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AFSCHEID

LEZERS IN DE PEN

OPROEP

RdT BEDANKT CHANTAL  VOOR  ALLE 
88 MIJMERINGEN ÈN MEER!

Nadat we in onze vorige 
editie bekend maakten dat 
Christ afscheid moest nemen 
als voorzitter, moet RdT nog 
een aderlating doen. Chan-
tal Huijbregts heeft besloten 
om te stoppen met haar werk 
voor RdT. Jaren en jaren heeft 
zij in de redactie gezeten en alle ingezonden stukjes gelezen 
en eventueel gecorrigeerd. Dat deed ze natuurlijk niet in d’r 
eentje, dat doen we met een team. Helaas is het voor Chan-
tal niet (altijd) mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij (redactie) 
vergaderingen, maar op computerafstand was zij een trou-
we kracht! Zij beheerde ook onze website, die ze ook ont-
worpen heeft. Dankzij haar was het mogelijk om RdT op de 
pc te lezen. En dan natuurlijk haar columns. Sinds RdT in een 
nieuw jasje is gestoken, beschreef Chantal haar mijmeringen.  
Eén column schrijven, dat is niet zo moeilijk. 10 columns 
schrijven.... ook te doen, maar 88!! Dat is een prestatie om 
trots op te zijn. Chantal leverde altijd, ook al was ze op va-
kantie of als het niet zo goed met haar ging. Daar zijn wij, 
als RdT, erg trots op. Maar nu is, zoals ze zelf zegt, de inkt 
op. Wij begrijpen dat, maar vinden het heel erg jammer! 
Chantal, ontzettend bedankt voor je toewijding en vele, 
vele columns. We weten zeker dat de mensen geno-
ten hebben van je mijmeringen en mòcht het weer gaan 
kriebelen.... de nieuwe inktpatronen staan voor je klaar!! 
Groet van het gehele Rondom de Toren  Team!

EEN LANG SLEPEND ONGEMAK……

Ik ben van de kerkhof-onderhoudsgroep degene die het gras op 
de begraafplaats mag maaien. Daar is de laatste jaren ook het 
gras rondom de kerk bijgekomen. 
De laatste tijd word ik steeds geconfronteerd met het feit dat 
er personen zijn die dit grasveld om de kerk gebruiken om hun 
huisdier uit te laten. Het opruimen van de uitwerpselen wordt 
niet gedaan. Ik moet steeds door die hopen poep maaien, met 
alle gevolgen van dien: stinken en alles schoonmaken.
Dit ben ik beu en ik wilde er iets aan doen. Ik heb bordjes ge-
maakt en geplaatst op 3 plaatsen rondom de kerk.  Twee zijn er 
al door wie????? verwijderd en stuk gemaakt.
Ik wil hier graag een eind aan hebben! Misschien helpt deze brief 
in Rondom de Toren. Ik hoop dat de betreffende personen zich 
dit aan zullen trekken en alles wat hun huisdier achterlaat, op 
zullen ruimen. Dit is ook wettelijk verplicht.
Vriendelijke groet, Leo  Voogt.

NIEUWE MAPPEN  VOOR 
ANTHONY SINGERS TERHEIJDEN

De huidige mappen zijn overvol en aan vervanging 
toe.  We willen een onderscheid gaan aanbrengen 

in kerkelijke en niet kerkelijke liederen. Daar-
voor hebben we twee mappen per lid nodig. 
Met een bijdrage uit de Rabobank Clubkas 
Campagne zouden we een heel stuk kunnen 
opschieten. Dus hebt u nog een stem over, 
stem op ons. Hartelijk Dank.

HET PUZZELBAD IN 2015

Het is bijna weer zover. Zwemseizoen 2015 
staat op punt van beginnen!
We hebben, zoals u misschien weet, niet stil 
gezeten. Ons bier voor de stichting is een feit. 
De Puzzelaer Traais Tripel wordt verkocht en 
de opbrengst van dit bier komt ten goede 
aan de stichting.  Tevens hebben we weer een 

hoop plannen voor komend jaar.
Het terrein willen we verder opknappen met nieuwe beplanting 
en het plaatsen van plantenbakken en hop voor het  Traais Tripel 
zal worden verbouwd op het zwembad zelf. Daarnaast hebben 
we nog andere verbeterpunten in ons hoofd waar iedereen blij 
van gaat worden.  We willen  Wifi aan gaan leggen en een leuke 
zitplaats creëren. 
Helaas kunnen we deze plannen niet uitvoeren zonder vrijwil-
ligers. Daarom willen we iedereen vragen in Terheijden om ons 
te helpen met ons Traais zwembad.  We zijn op de zaterdagen 28 
maart, 4/11/18/25 april bezig op het zwembad. Mocht u willen 
helpen (we hebben genoeg te doen voor iedereen), kom ge-
woon langs op een ochtend of middag.  Alle beetjes helpen! We 
hebben altijd wat lekkers klaar staan, zowel in de ochtend als in 
de middag.  Wij hopen dat meer mensen willen komen helpen 
om zo ons zwembad verder te verfraaien.
Daarnaast goed nieuws voor de zwemmers: de watertempe-
ratuur zal dit jaar omhoog gaan (vorig jaar was wel erg koud). 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: mail ons of stuur een 
berichtje via facebook.  We staan voor alle suggesties open.  Wij 
van de stiching hopen u te mogen begroeten tijdens een van 
de onderhoudsdagen! Puzzelbad@gmail.com / info@vrienden-
vanhetpuzzelbad.nl / Facebook.com/VriendenvanhetPuzzelbad. 
Namens de Stichting Vrienden van het Puzzelbad, Marcel Maan 
/ Rene Schokker

GEZOCHT……

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

alle denkbare sectoren,  van administratie  tot zorg. Op de di-
gitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/vip  vind je een vol-
ledig overzicht. Heeft u interesse in één van deze vacatures, bel 
dan met 0162-451894 of mail naar  VIP@swodrimmelen.nl 
Medewerker Zomervermaak (3138)
Vind je het leuk om met ouderen activiteiten te doen? Mee-
helpen om leuke dingen te organiseren en mee uit te voeren? 
Zomervermaak van  Antoniusabt zoekt vrijwilligers die in de zo-
merperiode uitstapjes en activiteiten voor ouderen organiseren 
die zelfstandig wonen en vooral ook juist in de vakanties wei-
nig om handen hebben. Bijvoorbeeld picknick op een boerderij 
of varen met een rondvaartboot. Wil je meehelpen om met en 
voor hen een fijne zomer te maken? 
Administratieve ondersteuner (3167)
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Hou je van administratie en vind je het fijn als alles goed ge-
regeld is? De reanimatiegroep Drimmelen geeft veel cursussen 
op het gebied van reanimatie. Deze cursussen moeten gepland, 
georganiseerd en afgestemd worden. Dit is een flinke én leuke 
klus, en kan ook in deeltaken gedaan worden.
Taalartiest met muziekfeeling (3152)
Ben je een muziekliefhebber die feeling heeft met Blues-, Roots- 
en Soulmuziek? Ben je daarnaast creatief en taalvaardig? Bij 
Stichting Rythm & Blues Breda kun je muziek-artikelen schrij-
ven en/of vertalen. Denk ook aan het schrijven van cd-recensies, 
artiesten-info, concertrecensies, muziek-specials, interviews e.d. 
voor het maandelijks verschijnende mini magazine ‘Track’ van de 
SR&BB. (zie www.srbb.nl/track).
Je maakt gebruik van Internet-research, bekijkt interessante 
muziekwebsites om nieuwtjes en ideeën op te doen. Een eigen 
vaste rubriek behoort tot de mogelijkheden. Het leuke aan het 
werk is dat je hierin je creativiteit en schrijverstalenten kwijt 
kunt. Je wordt zowel lokaal als nationaal en zelfs internationaal 
gelezen. 
Op visite bij mensen met dementie (3174)
Wil je iets betekenen voor mensen met dementie en heb je 
1 uurtje per week over? Surplus Thuiszorg zoekt betrouwbare 
vrijwilligers die extra aandacht willen geven aan mensen met 
(lichte) dementie die thuis wonen. Contacten zijn voor deze 
mensen extra belangrijk en voorkomen een snelle verergering 
van de ziekte waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wo-
nen. Vrijwilligers zijn hierin onmisbaar. Mensen zijn erg blij met 
deze extra aandacht, een dankbare taak dus.

GEDECOREERDEN  TERHEIJDEN

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle 
gedecoreerden in de kern Terheijden, samen 
met hun partner, uit voor de Koningsdagbij-
eenkomst op maandag 27 april 2015 om 
12.00 uur bij de Gouden Leeuw in Terheijden. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Stuur een mail naar 
lisettesnoeren@gmail.com of bel 06-22147001.

BESTE BEWONERS VAN TERHEIJDEN

27 april is het weer zover: Koningsdag!
Zoals u weet organiseren we al enkele jaren een spectaculaire 
dag voor jong en oud. Gezelligheid en saamhorigheid gaan deze 
dag hand in hand.  Net zoals vorig jaar organiseren we weer 
Glij um Erin. Dit was vorig jaar een groot succes met grote 
opkomst, en vooral de weergoden waren ons goed gezind, dus 
dit jaar gaan we er weer voor!  Vanaf 10 jaar kun je je als koppel 
al inschrijven. Meedoen is gratis. Je kunt dan gaan strijden om 
de snelste of de originaliteitsprijs! Onderaan kun je de strook 
invullen en inleveren bij DA Drogist Relinde. Dit jaar gaan we er 
vanaf 13.00 uur een feestje van bouwen met dj Jerzy & dj Hans. 
We zien jullie graag Koningsdag 27 april op de Schans!
Het Heijnevents team i.s.m. het Oranje Comité

Bij deze neem ik geheel op eigen risico deel aan Glij um Erin 
op 27 april 2015. Heijnevents zorgt voor de bootjes.
Deelnemer 1: .......................................................................     
Handtekening: ......................................................................
Deelnemer 2: .......................................................................     
Handtekening: ......................................................................
Koppelnaam: .........................................................................
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SCHOLEN

UNIEK OP OBS DE  WINDHOEK: 
KOM LANGS IN DE KLAS

Speciaal voor ouders die voor schoolkeuze staan
Ouders die een basisschool gaan kiezen 
voor hun kind biedt OBS De Windhoek 
de unieke mogelijkheid om met hun peu-
ter een ochtend of middag ‘mee te draai-
en’ in de kleutergroep. Het is dé manier 
om De Windhoek te ervaren. Het gevoel 
bij de school en haar leerkrachten is erg 
belangrijk.  Voelt je kind zich op zijn gemak? Klikt het met de 
leerkrachten? Signalen die tijdens het meelopen duidelijk wor-
den.  We geven hieronder alvast een impressie van een school-
dag van onze kleuters.

Kleine school met groot karakter
Op Openbare basisschool De Windhoek is in principe ieder 
kind, ongeacht zijn godsdienst of levensovertuiging, welkom. 
Kenmerkend zijn de individuele aandacht voor iedere leerling, 
de heldere structuur met ruime aandacht voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling en de focus op lezen als basis van leren. 
Door de kleine klassen krijgen de leerlingen meer persoonlijke 
aandacht en wordt er nog meer onderwijs op maat geboden. 
Dat zul je uiteraard ook in onze kleutergroep ervaren. 
Thuis op De Windhoek
Voor onze nieuwe leerlingen hebben we een informatieboekje 
gemaakt. Ouders kunnen dat thuis samen met hun kind lezen. 
Op deze manier voelt het zich snel thuis in de klas. Om een 
indruk te geven van een schooldag in groep 1 hebben we hier-
onder een aantal momenten uit het boekje geselecteerd. De 
leerling wordt in de tekst direct aangesproken.
Impressie van een schooldag

Wil je starten met hardlopen, maar kun je er niet alleen aan beginnen? Of denk je dat je het 
alleen niet gaat volhouden? Wil je binnen 13 weken 5 kilometer onafgebroken kunnen hard-
lopen? Dat kan!

Vanaf de eerste week van april ga ik beginnen met het geven van hardlooptrainingen aan 
mensen die willen starten met hardlopen. Je traint dan met een groepje mensen die allemaal 
net als jij beginnen met hardlopen. Je krijgt in 13 weken een goede basis met zowel theorie- 
als praktijkoefeningen. We lopen twee keer per week, vooralsnog op dinsdagavond en zon
dagochtend. We starten bij het Wit-Gele Kruis-gebouw (Markstraat 4 Terheijden)

Loop je al hard (tot ongeveer 5 kilometer) maar wil je graag in groepsverband je afstand 
uitbreiden of je conditie op peil houden of makkelijker leren hardlopen? Ook dat kan. Bij 
voldoende animo wil ik tevens een loopgroepje starten dat bestaat uit mensen die al zelfstan-
dig een afstand tot 5 kilometer kunnen hardlopen en hun doelstellingen willen aanpassen. 
De trainingsdagen worden afhankelijk van de wensen van de deelnemers later definitief vast-
gesteld. We starten bij het Wit-Gele Kruis-gebouw (Markstraat 4 Terheijden)

Kosten zijn voor beide groepen 130,- euro voor 13 
trainingsweken. (2 keer een uur training per week)

Voor inschrijving en/of meer informatie:
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Als je ’s ochtends onze school binnenloopt, kom je eerst in onze hal. 
Natuurlijk mag je papa of mama mee naar binnen. Aan de kap-
stok hang je jouw jas en jouw tas op. Je zet eerst je fruit en drin-
ken in een speciale bak. Daarna geef je papa of mama een dikke 
knuffel.  Van de juf krijg je een hand. Je gaat gezellig in de kring 
zitten. Je kunt een boekje lezen of gezellig kletsen met de andere 
kinderen. In de kring doen we allerlei gezellige dingen.  Wij vertellen 
wat we hebben meegemaakt, de juf leest voor, we leren een vers-
je of een liedje en nog veel meer. Op maandag, na je verjaardag 
of Sinterklaas mag je iets meebrengen van thuis om te laten zien. 
Kijkje in de klas
Na de kring gaan we spelen en werken in de klas. Spelen doen 
we in de hoeken of aan tafel.  Wij hebben een leeshoek, een 
bouwhoek, een huishoek, een computerhoek en nog veel meer. Je 
kunt schilderen op een verfbord of tekenen op het krijtbord. Spe-
len met de zandtafel (die soms een watertafel is!) kan ook. Knut-
selen doen wij aan tafel; we maken de mooiste kunstwerken! Wij 
gymmen in de speelzaal. Hier kunnen we lekker rennen, klimmen 
en klauteren. We doen hier ook leuke spelletjes, zoals tikkertje.  
Bijna elke dag spelen we buiten. Er zijn allerlei leuke dingen op de 
speelplaats, zoals fietsen, karren en stepjes. Ook kun je lekker voet-
ballen of in de zandbak spelen. 

Maak ook kennis met De Windhoek
Ben jij ouder en sta je op het punt een basisschool te kie-
zen voor je kind? Neem De Windhoek dan in de overwe-
ging mee. Kom gerust langs voor een kennismaking met 
onze school. Het is mogelijk een oriënterend gesprek met 
directeur Marc Embregts te voeren. Daarbij is je kind van 
harte welkom. Ook zijn ouders graag bereid om hun er-
varingen met jou te delen en je vragen te beantwoorden.  
Een meeloopochtend/-middag raden we van harte aan en kan 
op elk moment worden ingepland. Het beste kun je een mailtje 
sturen naar info@obsdewindhoek.nl of bellen:  076-5938218.
We begroeten je graag binnenkort met jouw kind op De Wind-
hoek!
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TERUGBLIK

BASISSCHOOL ZONZEEL

Al jaren mag ik van de zon genieten.  Voor 
mij een van de mooiste bewijzen dat het 
lente wordt. Heerlijk dat de zon voorzich-
tig maar toch aan kracht wint. De tijd dat 
de tuinmeubels weer van de zolder of uit 

de schuur komen en netjes gepoetst weer in de tuin mogen 
pronken. 
Al jaren mag ik van de zon genieten. De zon laat zien dat hij er is 
en dat het de moeite waard is hem te bewon-
deren. Kleurig en overweldigend, dominerend 
in de tuin bij het huis.  Wat en hoe snel zal het 
allemaal groeien? Komen die planten weer 
op? Moet er gesnoeid worden om de natuur 
de kans te geven nieuwe initiatieven te ont-
wikkelen.  
We zijn de winter goed doorgekomen.  We hebben hard ge-
werkt aan het Bouwen aan een Adaptieve School binnen het 
Basprojekt. Er is daarbij door de leerkrachten en leerlingen hard  
gewerkt in de groep.  We testen op onze school met succes een 
aantal digitale methodes voor aardrijkskunde en Engels. 
We zijn druk bezig om het nieuwe schoolplan te schrijven.  In 
dat plan beschrijven we alle ontwikkelingen die we als basis-
school Zonzeel willen inzetten. We willen blijven werken aan 
goed onderwijs en we willen blijven werken aan de kwaliteit van 
onze school.
We stimuleren onze leerlingen om gezond te eten en gezond 
te bewegen. Sinds 10 weken kunnen we de leerlingen tijdens de 
pauzes allerlei soorten vers fruit aanbieden. Het fruit vliegt bij 
ons de deur uit. Onze leerlingen smullen er van en de hoeveel-
heid afvalpakjes is sterk afgenomen. 
We zijn onlangs gestart met “klasbord”. Dat is een vorm van 
digitale communicatie tussen ouders en school in een door ons 
beheerde, gesloten social media omgeving. Ouders en school 
zijn hier erg blij mee en we krijgen heel veel positieve feedback 
over dit initiatief. Ouders van basisschool Zonzeel krijgen actu-
ele berichten binnen via hun pc of app, op hun telefoon of tablet. 
Allemaal positieve ontwikkelingen naar een nieuwe lente, een 
nieuw begin.
Wilt u meer weten over onze school? Belt u gerust voor het 
maken van een afspraak.  Wij gaan graag in een goed individueel, 
informatief gesprek in op uw vragen en informeren u graag en 
volledig over het onderwijs op onze school.  Wij zijn bereikbaar 
onder nummer 076-5938126 of stuurt u een mailtje naar info@
zonzeel.nl.  Wij maken graag tijd voor u vrij. U bent van harte 
welkom.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN

Ebba wint zilver en Amy brons. Afgelopen weekend in Dinte-
loord was het de laatste plaatsingswedstrijd 6de Div. + D2 voor 
de finale. Ebba de Roon en Amy Broeders zijn op deze wedstrijd 
resp. 2de en 3de geworden.

4  Turnsters winnen goud

Op 7 en 8 maart vonden in Middelburg plaatsingswedstrijden 
voor het Regiokampioenschap in april plaats. 
12 Turnsters van onze vereniging GV Samen Voor Terheijden 
hebben hieraan deelgenomen en 4 van hen n.l. Kimberley 
Berg, Bente Dannis, Liza Bruijns en Indy Verheijden hebben een 
GOUDEN medaille gewonnen en zijn tevens geplaatst voor 
het Kampioenschap.

TERUGBLIK OMROEP DRIMMELEN

DVO Motorcross Made 
Zondag 1 maart kreeg Om-
roep Drimmelen van Stichting 
Motorcross Made weer een 
check met een geldbedrag van 
€ 650,- uitgereikt. Daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee!  
Graag willen we vermelden dat 
afgelopen jaar de Afdeling Ra-
dio aanwezig was bij de jaarlijk-

se DVO motorcross. Daarom special dank aan Ad en Bernard 
die de locatieapparatuur hebben vervoerd en meegeholpen 
hebben met het opbouwen en afbreken ervan.  En lest best:  
Wilco en Dimitri die de hele dag de uitzending hebben verzorgd. 
Dank mannen! 
Bronzen Bever voor Lia van Meel

Donderdag 5 maart 2015 reik-
te wethouder Mark van Oos-
terhout een Bronzen Bever uit 
aan Lia van Meel uit Made. Lia 
krijgt de gemeentelijke onder-
scheiding voor haar jarenlange 
vrijwillige inzet voor de EH-
BO-Made. Sinds 1986 is zij daar 
kaderinstructrice. Jaarlijks geeft 

zij vele cursussen en bereidt zij opleidingen voor. Daarnaast is 
zij onder andere actief bij het Jeugd Carnaval Made en Omroep 
Drimmelen. Al 11 jaar verzorgt zij elke zondagmiddag tussen 
13.00 en 15.00u het programma  WaTerDriMaHoLa: een wer-
velend matinee. De uitreiking vond plaats bij aanvang van de 
jaarvergadering van EHBO-Made. Vanuit Omroep Drimmelen 
waren Robert en Els aanwezig. 
Mooie opbrengst van het radioprogramma “Op Weg 
Voor Dappere Noor” van Johan Marijnissen bij Omroep 
Drimmelen voor Stichting Dappere Noor. 

Johan Marijnissen zat van 
maandagochtend 2 maart 6 uur 
’s ochtends  tot vrijdagmiddag 
6 maart 18.00 uur in de stu-
dio van Omroep Drimmelen 
om geld in te zamelen voor de 
Stichting Dappere Noor. Inwo-
ners van de gemeente konden 
platen aanvragen, die dan in 
het programma gedraaid wer-
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den. En dat werd massaal gedaan! Meer dan 400 platen werden 
aangevraagd. Johan heeft er een mooie uitzending mee samen-
gesteld. Zijn programma bracht € 1.090,50 op voor Stichting 
Dappere Noor.

VAN  ALPHEN & ROEST MVO-PRIJS

Het installatiebedrijf  Van Al-
phen & Roest uit Hooge Zwa-
luwe is uitgeroepen tot winnaar 
van de MVO-prijs Drimmelen 
2015. Wethouder Hans Kuij-
pers en Herre Wynia, directeur 
Rabobank Amerstreek, reikten 
op 5 maart 2015 de prijs uit 
aan Heidi en  Willem-Jan, van  Van Alphen & Roest. Zij deden dit 
tijdens het Ondernemersgala in Terheijden. De andere finalisten 
waren Recreatieboerderij Johan en Caroline en Uitvaartzorg 
Drimmelen. De jury prees Van Alphen & Roest vooral vanwege 
de grote kennis van duurzame energie die vertaald wordt in 
maatwerk voor klanten.    
Stichting Switch en de gemeente Drimmelen  organiseerden dit 
jaar de eerste editie van de gemeentelijke prijs voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO). Een vakjury selecteer-

de uit 16 aanmeldingen de zes meest 
aansprekende bedrijven. Daarbij keek 
zij vooral naar innovatiekracht, im-
pact en uitstraling. De bedrijven Van 
Alphen & Roest, Recreatieboerderij 

Johan en Caroline en Uitvaartzorg Drimmelen behaalden de 
meeste stemmen van het publiek en gingen door naar de finale.  
De jury,  bestaande uit Herre  Wynia (directeur Rabobank  
Amerstreek), Ton Deurloo (algemeen directeur Ontwikkeling 
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV) en Jacco Rentrop (Program-
mamanager RO, Milieu en Duurzaamheid Havenschap Moerdijk), 
inspecteerde de drie bedrijven. 
De jury sprak haar grote bewondering uit voor de lef en durf 
van alle drie de finalisten: “Ondernemen met oog voor mens 
en milieu is een hele uitdaging.” Doorslaggevend voor de jury 
was de impact op de lokale samenleving. De jury beloonde  Van 
Alphen & Roest met de MVO-prijs vanwege de grote kennis van 
duurzame energie die vertaald wordt in maatwerk voor klanten. 
Het bedrijf, gespecialiseerd in duurzame installatietechnieken, 
is een modelbedrijf voor MVO. Dat komt vanwege het onder-
scheidend vermogen in het delen van kennis en het vooruitkij-
ken naar nieuwe, innovatieve technieken in de sector. Daarnaast 
is het bedrijf ook een sociale werkgever die ruimschoots inves-
teert in opleidingen voor haar personeel. Ze is servicegericht en 
timmert hard aan de weg om een mooi netwerk op te bouwen. 
Al met al een terechte winnaar voor de MVO-prijs, die de drie 
P’s van People, Planet en Profit zichtbaar heeft toegepast.
De winnaar van de MVO-prijs Drimmelen 2015 ontvangt de 
MVO Award, krijgt regionale publiciteit èn mag zich de komende 
twee jaar de beste Maatschappelijk  Verantwoorde Ondernemer 
van Drimmelen noemen. 
De MVO-prijs Drimmelen  is een initiatief van de gemeente 
Drimmelen  en Stichting Switch. Het werk van Switch wordt 
mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de gemeente Drimmelen.
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COLUMN

ZAKELIJK NIEUWS

SPRINGTIME!
De zon laat zich wat vaker 
zien, bloemen gaan weer 
bloeien en de eerste lamme-
tjes dansen weer in de wei: 
de lente staat voor de deur! 
Niet alleen in de natuur is de 
seizoenswisseling merkbaar, 
ook in de mode vindt u nieuwe, verfrissende trends. Denk aan 
zachte pasteltinten, uitgesproken prints, romantisch kant of juist 
stoere metallic’s.  Van makkelijke ballerina tot trendy sneaker 
en van sexy pump tot luchtige sandaal. Schoenen mogen gezien 
worden. Ze zijn een eyecatcher of juist ingetogen en maken uw 
outfit compleet. 
Zoveel schoenen, zoveel trends, zoveel voeten. De perfecte 
schoen kiezen is niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij u 
graag verder om voor u de juiste match te vinden tussen trends 
en pasvorm. Kom langs en laat u verbazen door al dat moois. 
Geniet! Het is lente!
Schoen- en voetspecialist Snoeren,  Teteringen.

OP SLOT

De rijbewijzenclub van Nederland -het CBR- mag van de Raad 
van State en van de Hoge Raad geen alcoholslot verplichten 
voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer 
hebben deelgenomen. Tijdens het programma, dat tenminste 

twee jaar duurt, krijgen deelnemers in hun auto een alcoholslot 
ingebouwd. Reden: zo’n slot,  zo’n startonderbreker,  moet ge-
zien worden als straf en niet als gedragsmaatregel. En voor straf-
fen hebben we Justitie. En zo zorgt de Hoge Raad voor extra 
werkgelegenheid in eigen gelederen. Het CBR  kan je wel ver-
plichten tot het ondergaan van een medisch/psychiatrisch on-
derzoek. Een dergelijk onderzoek kost € 984,-. Kennelijk vinden 
onze rechtsgeleerden dit geen straf. Logisch toch, daar worden 
zij niet rijker van. 
Onlangs reed Gerrit G. (51) uit Lutten een vijf weken oude baby 
dood. De 23-jarige vader ligt zwaargewond in het ziekenhuis. 
De vader liep met de baby op de stoep langs de Dedemsvaart-
seweg-Noord, Gerrit G. was stomdronken. Hij dumpte de auto 
en meldde zich later bij de politie. Gerrit G. was een notoire 
alcomobilist. Zijn rijbewijs was meerdere malen afgepakt. En 
met meerdere malen bedoelen we 35! keer. Moeten we in ons 
land 36 keer iemands rijbewijs afpakken, alvorens hij een alge-
meen verkeersverbod krijgt? Niks auto, niks motor, niks fiets, 
en hem verplichten tot het gebruik van een rollator, opdat alle 
omwonenden weten dat Gerrit weer op weg is naar de kroeg, 
hoogstens een kilometer van hem vandaan, moet kunnen. De 
VVD vraagt zich af of het verstandig is om ook de auto af te 
pakken, een voorstel dat Veilig Verkeer Nederland deed. Want 
stel je voor dat een eigen prominent lid na een zoveelste recep-
tie gepakt wordt. En een onderzoek, is wat dit betreft, passend. 
Insinueer ik nu? Nee, ik vraag slechts om een onderzoek en 
hou me aan de feiten:  VVD-ers drinken veel. Die truc heb ik 
nog maar kort geleden geleerd en niet van de minste: minister 
Schippers. Een spraakslot, dat lijkt me wel wat voor haar. Maar 
eerst probeert premier Rutte hem uit. Ben benieuwd of er dan 
minder Syriëgangers sneuvelen…
Jan
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Foto gemaakt door Jasper Witberg, 12 jaar oud.
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UITGAAN

NOG 3 X DE CAFE QUIZ
in café de Zevende Hemel in Terheijden 

Het zit er weer bijna op, de caféquiz in café de Zevende Hemel. 
Je kunt voor de zomer nog 3 donderdagavonden meedoen en 
de zeker niet gemakkelijke vragen beantwoorden.  Vragen over 
muziek, sport, algemeen, geschiedenis, dieren, landen & geogra-
fie, techniek en wetenschap, eten & drinken, vervoer. Er zijn 8 
rondes met per ronde 10 vragen (zoals: In welke Franse stad 
stierf  Jeanne D’Arc op de brandstapel? en Wie schreef het Wil-
helmus?), er is een fotoronde en een muziekronde. Je kunt een 
team samenstellen met bijvoorbeeld je collega’s, medesporters, 
leden van jouw carnavalsvereniging, de buren, vrienden of fami-
lie. Je kunt deelnemen als team (maximaal 4 personen) maar ook 
alleen. Het inschrijfgeld is € 1,50 per persoon en het inschrijf-
geld is ook het prijzengeld. De volgende caféquiz avonden zijn 
donderdag 26 maart, donderdag 9 april en donderdag 
23 april. De caféquiz avonden beginnen om 20.30 uur en duren 
± 2 uur.  De volgende caféquiz editie zal ca. oktober 2015 begin-
nen en tot ± april 2016 duren.  Wil je op de hoogte gehouden 
worden van het hoe en wat over de Zevende Hemel caféquiz, 
geef dan je emailadres door of  kijk op www.cafedezevende-
hemel.nl.  We kunnen alvast verklappen dat we bij de volgende 
editie meer gebruik zullen maken van videobeelden en foto’s op 
beeldscherm. Inschrijven kan op de quizavond zelf. 
Café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20,  Terheijden. 
Tel.  076-5932211. 
O ja, de antwoorden op de twee vragen: Rouen en Filips van 
Marnix van Sint-Aldegonde.

POPKOOR SWITCH KOMT IN MADE

Popkoor Switch is inmiddels heel erg bekend in de regio. De 
optredens zijn meestal in Terheijden omdat zij daar hun thuis-
haven hebben. Nu komt het popkoor zich eens presenteren in 
Made. Op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur zullen zij 
zich laten horen in Cultureel Centrum de Mayboom. Wilt 
u een gezellige middag, kom dan zeker langs in de Mayboom. 
Het popkoor zingt, zoals de naam zegt, popmuziek. Popmuziek is 
natuurlijk een breed begrip, maar popkoor Switch zingt heden-
daagse popmuziek afgewisseld met enkele wat oudere nummers. 
Het is zeker een bezoek waard. Het is misschien zelfs zo dat, 
als je ze gehoord hebt, je denkt “hier wil ik ook wel bij zingen”. 
Het is namelijk een groep enthousiaste mensen die graag goede 
kwaliteit wegzet. Maar in de pauze en na afloop van de repetitie 
is het tijd voor gezelligheid. Kijk voor meer informatie op www.
switchpopkoor.nl.
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Raamsdonksveer 
Eikendonk 19: Open huis: zaterdag 28 maart van 11.00 – 15.00 uur 
Vrijstaand geschakelde woning met garage, oprit en berging. Grond 204 m2. Inhoud ca. 360 m3. Bouwjaar 1984. 
O.a. woonkamer en open keuken met parketvloer, 4 slaapkamers, ruime badkamer, achtertuin op het zuiden v.v. 
achterom. 
Vraagprijs 209.000,-- k.k. 

 

Made 
Kloosterstraat 28 a: 
Prachtig, verrassend ruim, modern appartement, gelegen in het centrum van Made. Woonoppervlakte ca. 125 m2. 
Living (68 m2), moderne luxe keuken, slaapkamer met walk-in-closet en een moderne badkamer.  
Groot dakterras. 
Vraagprijs € 217.000,00 k.k. 

 

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

 

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

 

Wagenberg 
Van Schendelstraat 18: Open huis: zaterdag 28 maart a.s. van 11.00 – 15.00 uur 
Uitstekend onderhouden, uitgebouwde, 2-o-1 kapwoning met berging en veranda. Grond 360 m2. Inh. ca. 450 m3. 
O.a. woonkamer v.v. eikenhoutenvloer en openslaande deuren, ruime moderne woonkeuken, bijkeuken, 
multifunctionele ruimte (uitermate geschikt voor werk of hobby aan huis), 3 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k. 

 

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

 

Made 
Iepenlaan 10:  Open huis: zaterdag 28 maart a.s. van 11.00 – 15.00 uur 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met garage en ruime oprit, gelegen in een rustige, kindvriendelijke woonwijk. 
Grond 250 m2. Inhoud ca. 420 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers, ruime badkamer 
en een fraai aangelegde achtertuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

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

 

Made 
Geraniumstraat 28: NIEUW! 
Fraai gelegen, uitgebouwde vrijstaande woning met 2 opritten, een carport, garage/berging, berging, prieel en een 
achterom. Grond 483 m2. Inhoud ca. 520 m3. O.a. slaapkamer op begane grond, woonkeuken, multifunctionele 
ruimte, moderne badkamer, totaal 4 slaapkamers en fraai aangelegde, ruime, privacy biedende achtertuin. 
Vraagprijs € 379.000,-- k.k. 

 

Made 
Patronaatstraat 13: 
Onder architectuur gebouwde, zeer luxe vrijstaande woning met carport, garage, berging en veranda. Gelegen op 
fraaie locatie in het centrum van Made, grenzend aan een park. Grond 321 m2. Inhoud ca. 625 m3. Bouwjaar 2004. 
O.a. sfeervolle living, grote woonkeuken, 5 slaapkamers en moderne badkamer.  
Vraagprijs € 450.000,-- k.k. 

 

Waspik 
Hof van Polanen 1: Open huis: zaterdag 28 maart a.s. van 11.00 – 15.00 uur. 
Zeer goed onderhouden, fraai gelegen villa, met dubbele garage. Grond 949 m2. Inhoud ca. 725 m3. 
O.a. ruime, sfeervolle, tuingerichte living (ca. 55 m2), keuken, bijkeuken, serre, slaapkamer en moderne badkamer 
op begane grond. Verdieping: 3 slaapkamers, moderne luxe 2e badkamer en sauna. Prachtige tuin op het zuiden. 
Vraagprijs € 525.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 23: NIEUW! 
Gerenoveerde, monumentale woning met dakterras, gastenverblijf, garage, berging en veranda. Grond 1295 m2. 
Inhoud ca. 715 m3. O.a. sfeervolle, ruime woonkamer, werkkamer op begane grond, moderne luxe keuken, 3 
slaapkamers, moderne badkamer en zeer grote tuin. Slaapkamer en badkamer op begane grond realiseerbaar. 
Vraagprijs € 645.000,-- k.k. 
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Voor deze middag is Nathalie Rasenberg uitgenodigd om samen 
met het popkoor enkele nummers te zingen. Ze komt uit Lage 
Zwaluwe en zingt bij de band Impact.  Tijdens de Mooiste Nacht 
van  Wagenberg heeft het koor ook samen met haar enkele 
nummers gezongen. Het was een daverend succes.  Vandaar dat 
het toch weer tot een samenwerking is gekomen. 
Het popkoor heeft inmiddels ook van de situatie van Dappere 
Noor gehoord. Bij binnenkomst van de zaal zal er daarom ge-
vraagd worden om een vrijwillige bijdrage. Op die manier wil 
het popkoor meehelpen om te zorgen dat het hele gezin een 
half jaar naar Amerika kan.
De middag is dus zeker de moeite waard om te bezoeken en de 
entree is gratis.  Daarom: loop binnen op 29 maart om 14.00 uur 
in Cultureel Centrum de Mayboom in Made. 

TENTOONSTELLING DINASA

Tijdens het paasweekend, op 5 en 6 april,  organiseert de  Wa-
genbergse fotoclub Dinasa haar jaarlijkse expositie. Er zullen 
zo’n 120 foto’s te zien zijn,  gemaakt door de leden van Dinasa. 
Tevens exposeert clublid  Theo Litjens een aantal van zijn schil-
derijen.
DINASA is opgericht in april 1982 en aangesloten bij de Bond 
van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. (B.N.A.F.V.) 
Tijdens de maandelijkse clubavonden worden eigen foto’s be-
sproken en is er ruimte voor instructie door middel van le-
zingen of videopresentaties. Naast de clubavonden worden er 
werk-avonden georganiseerd om technische vaardigheden ver-
der te ontwikkelen. Ook worden fototochten georganiseerd 
waarbij de leden gezamenlijk op pad gaan om foto’s te maken. 
Inlichtingen over DINASA zijn te verkrijgen via fcdinasa@case-
ma.nl
De expositie locatie is Nicortiny,  Dorpsstraat 26 te  Wagen-
berg. Openingstijden: 5 en 6 april van 11.00 uur tot 17.00 uur
U bent van harte welkom.

PAASEI ZOEKEN BIJ DE ZEVENDE HEMEL
Ook dit jaar verstopt café de Zevende Hemel op 2e Paasdag, 
maandag 6 april, een Paasei. Het ei zal worden verstopt ergens 
in Terheijden tussen de brug en de molen in. Het kan liggen ach-
ter een bankje, in een heg bij de kerk of waar dan ook. Mocht 

je het ei vinden en het in café de 
Zevende Hemel laten zien, mag je 
het houden en krijg je nog een di-
nerbon van € 50,00 toe. We kunnen 
als zoektip meegeven dat het ei ook 
dit jaar weer een echt Paasei is en 
niet al te moeilijk verstopt zal zijn. 
Veel zoekplezier in en buiten het 
centrum van Terheijden.
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EN  TOEN GEBEURDE...

VAN  ALLES  WAT

AL 125 JAAR  TELEFOON (1)

Dit jaar, 2015, is het precies 125 jaar gele-
den dat men in Terheijden de beschikking 
kreeg over de toen allernieuwste moge-
lijkheid van communicatie: de telefoon. 
Aanvankelijk kon alleen op het postkan-
toor worden gebeld voor het “doorsei-

nen” van tele grammen. Daarna was een telefoon in huis nog 
maar voor enkelen weg gelegd. Bij het honderd jaar bestaan er-
van heeft Heemkundekring De Vlasselt dit feit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan door er een boekje aan te wijden (nr. 50). 
Enkele belangrijke feiten:
1890: Het  Terheijdense postkantoor krijgt telefoon. 
1891: Het  Wagenbergse postkantoor krijgt tele foon. 
1911: Terheijden en Wagenberg worden aange sloten op het 
interlokaal telefoonnet. In de postkantoren staat een kleine 
telefooncen trale met een “spreekcel” (telefooncel). 
In 1915 zijn in Terheijden 5 telefoonaansluitingen en in Wagen-
berg 2. 
In 1919 zijn in Terheijden 10 telefoonaansluitingen en in Wagen-
berg 4.
1937: Het telefoondistrict Breda wordt geautomatiseerd. 
1962: De 60.000ste telefoon in het district Breda wordt in Wa-
genberg aangesloten bij de familie Rasenberg in de Wagenstraat. 
De volgende dag, 21 maart, stond deze mijlpaal in De Stem.
1989:  Terheijden en Wagenberg krijgen een moderne compu-
tergestuurde telefooncen trale. 
1990-1991: 100 jaar telefoon in Terheijden en Wagenberg. 
In de toen landelijke telefoongids van 1919 staan in Terheijden 
vermeld: G. Schets, Rijtuigverhuurder nr. 1.  W.  Wolters, Notaris 
2. J. de Beer v. Dijk, Kunstwolfabr. 3.  A. Kock, In granen, Lid der 
fa. Kock & Co., Motorbootdienst Rotterdam-Breda 4. Bastiaan 
Lievens, Hotelhouder 5. Gemeentehuis 6. Jac. v. Bekhoven, Agent 
der Stoomboot 7. Jac. Rompa & Zn., Lederfabr. 8. W. Rompa v. 
Meel, Tuigleerlooijerij 9. P. Boots, Rijksveearts, Lepelstraat A19 
had nr. 10.
In  Wagenberg hadden toen telefoon:  Wagenbergsche Fabriek v. 
Melkproducten N.V.  nr. 1. Coöp Stoomzuivelfabriek “St. Gomar-
us”, Dir. J. van Alphen 2. J. v. Bragt, Eerste Wagenbergsche rijwiel- 
en motorhandel 3. L. v. d. Reijt, Molenaar, Graan- en Meelhandel 
4. 
Het aantal telefoonaansluitingen was in 1931 gestegen naar 24 in 
Terheijden en 9 in Wagenberg. 
Wordt vervolgd – Johan van der Made

EERSTE  3  ACTIVITEITEN  STICHTING 
BEHOUD GUMMARUSKERK

Met in chronologische volgorde de deelname 
aan de Rabobank Clubkas Campagne, 
een Sponsoravond in de Gummaruskerk 
en de in samenwerking met Heemkundekring 
de Vlasselt te organiseren Dorpsquiz, pakt 
de stichting na de lustrumeditie van de Mooi-
ste Nacht van  Wagenberg de draad weer op. 
Daarmee is het jaarprogramma 2015 zeker 
niet rond en compleet maar genoemde 3 ac-
tiviteiten vormen een mooi begin van een jaar 

waar we erg naar uitkijken. Pak gerust uw agenda om alvast en-
kele belangrijke data te noteren en lees verder, want er is weer 
positief nieuws te melden.
Om te beginnen kunnen we u melden dat de Stichting Behoud 
Gummaruskerk Wagenberg (SBGW) weer deelneemt aan de 
Rabobank Clubkas Campagne. En uw stem is geld voor ons 
waard.  Tijd dus om weer even uw aandacht te vragen.  Want 
met een prachtige cheque van € 525,- is genoemde campagne 
vorig jaar succesvol voor ons verlopen. En aangezien we weer 
volop plannen hebben om activiteiten te organiseren voor en 
met en door onze dorps- en streekgenoten kunnen we ook dit 
jaar uw stemmen niet missen. Om onze doelen (financieel) te 
bereiken organiseren wij als SBGW evenementen. Maar ook dat 
kost geld en daarom is het doel van onze deelname om geld bij-
een te brengen om evenementen te kunnen blijven organiseren. 
De stemperiode duurt dit jaar 2 weken en is gepland van don-
derdag 2 april tot en met dinsdag 14 april. Zet u, samen 
met de Rabobank, ook nu weer uw handen onder ons monu-
ment? Ja toch! Laat ons met uw stem(men) spreken! Hartelijk 
dank alvast. En wat is dan dat positieve nieuws? Wij meldden u 
al eerder over een van onze doelen namelijk, de wens om het 
kerkgebouw te voorzien van een toiletgelegenheid. Het goede 
nieuws is dat we verwachten dat de bouwvergunning op korte 
termijn wordt afgegeven en dat we nog dit jaar de bouw van de 
toiletgelegenheid willen afronden.  Dit nieuws vormt de brug 
naar onze Sponsoravond op zaterdag 25 april aanstaan-
de. Een door Bigband Djazzkefet muzikaal aangeklede avond. 
Een avond waarvoor we onze sponsors zullen uitnodigen om 
ze nog eens te bedanken, om samen kort terug te blikken op 
de restauratie, maar vooral om vooruit te kijken en om onze 
bouwplannen te ontvouwen en toe te lichten. Tenslotte graag 
uw aandacht voor zaterdag 9 mei, want dan organiseren we 
samen met Heemkundekring de Vlasselt weer de Dorpsquiz. 
Een sportieve strijd welke om en om afwisselend in Terheijden 
en  Wagenberg wordt gehouden en die dit jaar weer in de Gum-
marus plaatsvindt. Meer informatie over het inschrijven voor 
de dorpsquiz volgt natuurlijk nog in dit blad evenals in de vorm 
van uitnodigingen aan de verenigingen en de gebruikelijke flyers 
welke in Wagenberg huis-aan-huis worden bezorgd. Graag zien 
we u weer bij een van onze activiteiten.
Stichting Behoud  Gummaruskerk  Wagenberg

Foto van de maand maart van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Hans van der Sanden.
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DRIMMELENS  TALENT  VLUCHTWEG: 
DE (NIEUWE) ARTIESTEN

Over ruim 6 weken zal het 70 jaar 
geleden zijn dat de Tweede Wereld-
oorlog ten einde kwam. Dit heuglij-
ke feit wordt gevierd op 5 mei 2015, 

maar Stichting Drimmelen Connect! gaat het einde van deze 
oorlog al op gepaste wijze vieren op 4 mei.  We zullen dit doen 
d.m.v. het  Vier-5 mei Event:  Vluchtweg. Het belooft een indruk-
wekkend event te worden, wat mogelijk is geworden door de 
medewerking van vele sponsoren en ook door de belangeloze 
medewerking van vele artiesten uit 
de gemeente Drimmelen. Enkele van 
deze artiesten hebben hun zang- en 
acteerprestaties al laten horen en zien 
tijdens de uitvoering van de Passion 
in 2013. Ongetwijfeld zult u zich “Ju-
das” Collin nog herinneren, Eveline als Maria en Mario in de rol 
van Jezus. Naast deze bekende artiesten zijn wij verheugd om 
ook de nieuwe artiesten te mogen aankondigen.  Tijdens het 
Vier-5 mei Event zullen Anique Toebak, Ilonka van Hooydonk, 
Bo Dudok en Sam Knoop hun zangtalent ten gehore brengen. 
Wij zijn erg tevreden dat ook deze artiesten geheel belange-
loos komen optreden tijdens ons Vier-5 mei Event Vluchtweg.  
De avond zal aanvangen na de plaatselijke dodenherdenkingen 
in de diverse dorpen binnen de gemeente Drimmelen. Te voet 
zullen we vanaf de verschillende herdenkingsplaatsen wandelen 
naar de loods van de Fa. Rasenberg gelegen aan de  Wildestraat 
tussen Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Made en Terheijden. De 
artiesten zullen niet alleen live optreden 
tijdens het event in de loods, maar zullen 
ook te horen en zien zijn d.m.v. filmbeel-
den die vooraf op diverse locaties zijn op-
genomen. 
De hoofdrol tijdens het Vier-5 mei event 
Vluchtweg is weggelegd voor Bo Dudok in 
de rol van Eva van Drimmelen. Zij woont 
in  Terheijden en heeft o.a. meerdere malen 
opgetreden bij Spraakvermaak. Zij is voor 
Stichting Drimmelen Connect! de idea-
le persoon om de hoofdrol van Eva van 
Drimmelen te spelen. Bo is een jongedame met een prachtige, 
zuivere en heldere stem. Ongetwijfeld zal deze zangeres de ko-
mende jaren nog vaak van zich laten horen.  Tijdens  Vluchtweg zal 

zij in de rol van Eva o.a. het lied  “Zingen in 
het donker” van Do ten gehore brengen.  
Naast Bo hebben we zangeres  Anique  
Toebak gratis kunnen “contracteren”.  
Anique Toebak komt uit Made en is in 
2014 afgestudeerd aan de Herman Brood 
Academie in Utrecht. Zij zingt prachtige 
ballads solo en in een band. Daarnaast 
is zij bezig een ei-
gen zangschool 
op te zetten, 
waar zij zangles 

en workshops aanbiedt. Anique zal tij-
dens Vluchtweg de rol spelen van 
Sarah van Drimmelen, de zus van 
Eva. Samen met “zusje” Eva zingt 
zij o.a. een lied van Nick en Simon.  
De derde nieuwe dame tijdens Vlucht-
weg is Ilonka van Hooydonk. Ilonka 
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is een spontane jonge meid uit Terheijden. Zij is vooral be-
kend geworden met de inmiddels gestopte rockband SOC. 
Zij heeft als SOC-rockzangeres o.a. opgetreden in Den Hout 
(Paaspop) en bij Top 100 Made - Live. Op 4 mei zal zij de rol 
vertolken van Pien en o.a. het voor haar rustige nummer 
“Kom maar bij mij” van Marco Borsato ten gehore brengen. 

Tenslotte hebben we een gas-
tartiest uit Geertruidenberg in 
ons midden. Sam Knoop heeft 
inmiddels twee Nederlandstali-
ge nummers uitgebracht en is 
vooral bekend om zijn bijzon-
dere huiskamerconcerten. De 
opbrengsten van deze georga-

niseerde huiskamerconcerten zijn voor het KWF kankerfonds. 
Sam heeft voor dit doel het lied “Sta eens stil” geschreven en opge-
dragen aan zijn overleden moeder.  Sam zal tijdens  Vluchtweg de 
rol spelen van Niels en o.a. een lied vertolken van Nick en Simon. 
Met het optreden van deze artiesten en alle andere artiesten 
en medewerkers belooft het een bijzonder Vier-5 mei Event 
te worden. Wij hopen dan ook vele inwoners uit de gemeente 
Drimmelen en omgeving te mogen ontmoeten. Graag tot ziens 
op 4 mei. Meer informatie is te lezen op onze website: www.
drimmelenconnect.nl. 
(foto’s gemaakt door Tien Mureau en fotografie Mea-Lux)

ANTONIUS  ABT DUBBEL

Op 7 maart is in de Antonius  Abt het Antonius Abt Dubbel 
biertje geïntroduceerd en goedgekeurd! 
Het Antonius Abt Dubbel wordt exclusief gebrouwen 
door Puzzelaer en is uitsluitend te koop via Stichting Be-
houd de Antonius Abt Terheijden. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan het gebouw. U kunt Antonius Abt Dub-
bel bestellen via stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.  
Een fles van 33 cl kost € 3,50 en een fles van 75 cl kost € 9,50. 
Wij zorgen ervoor dat uw bestelling bij u thuis wordt bezorgd. 
Stichting Behoud de  Antonius  Abt  Terheijden.

AANVANG SEIZOEN MARKPONTJE

De winterperiode zit er op, we verwachten nu echt geen vorst 
meer. Misschien hebt u het pontje de afgelopen weken al enkele 
keren zien (proef)varen.  Afgelopen seizoen hebben we afscheid 
genomen van twee schippers. Door twee nieuwe schippers is 
het team weer op volle sterkte.  We kijken uit naar een mooie 
zomer. De schippers van het  Terheijdense Markpontje zijn klaar 
voor een nieuw seizoen. De roosteruren voor de eerste weken 

zijn verdeeld. Nog even en het vierentwintigste seizoen van het 
Markpontje gaat starten.
Zaterdag 28 maart 2015 is het dan weer zover. Ook dit sei-
zoen vaart het pontje dagelijks tot 18.00 uur. De begintijden 
verschillen per seizoendeel.  Tien minuten voor het einde van de 
vaartijd is de laatste afvaart vanuit  Terheijden, daarna staat de 
bel uit. Houdt u daar a.u.b. rekening mee.
We hebben dit jaar drie periodes:
Voorseizoen: van 28 maart tot en met 17 april 2015.
Op werkdagen van 07.30 – 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur en van 15.00 – 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur. Za-
terdag en zon- en feestdagen·van 12.00 – 18.00 uur, laatste af-
vaart om 17.50 uur.
Hoogseizoen: van 18 april tot en met 20 september 2015.
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur en van 11.00 - 18.00 uur,  laatste afvaart om 17.50 uur. Za-
terdag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, laatste af-
vaart om 17.50 uur.
Naseizoen: van 21 september tot en met 25 oktober 2015.
Op werkdagen van 07.30 – 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur en van 15.00 – 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur. Za-
terdag en zon- en feestdagen·van 12.00 – 18.00 uur, laatste af-
vaart om 17.50 uur.
U wordt, ruim voor de nieuwe periode aanbreekt, bij het Mark-
pontje steeds geïnformeerd.

Tarieven: 
De tarieven zijn voor het seizoen 2015 ongewijzigd:
Vanaf 5 jaar tot 12 jaar met of zonder fiets € 0,50
Vanaf 12 jaar met of zonder fiets € 1,00 
Scholieren: abonnement geldig op werkdagen, per maand €  7,50
Woon/werkverkeer: abonnement geldig op werkdagen, per 
maand  € 12,50
Natuurlijk gaan de aprilabonnementen al op maandag 30 maart 
in, ook dat is traditie.
Misschien ten overvloede:  We mogen alleen elektrisch aange-
dreven fietsen en scootmobielen meenemen. Fietsen, aangedre-
ven met motoren op vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.
Indien u extra informatie wilt, bijvoorbeeld over het overzet-
ten van een groep buiten de reguliere tijden, dan kan dat bij D. 
Recter, voorzitter, tel.nr.  076-5933633,  J. Franken, secretaris, 
telefoon 06 54690703 of J. Hoondert, penningmeester, telefoon 
076-5931686.
Namens alle schippers TOT ZIENS BIJ HET MARKPONTJE!
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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 

Hulsdonk 49 
Terheijden 

 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
Wij staan u graag te woord  

WELKOM 

 
 

Kijk voor meer 
informatie op onze site: 

 
 

www.reimus-makelaardij.nl 
 

Onlangs verkocht: 
 

Bastion 34 
Markkant 9 

Schapenbogert 26 
Haven 8 

Vierhoven 7 
Vlierlaan 27 
Vlierlaan 36 
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en Nederlandse manager.
Zaterdagochtend rustig aan wakker worden bij het gastgezin en 
wie weet is er ruimte voor het spelen van een game op een 
spelcomputer. Die taal verstaan we allemaal. Eind van de och-
tend vertrekken we naar Londen voor een bezoek aan  Wem-
bley, het voetbalstadion waar onder andere de wedstrijden van 
het Engelse team worden gespeeld. Na het bezoek aan het sta-
dion eten bij de gastgezinnen en in de avond staat zwemmen 
op het programma. Wat we op zondag overdag gaan doen is 
afhankelijk van het weer en nog een verrassing maar we gaan er 
natuurlijk een leuke dag van maken. In de avond staat de Donkey 
Derby op het programma. Het lijkt zo simpel maar het valt erg 
tegen als je zelf op de baan zit voor de derby en er zijn mensen 
die gegokt hebben dat jij de winnaar zal zijn.  Voorgaande jaren 
was het een fantastische avond en ook dit jaar zal er sprake zijn 
van spanning en sensatie.
Maandag is de dag van terugreis, maar dat gaat niet gebeuren 
voordat we een voetbaltoernooi buiten hebben afgewerkt en 
een afscheidslunch hebben gehad. Na de lunch vertrekken we 
weer naar het vertrouwde Wagenberg waar we tussen 21.00 
uur en 21.30 uur terug verwachten te zijn in de kantine van 
VCW.  Natuurlijk hopen wij op een goede reis en een gezellig 
weekend. 
Wij hopen jullie allemaal vrijdag 27 maart te zien bij de bingo. 
De bingo begint om 20.00 uur in het clubhuis 
van VCW.  We hebben er zin in! Namens de 
Engelandcommissie VCW
  
BINGO VCW

De Engelandreis, het komt steeds dichter-
bij.  Wij gaan met Pasen weer vanuit  VCW 

EASTER 2015

Nog een paar weekjes en dan vertrekken we naar Engeland. Dit 
jaar wederom per bus en trein.
Op vrijdag 3 april verzamelen we al vroeg op de parkeerplaats 
bij Sportpark Heesterbosch. Na inchecken en inladen van de 
bagage vertrekken we met een groep van 34 kinderen en 13 be-
geleiders naar onze vrienden van Real Gima in Gravesend.  Daar 
gaan we in een totaal andere omgeving dan we gewend zijn, een 
mooi paasweekend tegemoet.

Het programma in grote lijnen:  Vrijdagmiddag komen we aan 
in Gravesend en worden daar ontvangen door de gastgezinnen 
en de organisatie (Dutch Committee). Na het welkomstwoord 
vertrekken de kinderen naar de gastgezinnen voor een nadere 
kennismaking en vertrekken de begeleiders naar hun hotel. Na 
het eten staat er op vrijdagavond een voetbaltoernooi op het 
programma in een opblaashal. Engelse en Nederlandse kinderen 
worden gemixt in teams die onder leiding staan van een Engelse 
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met een volle bus richting onze vrienden van Real Gima te 
Gravesend. De kinderen logeren in gastgezinnen. Dat week-
end wordt er lekker veel gevoetbald en plezier gemaakt.  
Op vrijdag 27 maart houden wij weer een ontzettend ge-
zellige bingo en uiteraard weer met leuke prijzen. De hoofd-
prijs van de loterij is dit jaar een busreis naar de kerst-
markt  Maastricht/Valkenburg! En de hoofdprijs van de bin-
go is een superleuke lenteverrassing. Dus komt 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

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand april 
2015 zijn o.a. de volgende onderwer-
pen te zien:
Nieuws uit de regio: De ene actie 
volgt na de andere en dat allemaal 
voor de stichting Dappere Noor. Op 

10 mei is er een artiestengala voor Dappere Noor in de Ko-
renbeurs in Made. Collin van Mook vertelt ons wat er die dag 
allemaal staat te gebeuren.
Adriaan Schuller: Burgemeester en wethouders hebben 
besloten rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw in Drimmelen aan 
te wijzen als vaste trouwlocatie vanaf 1 april 2015. De Zilver-
meeuw krijgt de status van vaste trouwlocatie voor de duur van 
een jaar.  Dit omdat er vooral in de zomermaanden veel vraag is 
naar trouwen in de Biesbosch.  Tel:  0162-68 26 09 / mail: info@
zilvermeeuw.nl.
Nancy van Oosterhout: Een 41-jarige spraakwaterval uit Ter-
heijden is sinds kort bestuurslid van de Second Chance Founda-
tion. Deze stichting zet zich in voor de honden die verblijven in 
het asiel van Peter Koekebakker in La Linéa de la Conceptión, 
een plaats in de buurt van Gibraltar in Zuid-Spanje. 
Tel:  06 51171204 / mail: nancy@animalinneed.com.
Open Coffee Drimmelen groeit letterlijk en figuurlijk! Ook 
de gemeente Geertruidenberg gaat zich aansluiten en de naam 
wordt gewijzigd in Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg. 
Op de tweede verjaardag werd dit vrijdag 13 maart officieel 
gevierd.
In navolging van het Britse herdenkingssymbool de “remember-
brance poppy” meent de stichting Drimmelen Connect dat 
ook de gemeente Drimmelen een herdenkingssymbool moet 
hebben. Zij kwamen op het lumineuze idee dat het een ver-
geet-me-nietje moet zijn.
Wij waren bij SOVAK in Terheijden waar deze symbolen zijn 
gemaakt en Jolanda van Bragt sprak daar met enkele mensen.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen en 
omgeving waarbij actuele onderwer-
pen in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige medede-
ling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publica-
tie@omroepdrimmelen.nl. 
Zwaluwe leeft!
Een aantal inwoners en ondernemers uit Lage Zwaluwe viel het 
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POLITIEK

Eén van die wensen was van Brenda van der Linden (14 jaar) die 
graag een keer voor publiek wilde zingen. Haar wens werd op 
31 januari vervuld. Zij mocht in de Pub voor het aanwezige pu-
bliek haar zangtalent ten gehore brengen. Peter Maas maakte 
een korte impressie.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 21 mei 
in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Tarief: Senioren € 35,- 
en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen kan via www.re-
gelzorg.nl.

LIJST HARRY BAKKER DENKT IN BREDER 
BELANG

Nu alweer één jaar raadslid, de tijd 
vliegt. Ik merk dat mijn enthousiasme 
door en om dit raadswerk te doen 
elke dag toeneemt. Het zoeken en be-
wandelen van de weg binnen de on-
derneming, genaamd gemeente, wordt 
meer eigen. Contacten met andere 
partijen worden sterker en vooral de 
moraal intern van fractie Lijst Harry 
Bakker is prima. Kortom, met veel ple-
zier werk ik verder aan de toekomst, 
de hoofdlijnen in ogenschouw ne-
mend, natuurlijk met oog voor gepaste 
en er toe doende details. 
Keuzes moeten en worden op meerder fronten gemaakt in be-
lang van bewoners van onze gemeente, afwegen en heroverwe-
gen om tot daadwerkelijke besluitvorming over te kunnen gaan.  
De visie van Lijst Harry Bakker is dan ook structureel gericht 
op alle woonkernen.
In het dorp Lage Zwaluwe is en wordt op dit moment veel ge-
investeerd en gerealiseerd: kunstgras bij  VV  Zwaluwe, nieuw-
bouw sporthal Rietgors, nieuwbouw woonzorgcentrum De 
Ganshoek en gebouw voor Scoutinggroep Zwalaho. De vele 
verenigingen dragen wij, ook in dit dorp, een warm hart toe. 
Belangrijk dan ook dat een passende accommodatie, gericht 
op toekomst voor allen, van hen gezocht en verkregen moet 
worden. Alhoewel ook het CAB in het verleden mee ingestemd 
heeft Den Domp te sluiten, zijn tijden veranderd en is het be-
houd van het gemeenschapshuis Den Domp ook voor Lijst Har-
ry Bakker een belangrijk punt. Dat niet alleen euro’s ertoe doen 
maar zeker het maatschappelijk belang en historie gekoesterd 
moeten worden, bewees de aanwezigheid van vele inwoners tij-
dens afgelopen Opinieronde. Lijst Harry Bakker juicht ook de 
nieuwe ontwikkelingsplannen voor de leegstaande Johannes de 
Doperkerk toe. Een kans om het dorp Lage Zwaluwe in de toe-
komst met nog een toeristische boost te verrijken.  Wat betreft 
de haven in het dorp starten wij liever gisteren dan vandaag met 
de realisatie van de plannen. Niet er nog een toeristisch seizoen 

op dat de levendigheid en leefbaarheid in hun dorp de afgelo-
pen jaren steeds minder werd. Zij sloegen de handen ineen en 
richtten de organisatie ‘Zwaluwe leeft!‘ op. Een organisatie die 
bestaat uit een bestuur met 5 werkgroepen en een grote groep 
inwoners en ondernemers. Joost Pieterman ontmoette de be-
stuursleden en Jan Huib Varekamp maakte een verslag. Naast 
het gesprek met het bestuur ziet u  ook een korte schets van 
de geschiedenis van Lage Zwaluwe en actuele beelden van dit 
mooie dorp.
Portret van kunstenaarsechtpaar Joris Gaymans en Will 
Landman

Dit keer staat niet een man of vrouw maar een echtpaar cen-
traal in de serie portretten die Loes van Zwieten voor Omroep 
Drimmelen maakt. Het is weer een bijzonder portret geworden. 
Loes praat met Joris en Will over hun leven en werk. Onze ca-
meramannen Ad van Dongen en Kees van der Maden maakten 
opnames van het gesprek, hun leefomgeving en uiteraard de 
kunst die hen omringt. Genoeg moois om eens voor te gaan 
zitten. Kijken dus.

De Wensboom
De Engelse eigenaren van The Pub in Made hebben een kerst-
gebruik vanuit Engeland overgenomen en hier geïntroduceerd. 
Iedereen met een wens kon een kaartje in de bus doen en een 
kerstbal met bijpassend nummer in de boom hangen. Met kerst 
werden dan een aantal kerstballen uit de boom en de daarbij 
behorende kaarten uit de bus gehaald om te worden vervuld. 
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GEMEENTE
overheen laten gaan. Nu alvast de kleinschalige projecten star-
ten om de haven aantrekkelijker te maken voor de passant en 
toeristische recreant. Lage Zwaluwe leeft en de bewoners zijn 
betrokken bij hún dorp. Lijst Harry Bakker ziet kansen voor 
Lage Zwaluwe waarbij vele plannen naast elkaar en niet ten kos-
te van elkaar gerealiseerd kunnen worden en daar gaan ook wij 
ons hard voor maken.
Boeiende taken liggen er voor mij. De ontwikkelingen over de 
380KV hoogspanningsmasten, toeristische aangelegenheden en 
mogelijkheden staan op mijn prioriteitenlijst. Als ondernemer 
heb ik een luisterend oor voor andere ondernemers, of dat nu 
starters, doorstarters of al gevestigden zijn.  Als een van de initi-
atiefneemsters van Open Coffee pak ik elke vrijdagochtend daar 
de gelegenheid met beide handen aan om met andere onderne-
mers in gesprek te gaan. Ook tijdens andere netwerkmogelijk-
heden, zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen, is het 
sparren zowel verrassend, leerzaam en vaak ook bevestigend 
hoe je met jouw gekozen beleid binnen het eigen bedrijf omgaat. 
Met elkaar ben je sterker en weet je meer. Ervaring en parallel-
len kan ik dan in mijn politieke uitdaging betrekken en gebruiken.  
Vrijwilligerswerk zou iedereen moeten doen, als je daar ten-
minste de gelegenheid toe hebt. Het mogen presenteren bij 
TV Omroep Drimmelen is een van de taken die ik met lief-
de op mij genomen heb. Wat een dot energie geeft het mee-
draaien met dat team. Het steeds maar weer ontmoeten van 
nieuwe gezichten, verhalen en bijzondere mensen levert keer 
op keer het bewijs hoe belangrijk luisteren en verbinden is.  
Zo ook in de politiek, ik ga graag in gesprek, over welk onder-
werp dan ook.
Lijst Harry Bakker is er voor ú!
Loes van Zwieten, Lid gemeenteraad Lijst Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergun-
ning-aanvragen
Wagenberg,  Akkerstraat 4 (4845 EX) (W-2015-0116): Het 
plaatsen van een poort.
Wagenberg, Wagenstraat 80 (4845  CX) (W-2015-0111): Het 
bouwen van een berging.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Brabantstraat 23A (4844 AT) (W-2015-0079): Het 
kappen van zes bomen in de tuin.
Terheijden, Liesveld 4 (4844 RA) (W-2015-0010): Het kappen 
van een berk 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
Leerzame oefenavond Vliegende Brigade en Alert 
Drimmelen
Op woensdag 11 maart organiseerden gemeente (dorpsgericht 
werken) en politie een oefenavond voor leden van de  Vliegende 
Brigade en de contactpersonen van Alert Drimmelen (Whatsapp 

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297 info@restaurantripasso.nl

Pasen
Op eerste en tweede paasdag zijn wij geopend! 

Op beide dagen kunt u al vanaf 12:00 uur 
terecht voor een heerlijke kop koffie of lunch. 
Uiteraard is het ook mogelijk om van onze 

grote kaart te kiezen! 

Reserveren kan uiteraard:
www.restaurantripasso.nl of 076 - 593 1297
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groepen). Doel van de avond was leren alert te zijn en in welke 
situatie te bellen naar 112 of  0900 8844. 
De bijeenkomst startte met een instructie over waar je nu op 
moet letten bij verdachte situaties. Denk daarbij aan hoe iemand 
eruit ziet, kleur, merk en kenteken auto, locatie, in welke rich-
ting verplaatsen verdachte personen zich enz. Daarna gingen de 
deelnemers het dorp Hooge Zwaluwe in. Politiemensen en le-
den van de Vliegende Brigade speelden daar situaties na, zoals 
drugs dealen en graffiti spuiten. De deelnemers konden daad-
werkelijk meldingen doen naar -zogenaamd- 112 en 0900 8848.  
Deze werden bediend door wijkagent Daphne van den Beuken 
en coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts. 
Na afloop werden de casussen besproken. Daarbij werd stil ge-
staan bij vragen als:  Waarom vond je het verdacht?  Waarom 
heb je 0900 8844/112 gebeld?  De deelnemers waren enthousi-
ast. Zij gaven aan veel geleerd te hebben en weten nu nog beter 
hoe belangrijk het melden is voor de politie. Meer van deze 
bijeenkomsten zou goed zijn, zo zeiden ze. Ook leden van de 
leiding van het politieteam Baronie waren aanwezig. Zij onder-
streepten het belang van de samenwerking met bewoners en 
waren verrast over de hoge opkomst.

INFO-AVOND  DETAILHANDELSVISIE

De gemeente wil op basis van het rapport ‘Perspectief winkel-
gebieden Amerstreek’ een detailhandelsvisie opstellen voor alle 
dorpen van de gemeente. Dit willen wij samen doen met winke-
liers, vastgoedeigenaren en bewoners. 
Wilt u meedenken over hoe we samen in de dorpen de de-
tailhandel een impuls kunnen geven? Kom dan naar één van de 
informatieavonden. Tijdens de avond lichten wij de uitkomsten 
van het rapport toe en vragen wij naar uw mening. De komende 
weken zijn er bijeenkomsten in alle dorpen: 
(Drimmelen: 23 maart 2015 om 19.30 uur in Ons dorpshuis)
(Hooge Zwaluwe: 25 maart 2015 om 19.30 uur in Zonzeel)
Lage Zwaluwe: 30 maart 2015 om 19.30 uur in de Zwaan
Wagenberg: 31 maart 2015 om 19.30 uur in Plexat
Terheijden: 7 april 2015 om 19.30 uur in de Cour
Made: 8 april 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Het rapport kunt u alvast doorlezen. U vindt dit op onze web-
site onder ondernemen.

JANUS OOMEN STOPT ALS  WETHOUDER
Harry Bakker voorgedragen als opvolger

Janus Oomen heeft deze week zijn ontslag aangeboden als wet-
houder bij de gemeente Drimmelen. Zijn gezondheidstoestand 
is dermate ernstig dat hij een terugkeer als wethouder niet 
meer mogelijk acht. De Lijst Harry Bakker draagt Harry Bakker 
voor als zijn opvolger. Bij instemming van de raad volgt beëdi-
ging en benoeming van de heer Bakker als wethouder tijdens de 
raadsvergadering van 26 maart. De heer Oomen heeft de ge-
meentelijke organisatie laten weten “de afgelopen drie jaar met 
veel plezier voor de gemeente Drimmelen te hebben gewerkt 
en dat hij daarbij heel prettig heeft samengewerkt met het col-
lege, de raad en het ambtelijk apparaat.”
Sinds de zomer van 2014 heeft Janus Oomen zijn werkzaam-
heden als wethouder neer moet leggen vanwege gezondheids-
problemen. Tot december werd zijn portefeuille waargenomen 
door collega-wethouder Jan-Willem Stoop. In december 2014 
werd Harry Bakker benoemd als tijdelijk wethouder voor een 
termijn van 16 weken. Deze termijn zou in de raad van 26 maart 
verlengd worden,  maar wordt nu een voordracht tot definitieve 
benoeming.
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KERKEN

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG
Alle diensten zijn in het Witte Kerkje aan de Hoofdstraat 1 te 
Terheijden.

Zondag 29 maart 2015, 10.00 uur: mw.ds. J. Scholte-de Jong 
uit Middelburg. Diaconiecollecte: KIA- Zendingsproject
Witte Donderdag 2 april 2015, 19.00 uur: ds. E. Fockens. 
Viering Heilig  Avondmaal
Goede Vrijdag 3 april 2015, 19.00 uur: ds. E. Fockens. Met 
medewerking van de cantorij onder leiding van Mariëtte Loes-
berg-Verkerk
Stille Zaterdag 4 april 2015, Paasnacht, 21.30 uur: ds. E. 
Fockens
Zondag 5 april 2015, Pasen – Feest van de opstanding, 
10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte: Jeugdwerk PKN - 
JOP

PEUTER-KLEUTERKERKVIERING MET 
PASEN:  JEZUS LEEFT…!

Met je peuter of je kleuter naar een viering gaan… met Pasen? 
Is Pasen niet veel te moeilijk voor kinderen? 
Wij vinden van niet. Kinderen denken anders dan ouders. Kin-
deren voelen en beleven. Daarom zingen en bewegen we in de 
viering, zelfs als we bidden. Natuurlijk vertellen we het verhaal 
van Pasen dat Jezus weer leeft.

Tijdens de knutselbijeenkomst op 15 maart hoorden we dat Je-
zus is dood gegaan op Goede Vrijdag. Daarna werd Hij in een 
graf gelegd met een grote steen er voor. Maar op Paasmorgen 
is de steen weggerold en Jezus is niet meer in het graf, want…. 
Jezus leeft! Wat een wonder. Dat moeten we vieren. 
Tijdens de knutselbijeenkomst is er door elk kind een memory 
spel gemaakt. In de viering krijgen ze de prenten die gaan over 
het verhaal van Pasen. Kon je niet bij de knutselbijeenkomst 
aanwezig zijn? Mail naar peuterkleuterkerk@naardekerk.nl dan 
mailen wij je terug met een instructie en afbeeldingen en kun 
je zelf het memory spel maken. Neem die mee naar de viering.
We hopen dat er weer velen aanwezig zijn op zondag 5 april om 
11.00 uur in de Gummaruskerk te  Wagenberg. De Peuter-kleu-
terkerkviering duurt ongeveer een half uur is heel geschikt voor 
kinderen tot 6/7 jaar en hun ouders, broertjes/zusjes, opa’s en 
oma’s.
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE 
Geloofsgemeenschap H.  Antonius  Abt te  Terheijden
e-mail:  terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 28 maart 19.00 uur: Palmpasen - Woord- en 
Communieviering.  Voorganger past. werker H. Geppaart - Da-
mes- en Herenkoor.
Maandag 30 maart 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Kar-
remans.
Dinsdag 31 maart 14.00 uur:  ‘Zonnebloemviering’ in het 
Witte Kerkje.  Voorgangers B. Fockens en H. Geppaart - He-
renkoor.
Dinsdag 31 maart  19.00 uur: Boeteviering - Dames- en 
Herenkoor.  Voorgangers pastoor J. Demmers en past. werker 
H. Geppaart.
Donderdag 2 april  10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Witte Donderdag -  Voorgan-
gers Dhr. P.  van Gils en Dhr. K. Karremans.
Vrijdag 3 april 15.00 uur:  Goede Vrijdag - Kruiswegviering. 
Voorgangers pastoor J. Demmers en Mevr. Schoenmakers - Da-
meskoor.
Zaterdag 4 april:  GEEN  VIERING
Zondag  5 april  11.00 uur:  1e Paasdag -  Eucharistieviering. 
Voorganger pastoor J. Demmers - Dames- en Herenkoor.
Maandag  6 april 10.00 uur:  2e Paasdag - Eucharistieviering. 
Voorgangers pastoor J. Demmers en past. werker H. Geppaart.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en  vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 

een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact op-
nemen met telefoonnummer 06-51490011.
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, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR, Ter-
heijden. Tel. 076  5931216. Bij voorbaat dank.
Op weg naar Pasen… Kinderkerkvieringen
Na carnaval zijn wij veertig dagen onderweg naar Pasen. De 
Werkgroep Kinderkerk nodigt iedereen, jong en oud, uit voor 
de vieringen die worden verzorgd in deze periode:
Palmzondag
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de parochiële palmpa-
sen-kinderkerkviering, zondag 29 maart om 9.30 uur in de H. 
Bernarduskerk van Made. Deze viering wordt mede verzorgd 
door het gezinskoor ‘Living Spirit’.
De Palmpasenstokken die worden binnengebracht krijgen een 
mooie plaats op de trappen voor het altaar.  We luisteren met 
z’n allen naar de verhalen van de Goede  Week.  Tijdens de 
dienst verzamelen we de spaardoosjes voor de vastenactie.  Ver-
geet je die niet mee te brengen?
Na deze viering gaan we samen naar zorgcentrum De  Wijn-
gaerd. Daar worden we verwend met drinken en iets lekkers. In 
het zorgcentrum brengen de kinderen de Palmpasenstok naar 
bewoners. Dat gebeurt altijd onder begeleiding. De stok kan 
ook meegenomen worden naar een opa of oma.  Wanneer je 
zelf iemand weet die ziek of eenzaam is, dan is het natuurlijk 
leuk om de stok daar af te geven. Mensen worden hier echt heel 

VISKER KEUKENS IS OP ZOEK NAAR EEN ALLROUND KEUKENADVISEUR!

Wij zijn op zoek naar een fulltime allround
keukenadviseur die (kan):

• Ontwerpen
• Bekend is met het Simar computerprogramma
• Tekenen
• Werken op zaterdag
•  Inmeten
• Bestellen
• Zelfstandig kan werken
• Creatief en oplossingsgericht is

Ook is ruime ervaring in de keukenbranche vereist. 
 

Geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar: 
info@viskerinterieurbouw.nl

Wij bieden jou:

• Een prettige werksfeer
• Gevarieerd werk
•  Werken in een gezellig team
• Een passend salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

www.viskerkeukens.nl • Bredaseweg 53        4844  CK Terheijden • (076)593 4949 
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IETS VERDER VAN DE TOREN

kan ook de toon zetten voor een kunstwerk. Muziek beïnvloedt 
de sfeer en ons gevoel, dus ook onze kunst. En dat is de basis 
voor ons project. Fanfarecorps Concordia uit Hooge Zwaluwe 
voert live muziek uit tijdens de startavond op 8 april, waarna de 
deelnemende kunstenaars een gedeelte van dat stuk meekrijgen 
als inspiratie voor het kunstwerk dat zij voor het project maken.
Tijdens open monumentendag op 12 en 13 september 2015 
wordt het muziekstuk live door Concordia uitgevoerd en wor-
den de kunstwerken op het ritme van de muziek geprojecteerd. 
Natuurlijk zijn de originele kunstwerken ook te bewonderen op 
de tentoonstelling die gelijktijdig plaatsvindt. Concert en expo-
sitie vinden plaats in Restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe.
Ben je enthousiast voor dit project, meld je dan snel aan. Dat 
kan (uitsluitend) door een mail te sturen naar info@toonart.nl. 
Vermeld in die mail je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
de discipline waarin je werkt en een eventuele website. Je aan-
melding moet uiterlijk 29 maart 2015 binnen zijn. Uiterlijk 1 
april krijg je te horen of je al dan niet kunt meedoen.
Voordat je je aanmeldt is het goed om het volgende te weten:
Op woensdagavond 8 april 2015 is de startavond van het pro-
ject. Dan wordt het muziekstuk uitgevoerd en door de dirigent 
toegelicht. Je kunt dan ook foto’s maken als je denkt die nodig te 
hebben.  Tijdens deze avond wordt verdere uitleg gegeven over 
het project en de regels die daarbij gelden. De deelnemende 
kunstenaars worden aan een deel van de compositie gekoppeld. 
De startavond is een wezenlijk onderdeel van het project en je 
aanwezigheid is noodzakelijk.
De toelating geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. 
De organisatie streeft naar een interessante mix van kunstdis-
ciplines en kan om die reden van de inschrijfvolgorde afwijken.
Als we (net als vorig jaar) meer inschrijvingen krijgen dan er (ex-
positie)capaciteit is en we mensen moeten teleurstellen, geven 
we voorrang aan inwoners van de gemeente Drimmelen.
Onze Facebookpagina “KunstinDrimmelen” is een belangrijk 
medium dat wij gebruiken.  Als je deze pagina liked blijf je op de 
hoogte van alle ontwikkelingen rond het project. Bovendien ben 
je uitgenodigd om de pagina te gebruiken voor alles wat je wilt 
laten zien over kunst en cultuur. 
Op de website www.toonart.nl kan je t.z.t. meer informatie 
over het project “Muziek maakt Kunst” vinden.

blij van!!
Een  Palmpasenstok  om   te versieren kun je iedere werkdag ha-
len op het parochiekantoor in Made (Kerkstraat 6) tussen 09.00 
en 12.00 uur.  Kosten € 2,00.  Op de website (www.naardekerk.
nl/gezinsactiviteiten.html) kun je lezen hoe je zo’n palmpasen-
stok maakt.
Goede Vrijdag
Op 3 april om 15.00 uur verzorgen we een kinderkruisweg 
in de H. Bernarduskerk.  Je kunt een bloem of tak meebrengen 
voor de kruishulde aan het einde van de viering.
Paaszaterdag
Op 4 april om 19.30 uur (!!) komen we bijeen in de Paaswake in 
de H. Bernarduskerk in Made.  Dit is het belangrijkste feest van 
de Kerk. Met vuur, licht en water, met verhalen, en met mooie 
muziek vertellen we aan elkaar dat Jezus leeft voor altijd.  Tij-
dens deze eucharistieviering wordt er door 2 koren gezongen: 
De Tempeliers en Living Spirit.  Voor deze viering met veel ritue-
len kunnen we heel goed enkele helpers gebruiken. Kom je ons 
helpen, geef je aub op via info@naardekerk.nl.
Werkgroep Kinderkerk Vijf Heiligen Parochie.

MUZIEK MAAKT KUNST - KUNSTENAARS 
GEZOCHT!

Hooge Zwaluwe slaat handen ineen voor een gezamen-
lijk project met kunst en muziek. 
“Daar zit muziek in” zal je niet snel zeggen als je naar kunst 
kijkt. Maar dit jaar is dat anders bij het nieuwe project van 
Kunst in Drimmelen, want er zit letterlijk muziek in onze kunst! 
Vorig jaar was het project “Painting in the picture” een groot 
succes. Foto’s waren de inspiratie voor de kunstwerken en we 
mochten een groot aantal bezoekers verwelkomen. In 2015 
draait het om de muziek.  Tonen horen bij muziek, maar muziek 
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“Muziek maakt kunst” is een gezamenlijk project van Kunst in 
Drimmelen, Fanfarecorps Concordia, ToonArt  en Restaurant 
Onze Kerk.

CREATIEVE BROEDPLAATS STEK OPENT 
DEUREN IN BELCRUM

Er wordt al sinds de zomer hard aan ge-
bouwd, maar op zaterdag 28 maart 
opent de nieuwe creatieve broedplaats 
STEK in de Bredase wijk de Belcrum of-
ficieel zijn deuren. Met een open dag vol 
muziek, presentaties, eten, drinken en an-

dere activiteiten krijgt het publiek de gelegenheid er een kijkje 
te nemen.
STEK is een broedplaats voor kunstenaars en creatieve onder-
nemers. Op een braakliggend bedrijventerrein in de Bredase 
wijk Belcrum verrijzen sinds de zomer van 2014 ateliers, win-
keltjes, werkplaatsen, galeries en kantoorunits. Alle bebouwing 
is tijdelijk, flexibel en mobiel. Ook zijn er flexwerkplekken, een 
gezamenlijke kantine met keuken en een stadsbus voor vergade-
ringen, presentaties en brainstormsessies. 
Of het nu gaat om hergebruikte (kerst)bomen of een stads-
moestuin, groen speelt een belangrijke rol op het terrein. Duur-
zaamheid en hergebruik staan op STEK hoog in het vaandel. Net 
zoals samenwerken. Er is volop ruimte voor experimenteren, 
culturele uitspattingen, eigenzinnige kunst en creatief onderne-
merschap. 

Voor de officiële opening hebben de kunstenaars en creatieve 
ondernemers van STEK op zaterdag 28 maart van 14.00 tot 
22.00 uur een afwisselend programma samengesteld. Van een 
presentatie lampen maken tot het laten bedrukken van mee-
gebracht textiel en van een quiz over duurzaam eten tot het 
proeven van op STEK gebrouwen bier, er is voor iedereen wat 
te beleven. Om 14.00 uur verricht wethouder Selçuk Akinci de 
openingshandeling. Gedurende de dag treden lokale bands op 
en is er een tombola, een projectie, een taalkunstenaar, een dias-
how, een expositie en een groot terras. Kinderen kunnen kamp-
vuurkoken en er is een demonstratie van een fietsinstallatie die 
elektriciteit opwekt.
STEK is te vinden aan de Veilingkade 9a in Breda. De entree is 
gratis.  Meer informatie op www.stekbreda.nl en op facebook.
com/stekbreda.

OP STAP MET EEN VVV-GIDS
Historische Kilometer door Breda

VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag 
van de maand en tijdens de schoolvakanties wan-
delingen o.l.v. een  VVV-gids. 
Afwisselend worden de Historische Kilometer en 

de Kasteelwandeling gelopen.  Zaterdag 28 maart kunt u aan-
sluiten bij de Historische Kilometer. 
Tijdens de Historische Kilometer neemt een VVV-gids belang-
stellenden mee door het historische stadscentrum  van Breda 
en brengt o.a. een bezoek aan de Grote Kerk en het Begijnhof. 
De wandeling voert ook over het terrein van het Kasteel van 
Breda. In het Kasteel is de Koninklijke Militaire  Academie geves-
tigd. Daarom is dit terrein alleen toegankelijk onder begeleiding 
van een  VVV-gids en is een legitimatiebewijs verplicht!

De wandeling vertrekt om 14.00 uur (13.45 uur verzamelen) 
vanaf de  VVV aan de  Willemstraat.
Vooraf reserveren wordt aanbevolen:  0900-5222444 (€ 0,25 
per minuut), info@vvvbreda.nl.  
Prijs: € 7,95 (volwassenen),  € 6,95 (kinderen 4 t/m 13 jaar). 
GRATIS voor BredaPas-houders.
Groepen kunnen deze, maar ook andere wandelingen, het hele 
jaar op afspraak lopen. 
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Gek op Breda en 
Groepsuitje Breda),  YouTube,  Twitter én in de App Store!

THEATERFESTIVAL ONGEKEND TALENT 

Van 13 t/m 15 maart vond in Breda voor de 
derde keer het Theaterfestival Ongekend Talent 
plaats. Tijdens dit festival presenteerden onge-
kend getalenteerde acteurs (met en zonder een 
beperking) uit het hele land zich in Podium Bloos 
en Theaterwerkplaats Tiuri. Nederlandse thea-
tergroepen speelden ruim dertien bijzondere theatervoorstel-
lingen en lieten in evenzoveel workshops zien hoe ze werken. 
Ook waren er films, debatten en poëzievoordrachten. De the-
ma’s transitie, transformatie en transactie gaven richting aan de 
festivaldagen. 
Er vinden in Nederland grote veranderingen plaats waarin de 
gemeentes een grote rol spelen: de Participatiewet, de verbre-
ding van de Wmo op het gebied van ondersteuning, begeleiding 
en verzorging en de transitie van jeugdzorg.  Voor mensen met 
een zorgindicatie verandert er veel door de transitie naar de 
nieuwe Wmo.  Terwijl ook het culturele klimaat de laatste jaren 
is veranderd, werken vijftien Nederlandse theaterwerkplaatsen 
vol overtuiging en optimisme door. Deze theaterwerkplaatsen 
werken met acteurs met en zonder een verstandelijke beper-
king, autismestoornis of een achtergrond in de psychiatrie. Tij-
dens het Festival Ongekend  Talent lieten de acteurs zien dat ze 
niet ondanks maar dankzij hun beperking iets bijzonders doen 
en lieten een kant zien die voor vele cultuur- en beleidsmakers 
en liefhebbers nog onbekend is. Dat wat er in de maatschappij 
verscholen blijft, werd zichtbaar tijdens Festival Ongekend Ta-
lent. 
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“Er is tijdens dit festival een grote stap gezet in de samenwer-
king tussen verschillende theatergroepen. De klap die we door 
bezuinigingen in zowel de zorg als de kunsten hebben moeten 
ontvangen, komen we weer te boven door onze gezamenlijke 
creativiteit te bundelen”, zegt Stefan Jung van Carte Blanche uit 
Eindhoven. “Handicaps en hindernissen zijn geen belemmering 
maar juist de motor om kunst te maken.” 
Vooral de zaterdag kon rekenen op grote belangstelling van het 
publiek. Meerdere voorstellingen waren uitverkocht. Toch had 
de organisatie gehoopt op meer belangstelling van buiten de 
sector.  Theo Frentrop, voorzitter van  Vereniging Ongekend  Ta-
lent en tevens directeur van Theaterwerkplaats Tiuri: “Ook al 
hadden we graag nóg meer mensen op het festival zien afkomen, 
de belangrijkste conclusie is dat de grootste winst vooral zit in 
dat gloeiende vuur dat iedereen de afgelopen dagen kon zien 
en ervaren. Juist dat lichtje dat we samen delen, zal ons verder 
brengen en is in staat om de wereld in beweging te brengen.” 
Aan Festival Ongekend Talent deden tien theatergroepen uit het 
hele land mee: Carte Blanche (Eindhoven), Eskalibur (Den Haag), 
Domino (Leiden), Kamak (Hengelo), Maatwerk (Rotterdam), 
Momo (Ederveen), De Theaterstraat (Nijmegen),  Toltheater 
(Gorinchem),  Tiuri (Breda) en Villa Faam (Eemnes). 
Festival Ongekend  Talent werd mogelijk gemaakt door VSB-
fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Kunstbalie, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, NSGK, Stichting Kloek en Gemeente 
Breda. 
Vereniging Ongekend Talent is een platform waar theatermakers 
en theatergroepen voor mensen met een verstandelijke beper-
king elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de vereniging is het 
uitwisselen van ervaringen en meer bekendheid geven aan deze 
groep theatermakers en acteurs. Daarnaast streeft de vereni-
ging naar kwalitatief hoogwaardige theaterproducties door de 
deskundigheid en professionaliteit van deze theatergroepen te 
bevorderen.  Vijftien theatergroepen zijn verenigd in de landelij-
ke  Vereniging Ongekend  Talent. 

ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEU-
NING BIJ LANGDURIGE ZORG

Brabantse mensen met een indicatie voor 
langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen voor 
ondersteuning bij het regelen van hun zorg en 
het maken van afspraken hierover,  voortaan te-

recht bij Zorgbelang Brabant. De ondersteuning die Zorgbe-
lang biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. 
Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg heeft vanuit 
de Wet Langdurige Zorg recht op onafhankelijke cliëntonder-
steuning. De cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant geven 
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informatie en advies, helpen bij het kiezen van een passende 
zorgaanbieder en ondersteunen bij het opstellen, evalueren en 
bijstellen van  het persoonlijk plan en het zorgplan. Ook bemid-
delen zij wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet 
uitkomen. 
Werken vanuit de regio
De cliëntondersteuners werken vanuit de Brabantse regio’s, 
waardoor zij de cliënt goed kunnen informeren over de (zorg)
mogelijkheden in die regio zoals het aanbod van zorgaanbieders, 
mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. De 
cliëntondersteuners werken altijd vanuit het belang van de cli-
ent, en helpen om weloverwogen keuzes te maken voor zorg 
die op dat moment het beste past. Meer informatie over de 
dienstverlening van de onafhankelijke cliëntondersteuners is te 
vinden op www.Adviespuntzorg.nl
De cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar op 0900-243 81 81. De ondersteuning 
is gratis, de cliënt betaalt alleen de lokale belkosten. 

PAARDENSPORTERS IN OOSTERHOUT 
starten crowdfunding project voor een nieuwe bodem 
bij ‘De Oosterhoutse Manege’

Project: ‘Met een nieuwe bodem is het 
fijner paardrijden’
Onder deze noemer doen de paardenspor-
ters van ‘De Oosterhoutse Manege’ dit 
voorjaar met hun eigen project mee aan het 

nieuwe Brabants sportevenement ‘De Karavaan’. De Karavaan 
maakt voorzieningen voor alle sportclubs in onze provincie mo-
gelijk en heeft als doel om heel Brabant letterlijk in beweging 
te krijgen en hiermee het sportklimaat in Brabant in de basis te 
ondersteunen.
Nieuwe bodem voor ‘De Oosterhoutse Manege’
Na jaren van intensief gebruik door de vele jonge en oude rui-
ters uit deze regio,  die altijd met plezier en ambitie hun pony- 
en paardrijlessen bij ‘De Oosterhoutse Manege’ hebben gevolgd, 
is het inmiddels weer noodzakelijk om de bodem van de binnen-
bak te vervangen. Omdat dit voor onze organisatie een uiterst 
kostbare zaak is, hebben we hierbij ook uw hulp nodig!
Wat bereiken we er precies mee voor het paardrijden?
Meer grip op de hoefslag en een lichtere bodem die goed mee 
veert. Hierdoor is er minder kans op blessures bij de pony’s 
en paarden. Een bodem die goed mee veert, zorgt er ook voor 
dat de pony’s en paarden beter gaan lopen en beter kunnen 
presteren onder het zadel. Niet alleen de ervaren ruiter zal hier 
profijt van hebben, ook de minder ervaren ruiters zullen van 
deze bodem profiteren.
Doe mee en doneer!
Doneren aan het project is zo gebeurd en niet moeilijk! Het gaat 
als volgt in zijn werk: 
-  Ga naar de website dekaravaan.brabant.nl en klik op ‘doneer’.
-  Kies     ‘Project of vereniging’,  zoek naar  ‘De Oosterhoutse 
Manege’. 
-  Klik op het ‘DONEER’ icoon en vul uw gegevens in. 
-   Verstuur het formulier en ga door naar de betaalmodule.
Op de website van ‘De Oosterhoutse Manege’ (www.deooster-

houtsemanege.nl) is tevens een directe link te vinden naar het 
crowdfunding project van ‘De Karavaan’. Ook is het mogelijk 
om uw donatie rechtstreeks in te leveren bij  ‘De Oosterhoutse 
Manege’ via de speciale donatiepot in de kantine. We danken 
iedereen voor het steunen van deze lokale campagne voor een 
nieuwe bodem.
Ook pony of paard leren rijden in Oosterhout?
Nieuwsgierig geworden of je oude hobby weer oppakken? 
Kom tijdens de openingsuren naar ‘De Oosterhoutse Mane-
ge’ (Bredaseweg 152, Oosterhout) en laat je, onder het ge-
not van een lekkere kop koffie, uitgebreid informeren over 
alle ruitersportmogelijkheden bij ‘De Oosterhoutse Mane-
ge’ zoals dressuur, carrousel, stalling, huifkar- en buitenritten. 
Meer informatie kunt u krijgen via de website www.deooster-
houtsemanege.nl, door een e-mail te sturen naar manege@on-
line.nl of door tijdens de openingsuren te bellen met het tele-
foonnummer 0162-454835.  

THEMA-AVOND OVER RE-INTEGRATIE EN 
ARBEID TIJDENS EN NA FYSIEK HERSTEL 
VAN KANKER

Op maandag 13 april geeft Marjo Verhoeven, maatschappe-
lijk werker bij Revant, Revalidatiecen-
trum Breda, tijdens een themabijeen-
komst in Inloophuis de Honingraad, 
J.W.Frisolaan 100, Breda vanuit haar 
praktijkervaring informatie over wat u 

mag verwachten in de fase dat u fysiek aan het herstellen bent 
en gaat re-integreren op uw werk. Hierbij komen de verplich-
tingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter, de rol van uw 
leidinggevende, de rol van het UWV en de rol van uw bedrijfs-
arts en behandelende medici aan bod. Daarnaast zal zij inzicht 
geven in de verschillen tussen belasting en belastbaarheid en hoe 
u zichzelf hierbij kunt helpen. U kunt zich t/m 8 april   aanmelden 
via onze website www.honingraad.nl, per email naar welkom@
honingraad.nl of telefonisch: 076 – 565 52 91. De toegang is 
gratis. De avond duurt van 19.30 – 21.30 uur, vanaf 19.00 uur 
staat de koffie klaar. 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.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



31



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: 01-04-2015/Grijs: 08-04-2015
                     Wagenberg           Groen: 03-04-2015/Grijs: 27-03-2015
Ophalen oud papier  11-04-2015
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 22-01-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 22-01-15 (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

Zondag 5 april

Aanvang: 11:00 - 14:00

Prijs per persoon: €19,50 
kinderen tot 10 jaar: € 9,50

Reserveer op tijd! 
  

Bredaseweg 20  4844 CL Terheijden            T. (076) 593 1600            www.cafeonsthuis.nl              info@cafeonsthuis.nl

bij café Ons Thuis


