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BIJZONDER

TERUGBLIK

RICHARD GROENENBERG DOET 
THE 1095 MILES CHALLENGE

Voor Richard zal dit artikel een 
verrassing zijn, “zo bijzonder is 
het allemaal niet”. Zijn vriendin 
Ankie Snoeren echter denkt 
daar heel anders over.  De 1095 
Miles Challenge houdt namelijk 
in dat je een jaar lang elke dag 
3 miles (ong. 5 km) hardloopt, 
hiervan een blog bijhoudt en 
dat de afstand die gelopen is  
gecontroleerd moet kunnen 
worden via een hardloophor-

loge. Het lijkt dan volgens Richard niet zo bijzonder, maar het 
houdt in dat je echt elke dag (weer of geen weer, ziek of niet 
ziek) 5 km moet hardlopen. Ook als je vriendin in verwach-
ting is en over 2 maanden gaat bevallen, maar ook als je de 
hele dag hard werkt en ’s avonds 
moe thuiskomt, ook dan moet je 
nog…… En vooral in deze tijd 
van het jaar,  als het druk is op zijn 
boomkwekerij Groenenberg en 
er echt veel fysiek gewerkt moet 
worden, moet ’s avonds de knop 
weer om en wacht niet de luie 
stoel, maar de hardloopschoenen. 
“Waarom is hij dit gaan doen?” 
luidt dan de logische vervolgvraag. 
“Nou”, zegt Ankie, “dat is eigenlijk 
wel een verhaal apart. Enige tijd geleden voelde Richard zich 
niet zo lekker. Het ging hem mentaal en lichamelijk niet goed. Hij 
zat niet lekker in zijn vel met depressieve verschijnselen. Advies 
van de arts was o.a. veel naar buiten en bewegen! Ze spraken 
hier zo wel eens over met dezen en genen, want ze vinden heel 
terecht dat dit geen taboe mag zijn, en wat later vertelde buur-
vrouw M.C. van Zundert over een goede Ierse vriendin die de 
Challenge had gedaan. Marie-Claire zei tegen Richard: “Dit is 
wat voor jou jongen!” Dat vond Richard ook en op 8 oktober 
liep hij de eerste 5 km voor de Challenge. Richard sportte al 
wel, vooral fietsen en zwemmen, maar lopen was niet zo zijn 

ding. Nu echter wel.  We zijn 
nu bijna een half jaar verder en 
Richard houdt nog steeds vol. 
Maar niet alleen dat: hij is 10 kg 
afgevallen en voelt zich licha-
melijk en geestelijk al stukken 
beter!! En dat is natuurlijk de 
grootste winst. Richard en An-
kie zijn hun buurvrouw M.C. 
intens dankbaar voor haar idee. 
Wat Ankie ook dikke winst 
vindt, is dat er regelmatig men-
sen met hem meelopen, zoals 
de meiden van LV De Roze 
Wolk.  Alleen is ook maar alleen 
hè. Maar ook tijdens dit samen-
lopen komen de onderwerpen 
als burn-out en depressiviteit 
naar voor, evenals op feestjes of 

op andere  bijeenkomsten  waarbij gevraagd wordt naar Richard 
z’n Challenge. Ankie zegt: “Het taboe om hierover te praten 
moet gewoon weg.  Als je je been breekt vindt niemand dat raar, 
maar gaat het even wat minder in de bol, dan wordt dat verzwe-
gen! Ook daarom vind ik het belangrijk om hier aandacht aan te 
besteden.” En dat ben ik helemaal met je eens Ankie! 
Wil je meer weten, wil je zijn blog lezen, wil je een keer 
mee-lopen of lijkt het jezelf wat om te doen, dan kun je kij-
ken op de site http://1095miles.com. Hierop vind je onder 
het kopje Who are we een korte omschrijving van Richard 
en onder het kopje See only runs by kun je Richard zijn 
naam vinden en zijn dagelijkse blogs lezen en hier een reac-
tie op geven. Ook zie je daar dat Richard de enige Nederlan-
der is die dit doet!! Richards telefoonnummer is 06-42034883 
en zijn emailadres boomkwekerijgroenenberg@gmail.com. 
Richard, ik vind het fantastisch wat je doet en ook waarom je 
het doet. Ik hoop dat je een voorbeeld  voor  velen zult  worden. 
Op 8 oktober 2015 zal de vlag wel uitgaan op Molenstraat 43.  
Veel succes!!
Christ  Verdaasdonk

WATERNOOD!

Vorige week dinsdagmiddag ging mijnheer Léon van de Zegge-
wijzer langs alle groepen van de school. Hij maakte de kinde-
ren eerst een groot compliment, omdat ze de laatste weken 
hun fietsen zo keurig op de juiste plaats stalden. Het volgende 
bericht was wat ernstiger van toon, toen verteld werd dat er 
woensdagmorgen geen spoeling op de toiletten zou zijn, omdat 
er wat problemen waren met de ri-
olering. Daar zou woensdag aan ge-
werkt worden en daarom konden de 
toiletten niet worden doorgespoeld. 
Omdat de leerlingen natuurlijk wel 
een kleine boodschap moesten kun-
nen doen, werd aan alle leerlingen 
gevraagd om een flesje water mee te 
brengen. Daarmee kon dan het toi-
let worden doorgespoeld en dat was 
wel zo fris voor de volgende toiletbezoeker.  Voor een grote 
boodschap had de mijnheer of juffrouw in elk lokaal een emmer 
met water klaar staan! Op de foto’s is te zien dat veel kinderen 
het zekere voor het onzekere namen en een flesje water bij zich 
hadden. In de hogere groepen leidde het tot de nodige hilariteit; 

met water spelen blijft immers leuk. De kleuters werkten heel 
serieus mee aan het plan en gebruikten de flesjes met water vol 
overgave. Een enkeling vond het eigenlijk best wel spannend dat 
het anders was dan anders. In een enkel geval moest de juf zelfs 
persoonlijk mee. Halverwege de ochtend maakte de directeur 
weer een rondje langs alle groepen. Hij vroeg of het die ochtend 
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druk geweest was in de toi-
letten en of het gelukt was 
met de flesjes water. De re-
acties waren heel verschil-
lend. Een aantal kinderen 
was toch wel gaan twijfelen 
aan het hele verhaal, toen 
ze in de gaten kregen dat 
op de kalender de datum 
van 1 april prijkte. Veel leu-
ke reacties kwamen van de 
jongste leerlingen die het 
o.a. over ‘grapjesdag’ had-
den, toen verteld werd dat 
het hele verhaal een heuse 
1 april grap was. Uit de ver-

halen van de kinderen bleek dat veel ouders het verhaal goed 
hebben meegespeeld. Een mooi 
voorbeeld daarvan is te zien 
op de foto. Deze vader had aan 
zijn zoon een flesje met water 
meegegeven met een fraai zelf 
ontworpen etiket met daarop 
de tekst “1 april - Water voor 
pret op het kleutertoilet”. Zo’n 
1 april grap is een leuke manier 
om humor een plaatsje te geven 
in het onderwijsleerpakket. Mijn-
heer Pim, leerkracht en beden-
ker van de ‘waternood’, was erg 
tevreden over het resultaat.

VISSERSFEEST BIJ DE ZEGGEWIJZER
Juffen groepen 1/2 vieren gezamenlijk hun verjaardag

Het vissersfeest op woensdag 18 maart viel niet in het water, 
het was een geweldig succes! Er waren namelijk genoeg vissers 
op school die alle attributen bij zich hadden om echte vissers te 
zijn. En daar waren de juffen van de groepen 1/2 van De Zegge-
wijzer maar wat blij mee!

De juffen van de groepen 1 en 2 vieren altijd gezamenlijk hun 
verjaardag. En ieder jaar bedenken zij een thema. Dit jaar was 
het thema een vissersfeest. De juffen en de kinderen waren uit-
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gedost als echte vissers. Regenjassen,  visserspetjes, hengels et-
cetera, je zag het allemaal op school.
De dag begon in de gymzaal met een openingsact van de jarige 
juffen onder begeleiding van muziekjuf Renate. Zij zorgde voor 
de muzikale ondersteuning op haar accordeon. Daarna ging het 
verjaardagsfeest verder in de klas. De ochtend was een verjaar-
dag zoals iedere juf het wenst en waar de kinderen enorm van 
genoten. 
De ochtend werd gevuld met een spel en natuurlijk een stoe-
lendans, die blijft bij kinderen favoriet! De juf las de klas voor, 
er was ruim de tijd om heerlijk buiten te spelen en er werd 
film gekeken. Tussendoor werd er gesnoept van een eierkoek, 
een kikker en werd er ranja gedronken. Het was een heerlijke, 
feestelijke ochtend en de juffen kijken terug op een hele fijne 
verjaardag!

NL-DOET BIJ SCOUTING D’N HARTEL

Zaterdag 21 maart 2015 was de lande-
lijke actiedag van NL-Doet. Op deze dag 
waren er in het hele land tal van activi-
teiten, waarbij je vrijwillig je inzet kon to-
nen. Ook bij Scouting d´n Hartel was een 
aantal vrijwilligers actief, om er samen 
met de leden van de Scouting een aantal 
dingen te vernieuwen.
Na een kopje koffie of thee met een ap-
pelflap werd er gestart met 2 projecten, 

nl. het verbeteren van de kookkuil en het renoveren van het 
houthok. De aanwezige mensen gingen, ondanks de regen, vol 
goede moed van start. Het gelijk maken van de grond om zo een 
mooi terras te kunnen leggen, het verstevigen van de wanden 
van de kookkuil en het leggen van een stoep, zodat het hout net-
jes opgestapeld kan worden. Door een goede samenwerking en 
coördinatie verliep alles naar wens. Tegen lunchtijd was er al hard 
gewerkt en ook na de lunch werd er enthousiast doorgewerkt. 
Zelfs een paar kleinere karweitjes (het aanleggen van stroom 
naar de kookkuil en het maken van een afvoerpijp) konden nog 
worden aangepakt. Al met al een geslaagde NL-Doet dag voor 
Scouting d’n Hartel. Namens de leden, leiding en bestuur willen 
we dan ook de aanwezige vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

Tevens willen wij de bewoners van Terheijden en omgeving be-
danken voor het kopen van de paaseitjes tijdens onze Paasactie.
De verkoop heeft gezorgd voor een mooie bijdrage, zodat we 
weer tal van activiteiten kunnen organiseren voor de bevers, 
welpen, scouts en stam.  Tot slot willen wij u vragen om, als u 
de Scouting een warm hart toedraagt, in de periode van 2 t/m 
14 april 2015 uw stem uit te brengen bij de Raboclubkas-actie 
op  Scouting d’n Hartel  Terheijden. Elke stem geeft opnieuw 
mogelijkheden om een bijdrage te krijgen vanuit het Rabobank-

clubkas-fonds. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wilt u graag meer weten over de Scouting, of eventueel uw kind 
aanmelden voor een van de speltakken, kijk gerust op onze site  
www.scoutingdnhartel.nl

SOVAK EN OBS DE  WINDHOEK 
ONTMOETEN ELKAAR 
in het kader van NL-Doet

Vrijdag 20 maart stond voor de leerlingen 
van obs De Windhoek en voor cliënten 
van Stichting Sovak in het teken van NL-
Doet. Heel Nederland doet mee! Natuur-
lijk ook de leerlingen van de Windhoek!
De voorbereiding
Ter voorbereiding zijn de kinderen een week eerder geïnfor-
meerd over NL-Doet en Sovak. Naast het praktische program-
ma hebben we samen een filmpje bekeken waarin verschillende 
aspecten van de zorg voor mensen met een verstandelijke be-
perking aan bod kwamen: werken, wonen en vrije tijd. Deze film 
maakte zeker indruk op de kinderen, werd vol aandacht bekeken 
en serieuze vragen werden gesteld. 
Zoals directeur Marc Embrechts aangeeft:  “Lezen is de basis van 
leren”; vandaar dat we het lezen deze dag willen laten terugko-
men als thema.
Samen hebben we boeken uitgezocht in de bibliotheek op 
school en een tekening gemaakt om aan de cliënten te geven.
Vrijdag 20 maart

Een bijzondere vrijdag: de leerlingen van groep 5 tot en met 
8 hebben de middag doorgebracht met de cliënten van SO-
VAK. Het zorgde voor bijzondere ontmoetingen en mooie 
momenten samen waar we nog vaak met veel plezier aan te-
rug zullen denken. In het kader van NL-Doet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, zijn de leerlingen vrijdagmid-
dag naar SOVAK geweest om voor te lezen aan de cliënten.  
Maar voorlezen is niet het enige dat we hebben gedaan... de 
kinderen kregen een rondleiding over de afdelingen, de cliënten 
lieten trots hun kamer zien of hun prachtige verzameling speel-
goedauto’s, er werden koekjes gebakken, spelletjes gespeeld, 
bouwwerken gemaakt en nog veel meer. Maar er was vooral 
veel aandacht voor elkaar. 
Mooie ontmoeting
Bij het vertrek vanaf school hadden enkele leerlingen nog volop 
bravoure; eenmaal op de woning,  na een soms kleine aarzelende 
stap, kwamen de betrokkenheid en interesse sterk naar voren. 
Kinderen stapten makkelijk deze wereld binnen, gingen met res-
pect om met onze mensen, hebben samen gelachen en genoten 
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Jumbo Terheijden
Hoofdstraat 61
4844 CB  Terheijden
tel. 076 5931909

Ma. t/m za.  08.00 - 20.00
Zondag  10.00 - 19.00

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers 
en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten 
voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren,  geneesmiddelen, 
babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

© & ™ Studio 100 

Actievoorwaarden
• Gratis zegel bij elke 10 euro* aan boodschappen. 
• Zegels worden uitgedeeld van maandag 14 juli t/m zaterdag 9 augustus 2014.
• Bij 6 zegels is uw spaarkaart al vol.
• Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd tot zaterdag 16 augustus 2014.
• Inlevering van een volle spaarkaart met bijbetaling van € 9,95 euro geeft recht op een Fresh watch.
• Zolang de voorraad strekt.

Nu met 
hoge korting

Studio 100
Filmcollectie

*adviesprijs

Spaar 
ze 

alle 7!

GRATIS 

bewaarbox

OP=OP

Van woensdag 

8 april 

t/m dinsdag  

26 mei

Vanaf € 15,- aan boodschappen 
van € 14,99* voor € 4,-

Vanaf €25.00 aan boodschappen
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van het samen zijn. Onze cliënten hebben een mooie middag 
mogen beleven, werden even uit hun dagelijkse zijn gehaald, er 
was een ander praatje, ze werden geëntertaind en er was per-
soonlijke aandacht.
Veel spontane reacties;  zowel vanuit de kinderen als de cliënten. 
Ontmoeten is zo moeilijk niet!
De stap naar Sovak is soms misschien wat moeilijk door het 
onbekende, maar eenmaal binnen word je snel in ieders hart 
gesloten! Een top ervaring, waar een ieder nog lang van zal na-
genieten en stof tot nadenken geeft!
Afsluiten van de middag

De middag vliegt voorbij en het is tijd om afscheid te nemen. 
Even nog gedag zeggen voor we, een ervaring rijker, weer te-
rug naar school gaan. Aarzelend, hoe doe je dat? Bij een cliënt 
die niet praat en die je niet gewoon een hand kan geven. Matis 
zoekt naar een manier en legt zijn hand op het been van Jeroen; 
daarop verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht.  Zo bij-
zonder mooi, zo mooi bijzonder!
Dank je wel!
Meneer Marc, alle leerlingen en leerkrachten: dank jullie wel dat 
jullie dit samen met ons gedaan hebben.  Vrijwilligers Elly,  Annie, 
Theo en Corine, die zich via NL-Doet hebben aangemeld, fijn 
dat jullie erbij waren!
Maar zeker ook veel dank aan de cliënten en medewerkers van 
Sovak, voor de welkome ontvangst en de mogelijkheid om een 
kijkje te nemen in jullie wereld.
Het samen ervaren en beleven heeft bij cliënten, kinderen, vrij-
willigers, leerkrachten en begeleiders een 
glimlach getoverd. Bijzonder om dit sa-
men te beleven! 
Mocht ook u een kijkje willen nemen en 
samen iets ondernemen met onze cliën-
ten, neem dan contact op via vrijwilligers-
werk@sovak.nl

PANNENKOEKEN BAKKEN VOOR 
OUDEREN ZORGBOERDERIJ
door leerlingen  OBS de Windhoek

Ouderen die door de jeugd in het zonnetje worden gezet met 
zelfgebakken pannenkoeken. Dat is de opzet van de Nationale 
Pannenkoekdag, die op vrijdag 27 maart plaatsvond.  OBS De 
Windhoek vindt maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk 
en deed daarom dit jaar voor de tweede keer mee. Het werd 
een gezellige middag waar jong en oud genoten van heerlijke 
pannenkoeken (met ijs en slagroom!) èn van elkaars aanwezig-
heid. 

Meer dan alleen pannenkoeken bakken
Eerder dan normaal lopen de leerlingen van groep 8 van De 
Windhoek op vrijdag 27 maart de school binnen. De reden: ze 
gaan pannenkoeken bakken voor de ouderen van zorgboerderij 
De Poolse Dreef in Terheijden. Maar het blijft niet bij het bakken 
van de pannenkoeken.  Als ze klaar zijn met bakken,  gaan ze naar 
de zorgboerderij. Daar serveren ze hun zelfgebakken pannen-
koeken aan de senioren. 
Samenwerken en verantwoordelijkheid
Je hoeft alleen maar de heerlijke geur te volgen in de school om 
de leerlingen van groep 8, die aan het bakken zijn, te vinden. Het 
bakken van de pannenkoeken is eigenlijk maar een klein onder-
deel van het programma. Het is bovenal een les in samenwerken 
en in het nemen van verantwoordelijkheid.  Voor de leerlingen 
van groep 8 is dat niet nieuw, want op De Windhoek zijn dit 
twee telkens terugkerende speerpunten. Er zijn deze middag 
natuurlijk wel leerkrachten en hulpouders aanwezig, maar de 
leerlingen doen zo veel mogelijk zelf.  Van het maken van het 
pannenkoekenbeslag tot het verdelen van de taken binnen de 
groep. En van het dekken van de tafels tot het coördineren van 
de bediening van de cliënten en medewerkers.

Bezoek aan de zorgboerderij 
Met hun verse pannenkoeken vertrekken de leerlingen naar 
zorgboerderij De Poolse Dreef. De zorgboerderij, onderdeel 
van Surplus Zorg, biedt dagverzorging en dagbehandeling aan 
ouderen die zelfstandig thuis wonen.  Voor de leerlingen is het 
de eerste keer dat ze de boerderij bezoeken. Ze reageren ver-
rast bij aankomst als ze zien dat er op de zorgboerderij ook 
dieren zijn. De kinderen, leerkrachten en hulpouders voelen zich 
door de hartelijke ontvangst en de huiselijke sfeer meteen thuis.
Smakelijk eten
De medewerkers van de zorgboerderij hebben een verrassing: 
ze hebben ijs en slagroom gekocht om bij de pannenkoeken te 
serveren. De kinderen zijn druk in de weer om het de ouderen 
en medewerkers naar hun zin te maken. Ze dekken de tafels, 
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serveren de pannenkoeken, het ijs en de slagroom en schenken 
koffie en thee in. Om toerbeurten zorgen groepjes leerlingen 
voor de bediening. De leerlingen hebben tussendoor ook tijd 
om een zelfgebakken pannenkoek te eten en een glas ranja te 
drinken. De leerlingen krijgen meerdere keren te horen dat de 
pannenkoeken zo lekker zijn. Het grootste compliment is zon-
der twijfel dat alle pannenkoeken na afloop op zijn  -en ze had-
den echt veel pannenkoeken gebakken! 
Warme belangstelling voor elkaar
De kinderen ruimen na afloop zelf weer alles op en doen de 
afwas. Er is ook nog tijd om het terrein met alle dieren te ver-
kennen. Dan is het tijd om terug naar school te gaan. Het was 
een gezellige middag die werd gekenmerkt door een warme be-
langstelling van jong en oud voor elkaar.  Er is samen gegeten, 
gekletst en gelachen. De pannenkoeken die de leerlingen hebben 
gebakken, bleken vooral een heerlijk en laagdrempelig middel 
voor de kinderen en senioren om elkaar beter te leren kennen. 
Veel dank aan de ouderen, medewerkers en vrijwilligers van 
zorgboerderij De Poolse Dreef voor hun medewerking èn de 
gastvrijheid.  Een mooie ervaring rijker gingen de leerlingen aan 
het einde van de middag naar huis.

FEESTWEEK BIJ ESKADEE EEN SUCCES!

Genieten, Leuk, Feest! 
Dat is een veelgehoorde reactie van 
de kinderen en ouders over onze ju-
bileumweek. In de week van 16 maart 
vierde Eskadee haar 25-jarig jubileum 
samen met alle kinderen in de 12 ves-
tigingen.
Partypoppers en cupcakes.
De week begon feestelijk met confet-

ti, want de kinderen mochten partypoppers laten knallen. Ook 
versierden de kinderen een eigen cupcake en als toef bovenop 
het ESKADEE-feestlogo.
Twaalf voorstellingen Kindertheater
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Voor peuters van de kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen 
kwam kindertheater Len Copal een toepasselijke feestvoorstel-
ling geven.  Verspreid over de week kwamen alle kinderen aan 
bod; in totaal verzorgde Len 12 voorstellingen! Samen met de 
kinderen werd een feestsoep gemaakt met confetti, toeters en 
bellen! Een smakelijke voorstelling.
Tromgeroffel  voor de BSO
Op woensdagmiddag  18 maart 2015 waren alle BSO-kinderen 
uitgenodigd voor een Djembee-workshop. Een volle zaal met 
ongeveer 165 kinderen uit alle kernen. Een feestelijke middag 
geheel in het teken van muziek, want dat hoort bij een feestje 
natuurlijk!  Aan het einde van de middag gaven de kinderen een 
spetterende voorstelling voor alle ouders. De tribune zal vol 
trotse ouders. Prachtig om te zien en te horen!
Gadget voor kinderen tussenschoolse opvang 
Wekelijks blijven circa 1.200 kinderen over op acht basisscho-
len in de gemeente en eten hun boterham op school onder 
toeziend oog van de overblijfteams. Ook aan deze kinderen is 
gedacht en zij ontvingen een kleurig keykoord van Eskadee.  

Blijvende herinnering
Op de vestigingen is samen met de kinderen een leu-
ke blijvende herinnering gemaakt. Wat een creatief ta-
lent zeg! Schilderijen, posters, taarten, deze kunstwerk-
jes krijgen een mooi plekje op de vestiging. Bedankt! 
We kunnen terugkijken op een gezellige feestweek. We willen 
de kinderen bedanken voor de Superweek met hoofdletter S. 
We zijn trots op de behaalde mijlpaal, op naar het volgende 
jubileum!

PASEN OP DE ZONZEEL

Pasen zit er alweer op. We kunnen op 
onze Zonzeelschool terug kijken op een 
hele mooie en leerzame paasweek, waar-
bij het paasverhaal, de symbolieken, sa-
menwerken en iets voor een ander over 
hebben centraal stonden.
Pasen…….. ook een feest van een nieuw 
begin. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt. 
Het overlijden van Jezus en zijn opstan-
ding hebben er toch voor gezorgd dat we 
de verhalen van Jezus aan iedereen zijn 

gaan vertellen. Op Witte Donderdag hebben we in twee sfeer-
volle vieringen deze verhalen ook aan elkaar verteld en elkaar 
laten zien wat we in de klassen nog meer hebben gedaan. Leu-
ke liedjes, versjes, verhalen, knutselwerkjes en een afsluitende 
Paasquiz. De kinderen wisten opvallend veel over de betekenis 
van Pasen en alle symbolieken die daar bij horen. 
Naast de verhalen over Jezus en zijn vrienden hebben we ge-
zellig geknutseld en hele mooie Palmpaasstokken gemaakt en 
daar allerlei verrassingen aan gehangen.  Alle leerlingen van onze 

school zijn door elkaar gehusseld en in groepjes van 4 werd er 
dinsdagmiddag fanatiek gewerkt. 
Oud hielp jong en ieder genoot van zijn aandeel in het geheel. 
Je beseft dan weer hoe waardevol het is, dat dit binnen onze 
fijne, knusse en veilige school mogelijk is. Er hing een fijne sfeer 
waar ook de aanwezige hulpmoeders en leerkrachten enorm 
van genoten.

Met deze Palmpaasstokken hebben we  Witte Donderdagmid-
dag de bewoners van het Antonius Abt verrast. De combinatie 
oud en jong leverde mooie en ontroerende tafereeltjes op en 
onze leerlingen waren meer dan welkom. Er werd drinken ge-
schonken en de kinderen konden hun geleerde lente- en paas-
liedjes nogmaals ten gehore brengen. Jong en oud genoot en 
wat waren de kinderen trots! Wij vinden het op onze school 
belangrijk om leuke dingen met elkaar te delen en te leren dat 
je wat voor elkaar over moet hebben. We mogen wel zeggen dat 
we dat in deze week zeker weer hebben ervaren.  Fijn om op 
deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen!

‘SAMENWERKING DIE  WERKT’
Geslaagde open dag bij SOVAK in Terheijden

Bijna 20 kraampjes, een vrolijke ontvangst, veel betrokken cliën-
ten, bedrijven en vrijwilligers, een goede catering en bovenal: een 
hele fijne sfeer.  Bij de open dag van SOVAK op 21 maart was 
het gezellig druk. Dit jaar koos de organisatie voor het thema 
‘Het werkt!’. De loopbaan van mensen met een verstandelijke 
beperking stond centraal: van intake tot werken bij een regulier 
bedrijf,  maar ook zinvolle dagbesteding vanaf het pensioen. 

Zinvolle samenwerking
Bezoekers –zowel bedrijven als particulieren– werden ontvan-
gen door jobcoaches die een korte intake hielden. “Wat vind je 
leuk om te doen en waarover zou je graag meer willen weten?” 
De keuze was reuze. Cliënten Jurgen en Jolinde vertelden over 
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hun werk op basisscholen.  Cliënt Johan werkt al 8 jaar bij melk-
veehouderij en zorgboerderij ’t Raakeind. “Ik pas op de koeien. 
En elke keer als een koe een kalfje krijgt, feliciteer ik de moe-
der!” Een medewerker van Appkuns legde uit dat er volop sa-
menwerking is tussen ‘reguliere’ medewerkers en de medewer-
kers met een verstandelijke beperking. “Zij zijn niet minder.  We 
doen het samen. En met veel plezier.” In het kraampje van Kreko 
Groep maakte een cliënt stamppot met worst.  Voorbeelden te 
over: cliënten werken met plezier bij de meest uiteenlopende 
bedrijven. En die bedrijven zijn blij met de toegewijde medewer-
kers. Een win-win situatie dus. 
Meer dan werk
Naast de mogelijkheden voor werken bij reguliere bedrijven 
vertelde een cliëntadviseur welke diensten SOVAK nog meer 
biedt, zoals buitenschoolse opvang en woonmogelijkheden. 
Cliënten van de dagactiviteitencentra Klundert en ’t Rietveld 
vulden hun kraam met mooie producten zoals beschilderde vo-
gelhuisjes, kaarten en sleutelhangers. Ondertussen genoten gas-
ten van een bakje koffie met een zelfgemaakte cupcake.  Twee 
woningen aan de overzijde waren ook te bezoeken door gasten. 
Oudere bewoners maakten er muziek.  “Maar er zijn veel meer 
mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding vanaf het pensioen, 
voor wie dat wil.”
Geslaagde dag
Uiteindelijk bezochten ruim 100 gasten de open dag van SO-
VAK.  “We kijken terug op een zeer geslaagde dag, met mooie 
gesprekken en hopelijk ook nieuwe samenwerkingsverbanden 
met bedrijven uit de regio. Zodat we nog meer cliënten een 
mooie werkplek kunnen bieden!” 
Niet geweest, maar wel nieuwsgierig naar de mogelijkheden 
voor samenwerking? Neem dan eens contact op met een van 
de jobcoaches, via tel. 088 – 3520 100. Of kijk op www.sovak.nl.

POPPENTHEATER  APPEL MOES GROOT 
SUCCES!

Een kraai die niet kan zingen, een papegaai die ontvoerd wordt 
door een circusdirecteur, een tovenaar met een magisch tover-
boek, een schildpad die kriebel heeft, een mol die iets vreemds 
in zijn hol ontdekt en een aap die graag plaagt.  Wat ze allemaal 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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met elkaar te maken hadden, zagen kinderen van vier tot acht 
jaar met hun ouders en oma’s in een superleuke voorstelling 
‘Alles heeft een kleur’ van poppentheater ‘Appel Moes’ in Ter-
heijden.

Gerda en Renée hadden er dan ook alles aan gedaan om het 
iedereen naar de zin te maken. In een intieme en knusse ruimte 
van Poppentheater ‘Appel Moes’ lieten zij de poppen tot leven 
komen en speelden zelf ook in het verhaal mee met toneel, zang 
en muziek. Na de voorstelling was er nog een gezellig samen-
zijn met koffie, limonade en koek. Ouders en kinderen waren 
erg enthousiast over de supergezellige middag. Sommige ouders 
waren van mening dat er wel iedere woensdagmiddag een voor-
stelling zou mogen zijn. Elke woensdagmiddag gaat er niet van 
komen maar in mei, kunnen de dames nu al verklappen, komt er 
een nieuwe bijzondere sprookjesachtige voorstelling met een 
hele grote pop (‘Bastiaan’) in de hoofdrol. Een voorstelling met 
veel muziek, toneel en live muziek van een accordeonist! Alle 
kinderen van vier tot en met acht jaar zijn dan weer welkom! 
Heb je zin in een leuke middag met je kind, hou dan de bekend-
making in dit blad in de gaten, want er is een beperkt aantal 
plaatsen.

ALLES MAG

Is dat zo? Mag ik dan ook net als de burgemeester van Rot-
terdam roepen  “rot dan maar op” als ik me schaam over uit-
spraken van onze minister-president? “Liever sterven in een land 
hier ver vandaan”, dan een fatsoenlijk proces hier krijgen met 
bijpassende straf, mag ik dan ook zeggen:  “rot maar op, mijnheer 
de president, je ondergraaft onze democratische principes”?  
Want wie of wat je ook bent, hier wordt iedereen berecht, wat 
je ook uitgespookt mag hebben. Dat hebben we met zijn allen 
afgesproken, mijnheer de president. En jij ( “U” gaat me te ver) 
bent de hoeder van die beginselen. En die verkwansel je op deze 
manier. De verderfelijke uitspraken van  Wilders, zijn die “min-
der, minder” verwerpelijk soms? Maar het is je gelukt man, je 
hebt hem eindelijk overtroffen. Die paar luizige rotzetels heb je 
binnen en nog wel ten koste van de door jou zo verfoeide PVV,  
want daar was het je toch zeker om te doen, stelletje weglopers 
uit jouw partij!  Alles voor de zeteltjes, want anders gaat dit 
land naar de knoppen zonder jullie, nietwaar dan, mijnheer de 
president?  Waarom is er eigenlijk nog steeds geen aanklacht in-
gediend, vrijheid van meningsuiting zeker? Alleen voor de grote 
leider dan.
Merijn
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TERUG IN DE TIJD
kartonnen doos, gebonden achterop zijn rijwiel, dus werd hij 
onze “Peer Doos”.
In de Nieuwstraat woonde “Prikske”, wij bedoelen vandaag Drik 
van  Alphen. 
Aai van Meer was een kleine boer en had zijn bedoening in de 
Zuidveren. Hij benoemde vele zaken groots, te groot;  Wagen-
berg ging hem “Aai Blaas” noemen. 
Om aan de bijnaam “de Post” te komen was niet zo moeilijk. 
Wel was er een probleem; er waren gelijktijdig 2 families in  Wa-
genberg met de bijnaam “de Post” nl. een familie Van Gils en een 
familie De Jong.
We hadden ook een “lichtmanneke” op het dorp. Adrie van 
Schendel verdiende zijn geld als meterstandopnemer van de 
P.N.E.M.  Precies! De vader van onze viskampioen Jan. 
Jan “de Stèlle” kwam uit de Wagenstraat, net als de familie Van 
Gils, die door het leven ging als “de Putter”.
Uit de  Vogelstraat kwam de familie  Van Tetering, best grote 
boeren. Toch moesten ze een deel van hun inkomsten verwer-
ven uit het dekgeld van een mannelijk varken, een beer. Dus 
daarom de verklaring voor hun bijnaam “den Bèr”.
Met  “Giel van Kees van Giele” werd Giel Rasenberg  geduid: 
een telg uit de grote Rasenberg-familie uit de Zuidveren, van 
professie tuinder en groenteboer. 
We hebben ook wel bijnamen geïmporteerd, in dit geval “mui-
zen”: Bertus en  Toon van Gils kwamen uit Stuivezand om zich 
als aannemer in Wagenberg te vestigen. 
“Den Hupsakee” was de vrijgezel Cor van Dinteren, die in de 
weekenden de cafés als thuis had.  Bij ieder biertje of rondje riep 
hij hupsakee naar de kastelein, die wist wat Cor bedoelde. Zijn 
brommertje was zijn beste maatje en werd liefkozend “Gerritje” 
genoemd. 
We hadden al vroeg Duitsers op  Wagenberg, tenminste, zo 

BIJNAMEN IN  WAGENBERG

Of zijn het feitelijk “duidingsnamen”, ontstaan om de juiste man 
of vrouw te benoemen uit de veelvoud van een familienaam in 
het vroegere Wagenberg?
De Rasenbergen, de van Teterings, de gemeenschap kende een 
beperkt aantal namen t.o.v. de huidige bevolking van Wagenberg. 
Ikzelf als  Vermeulen mag me verheugen in de bijnaam “de Kaai”, 
die (bij)naam kwam in Wagenberg, Terheijden en Hooge Zwalu-
we veelvuldig voor. De kaai is een verkorte vorm van kaaieklop-
per of, in de huidige tijd, stratenmaker. De Kaaien stammen uit 
de periode van de Franse overheersing, de periode van de ver-
harding van wegen d.m.v. kinderkopjes en die, precies, de grond 
ingeklopt moesten worden door de “kaaienkloppers”! 
Een aantal bijnamen is er om het vak dat een persoon uitoefen-
de mee te benoemen: Jan den bakker is dus Jan van Dongen, Jan 
de Smid is Jan Vermunt, maar waar komt dan de bijnaam “Fieper-
ke” van de boerenfamilie  Van Gils dan toch vandaan? 
De naam Rasenberg of Razenberg komt ook veelvuldig voor in 
Wagenberg.  We kennen ze als “de Mol” of als “Pèpke”. En wat 
te denken van “Bartje Prut” maar die werd ook als “Bartje den 
bieboer” aangeduid…..
Eva Cornelisse ging met boter langs de deuren, dus werd zij 
omgedoopt tot …. “Eva Botter”; zij was een kleine verschijning, 
gekleed in zwart, met een rieten mand met haar koopwaar. En 
waarom de “Platte Welten” zo genoemd werd? Joost mag het 
weten….. Hij woonde achter in de Wagenstraat. 
Piet  Welten, kleermaker van professie en wonende in de 
Dorpsstraat, bracht zijn maatwerk bij de klanten in een platte, 
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werd een familie De Jong genoemd.
Soms was de duiding erg simpel, voor  Wagenbergse begrippen 
althans. De “grote en de kleine”? Dat waren de vrijgezellen Piet 
de Jong en Piet de Jong…….die samen optrokken. 
Dan hebben we nog “de Rooie” en “de Witte”; de broers John 
en  Toon Simons.  
Als je nogal wat centen had,  maar ze niet zo graag uitgaf,  je 
naam Piet van Disseldorp was, winkelier waar nu de B&B ge-
vestigd is, dan werd je naam in  Wagenberg “Peer den Ijzeren”.
Jan Loose was handelaar in kannetjes petroleum,  had een kor-
ter been, hanteerde een kruk als ondersteuning, dus werd het 
“Jan de Kruk” achter zijn duwkarretje.
De boerenfamilie Damen, tenminste een tak van de Damens, 
werden “de Baaien”.
De patatverkoper ter plaatse was Piet Moerenhout uit Made, 
dus in de hele omtrek werd hij bekend als “Piet Friet” uit  Wa-
genberg.
En waar Jan van Gils, boer en kastelein, zijn bijnaam aan te dan-
ken had en “Jantje den Dekker”? Nee, dan was “Sjekkie” een 
stuk duidelijker voor Rinus Boeren die altijd, precies, liep te ro-
ken!
“Dingeman Foep” woonde met zijn gezin in de Postweg.  Werkte 
in Pernis, maar als bijverdienste handelde hij in “mustert” (aan-
maakhout) en ving mollen voor de boeren in hun weilanden.  Oh 
ja, ik heb het over de NAC-supporter Dingeman Schuurmans.
“Jantje Bal” woonde als vrijgezel in de Brouwerijstraat; Jan de 
Jong had zo’n rond dik buikje.
“Cor de Koperslager” (Cor de Leeuw) was loodgieter en elek-
tricien van professie, had zijn zaak op de splitsing Brouwerij-
straat/ Parallelweg. Moest je Cor spreken voor een karweitje 
etc. dan kwam het nogal eens voor dat zijn vrouw zei:  hij is effe 
naar Zwaoluw.
Gerrit Meeuwsen was voerman en reed dagelijks naar Breda en 
v.v. met paard en wagen. Zijn vrouw Mieke zat ook op de bok 
van de wagen, dus heel vereend als de familie “den Bessum”.
De meest bekende persoonlijkheid onder de bijnamen was ze-
ker “Co de Pèreplu” ofwel Co de Jong. Had zijn werkplaats en 
woonhuis in de Brouwerijstraat en verkocht zijn paraplu’s in heel 
West-Brabant. Overal kende men Coke; hij stond al dansend en 
zingend aan de voordeuren waar hij de lachende bewoners klant 
probeerde te maken.
“Rinus Pap” moest staan voor Rinus Mureau, die zuivelproduc-
ten verkocht en daarnaast ook nog verzekeringen. Hij woonde 
in de Dorpsstraat waar nu nog zijn zoon Martien woont.
Ook waren er zelfs straten die een bijnaam kenden: het ach-
terste gedeelte van de Vogelstraat heette “de Zeug”; achterin 
de Wagenstraat (ja, daar hield alles op!) werd “het end van de 
wereld” genoemd; de Akkerstraat was het “Nooit Gedacht”.
Er waren ook bijnamen die ik hier niet durf te noemen;  Wagen-
berg ken ze wel…….
“The Moor”: Theo van Oosterhout kwam uit een familie met 
een donkere huidtype.
Het kwam ook voor dat een bepaald familielid een dubbele bij-
naam kreeg;  wat te denken van “de Keut van Molle”?
Koster  Willemse uit de Postweg, die daar een klein winkeltje 
had naast zijn beroep als koster in de kerk, werd simpel aange-
duid als “de Kuster”, iedereen wist dan over wie je het had.
Tenslotte had je weer een andere familie Van Tetering met de 
bijnaam “Den Bidder”. Toontje en Janus waren beiden schoen-
maker. Toontje, de vrijgezel, werkte alleen ’s morgens want 
’s middags moest er gekaart worden in zijn werkplaats in de 
Dorpsstraat. De bijnaam “Den Bidder” zal hun vader wel gekre-
gen hebben omdat hij o.a. als bijverdienste langs de deuren ging 
om al biddend het overlijden van een buurtgenoot te melden.

En zeker niet te vergeten de familie Van de Reijt: de ene was 
“de Mulder”, de ander “den Brouwer”. Nazaten van de familie 
hebben de kunstmesthandel Van de Reijt.  
Tegenwoordig noemen wij niet “de keusmiesjes” als we de ge-
broeders V.d. Reijt bedoelen.
En waarom Piet de Mol zijn broer Rinus Rasenberg “de zingende 
dierenarts” genoemd wordt, waarom ik Kees de Kaai ben en 
mijn broer Jac  Vermeulen……. Ik weet het niet.
Tot slot: mochten er nazaten of familieleden weten wat en waar 
de oorsprong van familiebijnamen ligt, laat het mij weten.
Cees  Vermeulen, Gomarusstraat 57,  Wagenberg. 
E-mail ceesdekaai@live.nl

KONINGSDAG  TERHEIJDEN

PUUR  WIT  PRESENTEERT: 
GREG  TROOPER

In de Puur  Wit concertenreeks zal Greg  Trooper op donder-
dag 23 april 2015 optreden in het  Witte Kerkje in  Terheijden. 
De uit New Jersey afkomstige Americana singer-songwriter 

Greg Trooper staat bekend als een 
geboren artiest met ijzersterke lied-
jes. Greg Trooper heeft in de loop 
der jaren al heel wat fans om zich 
heen verzameld met zijn krachtige 
performance en vakkundig geschre-
ven liedjes, die evenveel schatplichtig 
zijn aan Bob Dylan en Otis Redding 
als aan Hank  Williams. Hij begon zijn 
muzikale carrière al eind jaren ‘80 
nadat hij zich had laten inspireren 
door de folk en singer-songwriters 
uit de New Yorkse scene. Na zijn 
studie vestigde hij zich in Texas waar 

   Ochtendprogramma: 
7.oo uur:   Reveille blazen op verschillende plaatsen 
   in Terheijden
9.30 uur: Start fietsversieren bij basisschool  
   ‘de Zeggewijzer’
10.00 uur: Start optocht naar de Haven onder begeleiding   
   van de harmonie
10.30 uur: Aubade bij de Haven met oplaten van ballonnen

   Middagprogramma: 
12.3o uur:  Rommelmarkt voor en door de jeugd  
   (eigen kleedje meenemen)
13.00 uur: Start activiteiten voor de jeugd t/m 
   15 jaar aan het begin van de schans  
17.00 uur: Afsluiting activiteiten jeugd

Koningsdag 2015
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hij tevens grootheden zag spelen als Guy Clark en  Townes  Van 
Zandt. Zijn eerste twee albums trokken direct de aandacht van 
diverse grote artiesten in Nashville met als resultaat dat Steve 
Earle een liedje van hem opnam  waarna er vele andere ar-
tiesten volgden. De muzikant nadert de zestig, maar staat nog 
steeds met evenveel plezier en passie op de planken als in de 
jaren zeventig, toen hij in kleine  Amerikaanse folkclubs voor het 
eerst van zich liet horen. Twee onvrijwillige verhuizingen, een 
beroving én Hurricane Sandy konden de fenomenale songwriter 
Greg  Trooper niet beletten een prachtige nieuwe plaat “Inci-
dent on  Willow street” uit te brengen verleden jaar. 
Kaartverkoop: Kaarten voor het optreden van Greg Trooper 
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.face-
book.com/puurwit.  Twitter: @puurwit

I LOVE  TRAAIE 

We zijn blij jullie te mogen melden 
dat het programma voor I LOVE 
TRAAIE 2015 (29-30-31 mei) hele-
maal compleet is. Buiten het feit dat 
er wat andere artiesten en bands in 
het draaiboek stonden, hebben we de 
zondagmiddag  helemaal omgegooid.

Dit jaar hebben we een heuse I LOVE  TRAAIE FAIR, ge-
organiseerd door Future Nails  Terheijden.  Het gras van de 
binnenschans is nu helemaal volgroeid, dus er is genoeg plaats 
voor de marktkramen. Hier zullen diverse lokale standhouders 
hun waren tonen.  De I LOVE TRAAIE FAIR is van 13.00 
tot 17.00 uur.  Ondertussen kunnen de kinderen gratis genieten 
van popcorn, suikerspinnen en spelen op het springkussen met 
toezicht.
Als je denkt  “Ik wil gewoon ff rustig een drankje doen bij I Love 
Traaie”, nou dat kan, maar schrik dan niet van onze muzikale 
verrassing die in een keer achter je op duikt.
I Love Traaie 2015 sluiten we af met een spetterend optreden 
van ELVIX & the TEDDYBEARS.
I Love Traaie kan niet zonder hun sponsors.  Wil jij ons als be-
drijf ook sponsoren? Stuur een mail met je gegevens naar info@
ilovetraaie.nl en we sturen je de sponsorpakketten toe. 
Opgeven voor de I LOVE TRAAIE FAIR kan via info@futu-
renails-terheijden.nl.
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Stichting I LOVE TRAAIE

VLUCHTWEG
De opnames op locatie

Stilte, camera klaar, geluid klaar, actie!  Vele malen hebben we 
dit gehoord tijdens de opnames voor het Vier-5 mei Event 
Vluchtweg, georganiseerd door Stichting Drimmelen-Connect!. 

Zondagochtend 15 maart hebben de 
eerste opnames plaatsgevonden op 
locatie Munnikenhof in Terheijden. 
Hoofdrolspeelster deze ochtend was 
zangeres Ilonka van de voormalige 

vervolg op pagina 18
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op een andere unieke (binnen)locatie. Bijna alle artiesten zullen 
daarbij een rol spelen en vooral de regie voor licht en geluid door 
Freek Reniers en Robin Rovers is daarbij van essentieel belang. 
Uiteraard zijn deze opnames belangrijk, maar ze vormen pas 
echt een mooi geheel met alle live-optredens tijdens het  Vier-5 
mei Event:  Vluchtweg. Stichting Drimmelen-Connect! verwacht 
veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten bij de 4 mei-herden-
kingsplaatsen.  Vanaf deze plaatsen zullen de wandelstoeten met 
een gedeelte van de vrijheidsvlam wandelen naar de loods van 
de Fa. Rasenberg in  Wagenberg, waar de verdere uitvoering van 
Vluchtweg zal plaatsvinden.                          Foto’s: Mea-Lux fotografie
Rectificatie
Helaas is er een grote fout gemaakt in onze ingezonden kopij 
over de (nieuwe) artiesten.  In verband met het  uitvallen van 
een zanger was en is Sam Knoop bereid de rol van Niels tijdens 
het Vier-5 mei event over te nemen. Hoewel hij nu niet meer 
pro-deo optreedt was hij bereid voor ons een grote uitzonde-
ring te maken.  
Wij willen graag achtergrondinformatie geven over de optre-
dende artiesten en om deze redenen hebben we ook het een 
en ander kunnen vinden over Sam Knoop. “Sam heeft huiska-
merconcerten voor KWF kankerbestrijding gespeeld. Daarmee 
zamelde hij een bedrag van € 4400,- in voor KWF kankerbe-
strijding. Het speciaal voor deze actie geschreven nummer “Sta 
eens stil” was opgedragen aan zijn moeder. Na de actie waren 
er heel veel vragen of dit nummer op geluidsdrager te verkrijgen 
was omdat zeer veel mensen steun hadden aan dit nummer”. 
Op basis van bovenstaande informatie is zeer onterecht de 
conclusie getrokken dat helaas zijn moeder zou zijn overleden. 
Gelukkig is dit niet het geval en het is erg pijnlijk hiermee nu 
te worden geconfronteerd. Onmiddellijk hebben wij persoonlijk 
onze excuses aangeboden en herstellen we hierbij de door ons 
gemaakte fout. Uiteraard maken we hierbij ook graag excuses 
aan de moeder van Sam Knoop.  Afgelopen dagen is Fam. Knoop 
ongetwijfeld aangesproken over het foutieve en we hopen met 
dit bericht de situatie, zover mogelijk, hersteld te hebben.  

ONDERLINGE  WAGENBERGSE  BILJART 
COMPETITIE

UITSLAGEN 
Week 1
Maandag  - Keus Genoeg       29.83 – 43.78                                              
’t Bielske   - E.S.D.O         36.44 – 38.27    
B.V. Nicortiny      - De Vriendschap  3    37.16 – 39.86   
De Vriendschap 1 - De Vriendschap 2   28.20 – 42.56   
Week 2                         
‘t Bielske     - De Vriendschap 2   32.48 – 43.81
Keus Genoeg - B.V. Nicortiny         33.64 – 38.61
E.S.D.O  - De Vriendschap 1   44.73 – 32.26
De Vriendschap 3 - Maandag               40.61 – 39.47
Week 3                         
Maandag                - De Vriendschap 2  36.42 – 44.23
Keus Genoeg         - E.S.D.O                43.41 – 36.63
B.V. Nicortiny        - ‘t Bielske               38.58 – 40.56
De Vriendschap 1   - De Vriendschap 3  35.29 – 35.75   

STAND
1. De Vriendschap 2  12    130.6
2. Keus Genoeg        12   120.8
3. ESDO         12   119.6

Rockband SOC. Duidelijk is dat, naast 
dat zij goed kan zingen, Ilonka ook 
een zeer goede actrice is. Zonder het 
verhaal al te verklappen, was het in-

drukwekkend te noemen hoe Ilonka in de rol van Pien in de 
boeien werd geslagen door een bijzonder security-team. Van-
wege de nagestreefde perfectie van cameraregisseur Jan Willem 
van der Vlies, cameraman Cees  Verwater en regisseur Mariëlle 
Huijgens kostten een paar minuten geschikte opnames best veel 

tijd,  maar op 4 mei zal te zien zijn dat dit beslist de moeite 
waard was.  Na de ochtendsessie van de arrestatie was het de 
beurt aan zanger Collin om een lied te zingen voor de opnames. 
De ooievaars vlogen over het Munnikenhof, niet wetend dat wij 
daar bezig waren om een arrestatie, zoals ook van joden tijdens 
de  Tweede  Wereldoorlog, in de hedendaagse tijd te filmen.
Ook in tijden van onvrijheid zijn mensen jarig en daarom zal 
in  Vluchtweg zangeres Bo Dudok in de rol van Eva op een be-
scheiden wijze haar verjaardag 
vieren. Voor deze opnames 
hebben we een bijzondere lo-
catie gevonden, waarbij zowel 
binnen als buiten opnames ge-
maakt zijn. Deze locatie houden 
we geheim tot de uitvoering op 
4 mei.  Voor de opnames van 
dit feestje en voor het vluchten 
tijdens de tweede opnamedag 
kwamen liefst vijf artiesten 
zingen en acteren. Een feestje 
waarbij Eva een laptop cadeau 
kreeg i.p.v. een dagboek, zoals 
70 jaar geleden nog gebeurde. 
Een feestje met taart, bloemen, 
ballonnen en slingers, maar ook 
met de ellende van het vluchten, met o.a. het lied  “Vluchten kan 
niet meer”.
Opnamedag 3 heeft inmiddels ook plaats gevonden bij het 
hockeyveld in Made. Hoofdrolspeelster Eva wilde daar deelne-
men aan haar hockeytraining, maar helaas liep voor Eva niet alles 
naar wens!
Tenslotte gaat binnenkort de vierde opnamedag plaatsvinden 
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ZAKELIJK NIEUWS

4. De Vriendschap 3   12   116.2
5. BV Nicortiny        12   114.4
6. ’t Bielske        12   109.5
7. BV Maandag        12   103.7
8. De Vriendschap 1   12      95.8

Kortste partij     Nico de Jong         9 brt.
Hoogste serie      Koos van Vugt       33 car.
% Hoogste serie     Nico de Jong       46 %
% Meest gestegen   Theo Rosenbrand   150%

YOUSRA HIDER BEHAALT  ZWARTE 
BAND  JUDO

Zaterdag 21 maart 2015 stond Yousra 
Hider (Tori) samen met haar judomaatje 
Bart v/d  Kroft (uke) op de tatami in 
Sporthal “Achter de tuintjes” te Gilze. 
Voor een 5-koppige examencommissie 
moest ze haar vaardigheden demonstre-
ren met als doel het behalen van de zwar-
te band  Judo.  Yousra kwam als klein meis-

je bij  J.V. Haragei binnen wandelen. In de loop der jaren heeft ze 
laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Ze heeft de juiste 
instelling en is voor de jeugdige 
Haragei-judoka’s een groot en 
goed voorbeeld.  Ze is twee-
voudig Nederlands Kampioen 
Judo (1x individueel en 1x in 
teamverband) en 1x derde van 
Nederland (individueel). Kort-
om: dat ze kan judoën wisten 
we al. Een zwarte band examen 
is toch weer wat anders dan 
wedstrijdjudo. Na een gedegen 
voorbereiding met haar trai-
ners Dennis Keijzers en Maikel 
Segers moest het zaterdag gaan 
gebeuren. Yousra liet met haar 
maatje Bart een schitterend examen zien en behaalde met vlag 
en wimpel de zwarte band (1e dan).  We zijn als J.V. Haragei 
enorm trots op dit behaalde resultaat.  Voor meer info over 
deze enthousiaste vereniging, kijk op www.teamharagei.nl 

RENÉ SCHOTANUS | FOTOSTUDIO

Fotograaf René Schotanus timmert al 
jaren succesvol aan de weg met zakelij-
ke fotografie en bruidsreportages. Sinds 

februari dit jaar is zijn fotostudio een feit en gevestigd in het 
koetshuis aan Hoofdstraat 16 in Terheijden. René bedient hier 
zowel de particuliere als de zakelijke markt. Er zijn vele aanlei-
dingen om op een originele manier mooie studiofoto’s te laten 
maken. Denk aan gelegenheden als Moederdag,  Vaderdag, new-
born, zwangerschap,  Valentijnsdag, dierendag, verjaardag, jubilea 
of om een reden die voor jou/jullie belangrijk is.  Wil je een 
glamourshoot? Er is een kaptafel aanwezig en een professionele 
visagiste voor make-up, visagie en hairstyling. Tevens is er een 
kleedruimte indien men van outfit wil wisselen.  De studio is uit-
gerust met verschillende achtergrondmogelijkheden. Bijzonder 
is het Greenscreen als achtergrond waarmee hij creatieve op-
names kan maken. Ook is er een gevarieerd aanbod van lijsten.  
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POLITIEK

ingezette bezuiniging waarbij Lijst Harry Bakker niet alleen naar 
financiën wil kijken.  Wij kijken naar waar het om gaat: hulp, het 
maatwerk en wat erbij komt kijken. Nu beginnen en het komend 
half jaar de vinger aan de pols houden, bijschaven waar nodig, 
evalueren en indien nodig terugkoppelen naar het college. Dat 
is waar Lijst Harry Bakker voor gaat.  Andere politieke partijen 
suggereerden in de raadsvergadering dat het dan te laat zou 
zijn. Daar denkt lijst Harry Bakker toch anders over. Genoeg 
mogelijkheden en raadsinstrumenten om in te grijpen mocht dat 
nodig zijn. Daar hebben wij u, iedereen die gebruik gaat maken 
van deze nieuwe vorm van Hulp bij Huishouden, wel bij nodig. 
Trek aan de bekende bel, zoek iemand van Lijst Harry Bakker 
op, zodat wij uw ervaringen kunnen bundelen en dit eventueel 
kunnen uitzetten naar het college en betreffende wethouder. 
Samen met u gaan wij ervoor zorgen dat Hulp bij Huishouden 
goed weggezet gaat worden in de gemeente Drimmelen!
Ook is Lijst Harry Bakker trots op het feit dat er ook in onze 

gemeente afgelopen zaterdag hard gewerkt is tijdens de lande-
lijke Zwerfvuildag. Er waren verschillende groepen vrijwilligers 
actief zoals verenigingen en buurtbewoners die hun eigen buurt 
schoon hielden. Ook wij hebben de handen uit de mouw ge-
stoken en gingen met een groep “de snoeproute” langs om de 
Brandestraat te lijf te gaan. Er lagen helaas genoeg papiertjes, 
blikjes, flesjes en andere resten van versnaperingen.  Alleen al de 
Brandestraat leverde 4 zakken vuil op! Blij dat we dit opgeruimd 
hebben en dit achteloos achtergelaten vuil niet in het milieu 
terecht is gekomen. 
Groetjes, Femke Selders, Lijst Harry Bakker.

DE GESCHIEDENIS  HERHAALT  ZICH!

In 2002 heeft gemeente Drimmelen 
het bureau Royal Haskoning de op-
dracht gegeven een visie op detailhan-
del en horeca te presenteren. Bij het 
lezen van dit 13 jaar oude rapport re-

aliseer je dat er weinig is veranderd in positieve zin. Bijna al het 
benoemde is niet gerealiseerd en nog steeds actueel.  Volstaat 
een nieuwe kaft er om en zijn we dan klaar voor 2015/20?
Ja en nee.  Vooral in de laatste jaren is er een grote verandering 
opgetreden in het kooppatroon van de consument. Niemand 
twijfelt er aan dat dit gewijzigde gedrag zich versneld zal door-
zetten. Dit zal met grote gevolgen gepaard gaan voor met name 
de detailhandel. In kleine kernen, en daar heeft Drimmelen er 6 
van, zijn grote verschuivingen te verwachten. De 30% overcapa-
citeit waar minister Kamp over spreekt, lijkt ook voor Drimme-
len reëel. Een nieuwe kaft om het rapport kan dus wel, maar dan 
wel met de toevoeging urgent/spoed. Wat houdt spoed in? Al-
leen praten heeft geen zin. Het CDA vindt het van belang dat er 
kaders worden gesteld waarbinnen de ondernemers ook gaan 

Wil je een shoot cadeau geven? René heeft hiervoor bonnen 
met „Fotoshoot Tegoed”. 
De fotostudio is open op afspraak.  Vragen? Neem gerust vrij-
blijvend contact op. 
René Schotanus | fotostudio. Koetshuis Hoofdstraat 16.  
4844 CE  Terheijden.  T 076 593 17 44;  M 06 102 893 22
E info@reneschotanus.nl; www.reneschotanus.nl

LIJST HARRY BAKKER  TROTS OP 
BEHAALD RESULTAAT

Vorig jaar tijdens de kermis in Made was het toch wel heel apart 
dat er e-sigaretten,  met of zonder nicotine (shisha-pen),  gewon-
nen konden worden en…. zonder dat er om legitimatie gevraagd 

werd. Uitleg was er al evenmin. 
Jonge kinderen, wel te verstaan 
rond de 12 jaar, liepen dan ook 
door Made met een e-sigaret of 
shisha-pen. Lijst Harry Bakker 
schrok daar toch behoorlijk van 
en diende toen vragen in gericht 
aan de verantwoordelijke por-
tefeuillehouder. Of het college 
hiervan op de hoogte was en of 
het college bereid was actie te 
ondernemen. In de beantwoor-
de vragen onderschreef het col-
lege toch wel de ernst hiervan 
en er is dan ook toegezegd dat 
deze e-sigaretten en/of shis-
ha-pennen niet meer op de ker-
mis gewonnen mogen worden!  
Trots op dit resultaat. De 

jeugd van de gemeente Drimmelen wordt hier niet meer 
aan blootgesteld. Onze vreugde wordt nog groter.  Afge-
lopen week is er ook door de Tweede Kamer besloten 
dat alle e-sigaretten onder de 18 jaar verboden gaan wor-
den. Daar is Lijst Harry Bakker nog contenter mee! Zouden 
onze gestelde vragen in Den Haag terecht gekomen zijn? 
Een ander punt waar wij trots op zijn is dat, na een half jaar 
uitstel, afgelopen donderdag in de Raad het voorstel voor Hulp 
bij Huishouden is aangenomen.  Want het gaat nu wel tijd wor-
den om ook in onze gemeente Drimmelen dit nieuwe beleid, 
wat landelijk doorgevoerd wordt, in te gaan zetten. Een landelijk 
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      SCHELLEKENS 
DIERBENODIGDHEDEN 

Volg ons op facebook 

U KUNT ER TERECHT VOOR: 

HOND – KAT – KNAAGDIEREN – VOGELS – 
VISSEN – REPTIELEN/AMFIBIEËN 

  KIPPEN -  SCHAPEN – GEITEN – PAARDEN 
ROOFVOGELS – KRAANVOGELS - 

WATERVOGELS 

LET OP:    16 & 17 APRIL   GESLOTEN  

I.V.M. MUZIEKBEURS FRANKFURT 

 

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 

Dorpsstraat 2   Wagenberg 
06 - 518 345 78 
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LEZERS IN DE PEN

OPROEPEN
ondernemen. Dat kan pijn doen als het ruimtelijke ordening be-
treft.  Waar wel en waar niet is dan een eerste goede stap. 

Voor 2015 zijn er diverse mo-
menten waarop centrum visies 
op kernen en bijbehorende de-
tailhandel/locaties aan de orde 
komen in informatie en opinie. 
Het CDA zal de insteek ver-
woorden van samenhang op 
deze onderdelen en luisteren 
naar de ondernemers hoe ze in 
de toekomst willen ondernemen 
in de nieuwe wereld van de digi-
tale mogelijkheden. 

Ton Voorheijen, CDA Drimmelen

KOLLUM
“Je hebt nu voor jezelf gekozen, rust nu maar uit”

Vorige week was ik op de fitness. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam, hou ik mezelf steeds voor. Na wat kort warm 
draaien nestel ik mij in een toestel wat er voor moet zorgen dat 
mijn buikspieren weer op de goede volgorde komen te liggen,  
in plaats van over en door elkaar. Mijn “sleutel” geeft aan serie 1, 
nog 15 te gaan. Met inspanning probeer ik aan mijn ontspanning 
te komen. Tegenover mij zit een toch nog jonge man.  Al kun je 
dat al snel zeggen als je zelf 55 bent. Ook hij is in gevecht met een 
toestel waarbij bij hem de rug aandacht krijgt.  Wat mij opvalt is 
dat na elke 5 bewegingen zijn hand in de zak van zijn sportbroek 
verdwijnt. Een glimmend blauw mobieltje vraagt even zijn volle-
dige aandacht. Druk sms’end, whats append worden berichten 
over en weer de wijde wereld ingezonden. Haast schuldig geeft 
hij zich even later weer over aan het toestel. Het alleen al kijken 
naar deze sportman en diens onrust kost mij moeite. Na wel-
geteld een half uur is hij, net zo snel als hij gekomen was, weer 
vertrokken. Mij en al de andere sporters zwetend achterlatend. 
Drie dagen later ben ik in het bos De Vrachelse Heide. Bezig 
met de voorbereidingen van weer een  Veld-TOER-tochT voor 
de  Wielerverenging  Terheijden. Langs de kant van de weg stopt 
een grijze Peugeot waar een gezin, althans een man, vrouw en 
twee kinderen uitstappen. De man herken ik als mijn sportge-
noot van de fitness.  Was niet zo moeilijk hij heeft een mar-
kant gezicht en had een glimmend blauw mobieltje in zijn hand. 
‘’Zo kinders, gaan we lekker een stuk wandelen voordat we aan 
de pannenkoeken beginnen’’ houdt hij zijn kroost voor ogen. 
Zijn rechterhand druk doende om het toestel van impulsen te 
voorzien om contacten te onderhouden,  alvorens het tegen zijn 
rechteroor gehouden wordt.  Alsof deze man een zandloper bij 
zich heeft, exact een half uur later komt het gezelschap weer 
aanlopen. Moeder met links en rechts een kind aan de hand en 
hij met zijn mobieltje in de hand. Op naar het restaurant.
Afgelopen week kwam ik weer voor mijn sixpack bij de sport-
school.  Wat mij na een uur opviel was dat onze “handy” man 
niet binnen was. Daarnaar gevraagd aan het toezicht houdende 
meisje zei ze me:  “Die is er niet en zal ook wel niet meer komen 
ook. Gisteren stond hij in krant. Ben zijn naam vergeten maar 
die eerste regel krijg ik niet meer uit mijn hoofd.”  Wat stond er 
dan?, vraag ik belangstellend maar eigenlijk gewoon nieuwsgierig.
“Je hebt nu voor jezelf gekozen, rust nu maar uit”
Als er ooit iets binnenkomt om in te zien dat er leven is voor 
de dood, dan is het zo’n moment.
G-en-IED van Dorst.

OPSPORING  VERZOCHT

Bij de zwerfvuilraapactie van 
Heemkundekring De Vlasselt, 
genaamd  “Aan je heem kun 
je wat doen”, heeft een aantal 
leden enthousiast en met veel 
plezier de voorjaarsschoon-
maak gedaan in een groot deel 
van  Terheijden.
Op die middag is er een horlo-

ge en een zilveren armbandje gevonden in de sloot en uit het 
water gevist. Het wonderlijke was dat het horloge nog liep en 
zelfs precies bij stond.  Wim van Est zou vragen:  Is het een 
Pontiac?
Die middag hebben we ongeveer 20 vuilniszakken met  zwerfvuil 
bij elkaar geraapt. 
Om de waardevolle spullen op te halen kun je contact opnemen 
met  076-5934770.
Langs deze weg willen we de fanatieke vuiloprapers hartelijk 
bedanken voor hun inzet.  Terheijden is weer een stukje schoner.
Namens Heemkundekring De  Vlasselt, Johan Bax

COLLECTE KINDERHULP

In de week van 12 april bellen de collec-
tanten van de Kinderhulp weer bij u aan 
voor een donatie. Het fonds Kinderhulp 
is er om kinderen te helpen die buiten de 
boot vallen en niet mee kunnen doen met 
leeftijdsgenoten. Helaas groeien 400.000 
kinderen in ons land op in armoede. Kin-
derhulp helpt deze kinderen op een hele 

praktische en kindgerichte manier.  Bijvoorbeeld door een 
tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een weekje 
kamperen of zwemles mogelijk te maken.  Mocht u een actie-
vere bijdrage willen leveren door ook in uw buurt of straat te 
collecteren, neemt u dan contact op met de coördinatrice voor 
Terheijden,  Tiny van den Broek,  tel.nr.  06 17340841.

KBO-BRABANT ROEPT KANDIDATEN OP 
VOOR PROEFPROCES 

Discriminerende voorwaarden voor 
ouderen bij persoonsgebonden bud-
get Zorgverzekeringswet
Ouderen die onder de Zorgverzekering-
wet aanspraak maken op een persoonsge-

bonden budget (pgb) kunnen hun aanvraag afgewezen zien om-
dat hun beperkingen  het gevolg zijn van ‘normale ouderdoms-
processen’. KBO-Brabant roept in die zin benadeelde senioren 
op zich te melden. Samen met Yuris Rechtshulp uit Tilburg wil 
KBO-Brabant een proefproces steunen om deze discriminatie 
van ouderen aan de kaak te stellen.
Minister Schippers (VWS) werkt aan een wijziging van de Zorg-
verzekeringswet waarin wordt bepaald dat zorgverzekeraars 
ook na 2015 het ‘Zorgverzekeringswet persoonsgebonden 
budget’ (Zvw-pgb) moeten aanbieden.  De exacte tekst van het 
wetsvoorstel komt beschikbaar na advisering door de Raad van 
State.  Vooruitlopend hierop hebben de Minister en Staatsse-
cretaris echter al bestuurlijke afspraken gemaakt met Zorgver-
zekeraars Nederland en belangenvereniging Per Saldo over de 



23

voorwaarden waaraan een aanvraag voor een Zvw-pgb moet 
voldoen. KBO-Brabant heeft deze afspraken nauwkeurig onder-
zocht en vastgesteld dat zorgverzekeraars een pgb onder meer 
mogen weigeren als sprake is van functiebeperkingen veroor-
zaakt door ‘normale verouderingsprocessen’. In hun polis 2015 
hebben de zorgverzekeraars deze voorwaarden reeds opgeno-
men. Volgens KBO-Brabant betekent dit dat ouderen niet de-
zelfde rechten hebben als andere verzekerden en dat is naar de 
mening van deze belangenvereniging van senioren onacceptabel. 
Overeenkomst met verzekeraars
De nieuwe regels over het Zvw-pgb zijn het gevolg van de wij-
zigingen in het zorgstelsel. Sommige onderdelen van de oude 
AWBZ-zorg –waaronder de wijkverpleging– worden nu gele-
verd door zorgverzekeraars. Met de verzekeraars is afgespro-
ken dat die zorg niet alleen in natura maar ook via een pgb 
moet kunnen worden verkregen. Dat geldt voor elke verzeker-
de, maar voor ouderen zijn nadere voorwaarden gesteld.  Toch 
waren de ouderenbonden geen partij bij de bestuurlijke afspra-
ken die Minister Schippers en Staatssecretaris  Van Rijn hierover 
hebben gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo. 
KBO-Brabant heeft Minister Schippers dan ook  aangesproken 
over de voorwaarden waaraan ouderen moeten voldoen en 
over de uitsluitende werking die deze voorwaarden voor vele 
ouderen inhouden. De Minister heeft geantwoord dat het niet 
zo is dat ouderen ongelijk worden behandeld, maar dat zij wil 
voorkomen dat verzekerden een pgb-voorziening aangepraat 
krijgen terwijl ze niet in staat zijn de verantwoordelijkheid daar-
voor te nemen. “Een kwalijke redenering”, zegt Wilma Schrover 
van KBO-Brabant, “want waarom zouden mensen met normale 
ouderdomsverschijnselen ineens niet meer in staat zijn verant-
woordelijkheid te nemen voor hun financiën?  Wat moet wor-
den verstaan onder ‘normale’ ouderdomsverschijnselen? Wan-
neer ben je eigenlijk oud? En waarom wordt diezelfde redene-
ring niet gevolgd bij andere leeftijdscategorieën? Let wel, wij zijn 
beslist voorstander van het Zvw-pgb, maar wel voor iedereen!”.
Oproep aan senioren
Volgens KBO-Brabant blijkt uit de bestuurlijke afspraken tussen 
het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Per 
Saldo dat partijen het verstrekken van een pgb aan ouderen 
voor wijkverpleegkundige zorg eigenlijk zoveel mogelijk wil-
len voorkomen. Zorgverzekeraars zullen dan ook elke weige-
ringsgrond, zoals die van de ‘normale verouderingsprocessen’, 
aangrijpen om aanvragen Zvw-pgb door ouderen af te wijzen. 
Dit is des te schrijnender omdat álle zorgverzekeraars deze 
voorwaarde hebben opgenomen in hun polisvoorwaarden 2015. 
Hoewel Minister Schippers dat wel suggereert, is er geen mo-
gelijkheid om over te stappen naar een zorgverzekering die wel 
voorziet in een Zvw-pgb bij beperkingen als gevolg van ouder-
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kinderen gaan elke dag andere sport- en spelactiviteiten onder-
nemen met hun team. Elk team heeft twee begeleiders die hun 
team aansturen, motiveren en vooral enthousiasmeren. Elke dag 
is anders en staat bol van de activiteiten. De eerste dag staat 
in het teken van teambuilding waarbij op locatie springkussens 
aanwezig zijn, sportspellen, spelkussens en nog veel meer.   Dag 
twee en drie zijn met veel water, plezier en survival. Dag vier is 
altijd de dag waar de kinderen al lang naar uitkijken: de fietsdag, 
waarin de kinderen op de fiets naar Breda gaan en allerlei leuke 
activiteiten gaan ondernemen. De laatste dag staat in het teken 
van sport en kunnen de kinderen kiezen uit allerlei sportclinics 
en oefenen we voor de eindshow voor de ouders in Café Ons 
Thuis. Kortom, een week bomvol leuke sport- en spelactiviteiten 
voor kinderen.  De week is zo’n succes door de enthousiaste 
vrijwilligers, betrokken ondernemers en sponsoren en natuurlijk 
de kinderen.
De week kost € 89,-  
per deelnemer. Doen uit 
uw gezin meerdere kin-
deren mee,  dan is dat 
voor het tweede kind  
€ 69,- en voor een der-
de kind € 49,-. De kin-
deren krijgen een sport-
shirt, eten en drinken 
en erg veel gave nieuwe 
activiteiten. Dus schrijf 
uw kind snel in via www.
summersportsweek.nl 
zodat uw kind een su-
per laatste week van de zomervakantie kan meemaken.

GRATIS GELD VOOR ROS-D

Ja, dat kan! U mag geld geven aan de Re-
gionale Omroep Stichting Drimme-
len (ROS-D) of uw favoriete vereniging, 
stichting of club in onze regio en dat geld 
komt niet uit uw portemonnee!  U mag 

als het ware ‘strooien’ met geld van de Rabobank.
Het gaat om maar liefst € 50.000,- wat de Rabobank Amer-
streek wil geven aan de stichtingen, verenigingen, etc. in de eigen 
regio.  En de leden van de bank mogen bepalen naar welke stich-
ting het gaat: u dus!
Iedereen die lid is van de Rabobank kreeg vlak 
voor 2 april van deze bank per post een unieke 
code opgestuurd en daarmee kunt u op inter-
net inloggen (www.dichterbijamerstreek.nl) om 
vervolgens maximaal 5 stemmen uit te kunnen 
brengen. Alle deelnemende verenigingen staan 

domsverschijnselen.
Senioren die zelf de regie willen houden over de invulling van 
hun wijkverpleegkundige zorg, maar hun aanvraag Zvw-pgb af-
gewezen zien op grond van ‘normale verouderingsprocessen’, 
worden opgeroepen zich zo spoedig mogelijk na ontvangst van 
de afwijzing te melden bij KBO-Brabant (mpette@kbo-brabant.
nl). KBO-Brabant wil namelijk samen met zijn partner Yuris 
Rechtshulp uit Tilburg de gedupeerde aanvrager ondersteunen 
in een gang naar de rechter om de bestuurlijke afspraken die 
hun beslag hebben gekregen in de polissen van zorgverzekeraars 
te laten toetsen op discriminatoire voorwaarden. “Samen staan 
we sterk en met een gezamenlijke actie hopen we dit ondoor-
dachte beleid terug te draaien, desnoods via de rechter”, aldus 
de directeur van KBO-Brabant.
Achtergrond: het persoonsgebonden budget in de Zorg-
verzekeringswet
Mensen met een zorgbehoefte kunnen sinds 1 januari 2015 een 
beroep doen op verschillende instanties.
•	 De gemeente is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
ondersteuning thuis in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).
•	 Het rijk is verantwoordelijk voor uitvoering van de 
Wet langdurige zorg ( Wlz). Daarbij is sprake van zware zorg, 
veelal 24 uur per dag.  Die kan, maar dat hoeft niet, plaatsvinden 
in een instelling.
•	 De zorgverzekeraars zijn op basis van de Zorgverzeke-
ringswet verantwoordelijk voor medische kosten.
Al deze zorg kan naar keuze in natura (als een voorziening of 
(hulp)middel) geboden worden of in de vorm van een persoons-
gebonden budget (pgb). Bij een pgb kan de zorgvrager zelf zorg 
inschakelen, waarbij (een deel van) de kosten worden vergoed. 
Zorgverzekeraars moeten op basis van de voorgestelde wijzi-
ging van de Zorgverzekeringswet ook de wijkverpleging,  die valt 
onder de basis-zorgverzekering, als pgb aanbieden.  Zorgvragers 
kunnen dan zelf bepalen van wie zij de verpleegkundige hulp 
willen ontvangen. Dat kan een informele zorgverlener zijn,  maar 
ook iemand die toch al aan huis komt om andere ondersteuning 
te bieden.

SUMMER SPORTS WEEK 2015 
Je kunt weer inschrijven!!

Ook dit jaar is er weer de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan 
Summer Sports Week.  Dit is DE 
kindervakantie week voor kinde-
ren (groep 5t/m 8) uit Terheijden 
en Wagenberg. Na twee erg suc-
cesvolle edities, waaraan in 2013 
50 kinderen deelnamen en in 2014 

80 kinderen, mikken we dit jaar op 100 deelnemers. Je kunt je 
inschrijven via www.summersportsweek.nl. Ben er snel bij want 
vol=vol. Momenteel zitten we al op bijna 50 inschrijvingen.
U zult zich nu afvragen wat ze allemaal gaan doen die week.  De 





26

en te ontvangen. De verbinding 
bestond uit een bovengrondse 
telefoonlijn tussen het tele-
graafkantoor in Breda en het 
postkan toor in Terheijden. Het 
postkantoor was destijds ge-
vestigd ten huize van Pieter 
Welten, nu Raadhuisstraat 8 
en werd hiermee ook Rijkste-
legraafkantoor. Zo leerde men 
hier de telefoon kennen.
Voor het verzenden van een 
tele gram ging men naar het 

postkantoor waar de boodschap dan werd doorgebeld,  men 
zei “doorgeseind”, naar het telegraafkantoor in Breda. Elk bin-
nengekomen bericht werd op een speciaal formulier, het te-
legram, geschreven en bij de geadresseerde bezorgd door de 
telegrambesteller. Dat was destijds Jan de Hoogh, die woon de 
op het tegenwoordige adres Raadhuisstraat 63.  Bij  hem in huis 
was een zogenaamde “schel-inrichting” aangelegd (een speciale 
bel) en verbonden met het postkantoor.  Was er een telegram 
aangekomen, dan kon De Hoogh worden “gescheld” (gebeld).  
Voor het bezorgen van een tele gram buiten de bebouwde kom 
van het dorp mocht hij 10 cent bezorgloon vragen.  Wagenberg 
volgde spoedig daarna met het “Hulpkantoor voor Posterijen 
en Tele graphie”, dat destijds gevestigd was in de Brouwerijstraat 
op nr. 4. Kantoorhouder daar was Jan de Jongh, maar iedereen 
kende hem als “Jantje de Post”. In zijn huis rinkelde op 12 no-
vember 1891 voor het eerst de telefoon.  Vanaf toen was ook 
Wagenberg telefonisch bereikbaar. De genoemde heren waren 
in gemeentelijke dienst met een aanstelling als “telephonist”.
Wordt vervolgd –  Johan van der Made

VOORLEESPRET
in bibliotheek Terheijden 
 

Onder de titel ‘Voorleespret’ 
wordt er op  vrijdag 10 april,  8  
mei en 12 juni van 15.30 tot 16.00 
uur  voorgelezen in bibliotheek 
Terheijden. Peuters kunnen samen met hun ouders of begelei-
ders genieten van een leuk verhaal. 
Voorleeshalfuurtje
Het voorleeshalfuurtje begint om 15.30 uur in bibliotheek  Ter-
heijden (Polderstraat 108).  Aanmelden is niet nodig en ‘Voor-

daar vermeld (dus ook ROS-D) en u mag maar liefst twee stem-
men geven aan ROS-D. Dan hebt u er natuurlijk nog 3 over voor 
uw andere favoriete clubs.
Deze Rabobank Clubkas Campagne zet de deuren van haar 
‘stemlokaal’ op internet open t/m dinsdag 14 april.  Na deze 
stemperiode worden de stemmen geteld.  Het bedrag van 
€ 50.000,- wordt gedeeld door dit aantal stemmen en dat be-
paalt wat elke stem waard is.
Dat was vorig jaar maar € 5,- per stem!  Als dat nu weer zo is, 
kunt u dus ROS-D zomaar € 10,- schenken en uw beurs blijft 
dicht!
ROS-D bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers die zor-
gen voor een maandelijkse uitzending (dagelijks herhaald) met 
nieuws, informatie etc. uit de eigen regio. Daarnaast verzorgt 
ROS-D live-uitzendingen via tv (Ziggo-kanaal 43) tijdens diverse 
festiviteiten en gebeurtenissen. Met uw stem bij de Rabobank 
Clubkas Campagne kunt u ons steunen dit werk voort te zetten!
Geïnteresseerd in onze omroepstichting? Misschien wilt u eens 
een kijkje komen nemen op een van onze opnamedagen? Dat 
kan: u bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op 
onze website www.ros-d.nl, waar u al onze uitzendingen ook 
terug kunt kijken.
Zet u het even in uw agenda:  2 x stemmen op ROS-D voor 14 
april op www.dichterbijamerstreek.nl
ROS-D dankt u alvast voor ‘uw’ donatie!

UITNODIGING  GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN DOOR HET ORANJE COMITÉ

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle ge-
decoreerden in de kern  Terheijden, samen met 
hun partner, uit voor de Koningsdagbijeen-
komst 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.

AL 125 JAAR TELEFOON (2) 

De tweede letter van P.T.T. duidde op telegrafie. Telegra feren 
was toen het overbrengen van berichten. Tele = ver en grafe-
ren = schrijven. Een per tele graaf overgebracht bericht was een 
“telegram”. Die mogelijk bestond vanaf het midden van de 19e 
eeuw door middel van een telefoon. De telefoon werd toen 
“spreektelegraaf” genoemd. In 1890 was het ook in  Terheijden 
mogelijk geworden om recht streeks telegrammen te verzenden 

EN TOEN GEBEURDE....

VAN  ALLES  WAT
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leespret’ is zowel toegankelijk  voor bibliotheekleden als niet-le-
den. 
Goed  voor de ontwikkeling
Voorlezen is niet alleen leuk,  maar speelt ook een belangrij-
ke rol in de ontwikkeling van kinderen. In de eerste plaats is 
voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren 
nieuwe woorden en ze leren hoe een goede zin opgebouwd 
is. Door met kinderen te praten over het boek worden zij ook 
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.  Daarnaast leren 
zij goed te luisteren en trainen daarmee hun concentratiever-
mogen.  Het stimuleert de fantasie en afhankelijk van het on-
derwerp van het boek leren kinderen ook veel van de wereld 
om zich heen. Genoeg redenen om op vrijdagmiddag naar de 
bibliotheek te komen!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten 
van en voor Drimmelen en omgeving waarbij 
actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden.  Hebt u 
een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doelein-
den? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Kloveniersgilde St.  Antonius Abt

De opening  van het nieuwe 
seizoen van Kloveniersgilde St.  
Antonius  Abt  Terheijden was 
een schot in de roos. Met heel 
veel toespraken, cadeautjes en 
gezelligheid opende Hoofdman 
Piet van Geffen op 13 maart jl 

het nieuwe seizoen. Gepast respect was er voor het onlangs 
overleden gildelid Leo van den Bogaert. Uitgebreid werd er 
aandacht besteed aan de 2 kampioenen van het gilde, te weten 
Robert van Oosterhout en  Arjen Bollebakker.  Al met al een ge-
moedelijke en goed geslaagde dag, die passend werd afgesloten 
met uit volle borst meegezongen Gildeliederen.

Workshops Tafeltennis In 
Hooge Zwaluwe
Tafeltennisvereniging Die Mee-
de gaf dit jaar weer een aantal 
workshops tafeltennis op BSO 
De Schittering in Hooge Zwa-
luwe. Bewegen is goed voor 

iedereen en dit soort initiatieven helpt om de jeugd aan het 
bewegen te krijgen. Er was aardig wat belangstelling voor deze 
workshops. Loes van Zwieten,  Ad van Dijk en Kees van der 
Maden gingen op 5 maart een kijkje nemen en maakten een 
impressie voor u. 
Lentebeelden

De lente is weer in het land. 
Lammetjes dartelen rond in 
de wei en de vogels bouwen 
vlijtig aan hun nesten.  Ad van 
Dongen trok erop uit en legde 
fraaie lentebeelden voor u vast. 

RIJBEWIJS KEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
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kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 16 april en 
15 mei in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Tarief: Seni-
oren € 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.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Veranderingen Hulp bij 
het Huishouden
Het krijgen van hulp bij het 
huishouden (HbH1) wordt 
vanaf 1 juli 2015 een algemene 
voorziening. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. 
Een algemene voorziening betekent dat iedereen er gebruik van 
kan maken. De openbare bibliotheek en het openbaar vervoer 
zijn bijvoorbeeld ook openbare voorzieningen. Iedereen kan er 
gebruik van maken. Wel betaalt de één meer voor een abonne-
ment dan de ander. Zo ook bij Hulp bij het Huishouden: vanaf 1 
juli kunnen mensen met een beperking, die hulp nodig hebben 
bij het huishouden, een financiële bijdrage aanvragen. De hoogte 
van die bijdrage kan verschillen. Dit is afhankelijk van de situatie 
en het inkomen van de aanvrager.
Inwoners die nu hulp bij het huishouden krijgen via de gemeen-
te, kregen deze week een brief over de veranderingen. Met deze 
inwoners wordt binnenkort een afspraak gemaakt voor een ge-
sprek thuis. Zo bespreken zij samen met de gemeente welke 
hulp nodig is en wat de kosten daarvan zijn. Na het gesprek krij-
gen zij een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. 
Vervolgens geldt een overgangsperiode van drie maanden.  Voor 
inwoners die ondersteuning krijgen bij de organisatie van het 
huishouden (HbH2) verandert er voorlopig niks.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Wmo-loket van de gemeente via telefoonnummer 140162.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Zeggelaan 9 t/m 31 (W-2015-0131): Het kappen van 
vier Noorse Esdoorns t.b.v. actieve toegankelijkheid trottoir.
Terheijden, Zwanenstrek 22 (4844 SW) (W-2015-0128): Het 
plaatsen van een carport en het aanleggen van een in-/uitrit.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bergen 61 (4844 EM) (W-2015-0086): Het kappen 
van twee populieren op het voorerf.
Wagenberg, Hoevenseweg 22A (4845 PD) (W-2015-0004): Het 
verbouwen van een jongveestal.
Wagenberg, Wagenstraat 92 (4845 CX) (W-2015-0075): Het 
uitbreiden van de woning.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veil-
igheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met bewoners, 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: @LilianDrim-
melen. Via twitter kunt u ook de wijkagent Daphne van den Beu-
ken @wa_gbergdrim04 volgen.
Bijeenkomst over Alert Drimmelen
Burgemeester Gert de Kok stelde dinsdag 31 maart tijdens een 

GEMEENTE
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bijeenkomst over Alert Drimmelen de 
website www.alertdrimmelen.nl officieel 
operationeel.  Afgelopen weken draaide 
de website al voor Terheijden. Vanwege 
het grote succes is de site nu uitgerold 
naar alle dorpen. Op de website kunt  u 
zien in welke straat een Alert Drimme-
len-groep actief is. U kunt zich via de web-

site aanmelden of een groep opstarten. Op de site staan de spel-
regels, wat een de rol is van de contactpersoon en van een lid 
van Alert Drimmelen.
Tijdens de informatieavond is aandacht besteed aan het her-
kennen van een verdachte situatie, het belang van het eerst in-
formeren van de politie en daarna de Whatsapp-groep. Bij situ-
aties waar de verdachte nog aanwezig is, mag u 112 bellen (112 
daar vang je boeven mee). In andere gevallen belt u 0900 8844. 
Daarnaast is er gesproken over de samenwerking met de  Vlie-
gende Brigades.
Wilt u een Alert Drimmelengroep opstarten in uw straat, dan 
kunt u bij de gemeente flyers met informatie krijgen. De flyers 
kunt u huis-aan-huis verspreiden. Bewoners kunnen zich bij u 
melden.  U kunt een Whatsapp-groep maken en de buurtbewo-
ners toevoegen. Graag aan de coördinator Dorpsgericht werken 
doorgeven als u een nieuwe groep heeft opgestart. Dit kunt u 
doen via llambrechts@drimmelen.nl. 

GEMEENTE  WIL  MOLEN  OVERDRAGEN 
aan Stichting Molen de Arend Terheijden

Het college van burgemeester en wethouders wil de molen de 
Arend  voor het symbolische bedrag van € 1,- overdragen aan 
de stichting Molen de Arend Terheijden. Door de overdracht 

aan de stichting heeft de gemeente een goede oplossing gevon-
den voor het beheer en behoud van de molen. De gemeente 
bespaart hiermee zelf jaarlijks € 30.000,-  aan kosten voor on-
derhoud.  
In 2012 heeft de gemeenteraad bij de kerntakendiscussie 
besloten om gebouwen af te stoten waarin geen gemeentelijke 
hoofdtaak plaatsvindt. Dit om te bezuinigen op kosten voor on-
derhoud. Molen de Arend in Terheijden was één van deze af te 
stoten gebouwen. 
Begin 2013 is er een verkennend gesprek geweest met de toen-
malige molenaar over de toekomst van de molen. Begin 2013 is 
er gestart met de oprichting van een stichting voor overname 
van de molen en in november 2013 is de stichting opgericht. 
Deze stichting heeft een ondernemersplan opgesteld. Er is in-
middels een nieuwe molenaar die de molen en de winkel wil 
uitbaten.
Voor de overdracht heeft de gemeente begin 2014 de totale 
onderhoudstoestand laten opnemen. De gemeente heeft dit 
gebruikt voor het aanvragen van een restauratiesubsidie bij de 
provincie. De gemeente draagt de al ontvangen subsidies voor 
restauratie van € 120.000,-, samen met een eenmalig bedrag van 
€ 70.000,-, over aan de stichting. Hiermee kan de molen een 
duurzame doorstart maken. De stichting kan met dit bedrag de 
restauratie laten uitvoeren,  het onderhoud voor het eerste jaar 
en de overdrachtskosten betalen.  
Het voorstel van het college staat op  23 april 2015 op de agen-
da van de gemeenteraad.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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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 11 april: GEEN  VIERING.
Zondag 12 april 11.00 uur: Eerste H. Communieviering.  
Eucharistieviering  met extra collecte. Voorgangers pastoor J. 
Demmers en past. werker H. Geppaart.
Maandag 13 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 18 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger 
pastoor J. Demmers - Anthony Singers.
Maandag 20 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat  nr. 2  is alleen geopend  
op dinsdag- en  vrijdagochtend van  9.30 tot 12.00 uur,  tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact 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, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR, Terheijden 
tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 12 april 2015, 10.00 uur: ds.  T. van Prooijen. Diaco-
niecollecte: Focus on Education.  Locatie het Witte Kerkje
Zondag 19 april 2015, Regiodienst van De Vier Kring, 
10.00 uur: ds. J. W.  Allewijn. Diaconiecollecte: Gezamenlijk pro-
ject  Voedselbank. Locatie Protestantse Kerk te Drimmelen, 
Herengracht 28

LENTECONCERT  VOOR  STICHTING 
DAPPERE  NOOR
Mades Mannenkoor en Orkest Familie  Van Geel 
bundelen muzikale krachten

U heeft ongetwijfeld al veel ge-
lezen en gehoord over Stichting 
Dappere Noor. Deze stichting is 
opgericht om Noor van Geel te 
helpen met haar gevecht tegen 
haar neuroblastoom. Ook het Ma-
des Mannenkoor en Orkest Fami-
lie van Geel (OFVG) dragen Noor en haar familie een warm 
hart toe en willen graag in actie komen voor Stichting Dappere 
Noor. Muziek steunt, biedt troost en afleiding. Daarom hebben 
het Mades Mannenkoor en het jubilerende OFVG de handen in-
een geslagen en een lenteconcert georganiseerd.  Op zondag 19 
april bent u allen van harte uitgenodigd om te komen genieten 
van dit bijzondere concert. Het Mannenkoor en OFVG zullen 

zowel samen als afzonderlijk hun nummers ten gehore bren-
gen.  Wellicht weet u nog dat zij enkele jaren geleden al samen 
gemusiceerd hebben tijdens de Oudjaarsmis. Deze samenwer-
king werd destijds met veel enthousiasme ontvangen door het 
publiek! Daarom hebben zij nu de kans gegrepen om opnieuw 
samen te komen t.b.v. Stichting Dappere Noor.  Voor slechts € 
5,- kunt u dit lenteconcert bijwonen in De Korenbeurs te Made. 
De Korenbeurs verzorgt gratis een kopje koffie voor u en Echte 
Bakker Van der Steen wat lekkers erbij. Zij werken hier belan-
geloos aan mee zodat we de kosten laag kunnen houden en alle 
entreegelden ten goede kunnen komen aan Stichting Dappere 
Noor. Hopelijk brengen we het noodzakelijke verblijf in  Ameri-
ka hiermee weer een stapje dichterbij.  
Kom allen genieten van prachtige nummers zoals The Exodus 
Song en Conquest of Paradise! Na afloop van het concert zal 
het zogeheten “kleine orkest” van de familie van Geel nog en-
kele nummers ten gehore brengen. Hou ook onze Facebook 

IETS VERDER VAN DE TOREN



31

pagina in de gaten voor aanvullende informatie. 
Zondag 19 april. Zaal open 14.00 uur. Aanvang concert 14.30 
uur.  Entree € 5,-  (incl. koffie). Kinderen tot 16 jaar gratis. 
http://dappere-noor.nl/; www.facebook.com/orkestfamilievan-
geel

VOOR  MEER  BEGRIP EN KENNIS  
OVER DOOFBLINDHEID
Tien organisaties gaan samenwerken

Ongeveer 40.000 mensen in 
Nederland horen én zien niet 
goed. Net als iedereen willen 
zij zelfstandig wonen, onderwijs 
volgen, werken en genieten in 

hun vrije tijd. Dat kan ook, maar wel is het belangrijk dat ook 
anderen weten wat doofblindheid is, welke mogelijkheden er 
allemaal zijn en welke ondersteuning er is voor deze mensen.  
Om te zorgen voor meer kennis en begrip en betere participa-
tie, lanceren tien specialistische organisaties op dit gebied samen 
´Oog en Oor voor Talent´. 
Gebrek aan kennis
De term doofblindheid roept vaak vragen op.  Maar weinig men-
sen weten wat het betekent om minder of niet te horen én zien. 
Ze denken bijvoorbeeld onterecht dat er maar weinig mogelijk 
is als je minder of niet hoort én ziet. Het gebrek aan kennis in 
onze samenleving staat mensen met doofblindheid in de weg. 
Ze worden bijvoorbeeld niet begrepen of betrokken door an-
deren of niet naar de juiste zorg doorverwezen. Dat komt de 
participatie niet ten goede. Tijd voor verandering, vinden tien 
specialistische organisaties op dit gebied.
Campagne:  ‘Elkaar ontmoeten’
Door heel Nederland organiseren de samenwerkende organi-
saties lokale activiteiten, met als campagnethema: ‘Elkaar ont-
moeten’. Mensen met doofblindheid laten hun talenten zien en 
gaan in gesprek met bijvoorbeeld mensen uit hun wijk, onder-
nemers en professionals van gemeenten, organisaties en scho-

len. Op vrijdag 10 april organiseert 
Kentalis, een van de organisaties, bo-
vendien een symposium over commu-
nicatie met mensen met doofblindheid. 
Dit is de officiële aftrap van Oog en 

Oor van Talent. Vijf promovendi van Marleen Janssen, de eni-
ge hoogleraar doofblindheid ter wereld, presenteren hun on-
derzoeksresultaten en gaan met de aanwezigen in gesprek. Op 
de ZieZo beurs, dé landelijke beurs voor iedereen die niet of 
niet goed kan zien, wordt ook aandacht gevraagd voor Oog 
en Oor voor Talent. Meer informatie over de campagne en 
de activiteiten is te vinden op www.oogenoorvoortalent.nl of 
via Twitter: @oenovt of Facebook: oog-en-oor-voor-talent. 

Ook voor gemeenten
Gemiddeld 100 mensen per gemeente horen én zien niet goed. 
Het initiatief Oog en Oor voor Talent richt zich daarom ook op 
gemeenten. Veel mensen met doofblindheid zijn voor zorgon-
dersteuning afhankelijk van de  Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO). Elke gemeente moet deskundigheid hebben 
op het terrein van doofblindheid om deze mensen adequaat te 
kunnen ondersteunen en door te verwijzen. Deze deskundig-
heid ontbreekt nu nog vaak.
Oog en Oor voor Talent
Oog en Oor voor Talent is een landelijk initiatief en zal meerdere 
jaren lopen. Elk jaar staat een ander thema centraal. In het eer-
ste jaar, 2015, wordt er vooral campagne gevoerd om aandacht 
te vragen voor de talenten van mensen die niet goed horen én 
zien. Het initiatief is een samenwerking tussen tien organisaties: 

Kentalis,  Barti-
méus, Kalorama, 
Oogvereniging, 
GGMD,  OTwee, 
Visio,  Helen
Keller Stichting, 
BBcoaching en 
Stichting Weten-
schappelijk On-
derzoek Doof-
blindheid
(SWODB).

Vierhandengebaren is een van de communicatie-
vormen voor mensen met doofblindheid

EXPOSITIE  ‘WATER’ 

Bezoek in Biesboschcentrum 
Dordrecht de expositie ‘Water’ 
van Studio 76. De nieuwe exposi-
tie bestaat uit schilderijen waarbij 
het thema  Water duidelijk naar 
voren komt. Ze zijn door verschil-
lende amateurschilders tot stand 
gebracht. Studio 76 is een vereniging van enthousiaste amateur-
schilders. In het atelier werken beginnende, maar ook ervaren 
schilders. Allen hebben een eigen ‘handschrift’. De diversiteit van 
schilderen is ook terug te zien in de kunstwerken. De expositie 
is  tot en met 30 juni 2015 te bezichtigen bij Biesboschcentrum 
Dordrecht aan de Baanhoekweg 53. Geopend van dinsdag tot 
met zondag. Kijk voor openingstijden op www.biesboschcen-
trumdordrecht.nl De toegang is gratis. Meer informatie over 
Studio 76: kijk op www.studio76dordt.nl. 

 

GEZOCHT: 
huurwoning voor net 
gezin, in Terheijden 
of Wagenberg voor 

ongeveer 1 jaar 
(vanaf juni) 

 

Tel. 06 12613586 
  

 

 

 

Wie kan en wil  
mijn videobanden 

omzetten naar Dvd's? 
Bij voorbaat bedankt! 

  

Anja van Rossum, 
Telefoon 076-5932243 
Mobiel 06-13164945 

 

 

Geen Rondom de Toren in uw brievenbus? Mail liesbeth@
rondomdetoren.nl of kwaliteit.roosendaal@axender.nl

of bel 076 5932137. Graag postcode en huisnummer erbij! 

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: 15-04-2015/Grijs: 22-04-2015
                     Wagenberg           Groen: 17-04-2015/Grijs: 10-04-2015
Ophalen oud papier  11-04-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 29-04-2015     
     Wagenberg: 01-05-2015

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

“CAFE  ONS  THUIS”
Bredaseweg 20 Terheijden

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

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

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

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

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

En natuurlijk zijn wij het juiste adres voor uw:

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

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

symposium, kraamborrel, netwerkmeeting,
  

Het “Ons thuis” gevoel.

www.cafeonsthuis.nl


