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Op weg naar de sloot, 
samen kikkers vangen 
(en natuurlijk weer vrij 
laten....).
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UITGAAN

KONINGSDAG  TERHEIJDEN

UITNODIGING GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN DOOR HET ORANJE COMITÉ

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle gedecoreerden in de 
kern Terheijden, samen met hun partner, uit voor de Konings-
dagbijeenkomst 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.

DODENHERDENKING IN 2015

Ofschoon het nog even duurt vooraleer het 4 mei 2015 is,  
wordt er achter de schermen toch al gewerkt aan het program-
ma voor die dodenherdenking in  Terheijden. 
Op de betreffende avond (maandag 4 mei) wordt het program-
ma u aangeboden in het R.K. kerkgebouw,  waarin die herden-
king om 19.00 uur begint. Voor alle duidelijkheid: het is geen 
kerkdienst. Er klinkt koraalmuziek, er zijn enkele sprekers en er 
is koorgezang.                                     
De dodenherdenking eindigt buiten bij de vrijheidsmuur, die 
staat op de hoek “Raadhuisstraat/Markstraat”. Gaarne nodigen 
wij u uit om bij de gehele herdenking aanwezig te zijn. Aan 
een ieder wordt dit jaar gevraagd om één bloem mee 
te brengen, die dan tijdens die herdenkingsdienst geza-
menlijk voor de muur weggelegd wordt.
Dagelijks staat er in de in de krant een artikel of er is een repor-
tage op de televisie, die gaat over oorlogsgeweld of over zelf-
moordaanslagen, ergens op onze wereld, denk hierbij maar aan 
Iran, Syrië, Irak, IS-leger enzovoorts……… Het is daarom nu 
een goed moment om een half uurtje stil te staan bij die oorlog 
waarin wij, of onze (voor)ouders, betrokken zijn geweest. Kom 

a.u.b. naar deze bijeenkomst.
Ook vragen wij alle inwoners van  Terheijden en Wagenberg om 
vanaf 18.00 uur tot 21.10 uur de nationale vlag halfstok te han-
gen. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Het organiserend comité.

VLUCHTWEG: HET PROGRAMMA

Veel is er al geschreven over het 
Vier-5 mei Event “Vluchtweg” dat 
georganiseerd wordt door Stich-
ting Drimmelen Connect! Het ver-
haal is duidelijk, de artiesten staan 
te popelen om te mogen optreden, de buitenopnames met de 
artiesten en beeld-, geluid- en toneelregisseurs zijn klaar, de vele 
geverfde koffers voor de “vluchtelingen” staan klaar, de machi-
neloods waar de live-uitvoeringen gaan plaatsvinden wordt ko-
mende week in gereedheid gebracht en tenslotte hebben we 
ook op het laatste moment de sponsoring sluitend gekregen. 
Alles bij elkaar een flinke klus die we met veel vrijwilligers en 
door de medewerking van alle pro-deo optredende artiesten 
en technici met veel genoegen uitvoeren. Wij verwachten met 
het herdenken op 4 mei en vieren van 5 mei tijdens het Vier-
5 mei Event, door en voor alle inwoners van Drimmelen en 
omstreken, onze bijdrage te kunnen en mogen leveren opdat 
we de oorlog van 70 jaar geleden niet vergeten en onze vrij-
heid kunnen behouden. Het niet vergeten zullen we onder de 
aandacht brengen door de verkoop van “vergeet-mij-nietjes” en 
vrijheid zullen we meedragen d.m.v. de vrijheidsvlam tijdens de 
wandelstoeten.
De door SOVAK De Vlindertuin en 
RSK Brabant gemaakte vilten ver-
geet-mij-niet-symbooltjes zijn te koop 
in alle dorpen. Wij hopen dat iedereen 
vanaf Koningsdag t/m 4 mei deze vilten 
vergeet-mij-nietjes wil gaan dragen, om 
op deze manier te laten zien dat we die 
verschrikkelijke periode van de Tweede 
Wereldoorlog niet mogen vergeten. De 
vilten symbooltjes zijn te koop bij Relinde 
Fijnaut in  Terheijden, The Read Shop in Made, Dagwinkel Mark’s 
in Hooge Zwaluwe, Bakkerij  Van Dongen in  Wagenberg, het 
Dorpshuis in Drimmelen en bij Jena Drukkerij en kantoorbeno-
digdheden in Lage Zwaluwe. 
Voor 4 mei is het programma:
Vertrek “vluchtelingen”:
Drimmelen-dorp: 18.30 uur vertrek met de bus vanaf het 
Dorpshuis naar de officiële herdenking bij het gemeentehuis in 
Made. Daarna: zie Made.
Lage Zwaluwe: 20.05 uur vertrek met bus na officiële her-
denking in de Protestantse kerk t.h.v. Kerkstraat 45. Daarna: zie 
Hooge Zwaluwe.   
Terheijden: 20.10 uur vertrek na de officiële herdenking bij de 
H.  Antonius Abtkerk. Route: Kerk H. Antonius Abt,  Abtslaan, 
Zeggelaan, Ganzenweel,  Vlasweel, langs de vijver, fietstunneltje, 
na fietstunneltje linksaf evenwijdig aan de  Wagenbergsebaan, 
viaduct over en linksaf de Wagenstraat in, tot de hoek  Wagen-
straat – Wildestraat (de locatie).
Made: 20.10 uur vertrek na de officiële herdenking bij 
het gemeentehuis. Route: Gemeentehuis Made, Adel-
straat, Nieuwstraat, Zuideindsestraat, bij rotonde bij de 
watertoren oversteken en aan de linkerkant op het fiets-
pad van de Brandestraat gaan lopen, linksaf Wildestraat, 
aan het eind van deze straat vind je rechts de locatie.  

   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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Hooge Zwaluwe: 20.15 uur vertrek na officiële herdenking 
bij het monument aan de haven. Route: Haventje bij monument, 
fietspad Zwaluwseweg, Zonzeelseweg, Wagenbergsestraat, 
oversteken rotonde, aan de rechterkant op het fietspad van de 
Brandestraat gaan lopen, rechtsaf  Wildestraat, aan het eind van 
deze straat vind je rechts de locatie.
Wagenberg: 20.10 uur vertrek na de herdenking bij het 
monument in de van Schendelstraat. Route: Hoek Wa-
genstraat van Schendelstraat, lopen richting Wagenberg-
sebaan, over de Voshil evenwijdig lopen aan de Wagenberg-
sebaan, voorzichtig oversteken bij de rotonde, aan de recht-
se kant op het fietspad van de Brandestraat lopen tot de 
Wildestraat, rechtsaf Wildestraat in en doorlopen tot het 
eind bij de hoek Wagenstraat – Wildestraat (de locatie). 
De locatie is de machineloods van de Fa. Rasenberg op de 
hoek van de Wagenstraat en de Wildestraat in Wagenberg. 
Voor en in deze loods zal vanaf 20.45 uur de uitvoering plaats-
vinden.  Voor de loods zal, zoals tijdens de Passion in 2013 op 
het Van den Elsenplein in Wagenberg, een zeer groot beeld-
scherm geplaatst worden. In de loods is een beperkt aantal 
stoelen beschikbaar voor de moeilijk ter been zijnde “vluch-
telingen”. Bijna de gehele uitvoering is te volgen na aan-
komst van de wandelstoeten. Daarom vragen wij alle bezoe-
kers, zover mogelijk mee te wandelen in de wandelstoeten.   
Symbolisch zal aan het einde van de uitvoering de klok op 00.00 
uur (5 mei) gezet worden en zullen we het in delen meege-
brachte vrijheidsvuur ontsteken. Ook is er gelegenheid een 
glaasje te drinken.  Vanaf 23.00 uur gaan de bussen rijden om de 
wandelaars terug te brengen naar hun beginpunt. Uiteraard is 
het ook mogelijk op eigen gelegenheid terug te wandelen.    

KOM  JE OOK KIJKEN BIJ 
POPPENTHEATER  ‘APPEL MOES’ ?

Gerda en Renée, de poppenspeelsters van poppentheater ’Ap-
pel Moes’, hebben besloten om nog een 
voorjaarsvoorstelling in te lassen, voor-
dat hun allernieuwste voorstelling van 
start gaat.
“Het was de vorige keer zo gezellig, dat 
gunnen we nog veel meer kinderen!” 
zeggen de beide dames, die nog volop 
aan het oefenen zijn om er in mei weer 
een fantastisch gebeuren van te gaan ma-
ken. 
Alle voorstellingen worden gehouden in 
het notariskantoor van Terheijden, Raad-
huisstraat 2 Terheijden (ingang aan de 

*  Eau de toilette en Eau de parfum Dames 15 en 20 ml en Heren 30 ml. Aanbieding is geldig 
t/m 10 mei 2015 of zolang de voorraad strekt. Niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties.

Bruno Banani, Mexx, 
Christina Aguilera, 
James Bond en 
Gabriela Sabatini
KLEINE MATEN*.
Bijv. Christina Aguilera
Eau de parfum 15 ml.

van 18.18

voor

10.99

KIJK IN DE WINKEL VOOR NOG VEEL MEER

CADEAUS

252525 Pieter Breughelstraat 12
Postbus 163  

4940 AD  Raamsdonksveer    
  0162 51 80 98    T

  info@marquart.nl    E
  www.marquart.nl I
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UIT DE OUDE DOOS

zijkant).
Op woensdag 6 mei spelen zij Kip Kakelkoek legt eieren!
Het is lente en kip Kakelkoek heeft zo’n zin om een ei te leggen! Met 
behulp van de kinderen moet dat vast gaan lukken. Misschien zelfs 
wel meer dan één ei! 
Een gezellige muzikale voorstelling, met name geschikt voor kin-
deren van 3-7 jaar.
Welkom op woensdag 6 mei: ‘s ochtends om 10.00 uur 
of ’s middags om 14.00 uur
Kosten: € 5,- per kind, ouders (of opa en oma) gratis. Koffie en 
limonade inbegrepen.
Op woensdagmiddag 20 mei èn op woensdagmiddag 27 

mei spelen Gerda en Renée hun 
allernieuwste voorstelling  ’t Is 
stil in het bos ….
Bastiaan is iets kwijt, alleen weet 
hij niet meer wat! Gelukkig weet 
elfje Anemoon raad. Hij hoeft al-
leen maar vlinder Fiedefladder te 
volgen, dan komt hij vanzelf bij de 
dieren in het bos waar hij kan vin-

den wat hij kwijt is. Bastiaan beleeft van alles in het bos,  maar vindt 
hij daar wat hij zoekt?
Een voorstelling zonder poppenkast (want daar past Bastiaan 
niet in…)! Met live-accordeonmuziek! Welkom op 20 en 27 
mei om 15.00 uur! Geschikt voor kinderen van 4-8 jaar.
Kosten: € 5,- per kind, ouders (of opa en oma) gratis. Koffie en 
limonade inbegrepen
Wil je verzekerd zijn van een kaartje, mail dan naar appelmoe-
spoppen@outlook.com 

DORPSQUIZ  TERHEIJDEN/WAGENBERG 
IN  GUMMARUSKERK 
Wie  Weet  Waar  Willem  Wever  Woont?

Weet u nog dat “Wie weet waar Willem Wever Woont” de 
titel was van een radioprogramma van de NRCV? Luisteraars 
konden hun vragen opsturen en presentatoren Gerard van den 
Berg en Legien Kromkamp gingen op zoek naar het antwoord. 
Op zaterdag 9 mei gaan we tijdens de Dorpsquiz ook weer 
op zoek naar een heleboel antwoorden. En wel naar de juiste 
antwoorden op de vragen die het quizteam van Heemkunde-
kring De  Vlasselt die avond weer aan de deelnemende teams zal 
voorschotelen. Het antwoord op de vraag wat de “Dorpsquiz 
Terheijden/Wagenberg” nu precies is, zullen we voor diegenen 
die dat nog niet mochten weten alsmede voor de spijtoptanten 
van de afgelopen jaren, hier nog een keer geven: de dorpsquiz 
is al jaren een gezellig en zeer geslaagd evenement waarbij ver-
enigingen, families, clubs, vriendengroepen enzovoort strijden 
om de eer en eeuwige roem die de winnaars ten deel vallen. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit deel te nemen aan deze 
sportieve (dorps)kennisstrijd maar ook om er samen gewoon 

een gezellige avond van te maken. U kunt meedoen met een 
groep van 4 of maximaal 5 personen maar wat let u om per 
vereniging of familie met meerdere teams deel te nemen? Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! Natuurlijk zijn supporters en ver-
enigingsleden die niet willen meespelen ook van harte welkom. 
Het wordt weer een mooie strijd met onze buren uit Traaie. 
Aan de Wagenbergse deelnemers de taak er voor te zorgen dat 
de wisselbeker na een vorig jaar nipt verloren strijd, weer naar 
Wagenberg komt. Schrijf dus allemaal in! Wij hopen dat jullie 
met ons de uitdaging aangaan. Deelname aan de quiz is gratis en 
u wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met iets daar-
bij.  Voor een gezellige ambiance wordt gezorgd,  maar alleen 
door uw aller komst kan de avond een succes worden. Stuur 
een mail naar a.p.m.janssens@hetnet.nl of vul vandaag nog de 
antwoordstrook in. U treft die aan bij de uitnodigingsbrief die 
u als vereniging heeft gehad of bij de in Wagenberg huis-aan-
huis bezorgde flyers. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden via 
Heemkundekring de  Vlasselt. Dan geeft u zich vóór 4 mei op 
bij Jeanne & Nico Haasdijk, tel 076-5931073  of via jeannehaas-
dijk@kpnplanet.nl
Graag tot 9 mei in de Gummaruskerk.  Aanvang quiz: 20:00 uur, 
deur open: 19:15 uur.
Heemkundekring De  Vlasselt
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg

ONDER DE SCHUTSBOOM

Deel VIII
Dat ons gilde al meer dan 400 jaar koningschiet op 
een schutsboom is voor u geen nieuws (meer). In ons 
oud notulenboek staat o.a. vermeld dat bij besluit van 
de Domeinraad d.d. 11 juni 1660 het gilde zelf uit het 
Mastbos in Breda een boomstam mocht komen halen. 
Dat dit transport met paard en kar ging is vanzelfspre-
kend. Mogelijk was die kar een zogenaamde mallejan 
(speciale kar om lange bomen te kunnen vervoeren). 
Een en ander is niet meer in ons archief te achterhalen.   
Die schutsboom moest natuurlijk  -vanwege de weers-
invloeden en mogelijk ook omdat er zo vaak op zo’n 
boom geschoten wordt- geregeld hersteld worden en 
soms was zo’n boom aan een algehele vervanging toe zoals in 
1696.
In 1707 ging het gehele kloveniersgilde naar het Mastbos toe 
om daar zelf een nieuwe boom uit te zoeken. Toen die nieuwe 
schutsboom in Terheijden “geplant” was, sloot ons gilde met het 
bijenhoudersgilde St. Ambrosius (opgericht in 1648) van Ter-
heijden een contract af over het gezamenlijk gebruik van die 
boom. Hierbij werd overeengekomen dat het laatstgenoemde 
gilde als eerste een nieuwe boom moest betalen, latere aan-
schaffingen of herstellingen kwamen dan voor de gezamenlijke 
kosten. Dit bijenhoudersgilde schoot koning op St. Barthole-
meusdag, 24 augustus. In 1808 bestond het St. Ambrosiusgilde 
nog, doch niet lang daarna is het opgeheven en ons gilde stond 
dus weer alleen voor alle uitgaven.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1987 had ons gilde de eer om 
het Nederlands kampioenschap “wipvogelschieten” te organise-
ren. Ons gilde had slechts 2 schutsbomen tot zijn beschikking en 
er werden er 9 geëist. Goede raad was duur.  Uiteindelijk besloot 
de overheid van ons gilde bij Staatsbosbeheer, afdeling Ulven-
hout, te informeren of ons gilde bij haar bomen met een lengte 
van 18 meter kon kopen. Kom maar kijken was het antwoord. 
En jawel hoor, in dit bos stonden voldoende bomen die voor 
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SPORT

het kampioenschap geschikt waren. Op zaterdag 29 november 
1986 trok een aantal gildebroeders, gewapend met hand- en een 
kettingzaag naar het Ulvenhouts bos om 9 lariksen te gaan zagen 
en dan op de schouders, dwars door het bos, naar de openbare 
weg te sjouwen.  In één woord gezegd: een beulenwerk. Ieder-
een was blij dat dit karwei gereed was. En dan wachten op paard 
en kar? Neen, 200 jaar later is er ander vervoer.  Een tractor 
met een grote kar heeft voor ons gilde de schutsbomen vanuit 
het Ulvenhouts bos naar het erf van café De Vriendschap ge-
bracht. Gelukkig was er onderweg geen politiecontrole, anders 
waren het wel hele dure bomen geworden. De prijs voor die 9 
bomen was destijds maar ƒ 180,-,  enkele flesjes bier…… en 
veel zweet en moeheid, maar ons gilde was er echt mee in zijn 
nopjes (zie de bijgaande kwitantie). 

Tot een volgende maal. De deken-schrijver. 

KARATEKA’S STRIJDEN OM  TITEL 
CLUBKAMPIOEN

Op vrijdagavond 20 maart hebben de ka-
rateka’s van Shotokan Karate Vereniging 
Terheijden weer fel gestreden om de titel 
Clubkampioen 2015. De jeugdleden be-
ten als eerste het spits af om, onder het 
strenge toezicht van de scheidsrechters en 
gesteund door het applaus van de trotse 
ouders, zich met elkaar te meten. 
Op zowel het onderdeel ‘Kata’ (schijngevecht) als op het onder-
deel ‘Kumite’ (vrij sparren met een tegenstander) lieten ze zich 
van hun beste kant zien. Op beide onderdelen blonk Zoë Boss 

uit door mooi uitgevoerde technieken en snelle reflexen. Ze 
mag zich daarom dit jaar bij de jeugdleden van Shotokan Karate 
Vereniging Terheijden Clubkampioen 2015 noemen.
Bij de senioren was het Eddy van Oerle die dit jaar zijn titel 
Clubkampioen wist te behouden. Op het onderdeel ‘Kata’ liet 
hij een perfecte uitvoering zien van zijn keuze-kata. Op het on-
derdeel ‘Kumite’ wist hij op tactische wijze zijn tegenstanders 

 Uw waarborg voor: • Eerlijk vakmanschap • Gedegen voorlichting • Vakkundig advies 

Het adres voor al uw meubels  
en woning stoffering 

Nieuw!! Woonprogramma “Vermont” 
Landelijke en authentieke charme. Geborsteld / opgeruwd eiken met 
noesten. Mix massief en fineer eiken. Afwerking met egologische 

WOCA oliën: Onderhoudsvriendelijk, met WOCA zeep. 
WOCA kleur zorgt voor een warm, matte en natuurlijke look. 

Standaard in 6 kleuren verkrijgbaar. 
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letterlijk op het verkeerde been te 
zetten en te scoren met snelle en ge-
controleerde stoot- en traptechnieken. 
Hij mag zich met trots voor de tweede 
keer op rij Clubkampioen bij de senio-
ren noemen.
Shotokan Karate  Vereniging  Ter-
heijden feliciteert hun kampioenen van 
harte met hun behaalde resultaat. Osu!
Info: www.karate.nl info@karate.nl of 
Jan Vervoort 06-52848378

DIRK EIKEMANS NEDERLANDS 
KAMPIOEN  TAFELTENNIS  VETERANEN

Zondag 12 april heeft 
Dirk Eikemans, van 
TTV TIOS Terheijden, 
het Nederlands Kampi-
oenshap Tafeltennis ge-
wonnen in de categorie 
60+. Na 12 spannende 
wedstrijden wist hij uiteindelijk in de fi-
nale in 4 sets de grote prijs te pakken.

TEAM  HARAGEI  TERHEIJDEN  IN  ACTIE 
IN KLUNDERT

Zaterdag 11 april organiseerde JudoKlub Klundert weer haar 
jaarlijkse Louis Buurstee toernooi. Het toernooi is bedoeld 
voor judoka’s van 5 t/m 14 jaar welke weinig tot geen wedstrij-
dervaring hebben. 100 Judoka’s van 9 verschillende verenigingen 

 
 
 

 

         
      

 

 

 

Dit is slechts een kleine greep uit ons assortiment 

 

AANBIEDINGEN GELDIG OP ZATERDAG 25 APRIL EN DINSDAG 28 APRIL 
Iedere ZATERDAG van 8.00-14.00 staan wij tegenover de Lidl in Terheijden 

Iedere DINSDAG van 8.00-12.00 op de markt. 

 

Alle zakjes noten 3 voor € 5,- en de 4e GRATIS 

500 gram Jong Belegen         € 4,25 

500 gram Twight 20+ Pittig       € 5,95 

500 gram Villa Nella Boerenkaas met olijf/knoflook/tomaat    € 5,95 

100 gram Port Salut         € 1,49 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 
                                                            

 

 

René Schotanus | fotostudio
Hoofdstraat 16 | Terheijden | T 06 10 28 93 22 | reneschotanus.nl

Studio open op afspraak

Tip voor Moederdag
Geef een bon met fotoshoot tegoed

of

Boek op tijd een fotoshoot

Informeer naar de mogelijkheden!
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namen er deze keer aan deel. 
Om de jonge onervaren judo-
ka’s vertrouwd te maken met 
het wedstrijdjudo worden de 
partijen ook na het scoren van 
een Ippon (vol punt) voortge-
zet tot de volle speeltijd van 
2 minuten is bereikt. Normaal 
gesproken is een judowed-
strijd na een Ippon score di-
rect afgelopen. De volgende 
Haragei Judoka’s vielen in de 

prijzen: 1e plaats: Lotte Westgeest. 3e plaats: Dante Rosenthal, 
Tygo Cas,  Toine Kloet, Niels van  Alphen, Finn Blommers.

Voor meer info kijk op www.teamharagei.nl 

WATERSPORTVERENIGING  TERHEIJDEN 

In de week van 2 tot en met 9 mei 2015 vindt de “Week van de 
Watersport” plaats, waarin alles in het teken van de watersport 
zal staan. Er wordt een ruim aanbod aan activiteiten georgani-
seerd bij tal van verschillende Watersportverenigingen, Water-
sportclubs en Watersportbedrijven in heel Nederland. 
Voor iedereen zal er wat te beleven zijn op en rondom het wa-
ter. Tijdens diverse evenementen kunnen allerlei watersporten 
gratis of tegen een kleine vergoeding worden beoefend cq. eens 
uitgeprobeerd. De Week van de Watersport wordt door heel 
Nederland georganiseerd.
Activiteiten die landelijk worden georganiseerd zijn: Open Da-
gen, Buitenboordmotorencheck, Kanoën & Kajakken, Kitesurfen, 
Manoeuvreren, Nationale HISWA Zeilscholen Dag, Powerboat, 
Roeien, Sleutelen aan een boot, Sloepvaren, Suppen, Uurtje va-
ren, Vissen, Vlot bouwen, Waterskiën & Wakeboarden, Windsur-
fen, Zeilen.
Watersportvereniging Ter-
heijden is door de gemeente 
Drimmelen als eigenaar/exploi-
tant van de haven van Terheijden 
verzocht om met de gemeente 
hier in samen te werken.
Wat gaat er in en om de Jachthaven van Terheijden gebeuren in 
de week van 2 t/m 9 mei?
Op zaterdag 2 mei:  
09.45 - 10.00 uur  Opening door wethouder Jan-Willem Stoop. 
Locatie Kade Haven
10.00 - 13.00 uur  Vissen. De vissers van HSV “G.I.V.U.”  hou-
den een onderlinge viswedstrijd in de Kleine Schans. Belangstel-
lenden zijn welkom!
10.00 - 15.00 uur Zeilinstructie aan kinderen (theorie en 
praktijk). Via JP Recreatiemanagement, een organisatie die 
zich m.n. richt op de ontwikkeling en het beheer van jachtha-
vens, kan ingetekend worden voor een kennismaking / intro-

“Ik luister en vertaal, steun 
en ondersteun, regel en 

organiseer om zo samen 
met de nabestaanden op 

een respectvolle, eigen 
manier tot een passend 

afscheid te komen.”  

Ellen Oostdam 
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl
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ductie-les van Eerste Brabantse Zeilschool uit Drimmelen. Deze 
instructie zal gegeven worden in de haven van Terheijden en op 
de Mark. Voor deze zeilinstructie is intekening vooraf no-
dig. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met JP Re-
creatiemanagement via info@jprecreatiemanagement.nl. Voor 
nadere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met 
JP Recreatiemanagement, dhr. Peter van Vuuren, 06-46246167. 
10.00 - 15.00 uur Sloep huren. Via “de Kiosk” kunt u de gehele 
week van de watersport tegen gereduceerd tarief een sloep hu-
ren. Ga de Mark eens vanaf het water beleven!
10.30 - 15.00 uur Roeivereniging Breda (Bredaseweg) zet 
haar deuren wagenwijd open voor belangstellenden.
In de loodsen zijn de diverse boten te bewonderen en zal tekst 
en uitleg over zowel boten als de vereniging worden gegeven. 
Sportievelingen worden in de gelegenheid gesteld een spaan 
door het water te halen in een zogenaamde “Wherry” (bredere 
roeiboot). Op het balkonterras kunnen de diverse activiteiten 
onder het genot van een kopje koffie worden gade geslagen.
10.30 - 15.30 uur Leden van WSV Terheijden nemen u graag 
in/op de boot voor een tochtje van ca. 30 min op de Mark. Aan-
melden op/nabij de kade.
11.00 - 19.00 uur Kano huren. Bij Café Ons Thuis kunt u 
tegen gereduceerd tarief een Canadese (brede) kano huren 
(€ 15,00 per  dag, €  8,00 per ½ dag) om zo actief het water 
op te kunnen gaan. Bij zomers weer is het terras aan de Mark 
geopend en zal er op het thema worden ingehaakt met een 
enigszins aangepaste kaart.
Op zondag 3 mei:
10.00 - 15.00 uur Sloep huren. Zie zaterdag 2 mei.
10.30 - 15.00 uur Roeivereniging Breda. Zie zaterdag 2 mei . 
10.30 - 15.30 uur Leden van WSV Terheijden. Zie zaterdag 
2 mei. 

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

Om het zomerseizoen goed te kunnen starten zijn wij van maandag 27 april t/m 5 mei gesloten. 
In deze week zullen wij een aantal werkzaamheden uitvoeren. Op 6 mei zijn wij weer geopend en 

heten wij u weer van harte welkom in ons restaurant.

Moederdag
Op 10 mei 2015 is het weer zover, de belangrijkste dag 

om onze moeders eens lekker in de watten te leggen. Wij 
serveren op deze speciale dag een speciaal menu!

Moederdaglunch 3 gangen 28,50
Moederdagdiner 4 gangen 39,50

(beide inclusief koffie met friandises)

Reserveren? U krijgt van ons een Moederdagaperitief 
als u ons laat weten dat u komt!

Op 10 mei 2015 is het weer zover, de belangrijkste dag 
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OPROEPEN

EN  TOEN GEBEURDE....

11.00 - 19.00 uur Kano huren. Zie zaterdag 2 mei.
Maandag 4 mei t/m zondag 10 mei:
10.00 - 15.00 uur Sloep huren. Zie zaterdag 2 mei.  
Zaterdag 9 mei:
10.00 - 13.00 uur Gaskeuring motorboten tbv vaste lig-
plaatshouders. Aanmelden om 10.00 uur bij “de Kiosk”!!
10.30 - 15.30 uur Leden van WSV Terheijden. Zie zaterdag 
2 mei.  
11.00 - 19.00 uur Kano huren. Zie zaterdag 2 mei.
Zondag 10 mei:
10.00 - 15.00 uur Sloep huren. Zie zaterdag 2 mei. 
11.00 - 19.00 uur Kano huren. Zie zaterdag 2 mei.  
Gedurende de Week van de Watersport kunnen de vaste 
ligplaatshouders van  Jachthaven Terheijden gratis een ligplaats 
in Jachthaven Oudenbosch innemen en omgekeerd kunnen de 
vaste ligplaatshouders van Jachthaven Oudenbosch in de Haven 
van Terheijden afmeren.
Voor eventuele nadere informatie over bovenstaand programma 
kunt u contact opnemen met Frans  Damen, voorzitter  WSV 
Terheijden, 06 53314716

OPROEP AAN CREATIEF TERHEIJDEN

Stichting Behoud de  Antonius Abt Ter-
heijden organiseert op zondag 21 juni 2015, 
evenals vorig jaar, een expositie in de kerk.
Wij nodigen hierbij alle amateur-kunstenaars 
uit om op deze dag hun creaties te expose-
ren. Dit kan van alles zijn, te denken valt aan 
schilderijen, beelden, handwerken, …..

U kunt zich aanmelden tot 11 mei 2015 via ons e-mailadres 
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

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 lees je enkele 
vacatures. Er zijn er nog 
veel meer, in alle denkba-

re sectoren, van administratie tot zorg. Op 
de digitale vacaturebank www.swodrimme-
len.nl/vip vind je een volledig overzicht. Heb 
je interesse in één van deze vacatures, bel dan met 0162-451894 
of mail naar VIP@swodrimmelen.nl 
Kantine/barmedewerker (3212)
Als je het leuk vindt om een kantine te draaien en achter de bar 
te staan dan is Voetbalclub SV  Terheijden op zoek naar jou!  Als 
beheerder van de kantine heb je de volgende taken: planning 
maken voor de kantine, inkopen doen, zorgen voor een opge-
ruimde kantine.  Als barmedewerker verzorg je de hapjes en 
drankjes. Zinvol, leuk en gezellig vrijwilligerswerk.
Medewerker Zomervermaak (3138)
Lijkt het je wat om met ouderen activiteiten te doen? Mee-
helpen om leuke dingen te organiseren en mee uit te voeren? 
Zomervermaak zoekt vrijwilligers die in de zomerperiode uit-
stapjes en activiteiten voor ouderen organiseren die zelfstandig 
wonen en vooral ook juist in de vakanties weinig om handen 
hebben. Bijvoorbeeld een picknick op een boerderij of varen 

met een rondvaartboot.  Wil je meehelpen om met en voor hen 
een fijne zomer te maken? 
Ondersteuner medezeggenschapsraad cliënten Sovak
Vind je het belangrijk dat er geluisterd wordt naar mensen met 
een verstandelijke beperking? Als ondersteuner van de cliënten-
raad kun je hier een belangrijke rol in spelen. Samen met de 
coach stimuleer en ondersteun je cliënten.  Je leert hen discussi-
eren, een mening vormen en geven aan Sovak.  Je hebt regelma-
tig contact met de cliëntenraad, mensen die zich actief  inzetten 
om meer regie te krijgen over hun leven.  
Afdelingsondersteuner
Ben of ken je een buurvrouw, tante, achterneef, vriend, vriendin 
die ons team als vrijwilliger zou willen versterken? Wij van 
afdeling verzorging en verpleging van het Antonius Abt zijn op 
zoek naar enthousiastelingen die bij onze bewoners koffie willen 
schenken, een praatje willen maken en eventueel een afwasje 
kunnen doen.

AL 125 JAAR TELEFOON (3)

Hoe werkte de telefoon toen? Zó eenvoudig als we tegenwoor-
dig met de telefoon omgaan, was het 125 jaar geleden natuurlijk 
niet. Toch was het wel een wonder van techniek. De draaischijf 
en zeker de druktoetsen moesten nog worden uitgevonden, 
evenals de mobiele telefoon van tegenwoordig. 
Aan de zijkant van het eerste telefoontoestel zat een slinger. 
Daaraan moest worden gedraaid, na eerst de hoorn te hebben 
opgenomen. Op het postkantoor, waar de handtelefooncentrale 
was geïnstalleerd, werd dat opgemerkt.  Aan het einde van jouw 
lijn viel een klepje en er ging een belletje. De vrouw van de post-
kantoorhouder, die als telefoniste was aangesteld, meldde zich 
en vroeg met wie je wilde spreken. Zij had op haar installatie 
een lijstje van alle aangeslotenen in het dorp en zij nam meteen 
contact op met die ander. Daar ging dan de telefoon rinkelen 
en door middel van een snoer met stekkertjes werd je door-
verbonden. Op de foto 
zien we de mevrouw 
Sjo van Gils-Luykx 
bij de handtelefoon-
centrale in het post-
kantoor van toen op 
Dorpsstraat 47. Zij 
verzorgde ook de ont-
vangst en het verzen-
den van telegrammen. 
In 1937 is het tele-
foonverkeer in het
district Breda geauto-
matiseerd. Vernielin-
gen tijdens de oorlog 
hadden tot gevolg dat 
het tot in de jaren vijf-
tig heeft geduurd eer 
men weer in onze om-
geving met alle plaat-
sen rechtstreeks kon 
bellen.  Vanaf de jaren 60-70 had ieder huis een telefoonaanslui-
ting en was het heel gewoon geworden om even iemand op te 
bellen.
De eerste verbindingen liepen lange tijd door bovengrondse te-
lefoondraden,  opgehangen aan palen, die later zijn vervangen 
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Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje.

Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
 Jumbo  , Terheijden, Hoofdstraat 61                
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VAN  ALLES  WAT

door kabels in de grond.  Ook die zijn inmiddels vervangen door 
speciale kabels waardoor ook radio- en tv-signalen en internet 
onze huizen binnenkomen.  En met de draadloze telefoons ofwel 
“mobieltjes” communiceren we via de lucht met elkaar. 
 Johan van der Made

FOTO VAN DE MAAND

Foto van de maand april gemaakt door Anneke van Vugt.

BESTE MENSEN,

Heel vervelend  vinden wij het jullie te moeten mededelen dat 
er door de stichting de Kleine Schans dit jaar geen Schansfees-
ten worden georganiseerd.
Doordat het plan van het evenement te groots was opgezet, 
de kosten hiervan vele malen hoger waren als dat subsidie is 
verleend, wijzen de neuzen binnen de organisatie niet meer al-
lemaal dezelfde richting op. Het risico wordt te groot, zowel 
financieel als in mankracht. 
Wij betreuren het zeer,  vooral terug kijkend op alle tijd die 
er door veel mensen is ingezet en willen jullie hier ook voor 
bedanken!
Een vriendelijke groet, Stichting de Kleine Schans

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt 
beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lo-
pende actualiteiten van en 
voor Drimmelen en omgeving 
waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Rommelmarkt BS De Schittering
Op 11 april vond de jaarlijkse rommelmarkt plaats van basis-
school De Schittering in Hooge Zwaluwe. Een evenement waar-
aan zo ongeveer het hele dorp een steentje bijdraagt.  Op vrij-
dag waren jong en oud actief als chauffeur, lader, losser, krame-

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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ninrichter en niet te 
vergeten met het se-
lecteren van alle spul-
len. Ongelooflijk wat 
een dorp bij elkaar 
kan brengen. Het hele 
schoolplein raakte 
ermee volgepakt. Op 
zaterdag gingen klok-

slag tien uur de hekken open. Ook dit jaar veranderden weer 
veel spullen door dit evenement van eigenaar. De opbrengst 
komt helemaal ten goede aan de schoolkinderen. 
Porsche Lentemeeting

Op 12 april was het weer zover. Hon-
derden Porsches kwamen naar Geer-
truidenberg voor de tweede Porsche 
Lentemeeting. Tussen 11.00 en 17.00 
uur konden liefhebbers de Porsches be-
kijken op de markt. Onder een mooie 
lentezon trok het evenement de nodige 
kijkers en natuurlijk vooral Porsche-rij-
ders. Elk uur reed een groep Porsches 

een route, zodat ze ook rijdend te bewonderen waren. Danny 
van Ham ging voor Omroep Drimmelen een kijkje nemen en 
maakte een impressie.
Motorzegening in Made

Op zondag 12 april vond al weer de vierde Madese trike- en 
motorzegening plaats.  Vanaf 11.30 uur werd er verzameld in 
de Kerkstraat. Het was gelukkig mooi weer.  Om 13.00 uur ze-
gende pastoor Demmers de verzamelde motoren en trikes en 
dat waren er weer heel wat dit jaar. De start voor weer een 
jaar veilig rijden kon meteen in praktijk worden gebracht door 
mee te doen aan de tourrit die erop volgde. Cameraman Henk 
Bruijstens legde een aantal beelden van de zegening vast.
Gemeente Actueel- April
Communicatieadviseur van de gemeente Drimmelen Anneke 
van Omme vertelt u deze maand onder andere over het Raads-
besluit Hulp bij de Huishouding, de jaarlijkse rioolinspectie en 
het wegonderhoud. Met wethouder Harry Bakker bespreekt  
onze presentator Joost Pieterman de ontwikkelingen rondom 
de 380 Kv verbinding en het nieuwe hondenbeleid. 

LIJST HARRY BAKKER LEGT OOR  TE 
LUISTER IN  TWEEDE KAMER

Een nieuw te plaatsen tracé van 
de hoogspanningsleidingen 380KV 
heeft de afgelopen maanden ook 
in onze gemeente Drimmelen de 

gemoederen stevig bezig gehouden. Minister Kamp van Econo-
mische Zaken was al sinds 2008 bezig met Provinciale Staten 

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

Voor een avond culinair genieten!

Personeel gezocht!

Voor onze bediening en afwas zijn 
wij op zoek naar enthousiaste 

medewerkers die op zoek zijn naar 
een bij-baantje of vakantiewerk. 

Lijkt het je leuk om in een jong 
team te werken, op een leuke 
plek en met gezellige gasten? 

Neem dan contact op met 
Wijnanda of Yannic, en stuur je cv 
naar info@restaurantripasso.nl.
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een noodzakelijke nieuwe lijn in het totale tracé in West-Bra-
bant te passen. Zijn Noord-tracé haalde het niet. Afgelopen 
zomer werd een ieder abrupt met een voorstel van een Zuid 
variant geconfronteerd. Waarom zo plots dit in onze ogen ogen-
schijnlijk “kant en klare” nieuw voorstel? Moet het nieuwe tracé 
zuidelijk, zuidelijk met een ombuiging, langs de A59 of toch com-
pleet anders? Actiecomités werden al snel gevormd. Dicht langs 
woningen, scholen, bedrijven en door natuurgebieden, meer last 
van fijnstof deeltjes? Nee, nee en nog eens nee. Kortom….ve-
len sprongen op de barricade. Het ministerie heeft toen ruimte 
gegeven aan de regio en actiecomités om te komen met alter-
natieven hoewel dit in zeer kort tijdsbestek moest plaatsvinden. 
De gemeente Drimmelen heeft zelfs nog een extra pamflet met 
argumenten tegen de A59 variant ingestuurd. Lijst Harry Bakker 
heeft de ontwikkelingen constant actief gevolgd en beluisterd. 
Ook onze wethouder Jan-Willem Stoop heeft alle bijeenkom-
sten bijgewoond. Het deed ons heel goed beseffen dat, hoe je 
het ook wendt of keert, je het niemand naar de zin kan maken. 
Een nieuw tracé komt er! Neemt niet weg dat we vechten voor 
een tracé dat onze gemeente het minst zal schaden.
Dus togen wij strijdbaar afgelopen 7 april naar de Tweede Ka-
mer. Nieuwsgierig naar hoe de vaste Kamercommissie Econo-
mische zaken zich politiek uitsprak over de ingediende alterna-
tieven door de actiecomités. Het was naast alle kritiek vanuit 
Brabant behoorlijk pittig, politieke lobby deed zijn werk! En 
wat schetst onze verbazing? Minister Kamp haalt tracé Noord 
weer uit de kast: er blijkt nu sprake te kunnen zijn van een ge-
deeltelijke ondergrondse bekabeling. Noord en Zuid naast de 
zes ingediende alternatieven, waaronder de A59. Alle acht zul-
len nu door het onafhankelijke instituut Deltares bestudeerd 
worden om de minister te adviseren welke meegenomen zullen 
gaan worden in een MER (milieu effect rapportage). De minis-
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ter zegde toe in het derde kwartaal 2015 de Tweede Kamer 
zijn besluit te laten weten. Kamp liet nog weten dat hij de 
Zuidvariant goed heeft doordacht. Het in de media “bejubel-
de” A59 tracé weegt hij net zo zwaar als de andere varianten. 

Een persoonlijk “onderonsje” met de minister viel ons te beurt 
na afloop van het debat. Op onze vragen over de 150KV ter 
hoogte van Hooge Zwaluwe: “Worden deze nu uiteindelijk 
wel verwijderd uit onze gemeente?” gaf hij ons beiden aan 
de hand van zijn eigen aantekeningen en schetsen een, hoe 
kan het ook anders, politiek antwoord. Kamp: “Bij een be-
slissing van de 380KV zullen uiteraard de 150KV wel of niet 
verwijderd worden. Maar zover is het nog niet. Plaatsing in 
2023 van een definitief tracé kunt u waarschijnlijk pas zomer 
2016 verwachten”. Toch maar even aandacht voor gevraagd!  
Lijst Harry Bakker zal niet stilzitten in die tussentijd maar alles 
nauwgezet blijven volgen.
 Wij  blijven in  breder belang voor u denken,  nu en in de toekomst. 
Loes van Zwieten, Lijst Harry Bakker 

FEESTELIJKE ONDERTEKENING 
OVEREENKOMST DERDE RONDE  

Bij C.S.P. Nuijten Pluimvee-Akkerbouw Made aan de Bergseweg 
15 worden door PK Solarplates 500 zonnepanelen geïnstal-
leerd. Daarom heeft de ondertekening van de samenwerkings-
overeenkomst tussen de Gemeenschapscoöperatie Duurzaam 
Drimmelen en PK Solarplates daar plaatsgevonden.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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De samenwerking maakt het mogelijk dat de zonnepanelen 
goedkoper kunnen worden aangeboden. Duurzaam Drimmelen 
zorgt voor publiciteit en ondersteuning, waardoor PK Solarpla-
tes naar verwachting meer zonnepanelen kan verkopen. Dat 
heeft in de vorige twee rondes zonnepanelen ook zo gewerkt. 
Op deze manier kan er in de gemeente Drimmelen steeds meer 
betaalbare en duurzame energie worden opgewekt.
Intekenen voor de derde ronde zonnepanelen kan in ieder geval 
tot en met 30 juni 2015. Particulieren en bedrijven kunnen zich 
aanmelden via Duurzaam Drimmelen (www.duurzaamdrimme-
len.nl). Zij krijgen korting op de reguliere prijs en vallen onder 
het exclusieve service- en garantiepakket van Duurzaam Drim-
melen. Daarnaast krijgen zij een jaar gratis lidmaatschap van de 
coöperatie. De korting geldt ook als de panelen buiten de ge-
meente Drimmelen worden geïnstalleerd.
In deze derde ronde van de collectieve inkoop van Duurzaam 
Drimmelen wordt een nieuw product aangeboden. Hierdoor 
wordt het ook voor gebouwen met een minder gunstige positie 
van het dak (ten opzichte van de zon) interessant om mee te 
doen. Bovendien kan tot de zomer nog gebruik worden gemaakt 
van een lager BTW-tarief op arbeid.
Zuinig omgaan met energie blijft natuurlijk uitgangspunt, ook 
voor wie zijn eigen energie opwekt. Daarom krijgen deelnemers 
van PK Solar de top 10 energiebesparingstips.

ACTIE  ZONNEPANELEN DUURZAAM 
DRIMMELEN 

De eerste mooie zonnige dagen van het jaar zijn achter de rug. 
Bij de bezitters van zonnepanelen begint het nu extra te kriebe-
len. Zij kijken vol verwachting naar de energiemeter die, als het 
een beetje meezit, zelfs terugdraait.
Inwoners van Drimmelen die ook willen profiteren van de meest
 duurzame en bovendien goed renderende investering kunnen 
meedoen met de derde ronde zonnepanelen.  Al meer dan 200 
huishoudens zijn hen in de twee vorige rondes voorgegaan en 
wekken stroom op via hun panelen.
Op dinsdag 28 april, de dag na Koningsdag, kunt u daar meer 
over te weten komen tijdens een 4D-café in Het Trefpunt in 
Made. Inloop vanaf 19.30 uur.  Aanvang 20.00 uur.
U kunt zich ook nu al inschrijven voor een geheel vrijblijvende 
offerte. Speciaal voor leden van Duurzaam Drimmelen.  Van een 
lokale installateur met speciaal voor Duurzaam Drimmelen af-
gegeven voorwaarden en service. Kijk op www.duurzaamdrim-
melen.nl.
Er wordt een nieuw type panelen aangeboden die ook een goe-
de opbrengst hebben op moeilijke daken die in de schaduw lig-
gen of waar het zonlicht niet optimaal kan worden opgevangen.
Voor inwoners die al bij de eerste of tweede ronde mee hadden 
willen doen, maar die moesten afhaken vanwege de ligging van 
hun dak, is het nu misschien toch interessant om zonnepanelen 
te laten plaatsen.
Doe mee en kom ook op 28 april naar ‘t Trefpunt in Made.

€ 5.000,-  VOOR STICHTING DRIMMELEN 
CONNECT!

Wethouder Harry Bakker overhandigde op zondag 12 april een 
cheque van € 5.000,- aan stichting Drimmelen Connect! Dat 
deed hij tijdens de repetities voor het evenement Vluchtweg. 

Het college honoreer-
de zo de aanvraag van de 
stichting voor financiële 
ondersteuning uit de re-
geling Samen aan de Slag. 
Vluchtweg past volledig in 

de belangrijkste doelstelling van deze regeling:  het vergroten 
van de sociale betrokkenheid van inwoners. 
Vluchtweg is een voorstelling die plaats vindt op 4 mei. Deze 
staat in het teken van herdenken en het koesteren van vrijheid. 
Dit gebeurt met een eigentijdse vertelling,  die wordt uitgevoerd 
door lokale acteurs en zangers. Met  Vluchtweg wil Drimmelen 
Connect! inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente 
letterlijk en figuurlijk met elkaar verbinden. De 4- en 5 mei-co-
mités van de kernen werken mee, evenals diverse scholen, be-
wonersgroepen, ondernemers en stichting SOVAK.  ROS-Drim-
melen zendt de voorstelling live uit. Deze brede insteek en het 
betrekken van zoveel inwoners en instanties bij een belangrijk 
onderwerp ondersteunt het college graag. 
Meer informatie over  Vluchtweg is te vinden op www.drim-
melen-connect.nl. Meer informatie over de regeling Samen aan 
de slag (incl. het aanvraagformulier) staat op www.drimmelen.nl. 

TWEE  VLIEGEN IN EEN KLAP! 
Unieke actie voor Stichting Haarwensen in  Terheijden

Veel kinderen die als gevolg van een medische behandeling of 
een andere oorzaak kaal zijn of worden, zouden er alles voor 
over hebben om weer met een volle haardos door het leven te 
kunnen. Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat deze kinderen 
een pruik van echt haar kunnen dragen, zonder dat daar kosten 
aan verbonden zijn voor de ouders.
Miriam van Mira Mi Beauty & Well-Being en Debbie van Kapsa-
lon Gewoon Debbie, nèt even anders… hebben de handen in-
een geslagen door middel van 2 leuke acties, waarvan de op-
brengst ten goede komt aan Stichting Haarwensen. Als u deel-
neemt aan de actie steunt u niet alleen een goed doel, maar ook 
uw gezondheid. 
Bij Mira Mi Beauty & Well-Being kunt u terecht voor diverse
lichaams- en gezichtsbehandelingen.   Voor Stichting Haarwensen 
heeft zij gekozen om de opbrengsten van de  AromaTouch™ 
behandelingen te doneren. Tijdens deze heerlijke behandeling 
wordt er gewerkt met 8 verschillende, op elkaar afgestemde,  
essentiële oliën van hoge kwaliteit. De AromaTouch™ behan-
deling bevordert het welzijn door het verminderen van fysieke 
en emotionele stressfactoren en geeft ondersteuning aan een 
gezond functionerend autonoom zenuwstelsel.
Voordelen voor u:  Heerlijke ontspanning voor lichaam en geest; 
ondersteunt een goede balans van het lichaam; maakt spieren 
soepel.
Contactgegevens: Mira Mi Beauty & Well-Being, Hoekbeemden 
6, 4844 VL  Terheijden.  Telefoon:  06-25285053; website: www.
miramibeauty.nl.
Bij Kapsalon Gewoon Debbie, nèt even anders… kunt u 
gratis kennismaken met het unieke superfoods product Lift. Dit 
is een uniek gezondheidsproduct en bevat maar liefst 59 ver-
schillende soorten groenten en fruit. Het is 100% biologisch, zit 
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bomvol vitaminen en is gluten- en lactosevrij. Er zijn 2 heerlijke 
smaken: mixed wild berry en cool mint en het is op verschillen-
de manieren te gebruiken. Je kunt het klaarmaken als drankje 
met water / melk / amandelmelk, door de yoghurt met cruesli, 
een smoothie met vers fruit of als ingevroren waterijsjes, de 
mogelijkheden zijn eindeloos. Bij aankoop van deze producten 
gaat er een deel naar Stichting Haarwensen. Maar nog mooier 
is dat er voor u ook iets leuks aan vast zit.  Wanneer u dit pro-
duct via de site www.mywinlife.com/limeer koopt  en u laat u 
maandelijks dit product (smaak naar keuze) thuisbezorgen op 
autoshipment (i.v.m. gelinkt aan u) en u vertelt deze superactie 
door aan 3 mensen die dit ook kopen voor deze stichting, krijgt 
u het de volgende maanden helemaal gratis !
Contactgegevens:  Kapsalon Gewoon Debbie, nèt even an-
ders....., Rode Vaart 23, 4844  VN  Terheijden. 
Telefoon:  06-22505686;  website: www.gewoondebbie.nl 

HET JURIDISCH SPREEKUUR DRIMMELEN
Kosteloos en laagdrempelig bij u in de buurt!

Per mei vorig jaar beschikt de gemeente 
Drimmelen over een juridisch spreekuur. 
Dit spreekuur is een samenwerkingsver-
band tussen mr. R. Joosen van  Advoca-
tenkantoor Osté te Oosterhout en Don-
gen, mr. S.A.M. Fikken van  Van den  Toorn 
Advocaten te Made en Surplus Welzijn. 
Iedere eerste en derde maandag van de 
maand houden advocaten mr. Joosen en 
mr. Fikken om beurten een inloopspreek-
uur in woonzorgcentrum Antonius Abt te 
Terheijden.
Doel
Het doel van het Juridisch spreekuur Drimmelen is het op weg 
helpen van mensen die geconfronteerd worden met een juri-
disch probleem: de advocaten trachten u antwoord te geven op 
uw juridische vragen en zullen u adviseren. Verder bestaat de 
hulp van de advocaten uit het doorverwijzen naar een instantie 
die u mogelijkerwijs kan ondersteunen. De advocaten werken 
op vrijwillige basis mee aan het juridisch spreekuur.  Het spreek-
uur is voor iedereen toegankelijk, anoniem en geheel kosteloos.
Rechtsgebieden
De advocaten van het Juridisch spreekuur Drimmelen beant-
woorden al uw vragen op het terrein van verschillende rechts-
gebieden als: personen- en familierecht (echtscheidingen, ali-
mentatie, omgang), strafrecht (zitting bij politierechter, TOM-zit-
ting), arbeidsrecht (ontslag), sociaal verzekeringsrecht (afwijzing 
bijstandsuitkering), maar ook rechtsgebieden als bestuursrecht, 
verbintenissenrecht,  huurrecht en vreemdelingenrecht.
Waar en wanneer?
Het Juridisch spreekuur Drimmelen vindt plaats in woonzorg-
centrum  Antonius  Abt, Dorpsplein 1, Terheijden. U kunt hier in 
de wachtruimte plaatsnemen.  Aldaar zal de dienstdoende ad-
vocaat u ophalen en meenemen naar een aparte ruimte, waar 
uw vragen discreet kunnen worden besproken. Het juridisch 
spreekuur is iedere eerste en derde maandag van de maand van 
17.00 tot 18.00 uur. De eerstvolgende spreekuren zullen plaats-
vinden op 4 mei, 18 mei, 1 juni en 15 juni aanstaande. Op www.
advocatenkantooroste.nl treft u onder ‘publicaties’ het comple-
te rooster.  Ook voor eventuele wijzigingen kunt u hier terecht.
Kortom
Wilt u worden voorzien van een juridisch advies bij u in de 
buurt? Kom dan gerust langs bij het Juridisch spreekuur Drim-
melen! De medewerkers van het spreekuur helpen u graag ver-
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TERUGBLIK

der bij uw juridische vragen/problemen. Het juridisch spreekuur 
is bovendien laagdrempelig en geheel kosteloos. Er kan dan ook 
worden gesproken van een welkome voorziening in de gemeen-
te Drimmelen.

PRATEN MET JE OREN DICHT 
Groep 1/2 geniet van muzikale voorstelling

Gewoon op een donderdagmiddag met je klasgenoten op pad. 
Dat was genieten voor de leerlingen van de groepen 1 en 2.  Met 
de bus en auto’s vertrokken ze naar de sporthal in  Wagenberg 
voor de voorstelling ‘Praten met je oren dicht’. Een project van 
de Kunstbalie om kunst en onderwijs te verbinden.
Lessen ter voorbereiding
Ter voorbereiding op deze voorstelling hadden de docenten 
verschillende lessen van het project van de Kunstbalie gevolgd. 
Ook hadden de leerlingen op de tuba en de trompet van mu-
ziekjuf Renate mogen blazen. 
Praten met je oren dicht
De leerlingen hadden enorm veel zin in de voorstelling want de 
titel maakte hen nieuwsgierig! ‘Praten met je oren dicht’ is een 
muziektheatervoorstelling van koperkwintet KWIVR. De leer-
lingen werden zich bewust van hun dagelijkse geluidsomgeving. 
In de voorstelling hoorden ze een dag verstrijken, zoals de wek-
ker in de ochtend, het schillen van een appel en het klepperen 
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van de brievenbus.
Het muzikaal ensemble 
werkte met verschillen-
de blaasinstrumenten 
en dat was genieten! De 
kinderen hebben adem-
loos geluisterd en en-
thousiast meegezongen 
of geklapt. Een bijzonder 
geslaagde muzikale mid-
dag!
Kunstmenu voor alle groepen
Ook de andere groepen van De Zeggewijzer maakten kennis 
met diverse kunstvormen zoals een fototentoonstelling, een 
tentoonstelling over tekenkunst, een theatervoorstelling en een 
interactieve dansvoorstelling. 

INDRUKWEKKENDE PAASVIERING & 
PAASHAASTOCHT OP DE ZEGGEWIJZER

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, hadden de leerlingen een con-
tinurooster in verband met de Paasviering.  Vooraf aan Goede 
Vrijdag werd tijdens de lessen over Pasen het thema wit geïn-
troduceerd.  Wat is de betekenis van de kleur wit en wat heeft 
wit met Pasen te maken De dag begon met een gezamenlijke 
viering met medewerking van pastor Han Geppaart van de Vijf 
Heiligen Parochie. Het programma werd daarna per klas verder 
vervolgd.  

Wit was dé kleur
Aan de leerlingen was gevraagd om iets wits aan te trekken. Na 
binnenkomst verzamelden de groepen zich in de aula en toen 
was het goed te zien. De kleur was wit deze dag! Deze kleur 
symboliseert dat er altijd nieuwe kansen zijn, een nieuw begin 
en hoop en dat wordt gevierd met Pasen. Dit is de afgelopen 
weken ook tijdens lessen met de leerlingen besproken en er zijn 
verhalen en gebruiken besproken waar de kleur wit belangrijk is 
en de bijbehorende symbolen zijn besproken. 

Wij zijn dealer van
 GHOST MOUTAINBIKES

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

One bike all the awards

Uw rijwielspecialist voor Wagenberg e.o.
Vogelstraat 1, Wagenberg, T. 076-5931331

www.garagejanssens.nl

v.a. e499,-

NIEUWE  OPENINGSTIJDEN  
per 30 MAART  2015.

MAANDAG  7.00 -19.00 UUR
DINSDAG        7.00 -19.00 UUR
WOENSDAG    7.00 -19.00 UUR
DONDERDAG   7.00 -19.00 UUR
VRIJDAG 7.00 -20.00 UUR
ZATERDAG 7.00 -17.00 UUR
ZONDAG GESLOTEN
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Gezamenlijke viering
De gezamenlijke viering in de hal van de school begon met het 
zingen van het lentelied.  Tijdens dit lied kwam pastor Han Ge-
ppaart van de Vijf Heiligen Parochie binnen om de viering te 
begeleiden. Leerlingen uit diverse groepen verleenden hun me-
dewerking aan de viering. Zo werd het schimmenspel gespeeld, 
een gedicht voorgedragen en muziek gemaakt. Tijdens het zin-
gen van het lied “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij werd 
de Paaskaars binnengedragen, een indrukwekkend moment.  Aan 
het einde van de viering kreeg iedere klas een witte ballon die 
-met het op Witte Donderdag zelfgemaakte kaartje- door iede-
re groep de hemel in werd gestuurd…

Op zoek  naar de Paashaas
Na de gezamenlijke viering vertrokken de groepen 1 t/m 3 voor 
de paashaastocht. De opdracht was het vinden van de Paashaas. 
Door de wijk rondom school hingen gele eieren en door deze 
te volgen kwamen ze uit bij de Paashaas!
Spellencircuit
Voor de groepen 4, 5 en 6 was op school een spellencircuit 
uitgezet. De groepen 7 en 8 vertrokken op de fiets naar het bos 
voor het bosspel. Na het spel stond de lunch in het bos klaar en 
om 13.00 uur vertrokken ze weer richting school. De overige 
groepen lunchten in hun eigen klaslokaal.  Om twee uur werd de 
dag afgesloten en begon het Paasweekend! 

PAASEI CAFE DE ZEVENDE HEMEL 
Gevonden door Ilona van Bergen 

Traditiegetrouw wordt er 2e 
Paasdag een Paasei verstopt 
door café de Zevende Hemel 
in Terheijden. Op de meest 
vreemde plaatsen kom je zoe-
kende mensen tegen en dit 
jaar is het ei met de daarbij 
behorende dinerbon gevon-
den door Ilona van Bergen 
uit Terheijden. Ilona gaf aan 
dat ze al vanaf een uur of 8 ’s 
morgens aan het zoeken was 
tot ze plotseling het verstop-

te ei vond. Ilona, van harte gefeliciteerd en geniet van het ei en 
van de dinerbon.

HARRY BAKKER VERRICHT LOTING 
ZEVENDE HEMEL VOETBAL TOERNOOI

2e Paasdag, na het Paasontbijt in de Zevende Hemel, heeft wet-
houder Harry Bakker onder toeziend oog van Dennis Dieduks-
man de loting m.b.t. de poule-indeling van het Zevende Hemel 

Huisje, 
  boompje,
    beestje

JaapRasenbergBouw.nl

J
Bouwen aan de toekomst
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Voetbaltoernooi verricht. Rustig 
maar weloverwogen trok Harry 
de 22 namen van de deelnemen-
de teams. De poule-indeling zal 
zo spoedig mogelijk aan de deel-
nemende teams kenbaar worden 
gemaakt. Dit jaar doen er 16 he-
ren- en 6 damesteams mee aan 
ons prachtige Zevende Hemel 
Voetbal Toernooi. Het toernooi 
wordt gespeeld op donderdag 14 
mei (Hemelvaartsdag) op de vel-
den van S.V.T.  in  Terheijden.

COLLECTE   HARTSTICHTING   SUCCESVOL

De huis-aan-huis collecte die van 5 t/m 11 
april j.l. gehouden werd in  Terheijden was suc-
cesvol. Ruim 40 collectanten haalden bij elkaar 
€ 2574,26 op! Een geweldig resultaat dankzij 
uw gulle gift aan de deur en door de vrijwil-
lige inzet van alle collectanten. Ook dit jaar 
hadden we weer collectanten die in het zon-
netje gezet werden vanwege jarenlange trouwe inzet voor de 
Hartstichting. Twee collectanten ontvingen een oorkonde en 
een gesponsorde roos van De Biedermeier uit handen van het 
Terheijdens comité voor 10 jaar trouwe hulp, en twee collectan-
ten welke al 40 jaar trouw collecteerden, ontvingen ieder tevens 
een waardevol aandenken: een sieraad van twee handen die een 
goudkleurig hart vasthouden. Nelleke van Woenzel en Gerdien 

Hoogstaden waren blij verrast met de ontvangst van deze waar-
dering. Zoals u wellicht weet is de Hartstichting voor haar werk 
volledig afhankelijk van giften, nalatenschappen, plaatselijke ac-
ties en de belangrijke jaarlijkse collecte. De Hartstichting strijdt 
tegen hart- en vaatziekten, en door het financieren van weten-
schappelijk onderzoek hopen ze dat er in de toekomst minder 
mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen 
ze patiënten, geven ze voorlichting en werken ze aan kwaliteits-
verbetering van de zorg. Elke dag overlijden namelijk 107 men-
sen aan een hart- of vaatziekte. Dat is onacceptabel. Steun de 
strijd tegen hart- en vaatziekten. Kijk op www.hartstichting.nl 
voor meer informatie of als u de collectant hebt gemist. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

1e COMMUNIEVIERING IN H.  ANTONIUS 
ABT KERK EEN MOOI FEEST

In een bijzonder fijne en sfeervolle viering hebben zondag 12 april 
14 kinderen voor de eerste keer de heilige communie ontvangen 
in de H. Antonius Abtkerk in Terheijden. De kerk was prachtig 
versierd.  Alexandra van Riel wist in haar eentje de viering mooi 
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KERKEN

GEMEENTE

muzikaal te on-
dersteunen. Elke 
communicant had 
een taakje door 
kaarsen aan te 
steken, het evan-
gelieboek te ope-
nen, de voorbede 
uit te spreken, te 
bellen of de tafel 
mee klaar te ma-

ken.  Zij waren zeer betrokken in het gesprekje tijdens de over-
weging. Het moment waarop zij dan werkelijk de heilige hostie 
ontvingen was heel bijzonder.

Heel veel dank aan de vele mensen die deze viering mee hebben 
voorbereid.
Zondag 19 april ontvingen de andere kinderen uit onze  Vijf Hei-
ligen Parochie hun eerste heilige communie in de H. Bernardus-
kerk te Made.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 25 april 19.00 uur: Eucharistieviering  met Diaco-
nale collecte St. Small World Foundation.  Voorganger pastoor J. 
Demmers - Dameskoor.
Maandag 27 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag  2  mei 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger 
pastoor J. Demmers - Dames- en Herenkoor.
Maandag 4 mei 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
19.00 uur: DODENHERDENKING.  Voorganger past. werker 
H. Geppaart - Herenkoor.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Maakt u kosten vanwege uw ziekte of beperking?
Inwoners die extra kosten maken vanwege een chronische ziek-
te of handicap en een laag inkomen hebben, kunnen aanspraak 
maken op financiële ondersteuning van de gemeente. Eerder kon 
dat via de landelijke regelingen Compensatie Eigen Risico (CER) 

en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicap-
ten (Wtcg), maar deze zijn afgeschaft. In plaats daarvan biedt de 
gemeente ondersteuning op maat met de regeling: ‘maatwerk-
voorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken 
en gehandicapten’. Voor meer informatie, zie www.drimmelen.
nl>wmo> maatwerkvoorziening > financiële tegemoetkoming.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunningaanvragen
Terheijden, Norbartstraat 10 (4844 CS) (W-2015-0135): Het 
splitsen van de woning.
Wagenberg, Geerakker 38 (4845 ES) (W-2015-0141): Het kap-
pen van een conifeer.
Wagenberg, Scheerbiestraat 4 (4845 PL) (W-2015-0142): Het 
gewijzigd uitvoeren van een rundveestal.
Verleende omgevingsvergunningen
Wagenberg, Hoevenseweg 22A (4845 PD) (W-2015-0004): Het 
verbouwen van de jongveestal.

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
donderdag of vrijdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of kwaliteit.roosendaal@axender.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.

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



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

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

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

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden      Groen: 29-04-2015/Grijs: 06-05-2015
                     Wagenberg           Groen: 01-05-2015/Grijs: 08-05-2015
Ophalen oud papier  09-05-2015
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 29-04-15 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 29-04-15 (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

Met

zijn wij geopend!

Kijk voor meer info op www.cafeonsthuis.nl of op onze Facebook!

Bredaseweg 20  •  4844 CL Terheijden  •  T. 076 – 5931600  •  info@cafeonsthuis.nl


