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IN MEMORIAM ZAKELIJK NIEUWS

JANUS OOMEN

Donderdagochtend 16 april ont-
vingen wij het zo trieste bericht 
van het overlijden van Janus Oo-
men. 
Sinds zomer 2014 kampte Janus 
Oomen al met problemen rond-
om zijn gezondheid en heeft hij, 
tot zijn grote verdriet, zijn werk 
als wethouder van en voor Lijst 
Harry Bakker moeten neerleggen.  
Janus Oomen beheerde met pas-

sie de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en 
Bouw- & Woningtoezicht. Het moeilijke dossier Bestemmings-
plan Buitengebied wist hij bespreekbaar te maken met een suc-
cesvolle afronding tot gevolg. Het Havengebied Lage Zwaluwe 
was zijn “kindje”, hij trok het dossier uit het slop, bracht mensen 
in verbinding met elkaar en wist een visie met korte en lange 
termijnplanning te realiseren. Janus was een politicus in hart en 
nieren, vergroeid met, één met, en rots in het politieke gebeuren 
voor eenieder. Janus deed niet aan politiek, Janus was politiek en 
zal altijd in onze gedachten blijven.
Wij zullen Janus allereerst als een fantastisch politieke leermees-
ter nu echt moeten gaan missen. Tot op een week voor zijn 
overlijden voorzag hij onze fractie nog van inzichten en mogelij-
ke paden om in te kunnen slaan. 
Wij gaan hem missen als politiek mens. Immer bezig partijen 
te verbinden en rust te creëren waarna hij na een weloverwo-
gen moment op zijn eigen wijze een spitsvondige richting aangaf 
waar mogelijkheden tot oplossingen lagen. 
Uiteraard als aimabel mens laat hij bij eenieder van ons een grote 
leegte achter. Hoe apetrots was hij niet als echtgenoot, vader en 
grootvader op zijn familie. Hoe vertrouwd kon hij je toespreken 
en  je tegelijk een volgende stap laten maken.  Immer een luisterend 
oor waarop vervolgens zijn gevleugelde woorden klonken:  “Nu 
moeten jullie eens goed luisteren….”, kreeg hij iedereen muisstil. 
Wij zullen een geliefd man gaan missen die, immer met humor 
gedreven, zijn veelheid aan parate en historische kennis tot een 
betoog pleitte dat nooit saai was.
Janus, wij spreken de wens uit dat je de rust nu gevonden hebt 
waarnaar je op het laatst verlangde en wensen jouw dierbaren 
alle sterkte toe om jouw verlies in de toekomst nu een plek te 
moeten gaan geven.
Dank Janus, voor de mooie periode waarin jij ons met raad en 
daad terzijde stond en als doorgewinterde politieke rots in de 
branding, maar vooral als ge-
voelig mens, ons zovele posi-
tieve bijdragen hebt gegeven. 
Na een grote politieke car-
rière in de gemeente Breda 
was je trots op de inwoners 
en wat er gepresteerd werd 
in gemeente Drimmelen.
Janus, wij zijn er trots op dat 
jij je vol passie en energie 
hebt ingezet voor Drimme-
len en zijn je dankbaar dat je 
onze wethouder wilde zijn. 
Wat hadden wij nog veel van 
je willen leren.
De Lijst Harry Bakker 

‘T HOUTEN  VORKJE
10 jaar Eethuis, 5 jaar Cathy’s IJs, start Cathy’s Keuken

Mei 2005 was het jaar van de opening van Eethuis ‘t Houten 
Vorkje; een sprong in het diepe voor Gerard en Cathy Faas. Een 
avontuur, dat was het en is het nog steeds! En lieve mensen, 
zonder u was dit niet gelukt!
Mei 2010 begonnen we vers ambachtelijk schepijs te maken. IJs 
wat door de jaren heen steeds specialer is geworden doordat 
we nu werken zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. 
We maken nu ijs uitsluitend met verse grondstoffen, fruit en 
kruiden, maar zoveel mogelijk producten uit de streek. Ons ijs 
maken we van verse waterbuffelmelk, rechtstreeks van de boer-
derij, omdat het gezonder is maar ook smaakvoller en romiger. 
Nog een voordeel: veel mensen met een koemelkallergie kun-
nen heel vaak wel tegen waterbuffelmelk, en ons ijs is glutenvrij. 
Onze laatste nieuwe creatie: superfoodijs zonder geraffineerde 
suikers en geen dierlijke stoffen, gezond en lekker, kom gerust 
eens proeven!

In dezelfde stijl van Cathy’s ijs is er nu Cathy’s keuken! Een leuke 
keuken op wielen die naar u toekomt. Heeft u een feestje, een 
evenement of bent u op de camping, vanaf 40 personen komen 
wij op locatie bij u koken. Dit kan zijn frietjes met snacks, pizza’s, 
Mexicaans, verschillende soorten eigengemaakte soepen met 
broodjes, high tea of een compleet verzorgde barbecue! Heeft u 
zelf een idee, laat het ons weten en we verzinnen een creatieve 
oplossing. Net als met Cathy’s ijs wordt alles vers bereid en pro-
beren we met zoveel mogelijk streekproducten te werken. Het 
is natuurlijk superleuk te combineren met de roze ijskar. Om dit 
alles nu in een feestelijk jasje te steken,  moet er toch wel ge-
trakteerd worden en daarom in de maand mei aanbiedingen en 
cadeautjes bij ‘t Houten Vorkje!  We beginnen op 8 t/m 14 mei: 
bij ieder ijsje een gratis bolletje van ons erbij! En van 15 t/m 21 
mei: alle gezinszakken friet voor de halve prijs! 
Een warme en zonnige groet van Gerard en Cathy.

WIST U DAT.....??
 

Rob en Henny Jongejans na 28 jaar gestopt zijn met hun winkel 
Jongejans Bloemenboetiek.....
Maar dat U nog steeds bij hun terecht kunt voor bloem-  en 
grafwerk (076-5932155)....
Dat U nu bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72  Terheijden, terecht 
kunt voor perkplantjes en een gezellig en betaalbaar boeket....
Dat deze plantjes en boeketten afkomstig zijn van de Bloemen-
stal uit  Wagenberg....
Namens Rob en Henny Jongejans bedankt voor het vertrouwen 
en de klandizie...
En namens Tinckerbell... Tot ziens in de winkel!!! 
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UITGAAN

PLEINFEEST  TIJDENS  TERHEIJDENLOOP

Op zondag 17 mei is er tijdens 
de Terheijdenloop weer van al-
les te doen op het Dorpsplein. 
Al enkele jaren is er live mu-
ziek en entertainment voor de 
jeugd. Dit jaar wordt er nog 
grootser uitgepakt met een 
topband en gasten van diverse 
toporkesten. Zo zal de gitariste 

van de populaire Nederlandse band Upper Shelf,  Ashley Oo-
men, een gastoptreden verzorgen op deze middag met num-
mers van Queen,  Creedence Clearwater Revival etc,  gezongen 
door weer een topper: Eric Rollé uit Dongen. Hij speelt ook 
bij de band  Together Again (ook te zien en te horen op het 
Dorpsplein) de mondharp en backing vocals. Uit Rijen een op-
treden van zangeres Noortje de Swart met songs van Adèle, 
Amy Macdonald, Ilse De Lange, etc. De band  Together Again zal 
ondersteuning krijgen van toet-
senman Ramon Schoones (ex 
SOC). Together Again, eigenlijk 
een band die gestopt was, maar 
nog steeds een te drukke agen-
da heeft om daar gehoor aan te 
geven, zal de rode draad zijn op 
het Dorpsplein tijdens de Ter-

heijdenloop. Samen met zan-
geres Fieke Rooseman en The 
Hilson Brothers staat deze band 
weer garant voor een middag  
geweldige muziek en zang van 
Sixties tot nu. De band trok afge-
lopen jaar tijdens hun optreden 
in Rijen meer dan 1000 mensen 
en men verwacht zondag 5 juli 
met hun optreden op het Wil-
helminaplein tijdens hun 5-jarig 
bestaan dit aantal te overtreffen. 
Maar eerst in Terheijden op zon-

dag 17 mei.  Voor de rest is er 
natuurlijk een pilsje te drinken, 
een springkussen, een ijscowa-
gen, maar vooral topartiesten. 
De live muziek start om 13.00 
uur en gaat door zolang het ge-
zellig is op het plein, max tot 
18.00 uur. En: gratis toegang 
voor alle Traaienaren en fans 
van de artiesten. 

PRIMEUR  TRAAIS  TRANENTREKKERSBAL
Mannen Smartlappenkoor “Traais Eikenhout” op 
muzikale herhaling

Op het komende  Tranentrekkersbal op zondag 25 oktober 
in de Café de Harmonie  zal  -naast uiteraard het Traais Smart-
lappenkoor- Mannen Smartlappenkoor “Traais Eikenhout” acte 
de présence geven.
Een aantal jaren geleden zong “Traais Eikenhout” ook al op het 
Tranentrekkersbal. Het koor bestond uit leden van herenkoor 
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St.  Antonius Abt en voor die gelegenheid liet het herenkoor 
het kerkelijk repertoire even achter zich en gaf zich over aan de 
smartlap. Dit jaar wil “Traais Eikenhout” weer van de partij zijn 
op het Traais  Tranentrekkersbal, maar dan wel anders dan bij 
de vorige edities waarbij wij van de partij waren. Binnen “Traais 
Eikenhout” is het idee geboren om dit gelegenheids-smartlap-
penkoor uit te bouwen tot Traais Grootste Mannen Smartlap-
penkoor. Dit koor zal, naast de leden van het herenkoor, bestaan 
uit de mannen van het Traais Smartlappenkoor, maar daarmee 
houdt het nog niet op want we willen nog meer mannen vragen 
voor dit gelegenheidskoor en via brieven kandidaten gaan bena-
deren om er samen iets groots en muzikaal moois van te maken.
Mannen Smartlappenkoor “Traais Eikenhout” zal onder leiding 
staan van Tonny van Geel, de dirigent van het Traais Smartlap-
penkoor en ook lid van het herenkoor. Er zal voor het optreden 
van misschien wel  Traais Grootste Mannen Smartlappenkoor 
uiteraard wel gerepeteerd dienen te worden en de plannen zijn 
om al voor de zomervakantie alvast een keer te repeteren op 
het eind van een zaterdagmiddag.
Wij hopen dat we op zondag 25 oktober met een groot koor 
menig smartlap kunnen laten klinken tot genot van veel aanwe-
zigen.
Tonny van Geel, Sjaan van den Boom en Pierre Gruca

I LOVE TRAAIE 2015

29-30-31 mei, de 3e editie van I Love 
Traaie op de kleine Schans in Terheijden.
Vrijdagavond beginnen we met de start 
en finish van de Traaise Kuierdagen. Na-
tuurlijk aansluitend een feestavond met 
DJ Jerzy en feestcoverband De Bijtels. 
De entree van deze avond is gratis!
Zaterdagochtend vanaf 11.00 u gaan we verder met het Brood- 
& Banketbakkerij  Van Dongen Beachvolleybal Toernooi.  
Wie gaat er met de 1e plaats vandoor? 32 teams kunnen weer 
strijden om de felbegeerde eeuwige roem op het strand in Ter-
heijden. Er is plaats voor 16 herenteams en 16 dames-gemengde 
teams en jeugdteams >12 jaar! Een team bestaat uit minimaal 4 
spelers. DJ René van Gils zal deze middag voorzien van een lek-
ker zomers muziekje. Inschrijfkosten bedragen € 50, - en dienen 
bij voorkeur vooraf overgemaakt te worden op rekeningnum-
mer NL67RABO0177490128 I Love Traaie onder vermelding 
van de teamnaam. Op zaterdagochtend krijgt ieder betalend 
team 20 consumptiemunten. Na betaling wordt het team binnen 
2 werkdagen weergegeven in de desbetreffende poule.  Voor 
kinderteams is deelname gratis. Inschrijven kan nog steeds op 
www.ilovetraaie.nl/beachvolleybal. Het kan ook op de dag zelf 
maar liever van tevoren ivm voorbereidingen.
Zaterdagavond vanaf 20.00 u hebben we een geweldige feest-
avond in elkaar gezet met DJ Jerzy en de super coverband 
Proost. Dit moet wel een feest worden! Het dak gaat er pas 
echt af als De Kraaien het podium betreden met de geweldige 
extravagante show. Hier zal  Terheijden nog lang over na praten!!
Kaarten voor deze avond kosten in de voorverkoop € 10, - en 
zijn vanaf 11 mei te koop bij DA Relinde Fijnaut, Café Ons Thuis 
en ’t Barreke.  Aan de deur kosten de kaarten € 15, -
Zondagochtend beginnen we om 10.00 u met een Mediter-
raans Ontbijt, georganiseerd door Harmonie Terheijden. Dit 
jaar zullen ze het ontbijt volledig in Mediterrane sferen verzor-
gen. Het Groot Orkest zal u langs schitterende Mediterrane 
streken leiden met muziek uit bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, 
waarbij u uiteraard heerlijk kunt genieten van het bijpassende 
eten. Kaarten hiervoor zijn  à € 10, - te koop via Harmonie 
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LEZERS IN DE PEN

COLUMN

Terheijden.
Vanaf 13.00 u gaan we verder met iets nieuws, en wel met de 
I Love Traaie Fair mmv Future Nails. Hier zullen diverse lo-
kale ondernemers hun waren tonen en verkopen en ook hier is 
de entree gratis. Inschrijven voor een stand kan nog steeds via 
info@futurenails-terheijden.nl. Ondertussen kunnen de kinde-
ren gratis genieten van popcorn, suikerspinnen en spelen in het 
springkussen met toezicht.
Als afsluiter van het feestweekend hebben we dit jaar een me-
gavet optreden van Elvix & The Teddybears. Mooier kunnen 
we I Love Traaie 2015 niet afsluiten.
I Love Traaie kan natuurlijk niet zonder haar sponsors.  Wil 
jij dit evenement ook ondersteunen? Mail dan je gegevens naar 
info@ilovetraaie.nl en we sturen je graag de diverse sponsor-
pakketten toe.
Hou onze site www.ilovetraaie.nl en onze Facebookpagina 
www.facebook.com/ilovetraaie in de gaten voor extra info.
Stichting I Love Traaie

VAN BUITENLUST NAAR RIPASSO

Vroeger gingen wij regelmatig eten bij restaurant Buitenlust.   
Wie in onze regio kende dat restaurant niet? Sinds enige tijd 
heeft deze eetgelegenheid plaatsgemaakt voor restaurant 
RIPASSO. Inmiddels hebben we daar een paar maal gedineerd. 
Nadat wij daar eerst samen zijn geweest, hebben we verschil-
lende vrienden en familieleden daar mee naar toe genomen. En 
dat hebben we niet voor niets gedaan. RIPASSO is, onder de be-
zielende leiding van  Yannic van den Broek (geboren en getogen 
Terheijdenaar) en Wijnanda de Bie, een restaurant wat zich dui-
delijk onderscheidt van de vele restaurants in onze regio. Iedere 
6 à 7 weken een vernieuwde menukaart, alleen maar met kwali-
teitsgerechten. De chef-kok, Eloïse Landré, weet niet alleen wat 
gasten lekker vinden, maar weet er ook nog iets oogstrelends 
van te maken.  Yannic, Wijnanda en Eloïse hebben jaren samen-
gewerkt in top-restaurant De Limonadefabriek te Streefkerk. En 
de ervaringen van dat top-restaurant hebben ze meegenomen 
naar Terheijden: kwaliteit, gezelligheid en een ongedwongen 
sfeer zoals dat past bij onze regio. Wij zullen nog heel vaak vrien-
den of familie meenemen naar RIPASSO. Een échte aanrader!
Wim & Mildred Muijs, Terheijden.

GUILTY PLEASURES

Engels, ja, ik vind ook dat onze taal mogelijkheden genoeg biedt 
om duidelijk te maken wat we bedoelen. Maar de bagger die de 
commerciële tv-zenders over ons uitstorten, moet zonodig ge-
volgd worden door de publieke zenders en dan met name door 
de tempogoeroe van DWDD. Schuldige pleziertjes, dat klinkt 
natuurlijk niet, maar als je dat een paar keer leest dan krijgt 
het toch iets vrolijks. Maar ook de wat hypocriete lading  die je 
achter die woorden kunt vermoeden, zeggen iets over de kron-
kels in de gedachten van dit soort presentatoren. Een pleziertje 
waarvoor je je eigenlijk zou moeten schamen. Het gaat dan over 
je favoriete nummer in de muziek. Dat mag niemand te weten 
komen, “stel je voor wat ze daarvan zouden vinden, al mijn ken-
nissen en vrienden”. Te soft, te hard, te zweverig.  Wat een zielig 
gedoe allemaal.
Heimelijke genoegens, ze blijven niet beperkt tot alleen in de 
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SCHOLEN

entertainmentindustrie.  Wat dacht je van ons Haagse imperi-
um?  Voorbeelden? Let op: hoe huichelen ze een compromis in 
elkaar over de rug van asielzoekers? Dat rammelt aan alle kan-
ten,  maar ja, de coalitie is gered, “want anders gaat het hier naar 
de verdommenis”. Nog een? Komt ie: Lekker volhouden dat de 
pensioenen over pakweg 40 jaar niet meer te betalen zijn. Keer 
op keer blijkt dat ze niet eens kunnen overzien hoe het ons 
binnen 5 jaar zal vergaan. Gaswinning: guilty als de hel!!!
Nog meer voorbeelden? Rokjesdag, PGB,  AOW-leeftijd, dus 
jongerenwerkloosheid, ouderen langer laten  werken, jeugd als 
verloren generatie zonder werk in de kou laten staan, dat is pas 
echt guilty,  maar dan met bitter weinig plezier.
Merijn.

DE KONINGSSPELEN EEN SUCCES

Het schoolplein van basisschool De Zeggewijzer kleurde oran-
je op vrijdag 24 april; de Koningsspelen gingen van start. Een 
sport-ontbijt, het zonnetje en uiteenlopende sporten en spellen 
in de buitenlucht waren succesvolle ingrediënten voor de 
Koningsspelen 2015.
Sportontbijt op school

Vrijdag 24 april om half negen startten de leerlingen op school 
met een gezond sportontbijt in de klas. Na het ontbijt waren 
de kinderen klaar voor een spor-
tieve dag.  Voor de kleuters wa-
ren de Koningsspelen op school 
georganiseerd. De groepen 3 t/m 
8 vertrokken naar het sportpark 
Ruitersvaart om daar te sporten.
Spelcircuit voor de kleuters
Op het schoolplein hadden de 
leerkrachten een spelcircuit uit-
gezet. In groepjes, onder begelei-
ding van ouders, gingen ze aan de 
slag. Om 12.00 uur was het tijd 
voor een picknick op school. Na 

de lunch stond een poppenkastvoorstelling op het programma, 
voor de kleuters een heerlijke afsluiter van een sportieve dag.
Diverse sporten op het sportpark

De kinderen van de groepen 3 t/m 5 hebben allerlei sporten 
en spelletjes gedaan, zoals zaklopen, bal werpen, verspringen, 
hardlopen, tjoekbal, oversteken met hoepels, koningsgolf, met 
sponzen water overbrengen en natuurlijk het bedwingen van de 
stormbaan.  Samen lunchen in het zonnetje en daarna de groeps-
wedstrijden! Aan het eind van de middag werden de winnaars 
gehuldigd en iedereen ontving een diploma met de persoonlijke 
prestaties.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hadden diverse spelrondes 
met de sporten voetbal, hockey, verspringen, sprinten, parcours 
afleggen, balgooien en natuurlijk ook de stormbaan. De spor-
ters werden enthousiast aangemoedigd door ouders en opa’s en 
oma’s die een bezoekje kwamen brengen. 
Tot slot de complimenten aan de organisatie en de vele vrij-
willigers. Mede dankzij jullie zijn de Koningsspelen een succes 
geworden!

OBS  DE  WINDHOEK BELEEFT 
SPANNENDE  KONINGSSPELEN

Op vrijdag 24 april  namen de leerlingen van  OBS De  Wind-
hoek deel aan de Koningsspelen. Ook de leerlingen van OBS ‘t 
Klaverblad uit Drimmelen waren van de partij. De dag begon 
met een heerlijk Koningsontbijt. Daarna werden de Koningsspe-
len officieel geopend met een gezamenlijke dans.  Tot slot gingen 
de leerlingen aan de slag op een parcours met allerlei sporton-
derdelen. Het was een heel gezellige, sportieve en zonnige dag.

Koningsontbijt: een heerlijke start
De dag begon met een heerlijk Koningsontbijt, dat werd ge-
nuttigd in de eigen klas. Heel gezellig om zo de dag samen te 
beginnen. Ondertussen waren alle hulpouders al bezig om de 
verschillende sportonderdelen uit te zetten en te voorzien van 
de benodigde materialen. Dit keer vonden de activiteiten plaats 
op het schoolplein en bij de speeltuin aan de Ganzenweel.
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Officiële start Koningsspelen
Om 9.30 uur gingen in heel het land de Koningsspelen officieel 
van start door een fluitsignaal van koning  Willem-Alexander 
en koningin Maxima, die op bezoek waren in Leiden.  Via het 
digibord in de hal werd de live-uitzending van het Jeugdjournaal 
gevolgd en werd met het lied ‘Energie!’ van Kinderen voor Kin-
deren flink meegezongen. De jongens en meiden van groep 4 
en 5 hadden de bijbehorende dans goed geoefend en gaven een 
geweldige demonstratie op het podium. 
Sportief ochtendprogramma
Nu was het hoog tijd om aan de 
slag te gaan. Iedere groep mocht 
op weg naar zijn eerste onderdeel. 
De leerlingen hadden het goed 
naar hun zin. Van groep 1 tot en 
met 8, van groot naar klein, alle-
maal  gingen ze onderling de strijd 
aan.  Wie springt het verst of kan 
het beste sprinten? Een flinke ron-
de hardlopen rondom de vijver, 
wie houdt dat op het hoogste 
tempo vol? Er was ook een aantal 
onderdelen waarbij behendigheid 
van pas kwam, zoals de hindernis-
baan en het hockeyspel met slalom. Degenen met flinke arm-
spieren kwamen aan hun trekken bij het balwerpen. Voor ieder 
wat wils dus. Na zes ronden had iedereen zich van zijn sportief-
ste kant laten zien. Het was top!
Spannend voetbaltoernooi

Na de middagpauze mocht de bovenbouw de Koningsspelen af-
sluiten met een voetbaltoernooi. Er werd gestreden tussen drie 
teams. Onder leiding van scheidsrechter meneer Marc ging het 
er fanatiek aan toe. In de zinderende finale ging uiteindelijk team 
A met de eer strijken.  Zij was de terechte winnaar.
De leerlingen van OBS De  Windhoek en OBS  ‘t Klaverblad 
hebben genoten van een sportieve en gezellige dag, die met hulp 
van veel ouders en het team in een pri-
ma sfeer is verlopen. 
Nu geniet iedereen van een welverdien-
de meivakantie.

BUITENSPEELDAG 
Doe ook mee aan de vele 
activiteiten voor jong en oud!

Openbare basisschool De  Windhoek staat woensdag 10 juni 
aanstaande in het teken van de Buitenspeeldag. De school is de 
enige plek in Terheijden waar jong en oud op deze dag aan ac-
tiviteiten kan meedoen. Van 13.30 uur tot 16.00 uur is iedereen 
van harte welkom om mee te doen aan het programma. Er is 
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bijvoorbeeld een springkussen, 
fancy fair, rommelmarkt, rad 
van fortuin en hindernisbaan. 
Buiten spelen
Buiten is de plek waar kinderen 

vriendjes ontmoeten, kunnen rennen en zich vrij voelen. Kinde-
ren die meer buiten spelen, bewegen meer en hebben een aan-
toonbaar gezondere levensstijl. De vorige edities van de Buiten-
speeldag waren een groot succes. Daarom heeft De Windhoek 
besloten ook dit jaar weer mee te doen. Sterker nog, er is deze 
keer nog meer te doen! 
Volop activiteiten
Er zijn in en rond de school volop activiteiten, die veelal door 
de leerlingen zelf zijn bedacht en georganiseerd.  Wie woens-
dagmiddag 10 juni naar De Windhoek komt, kan spelen op een 
groot springkussen, hindernissen nemen op een uitdagend par-
cours, Oud-Hollandse spelletjes doen, schminken, koopjes zoe-

ken op de fancy fair en meedoen aan het rad van fortuin. Er is 
een kraampje met drankjes en lekkere hapjes. Voor een aantal 
onderdelen van de fancy fair wordt een klein geldbedrag ge-
vraagd. De prijs zal niet hoger zijn dan € 2,-. 

Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van Nickelode-
on, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer 
Nederland, Jantje Beton en Scouting Nederland. Met deze jaar-
lijks terugkerende dag willen zij kinderen stimuleren om lekker 
buiten te spelen. In heel Nederland worden op die dag tal van 
activiteiten georganiseerd. 
Doe mee!
Doe ook mee aan de Buitenspeeldag op woensdag 10 juni op 
OBS De Windhoek in  Terheijden. Geniet van alle activiteiten en 
van de gezellige sfeer. Je bent van harte welkom tussen 13.30 uur 
en 16.00 uur.  We kijken uit naar je komst!
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SPORT

TOCH NIET TE LAAT

Eind maart werden de Terheijdense Kam-
pioenschappen tafeltennis door tafeltennis-
vereniging TIOS gehouden in De Cour. Mart 
de  Vries, de jongste van onze club, won bij 
de pupillen. Ralf Reuvers prolongeerde zijn 
titel bij de junioren 
en Mathieu Verdey-

en moest diep gaan maar wist opnieuw 
Terheijdens Kampioen te worden. Dit 
jaar kunt u dus niet meer deelnemen 
aan dit toernooi maar het is zeker niet 
te laat om alvast in training te gaan voor 
de volgende editie. Of je nu gewoon 
lekker een balletje wil slaan, competi-
tie wil spelen, aan toernooien wil mee-
doen of je alvast wil opwarmen voor 
het Kampioenschap van 2016, bij TIOS 
kan het allemaal!  We spelen sinds afge-
lopen september in De Cour. Op dins-
dagavond van 19-20 u is de jeugd van 8 
tot en met 12 jaar aan de beurt, gevolgd door de senioren. In 
beide groepen is nog volop plaats nu we in een grotere zaal spe-
len dan de afgelopen decennia. Op vrijdagavond speelt de jeugd 
van 13 tot en met 16 jaar vanaf 19.00 uur.  Vanaf  20.00 uur kun-
nen de senioren naar keuze trainen of competitie spelen. Kom 
eens langs om een balletje te slaan, dan houdt helemaal niets je 
meer tegen om op de volgende editie van het  Terheijdens Kam-
pioenschap het beste uit jezelf te halen. Meer informatie over 
onze vereniging is te vinden op www.tios-terheijden.nl

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN 
3x Regio Kampioen Turnen ZW-Nederland

Afgelopen 2 weekeinden waren de Regiokampioenschappen 
voor onze pupillen, jeugd- en seniorturnsters. Het waren 2 ge-
weldige wedstrijden voor de turnsters in de 4de en 6de divisie, D1 
en D2 niveaus die samen 3 KAMPIOENEN opleverden.
In de categorie Pupil D2: Lara Frijters, Jeugd D2: Sarah Dirk-
se en Jeugd 4de div. Kimberly Berg. Zij heeft een prachtige 
en bijna foutloze wedstrijd gedraaid, ze scoorde liefst 2 punten 
hoger dan de nr. 2. 8 Turnsters hebben zich geplaatst voor de 
districtsfinale.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN 
Onze turnsters winnen 14 medailles

In het weekend van 25 & 26 april waren in  Vlijmen de Toestel-
finales in de 3de tot 6de divisie en de D1-D2-D3 niveaus. 15 SVT 
turnsters hadden zich hiervoor geplaatst en 9 turnsters hebben 
1 of meerdere prijzen gewonnen:

Nienke de Wit   1e op Balk en 2e op Brug
Kimberly Berg            1e op brug en 2e op de Vloer
Ebba de Roon            1e op Sprong en 3e op Balk
Liza Bruijns              1e op brug en 3e op Balk
Indy Verheyen          2e op Brug en 3e op Balk
Lara Frijters             1e op Brug
Mirte Verdaasdonk   2e op Sprong
Lonneke Hendriks     2e op Vloer
Sarah Dirkse             2e op Balk

ENGELANDREIS  VCW

Zo, dat was weer een ontzettend gezellig 
weekend! Met 34 kinderen en 14 begelei-
ders reden wij vrijdag vroeg in de morgen 
richting Calais te Frankrijk. Hier stapten 
we op de trein om vervolgens met bus 
en al aan te komen in Dover te Engeland. 
Dit was vooral voor de buschauffeur weer 
wennen. Hij moest ineens aan de andere 
kant van de weg gaan rijden, dit was echter 

geen probleem voor onze chauffeur. 
In de middag kwamen we aan in Gravesend.  Onze Engelse 
vrienden stonden ons al op te wachten.  Na een gezellige ken-
nismaking gingen alle kinderen met hun gastgezin mee naar huis 
om aan het avondeten te beginnen.  ‘s Avonds moesten ze weer 
op tijd terug zijn om een toernooi te voetballen. De Neder-
landse kinderen zaten gemixed met de Engelse kinderen.  Bij 
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elk team was er een Nederlandse en Engelse begeleid(st)er.  Na 
het toernooi ging iedereen moe maar voldaan naar het gastge-
zin om lekker te gaan slapen. De volgende morgen zouden we 
weer op tijd vertrekken naar Wembley. Dit is een stadion waar 
verschillende sportactiviteiten plaats vinden. Maar het is vooral 
bekend omdat het Engelse team zijn thuiswedstrijden speelt in  
Wembley. Het stadion was erg groot, de kinderen hebben hier 
hun ogen uitgekeken.   

‘s Avonds na het avondeten gingen de kinderen lekker een paar 
uur zwemmen. Na het zwemmen gingen ze met het gastgezin mee 
naar huis. De ogen van de kinderen werden met de dag kleiner.  
Zondag trokken we een dag op alleen met de Nederlandse kin-
deren en begeleid(st)ers. Wij zijn met de bus naar de Theems 
gereden. Hier zijn we met een aantal kinderen en begeleid(st)ers 
in een superhoge kabelbaan gestapt. Deze was wel 1 kilometer 
lang, ook was  hij best wel hoog! Super stoer dat de kinderen 
erin wilden! Hierna zijn we naar Greenwich Park gereden. Dit 
is een van de acht koninklijke parken van Engeland. Hier hebben 
we met zijn allen een leuk voetbaltoernooi gespeeld. ‘s Avonds 
was het weer tijd voor de welbekende Donkey Derby.  Voor de-
genen die niet weten wat het is: ‘dit is een wedstrijd waar gewed 
kan worden. Er zitten 8 personen op een rij. Op ongeveer 10 
meter achter hen staat een ezel met een touwtje eraan. Degene 
die zit  krijgt een stokje in zijn handen en moet zo snel mogelijk 
draaien zodat het touwtje oprolt. Wie het touwtje het snelst 
oprolt en dus zijn ezel over de streep krijgt heeft gewonnen’. 
De Nederlanders deden het ontzettend goed, in de finale za-
ten we met meer Nederlanders dan Engelsen. Uiteindelijk heeft 
begeleidster Lieke van den Boer de eerste prijs in de wacht 
weten te slepen. Moe maar voldaan ging iedereen weer naar bed. 
Maandag was jammer genoeg alweer de laatste dag.  We hebben 
nog een voetbaltoernooi gemixed met de Engelsen gespeeld. Na 
dit toernooi kwam het einde toch echt in zicht. De Engelsen 
hadden een superlekkere lunch klaar gemaakt voor ons. Hierna 
hebben de kinderen nog een presentje gekregen en is er afscheid 
genomen. De koffers gingen de bus in en hier een daar werd een 
traantje weggepinkt. Gelukkig zien we ze volgend jaar allemaal 
weer in Nederland! Na een voorspoedige terugreis kwamen we 
‘s avonds weer terug bij  VCW. Hier stonden alle ouders ons 
al op te wachten. Het was een ontzettend leuk weekend. Wij 
willen iedereen bedanken die de Engelandreis mogelijk heeft ge-
maakt. Zonder jullie was dat niet gelukt! Ook willen wij Elsbeth 
bedanken voor wie dit het laatste jaar was. Elsbeth bedankt!!  
Wij kijken uit naar volgend jaar! Sportieve groet van de Enge-
landcommissie van VCW  Wagenberg.

DUIVENVLUCHTEN PV  TERHEIJDEN ZIJN 
WEER BEGONNEN!!

De eerste vluchten van 2015 met de postduiven zijn alweer ach-
ter de rug. Het begon 4 april met een trainingsvlucht waar de 
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enige echte Jaap Rasenberg de 
1e prijs speelde. Op 12 april was 
de eerste officiële vlucht vanuit 
Felluy wat hemelsbreed onge-
veer 130 kilometer ten zuiden 
ligt van Terheijden en omgeving. 
Er werden voor deze vlucht 
186 duiven ingekorfd door 12 
leden van Postduiven  Vereni-
ging  Terheijden. De 1e prijs op 
deze vlucht was voor een an-
dere Rasenberg, Den Hans! Op 

18 april jl. werd een vlucht vanuit Quievrain (155 kilometer) ge-
speeld. Hierop was er geen kruid gewassen tegen de duiven van 
de combinatie Ad Willemse en Mari Dudok. Ad en Mari pakten 
van de eerste 7 prijzen er maar liefst 6 tegen 235 concurren-
ten. De derde officiele vlucht was wederom vanuit Quievrain 
en hierop ging Jaap Rasenberg met de eerste prijs aan de haal.
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht:
Felluy 12 april 2015 – 186 duiven in concours
1 Hans Rasenberg, 2, 3, 5, 7 Comb. Willemse-Dudok, 4, 9 Laura 
van Dongen, 6, 8 Jaap Rasenberg, 10 Marc Geleijns en dochter.
Quievrain 18 april 2015 – 235 duiven in concours
1, 2, 4, 5, 6, 7 Comb. Willemse-Dudok, 3 Laura van Dongen, 
8 Hans Rasenberg, 9 Frans Sliedregt, 10 Bas  Vervuren.
Quievrain 25 april 2015 – 238 duiven in concours
1, 3 Jaap Rasenberg, 2 Hans Rasenberg, 4, 5, 7, 9 Comb. Willem-
se-Dudok, 6, 8 Comb.  Van Dongen, 10 Gerard Damen.

UITSLAGEN OWBC 

Week 8
Maandag    ‘t Bielske  40.79 – 41.51                                                                                                                   
BV Nicortiny   De Vriendschap 1 40.85 – 26.46
De Vriendschap 3   Keus Genoeg  38.45 – 35.56
De Vriendschap 2   E.S.D.O.   36.20 – 39.92
Stand
1. ESDO  32 332
2. ‘t Bielske  32 312
3. De  Vriendschap 2 32 311
4. Nicortiny  32 308
5. Keus Genoeg 32 308
6. De  Vriendschap 3 32 291
7. De  Vriendschap 1 32 288
8. BV Maandag  32 282
Kortste partij  Rinus Ackerman 7 brt.
Hoogste serie  Koos van Vugt 33 car.
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% Hoogste serie  Jan Broeke         54 %
% Meest gestegen Theo Rosenbrand        73 %

“STRAK IN HET PAK”

Als vereniging wil je natuurlijk goed voor 
de dag komen op wedstrijden en toer-
nooien. Daar hoort dan ook een mooi 
trainingspak bij. Dit kwam een goede 
vriend van de vereniging ter ore; die pikte 
het stokje spontaan op en meldde zich ge-
heel belangeloos als sponsor aan. De wens 
werd al snel vervuld en op maandag 13 

april stonden we dan ook, zo trots als een pauw, te glunderen in 
onze gloednieuwe presentatiepakken. 
Voor inlichtingen over Shotokan Karate Vereniging Terheijden: 
www.karate.nl, secretariaat@karate.nl.

HET 7e HEMEL VOETBALTOERNOOI
op de velden van S.V.T. in Terheijden

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) wordt voor de 19e 
keer het Zevende Hemel Voetbaltoernooi gehouden op de vel-
den van S.V.T.  Na de nodige voorbereidingen is het weer zover 
en zijn wij helemaal klaar met de voorbereidingen. De scheids-
rechters hebben weer toegezegd te komen, de EHBO zal er ook 
weer zijn, de elftallen (zowel dames als heren) hebben getraind 
en zijn op elkaar ingespeeld. Er staat voor de jeugd weer een 
springkussen, de bar en de barbecue staan weer klaar om de 
spelers en publiek te voorzien van een drankje en/of een hapje. 
Er worden weer loten verkocht en er zijn weer mooie prijzen 
te winnen. De commissieleden en het bestuur weten wat ze 
moeten doen en hebben (tenminste, volgens ons) niets over het 
hoofd gezien. Er is weer een speler van NAC Breda benaderd 
om de prijzen uit te reiken (en nu maar  hopen dat hij i.v.m. 
de nacompetitie mag komen) Dit jaar doen er 16 heren- en 
6 damesteams mee met het inmiddels niet meer weg te den-
ken Zevende Hemel Voetbaltoernooi. De deelnemende dames 
teams zijn: TDO,  ’t Barreke, Zevende Hemel, Gouden Leeuw, 
Ons Thuis en de Derde Helft. En bij de heren: Nicortiny, Rat-
jetoe, Gouden Leeuw, Ligthart, ’t Barreke, Holland Covers, KPJ 
Made, Zevende Hemel Oldstars, TDO, René’s Stube, de Buren, 
Shaktar Dônetsk, Swiftboys, Zevende Hemel 1, Zevende Hemel 
2 en Traaie United.  
De prijsuitreiking is om ca. 20.00 uur in café De Zevende He-
mel en de prijsuitreiking en de feestavond zullen ook dit  jaar 
weer worden ondersteund door Disco TWICE. Natuurlijk is het 
overbodig om te zeggen dat wij dit toernooi niet kunnen organi-
seren zonder onze sponsors, waarvoor onze dank.

TRAAISE KUIERDAGEN

Wij van GV Amicitas hebben de inschrijvingen voor de wan-
delvierdaagse van Terheijden (26 t/m 29 mei) via de scholen 
inmiddels binnen. Deze zijn tevens al verwerkt in ons systeem 

om de administratie in orde te krijgen.  Als 
het aantal deelnemers van de scholen de 
voorbode is van het totaal aantal inschrij-
vingen dan zouden wij dit jaar wel eens naar 
een record aantal inschrijvingen kunnen gaan.  
De dinsdag na het pinksterweekend begint 
de wandelvierdaagse. Zoals eerder vermeld 
vertrekken wij dinsdag 26 mei, woensdag 27 
mei en donderdag 28 mei vanaf het Puzzel-
bad. Hopen op zeer mooi weer, zeg maar!  Wij 
willen vast via deze weg stichting De vrienden 
van het Puzzelbad bedanken voor hun inter-
ventie, dat wij van het Puzzelbadterrein gebruik mogen maken. 
Op vrijdag 29 mei starten en finishen wij weer op de Schans en 
maken wij gebruik van het terrein, wat stichting I Love Traaie 
omgetoverd heeft voor het aansluitende feestweekend. Ook de 
mensen achter I Love Traaie: bedankt! De laatsten die we op 
dit moment vast  willen bedanken zijn de leden van muziekver-
eniging Harmonie Terheijden,  want die verzorgen  weer het 
binnenhalen van de Traaise Kuierdagen. Op vrijdag 29 mei ver-

trekken ze rond kwart voor 8 vanaf het Oranjeplein. Hiervoor 
hebben ze dan reeds een serenade (geen aubade volgens een 
muziekkenner (WvB)) gebracht aan de deelnemers van het ver-
zorgingscentrum  St.  Antonius  Abt op het marktplein.
Inschrijven:  In Café de Harmonie is er dinsdag 19 mei en don-
derdag 21 mei van 18.30 tot 19.30 uur de mogelijkheid om in 
te schrijven. Inschrijfkosten zijn € 4,- per deelnemer. De kosten 
voor gezinsleden die op 1 adres wonen, zijn ook dit jaar weer 
maximaal € 15,-.  Voor het eerst is er een mogelijkheid om aan 
te geven dat u geen medaille wenst; dan zijn de kosten € 3,-. Let 
op: Inschrijvingen op dinsdag 26 mei zijn € 5,- per deelnemer.
Wij proberen de inschrijfgelden zo laag mogelijk te houden. 
Omdat wij zoveel mogelijk inwoners en zeker kinderen de 
gelegenheid willen geven om deel te nemen en ernaar stre-
ven om elke dag een versnapering en drinken aan te bieden, 
kunnen wij niet genoeg vragen om steun.  Van de volgende 
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Vanaf heden zijn wij geopend van 
woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur!

Voor een avond culinair genieten!

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 Moeder-
dagaperitief als u ons laat weten dat u komt!
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LICHT OP DE ZAAK

bedrijven hebben wij reeds toezeggingen gekregen: Bakkerij 
Van Dongen, ‘Toptiekse, Cafetaria ’t Markkantje, ’t Muldertje, 
Jola Mode Terheijden, Kuijs Electrotechniek  Terheijden, Liever 
Thuis, Cafetaria het Trefpunt, Rabobank Amerstreek, DA Relin-
de Fijnaut, Slijterij Van Dongen, Tinckerbell en TP Afbouw. Vra-
gen of reacties over eventuele opties kunnen naar info@ami-
citas.nl.  Indien er inwoners zijn, die zich  geroepen voelen om 
zich aan te melden om bijv. als verkeersregelaar te helpen, dan 
kan dit door middel van het sturen van een email naar info@
amicitas.nl. Zet in ieder geval 26 mei t/m 29 mei in uw agen-
da, zodat u weer uw sportieve plicht kunt vervullen. 33 men-
sen kunnen dit jaar voor de tiende keer meelopen en er zijn 
uiteraard mensen die alweer voor de elfde keer meelopen! 
Met sportieve groet, de organisatie van de Traaise Kuierdagen.

JUMBO HEEFT VEEL PLANNEN 
voor Terheijden en  Wagenberg 

In gesprek met een enthousiaste 
Remco Bertens (operationeel di-
recteur van Jumbo Terheijden, 2 x 
in Etten-Leur en Ulvenhout) blijkt 
al snel de visie van Jumbo voor 

wat betreft Terheijden en Wagenberg.  “We willen dichtbij de 
mensen komen, noem het wat mij betreft dorpser. We willen 
dat enerzijds doen door een goede serviceverlening en ook tijd 
voor een praatje, anderzijds ook door samenwerking met lokale 
en regionale bedrijven. Bij dit laatste moet je bv denken aan de 
actie zoals we hebben gehad me café-restaurant Ons Thuis (bij 
bepaald bedrag punten voor een 2e diner gratis), nu aan de asper-

ges van Antonio van Beek, de beste worstenbroodjes van bakker 
Van Dongen uit Terheijden en de producten van Lekker Brabant 
(dat koopt bij kleine bedrijven Brabantse producten). Verder 
hebben we natuurlijk de 3 bieren van Puzzelaer (goed voor het 
zwembad) en daar komt er binnenkort nog een bij, waarvoor 

een prijsvraag 
voor de naam 
komt”, aldus de 
bevlogen Remco. 
Samenwerking is 
natuurlijk op di-
verse manieren 
te verwezenlij-
ken, maar Jum-
bo Terheijden 
zoekt het vooral 
in de samenwer-

king met lokale bedrijven en producten. “Je krijgt daarbij een 
win-winsituatie. Dit is voor het lokale bedrijf goed, voor de klant 
aantrekkelijk en voor ons ook.” Remco wil hierbij ook een oproep 

KONINGSDAG

Met dank aan Gerda, Marinus, 
Anita, Rudy.



 17



18

EN TOEN GEBEURDE...

doen aan lokale ondernemers die ook ideeën hebben voor een 
dergelijke samenwerking: “Neem vooral contact op, graag zelfs!” 
Om terug te komen op het eerste deel van de visie, de ser-
viceverlening in combinatie met het “dorpse” praatje: hoe re-
aliseer je dat? Daarop antwoordt Remco het volgende: “In het 
verleden is hier niet alles even goed gegaan. Er waren (soms 
ook buiten onze schuld) lege schappen in de winkel. Dat kan 
natuurlijk echt niet, want mensen mogen niet mispakken. Het 

kan nog weleens een keer gebeuren, maar het heeft onze gro-
te aandacht. Mocht er een product niet zijn: meld het aan de 
kassa en wij zorgen dat u het dezelfde dag nog krijgt thuisbe-
zorgd. Verder hebben we veel aandacht besteed aan ons per-
soneel: hoe ben je klantvriendelijk en benaderbaar, hoe kan ik 
mijn werk goed doen en toch tijd maken voor een praatje enz.” 
Op mijn vraag waarom mensen nu juist bij Jumbo zouden moe-
ten gaan kopen, heeft Remco onmiddellijk zijn antwoord paraat: 
“Wij hebben een groot assortiment, een goede groenteboer en 
(keur)slager, persoonlijke aandacht én we zijn de goedkoopte 
onder de streep bij het boodschappenlijstje!” Wat Remco nog 
graag wil benadrukken is de bereidheid bij Jumbo Terheijden 
om de kwaliteit nog hoger te maken. Hij vraagt daarbij ook 
uw hulp: “Merkt u dat er iets niet in orde is, maak ons er in 
de winkel a.u.b. op attent, dan kunnen we daar iets aan doen.” 
Remco, ik ben ervan overtuigd, dat als jij jouw enthousiasme 
en visie over weet te brengen op jouw Jumbo, je een prima 
supermarkt hebt voor onze dorpen Terheijden en Wagenberg! 
Chapeau!
Christ Verdaasdonk 

OORLOGSGRAF  WAGENBERG 75 JAAR

Eén van de eerste oorlogsslachtoffers in de meidagen van 1940 
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POLITIEK

was de 20-jarige Wagenbergse 
dienstplichtig soldaat Jan de 
Kroon. Hij was gelegerd in Breda 
en ging met zijn onderdeel op 
de eerste oorlogsdag per fiets 
naar Moerdijk. De fietsende 
groep soldaten reed via  
Wagenberg en bij zijn ouderlijk 
huis aan de Hoevenseweg werd 
Jan nagewuifd door familie en 
buren. Bij Blauwe Sluis kwamen 
ze al in contact met de Duitsers 
en Jan werd dodelijk gewond.
Nadat het droevige bericht 
Wagenberg had bereikt, werd 
hij meteen opgehaald met 
paard en wagen. Jan werd thuis 

opgebaard.  Vanwege de oorlogstoestand was zijn begrafenis al 
de volgende avond op het  Wagenbergse kerkhof. 
Vier maanden later,  toen de rust enigszins was weergekeerd, 
kon aan Jan de Kroon de laatste eer worden bewezen. De 
eer die een voor zijn vaderland gevallen soldaat toekomt. De 
Wagenbergse jongens en mannen, die van het front waren 
teruggekomen, gingen huis-aan-huis collecteren voor een 
gedenkteken op zijn graf. 
Op zondag 8 september 1940 werd een Plechtige Hoogmis 
opgedra gen, waarna op zijn graf de gedenksteen werd onthuld 
door twee van zijn strijdmakkers.  Tijdens het wegglijden van de 
vaderlandse driekleur werd het grafmonument zichtbaar, terwijl 
de Fanfare Onze Vrije Uren het  Wilhelmus speelde. Er volgden 
toespraken door de pastoor, de burgemeester, en namens de 
oud-strijders en ook namens de  Wagenbergse afdeling van  “De 

Jonge Werkman” waar Jan lid van was. In de krant kwam een 
uitgebreid  verslag van deze indrukwekkende plechtigheid.  
“Den ganschen dag bleef nog een stroom van menschen naar 
het kerkhof trekken om het graf te bezoeken. Wagenberg heeft 
op eenvoudige maar treffende wijze een grootse hulde gebracht 
aan den dorpsgenoot, 
die voor het vaderland zijn leven gaf.” 
Op het graf heeft vele jaren zijn helm gelegen. In 1972 is de 
oorspronkelijke grafbedekking vervangen door een zerk van de 
Nederlandse Oorlogsgravenstichting. 
Meer over de  Wagenbergse en Terheijdense militaire oorlogs-
slachtoffers is te lezen in het  Vlasselt-boekje nr. 70 (1994).
Na de oorlog ontving familie De Kroon meerdere officiële 
dankbetuigingen,  zoals  een oorkonde van de Minister van Oorlog  
met een half identiteitsplaatje van de omgekomen soldaat. En 
ook een Herinneringskruis als een postume onderscheiding 
voor hun zoon Jan.  Deze eremedaille is uitgevoerd  in brons 
met op ieder van de vier armen de letter W. In het midden 
is H.M. Koningin Wilhelmina afgebeeld, met rondom de tekst 
“VOOR KRIJGSVERRICHTINGEN”.  Johan van der Made

CDA  VOOR EEN DUURZAAM EN  VITAAL 
DRIMMELEN

Tijdens de laatste Raadsvergadering op 23 
april jl. stond de Sportnota op de agenda. 
Vorige keer schreven we al over het initia-
tief van het CDA om op bezoek te gaan bij 
de gemeente Breda om te zien hoe zij om-
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ven als deze om gemeentelijke gebouwen een nieuwe eigenaar 
te geven. We hopen dat het voorbeeld van Molen De Arend 
anderen zal stimuleren ook een ondernemingsplan in te dienen. 
We denken  dan bijvoorbeeld ook aan het voormalige gemeen-
tehuis in Hooge Zwaluwe. 
Drimmelen laat immers zien dat er bereidheid is om ook finan-
cieel bij te dragen wanneer het gemeenschapsbelang kan dienen. 
Goed voorbeeld doet goed volgen wat ons betreft…
We wensen de Familie Kamp - Hazen veel succes toe in  Ter-
heijden!
Riekje van Vugt, Fractie CDA Drimmelen.

LHB MAAKT KENNIS MET OPTISPORT

Sporten en bewegen  vormen voor de Lijst Harry Bakker be-
langrijke punten om de leefbaarheid van de dorpen en gezond-
heid van onze bewoners op peil te houden.  Vandaar dat de Lijst 
Harry Bakker heeft ingestemd met de sportnota tijdens de 
raadsvergadering van donderdag 23 april jl.  Het amendement 
van Groen Drimmelen en  VVD op deze sportnota is door Lijst 
Harry Bakker niet ondersteund.   Wij willen de sportnota op 
een goede wijze tot uitvoering brengen door voor het totale 
wensenlijstje aan sportmogelijkheden geld te reserveren.
Lijst Harry Bakker draagt ook de zwembaden binnen de ge-
meente Drimmelen een warm hart toe. Tijdens de laatste opi-
nieronde hebben wij een vraag gesteld over de zwemles bij 
zwembad ‘De Randoet’ in Made.  We vinden het namelijk erg 
jammer dat er dit seizoen alleen in zwembad ‘Het Puzzelbad’ 
in Terheijden zwemles gegeven wordt. Om meer te weten te 
komen over deze beslissing heeft Lijst Harry Bakker een bezoek 
gebracht aan Janneke Fransen, locatiemanager van de twee bo-
venstaande zwembaden. Operationeel manager van Optisport, 
Esther Schelling, schoof ook aan tafel.  Aan het begin van het 
gesprek hebben we eerst een voorstelrondje gedaan. Dit omdat 
het belangrijk is om elkaar beter te kennen om goed contact te 
hebben.
We hebben een 3-tal onderwerpen besproken.
Allereerst de zwemles in Made.  Vorig jaar waren er te weinig 
aanmeldingen om de zwemles in Made voort te zetten. Het is 
logistiek niet mogelijk om aan een klein groepje kinderen, dat 
voor verschillende diploma’s zwemles moet krijgen, goede en 
uitdagende zwemles te geven.  Als er voldoende animo is vanuit 
de ouders om hun kind bij De Randoet op zwemles te doen 
staat Optisport ervoor open om de zwemles volgend jaar weer 
aan te bieden in De Randoet.  Voor dit jaar kunnen de kinderen 
uit Made meezwemmen in de zwemlesgroep van Het Puzzelbad. 
Lukt het niet om het diploma in één seizoen te halen, dan is 
er de mogelijkheid om zonder wachttijd verder te lessen in de 

gaan met de uitdaging om een vitale en duurzame gemeente 
te zijn. Tijdens de raadsvergadering kwamen we opnieuw met 
een voorstel: 68% van de kinderen en jongeren in Drimmelen 
van 6 jaar tot en met 18 jaar is lid van een sportvereniging. Hun 
vereniging ontvangt € 24,- per lid per jaar uit de gemeentekas.  
Dat betekent dat 32% van onze kinderen en jongeren niet lid 

is van een sportvereniging (in 
Drimmelen; mogelijk wel daar-
buiten) en geen aanspraak kan 
doen op een extra stimulans.
Wat het CDA betreft wordt 
nagedacht binnen het budget of 
met cofinanciering (Sportim-
puls) over een stimulans voor 
deze jongeren, ook ter waar-
de van € 24,- per kind. Denk 
aan een strippenkaart; voor 

€ 5,- kan een kind zich dan opgeven bij Expeditie Drimmelen 
en houdt dan nog strippen over voor bijvoorbeeld een keertje 
proefzeilen of tafeltennissen in Drimmelen. Is je strippenkaart 
helemaal leeg dan kun je als beloning een keer gratis zwemmen 
in Terheijden of Made. We weten dat er nog een flink deel van 
het budget niet is besteed en vinden dat dit geld terecht moet 
komen waar het voor bedoeld is: kinderen aanmoedigen om in 
beweging te komen.
Ideeën genoeg om voor € 24,- kinderen  die nu om welke reden 
dan ook buiten de boot vallen, te bereiken. Inzichtelijk wordt 
dan ook hoeveel kinderen echt niet willen; ze zullen dan ook 
geen gebruik maken van de strippenkaart. 
Een ander onderwerp van deze raadsvergadering was de ver-
koop van Molen de Arend in Terheijden.  Wat het CDA betreft 
gaan we als gemeente positief en daadkrachtig om met initiatie-
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TERUGBLIK

Wisselaar in Breda. 
Ten tweede hebben we gesproken over de ruimere openingstij-
den.  Wat is er mogelijk als het na de reguliere sluitingsdatum in 
augustus nog goed weer is?  Janneke en Esther hebben toege-
zegd dat ze een pilot willen starten om te kijken of er vraag naar 
is om langer open te blijven bij een warm naseizoen. Houdt de 
Facebookpagina van De Randoet en Het Puzzelbad in de gaten 
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied.
Ten slotte heeft Janneke aangegeven dat er gratis  Wi-Fi-verbin-
ding aanwezig is rondom de ingang van beide zwembaden en 
dat er verschillende activiteiten georganiseerd worden voor de 
kinderen.
Kortom, Lijst Harry Bakker heeft de signalen opgepikt en ho-
pelijk komt dit ten goede aan de zwembaden in onze gemeente. 
Lijst Harry Bakker,  Femke Selders (Raadslid) en Corrie Looman 
(Burgerlid, rechts op de foto)

LINTJESREGEN

Afgelopen vrijdag ontving een aantal mensen uit Wa-
genberg en Terheijden een Koninklijke Onderscheiding: 
zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. Wij feliciteren Jan Buijs, Lisa Sprangers-van 
Arendonk, Petra Kimmel-Steevens, Cees Schets en 
Diny Schets-van Gils van harte!

KONINGSBINGO ORANJE COMITÉ 
georganiseerd door de Bond voor Senioren

Op vrijdag 24 april werd  in Café de Harmonie weer de jaarlijk-
se Koningsbingo gehouden.  Alle inwoners van Terheijden waren 
welkom en er waren ongeveer 60 mensen aanwezig. Deze kre-
gen naast de gratis bingokaarten in de pauze een Oranjebitter 
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met een plakje cake aangeboden. Na 3x “Hoera, hoera hoera, 
leve de Koning” ging deze Oranjebitter er wel in. Er werden 10 
ronden bingo gespeeld met daaraan verbonden diverse leuke 
prijzen. De sfeer zat er goed in en het was een gezellige leuke 
middag geworden.

VOETBALCLINIC MET NAC-SPELERS 
georganiseerd door Jumbo Terheijden

Op woensdag  22 april jl. is op het sportpark van SV Terheijden 
een heuse voetbalclinic gehouden. 
Elf  Jumbowinkels uit de regio Breda deden  mee aan deze door 
Remco Bertens (operationeel manager/directeur van o.a. Jum-
bo Terheijden) georganiseerde actie. Bij aankoop van een aantal 
producten kregen de klanten kanskaarten voor deze clinic. Per 
winkel zijn er 4 winnaars geloot, aangevuld met 12 jeugdleden 
van SVT (omdat daar dit evenement gehouden kon worden). 
Op 22 april om 18.00 uur stonden dus 56 spelers tussen de 
5 en de 12 jaar trappelend van ongeduld te wachten op hun 
NAC-idolen. Het werd een geweldige happenning. Het hoofd-
veld was in 4 gedeeld: veld 1 voor een potje minivoetbal, veld 
2 voor een kringgesprek met enkele NAC-spelers, veld 3 voor 
behendigheid en veld 4 voor doeltrappen. Natuurlijk ontbraken 

een hapje, een drankje, foto’s, handtekeningen, een Jumboshirt, 
een goodie-bag van Jumbo en een heleboel enthousiasme niet!! 
Ruim anderhalf uur werden de voetballiefhebbers geweldig be-
ziggehouden door onze profs uit Breda. De reacties waren su-
perpositief,  zowel van deelnemers als van ouders als van Jumbo 
en SVT.
Ik zeg: “Goed bezig, Jumbo!!” Dit vergeten deze kinderen nooit.
Christ Verdaasdonk 

LAATSTE CAFEQUIZ  VAN DIT SEIZOEN

Donderdagavond 23 april werd de laatste caféquiz van dit sei-
zoen gespeeld in café de Zevende Hemel.  De stemming zat 
er  goed in en na het ruilen van zitplaatsen zodat iedereen weer 
aan zijn eigen tafel en op zijn vertrouwde plaats kon zitten, be-
gonnen de laatste 8 ronden.  Bij de vraag over een limerick zette 
de ploeg van Toin Lips spontaan een gezongen versie van een 
limerick in en daarmee was de sfeer voor de avond gezet. 

De laatste quizavond werd gewonnen door het team Ekromsan-
ka en als laatste eindigde deze avond Storosi. Het team met de 
meeste punten van dit seizoen was Ekromsanka en het team 
met de minste punten was Diok.  Voor de winnaars was er de 
felbegeerde beker en voor alle deelnemers was er een klein 
aandenken. Diok ging met gelukskatten naar huis en na de quiz 
bleef het nog lang onrustig die avond.  
Het volgende Zevende Hemel caféquiz-seizoen begint eind sep-
tember en u wordt op de hoogte gehouden via Rondom de 
Toren.

OPBRENGST COLLECTE KINDERHULP

In de week van 12 t/m 18 april is in Ter-
heijden de collecte voor de Kinderhulp ge-
houden. Deze heeft het mooie bedrag van 
€ 856,69 opgebracht.  Wij willen alle gulle 
gevers hartelijk danken. 
Kinderhulp is een organisatie die zich al 
meer dan 40 jaar inzet voor kinderen die 

te maken krijgen met Jeugdzorg. Een voorbeeld: Sabine (7) heeft 
in haar jonge leventje nauwelijks een normale gezinssituatie 
gekend. Geweld en verwaarlozing hebben van haar een angstig 
meisje gemaakt. Toch is er één ding waar ze heel blij van wordt 
en dat is zwemmen. Ze droomt ervan om net zo goed te kun-
nen zwemmen als Marleen  Veldhuis.  Alleen was er in het tehuis 
waar ze woont niet voldoende geld voor zwemlessen. Kinder-
hulp droeg daarom bij zodat Sabine binnenkort kan afzwemmen 
voor haar diploma  A. 
Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben 
op gewoon geluk. Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals Sabi-
ne. Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwik-
kelen. De kans om een droom na te streven. De kans om even 
hun zorgen opzij te zetten. Kinderhulp wil deze kinderen graag 
die kansen bieden.  Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
Ook voor onze collectanten: hartelijk dank!  Wij hopen dat we 
volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

VIER  TOPPERS DONEREN HUN HAREN

Haar doneren voor het goe-
de doel, een prachtig initiatief. 
Neem bijvoorbeeld Haarwen-
se: Haarwensen zorgt ervoor 

dat kinderen, die door een medische behandeling of andere 
oorzaak kaal zijn of worden,  een pruik van echt haar kunnen 
dragen. Vier meisjes uit Terheijden knipten hun haar af en do-
neerden het aan Haarwensen.
Lisa was de eerste die vastbesloten was om haar lange haren af 
te knippen en te doneren. Haar moeder, kapster Jeantine Ver-
brugge van Hair&Nail Creations, stond er helemaal achter en 
knipte Lisa’s haren zelf af.
De zussen Lynn en Guusje wilden het ook al een tijdje,  maar 
om een lengte van 25 cm te doneren moet je haar echt wel even 
doorgroeien. En toen de lengte was bereikt gingen ze samen 
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VAN  ALLES  WAT

melen voor het onderzoek naar individuele kankertherapie in 
het grootste instituut op dit gebied in Nederland: het Erasmus 
MC Kanker Instituut, ook wel bekend als de Daniel den Hoed 
Kliniek.
Na mijn inschrijving kreeg ik 
prompt een telefoontje van de 
organisatie, die het zeer bijzon-
der vindt dat ik voor de 5e keer 
mee doe. Men vertelde mij dat 
dit nog nooit door iemand an-
ders is gedaan. Het is echt een 
super zware 8-daagse tocht, 
waarvoor ik al volop in training 
ben. 
Wat is er zo leuk aan al dat af-
zien?  Voor mij is het de kick die 
ik krijg omdat mijn lichaam het 
aan kan om meerdere dagen 
achtereen meer dan 200 km te 
fietsen in bergachtig terrein.  Verder vind ik het fantastisch dat 
ik door mijn inspanningen mensen kan motiveren om een goed 
doel extra te ondersteunen. En daar gaat het uiteindelijk om! Ie-
dere renner haalt € 2.500,- sponsorgeld op. Met dit geld wordt 
succesvol kankeronderzoek gefinancierd. 
Al  jaren heb ik een trouw netwerk van sponsoren,  die ik via 
een nieuwsbrief op de hoogte houd van mijn trainingsactivitei-
ten. Nu bij de vijfde keer heb ik een beroep gedaan op twee 
winkeliers in  Terheijden: Bakkerij Van Dongen en Drogisterij 
Relinde Fijnaut. 
Bakkerij  Van Dongen: bekend van het lekkerste Brabantse wor-
stenbroodje. Die kunt u winnen als u mij sponsort. Hoe? Ieder-
een die mij voor € 25,- of meer sponsort, ontvangt per 

naar de kapper en werd het vol trots afgeknipt!
Yke had de lengte al, wilde doneren en vond het wel een beetje 
spannend. Toen ze Lisa, Lynn en Guusje zag was ze vastbesloten 
en heeft maar liefst een vlecht van 30 cm gedoneerd.
Deze vier topmeiden zorgen met hun haardonatie ervoor dat 
kinderen een pruik kunnen dragen van echt haar.  Hoe bijzonder 
is dat!

TOUR FOR LIFE

Mijn naam is Ad Brenters, 58 jaar, geboren en getogen in Ter-
heijden. Dit jaar neem ik voor de vijfde keer deel aan Tour For 
Life (www.tourforlife.nl). Deze wordt gehouden van 30 augus-
tus tot 6 september; start in Italië en finish in Rotterdam. Met 
team “De Windtrappers” ga ik deze schitterende, maar zware 8 
daagse wielertocht fietsen. Het voornaamste doel is geld inza-
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€ 25,- een participatie: een genummerd en op naam gesteld do-
cument. Stel dat u me gaat sponsoren voor € 100,- dan ontvangt 
u dus 4 participaties. Per 10 participaties vindt een verloting 
plaats. De winnaar krijgt (naar keuze) 5 worstenbroodjes òf 
5 Antoniuskoeken, die ik persoonlijk op de fiets kom brengen. 
Gegarandeerd vers! Meedoen? Sponsor mij via www.tourforlife.
nl/ad-brenters. Geen internet of geen zin in gedoe? Bel mij (076-
5933502) en ik regel het voor u. 
Wie de komende tijd bij Drogisterij Relinde Fijnaut winkelt, ziet  
op de toonbank een mooie rode hoed staan, waar heel veel 
kleingeld in kan…. iedere bijdrage is meer dan welkom!
Sponsor mij en draag bij aan het onderzoek naar individuele 
kankertherapie! Sportieve groet, Ad Brenters

DE RANDOET EN HET PUZZELBAD 
KLAAR  VOOR MOOIE ZOMER!

Het aftellen naar de start van het nieuwe buitenbadseizoen is 
begonnen. Op vrijdag 1 mei 2015 openen openluchtzwembaden 
De Randoet en Het Puzzelbad hun deuren. De zwembaden zijn 
dit jaar langer open in september bij 22 graden of meer.  We 
hopen op een prachtige zomer!
Leuke activiteiten
Ook dit jaar zijn er weer  volop leuke activiteiten bij De Ran-
doet en Het Puzzelbad: zwemdisco, dauwzwemmen, honden-
zwemmen. Kijk voor de actuele activiteiten op www.optisport.
nl/randoet of www.optisport.nl/puzzelbad. Ook kun je online 
nog tot 14 mei a.s. je abonnement tegen een voordelig tarief 
kopen. Dit jaar zijn de zwembaden in september langer open en 
heb je dus extra lang zwemplezier met je abonnement!
Kinderspeelparadijs De Belhamel 
Speel de hele zomer bij De Belhamel voor maar € 10,- ! Com-
bineer je buitenbadabonnement van De Randoet of Het Puz-
zelbad met een speelabonnement bij De Belhamel. Het speela-
bonnement kost € 10,- p.p. extra en is geldig van 1 mei t/m 31 
augustus 2015.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Koningsdag

Op 27 april kleurde het hele 
land weer oranje voor de vie-
ring van Koningsdag. Koning 
Willem-Alexander, koningin 
Máxima en de drie prinsessen 
bezochten dit jaar Dordrecht, 
waar Koningsdag in een nieu-

we stijl gevierd werd. Ook in onze gemeente viel het nodige 
te beleven, zoals reveille blazen, 
versierde fietstochten, auba-
des, vrijmarkten, spelletjes en 
ontvangsten voor gedecoreer-
den.  En wat dacht u van ‘Glij 
um erin’ in  Terheijden en een 
spectaculaire bad-eendenrace 
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PROJECT DORPSTRAAT/KERKSTRAAT

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het zover: de bouw 
van vijf huurwoningen op de hoek Dorpsstraat en Kerkstraat in 
Wagenberg  komt steeds dichterbij. 

Enige tijd geleden zijn de plannen voor dit project ingediend 
bij de gemeente en is de procedure gestart. Eind april is het 
bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld.  Wanneer 
de gemeenteraad akkoord gaat, ligt het bestemmingsplan ver-
volgens 6 weken ter inzage. Parallel hieraan vragen wij de om-
gevingsvergunning aan. Wanneer alle procedures voorspoe-
dig verlopen, dan start de bouw nog voor de zomer 2015. 
Wat gaan we bouwen?
Aan  de Kerkstraat komen drie patiowoningen met de bad-
kamer en een slaapkamer op de begane grond en een slaap- 
en hobbykamer op de 1e verdieping. Op de hoek Kerkstraat/
Dorpsstraat worden twee appartementen gebouwd,  één op de 
begane grond  met tuin en een op de  verdieping met een balkon 

aan de Dorpstraat. 
Om in aanmerking te komen voor een van deze woningen,  dient 
u ingeschreven te staan als woningzoekende via 
www.woneninnoordbrabant.nl. Een aantal maanden voor de op-
levering worden de woningen geadverteerd en kunt u reageren. 

WAT KAN  VIP BETEKENEN  VOOR 
ORGANISATIES EN  VERENIGINGEN?

Vrijwilligers zijn  een hele belangrijke en 
onmisbare schakel in onze samenleving. VIP 
heeft als opdracht om het vrijwilligerswerk in 
de gemeente Drimmelen te ondersteunen en 
te faciliteren. Dit doet  VIP door te verbinden 

en te matchen (vacatures en vrijwilligers vinden elkaar), door te 
stimuleren dat er veel vrijwilligerswerk gedaan wordt (bijvoor-
beeld door het organiseren van een vrijwilligersmarkt) en door 
te ondersteunen (bijvoorbeeld door het geven van cursussen). 
Hieronder leest u wat  VIP voor organisaties kan betekenen:  
1:  VIP brengt de vrijwilligersvacatures onder de aandacht bij de 
bewoners in de gemeente Drimmelen. Dit doet  VIP door de 
vacatures te plaatsen op de website, in Rondom de  Toren en 
in het Carillon en door raamvacatures te plaatsen bij de biblio-
theek Made, bij  Volksbelang en bij Geriafit. Op al deze plekken 

in Drimmelen? Een team van vrijwilligers van Omroep Drimme-
len trok er op uit om in verschillende kerkdorpen Koningsdag 
mee te vieren. Tussen het feesten door maakten zij natuurlijk 
ook opnames van de festiviteiten. Zij konden niet overal tegelijk 
zijn, maar maakten een compilatie van wat zij onderweg tegen 
kwamen. 
Oldtimerweekend Terheijden

Op 18 en 19 april organiseer-
den de Terheijdense Oldtimer-
vrienden alweer voor de 9e 
keer hun  oldtimerevenement. 
Onder een prachtige lentezon 
toerde zaterdag een bonte 
stoet oude landbouwvoertui-

gen door de omgeving. Daarna werd de ‘Kaaie Trek’ gehouden. 
De naam zegt het al: oldtimer tractoren hielden een wedstrijd 
om te zien wie het meeste gewicht aan keien kon verslepen. 
Zondag trok het meeste publiek. Er viel voor jong en oud van 
alles te beleven, zoals een ponyritje voor de kinderen, de ‘Trek-
kersprint’ en natuurlijk  het 
bekijken van de tentoonstelling 
met een enorme hoeveelheid 
tractoren, vrachtwagens, mo-
toren, brommers, woonwagens 
en auto’s. 
Tussen Kunst en Kitsch
Heemkundekring Made en Drimmelen organiseerde op 12 april 

een Madese variant van het 
bekende tv- programma 
‘Tussen Kunst en Kitsch’. 
De animo om spullen te la-
ten taxeren was groot, want 
de Heemkundekring moest 
meer dan 30 mensen die zich 
hadden aangemeld teleur-

stellen. De Bredase kunstkenner Ferdinand Bagnato taxeerde 
in de sacristie van de Bernarduskerk meer dan 33 voorwerpen. 
Hij heeft geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd in Nij-
megen en maakt, naast zijn baan als leraar, 1 à 2 keer per maand 
tijd vrij om voorwerpen te taxeren. In Made deed hij dat met 
verve. Er werden weliswaar geen extreem kostbare kunstschat-
ten ontdekt, maar hij wist over veel  voorwerpen interessante 
achtergrondinformatie te vertellen. Loes van Zwieten en Henk 
Bruijstens luisterden mee. Ook benieuwd? Bekijk dan onze im-
pressie. 
Scouting Made

Scoutinggroepen uit de regio 
de Baronie hielden op zater-
dag 11 april de derde regionale 
scoutingmiddag voor scouts 
met een beperking. Zij kwa-
men daarvoor bij elkaar op het 
terrein van Scouting Made. Het 

thema was dit jaar ‘Scouting, daar zit muziek in’. Deelnemers aan 
deze middag waren scouts van de Murk Jansen Groep Breda, 
De Stormvogels uit Dongen, 
Scouting Made, Scouting St. Jo-
ris uit Breda en de Altenagroep 
Sleeuwijk. Dat er muziek zit in 
scouting werd duidelijk in de 5 
workshops: een dansworkshop, 
karaoke, knutselen aan muziek-
instrumenten, liedjes met gitaarbegeleiding bij een knus kamp-
vuur en de drumworkshop. Peter Maas maakte een verslag.
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Met Jumbo 
naar de bios?

Nu verkrijgbaar bij  
Jumbo: cadeaukaarten!
Vanaf nu vindt u de leukste cadeaukaarten voor elke gelegenheid. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van een etentje, een avondje naar de bioscoop, een 
dagje wellness of goede muziek? In ons cadeaukaartenmeubel vindt u 
deze en nog vele andere leuke cadeaukaarten. Wat de gelegenheid ook 
is, u verrast hiermee iemand op originele wijze. De cadeaukaarten zijn 
verkrijgbaar in verschillende vaste bedragen, maar op de meeste kaar-
ten kunt u zelf een bedrag laten zetten. Zo vindt u in elke prijsklasse 
een cadeaukaart. Jumbo is er voor al uw boodschappen, dus ook voor 
een leuk cadeau gaat u naar Jumbo!

 Terheijden:  Hoofdstraat 61               
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kunnen bewoners de vacatures lezen. Daarnaast brengt  VIP de 
vacatures onder de aandacht bij alle mensen die vrijwilligers-
werk zoeken en waar gesprekken mee gevoerd worden.  De 
kans voor organisaties dat hun vacatures gezien en ingevuld 
worden, is hierdoor groter.  
2:  Naast het bemiddelen bij vrijwilligers en het plaatsen van 
vacatures kan VIP organisaties en verenigingen adviseren bij alle 
thema’s die te maken hebben met het vrijwilligersbeleid.  Voor-
beelden hiervan zijn:  Werven en  begeleiden van nieuwe vrijwil-
ligers, meer jonge vrijwilligers in de organisatie,  het organiseren 
van vrijwilligerswerk, over besturen, strategie en beleid, vrijwil-
ligersbeleid, schrijven van vacatureteksten,  Wet- en regelgeving 
en nog veel meer.
Dit doet VIP door mee te denken, advies te geven en mensen 
met elkaar in contact te brengen. Een enkel gesprek kan hierin 
voldoende zijn.  Wanneer de organisatie dit wenst of wanneer 
het nodig is, kan  VIP met een organisatie een adviestraject aan-
gaan.  We maken een plan van aanpak met doelen en actiepunten 
zodat er een gewenst resultaat bereikt kan worden. 
3:  Geven van cursussen.  Er zijn thema’s die voor alle vrijwilligers-
organisaties interessant zijn. Hier kan  VIP cursussen, workshops 
of informatiebijeenkomsten op organiseren. Voorbeelden van 
cursussen die VIP reeds gegeven heeft zijn: vrijwilligersbeleid, 
vinden van vrijwilligers, grenzen van het vrijwilligersbeleid, om-
gaan met diverse groepen, samenwerken, flexibilisering van het 
vrijwilligerswerk, trends en ontwikkelingen in het vrijwilligers-
werk, fondsenwerving, 
Neem contact op met VIP. We beantwoorden je vragen, denken 
mee en geven advies aan organisaties, stichtingen, verenigingen 
en burgerinitiatieven.

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand mei 
2015 zijn o.a. de volgende onderwer-
pen te zien:
Nieuws uit de regio: Ze was al een 
tijdje buiten beeld omdat ze zwanger 
was. Maar op 6 april werd onze pre-

sentatrice Renske van Mook-Kuijpers de trotse moeder van een 
gezonde baby.  Het een jongetje en ze gaven hem de naam Faas 
mee.
Koninklijke onderscheidingen in gemeente Drimmelen: 
Op vrijdag 24 april werden er weer vele mensen onderscheiden 
voor hun inzet en enorme verdiensten. In totaal werden er 11 
personen gedecoreerd door de burgemeester en enkele wet-
houders. Wij gingen met burgemeester Gert de Kok mee en 
verrasten Petra Kimmel-Steevens uit  Terheijden.
Veerle Broekaart: Samen met bewoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en politie proberen de gemeenten een 
oplossing te vinden voor de verschillende maatschappelijke pro-
blemen die er in een wijk leven. Dit “wijkgericht” werken heeft 
tot doel de directe leefomgeving van een wijk te verbeteren, 
met name ook door de bewoners meer zeggenschap te geven 
over de eigen woonomgeving. 
Steg Snelders: Komt uit Made, is 13 jaar, zit in de tweede klas 
van het Sint Oelbertgymnasium in Oosterhout en is de derde 
jeugdbestuurder van Brabantse Delta. Hij is de jongste van alle 
waterschap-jeugdbestuurders in Nederland. Zijn taak is jonge-
ren te interesseren voor het werk van het waterschap.  
Lilian Lambrechts:   Vanaf donderdag 12 februari  is   de site www.
alertdrimmelen.nl in de lucht. De site vormt een aanvulling op de  
WhatsApp-groepen  “Alert Drimmelen” en is in samenwerking  
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met het “Dorpsgericht werken” van de gemeente Drimmelen 
opgezet. “Alert Drimmelen” is een middel om de veiligheid in de 
buurt te verhogen. Het wordt ondersteund door de bewoners-
groepen, “Vliegende Brigade”, gemeente Drimmelen en politie. 
Scouting: Op zaterdag 11 april 2015 organiseerden de scou-
tinggroepen uit de regio de Baronie de derde regionale scou-
tingmiddag voor scouts met een beperking. Er namen zo’n 60 
scouts deel aan diverse spelactiviteiten met als thema: “Scouting, 
daar zit muziek in”. 
Week van ons water: In de week van 17 april tot 25 april 
was het de “Week van ons Water”. In de Schattelijn in Geertrui-
denberg was er een expositie “Water, beheersing of niet”, die 
een kort en bondig overzicht toont van talrijke gemakken en 
ongemakken van water.  Wij spraken hierover met Ton Biemans.
Dit alles wordt gepresenteerd Annie Maijers en Cees Joosen.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
“Die zouden ze eens een lintje 
moeten geven!”
Binnen onze gemeente werden 11 inwoners afgelopen week 
verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zonder dat ze er 
zelf van te voren weet van hadden.  Aangevraagd door kennissen, 
collega’s en/of familieleden.  Zij verzamelden de informatie over 
hun staat van dienst in het maatschappelijke leven. Vervolgens 
droeg de burgemeester hen voor voor een Koninklijke Onder-
scheiding.
Het gaat om inwoners die zich gedurende langere tijd voor de 
samenleving hebben ingespannen op een manier, die uitgaat bo-
ven wat van hem of haar verwacht mag worden. 
Kent u iemand die beantwoordt aan bovenstaand signalement? 
Neem dan contact op met het gemeentehuis, Kabinetszaken, 
mevrouw M. Hollink (tel. 140162, e-mail 
mhollink@drimmelen.nl). Zij heeft de benodigde aanvraagfor-
mulieren en kan u informeren over de te volgen procedure. Het 
is van belang dat u zoveel mogelijk gegevens heeft, die kunnen 
leiden tot een gemotiveerde voordracht door de burgemeester 
aan de Commissaris van de Koning. U dient uw verzoek vóór 
1 juli 2015 in te dienen bij de gemeente.
Veteranenbijeenkomst
Dit jaar vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor veteranen uit de 
gemeente plaats op 19 juni van 16.00 tot 18.00 uur in het ge-
meentehuis.  Veteranen ontvangen daarvoor binnenkort een uit-
nodiging. Het is de tiende keer dat we de bijeenkomst in het 
kader van Nederlandse Veteranendag organiseren.
Veteranen/inwoners  die willen bijdragen aan de bijeenkomst,  
die bijvoorbeeld het woord willen richten tot de deelnemers, 
kunnen contact opnemen met mevrouw M. Hollink, via tel 
140162 of mhollink@drimmelen.nl.
Starterslening
Bent u van plan voor het eerst een eigen woning te kopen in de 
gemeente Drimmelen, maar krijgt u de financiering niet hele-
maal rond? Dan kan de starterslening mogelijk iets voor u bete-
kenen. Kijk op www.drimmelen.nl voor de voorwaarden.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Wagenberg, Dorpsstraat 3 (4845 CC) (W-2015-0166): Het uit-
breiden van de woning met een dakopbouw.
Terheijden, Vierhoven 19 (4844 AA) (W-2015-0175): Bouwen 
van een garage.
Terheijden,  Vlierlaan (W-2015-0169): Kappen van een boom.
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 9 t/m 31 (W-2015-0131): Het kappen van 
vier Noorse esdoorns.
Wagenberg, Meulenpad 9 (4845 PP) (W-2015-0077): Het bou-
wen van een opslagloods en het plaatsen van een erfafscheiding.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid 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. 
Wandelen op zondag!
Samen wandelen door onze mooie gemeente. Dat kan o.a. op 
iedere derde zondag van de maand vanaf de boerderijwinkel 
van Johan en Caroline in  Wagenberg.  Vertrek: 9.30 uur, duur: 
1-1 1/2 uur, kosten: geen, aanmelden: niet nodig, wandelervaring: 
maakt niet uit.
Het wandelen op zondag is een resultaat van eerder gehouden 
Meet & Matchbijeenkomsten. Is er iemand die een wandeling wil 
organiseren op de vierde en/of vijfde zondag? Laat het weten 
aan de coördinator Dorpsgericht werken.
Meet & Match 2015:  ‘De kracht van dorpen benutten’
Op 26 juni  vindt de derde gemeente-brede Meet & Match 
plaats. Tussen 16.00 en 19.00 uur kunnen inwoners, verenigin-
gen en ondernemers een idee of initiatief presenteren in het 
gemeentehuis. Daarvoor krijgen zij één minuut de tijd. Het gaat 
om initiatieven waarbij u andere inwoners/organisaties vraagt 
mee te denken. Inspireren en verbindingen leggen is het doel 
van de bijeenkomst.
Voor de ‘Meet & Match’ van 26 juni zijn we op zoek naar (nieu-
we) initiatieven/ideeën/onderwerpen. Het moet gaan om onder-
werpen ter verbetering van de eigen leefomgeving. Kent u of 
hebt u een initiatief, of heeft uw organisatie een initiatief dat 
bij deze bijeenkomst niet mag ontbreken? Neem dan contact 
op met de coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts 
llambrechts@drimmelen.nl of via  tel. 140162.  Wij houden u op 
de hoogte van de verdere invulling van deze bijeenkomst.
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KERKEN

IETS VERDER VAN DE TOREN

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 9 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger past. werker H. Geppaart - Herenkoor.
Zondag 10 mei 11.00 uur: Doopviering voor Julia Lucero.
Maandag 11 mei 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 16 mei 19.00 uur: GEEN  VIERING.
Zondag 17 mei 9.30 uur:  Terugkomviering Communican-
ten - Eucharistieviering.  Voorgangers pastoor Demmers en past. 
werker H. Geppaart - Koor Living Spirit.
Maandag 18 mei 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr.  P. van Gils

OMROEP DRIMMELEN IS ER LIVE BIJ
Groots muziekfestijn voor Dappere Noor

Op zondag 10 mei verzorgt Omroep Drimmelen live radio 
vanuit de Korenbeurs in Made.  We zullen er zijn van ’s morgens 
10 uur tot 20 uur ’s avonds. Presentatie door Johan Marijnissen 
en Lia van Meel in samenwerking met de Vrienden van Noor. 
Live muziek, live interviews met de artiesten die die dag belan-
geloos zullen optreden voor Dappere Noor: Django  Wagner, 
John de Bever, LA the Voices, Pascal Redeker, Jeroen van Zelst, 
Marco Kanters, Paul de Laat, DJ Nelis, Collin, Dame Blanche en 
een Mystery Guest! Zorg dat je erbij bent!

VVV OOSTERHOUT

Vanaf  nu is de gloednieuwe folder verkrijgbaar 
waarin de leukste uitjes zijn opgesomd.  Alvast 
een paar leuke ideeën:
Culinair genieten: een gezellige stadswande-
ling onder leiding van een  VVV-gids met on-
derweg een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht 

op drie verschillende plekken. 
Spanning en sensatie:  Verschillende teambuildingsactivitei-
ten met collega’s. Bijvoorbeeld:  lasergamen, quad rijden, een 
survivalparcours afleggen, vlot bouwen en varen, aquagames, 
kickbiken en nog veel meer! 
Op grote hoogte: Een prachtig uitzicht over de stad tijdens 
een torenbeklimming van de Sint Jansbasiliek op de Markt, on-
der leiding van een  VVV-gids. Onderweg uitrusten in de ver-
schillende torenkamers. Eenmaal boven is het genieten geblazen. 
Te combineren met een stadswandeling en/of kerkbezichtiging.

  

 

Gevonden? 
Op 23 april heb ik een 

witte plastic tas bij 
bakkerij Van Dongen 

laten staan 
met daarin een nieuwe 

hondenriem + halsband. 
 

06 11918628 
 

 

Rondom de Toren wordt be-
zorgd op donderdag of vrijdag.
Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondom-
detoren.nl of kwaliteit.
roosendaal@axender.nl 

       of bel 076 5932137.
Graag postcode en 

huisnummer vermelden.

Foto: Angelique Klomp

Sla je slag:  Er lekker op los trommelen tijdens een gezellige 
percussieworkshop. Met latin instrumenten of met eigen verza-
melde instrumenten. Uiteraard onder leiding van een instruc-
teur. 
Meer informatie  VVV Oosterhout: info@vvvoosterhout.nl of 
tel. 085-7441102.  Kijk ook op www.vvvoosterhout.nl.

                                  
    

LENTE



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: elke woensdag/Grijs: 20-05-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 22-05-2015
Ophalen oud papier  09-05-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 27-05-2015     
     Wagenberg: 29-05-2015

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 13-05-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 13-05-15 (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


