdagen 
en graag tot ziens in ons clubhuis in Terheijden.
Het bestuur van Willem Tell,  Terheijden.

OPEN TENNISDAGEN 

Op zondag 29 maart organiseert TTV Rui-
tersvaart in het kader van de Open Ten-
nisdagen van de KNLTB een Open Tennis 
dag. Dit is het ideale moment om kennis te 

maken met de sport tennis en de vereniging TTV Ruitersvaart. 
Tijdens deze Open Tennis dag zullen er tussen 10.00 uur tot 
16.00 uur diverse activiteiten worden georganiseerd. Ook voor 
bestaande leden! Zo is er in de ochtend een tennisclinic voor de 
Tenniskids, en in de middag ons traditionele openingstoernooi. 
Ook de tennispasjes 2015 worden deze dag uitgereikt. De be-
doeling is om een gezellige drukte op het park te creëren. Ook 
als je nog geen lid bent, kom dan juist nu kennismaken met onze 
vereniging. Kom gezellig langs voor een kop koffie en neem je 
familie, vrienden en kennissen ook mee. 
Graag tot zon-
dag 29 maart!
Bestuur en 
leden TTV 
Ruitersvaart

IS ROEIEN JOUW SPORT?

Ben je op zoek naar een buitensport, het 
liefst op het water? Iets wat je in een ge-
zellig team kunt doen, maar ook zelfstan-
dig als dat je beter uitkomt? Een sport die 
je op elk gewenst niveau kunt beoefenen? 
Dan is roeien jouw sport!
Zoek je een roeivereniging op een schit-
terende locatie, met volop boten en een 

mooi clubhuis? En met ervaren instructeurs, die je in korte tijd 
met plezier leren roeien? Kom dan roeien bij Roeivereni-
ging Breda aan de Bredaseweg! 
Nieuwe cursussen voor beginnende roeiers starten op 21 maart 
en 29 augustus 2015. Wil je liever eerst komen kijken? Op 14 
maart en 22 augustus houden we Open Huis van 9.00 tot 
13.00 uur. 
Lekker sporten in de buitenlucht? Bij een gezellige vereniging? 
Kom roeien!
Meer info: www.roeiverenigingbreda.nl
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TERHEIJDENLOOP
 

Durft u de uitdaging aan? Voor de eerste keer deelnemen aan 
een hardloopwedstrijd? Of uw persoonlijk record aanscherpen 
op de 5, 10 of 15 km? Doe dan mee aan de Terheijdenloop op 
zondag 17 mei!
Met nog ruim twee maanden voor de boeg heeft u alle tijd om 
lekker te trainen. Of om uw trainingsarbeid zelfs nog wat op te 
voeren, individueel of in groepsverband. Als ‘beloning’ neemt u 
straks deel aan een heel sportief en gezellig evenement voor 
jong en oud. En voor lopers én niet-lopers. Want de Terheijden-
loop staat ook synoniem voor veel muziek, horeca en entertain-
ment. Dit jaar wederom mogelijk gemaakt dankzij hoofdspon-
sor Rabobank Amerstreek en sponsors Runnersworld Breda en 
Cultureel Centrum De Cour. 

Inschrijven
Eerder inschrijven is altijd goedkoper en gemakkelijker dan op 

de wedstrijddag zelf. Ga naar www.inschrijven.nl of www.terhe-
ijdenloop.nl. Tot en met zondag 10 mei kunt u zich voorinschrij-
ven. De inschrijfkosten zijn: 1 km: € 3,50; 2 km: € 4,-; 5 km: € 6,-; 
10 km: € 7,- en 15 km: € 8,-. Op 17 mei kunt u zich in De Cour 
ook nog inschrijven. In dat geval ligt het inschrijfgeld iets hoger.  
Meer informatie
Alles over de Terheijdenloop staat op www.terheijdenloop.nl. 
Hier leest u meer over de start- en finishplaats, het inschrijven, 
het parkoers en het tijdregistratiesysteem Chiptiming. Andere 
lopen - en alles over training en voeding - kunt u lezen op www.
hardlopen.nl, www.dutchrunners.nl en www.runinfo.nl. 
Heel veel succes en plezier met trainen en ... tot zondag 17 mei! 

TRIATLONNIEUWS 2015
 

Sinds september 2014 is het bestuur van de Stichting Triatlon 
Evenementen Midden & WestBrabant wederom druk in de weer 
met de organisatie voor de 33e triatlon van Terheijden. De twee-
de zondag van juni is de vaste datum van dit evenement.
De inschrijving is reeds geopend en loopt als een “tierelier”.  U 
twijfelt nog? Wees er snel bij want het parcours laat “slechts” 
500 deelnemers toe. Vorig jaar hebben we meer dan 70 maal 
helaas moeten zeggen.
Het parcours is dit jaar ongewijzigd ten op zichte van vorig jaar. 
Voor 2016 ligt er al een concept voor een grotere fiets- en 
loopronde waardoor we kunnen groeien naar 1000+ deelne-
mers. Ambitie is er genoeg en voor 2017, de 35e editie, staat het 
bestuur al in de steigers.
33e Triatlon van Terheijden:
Waar : In en rondom de sfeervolle haven van Terheijden
Datum : 14 juni 2015
Starts :10.00 uur - 1/2 triatlon - 2500 m zwemmen  
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85km fietsen - 20 km lopen.
10.20 uur - 1/8 triatlon - 500 m zwemmen - 19 km fietsen -    
5 km lopen
12.00 uur - 1/4 triatlon - 1000 m zwemmen - 38 km fietsen -  
10 km lopen

Wist u overigens dat de triatlon van Terheijden een van de 4 
oudste is van Nederland en dat we daar heel trots op zijn!!
Wist u overigens dat om het evenement veilig en sfeervol te 
organiseren we ongeveer 100 vrijwilligers nodig hebben en dat 
die vrijwilligers werven de moeilijkste taak is van het bestuur? 
Mocht u dus fietsers of lopers aan willen moedigen dat kan ook 
vanaf een vrijwilligerspost. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Verdere informatie via: http://www.tvbreda.nl/terheijden
Ger de Peijper 0628 800 804

TRAAISE KUIERDAGEN

GV Amicitas zal van 26 mei tot en met 29 mei 
de avondvierdaagse in Terheijden organiseren.
Onder de naam van de Traaise Kuierdagen zullen 
wij dit alweer voor het derde jaar achtereen met 
veel plezier organiseren. De start en finish wa-
ren in 2013 en 2014 de eerste drie dagen tussen 
het verzorgingshuis St. Antonius Abt en Café De 
Harmonie. De ruimte is op zich ideaal, maar de 
combinatie van druk verkeer in de Markstraat, 
geen plaats voor fietsen en geen duidelijke stoep, 

was voor ons in ieder geval een reden om er over na te denken 
om in de vergunning elke avond een tijdelijke ontsluiting aan te 
vragen van de Markstraat tussen Café de Harmonie en het par-
keerterrein voor het St Antonius Abt. 

Dit brengt natuurlijk extra eisen van de gemeente met zich mee 
en dat is voor ons organisatorisch niet welkom. Wij waren dan 
ook heel blij met het idee van De vrienden van het Puzzelbad 
om te kijken of het misschien een idee is om de Traaise Kuier-
dagen vanaf het Puzzelbad te laten starten. Plaats genoeg voor 
de fietsen (ook naast de gymzaal), ruimte genoeg op het terrein 
van het Puzzelbad en met de twee in-/uitgangen eigenlijk een 
ideale plek om met ongeveer 700 wandelaars te starten en aan 
te komen. Na een gezellig samenzijn tussen de beide organi-
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saties was er eigenlijk alleen maar positiviteit en was het niet 
meer dan logisch om het terrein van “ons” Puzzelbad te gaan 
gebruiken voor de dinsdag, woensdag en de donderdag. Vrijdag 
29 mei starten wij weer vanaf de Schans alwaar wij in samen-
werking met de organisatie van I Love Traaie gebruik mogen 
maken van het terrein wat zij dan al omgetoverd hebben voor 
het feestweekend. Zoals dat met alle grootschalige evenemen-
ten gaat, zoeken wij ook manieren om de kosten te drukken. 
Wij proberen de inschrijfgelden zo laag mogelijk te houden en 
gezien het feit dat wij zoveel mogelijk inwoners en zeker kinde-
ren de gelegenheid willen geven om deel te nemen en wij ernaar 
streven om elke dag een versnapering en drinken aan te bie-
den, kunnen wij niet genoeg vragen om steun. Vragen of reacties 
over eventuele opties kunnen naar info@amicitas.nl. Inschrijfda-
gen worden nog gecommuniceerd. Indien er inwoners zijn, die 
zich nu al geroepen voelen om zich aan te melden om bijv. als 
verkeersregelaar te helpen dan kan dit door middel van het stu-
ren van een email naar info@amicitas.nl. Verder hebben wij GV 
Amicitas/Avondvierdaagse Terheijden aangemeld bij Rabobank 
Clubkas Campagne. Via deze weg doen wij vast een oproep aan 
leden van de Rabobank om ook aan ons te denken tijdens het 
stemmen. Alvast bedankt! Zet in ieder geval 26 mei t/m 29 mei 
in uw agenda, zodat u weer uw sportieve plicht kunt vervul-
len. 33 mensen kunnen dit jaar voor de tiende keer meelopen! 
Met sportieve groet, de organisatie van de Traaise Kuierdagen. 

HONDENBELASTING EN DE LIJST HARRY 
BAKKER

Speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Lijst Harry 
Bakker zijn onder andere het afschaffen van de hondenbelasting 
en het niet verhogen van de OZB. 
Wat hebben we tot nu toe bereikt? Zoals u wellicht weet is 
voor het jaar 2015 de hondenbelasting gehalveerd. Al een mooi 
resultaat, maar bedenkt u wel dat daar andere inkomsten voor 
de gemeente tegenover moeten staan.
Vraag: wordt de andere helft ook afgeschaft? Het antwoord mag 
duidelijk zijn: om de begroting sluitend te houden zal voor het 
afschaffen van dat tweede gedeelte ook een inkomsten-alterna-
tief gevonden moeten worden. Lijst Harry Bakker zoekt samen 
met haar coalitiepartners naar een oplossing hiervoor.
Het waarom van de hondenbelasting afschaffen is volgens een 
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aantal mensen nog niet duidelijk. Het is naar onze mening al 
jaren een ‘oneerlijke’ belasting. Hondenbelasting is wettelijk ge-
zien een algemene belasting die volkomen los staat van de over-
last die hondenbezitters (kunnen) veroorzaken. De opbrengst 
van hondenbelasting komt niet ten goede aan honden/honden-
bezitters, maar ten goede aan de algemene middelen. Dat kan 
van alles zijn, o.a. sport, theater, onderwijs, straatverlichting etc. 
etc. De gemeente kan en mag ook geen belasting heffen op 
dieren die (mogelijk ook) voor overlast kunnen zorgen, bijvoor-
beeld katten, duiven, paarden etc. Waarom kan de gemeente dan 
wel een hondenbelasting opleggen? De hondenbelasting dateert 
nog uit de tijd dat de hond werd gebruikt als trekhond voor 
vervoer van goederen op de openbare weg. Dat is gelukkig niet 
meer aan de orde. De rijksoverheid heeft besloten dat elke ge-
meente zelf moet beslissen om de hondenbelasting wel of niet af 
te schaffen. Veel gemeenten hebben de hondenbelasting dan ook 
al afgeschaft. Dit omdat het niet redelijk is dat hondenbezitters 
meer aan algemene middelen moeten bijdragen dan ‘niet’-hon-
denbezitters.
Tot slot: er wordt vaak gezegd: ‘De vervuiler betaalt’. Dat zijn 
wij volkomen met u eens. Maar niet door elke hondenbezitter, 
ook de ‘niet-vervuiler’ mee te laten betalen in de vorm van hon-
denbelasting. Hierbij denken wij aan alle mensen die hun hond 
wel netjes uitlaten en aan eigenaren van honden die gehouden 
worden op boerenerven en daardoor anderen geen overlast 
bezorgen. Die kan en mag je, wat de fractie Lijst Harry Bakker 
betreft, niet laten betalen voor iets waarvoor ze niet verant-
woordelijk gesteld kunnen worden!
Quotes uit andere mediabronnen roepen stof tot nadenken op: 
“Opruimen is verplicht, hondenbelasting niet!”

“In 2013 heffen nog 287 van de 
408 gemeenten hondenbelas-
ting”; “De hondenbelasting is voor 
gemeenten een fijn appeltje voor 
de dorst dat ze vrijelijk mogen be-
steden.”; “Een uitspraak van het 
gerechtshof van Den Bosch kan 
mogelijk roet in het eten gooien. 
Een hondenbezitter uit Sittard-Ge-
leen sleepte haar gemeente voor 
het gerecht en kreeg gelijk: De 
hondenbelasting is onrechtmatig.” 

Ton Verhoeve, Lijst Harry Bakker

BEN BOOS EN ANTIFISCUS………

Ze hebben weer niet naar me geluisterd! In mijn vorige column 
deed ik een allesomvattend oplosmiddel aan de hand. De groot-
verdieners in het voetbal betalen de schade die hun supporters 
-soms beesten-  veroorzaken. En wat gebeurt er, de monumen-
tale historie van Rome wordt deels vernietigd door eigentijdse 
barbaren, die het best rechtstreeks naar het Colosseum door-
gestuurd hadden moeten worden om net als in de oudheid voor 
de leeuwen geworpen te worden….. Met minder nemen weinig 
rechtgeaarde en brave landgenoten geen genoegen. De Italiaan-
se justitie reageerde niet mis te verstaan: € 45.000 boete in 
plaats van 6 maanden cel, een stadionverbod en Italië uitgezet. 
Dat is een aanpak die mij zint. Lik op stuk, niet te flauw. En nu 
maar hopen dat er onder die lieverdjes niet al te veel kale kip-
pen zijn. En wat doen we eraan in ons brave landje? In de eerste 
Kamer zijn op verkiezingswinst geile partijen een actie gestart 
om ‘als land’ een daad te stellen door de geleden schade aan 
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VAN ALLES WAT

initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokken-
heid versterken. Wethouder Hans Kuijpers blikt daarna terug op 
de raadsvergadering van 26 februari. Hierin kwam onder meer 
de bouw van het clubhuis voor de scouting in Lage Zwaluwe 
aan de orde, evenals de plannen voor het Dongemondcollege en 
het al dan niet open houden van de school in Drimmelen-dorp. 
Ook zal de wethouder wat meer vertellen over de zwerfvuildag 
op 28 maart. 
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.

HET LEKKERSTE WORSTENBROODJE VAN 
BRABANT 

Al vier keer wist Jürgen van 
Dongen van bakkerij Jürgen en 
Carolien van Dongen uit Ter-
heijden de titel te veroveren 
van Het Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje. Voor de eer-
ste keer was dit in 2004 toen 
de bakkerij in Terheijden pas 
één jaar bestond, en de afgelo-

pen drie jaar op rij, 2012, 2013 en 2014. Maar voor de vierde 
keer op rij gaat helaas niet lukken. Het is bij Omroep Brabant 
de regel dat, indien er drie maal op rij is gewonnen is, er één 
jaar niet deelgenomen mag worden aan de wedstrijd. Dit is ech-
ter in de afgelopen 19 edities van de befaamde wedstrijd nog 
nooit voorgekomen. Maar omdat er dit jaar door Jürgen dus 
niet deelgenomen mag worden heeft hij plaats mogen nemen 
in de jury. De voorronden hebben intussen al plaatsgevonden 
en de beste 10 bakkers van Brabant zijn doorgedrongen tot de 
finale van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2015. On-
der die tien bakkers behoort ook de broer van Jürgen, Léon van 
Dongen van Bakkerij van Dongen uit Wagenberg. Hij mag dit 
jaar de eer van de familie hoog gaan houden. Naast de wedstrijd 
voor de professionele bakkers is er ook een wedstrijd voor de 
bakkersleerlingen, hiervoor zijn de voorronden ook al geweest. 
Bij de finalisten zitten maar liefst twee leerlingen van Bakkerij 
Jürgen van Dongen, namelijk Koen Reinold en Mayke van Boxel, 
beiden afkomstig uit Made. Dus hoewel Jürgen dit jaar zal ont-
breken bij de wedstrijd zit er toch nog een grote kans in dat de 
prijs misschien toch in de gemeente Drimmelen zal gaan vallen. 
Iedereen heel veel succes in de finale!

DAPPERE NOOR TALISMAN BIJ BAKKERIJ  
JÜRGEN VAN DONGEN 

Noor van Geel is een 3-jarig meisje dat eind november in het 
Prinses Maxima Centrum in Utrecht te horen heeft gekregen 

Rome te betalen. 
Met een eenvoudig verzonnen gebeurtenis probeer ik u te over-
tuigen dat dit op zijn minst gezegd belachelijk is. In Terheijden 
zijn op een zaterdagnacht door een achttal boeren hooligans alle 
glasplaten uit een bushokje geramd. De daders worden gepakt 
en krijgen via het bureau Halt taakstraffen. Zo moeten ze onder 
begeleiding alle bushokjes in een straal van 20 km. schoonmaken 
en krijgen ze 8 zaterdagnachten een verplicht bushokjesgebod: 
van 24.00 uur tot 02.00 uur melden en daar zitten. Zitkussentjes 
worden nadrukkelijk verboden. Schade, zo bleek bij navraag, 
€ 2186,- Onze vroede vaderen in het gemeentehuis te Made 
spreken van een grote schande voor de gemeenschap en beslui-
ten zonder last en ruggespraak de schade te voldoen en deze 
te verrekenen met de gemeentelijke belastingen. Uw en mijn 
reactie laat zich raden. We trekken met spandoeken, knuppels 
en hooivorken op naar ons ‘stadskantoor’ en eisen dat de be-
trokken wethouder verantwoording komt afleggen voor deze 
eenzijdig opgelegde ‘toeristenbelasting’. Alle Terheijdenaren zijn 
voor eens solidair met elkaar en met succes. Het ridicule idee 
wordt door de zwetende en bibberende schepen teruggedraaid 
en de € 2186,- worden in rekening gebracht bij onze ‘hokzitters’. 
De gemeente sluit een contract dat het loon dat zij elke zater-
dag als vakkenvuller bij de nieuwe Lidl gaan verdienen, recht-
streeks wordt overgemaakt naar hoofd financiën. 
En als de overheid bij haar standpunt blijft de schade te gaan 
vergoeden moeten ze wat mij betreft eerst politicus Verheijen 
van de VVD de beurs laten trekken. Doe dat verzoek niet via de 
VVD-top, want dan is de rechtvaardigheid bij voorbaat kansloos. 
Nog een gratis tip: de ICT-er die de digitale puinhoop bij de po-
litie moest opruimen en in twee jaar 1,5 miljoen euro verdiende 
kan ook wel wat missen.
Ben nu niet langer erg boos en minder antifiscus. Hou voortaan 
wel alle gemeentelijke belastingen scherp in de gaten. 
Jan

OMROEP DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Clinic Edwin Benne in de Amerhal

Voormalig bondscoach en In-
ternational Edwin Benne kwam 
25 februari naar de Amerhal in 
Made voor een clinic bij  volley-
balvereniging Olympus. De cli-
nic bestond uit een theoretisch 
deel en een thema-training aan 

een team van Olympus in de zaal. Onze cameramannen Kees 
van der Maden en Ad van Dongen gingen samen met presenta-
tor Riebert  Verheugen een kijkje nemen.
Gemeente Actueel-Maart
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij de ge-
meente, waaronder de Provinciale en Waterschapsverkiezingen 
van 18 maart, de 380 Kv verbinding,  en een nieuwe subsidie voor 
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Reimus Makelaardij & Hypotheken – Hoofdstraat 35 – 4844 CA - TERHEIJDEN 
www.reimus-makelaardij.nl – 076 593 3134 – info@reimus-makelaardij.nl 

 

 

O P E N  H U I Z E N  R O U T E   
2 8  m a a r t  v a n  1 1 . 0 0  t o t  1 5 . 0 0  U U R  

Tijdens de open huizen route 
bent u vrij om een woning te 

bezichtigen zonder makelaar. De 
eigenaar leidt u zelf rond. 

 
Tip: ga ook eens een kijkje 

nemen in een woning die niet 
bovenaan uw wensenlijstje staat 

en laat u verrassen! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Te huur in centrum 
Terheijden. 

Kantoor/winkelruimte 
28,5 m² 

 
Meer informatie? 
Bel 076 5933134 

 
 
 
 
 
 
 

 
Berkenhof 1 
Terheijden 

€ 224.000,- k.k. 

 
 

 
 
 
 
 

Brabantstraat 17 
Terheijden 

€ 165.000,- k.k. 
 

 
 
 
 
 
 
               Hulsdonk 49 

Terheijden 
€ 269.000,- k.k. 

 
 
 

 
 
 
 

Molenstraat 30 
Terheijden 

€ 172.500,- k.k. 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Mr. Aalbersestraat 5 
Terheijden 

€ 349.000,- k.k. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schansstraat 10 

Terheijden 
€ 165.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dorpsstraat 61 

Wagenberg 
€ 365.000,- k.k. 

 
Wij zijn verhuisd: 

 
Hoofdstraat 35 

Terheijden 
 

Kom gerust een kijkje nemen 
in ons nieuwe kantoor! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vogelstraat 12 
Wagenberg 

€ 199.000,- k.k. 
 

Heeft u plannen om uw 
woning misschien te 

verkopen? 
Loop binnen, bel of mail 

voor een afspraak.  
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Bastion 34 
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Vlierlaan 27 
Vlierlaan 36 
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dat ze kinderkanker, Neuro-
blastoom categorie 4, heeft. Als 
u dit leest heeft Noor al enkele 
chemokuren ondergaan. Om 
de overlevingskans van Noor 
te vergroten is immunothera-
pie nodig, die nu alleen nog in 
Amerika wordt gegeven. Stich-
ting Dappere Noor is opge-
richt zodat Noor, als zij deze behandelingen ondergaat, begeleid 
kan worden door haar papa, mama en zusjes.
Haar opa’s en oma’s en veel vrijwilligers hebben speciaal voor 
Noor een talisman gemaakt. Een talisman is letterlijk vertaald, 
een geluk brengend voorwerp, dat je beschermt tegen ongeluk. 
Dit moet altijd met de hand gemaakt worden. Dit rode hart 
moet voor Noor een gelukssymbool worden.
Deze talisman is bij ons in de bakkerij te koop en kost € 5,-. De 
opbrengst komt geheel te goede aan de stichting Dappere Noor.  
Bakkerij Jürgen en Carolien van Dongen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Stichting Welzijn en Ondersteuning 
(SWO) is een brede welzijnsinstelling 
voor de gemeente Drimmelen. Het VIP 
is een centrale plaats waar vacatures en 
vrijwilligers aan elkaar 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@swodrim-
melen.nl.
Ambassadeur dementievriendelijke gemeente (3148)
Vind je ook dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee 
moeten kunnen blijven doen? Als ambassadeur van de gemeente 
Drimmelen geef je voorlichting en informatie aan verenigingen 
en organisaties over het thema ‘dementievriendelijk’ bij plekken 
waar dementerenden kunnen komen, zodat zij zo lang mogelijk 
actief kunnen blijven. Je maakt deel uit van een team dat zorgt 
voor voorlichting en mogelijkheden bedenkt om meer draagvlak 
voor dementie te krijgen. Je werkt samen met het team en krijgt 
begeleiding van een werkgroep uit de gemeente.
SIL: Samen is Leuker
Samen iets ondernemen is gezelliger dan alleen. Bent u op zoek 
naar iemand waar je iets mee kunt ondernemen dan bent u 
bij SIL aan het goede adres. Bijvoorbeeld samen op pad om te 
wandelen of te fietsen, te buurten, een spelletje spelen, naar het 
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theater of op zondag samen een kopje koffie drinken aan de 
haven van Drimmelen. Via SIL kunt u een oproep plaatsen op de 
pagina van SWO in ‘t Carillon of reageren op een oproep die al 
geplaatst is. 
Hoe werkt SIL?
Een oproep plaatsen
Vertel in het kort wat u graag met iemand wilt gaan doen. Bijvoor-
beeld: ‘Ik hou van fietsen en ben op zoek naar een fietsmaatje uit 
Terheijden om samen tochten van ca. 20 km te gaan fietsen.’ Van-
uit SIL zal de oproep anoniem geplaatst worden in ’t Carillon. 
Reageren op een oproep
Ziet u een oproep staan die u leuk lijkt, neem dan contact op 
met SIL en vertel dat u interesse heeft en in contact wilt komen 
met de vrager.  
Hoe nu verder
Vanuit SIL worden gegevens van beide personen uitgewisseld, 
zodat u met elkaar contact kunt leggen en afspraken kunt maken 
over het samen gaan …. (in het voorbeeld dus: fietsen). 
Binnen een paar maanden is er een website waar oproepjes 
geplaatst kunnen worden en waar u direct contact kunt zoeken 
met iemand met dezelfde interesse. SIL is telefonisch bereikbaar 
via SWO  0162 - 45 18 94.

PAASACTIVITEIT SCOUTING D´N 
HARTEL 

Op zaterdag 14 maart is het weer zover. 
Alle leden van Scouting d´n Hartel uit 
Terheijden en Wagenberg gaan dan weer 
op pad voor hun jaarlijkse Paaseitjesactie. 
Vanaf 10.00 uur bellen de bevers, welpen 
en scouts bij u aan, met de vraag om ook 
dit jaar weer heerlijke paaseitjes te kopen. 
Met de opbrengsten kan de verenigings-
kas worden aangevuld. De subsidies voor 

verenigingen worden steeds lager. Dit willen we niet volledig 
opvangen door aanpassingen in de contributie. De Paasactie is 
een welkome aanvulling op de inkomsten. Om deze actie ten be-
hoeve van onze verenigingskas tot een succes te maken, kunnen 
we uw hulp goed gebruiken.
De eitjes worden aangeboden in een zakje van 250 gram en 
kosten dan €3,00. Voor een verpakking in een doosje betaalt u 
€3,50. De eitjes zijn van Choco Sweet. Deze organisatie onder-
steunt duurzame cacaoteelt door het inkopen van UTZ gecerti-
ficeerde cacao. Hiermee worden de cacaoboeren dus geholpen 
in het telen van de cacao.
U leest het goed, het zijn de kosten niet en met het oog op 
Pasen is een eitje altijd welkom en lekker.
Stel onze bevers, welpen en scouts niet teleur en koop bij hen 
voor ons goede doel. Met uw bijdrage kunnen dan weer activi-
teiten worden georganiseerd.
Bedankt voor uw medewerking en fijne en gezellige Paasdagen 
toegewenst.
Mocht u graag eens wat meer over onze scouting willen weten, 
bezoek dan onze website: www.scoutingdnhartel.nl. U kunt dan 
lezen en zien, waar we allemaal mee bezig zijn.
Leden, Vrijwilligers en Bestuur Scouting d’n Hartel Terheijden.

SCOUTING D’N HARTEL DOET MEE AAN 
NL-DOET

Op zaterdag 21 maart 2015 is het weer zover: de landelijke actie 
van NL-Doet.
Op deze dag zijn er in het gehele land tal van activiteiten, waar 

iedereen vrijwillig aan deel kan nemen.
Het doel van de actie is om samen met elkaar te zorgen voor 
een vrijwillige bijdrage aan onze samenleving.
Dat kan op heel veel verschillende manieren en ook bij u in de 
buurt. Wij, van Scouting d’n Hartel uit Terheijden, willen u uitno-
digen om ons te komen helpen bij een aantal activiteiten in en 
rondom ons Honk aan de Bergen in Terheijden.
Tussen 10.00 en 15.00 uur steken we er de handen uit de mou-
wen om de kookkuil te verbeteren en  te renoveren, waarop 
we buiten koken. Verplaatsen en verbeteren van het houthok. 
Aanleggen van stroom bij de kookkuil. Met als eindresultaat het 
op een veilige en onderhoudsvriendelijke manier kunnen koken 
met de kinderen tijdens onze scoutingopkomsten. Tijdens de ac-
tiviteit zorgen we natuurlijk voor de koffie/thee en een lekkere 
lunch. Door mee te doen aan NL-Doet krijgen we vanuit deze 
organisatie een subsidie om de activiteiten te bekostigen. Dit 
alles komt dan natuurlijk weer ten goede aan onze leden. De 
bevers/welpen/scouts en de Stam willen u dan ook alvast harte-
lijk danken voor uw inzet. Wilt u meer weten over de actie en u 
aanmelden als vrijwilliger, kijk dan op de site van NL Doet; www.
nldoet.nl. Hopelijk tot ziens op zaterdag 21 maart. 
Leden, Leiding en Bestuur Scouting d’n Hartel Terheijden.
 
FEESTELIJK NIEUWS! 
Eskadee bestaat 16 maart 25 jaar!

Eskadee (Stichting Kinderopvang Drim-
melen) is 25 jaar geleden begonnen in een 
woonhuis in Made, voor de opvang van 6 kin-
deren. Inmiddels zijn we een breed en diep 
gewortelde organisatie die met zorg en kwa-
liteit opvang biedt aan bijna 500 kinderen, 

      SCHELLEKENS 
DIERBENODIGDHEDEN 

28 MAART 
REPTIELENBEURS 

 
 

11:00u – 16:00u 

DORPSSTRAAT 2 WAGENBERG 

BEL VOOR INFO:  06-51834578 
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met een enthousiast team van 70 pedagogisch medewerkers en 
zo’n 40 vrijwilligers. We bieden opvang aan kinderen van 0 tot 
13 jaar in onze 3 kinderdagverblijven, 4 peuterspeelgroepen, 6 
buitenschoolse opvangvestigingen. Daarnaast organiseert Eska-
dee het overblijven op 8 basisscholen in de gemeente Drimme-
len. Onze pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar om de 
kinderen blij te verwelkomen en met de beste zorg te omringen, 
iets waar we natuurlijk trots op zijn.
Eskadee biedt meer dan opvang alleen 
Naast opvang bieden voor kinderen, staan de ontwikkelings-
kansen van ieder kind en de behoeften van de ouder centraal. 
Eskadee werkt steeds meer en vanuit een actieve houding sa-
men met (gemeentelijke) partners om zodoende te komen tot 
een afgestemd, compleet en gevarieerd pakket van producten. 
Ouders, kinderen en medewerkers zijn blij met en trots op de 
organisatie. Onze medewerkers zijn vanuit een open en lerende 
houding betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. 
Zilveren kroon
Ons logo hebben we tijdelijk aangepast! Ons logo is een bal 
in beweging, wat typerend is voor Kinderopvang, speels en 
altijd in beweging. Nu krijgt onze Eskadee-bal een zilveren 
kroon, want het is een kroonjaar.
Dé jubileum Feestweek 
We zijn natuurlijk trots op ons jubileum. We vieren het niet heel 
groots, want dat is niet passend in de huidige marktsituatie, maar 
uiteraard staan we er zeker bij stil samen met de kinderen, ou-
ders, medewerkers en samenwerkingspartners. 
We vieren ons jubileum in de week van 16 maart t/m 21 maart 
2015. Er staan leuke activiteiten gepland, o.a.: 
- Cupcakes maken met alle kinderen 
- Kindertheater voor kinderen van KDV en PSG (0-4 jaar)
- Djembé workshop en optreden met de BSO-kinderen (4-13 
jaar)
- Speciale aandacht voor TSO kinderen (4-13 jaar)
Meer weten over Eskadee? Surf naar onze website www.eska-
dee.nl of volg ons op Facebook.

ALZHEIMERCAFÉ DRIMMELEN/MOERDIJK
Informatieavond voor mantelzorgers

Op dinsdag 17 maart vindt het Alzheimer-
café Drimmelen/Moerdijk in De Zeven 
Schakels in Zevenbergen plaats. Het the-
ma dat centraal staat is: “De nieuwe regel-
geving en verantwoordelijkheden van de 

WMO / Gemeente”.
In 2015 worden veel veranderingen t.a.v. financiering van de 
zorg in gang gezet. De gemeente krijgt verantwoordelijkheden 
voor het uitvoeren van diverse taken. Wat betekent dit voor de-
menterenden? Hoe zit het met eigen bijdrage en vervoerskos-
ten naar dagbesteding? Houd ik nog wel recht op huishoudelijke 
zorg? Een specialist op het gebied van WMO beantwoordt uw 
vragen over de nieuwe regelgeving en verantwoordelijkheden 
van de WMO / gemeente.
Steun en ontmoeting
Het Alzheimercafé wordt maandelijks georganiseerd voor man-
telzorgers en andere belangstellenden die graag meer willen 
weten over dementie. Naast het verkrijgen van informatie geeft 
Alzheimercafé de bezoekers de gemoedelijkheid van een echt 
café. Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te 
steunen. Het Alzheimercafé vindt afwisselend in Zevenbergen 
en Made plaats. 
Waar en wanneer
Het Alzheimercafé vindt op dinsdag 17 maart plaats in De Zeven 

Schakels aan de Kasteelweg 1 in Zevenbergen. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.00 uur harte welkom. De avond begint om 19.30 
uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is gratis en aanmelding is 
niet nodig.

BLIJF NIET SLAPEN - WISSEL VAN 
ENERGIELEVERANCIER
Stap over naar duurzame energie en bespaar 
honderden euro’s per jaar!

De brancheorganisatie Energie-
Nederland meldt dat vorig jaar 13,2 
procent van de Nederlandse consu-
menten en bedrijven is overgestapt 

naar een andere energieleverancier. Die mensen doen dat niet 
voor niks. Door het overstappen naar een andere energiele-
verancier kunt u soms wel honderden euro’s besparen op uw 
energierekening.
De gemeenschapscoöperatie Duurzaam Drimmelen maakt het 
u makkelijk. Op de website www.duurzaamdrimmelen.nl kunt u 
gebruik maken van de overstap-service. In een aantal eenvoudi-
ge stappen krijgt u een overzicht van aanbiedingen van energie-
leveranciers, specifiek voor uw situatie. U kunt daarbij ook kie-
zen uit allerlei soorten energie; wij bevelen groene stroom aan. 
Duurzaam Drimmelen adviseert om wakker te blijven en jaar-
lijks te kijken, omdat er bij aanbiedingen vaak sprake is van een 
korting op de tarieven in het eerste jaar. Het overstappen gaat 
zeer eenvoudig, zonder dat u daar iets van merkt. U ontvangt 
alleen een lagere rekening!
Door gebruik te maken van de overstap-service via Duurzaam 
Drimmelen steunt u bovendien de gemeenschapscoöperatie. 
Dit is weer een service van Duurzaam Drimmelen. Word ook 
lid en doe mee. Kijk op www.duurzaamdrimmelen.nl

OPEN COFFEE DRIMMELEN KENT GEEN 
GEMEENTEGRENZEN! 

Open Coffee Drimmelen groeit let-
terlijk én figuurlijk! 
Ondernemers en dus hun klanten blij-
ken al niet meer alleen uit de gemeen-
te Drimmelen aan te schuiven. Vanuit 
buiten onze gemeentegrenzen heten 

wij elke vrijdagochtend weer nieuwe gezichten welkom. Trots la-
ten wij u dan ook weten dat de gemeente Geertruidenberg zich 
gaat aansluiten en worden wij: Open Coffee Drimmelen-Geer-
truidenberg!
Op onze verjaardag, vrijdag 13 maart 2015, gaan we dit 
met elkaar officieel vieren door het tweede verjaardags-
kaarsje uit te blazen! Om dit helemaal feestelijk te maken 
komt niet alleen burgemeester van Drimmelen Gert de 
Kok, hij blies vorig jaar het eerste kaarsje uit, maar ook Wil-
lemijn van Hees, burgemeester van Geertruidenberg! Zij 
ondersteunen dit ondernemersnetwerk initiatief van har-
te en snijden graag de verjaarstaart met en voor u aan!  
Wees welkom, alle ondernemers uit Drimmelen, Geertruiden-
berg en uit de rest van de regio op die feestelijke vrijdag de 13e 
vanaf 9.00 uur! 
Open Coffee, elke vrijdag @ The Pub & Churchill, Klooster-
straat 36 te Made, vanaf 9.00 uur, laagdrempelig, geen verplich-
tingen en wanneer het ú uitkomt!
Like en volg de Facebook-pagina van Open Coffee Drimme-
len-Geertruidenberg voor meer informatie. Vragen? Mail naar 
opencoffeedrimmelen1@gmail.com
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GEMEENTE

WEER MEER PLASTIC INGEZAMELD 
Afval scheiden levert direct en indirect voordeel op

In 2014 zamelden inwoners van 
de gemeente Drimmelen weer 
meer plastic in dan de voor-
gaande jaren. In totaal werd 
er 370.110 kilo ingezameld: 
304.120 kilo huis-aan-huis en 65.990 kilo via de Milieustraat. Per 
inwoner is dat 14,85 kilo. De gemeente scoort daarmee boven-
gemiddeld in de provincie Brabant (gemiddelde in Brabant is 9,7 
kilo per inwoner). In 2013 was de totale opbrengst 367.200 kilo 
en 13,67 kilo per inwoner. 
Naast het positieve effect voor het milieu, leverde het plastic 
afval scheiden de gemeente € 69.000 op. Dit bedrag komt ten 
gunste van de reserve afvalstoffen. Mocht er de komende jaren 
een keer een tekort zijn, dan kan dat hieruit worden bijgelegd. 
Als er nog beter afval wordt gescheiden, kan dat bedrag ver-
dubbeld worden. Het blijkt namelijk dat het restafval, de inhoud 
van de grijze kliko’s, per jaar nog steeds 370.000 kilo aan plastic 
bevat. Bovendien levert nog beter scheiden de inwoners direct 
voordeel op. Zij hoeven dan minder vaak de grijze container te 
laten legen. Dat scheelt per lediging €9,58 per container (van 
240 liter). 
In de gemeente Drimmelen wordt het kunststof verpakkingsma-
teriaal sinds 2009 apart ingezameld. Inwoners kunnen het plastic 
afval scheiden met behulp van speciale zakken. Deze zijn gratis 
verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten in de gemeente. Het plastic 
wordt maandelijks ingezameld.
Een overzicht van de resultaten van het apart inzamelen van 
plastic afval staat in de ‘Evaluatie aparte inzameling kunststofver-
pakkingsafval uit huishoudens 2014’, te vinden via 
www.drimmelen.nl. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart zijn de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten van 
de provincie Noord-Brabant 
en voor de besturen van de 
waterschappen Brabantse Del-

ta en Rivierenland. Het kieskompas waterschapsverkiezingen 
kan u helpen met maken van een keuze voor het stemmen voor 
het bestuur van de waterschappen. Ga naar www.kieskompas.nl. 
Meer informatie over de verkiezingen, het stemmen, volmach-
ten, machtigingen, vindt u op onze website www.drimmelen.nl. 
U kunt ook bellen naar de backoffice burgerzaken via 140162. 
Mailen kan ook naar backofficeburgerzaken@drimmelen.nl.
Platform Sociale Zekerheid zoekt leden
Het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen (PSZD) is op zoek 
naar leden. Wilt u een bijdrage leveren aan het sociale gezicht 
van de gemeente Drimmelen? Meld u dan aan. Wanneer u over 
bestuurlijke ervaring beschikt, maakt dat u tot een uitermate 
geschikte kandidaat. Voor een ieder die belangstelling heeft, geldt 
dat het kunnen lezen en begrijpen van niet altijd eenvoudige 
stukken gewenst is. PSZD is een adviesorgaan van de gemeente, 
voor wat betreft de sociale zekerheid van inwoners. Het PSZD 
functioneert in een omgeving waar wet en regelgeving sterk in 
beweging zijn. De gemeente moet hierin mee veranderen. Hebt 
u interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van het 
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wandeling of culinair festijn? Dan kunt u  aanspraak maken op 
financiële ondersteuning van de gemeente. Het moet wel gaan 
om een idee dat de betrokkenheid bij de eigen straat, buurt of 
dorp bevordert. U kunt een aanvraag indienen op basis van de 
regeling ‘Samen aan de slag’. De subsidie kan bestaan uit een 
éénmalig bedrag tot maximaal € 2000,- (in bepaalde gevallen 
tot € 5000,-). 
Op www.drimmelen (dorpsgericht werken) vindt u meer infor-
matie en het aanvraagformulier.

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen 
voor de provinciale staten en het algemeen 
bestuur van waterschap Brabantse Delta. 
Niels Mureau (38) uit Wagenberg is kandidaat 
voor het waterschapsbestuur. Hij staat bij de 
partij  West-Brabant Waterbreed op een ver-
kiesbare tweede plaats. 

West-Brabant Waterbreed
Wij zijn een onafhankelijke waterschaps-
partij met een brede visie die opkomt 
voor de waterbelangen van boeren, bur-
gers en buitenlui. West-Brabant Water-
breed bestaat uit weldenkende mensen 

met bestuurlijke kennis en ervaring en een brede visie op water, 
financiën en ruimtelijke ordening. Onze partij opereert onaf-
hankelijk en is niet gebonden aan een landelijke politieke partij. 
Onze speerpunten zijn:
1. De praktijk is belangrijker dan het theoretische verhaal
2. Waterschap Brabantse Delta richt zich op de kerntaken
3. Door efficiënt en effectief te werken blijven de lasten betaal-
baar
4. Samenwerking met inwoners en overheden leidt tot beter 
resultaat
5. Ruimte voor ondernemers en ontwikkelingen in het buiten-
gebied
6. Bestaande natuur beschermen in plaats van nieuwe natuur 
creëren
7. Het waterschap speelt een actieve rol in de ruimtelijke or-
dening
Het volledige verkiezingsprogramma staat op www.west-bra-
bantwaterbreed.nl
Niels Mureau

Ik sta op een verkiesbare tweede plaats bij 
lijst 4 West-Brabant Waterbreed. In mijn 
advieswerk in het Brabantse buitengebied 
heb ik veel gebiedskennis opgebouwd. 
Ik kan de gevolgen van het waterbeleid 
voor ondernemers en inwoners van het 
buitengebied goed inschatten. Door het 
werk thuis op de boerderij sta ik met 
twee benen stevig in de praktijk. Het is 
van groot belang dat in het algemeen be-

stuur van waterschap Brabantse Delta iemand wordt gekozen 
met gebiedskennis en korte lijntjes naar de inwoners van het 
gebied. Ga daarom 18 maart in ieder geval stemmen, en liefst op 
een kandidaat uit gemeente Drimmelen die op een verkiesbare 
plaats staat.

PSZD, de heer Bob Nauta. Tel.: 06-48936745 of 076-5932591.
Startersavond zzp’ers
Heeft u plannen om te starten als zzp’er? Kom dan naar de Star-
tersavond op maandag 30 maart om 19.30 u in De Korenbeurs, 
Kerkstraat 13 in Made. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimme-
len. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
stadhuis@oosterhout.nl 
onder vermelding van ZZP startersavond. 
Het is weer mogelijk voor starters op de woningmarkt een star-
terslening bij de gemeente aan te vragen. De voorwaarden zijn 
wel aangepast. Hierover leest u meer op onze website 
www.drimmelen.nl. 
Zwerfvuildag: Doe mee en maak kans op een prijs!

Op 28 maart 2015 vindt onze jaarlijkse 
Zwerfvuildag plaats. Steek de handen uit 
de mouwen en doe mee! Zie voor meer 
informatie www.drimmelen.nl. Dit jaar 
zijn er bovendien prijzen te verdienen. 
In Brabant werken we namelijk samen 
aan een regionale aanpak tegen zwerfaf-
val. Dat doen we onder de titel “Schôôn 
Broabant”.
Met deze actie wil de regio een extra zet-

je geven aan plaatselijke mooie en schone initiatieven. Zij stelt 
prijzen beschikbaar voor de top-3 opschoonacties. Hiervoor 
gelden verschillende categorieën: het aantal deelnemers, de hoe-
veelheid ingezameld afval en de meest originele inzet. De prijzen 
bestaan uit waardebonnen variërend van € 150,- tot € 500,-. 
Meld je dus behalve voor onze eigen actie ook aan bij Schôôn 
Broabant. Dat kan via www.schoonbroabant.nl (button: ik ben 
supporter van schoon). 
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Bredaseweg 23A (4844 AT) (W-2015-0079): Het 
kappen van zes bomen.
Wagenberg, Meulenpad 9 (4845 PP) (W-2015-0077): Het bou-
wen van een opslagloods en het plaatsen van een erfafscheiding.
Wagenberg, Wagenstraat 92 (4845 CX) (W-2015-0075): Het 
uitbreiden van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Brabantstraat 2 t/m 20 (4844 AV) (W-2014-0441): 
Het oprichten van 12 woningen met bergingen.
Terheijden, Markkanaal (W-2015-0023): Het plaatsen van 20 me-
ter damwand langs het Markkanaal.
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere proce-
dure
Wagenberg, Brouwerijstraat 34A (4845 CM) (W-2015-0002): 
Het kappen van een boom (beuk) in de voortuin.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Hiervoor 

werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u 
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen. Via twitter kunt u ook de wijk-
agent Daphne van den Beuken @wa_gbergdrim04 volgen.
Samen aan de slag  

Hebben u en uw buurtgenoten een 
idee voor een activiteit of evenement 
in de buurt? Bijvoorbeeld het organi-
seren van een sportwedstrijd, buurt-
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KERKEN

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 14 maart 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring. Voorganger past. werker H. Geppaart - Anthony Singers.
Maandag 16 maart 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 21 maart 19.00 uur: Eucharistieviering  met ex-
tra collecte t.b.v. Vastenaktie. Voorganger pastoor J. Demmers.
Maandag 23 maart 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring 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. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling:
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, of verhuist u binnen het dorp of gaat 
binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. 
weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR, Terhe-
ijden tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.

TERUGBLIK 
PEUTER-KLEUTERKERKVIERING VASTEN

Zondag 22 februari kwamen 
zo’n kleine 20 peuters en kleu-
ters samen in de peuter-kleu-
terkerkviering.
In het Bijbelverhaal hoorden 
de kinderen hoe belangrijk 
het is om te delen. Dat kun je 
op allerlei manieren doen. Zo 
had ieder kind een tekening 
of knutselwerkje meegebracht. 
Deze prachtige werkjes waren 
bedoeld om weg te geven aan 
oudere mensen die vaak zelf 
niet meer de deur uit kunnen door hun hoge leeftijd, of ziekte 
en vaak zien zij ook weinig andere mensen.
Nog diezelfde dag hebben mw. van Mook, mw. Theuns en mw. 
van der Made ervoor gezorgd dat de tekeningen en knutsel-
werkjes bij de mensen kwamen voor wie de kinderen die ge-
maakt hebben.
Een van hen vertelt er over: “wij brachten ze meteen naar de 
Wijngaerd. Dat was een bijzonder moment, rond etenstijd, juist op 
tijd. De bewoners in de Lavendelflat zaten al aan tafel. Hier en daar 
legde ik de werkjes op tafel en vertelde wat er die zondagochtend 
was gebeurd. Enkele bewoners pakten dat nog heel goed op en ik 
zag de ogen oplichten en gaan stralen. Dát is waar we het voor doen: 
mensen voor mensen!!!”.
Dank je wel aan al die kinderen en ouders die dit toch maar 
weer gedaan hebben. Zo kunnen we samen ons geloof in God 
handen en voeten geven. 
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IETS VERDER VAN DE TOREN

diaconaat. Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 22 maart 2015, Regiodienst van De Vier Kring. 
10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte: KIA- 40dagentijd, 
Werelddiaconaat. Locatie: De Protestantse Kerk te Lage Zwalu-
we, Kerkstraat 49.

WEER TIEN NIEUWE GASTHEREN VOOR 
BIESBOSCH

Vierentwintig deelnemers van 
twaalf recreatiebedrijven in de 
Biesbosch-regio hebben met suc-
ces de cursus gastheerschap afge-

rond. Met het ondertekenen van een overeenkomst met Natio-
naal Park De Biesbosch is het gastherennetwerk uitgebreid tot 
65 bedrijven. 
Wim de Jong, vice-voorzitter van de Bestuurscommissie van 
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en wethouder van 
Werkendam, sprak de geslaagden toe. De Jong benadrukte in 
zijn toespraak aan de geslaagden dat de Biesbosch enthousiaste 
ondernemers, die willen samenwerken, nodig heeft. Samen kun 
je het verschil maken en kwaliteit bieden aan je gasten. 
Biesboschgastheren zijn ambassadeurs voor het gebied. Zij kun-
nen hun gasten informeren over de Biesbosch en wat er te doen 
is. Sinds 2008 organiseerde het Parkschap in samenwerking met 
IVN vijf gastheercursussen. Alle gastheren zijn herkenbaar voor 
hun gasten aan een gevelschildje, een vlag en een folderdisplay in 
de Biesbosch-huisstijl. 
Onder de nieuwe gastheren is ook VVV-Oosterhout. De inspan-
ningen van de VVV’s in de regio (Zuid-Holland Zuid, Altena Bies-
bosch, Geertruidenberg en Oosterhout) om de Biesbosch als 
één regio op de kaart te zetten, wordt hiermee extra kracht 
bijgezet. De nieuwe gastheren komen daarnaast uit de hele Bies-
boschregio: Dordrecht, Drimmelen, Werkendam, Genderen, Ze-
venbergen en Helkant.

De deelnemende bedrijven aan de gastheercursus 2015 zijn: 
B & B Swaluw’s kiek, Helkant; Biesboschvakantie, Werkendam; 
Biesbosch Sloepenverhuur, Drimmelen; De Endenkooi, Drimme-
len; De Fruitschuur, Werkendam; Mariafarm Bed & Breakfast, Ze-
venbergen; Melk-Drive & Excursieboerderij, Genderen; Rederij 
Halve Maen, Dordrecht; Shirestal de Griendheuvel, Dordrecht; 
Zeilschool de Bootschap, Drimmelen; VVV Altena-Biesbosch; 
VVV Oosterhout.

CAPPELLA BREDA OP TOURNEE 
met Totentanz van Hugo Distler 

Tommy van Doorn, Daan Manneke en Cappella Breda ontmoet-
ten elkaar eerder in 2013 met uitvoeringen van the Seven Last 
Words van Daan Manneke. Het bleek een samenwerking die 
naar meer smaakte. De samenwerking krijgt met verschillende 

PEUTERKERK: KNUTSELEN VOOR PASEN 

In de veertigdagentijd bereiden 
we ons voor op Pasen. Ook 
onze peuters en kleuters. We 
nodigen de peuters en kleu-
ters met hun ouders uit voor 
de knutselbijeenkomst 
op zondag 15 maart van 
11.00-12.00 uur in de Gum-
maruskerk in Wagenberg. We gaan een memory spel maken. 
Dit spel bestaat uit plaatjes die gaan over Jezus en zijn vrienden 
en wat er gebeurde in de laatste dagen voor Pasen. Één set 
plaatjes ontbreekt nog, maar die komt dan ook pas met Pasen. 
Het is namelijk de bedoeling dat elk kind zijn/haar memoriespel 
meeneemt naar de paasviering op 1e paasdag. Mocht het me-
mory spel niet af zijn, dan kun je het thuis verder afmaken. Wij 
zorgen voor materiaal. je neemt zelf mee: schaar en kleurpotlo-
den, stiften of verf.
We beginnen met een vertelling die je op weg helpt naar Pasen. 
Daarna leren we een Paasliedje en net als altijd is er iets lekkers. 
Het belooft een fijne samenkomst te worden met peuters/kleu-
ters en hun ouders.
Wij zijn ook op Facebook te vinden. Zoek op ‘Vijf Heiligen Pa-
rochie’ en like ons om zo van alle informatie en foto’s op de 
hoogte te blijven.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 15 maart 2015, 10.00 uur: ds. J. van der Zee-Vroegin-
deweij uit Sleeuwijk. Diaconiecollecte: KIA- 40dagentijd Wereld-

Foto Frans Snoeren
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optredens in Nederland onder het concertprogramma Cris de 
Coeur- hartenkreten vervolg.  

Het hoofdwerk van dit programma is de Totentanz van de Duit-
se componist Hugo Distler (1908-1942) begeleid op orgel door 
Tommy van Doorn. Deze Totentanz bestaat uit een keten van 
veertien korte en scherp getekende madrigalen die steeds ge-
volgd worden door een dialoog tussen de Dood en de persoon 
die hij uitnodigt tot zijn ‘dans’. De hele samenleving passeert in 
de uitnodigingen; van hooggeplaatst tot eenvoudig, van jong tot 
oud. Deze ‘figuren uit de samenleving’ waaronder de Bisschop, 
de Edelman, de Koopman, de  Landsknecht, de Kluizenaar, de 
Boer worden vertolkt door de zangers van Cappella Breda. Al-
len raken er zich in het gesprek met De Dood van bewust, dat 
het leven een kort intermezzo is voordat het eeuwige leven 
begint. De concertserie start op 22 maart in Boxtel en vervolgt 
op 28 maart in Wouw, op 29 maart (Palmzondag) in Ginneken 
Breda, op 17 oktober in Eindhoven en op 26 september in 
Gouda. Voor meer informatie over deze locaties en tijdstippen 
zie www.cappellabreda.nl.
 
EEN TWEEDE LEVEN VOOR UW 
BREIMACHINE

Heeft u een breimachine en doet u er 
niets meer mee? Tools To Work is er blij 
mee. Op de breimachine afdeling van 
Tools To Work worden de breimachines 

nagekeken en zo nodig gerepareerd. Een goed werkende machi-
ne begint daarna aan een nieuw leven in Afrika.
Breimachines zijn erg populair geweest in Nederland, maar ze 
zijn vaak verdwenen naar een vergeten hoekje….  Wat is er 
mooier dan die machine een tweede leven te geven? Breimachi-
nes in Afrika? Ja, ook in Afrika is behoefte aan een trui. Het kan 
er fris zijn en bij de verplichte schooluniformen hoort altijd een 
schooltrui of –spencer.  
Afrikaanse vrouw kan de kost verdienen met uw brei-
machine

“Omdat Leah goed heeft 
leren breien op een brei-
machine en geen inkomsten 
had, kreeg ze via het Father 
Grol’s Welfare project in 
Kenia een dubbelbeds brei-
machine van Tools To Work. 
Ze heeft een kamer gezocht 
in Naivasha en opende haar 
brei-atelier. In een klein ka-
mertje waar ze ook slaapt, 
kookt en woont, breit ze 
mooie spencers en ves-
ten. In ¾ uur maakt ze een 

vest. Ze werkt 
samen met een 
kleermaker die 
s choo lun i fo r-
men naait. Haar 
droom is om een 
grotere werk-
plaats te hebben, 
een overlockma-
chine om snel 
een trui in elkaar 
te zetten en an-
dere vrouwen 
op te leiden als breister. Ze is vast van plan om voldoende te 
verdienen zodat ze voor haar kinderen kan zorgen.” 
In de werkplaats van ToolsTo Work werken vrijwilligers samen 
met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij 
komen weer in een werkritme en een aantal van de deelne-
mers stroomt door naar een reguliere baan. De vrijwilligers zijn 
vakmensen, die hun vakkennis overdragen. Dat gebeurt in Tete-
ringen, maar ook in Afrika. Vanaf 2007 worden met succes cur-
sussen gegeven in Kenia, Oeganda, Rwanda en Sierra Leone om 
monteurs op te leiden voor naai- en breimachine onderhoud en 
reparaties. Heeft u een breimachine voor Tools To Work ? Bel 
076 5810202.  www.ToolsToWork.nl

KENTALIS START DIGITAALSPREEKUUR VOOR 
OUDERS EN PROFESSIONALS

Is het normaal dat mijn kind van 3 
nog maar een paar verstaanbare 
woordjes spreekt? 
Ik vermoed dat mijn cliënt een 
taalontwikkelingsstoornis heeft, 
klopt dat?

Hoe kan ik omgaan met de communicatieve beperkingen van 
mijn cliënt?
Vanaf 1 maart kunnen kinderen, jongeren, ouders en profes-
sionals met al hun vragen of zorgen over communicatie en de 
spraak- en taalontwikkeling terecht bij het digiTAALspreekuur 
van Kentalis: digiTAALspreekuur@kentalis.nl. Zo kunnen we er 
samen voor zorgen dat een kind met een taalontwikkelings-
stoornis zich optimaal kan ontwikkelen.
Gratis advies 
Het digiTAALspreekuur Kentalis is laagdrempelig. Niet alleen ou-
ders en kinderen of jongeren met een taalontwikkelingsstoornis 
kunnen contact met ons opnemen. Ook huisartsen, gemeenten, 
logopedisten, pedagogisch begeleiders en andere professionals 
kunnen mailen als zij vragen hebben over de taal- of spraakont-
wikkeling van een kind. 
Deze gratis service kan bestaan uit voorlichting gericht op 
herkenning, de gevolgen en de impact van de auditieve en/of 
communicatieve beperking.  Of een lezing, cursus of workshop 
om zo kennis en expertise te delen. Professionals kunnen met 
ons ook casuïstiek bespreken, waarbij wij hen behandelings- en 
begeleidingsadviezen geven. Voor voorlichting en specialistisch 
advies kan er ook een afspraak worden gemaakt. Ook hieraan 
zijn geen kosten verbonden.
Herken een taalontwikkelingsstoornis
Begrijpt een kind anderen vaak niet of maakt hij wel erg korte 
zinnen? Of is het bijvoorbeeld slecht verstaanbaar, vaak boos 
of erg stil? Het kan dan zijn dat het kind een taalontwikkelings-
stoornis (TOS) heeft. Ongeveer 7,6 procent van de bevolking 
heeft dit. In de hersenen van mensen met TOS wordt taal dan 
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minder goed verwerkt. “Deze kinderen hebben heel hard spe-
cialistische behandeling nodig, het liefst zo vroeg mogelijk. Want 
een taalontwikkelingsstoornis beïnvloedt de hele ontwikkeling 
van het kind. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je kunt voorko-
men dat achterstanden op het gebied van leren en welbevinden 
groter worden.”
Kentalis
Kentalis biedt veel voor mensen met TOS, van onderzoek tot 
onderwijs en zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vor-
men een belangrijk onderdeel, maar ook als de diagnose op la-
tere leeftijd wordt gesteld, zijn er voldoende mogelijkheden. De 
landelijk werkende organisatie is specialist op het gebied van 
diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen die moeite hebben met taal en spraak, mogelijk in 
combinatie met autisme. Of zij zijn doof, (ernstig) slechthorend 
of doofblind. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, mo-
torische problemen of een andere thuistaal. Kentalis wil dat zij 
zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom 
biedt de organisatie hen allerlei mogelijkheden om zich te ont-
wikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.

BREDASE OPERA : 
‘VAN KERK TOT KROEG’

Onder de titel ‘Van kerk tot kroeg’ brengt 
de Bredase Opera op zondagmiddag 19 
april a.s. een bijzonder programma in het 
Chassé Theater. ‘Kerk’ heeft betrekking 
op het Te Deum van Anton Bruckner, dat 
door koor en solisten zal worden uitge-
voerd. ‘Kroeg’ verwijst naar de semisceni-
sche uitvoering van de Carmina Burana 
van Carl Orff, die na de pauze staat gepro-
grammeerd. Voor deze productie heeft de 
Bredase Opera opnieuw samenwerking 
gezocht met andere partijen. Dit keer de 

Oosterhoutse Nachtegalen voor het kinderkoor en de ballet-
school Nana Vanderpluym voor de realisatie van de balletscènes. 
Voor de scenische delen zijn acteurs aangetrokken, terwijl het 
groot en klein koor zijn uitgebreid met project- en gastzangers 
uit heel Noord-Brabant. De solisten Gabrielle Mouhlen (sop-
raan), Martijn Sanders (bariton) en Ingmar Ruttens (tenor) heb-
ben bij de uitvoering van Aida door de Bredase Opera triomfen 
gevierd. Ook Alexandra
d’Espinoza (mezzosopraan in het Te Deum) heeft eerder met de 
Bredase Opera gezongen.
De Carmina Burana is een uniek, interessant en humoristisch 
werk, dat over de hele wereld grote belangstelling geniet van 
een breed publiek. Voor de Bredase Opera, het enige operage-
zelschap in West-Brabant, is het een grote uitdaging de Carmi-
na Burana uit te voeren zoals Orff het bedoelde: een ‘Gesamt-
kunstwerk’ met scenische delen, balletscènes en een groot uit-
gewerkt licht- en projectieplan, alles in Middeleeuwse setting à 
la Jeroen Bosch. Voor verdere informatie: www.bredaseopera.nl 
of bespreekbureau@chasse.nl

UNIEKE SEMISCENISCHE 
JOHANNES PASSION 
door het Bachkoor Brabant

Op zondag 22 maart om 15.00 uur, vindt in de Sacraments-
kerk een bijzondere barokuitvoering plaats van de Johannes Pas-
sion van Johann Sebastian Bach. Het Bachkoor Brabant zal deze 
passie in een semiscenische variant uitvoeren. 
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Dirigent Geert van den Dun-
gen en regisseur Marc Pantus, 
die tevens vaak als bas-bariton-
solist solist optreedt in ora-
toria en opera’s, hebben deze 
uitvoering artistiek voorbereid 
en begeleid. Koor en solisten 
zullen in een ‘mise en espace’ 
uit het hoofd en met veel in-
levingsvermogen dit aangrij-
pende passieverhaal muzikaal 
vertolken om de beleving voor 
het publiek nog intenser en 
aangrijpender te maken.
De Johannes-Passion staat be-
kend om zijn korte felle koor-

gedeelten met veel gevoel voor de heftige dramatische verhaal-
lijn, prachtige aria’s en bekende koralen. Bij deze unieke uitvoe-
ring kan het publiek enkele koralen meezingen, waaronder het 
slotkoraal ‘Ach Herr, Lass dein lieb’ Engelein’. 
Het Bachkoor Brabant voert onder leiding van dirigent Geert 
van den Dungen de vierde en definitieve versie uit 1749 van dit 
meesterwerk uit. Hierin zijn door Bach zelf diverse versieringen 
en kleine toevoegingen aangebracht, waardoor deze passie nog 
beter werd uitgebalanceerd. 
Het solistenteam bestaat uit Sebastian Brouwer (tenor/Evange-
list en aria’s), Jussi Lehtipuu (bas/Christus), Charlotte Munnik 
(sopraan), Oscar Verhaar (countertenor) en David Visser (bas). 
De orkestbegeleiding zal worden verzorgd door het barokor-
kest Florilegium Musicum.
De Johannes Passion wordt op 22 maart 2015 uitgevoerd in 
de Sacramentskerk Breda, Zandberglaan 58. De aanvangstijd van 

het concert is 15.00 uur. Kort voor aanvang van het concert 
worden enkele koralen met het publiek gerepeteerd. Kaarten 
voor dit bijzondere concert zijn verkrijgbaar bij VVV-Breda, Vrije 
Boekhandel, Wijnhuis Oktober en via de website  www.bach-
koorbrabant.nl
De toegangsprijs is € 25,- (dit is inclusief het programmaboekje 
en een consumptie). Meer informatie over de muziek en het 
Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, http://blog.bachkoor-
brabant.nl

NHB GOES USA

Gaat u mee? De NHB goes USA! Op 14 maart verza-
melen we in de vertrekhal van het OLV-Lyceum, Paul 
Windhausenweg 11, te Breda. Departure om 19.45 uur.  
Met de NHB gaat u in hogere sferen genieten van een 
muzikale rondreis door de USA. U krijgt muziek te ho-
ren van Klassiek tot Jazz waaronder het spectaculaire 
Symphony “X” van Don Gillis. Verder wordt u meege-

nomen in the story of “Porgy and Bess”, beleeft u een spannend 
avontuur met “Superman” en nemen we u mee terug in de tijd 
met “Take the A train” van Duke Ellington. Dit is nog maar een 

greep uit het spectaculaire programma dat u onderweg naar de 
USA te horen gaat krijgen. Kortom een Amerikaanse rondreis 
die u zeker niet mag missen. De muzikale leiding is in handen 
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van uw gezagvoerder Andrea Gasperin (dirigent groot orkest) 
en Co-pilot Twan Stekelenburg (dirigent opleidingsorkest). Dit 
is het eerste openbare concert onder leiding van de nieuwe 
dirigenten van de Nassau Harmonie Breda. Tijdens de rondreis 
wordt u door het programma begeleid door crew stewardess 
Karen Blommers. Zorg ervoor dat u tijdig tickets / boarding 
pass bestelt voor deze unieke Amerikaanse rondreis. Koop dus 
snel uw Last minute Ticket voor een avondretour Breda / New 
York, voor de prijs van slechts € 5,00 per stuk. Bestellen kan via 
het “contact”-formulier op www.nassauhb.nl, de leden van NHB 
of aan de OLV kassa / incheckbalie bij het vertrek op 14 maart 

2015 een kwartier voor aanvang. Deze concertreis wordt mede 
mogelijk gemaakt door onze sponsoren de “Gemeente Breda”, 
“Sprangers Bouwbedrijf en, last but not least, het OLV-Lyceum. 
De leden en bestuur van de NHB wensen u alvast een fijne mu-
zikale reis! www.nassauhb.nl

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.

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl



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: 18-03-2015/Grijs: 25-03-2015
                     Wagenberg           Groen: 20-03-2015/Grijs: 27-03-2015
Ophalen oud papier  14-03-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 01-04-2015     
     Wagenberg: 03-04-2015

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 18-03-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 18-03-15 (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

 

 

            
 

 
Zaterdag 28 maart voorronde  
Nederlands Kampioen  

Beerpong 
Schrijf je nu in. 

Cafe “Ons Thuis”, Bredaseweg 20, Terheijden 
www.cafeonsthuis.nl – info@cafeonsthuis.nl  

 
 

 

 


