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BIJZONDER

LEZERS IN DE PEN

FEEST BIJ HET MARKKANTJE

Op 1 juni is het exact 
25 jaar geleden dat Hans 
Hanegraaf en Annelieke 
Hanegraaf-Berg het ca-
fé-cafetaria ‘t Markkant-
je aan de Markstraat in 
Terheijden van Hans z’n 
ouders overnamen. Na 
aanvankelijk op zoek te 
zijn geweest naar een res-
taurant (Hans is kok van 

beroep) werd door moeder Hanegraaf het idee geopperd om 
hun zaak over te nemen. Na wikken en wegen besloten ze eerst 
het cafetaria over te nemen om te kijken hoe dat beviel. Dat 
ging zodanig goed dat op 1 januari 1992 besloten werd om na 
een rigoureuze verbouwing de hele zaak over te nemen. En “that 
was different cook”, want toen hadden ze naast het cafetaria 
ook de zorg over een restaurant, het café, de zaal met biljart 
en het terras. Hans vertelt lachend: “Alleen een hotel was er 
niet en zelfs dat hebben we overwogen, haha!” Verder hadden 
ze toen ook nog een cafetaria/lunchroom in Heusdenhout in 
Breda, de Bisschopshoeve. Om echter een goede bedrijfsvoering 
en controle op afstand uit te oefenen was een probleem. Daar 
zijn ze na zo’n 6 jaar mee gestopt. “En daar hebben we geen spijt 
van gehad, want beter één zaak goed, dan 2 half.” Een aantal jaar 
geleden is Sander in het restaurant-café-zaal gedeelte begonnen 
met De Buren en zijn Hans en Annelieke zich volledig op het ca-
fetaria gaan toeleggen. Op de vraag aan Hans en  Annelieke wat 
zij nu hun specialiteiten vinden, antwoorden ze allebei: “Onze 
eigengemaakte producten, zoals spareribs, saté, shaslick, lekker-
bekjes en onze eigengemaakte sauzen enz.” “Dat vind ik als kok 
ook het leukst om te doen”, vult Hans aan. “Naast de friet en 
de frikandel-speciaal zijn dit ook de meest verkochte producten 
bij ons. Om een idee te geven: wij snipperen elke week 10-12 
kg uien voor de frikandellen-speciaal!  Verder proberen we ook 
altijd wel vernieuwend te zijn met onze snack van de maand, 
maar dat loopt de ene keer beter dan de andere. Ook hebben 
we met regelmaat geprobeerd om vegetarische producten te 
maken, omdat dat ook wel door klanten werd gevraagd. Jam-
mer genoeg zie je dan toch weer de belangstelling wegebben 
en kiest men toch weer voor de wat bekendere etenswaren. 
Dat geldt ook voor de maaltijden en maaltijdsalades. Soms loopt 
dat een tijdje goed en dan weer minder. Blijft moeilijk om daar 

een goede inschatting voor te maken.” Op de vraag waarom 
mensen nu bij ’t Markkantje hun friet met een snack zouden 
moeten kopen, antwoorden ze: “Om onze kwaliteit; door de 
snelle doorstroming krijgen de producten geen tijd om “ouder” 
te worden.  Verder om onze ervaring en onze korte wachttijden; 
we zijn goed op elkaar ingespeeld en verwerken een bestelling 
snel. En natuurlijk om onze eigen gemaakte snacks”, vult Hans 
lachend aan. Annelieke geeft ook aan dat ze het sociale aspect 
belangrijk vindt: “Soms is het door de drukte niet mogelijk, maar 
ik maak graag een praatje met de klanten of probeer ze ook via 
de social-media te bereiken voor een felicitatie e.d.”
Terug naar het 25 jarig-jubileum. Hiervoor gaan ze een aan-
tal acties doen waarover je in het cafetaria meer informa-
tie vindt: “We hebben ideeën voor een enveloppenwedstrijd 
(met daarin verrassingen), een kleurplaatwedstrijd voor de 
kleineren, wat gratis proefmomentjes op de balie enz. De ac-
ties lopen vanaf  2 juni en dan de hele maand juni. We willen 
van deze gelegenheid gebruik maken om al onze klanten te 
bedanken voor hun vertrouwen in ons gedurende 25 jaar!” 
Cafetaria ’t Markkantje is geopend op dinsdag en zaterdag 
van 16.00 tot 20.00 uur en op woensdag, donderdag, vrijdag en 
zondag van 16.00 tot 21.00 uur.
Rondom de Toren feliciteert jullie van harte met jullie 25-jarig 
jubileum!!
Christ Verdaasdonk

WAAROM MAAK IK ME ZORGEN?

Misschien een rare opening maar ik maak me echt zorgen over 
de voorzieningen/ verenigingen in ons mooie dorp. Waarom 
denkt u? Mooi dorp, leuke mensen, goede voorzieningen. Wat 
is er mis?
Dat zal ik u vertellen. Nu is het zo dat we veel voorzieningen 
hebben in ons mooie dorp. Een zwembad, voetbalvereniging, 
heemkundekring, kerk, verschillende sportverenigingen.
Mijn mening is dat deze langzaam zullen ophouden te bestaan. 
Er is namelijk een tekort aan vrijwilligers. Waarom denk ik dat? 
Ik zie het rond me heen gebeuren. De toneelvereniging is er al 
niet meer omdat niemand in het bestuur wil. De gymvereniging 
schreeuwt om mensen. Vrijwilligers rond het Puzzelbad nemen 
af. De basisschool kan  bijna geen ouder vinden die wil helpen bij 
een sportdag / versieren van een school of ouderraad; minder 
mensen bij het ophalen van het oud papier. Een raad van 11 die 
met moeite de 11 haalt en zo kan ik wel even doorgaan.
Wat het erge is: Overal in iedere vereniging zie je nu dezelfde 
mensen opduiken. Zij die wel willen dat ons dorp leefbaar blijft. 
Helaas kan deze minderheid niet alles dragen. Wat mij tevens 
opvalt is dat de animo onder de 35 en jonger-groep om vrijwil-
ligerswerk te doen zeer laag / bijna niet bestaand is. Dit is juist 
de groep die over 10 jaar van de huidige voorzieningen gebruik 
wil of gaat maken.
Mijn overpeinzing is dan:  Waarom zijn er zo weinig mensen 
die zich willen inzetten voor ons dorp? Is een dorp dan inder-
daad alleen maar en verzameling huizen? Zijn we in een dorp de 
stadsmentaliteit aan het overnemen: ik, ik? 
Ben ik de enige die zich druk maakt? Als je dan vraagt:  Wil je 
vrijwilliger worden?  is het standaard antwoord: Ik heb het al zo 
druk. Zijn de mensen die zich nu inzetten dan minder druk? Ik 
kan het me niet voorstellen.
Deze mensen hebben ervoor gekozen om hun tijd anders in 
te delen voor de leefbaarheid van het dorp. Mijn hoop is dat ik 
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met dit stukje in ieder geval 1 iemand aan het denken heb gezet.
Nu de overheid meer taken naar de burger zet (burgerparti-
cipatie) en met de huidige belangstelling voor vrijwilligerswerk 
van onze eigen inwoners ben ik bang dat we over 10 jaar een 
kaal dorp overhouden, zonder de noodzakelijke voorzieningen.
Marcel Maan

DE  VAART MOET ERUIT 
OP DE HOOFDSTRAAT

De Hoofdstraat is een van de belangrijkste ontsluitingswegen 
van Terheijden, iedereen uit het dorp rijdt wel een paar keer 
per week over deze weg het dorp in of uit.  Voor de bewoners 
in deze straat betekent dit dat ze te maken krijgen met veel 
verkeer voor hun deur. Dat is een gegeven en daar hebben de 
meeste bewoners ook geen enkel probleem mee.  Wat voor veel 
bewoners echter wel een probleem is, is de snelheid waarmee 
dit verkeer door het dorp rijdt.  Auto’s, vrachtwagens, motoren 
en zeker grote landbouwvoertuigen scheuren voorbij met een 
snelheid die (ver) boven de toegestane 50 km/uur ligt. Dit heeft 
de afgelopen jaren geleid tot een aantal ongelukken, maar veel 
vaker is het maar net goed gegaan. 
Reden voor een aantal verontruste bewoners om bij elkaar te 
gaan zitten en te onderzoeken of het mogelijk is om het pas-
serende verkeer zich meer aan de toegestane snelheid te laten 
houden.  Vorig jaar is er onder de bewoners van de Hoofdstaat 
een enquête gehouden om te bepalen of hun mening werd ge-
deeld. De uitkomst is duidelijk: 90% van de bewoners vindt dat 
er te hard wordt gereden en dat hier iets aan moet worden 
gedaan.  Wel gaven veel bewoners aan geen voorstanders te zijn 
van het aanbrengen van drempels. Iets wat de initiatiefnemers 
overigens ook niet als gewenste oplossing zien. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de gemeente van plan 
is om op de gehele zgn. Centrumroute in  Terheijden groot on-
derhoud uit te voeren. Dit betekent dat de Molenstraat, Raad-
huisstraat, Hoofdstraat en Bredaseweg de komende jaren zullen 
worden aangepakt.  Vanuit de gemeente is het signaal gekomen 
om vooral mee te denken met eventuele inrichtingsvoorstellen. 
Wel is duidelijk dat de functie van de Hoofdstraat als ontslui-
tingsweg niet ter discussie staat. Al vinden de initiatiefnemers 
dat een maximumsnelheid van 30 km/uur voor landbouwvoer-
tuigen wel een mogelijke oplossing voor de problemen. 
Andere mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld: Verkeer van 
rechts voorrang geven (dit zorgt ervoor dat de vaart op de 
Hoofdstraat eruit gaat), asverspringen (met bv. bloembakken), 
het aanbrengen van zebrapaden op logische plaatsen (zoals bij 
de bushalte) en het aanbrengen van een fysieke rijbaanscheiding 
(vooral in de bochten). Om de fietsers veiliger over de Hoofd-
straat te laten rijden kan het fietspad worden verhoogd. Ook 
het weren van doorgaand vrachtverkeer en het aanbrengen van 
‘stil’ asfalt zorgen ervoor dat het prettiger wonen wordt aan de 
Hoofdstraat.  Al deze opties zijn bij de gemeente aangekaart en 
de initiatiefnemers zullen de komende tijd met de gemeente in 
gesprek blijven om te kijken hoe haalbaar deze maatregelen zijn. 
Bovenstaande maatregelen zullen echter pas gerealiseerd kun-
nen worden bij de grote onderhoudswerkzaamheden, die voor-
lopig gepland staan in 2018. Om nu niet helemaal stil te blijven 
zitten,  is het plan opgevat om op korte termijn met de gemeen-
te in overleg te treden in de hoop dat enkele makkelijk reali-
seerbare en bovendien niet zo dure maatregelen genomen kun-
nen worden. Sowieso wordt de hoop uitgesproken dat er iets 
vaker snelheidscontroles worden gehouden. Ook het toepas-
sen van zogenaamde digitale smiley-borden, die aangeven hoe 
hard het verkeer rijdt, wordt gezien als een goede korte termijn 
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UITGAAN

maatregel. Hopelijk zorgt dat voor wat meer bewustwording bij 
de passerende bestuurders, zodat deze zich wat meer aan de 
toegestane maximum snelheid houden.

GEHEUGENVERLIES
 

Enkele jaren geleden werd er in het bestuur van SV  Terheijden 
besloten om een speeltuintje te maken.
Nu, vier jaar later,  weet een ambtenaar van de gemeente  Drim-
melen ineens te vertellen dat de plaats niet geschikt is en blijk-
baar illegaal is geplaatst.
Als voorzitter van de vereniging heb ik de plaatsing en realisatie  
begeleid.

Nu dit horende word ik ter plaatse zeer onpasselijk. Was 
het niet diezelfde ambtenaar die samen met mij de plaats 
uitzocht? Was het niet dezelfde ambtenaar die de ge-
meentevrachtwagen een laag grond liet verwijderen? 
Was het niet die zelfde ambtenaar die gele grond liet stor-
ten? Was het niet die ambtenaar die adviseerde rubber te-
gels ipv boom schors te gebruiken? Werd door deze amb-
tenaar de keuring geregeld en de goedkeuring verzonden? 
Geef  kinderen hun spel terug is nu wel heel letterlijk, al maan-
den is het hoekje afgezet met lint.
Oplossing? De Wipkip kwartslag draaien dan staat hij ver-
der van de boom en springt men niet tegen de boom. 
Moet je echt maanden over doen om dit op te lossen. 
Jan Tempelaars, ex-voorzitter SV  Terheijden.

PUUR  WIT  PRESENTEERT:  
AD  VANDERVEEN + ACOUSTIC COMBO

In de Puur Wit concertenreeks zal Ad  Vanderveen + acoustic 
combo op donderdag 28 mei optreden in het  Witte Kerkje 

in  Terheijden.  Ad  Vanderveen is de Nederlandse Neil   Young en 
heeft een reputatie opgebouwd als een van de meest gerespec-
teerde singer-songwriters in de hedendaagse folk en roots. Hoe-
wel hij geboren is in Nederland (Hilversum, 1956),  is de helft 
van zijn familie Canadees. Het is dan ook niet vreemd dat hij 
veel inspiratie uit die contreien haalt voor zijn  Americana-songs. 
Ad  Vanderveen is de Nederlandse Neil  Young. Hij mixt moeite-
loos akoestisch en elektrisch, hij is een folkie én een rocker. En 
hij is onverwoestbaar. Zijn gitaarwerk is onovertroffen, zijn stem 
goed en de liedjes zijn stuk voor stuk meeslepend. Sinds Vander-
veen begin jaren negentig koos voor een solocarrière, leverde 
hij meer dan twintig cd’s af en werkte met tal van grote na-
men, zoals Al Kooper,  Al Perkins, Herman Brood, Flaco Jiminez 
en Iain Matthews. Tijdens het optreden op 28 mei presenteert 
Ad  Vanderveen zijn nieuwe dubbelalbum “Present of the past / 
Requested revisited”. Naast splinternieuw werk bevat het ook 
oude favorieten in een nieuw jasje. Tijdens het optreden zal Ad 
vergezeld worden door Timon van Heerdt (bass, vocal), Rene 
Kaaij, (toetsen en accordeon ) en Kirstin de Ligny (autoharp, 
percussion, vocal)
Kaartverkoop
Kaarten voor het optreden van Ad  Vanderveen kosten € 13,- 
en zijn verkrijgbaar via Tinckerbell (Hoofdstraat 72) en Roots 
Mail Music (Van Goorstraat 4 in Breda). Het is ook mogelijk om 
kaartjes te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. 
Geef de naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervol-
gens ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar 
bij de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit  Twitter: @puurwit

POPPENTHEATER ‘APPEL MOES’  UIT 
TERHEIJDEN
bestaat nog niet zo lang….

Toch geven Gerda en Renee, twee kleuterleidsters met nog het 
originele diploma op zak, al een aantal jaren samen poppenkast-
voorstellingen, voornamelijk op scholen.  Dat gebeurt nog steeds, 
maar sinds kort kunnen  nu ook ouders met hun kinderen genie-
ten van een gezellige ochtend of middag,  waarin poppen op een 
originele wijze tot leven komen. Voorstellingen die afgestemd 
zijn op de leeftijd van de kinderen en hun inlevingsvermogen.  
“Nee, wij doen dit niet om er dik aan te verdienen,” zeggen Ger-
da en Renee lachend,  “al moeten we wel een bijdrage vragen 

voor de huur van de ruimte in het notariskantoor en het vele 
materiaal dat we aanschaffen om poppen en decors te maken. 



 
  

 5



6

Eigenlijk kost het meer dan dat het opbrengt.  We zien het dus 
echt als hobby, want wat is er mooier dan te kunnen genieten 
van kinderen die helemaal opgaan in het verhaal en zelf mee 
kunnen helpen om het verhaal tot een goed einde te brengen! 
We merken dat er (jammer genoeg) op scholen niet veel tijd 
meer is om aan deze vorm van taalontwikkeling te doen.  Toch 
kunnen kinderen er zoveel van opsteken! Denk maar eens aan 
nieuwe woorden die spelenderwijs aangeleerd worden, reacties 
die kinderen kunnen geven op het spraakgebruik van de pop-
pen, het kunnen identificeren met de pop, het stimuleren van 
inlevingsvermogen en het gebruik van fantasie dat kinderen op 
jonge leeftijd nog zoveel in zich hebben. Bovendien is er niets 
mooier dan dat kinderen er ook nog eens zo van genieten!”
Op 27 mei om 15.00 uur spelen Gerda en Renee hun aller-
nieuwste voorstelling: ’t Is stil in het bos’. De poppenkast zal 
er dit keer niet staan,  want de hoofdrolspeler pop ‘Bastiaan’ 
past daar niet in! Het wordt weer een spannende voorstelling 
waarin Bastiaan op zoek gaat naar iets dat hij kwijt is. Maar wat 
is hij kwijt? Gelukkig helpt elfje Anemoon hem. Hij hoeft alleen 
maar vlinder Fiedefladder te volgen en dan zal hij vinden wat hij 
zoekt. Bastiaan beleeft van alles in het bos, maar of hij ook vindt 
wat hij zoekt….?
Het wordt een prachtige zelfgeschreven sprookjesvoorstelling, 

geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Live muziek ontbreekt 
ook dit keer weer niet: “Accordeonist Ton speelt het hele ver-
haal met ons mee!” Kosten: € 5,- per kind; ouders (of opa en 
oma) gratis.  Wil je verzekerd zijn van een kaartje, mail dan naar 
appelmoespoppen@outlook.com. Alle voorstellingen worden 
gehouden in het notariskantoor van Terheijden, Raadhuisstraat 
2 (ingang aan de zijkant).
Welkom!

ONTBIJT  VAN HARMONIE  TERHEIJDEN

Zondag 31 mei is het weer zo ver:  het jaarlijkse ontbijt van Har-
monie Terheijden in samenwerking met I Love Traaie. Dit jaar 

zullen we het ontbijt volledig in mediterrane sferen verzorgen. 
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. Het 
ontbijt zal plaatsvinden op de Kleine Schans op 31 mei,  vanaf 10 
uur.  Kaarten voor dit ontbijt zijn te koop bij DA Relinde Fijnaut 
en Café de Harmonie (€ 10,- per stuk). Graag tot dan!

TRAAIERIE

Op zondag 21 juni, tijdens  Vaderdag, staat er weer een prachtig 
evenement gepland in het mooie  Terheijden: de  Traaierie!
Deze dag kunt u de laatste vaderdagcadeautjes inslaan, de lek-
kerste hapjes eten, op zoek gaan naar een paar nieuwe sokken, 
een lekker luchtje kopen en natuurlijk nog veel meer. Op één 
van de vele terrasjes kunt u niet alleen genieten van een koud 
drankje, maar ook van prachtige muziek. Ook deze Traaierie 
editie zullen er tal van artiesten en bandjes voor u optreden, 
waaronder het  Traais Smartlappenkoor, de vrouwelijke jazzband 
“Duchess of Swing”, das Bayerisch Dorfskapelle en nog vele an-
deren.  
Dit jaar kunt u mooie prijzen winnen tijdens de Traaierie. Houd 

hiervoor de Facebookpagina van de Traaierie in de gaten. De 
Traaise variant van Get the Picture wordt nu al gespeeld. Niet 
alleen op de Facebookpagina van de Traaierie staat de eerste 
hint, maar deze kunt u ook terugvinden in deze Rondom de 
Toren. De komende weken worden er nog twee hints geplaatst 
op de Facebookpagina en in de Rondom de Toren edities van 4 
en 18 juni.
De laatste hint kunt u tijdens de Traaierie in de stand van Har-
monie  Terheijden vinden. Geef het juiste antwoord op de vraag 
en wie weet wint u een prachtige internationale  Vegas prijs!
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u uzelf inschrijven voor de 
Traaierie, mail dan naar traaierie-harmonieterheijden@hotmail.
com. 
Wij zien u graag op 21 juni tijdens de Traaierie!

TRAAIS SMARTLAPPENKOOR

In opmaat naar ons tienjarig bestaan in september hebben we 
nog wat leuke optredens in het verschiet:
Op 21 juni mogen we ons op de Traaierie laten horen: om 
14.30 u op het Dorpsplein en om 15.30 u in de buurt van Café 
De Harmonie. 
Op 26 juni treden we op voor de bewoners van Verzorgings-
huis  Antonius  Abt.
Op 29 augustus zijn we aanwezig bij de  Tranen van  Van Cooth 
in Breda.  We zullen u later laten weten op welke tijden en plaat-
sen we optreden.
Op 4 september zijn we aanwezig bij de opening van het sei-
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EN  TOEN GEBEURDE.....

zoen van de  Vereniging van Senioren.
Op 19 september zullen we deelnemen aan de Korenjacht in 
Terheijden.
Het Tranentrekkersbal wordt gehouden op zondag 25 okto-
ber in café De Harmonie. Een van onze gast-koren is Het  Va-
ria-koor uit Hoeven. Én, u heeft het waarschijnlijk al gelezen in 
de vorige editie van dit blad: We hebben een primeur!
Ons tweede gast-koor, Mannen Smartlappenkoor Traais Eiken-
hout, is met een ludiek plan gekomen. Zij willen zich dan graag 
presenteren als het grootste Mannensmartlappenkoor en doen 
daarvoor een oproep aan u, heren. Mannen, laat u massaal horen 
en maak er een onvergetelijk optreden van.

Bent u van plan te komen luisteren? De toegang is gratis.
Het Traais Smartlappenkoor wenst u een heerlijke zomer en 
hoopt u graag te zien bij een van onze optredens.

100 JAAR MARKKANAAL (1)

Een eeuw geleden, in 1915, was het nieuwe Markkanaal bijna 
klaar. Deze realisatie van dit scheepvaartkanaal vormde een 
sluitstuk van eeuwenlange kanaalplannen van Breda naar het 
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OPROEPEN

noorden.
Al in 1521 was sprake van een kanaal dat in aanleg was dwars 

door de moerlanden van Terheijden. Volgens de Bredase 
domeinadministratie werden daar graaflonen voor uitgegeven. 
Er zouden ook al toltarieven zijn vastgesteld.  In augustus van 
dat jaar kwam een aantal notabelen naar  Terheijden om het 
project te bekijken. Men liep vanaf  “de kraan” aan de Mark langs 
de al bestaande vaart (waarschijnlijk over de Vaartkant) naar het 
nieuwe kanaal in aanleg. Maar in het najaar zakten op meerdere 
plaatsen de zijkanten in en was deze nieuwe waterweg voor de 
stad al verleden tijd.  Vermoedelijk is dat het gedeelte van de 
Vaartkantsevliet vanaf de Kerkstraat naar de Helkant.
Uit 1638 dateren meerdere plannen. Een ervan leidde het 
kanaal vanaf Breda door de Lage Vucht, het Munnikenhof en 
de Binnenpolder naar Wagenberg en daar langs de Kerkstraat 
richting de Thijssenweg. Midden op Wagenberg was toen 
een brug gepland.  Een ander eenvoudig plan voorzag in de 
verbreding en verlenging van de  Vaartkantsevliet naar Zwaluwe. 
Hiervan is een schetstekening bewaard.  Weer later, in 1742, zijn 
“Tot verbetering van de Haven van Breda” opnieuw ideeën op 
papier gezet, zoals te zien is op de landkaart.  Met rode lijnen zijn 
de plannen ingetekend, die een verbinding moesten maken met 
de  Amer.  Al deze plannen zijn niet uitgevoerd.
De rivier de Mark is altijd een open getijdenrivier geweest. In 
1808 waren bij Dintelsas sluizen gebouwd. In het jaar daarvoor 
hadden de plannen ter inzage gelegen in de toenmalige herberg 
“Hof van Holland”, nu Hoofdstraat 10-14 in Terheijden. De 
feestelijke opening werd al snel een drama toen het bouwwerk 
ging verzakken. De sluis bleek niet meer te redden en pas in 
1827 waren de sluizen hersteld. 
Gedurende de 19e eeuw was meermalen in de krant te lezen 
dat er een kanaal van de Mark, bij de Laak, rechtstreeks naar 
de Amer zou komen. Er is nog sprake geweest van de bouw 
van een schutsluis in de Mark bij  Terheijden in 1866. Ook deze 
plannen zijn niet uitgevoerd. Uiteindelijk is de Mark in 1915 
aangesloten op het nieuwe Wilhelminakanaal bij Oosterhout. 
Toch bleef het daarna niet helemaal stil, want in 1933 en 1934 

werd in de krant opnieuw geschreven over een aan te leggen 
kanaal van Terheijden door de Binnenpolder naar de haven in 
Hooge Zwaluwe. 
In 1890 ontving de gemeente  Terheijden het ontwerp voor een 
aan te leggen kanaal naar Terheijden. Maar er moest nog veel 
water door de Mark vloeien eer met de aanleg werd gestart en 
dat was eind 1913.  Wordt vervolgd.  
Johan van der Made.

GEZOCHT: BESTUUR GV SVT

Wij van gym/turnvereniging GV  SVT zijn met spoed op zoek 
naar 2 nieuwe bestuursleden. 
Een jaar geleden is het oude bestuur opgestapt en zijn we met 
5 man een nieuw bestuur gestart. De voorzitter en secretaris 
hebben hierbij aangegeven dit voor maximaal een jaar te willen 
doen. Dit jaar is bijna voorbij en we zijn daarom op zoek naar 
nieuw bloed.
U hoeft geen ervaring met turnen of gym te hebben (ondergete-
kende heeft dit ook niet). Wat wel een eis is, is lol in de activitei-
ten.  Als nieuw bestuurslid gaat u namelijk met GV SVT een hele 
mooie tijd tegemoet.  We gaan verhuizen naar een nieuwe loca-
tie en hiervoor moet het een en ander geregeld gaan worden. 
Daarnaast blijven er 3 bestuursleden zitten en is de vereniging 
financieel gezond. De drie bestuursleden zullen u met open ar-
men ontvangen want ze kunnen het niet alleen. GV SVT is altijd 
van de partij als het om de medailles gaat. Een turnvereniging 
van niveau dus.  
Indien niemand zich aanmeldt (voor 1 juni) is het huidige be-
stuur genoodzaakt om GV SVT op te heffen en dit zal dus bete-
kenen dat er GEEN gym/ turnvereniging in Terheijden zal blijven 
bestaan!  We hopen dus dat er ouders /opa’s / oma’s / neven / 
nichten zullen opstaan om de gym/ turnvereniging te continue-
ren. Mocht u denken: misschien is dit iets voor mij of denkt u: 
dat mag niet gebeuren. Neem contact met ons op via 
info@gvsvt.nl
Namens het bestuur, Marcel Maan, secretaris

PRINSES BEATRIx SPIERFONDS ZOEKT 
NOG  TIENTALLEN COLLECTANTEN 

In Terheijden vindt van 13 tot en met 19 sep-
tember aanstaande de jaarlijks terugkerende 
collecteweek plaats voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Het fonds zoekt hiervoor in de 
regio Terheijden nog tientallen extra collec-
tanten. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft de col-
lecte heel hard nodig. Het fonds krijgt geen 

overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Mede dankzij de collecte hebben we in 2014 vijftien 
nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar spierziekten gefi-
nancierd. Deze nieuwe onderzoeken zijn van levensbelang voor 
de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. Helaas 
is er voor veel spierziekten nog geen behandeling. De meeste 
spierziekten zijn progressief en een groot deel van de mensen 
komt in een rolstoel terecht. Zelfs al op hele jonge leeftijd. 
Twee uur per jaar
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons gedreven en ook ge-
zellige team komen versterken. Collecteren kost maar twee uur 
per jaar en kan je helemaal op je eigen manier doen.  Samen met 
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een vriendin of alleen, in een rolstoel, met de bakfiets of terwijl 
je toch met je hond aan het wandelen bent of als je even een 
frisse neus wilt halen na het eten. 
Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van le-
ven verhoogt, hoop voor ouders en een beetje meer begrip in 
het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En met onder an-
dere de hulp uit regio  Terheijden kan het Prinses Beatrix Spier-
fonds dat ook blijven doen. 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij de organi-
sator Collecteweek  Terheijden,  Anita Jaspers.  Tel. 06-29127915

HET DRIMMELENS KAMPIOENSCHAP 
VISSEN 2015

Al sinds 1985 wordt dit kampioenschap door een van de lokale 
hengelsportverenigingen georganiseerd in een van de plaatselijke 
wateren.  Vroeger organiseerden Federatie Terheijden (eigenlijk 
S.I.O.G.) en E.S.O.X. dit evenement. Ook omdat het aantal deel-
nemers afnam heeft Ben Rasenberg (organisator van vorig jaar) 
gemeend het over een andere boeg te moeten gooien. Hij wierp 
eens een dobbertje uit en sloeg 2  Terheijdense verenigingen aan 
de haak. Hengelsportverenigingen G.I.V.U. (Gezelligheid In Vrije 
Uren) en de Sportvissers gaan dit jaar het Drimmelens Kam-
pioenschap organiseren in het water rond de Schans. Beide 
verenigingen gaven akkoord en beide voorzitters, Dennis Die-
duksman en Leo van Geel, aangevuld met Tiny van Geel, Wim 

en Ferdi Mertens vormen de werkgroep.  Zij hebben wat dingen 
veranderd waardoor zij ook hopen op meerdere deelnemers. 
De regels betreffende dit kampioenschap: 
1. Het Drimmelens Kampioenschap wordt georganiseerd 
voor iedere hengelsporter die aangesloten is bij een van de 
acht Drimmelense verenigingen, te weten de Sportvissers, de 
Prutsers, de Zwaluw, E.M.V., E.S.O.X. G.I.V.U., S.I.O.G., het Vol-
netje (dat kan dus ook iemand uit Oosterhout zijn) en voor 
alle vissers uit Terheijden die in het bezit zijn van een vispas. 
2. Er wordt gevist met een vaste hengel van maximaal 11 meter 
met een opslag van 2 meter.
3. Alle gevangen vis wordt na elke wedstrijd gemeten.
4. De inschrijving vindt plaats bij café-restaurant De Bu-
ren, Markstraat 16A, Terheijden op zaterdag 6 juni a.s. 
tussen 12.00 en 13.00 uur.
5. Aansluitend wordt er op 6 juni en op zaterdag 4 juli gevist van 
14.00 -17.00 uur in het water rond om de Schans in Terheijden. 
6. Het inschrijfgeld is € 15, - voor beide wedstrijden.
7. Alle deelnemers krijgen een prijs: De eerste 3 cadeaubonnen 
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(met een trofee voor de winnaar) en voor alle deelnemers is er 
een  gevulde boodschappentas van de Jumbo.
Dit kampioenschap kan alleen georganiseerd worden m.b.v. 
sponsoren. We zijn de volgende lokale bedrijven dan ook zeer 
erkentelijk voor hun bijdrage: uit Terheijden  Aannemersbedrijf 
Rasenberg  Terheijden,  autorijschool LesLips, café-restaurant De 
Buren, fysiotherapeuten Bousema en Van Kuijk, herenkapsalon 
De Stoel en Jumbo Terheijden; uit Made Bouwbedrijf Maas en 
cafetaria De Schutter, Hengelsport De Fauna in Raamsdonks-
veer, uit Breda Roger Dubbelman Keukens en uit Etten-Leur 
café D’Ouwe Brug.
Nog een dringend verzoek aan alle vissers: gelieve op 5 en 6 
juni en 3 en 4 juli niet te vissen in het water rond de Schans. 
Leo van Geel van hsv G.I.V.U. en Dennis Dieduksman van de 
Sportvissers hebben er met hun werkgroep alles aan gedaan om 
het een geslaagd evenement te laten worden.  Ze hopen dan 
ook op lekker veel deelnemers en kijkers. Op de bijgeplaatste 

foto’s ziet u wat een mooi tafereeltje dit is.
Rondom de Toren wenst jullie veel succes met het Drimme-
lens Kampioenschap 2015.
Christ Verdaasdonk

TRIATLON  TERHEIJDEN

Een winnaar(es) uit Terheijden? Of uit de gemeente? Om eerlijk 
te zijn, dat zit er (nog) niet in.  We moeten terug naar 2006  toen 
Gerry van Helmond de wedstrijd over de kwart won, en dat 
was zijn 3e keer. Een andere topper destijds was Edwin  Vonk. 
Vier jaar achter elkaar; in 1992,1993, 1994 en 1995 was hij de 
te kloppen man. Bij de vrouwen heeft Sofie Hamers 2 maal de 
lauwerkrans om gekregen.
De sport is aan een enorme opmars begonnen. Inschrijven voor 
een populaire wedstrijd is al een wedstrijd op zich geworden. 
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Binnen een of twee dagen zijn ze al volgeboekt en dan praat 
je niet over 500 of 1000 deelnemers maar over 2500+.  De 
afstand? Gewoon 3800 meter zwemmen, 180 km fietsen en dan 
nog een blokje om van 42 km. In Terheijden houden we het 
(nog) op de helft, een kwart en een achtste. Trainingswedstrijd 
zullen we maar zeggen. Opstap voor het grotere werk. Ook 
onze inschrijvingen lopen voorspoedig en het maximum (500) 
zal voor sluitingsdatum, 1 juni, bereikt zijn.
Om 10.00 uur de start van de halve. De winnaar van vorig 
jaar, René  Vosters, is wederom van de partij om zijn titel te ver-
dedigen en de winnende tijd van vorig jaar (04:10:44) te verbe-
teren.  Ook de nr. 3 van vorig jaar,  Alain Schutjes, gaat weer voor 
een podiumplek.  Voor de gemeente Drimmelen gaat Adelhart 
Holthaus uit  Wagenberg de eer hoog proberen te houden.
Tien minuten later gaat dan de 1/8 van start. Meer dan 130 
deelnemers gaan de strijd aan met 500 m zwemmen, 19 km 
fietsen en 5 km lopen. Ook hier gaat de winnaar van vorig jaar, 
Joery  Wouters (00:59:35), het nogmaals proberen. Zijn grootste 
rivalen zijn Niels Koole uit Zoutelande en z’n broer Jessy.
Deelnemers uit Terheijden: Mark Dauwerse, Frank de Haan, 
Dennis van Ommen en de dames Maartje van Dongen en Sylvia 
Hekstra. Uit Made: Kees van de Berg en nationaal zwemkampi-
oene Anne Dickens.
Om klokslag 12.00 uur gaat de populaire kwart afstand van 
start. Meer dan 200 atleten gaan voor de 1000 meter zwemmen, 
38 km fietsen en 10 km lopen. Nederlands kampioen wintertri-
atlon, Teun Sweere uit Zevenbergen, is een van de te kloppen 
mannen, maar Davy Vos, de winnaar van vorig jaar (01:51:08), is 
ook van de partij en zal er alles aan doen om de hoogste trede 
van het podium te betreden. Mensen die je kent aanmoedigen? 
Dat kan.  Uit Made Martien van Kaam. Uit Wagenberg Joop Si-
bon en uit  Terheijden Bas Quaden, Hans van Dongen, Ewald 
Verdaasdonk,  Toin Bastiaansen en  Twan van Meel.
Wist u overigens dat: 
- op de halve afstand bijna een kwart van de deelnemers ouder 
is dan 50 jaar en een deelnemer reeds de 60 is gepasseerd; 
- dit ook voor de kwart afstand geldt en hier 3 deelnemers 60+ 
zijn en een atleet ouder dan 70 jaar is; 
- bij de 1/8 afstand slechts 16 H50 starten, slechts 5 H60 en een 
atleet ook weer 70+ is.
Gezonde sport zullen we maar zeggen!! Tot ziens op 14 juni 
nabij de haven.
Ger

TTV  TIOS EEN NEDERLANDS KAMPIOEN 
EN 2 TRAINERS RIJKER

Tafeltennisvereniging TIOS Terheijden heeft een Nederlands 
Kampioen in haar midden. Ons lid Dirk Eikemans heeft in april 
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tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis voor  Ve-
teranen 2015 de 1e prijs gewonnen in zijn leeftijdsklasse! Dat is 
een bijzondere prestatie. Op vrijdagavond 8 mei jl. werd Dirk 
dan ook in het zonnetje gezet door wethouder Jan-Willem 
Stoop.
Naast Dirk werden op die avond ook nog twee andere leden 
in de spotlights gezet. Arjan Bollebakker en Remco Cas hebben 
de NTTB TT-2 trainerscursus met een positief resultaat op 3 
mei jl. afgerond. Onze vereniging is daar heel blij mee. Nu kun-
nen al onze jeugdleden, en misschien ook wel seniorleden, van 
hun kennis en kunde profiteren. Proficiat Arjan en Remco, goed 
gedaan!
Als je wilt kennismaken met onze vereniging, dan ben je van 
harte welkom. Wij trainen op dinsdag- en vrijdagavond in De 
Cour in Terheijden; de junioren op beide dagen van 19.00-20.00 
uur en de senioren ook op deze dagen van 20.00-21.30 uur. 
Onze junioren en senioren spelen ook competitie. Neem eens 
een kijkje op onze website www.tios-terheijden.nl, daar vind je 
alle informatie.

POSTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

Inmiddels hebben de postduiven ook de vierde en vijfde vlucht 
achter de rug. De vierde vlucht vanuit St. Quentin (ongeveer 225 
kilometer vanaf Terheijden) was door de activiteitencommissie 
aangewezen als 1 van de 15 vluchten waarop speciale prijzen zijn 
te winnen. Zo was er voor de eerste prijs een zak voer en voor 
de eerste liefhebber die zijn vierde getekende van de inkorf-
lijst op de uitslag wist te plaatsen een slagroomsnit (gesponsord 
door Jurgen en Carolien van Dongen). Daarnaast waren er ook 
nog prijzen te winnen voor de laatste prijsduif en voor degene 
die op 10 procent van het aantal deelnemende duiven de prijs 

pakte (bijvoorbeeld bij 300 
deelnemende duiven; prijs 30). 
Op bijgevoegde foto is Laura 
van Dongen te zien die met 
haar ‘Boeing’ (ringnummer van 
de duif eindigend op ‘747’), de 
slagroomsnit in de wacht wist 
te slepen. De andere extra prij-
zen waren voor Ad Willemse 
en Mari Dudok, Marcel en Ca-
rola Hanegraaf en tot slot Bas 

Vervuren.  Al deze activiteiten worden georganiseerd om het 
voor iedereen nog gezelliger en spannender te maken (kom ook 
gerust eens langs in ons clublokaal op de hoek  Abtslaan-Rode 
Vaart,  bij de  Windhoek).
Kijkend  naar de uitslag van  St. Quentin (2 mei) valt wederom 
op dat de duiven van de combinatie  Willemse-Dudok goed in 
vorm zijn, want naast de 1e prijs wonnen maar liefst 27 duiven 
van de combinatie prijs! Daarnaast valt op dat Laura van Don-
gen al de door haar ingekorfde duiven (4 doffers) in de prijzen 
wist te spelen. In de top van de uitslag vinden we verder Bas 
Vervuren, combinatie Hanegraaf en ook Gerard Damen.
De vlucht op 9 mei is vervlogen vanuit het Franse Creil (310 
kilometer). Dit was de eerste midfondvlucht (midden lange af-
stand 300 tot 500 kilometer). Ook dit was een attractievlucht 
en wederom was de eerste prijs voor de combinatie  Ad Wil-
lemse en Mari Dudok!! Deze keer met een minieme voorsprong 
van slechts 6 centimeter op een duif van Gerard Damen.  Ad en 
Mari gingen dus wederom aan de haal met de zak voer.  De slag-
roomsnit was voor Gerard Damen en de overige extra prijzen 
waren voor Frans Sliedregt en Jaap Rasenberg.
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-

zicht:
St. Quentin 2 mei 2015 – 303 duiven in concours
1, 5, 6, 7, 9, 10 Comb.  Willemse-Dudok, 2 Bas  Vervuren, 3 Comb. 
Hanegraaf, 4 Laura van Dongen, 8  Gerard Damen.
Creil 9 mei 2015 – 309 duiven in concours
1, 5, 7 Comb.  Willemse-Dudok, 2 Gerard Damen, 3 Jaap Rasen-
berg, 4 Comb. Van Dongen, 6 Laura van Dongen, 8, 9 Marc en 
Arantxa Geleijns, 10 Cees Joosen.

KIP KAKELKOEK IN POPPENTHEATER 
APPEL MOES

Nyomi van 5 jaar, haar oma en ik gaan woensdag 6 mei op weg 
naar de voorstelling.  Best spannend hoor,  wat zullen we alle-
maal te zien krijgen?

Als we binnen zijn krijgen wij, 
en ook de kleintjes, een eigen 
entreekaartje; dat is op zich al 
leuk. Dan zien we het al staan: 
een hele mooie grote groene 
poppenkast met gordijntjes en 
ook nog een klein poppenkast-
je, er tussen een pak stro.
Er zitten al meerdere kindjes 
te wachten. Ze vragen zich al-
lemaal af waar de poppenkast-
poppen nou blijven. Gerda, de 
mevrouw van het theater, gaat 
wel op zoek. Ze komt een kip 
tegen en de kinderen helpen 

mee met eieren leggen. De gehele voorstelling is er veel inter-
actie met de kinderen.
Dan krijgen we liedjes te horen. Renee, de andere mevrouw 
van het theater, speelt piano, en er is ook vrolijke gitaarmuziek, 
afgewisseld met poppenkast.
We zullen nog niet het hele verhaal verklappen, maar de kinde-
ren hebben goed geholpen (de kip mocht zelfs bij één van de 
kinderen op schoot!).  Uiteindelijk is het allemaal goed  afgelo-
pen.
Kleine Nyomi vond dat het allemaal veel te snel voorbij was 
gegaan. Gelukkig is het nog niet helemaal voorbij want we drin-
ken aan het einde nog wat met elkaar en de kinderen mogen 
de poppen van dichtbij bekijken. De kleine kuikentjes zijn zo 
lief…. en aaien mag! Gezellig hoor... Wij willen iedere week wel 
appelmoes!
Liefs Tineke, Anja en Nyomi.

‘T CLUBKE OP PAD
Excursie naar de Amercentrale Geertruidenberg
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Dat verdient
een bloemetje!

Jumbo doet er alles aan om uw ideale supermarkt te 

zijn. Zo vinden wij dat u  gegarandeerd zeven dagen 

lang moet kunnen genieten van een bos bloemen. 

Daarom hebben wij de unieke vaasgarantie. Staan de 

bloemen minder dan een week, dan krijgt u van ons 

gratis een nieuw vergelijkbaar boeket. Jumbo gaat 

echt veel verder! Ontdek het zelf.

Terheijden:  Hoofdstraat 61                
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Drie jaar bestaat ’t Clubke;  de bewoners van de appartementen 
aan het Oranjeplein in Terheijden. De jaarlijkse nieuwjaarsbij-
eenkomst, Sinterklaasmiddag, de BBQ en de bingomiddag zijn 
vaste activiteiten van ’t Clubke geworden. Tijd om op stap te 
gaan en wel naar de Amercentrale in Geertruidenberg. ’t Clubke 
wilde wel eens weten hoe stroom gemaakt wordt en wat er 
allemaal bij komt kijken om dat voor elkaar te krijgen.
Donderdag 7 mei was het zover. Opgewacht bij de poort van 
het enorme complex van de PNEM.  Cor Knoop was onze gast-
heer. En wie Cor Knoop kent, weet dat hij tot over zijn oren 
gevuld is met leuke verhalen, anekdotes en belevenissen, die hij 
volop vertelde om duidelijk te maken hoe alles in zijn werk gaat 
bij het maken van stroom. Eerst maar aan de koffie, want voor 
de gasten werd goed gezorgd. Dan een prachtige, duidelijke uit-
leg met plaatjes, schema’s en foto’s van vroeger naar nu. Cor 
legde uit hoe nou precies stroom gemaakt wordt. Gewoon van 
stoom naar stroom dus. Kolen, biomassa (hout) of gas; als het 
maar brandt,  water tot stoom brengt en een gigantische dyna-
mo op gang brengt, die stroom met vele volten de buitenwereld 
in stuurt.  Vervolgens een rondleiding, gewapend met groene hel-
men, stofbrillen en luidsprekertjes in de oren om Cor goed te 
verstaan, over het gigantische terrein met torenhoge installaties 
en de ruim 180 meter hoge koeltoren als markant punt. Op naar 
de Amercentrale nummer acht. Daar had ’t Clubke even pech. 
De ruimte met de gigantische dynamo was wegens onderhoud 
voor de groen gehelmde bezoekers gesloten. De controlekamer 
niet. Deze heeft een indrukwekkend groot controlepanel, met 
talloze lampjes, beeldschermen en natuurlijk de mensen die alles 
precies in de gaten hielden.  Want stroom moet geleverd wor-
den met op de teller 664 van het controlepanel. Even terug naar 
de uitleg eerder door Cor: één megawatt is duizend kilowatt 
oftewel een miljoen watt en in de Amercentrale werd op het 

moment van het bezoek eventjes 664 miljoen watt afgeleverd. 
Daar kunnen heel wat lampjes op branden, concludeerden de 
bezoekers. Tenslotte werd het tijd om afscheid te nemen van 
Cor en hem te bedanken voor zijn enthousiaste uitleg. 

DORPSQUIZ  TERHEIJDEN/WAGENBERG 
2015 editie weer uitermate geslaagd!

Heemkundekring  De  Vlasselt en Stichting Behoud Gummarus-
kerk  W’berg kijken terug op een fantastische avond.
Het was weer vanouds gezellig zaterdag 9 mei tijdens de dorps-

quiz die dit jaar in de Gummarus plaats vond. De organisatie had 
weer zijn uiterste best gedaan om de nodige ingrediënten bijeen 
te brengen voor een geslaagde versie van dit jaarlijks terugke-
rende evenement: een gezellige ambiance, een mooie mix van 
vragen, een hapje, een drankje, leuke prijzen en dat alles door-
spekt met een luchtige humoreske presentatie.  Wat wil je nog 

Ochtendstond in de Traaise polder, foto Frans Snoeren
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meer? Een gezellig maar strijdlustig publiek natuurlijk! En ook 
dat was dik in orde, want er was sprake van een gemoedelijke 
en informele sfeer, waarbij eenieder zich zichtbaar vermaakte. 
En hoewel het ons vooral om het spel gaat en niet om de knik-
kers, blijft het altijd leuk en vermakelijk om te zien dat er zich, 
naarmate het einde nadert, een sportieve strijd afspeelt om de 
eeuwige roem: de eerste plaats. Over eeuwige roem gesproken, 
de familie Lodewikus is aardig op weg de beker definitief te ver-
overen, want voor het 2e jaar op rij eindigde een team van de 
familie Lodewikus (Lodewikus 2) op de eerste plaats. Proficiat! 
Een geweldige 2e plaats voor het team van de zorgboerderij en 
ook de derde plaats ging naar  Terheijden vanwege de goede 
prestatie van de Tientjesclub.  Wagenberg kwam er dus ietwat 
bekaaid af dit jaar, maar dat maken we volgend jaar ongetwijfeld 
weer goed, want er is hoop; de teams van de Jonge meiden en 
Hamajo waren goed in de race, maar moesten het in de laatste 
ronde afleggen tegen het Traais geweld.  Waar Willem Wever 
woont weten we nog steeds niet, maar we hebben weer enorm 
veel bijgeleerd en vooral veel gelachen.  We weten nu “alles” 
van vlooien, kakkerlakken en bedwantsen, van dunne darmen, 
spieren en botten, van Frans Duits en de Beatles, hoe hoog de 
kerktorens in onze dorpen zijn en hoeveel stappen een rondje 
om de put is en weet ik al niet meer. Kortom, we zijn weer hele-
maal bij de tijd en kunnen er weer een jaartje tegen. En denk er 
om:  vooral weer een jaar goed opletten wat er in  Wagenberg 
en Traaie zoal om ons heen gebeurt en te zien is want de tijd 
gaat snel, gebruik hem wel.  Voor je het weet treffen we elkaar
weer in de Vlaamse schuur.  Alle deelnemende teams van harte
bedankt voor jullie inbreng en deelname en graag tot de vol-
gende keer.
Heemkundekring De Vlasselt, Stichting Behoud Gummaruskerk 
Wagenberg.

OBS DE  WINDHOEK STAAT STIL BIJ 
NATIONALE DODENHERDENKING 

Samen bloemen knutselen en kransen ma-
ken, wensjes schrijven en zelf herdenken 
op 4 mei: OBS De Windhoek stond ook 
dit jaar uitgebreid stil bij de Nationale Do-
denherdenking.  Tijdens de meivakantie 
kwamen leerlingen en ouders naar school 
om met elkaar op een creatieve manier 

Dodenherdenking voor te bereiden. Op 4 mei werden tijdens 
de herdenkingsbijeenkomst de zelfgemaakte bloemenkransen 
door leerlingen bij de Vrijheidsmuur neergelegd.
Leerlingen knutselen kransen 
De leerlingen van De Windhoek hadden al een week meivakan-
tie, toch kwamen zij op vrijdag 1 mei om 11.00 uur op school 
verzamelen. De school opende haar deuren  voor de ouders en 
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VAN  ALLES  WAT

aantal hapjes.  Het   staat allemaal op de planning  voor de  Zo-
Mooi    Verwendag  2015   op  zaterdag 23 mei   bij Schoon-
heidssalon  ZoMooi.
Dit jaar opent Schoonheidssalon ZoMooi alweer voor de 6e 
keer haar deuren voor de gratis verwendag speciaal voor vrou-
wen die getroffen zijn door kanker. Ongeacht welke vorm of 
welk jaar waarin de diagnose is gesteld.
Eigenaresse Marie-Louise van Kempen:  ‘Al  tijdens mijn opleiding 
hoorde ik van deze bijzondere verwendag, toen nog onder de 
naam  Viva La Donna Day. Helaas is deze stichting onlangs gestopt.  
Toch wilde ik deze dag jaarlijks terug laten komen in de salon.   Het 
is  altijd erg bijzonder om eens per jaar al deze vrouwen  eens in 
de watten te mogen leggen. Even geen dokter of arts die aan je 
zit, maar een heerlijke massage.  Je even weer  ZoMooi voelen.’ 
Ben jij of ken jij iemand die getroffen is door kanker? Geef 
jezelf of  diegene op via info@salonzomooi.nl of bel naar 06-
20879274.  Voor meer informatie over de ZoMooi  Verwendag 
kun je kijken op www.salonzomooi.nl/zomooiverwendag.

VERENIGING VAN SENIOREN  TERHEIJDEN

In het jaar 2016 bestaat onze vereniging  70 jaar.
We hebben nog plaats voor nieuwe leden die gerust wat jonger 
mogen zijn b.v. 50 - 55 plussers.
De activiteiten die georganiseerd  worden zijn als volgt: Iedere 
middag worden biljartwedstrijden gehouden, zowel onderling 
als een externe competitie. Elke 3e vrijdagmiddag van de maand 
is er een bingo; elke laatste dinsdag van de maand is er een 
sjoelwedstrijd.  Al deze activiteiten worden gehouden in ont-
moetingscentrum De Cour. Suggesties voor andere activiteiten 
zijn altijd welkom. Daarnaast hebben we een voorjaarsreis in 

de maand mei, een najaarsreis in september. In juli is er een 
gezellige middag als afsluiting van het seizoen en in september 
een middag als aanvang van het nieuwe seizoen.   Verder is er 
ook een sinterklaasmiddag en een eindejaarsviering. Voor be-
lastingservice helpt onze adviseur u graag; aanmelden kan via 
secretariaat.  Ook wordt er elke donderdag in De Cour een 
3-gangen menu geserveerd met koffie voor- en achteraf. Dit 
wordt allemaal verzorgd door een paar dames van de vereni-
ging. Zij werken met verse producten zodat een goede kwaliteit 
gegarandeerd is.  Voor de kosten hoef je het niet te laten, want 
dit alles wordt opgediend voor slechts € 8,- p.p. Hiervoor zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar dus bij interesse: meld u aan!
Van 10 juli t/m 3 augustus is De Cour wegens vakantie gesloten.
In maart houden we onze jaarvergadering.
Heeft u interesse om lid te worden ofwel vragen hieromtrent, 
neemt u gerust contact op met het secretariaat te bereiken op 

leerlingen met een speciale reden. De leerlingen, en hun ouders, 
kwamen samen om bloemenkransen te knutselen. Deze spe-
ciale kransen werden gemaakt voor de Nationale Dodenher-
denking. Het was al snel een drukte van belang op school. Met 
papier, servetten en crêpepapier werden de mooiste bloemen 
gemaakt, die aan de kransen werden vastgemaakt. Kleurrijke, 
ingetogen, grote en kleine bloemen; de leerlingen lieten hun fan-
tasie de vrije loop. Enthousiaste ouders hielpen een handje mee. 
Herdenken is belangrijk
Maar waarom worden tijdens de Nationale Dodenherdenking 
eigenlijk bloemen bij een vrijheidsmonument gelegd? En wat is 
de betekenis van 4 mei? De leerlingen vertelden elkaar wat ze 
wisten over Dodenherdenking en waarom herdenken zo be-
langrijk is. ‘We mogen nooit vergeten hoe erg een oorlog is’ was 

een veel gehoorde opmerking. Tot slot schreven alle leerlingen 
een persoonlijke wens of gedachte op een kaartje. De bloemen 
werden samen met alle wensjes bevestigd aan twee mooie kran-
sen. 
Dodenherdenking
Op maandag 4 mei kwamen de leerlingen van De Wind-
hoek weer samen, deze keer in de Sint Antonius Abtkerk 
om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. De avond be-
gon met muziek van Harmonie Terheijden waarna het klo-
veniersgilde St. Antonius Abt de kerk binnenkwam. Er wa-
ren toespraken van locoburgemeester Jan-Willem Stoop en 
pastoraal medewerker H. Geppaart. Ook werd door enke-
le welpen van de scouting een mooi gedicht voorgedragen.  
De herdenking  werd buiten voortgezet.  Daar klonk de Last 
Post, het Pools volkslied, het Wilhelmus en bazuingeschal en 
tromgeroffel van het gilde. De vendelier bracht een vendelgroet. 
Tijdens de bloemlegging hebben leerlingen Casper en Mart 
namens De Windhoek de mooie kransen bij de Vrijheidsmuur 
gelegd. Om 20.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten met 2 
minuten stilte.
Indrukwekkende bijeenkomst
Het was een indrukwekkende en eerbiedwaardige bijeenkomst. 
Mooi om  hier met onze leerlingen bij stil te staan, de verhalen 
en ervaringen te delen en op deze manier het belang van her-
denken aan hen over te brengen.

ZOMOOI  GRATIS  VERWENDAG

Een heerlijke massage, pedicure behan-
deling,  visagie of manicure met afsluitend 
een heerlijk kopje koffie of thee en een 
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tel. nr.  076-5932457 ofwel e-mail naar mariajogra@icloud.com.
Voorjaarsreis
Op vrijdag 1 mei ging de reis met een volle bus naar Monschau 
(D). Start om 8.15 u om vervolgens naar  Vaals te rijden om daar 
bij de  Wilhelminatoren te genieten van koffie met een heerlijke 

Limburgse vlaai.  Via een toeristische route op weg naar Raeren 
voor een bezoek aan het pottenbakkersmuseum. Daarna ging 
de tocht naar Eupen voor een lekkere lunch om vervolgens de 
weg te vervolgen naar Monschau. Hier aangekomen werd het 
historisch mosterdmuseum bezocht en kregen we een demon-
stratie hoe mosterd gemaakt wordt.  Waar Abraham de mosterd 
vandaan haalt, wist men niet.
De tocht ging daarna richting centrum waar eenieder 1½ uur de 
tijd had om een terrasje te pakken of om het stadje te bekijken. 
Om 17.30 uur werd de terugtocht ingezet en in  Vaals aangeko-
men wachtte het diner op ons.
De maaltijd was naar ieders wens en als afsluiting werd er nog 
een drankje aangeboden door de vereniging, daar was niets op 
tegen. Met een goed gevoel reden we weer huiswaarts en rond 
21.00 uur arriveerden we in  Terheijden. 
Bij navraag bleek dat het voor eenieder een geslaagde dag ge-
weest was.
Als afsluiting willen we namens iedereen de organisators van 
deze reis heel hartelijk danken voor hun inzet om iedere keer 
weer voor ons een mooie reis uit te zoeken.
Zus en Rina bedankt!

NIEUWE  THRILLER  VAN  ARNO  VAN 
DEN KIEBOOM

“Wraak” is de titel van 
de nieuwste thriller ge-
schreven door Arno van 
den Kieboom. Net als 
zijn eerder verschenen 
thriller “In Shock” is dit 
boek eveneens heftig 
spraakmakend en voor-
al verrassend!
Het boek gaat over Ka-
rin en haar man Jordy. 

Zij leren door het swingen het koppel Niels en Vanessa kennen.  
Vanaf het eerste moment dat ze elkaar zien, blijken Karin en 
Niels een enorme klik te hebben en tegen alle afspraken in wor-
den ze smoorverliefd op elkaar. Al snel blijken ze meer gemeen 
te hebben met elkaar dan ze ooit hebben kunnen vermoeden.  
Voor Karin zit er niets anders op dan Niels op te geven als 
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VRIEND  WORDEN  VAN  ANTONIUS ABT

Wij vinden het erg fijn dat vele vrienden onze 
Stichting al steunen, met als doel: dit prachti-
ge gebouw te onderhouden/behouden. Bent 
u nog geen vriend? Dit kunt u worden op 
de volgende manieren:  Door onze folder te 
downloaden via onze website www.behoudde-
antoniusabt.nl. Deze folder is ook te verkrijgen 
in de parochiekantoren, bibliotheken en het 

gemeentehuis.
Wij zijn een  ANBI stichting,  wat inhoudt dat u via gift of lijfren-
te een bedrag kunt schenken. Dit kan middels een formulier van 
de belastingdienst. Meer info? Kijk op onze website of stuur een 
mail naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.
Wilt u vriend worden maar geen automatische incasso?  Dat 
kan door direct uw bijdrage te storten op ons rekeningnummer: 
NL03RABO0142830658.
Wij brengen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uit. In-
dien u die wenst te ontvangen, kunt u dit doorgeven via boven-
genoemd e-mailadres. Wij danken u allen hartelijk.
Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden.

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. 
Zwaluwse Havenfeesten

Op 25 en 26 april was het feest 
in Lage Zwaluwe. En niet zo-
maar een feest, maar Haven-
feesten in een bijzonder jas-
je. De Nieuwlandsedijk werd 
zondag omgetoverd naar een 
periode waarin het leven in het 
teken stond van de landbouw, 

visserij en de Biesbosch rondom 1900. Compleet met figuran-
ten, gebruiken, kleding, ambachten, muziek en koopwaar.  We 
hebben er zelfs de feeën van de Biesbosch gezien. Een bijzonder 
en kleurig kijkspel. U kunt het nog eens bekijken in onze uit-
zending.
Gemeente Actueel
Deze maand is wethouder Jan-Willem Stoop te gast in de studio. 
Hij zal een toelichting geven op de stand van zaken rondom de 
380 Kv verbinding. Ook legt hij uit wat het ‘veegplan bestem-
mingsplan buitengebied’ is en gaat hij in op de woonvisie van de 
gemeente. 
Communicatieadviseur van de gemeente Drimmelen, Anneke 
van Omme, vertelt over de Meet and Match bijeenkomst op 26 
juni en over het Zwerfvuil initiatief in Hooge Zwaluwe. 
Bevrijdingsroute Hooge en Lage Zwaluwe
Ruim 70 jaar geleden verdreef 
de 1ste Poolse pantserdivisie 
de Duitse troepen uit Helkant, 
Hooge en Lage Zwaluwe. En-
kele bewoners hielden in hun 
dagboek bij wat er toen ge-
beurde. Om de verhalen van de 

geliefde. Deze laat het er echter niet bij 
zitten en verandert in een ware tiran. Hij 
zweert wraak op alles en iedereen die 
hem in zijn ogen het leven zuur maakt. 
Hij houdt woord. En hoe! Niels blijkt 
geen grenzen te kennen.
Voor meer info over het boek en de 
verkrijgbaarheid zie 
www.arnovandenkieboom.nl
Arno van den Kieboom, 39 jaar, is vader 
van 2 kinderen en 4 stiefkinderen. Zijn 

leven is dus naar eigen zeggen nooit saai. Ondanks zijn drukke 
gezinsleven en zijn drukke baan vindt hij toch nog tijd voor zijn 
passie, het schrijven van thrillers. Iedere vrije minuut zit hij met 
zijn schrijfblok en balpen aan tafel.  Momenteel  werkt hij  al 
weer druk aan zijn volgende verhaal. 
We wachten met spanning af.

ELEKTRISCHE FIETSDAG GEMEENTE
op het terrein van de Madese Boys 

2015 Is voor de provincie Noord-Bra-
bant het jaar van de ouderen. Het motto 
is:  Wegwijs in Brabant. Er worden tal van 
activiteiten in de provincie georganiseerd. 
De gemeente Drimmelen organiseert 
op woensdag 17 juni een elektrische 
fiets-informatiedag. Deze dag, die wordt 

georganiseerd op het terrein van de Madese Boys, wordt ver-
zorgd door SOAB adviseurs uit Breda. 
De gezellige en informatieve dag is zowel  bedoeld voor 60-plus-
sers  die nog geen elektrische fiets hebben als ook voor de 
groep 60-plusser die er al één heeft, maar de fietsvaardigheid 
met de elektrische fiets wil vergroten en 
daarmee de kans met de fiets ten val te 
komen juist wil verkleinen. Deelname aan 
de dag kost € 5,- en de lunch wordt verzorgd. 
De fietsinformatiedag bestaat uit: 
- Een leerzame presentatie met daarin het schetsen van de voor- 
en nadelen van de elektrische fiets en praktische tips om de 
kans op een valpartij of ongeval te minimaliseren. 
- Het opwarmen van de spieren en het uitvoeren van balans- en 
reactietesten onder leiding van een deskundige begeleidster. 
- Uitproberen van verschillende elektrische fietsen. 
- Onder begeleiding van twee fietscoaches een parcours rijden 
om de fietsvaardigheid met de (elektrische) fiets te testen en te 
vergroten. 
- Afstellen van de fietsen van de deelnemers voor een goede 
zithouding en zadelhoogte. 
- Gezamenlijk lunch. 
- Rijden van een korte tocht door de gemeente. 
- Evaluatie van de dag. 
Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers (09.45-15.30 uur). 
Op de website www.e-biketraining.nl is een tv-opname van 
een eerdere dag in Vught te vinden en kunnen 60-plussers zich 
onder de gemeentenaam Drimmelen aanmelden. Diegenen die 
geen internet hebben kunnen zich ook telefonisch aanmelden 
bij SOAB: 076 – 5213080. De deelnemers ontvangen circa een 
week voor de training een deelnamebevestiging. 
Voor meer informatie: Peter Veenbrink, 06 26110845, 
p.veenbrink@soab.nl

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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bewoners te vertellen is een route langs de dijk uitgezet door 
de bewonersgroep “Hooge Zwaluwe voor mekaar”, de groep 
“Zwaluwe leeft” en de heemkundekring Willem Snickerieme. 
Langs de route staan 12 informatieborden met daarop verwij-
zingen naar gebeurtenissen uit die periode. Op de borden staan 
codes waardoor u ter plekke met uw mobiel meer kunt lezen 
op de website van de heem-
kundekring Willem Snickerie-
me. Een oude BBA-bus opende 
op 5 mei 2015 deze bevrij-
dingsroute. Loes van Zwieten 
en Ad van Dongen gingen een 
kijkje nemen en doen verslag.
Open Dag Kliniek Dier-N-
Artsen
25 April kon iedereen een kijkje nemen op de nieuwe locatie van 
de paarden- en landbouwhuisdierenpraktijk in Oosteind.  Wij 
waren benieuwd hoe zo’n dierenkliniek er nu eigenlijk uitziet en 
hoe men daar te werk gaat. De rondleiding door de kliniek gaf 
ons een aardig kijkje achter de schermen en vier dierenartsen 
vertelden over het werk dat zij daar en in het veld doen.   
Kom in de Kas 
Op zondag 12 april stonden de deuren van de kassen in Made 
wagenwijd open voor het evenement ‘Kom in de Kas’. Er deden 
negen bedrijven aan dit evenement mee. Via treintjes kon je van 
het ene bedrijf naar het andere bedrijf en daarmee werd het een 
gezellig en leerzaam uitje voor het hele gezin. Bent u er geweest 
en wilt u nog eens nagenieten? Misschien bent u niet geweest, 
maar wel nieuwsgierig? Peter Maas maakte een impressie.
 
FOTO  VAN DE MAAND

Foto van de maand mei door Lisette Berkers.

SUCCESVOLLE UITVOERING  TV-OPNAME 
“VLUCHTWEG” OOK OP DVD 

Zeer voldaan zijn wij, Stichting Drimmelen 
Connect!, met de uitvoering van het vier-
5 mei event Vluchtweg. Onze dank aan 
alle aanwezigen en dank voor alle complimenten die wij hebben 
mogen ontvangen. Om iedereen de kans te geven een beetje na 
te genieten hebben we besloten een DVD uit te brengen van 
de TV-opname. Deze kan besteld worden voor € 10,- via onze 
website www.drimmelen-connect.nl.
De uitvoering van het vier-5 mei event Vluchtweg was niet mo-
gelijk geweest zonder de belangeloze medewerking van de vele 
sponsoren, artiesten, technici etc. etc. De hoofdsponsoren zijn 
de Rabobank Stroomversnellingsfonds, de gemeente Drimme-
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POLITIEK

len, Vfonds investeert in Vrede en Nationaal fonds voor 
Veteranen en Vrijheid. Daarnaast hebben maar liefst 50 
bedrijven in natura, zoals Frans en Cees Rasenberg, mee-
gewerkt om het geheel mogelijk te maken. Ook hebben 
tijdens de uitvoering 50 personen wonend in de gemeen-
te Drimmelen voor en achter de camera’s hun medewer-
king gegeven. Teveel om alle sponsoren en medewerkers 

te noemen. Alle namen zijn te lezen op de DVD-aftiteling. Na-
mens Stichting Drimmelen Connect! dank ik hierbij Rondom de 
Toren voor de publicatie van alle informatie.   
Anton van Duijnhoven 

RIJBEWIJSKEURINGEN

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-

keurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 18 juni in 
De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made.  Tarief:  Senioren € 35,00 
en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl.

SAMEN LEVEN,  WERKEN EN  WONEN IN 
DRIMMELEN

In april 2015 was ik drie jaar wethouder namens Lijst Harry 
Bakker. Een periode waar ik tevreden en positief op terugkijk. Er 
zijn veel nieuwe contacten gelegd, het trotse Drimmelengevoel 
is gegroeid, er is veel bereikt, maar helaas heb ik ook dierbaren 
verloren met in het bijzonder Janus Oomen, waarmee ik meer 
dan twee jaar samen heb mogen werken aan een beter Drim-
melen.
Met het coalitieprogramma Samen investeren in Drimmelen 
heeft Lijst Harry Bakker veel onderdelen uit haar verkiezings-
programma weten te vertalen. In het programma is uiteraard 
ook ruimte voor de speerpunten van andere partijen. Als wij 
voor diverse zaken een beroep op onze burgers, bedrijven, ver-
enigingen en mantelzorgers doen, dan moet dit het gevoel van 
samen één Drimmelen ook bestuurlijk aanwezig te zijn. 
De opgave in de zorg, jeugd en het werkvoorzieningsschap 
(WAVA/!GO) is een grote, waarover u nagenoeg dagelijks kunt 
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ristieke lintbebouwing in de Molenstraat en het omzetten van 
grond bij de Schapenbogaert van agrarische bestemming naar 
bouwbestemming waren punten van kritiek. Groen Drimmelen 
(VP/D66) heeft alle zienswijzen en de beantwoording door de 
gemeente uitgebreid onderzocht, en net als de meeste indieners 
van zienswijzen hebben we geconcludeerd dat het plan niet zal 
betekenen dat er veel meer gebouwd zal gaan worden en ook 
niet op plekken waar we dat niet willen. Het plan bij de Schans-
straat (een nieuwbouwproject) is geen onderdeel van het nu 
vastgestelde bestemmingsplan, dus daar kunnen we later nog 
grondig naar kijken!  Wilt u over dat plan al iets met ons bespre-
ken, dan kunt u uiteraard contact opnemen via onze website 
(www.groendrimmelen.nl). 
Verder heeft de raad ook de verkoop van molen De Arend in 
Terheijden goedgekeurd. Met een eenmalige bijdrage zorgt de 
gemeente er voor dat de nieuw opgerichte Stichting Molen De 
Arend  Terheijden een goede start kan maken met het beheer 
en onderhoud van de molen. Voor de gemeente betekent dit 
op termijn een besparing in onderhoudskosten, zoals was afge-
sproken in de kerntakendiscussie. Met dit besluit behouden we 
de molen, bieden we kansen voor een ondernemer en bezuinigt 
de gemeente op onderhoud. De gemeente heeft nog een aantal 
gebouwen in bezit die niet nodig zijn voor de kerntaken die 

de gemeente uitvoert. Als deze worden 
verkocht, zal Groen Drimmelen (VP/D66) 
net als bij de molen pleiten voor een nette 
overdracht naar de nieuwe eigenaars. 
Hebt u tips, vragen of opmerkingen voor 
ons? U kunt op onze website (www.
groendrimmelen.nl) vinden op welke wij-
ze u contact met Groen Drimmelen (VP/
D66) of onze raadsleden (Jürgen Vissers, 
Miriam Tiekstra en Leo Mol, foto) kunt 
opnemen.

HERDENKEN

Dit jaar koos ik ervoor om 70 jaar vrij-
heid te gedenken in Hooge Zwaluwe. Dat 
bleek een goede keus. Er werd door jon-
geren voorgelezen uit het dagboek van 

Anne Frank. Ook zelfgemaakte gedichten, door scholieren van 
de Schittering, werden voorgedragen. De perfecte afwisseling, 
met muziek van Concordia zorgde voor rillingen van emotie. 
De dirigent wist alles uit zijn mensen te halen en de waardering 
hiervoor was een indrukwekkende stilte. Complimenten voor 
de mensen die dit alles mogelijk maakten. Door jongeren erbij 
te betrekken kunnen we de waardering voor vrijheid blijven be-
noemen. Het is helaas noodzakelijk dit te doen. Overal om ons 
heen en soms zelfs dichtbij wordt vrijheid bruut vertrapt. Blijven 
herinneren met elkaar mag niet stoppen na 70 jaar en ik spreek 
de hoop uit dat de jongeren van nu het verhaal door blijven ge-
ven. Wethouder Mark van Oosterhout verbond op knappe wijze 
het verleden met het heden. De eindeloze sliert “vluchtelingen” 
op weg naar  Wagenberg maakte deze herdenking tot een bij-
zondere. Bedankt.
CDA Drimmelen

lezen, zien of horen in de media. Gelukkig voert Drimmelen een 
menswaardig beleid.
Samen aan de slag
Eén van onze successen is de stimulerings- en subsidieregeling 
“Samen aan de slag”, waarvoor een bedrag van € 200.000,- be-
schikbaar is. Dit is een forse gemeente-investering, die echter 
veel oplevert. Het geeft partijen vaak net het juiste positieve 
duwtje in de richting om een initiatief op te kunnen pakken of 
dusdanig uit te kunnen voeren, dat dit leidt tot een betere saam-
horigheid en betrokkenheid. Een geslaagd recent voorbeeld is 
Vluchtweg,  “herdenken op een moderne wijze, en iedereen daar 
bij betrekken”. Het zijn de mensen die het samen doen en de 
overheid helpt waar nodig.
Buitengebied
In 2030 zullen landelijk 24.000 bedrijven in de agrarische sector 
gestopt zijn. De impact voor vrijkomende agrarische gebouwen 
is daarmee groter dan die op de kantorenmarkt.  Flexibiliteit in 
de toekomst is dus een must.  Wel met respect voor het open 
landschap en de primaire (landbouw)functies in het buitenge-
bied. 
Woningmarkt
De woningmarkt lijkt voorzichtig aan te trekken. Projecten als 
Zandstraat Made en Brabantstraat Terheijden voorzien in be-
taalbare woningen waarmee onze jongeren voor de dorpen be-
houden kunnen blijven. Hiermee zorgen zij voor omzet bij de 
lokale winkeliers. Ook voor ouderen wordt er gebouwd op de 
hoek Kerkstraat-Dorpsstraat te Wagenberg en ook voor Lage 
Zwaluwe liggen de eerste plannen klaar om na zo’n 16 jaar weer 
woningen voor starters te bouwen. De visie op de woningmarkt 
en ouderenhuisvesting is totaal veranderd. Zo worden er in 
dorpen nagenoeg geen huurwoningen in de vrije sector meer 
gebouwd. Ouderen komen niet meer in aanmerking voor een 
plaats in een verzorgingshuis (voorheen bejaardenhuis).  Dit 
kunnen we zien als bedreiging,  maar liever zie ik dit als kans om 
te kijken hoe dit “gat” gezamenlijk ingevuld kan worden.
Participatiesamenleving
Participatiesamenleving was het woord van het jaar in 2013. 
In Drimmelen krijgt dit woord al veel langer invulling door 
haar actieve samenleving. Vorig jaar leverde dit nog een lande-
lijke nominatie op.  Als gemeentelijke overheid en Lijst Harry 

Bakker zijn we er voor de 
mensen en om de mensen te 
helpen. Het algemeen belang 
staat hierbij voorop. Ik zal 
me hier ook de komende tijd 
voor in blijven zetten, maar 
kan dit alleen samen met u.  
Jan-Willem Stoop, wethouder 
Lijst Harry Bakker.

BESTEMMINGSPLAN KERN  TERHEIJDEN 
EN  VERKOOP MOLEN DE AREND
Groen Drimmelen (VP/D66) positief over plannen

Enkele weken geleden heeft de gemeen-
teraad een nieuw bestemmingsplan voor 
de kern van Terheijden goedgekeurd. Met 
dit plan zijn de begrippen en regelingen 

gelijkgetrokken met de plannen in de andere kernen van de ge-
meente, waardoor nu ook in  Terheijden duidelijk is wat wel en 
niet mag aan functies en bebouwingsmogelijkheden. Er waren 
wat zorgen en zienswijzen vanuit  Terheijden over het plan. On-
der meer het grotere percentage toegestane bebouwing op een 
zogenaamd bouwblok, het wellicht veranderen van de karakte-
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KERKEN

GEMEENTE

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

Diensten door de week en in het weekend:
Zaterdag 23 mei 19.00 uur: Pinksteren - Eucharistieviering 
met extra collecte voor Ned. Missionarissen.  Voorgangers pas-
toor J. Demmers en past. werker H. Geppaart - Dames- en He-
renkoor.
Maandag 25 mei: geen dienst in verzorgingshuis Anto-
nius  Abt.
Zaterdag 30 mei 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger 
pastoor J. Demmers - Anthony Singers.
Maandag 1 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling:
Door de wet op de bescherming van de privacy, mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, of verhuist u binnen het dorp of gaat 
binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. 
weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR, Ter-
heijden tel. 076.5931216. Bij voorbaat dank.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Onkruidbestrijding 
Op 26 mei starten we weer met het verwijderen van onkruid 
op straten, fietspaden en trottoirs. Dat doen we met behulp van 
een stalen borstel en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. 
De gemeente Drimmelen is met de inzet van milieuvriendelijke 
alternatieven chemievrij. Op onze website kunt u de planning 
per kern en straat terugvinden. Deze passen we regelmatig aan, 
want is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.
Is uw straat niet geborsteld na de aangegeven datum in de plan-
ning? Laat het ons weten (zie onderstaand nummer), zodat wij de 
aannemer uw locatie alsnog mee kunnen laten nemen. We willen 
een schone, gezonde gemeente zijn en blijven. U kunt daar aan 
meehelpen. Er zijn vele milieuvriendelijke manieren om uw eigen 
tuin vrij te houden van onkruid. Kijk eens op internet en bij uw 
tuincentrum en bouwmarkt.  Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer J. Godschalk, toezichthouder 
Groen van afdeling Openbare Werken. Hij is bereikbaar via het 
algemeen nummer 140162. 
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en so-
ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsge-
richt werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie 
en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact 
op met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimme-
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

kanten, dansers en sprekers. Zij staan samen stil bij een halve 
eeuw Molukkers in Breda. Het officiële en ook spectaculaire 
openingsconcert wordt op 21 mei uitgevoerd door het Orkest 
van de Koninklijke Marechaussee samen met bekende musical-
ster Brigitte Heitzer, de Zangvereniging 
Nootwaar uit Breda en Popkoor B-vocals 
uit Bavel. Dit programma werd ook uitge-
voerd op zondag 3 mei als extra concert 
voorafgaande aan het 25e Bevrijdingsfesti-
val in Vlissingen. 
Voor het tweede jaar doet er een groot 
orkest mee van studenten van de Konink-
lijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine 
uit Den Helder en de Koninklijke Militaire School uit Brussel, 
aangevuld met studenten van Avans en NHTV en leden van de 
harmonie  Vlijt en  Volharding  Alphen. 
Feel the Music 
Grote publiekstrekkers en smaakmakers dit jaar zijn: het gro-
te ‘Spanjaardsgatconcert’ - ‘Musical All In’ -  door het Breda’s 
Festival Orkest met Muziektheater ROES maar ook ‘Feel the 
Music’ door Fidelis met veel zangsolisten, een projectkoor met 
Dansstudio Jump en ‘Salsa in de Haven’.  
Bijzonder dit jaar zijn de op Amerikaanse muziek geënte con-
certen. Zo wordt ‘Sounds from the States’ verzorgd door de 

len.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen. 
Via twitter kunt u ook de wijkagent Daphne van den Beuken @
wa_gbergdrim04 volgen.
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, verenigingen, on-
dernemers een idee of initiatief presenteren in het gemeente-
huis. Daarvoor krijgen zij één minuut de tijd. Het gaat om ini-
tiatieven 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 on-
derwerpen 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. 

SPANJAARDSGAT FESTIVAL GROOTSER 
DAN OOIT 
Festival trekt nationaal talent aan

Het Spanjaardsgat Festival Breda 2015 biedt tot en met 31 mei 
twaalf zeer verrassende en boeiende concerten. In totaal pre-
senteren zeker 1200 muzikanten, zangers en dansers hun ta-
lenten aan het grote publiek. Nieuw in de programmering zijn 
twee avondconcerten door Molukse en Indonesische muzi-
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Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage met schuifsaxofonist 
Erik-Jan de With als gast en dans door de opleiding van Nana 
Vanderpluym. Nassau Harmonie Breda voert ‘An American in 
Breda’ uit. Harmonie Constantia Ulvenhout komt met een pro-
gramma dat bestaat uit muziek van Nederlandse componisten, 
van Rogier van Otterloo tot Marco Borsato. 

Wereldmuziek 
Zo’n negentig docenten en leerlingen van The Loads en de 
Nieuwe Veste verzorgen een zeer gevarieerd programma met 
wereldmuziek. Dat kent onder meer een harpensextet met 
slagwerk, de van oorsprong Indiase sitar-virtuoos  Ashok Pathar 
met een formatie, een Art Blake Tribute, Spaanse volksmuziek, 
een combo met de jonge zangeres Nena Jeltema en groepen 
moderne dansers.  
Het opleidingsorkest van de harmonie St. Caecilia Bavel geeft 
een reprise van het eind vorig jaar gepresenteerde promscon-
cert met jonge zangers. Youth on Stage is het kleine broertje 
van Bavel Izz Music en zorgde al voor veel enthousiaste reacties.   
In haar streven naar kwaliteitsverbetering komt de organisatie 
van het Spanjaardsgat Festival dit jaar met een nog groter en he-
lemaal transparant podium. Het horecaterras krijgt een andere 
indeling en licht en geluid wordt dit jaar verzorgd door de Tim-
Group, voorheen Idak uit Etten-Leur.

BREDA HEEFT BLAUW BLOED  TIJDENS 
DE NASSAUDAG

Op maandag 25 mei 2015 viert Breda 
feest met de Nassaus. De jaarlijkse Nas-
saudag Breda staat op tweede Pinksterdag 
in het teken van het rijke Nassauverleden 
van Breda. Heden en verleden ontmoe-
ten elkaar in de Grote Kerk, het Kasteel 
van Breda, Kasteel Bouvigne en het Park 
Valkenberg. Het veelzijdige programma is 

aantrekkelijk voor jong en oud.
De Nassaus bewoonden het Kasteel van Breda tussen 1403 en 
1568 en drukten met hun aanwezigheid een beslissende stem-
pel op de ontwikkeling van de stad. Zij zorgden ervoor dat 
Breda zich heeft ontwikkeld tot een grote en belangrijke stad. 
Nog steeds is er in Breda veel te vinden dat aan die adellijke 
smaakmakers van weleer doet herinneren. 
Wie aan de Nassaus denkt, denkt aan het koningshuis en 
aan het Wilhelmus. In de Grote Kerk leer je alles over de 
geschiedenis van dit oudste volkslied ter wereld tijdens de 
Grote Wilhelmusshow. Na deze wervelende groots opge-
zette show vol theater, muziek en dans -waarbij zelfs prinses 
Beatrix en koning Willem-Alexander niet ontbreken– zing je 
voortaan uit volle borst mee. In de Grote Kerk zijn ook de 
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honderden posters te zien van kinderen uit groepen 
5 t/m 8 van basisscholen Laurentius en De Burchtgaar-
de. Naar voorbeeld van het Wilhelmus maakten zij hun eigen 
acrostichon, oftewel een naamdicht. De eerste letters van de 
15 coupletten van het Wilhelmus vormen samen namelijk het 
woord: W I L L E M V A N N A S S O V.  De veertien opvallendste 
posters schitteren sinds 11 mei in de mupi’s van Breda. Tijdens 
de Nassaudag bewonder je ze alle 356 in de Grote Kerk.
De Nassaudag valt samen met de Landelijke Kastelendag. Het 
Kasteel van Breda (de huidige Koninklijke Militaire Academie) 
is daarom geopend en pakt groots uit. Op het Kasteel wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan zijn oudste bewoners. Sluit aan 
bij een van de rondleidingen die de mogelijkheid bieden het Kas-
teel écht te leren kennen. Op de Parade gaan kinderen aan 
de slag op het Alchemistenplein, waar ze zelf chemische en 
technische experimenten kunnen doen. De cultuurhistori-
sche groep Merck Toch Hoe Sterck voert een spektakelstuk 
uit de Spaanse tijd op. 
Op Kasteel Bouvigne geeft de tentoonstelling ‘Kronen en 
Kruinen’ een beeld van vijfhonderd jaar Mastbos, de Nas-
saus en Bouvigne. In een interessante tentoonstelling met 
historische kaarten, archeologische vondsten uit de 17e eeuw 
van het legerkamp op Bouvigne, een levensecht legerkampe-
ment en ambachtslieden trekken vijf eeuwen aan je voorbij. 
Ook zijn er rondleidingen door Kasteel Bouvigne en kan men 
de kasteeltuinen bezichtigen. 
De Nassaudag Breda wordt om 12.00 uur door burgemees-
ter Paul Depla geopend en begint traditiegetrouw met de 
grote stadspicknick in het Park Valkenberg. Een lunch-
pakket met broodjes, fruit en drankje is voor slechts € 5,- te 
koop bij de VVV (Willemstraat 17-19 of Grote Markt 38) of 
op de dag zelf in het Valkenberg. 
Het complete programma is te zien op www.bredanassaustad.nl. 

ARTISTIEKE  BUSTOUR  LANGS 
ONVERWACHTE  LOCATIES
georganiseerd door KOP

Van 22 mei t/m 7 juni vindt Building 
Site / Building Sight plaats. Een project 
waarbij KOP mensen met andere ogen wil 
laten kijken naar de vele ontwikkelingsgebieden in Breda. KOP 
heeft vijf kunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd met 
hun werk te reageren op een specifieke plek in de stad. Op 
vrijdag- en zondagavonden neemt KOP bezoekers mee op een 
“anders dan anders”-bustour langs de locaties waar de bijzon-
dere resultaten te zien zijn.
Ontwikkelingsgebieden
Er wordt in Breda op dit moment nogal wat gebouwd. Plek-
ken krijgen een nieuwe bestemming, verkeerssituaties worden 
gewijzigd, gebouwen worden gerenoveerd. Maar aan de ande-
re kant is er ook veel leegstand, locaties die wachten op hun 
nieuwe bestemming, bouwkavels die vergeten lijken. Alhoewel 
ontwikkelingsgebieden er in de meeste gevallen zijn om een 

verbetering in een situatie aan te 
brengen, worden ze toch niet al-
tijd als positief ervaren. KOP wil 
met Building Site / Building Sight 
mensen met andere ogen naar 
deze plekken laten kijken. 
Kunstenaars
Vijf kunstenaars gaan tijdens Buil-
ding Site / Building Sight in hun 
werk een verbinding leggen met 



 

29



30

een specifieke, door KOP aangewezen plek in Breda. Hoe kun-
nen zij ervoor zorgen dat we anders naar ontwikkelingsgebieden 
gaan kijken? En welke invloed hebben dergelijke ingrepen op het 
publieke debat over ontwikkelingsgebieden? Dat zijn de vragen 
die KOP stelt met dit project. De resultaten van de kunstenaars 
zullen verschillen van performances tot beeldende kunst.
Bustours
Van 22 mei t/m 7 juni organiseert KOP op vrijdag- en zondag-
avond bustours langs de locaties waar de bijzondere resultaten 
van de deelnemende kunstenaars te zien zijn. Start- en eindpunt 
van de tour is De Toerist (Teteringsedijk 145 in Breda). Een plek 
die grenst aan een groot en problematisch ontwikkelingsgebied 
in Breda. Hier worden deelnemers aan de tour ontvangen met 
een buffet van friet en saus en een drankje. Daarna neemt tour-
gids en gastheer Maarten Bel de bezoeker mee op een onverge-
telijke reis naar artistieke explosiviteit op onverwachte locaties.
Deelnemende kunstenaars aan Building Site / Building Sight zijn: 
Maarten Bel, Elise van Mourik (BE), Gitte Hendrikx (CH), Wou-
ter Osterholt (DE) en Mischa Doorenweerd.
Data bustours: 22 mei, 29 mei, 31 mei, 5 juni, 7 juni. Aanvang: 
18.00 uur, eindtijd: +/- 23.00 uur. Locatie: De Toerist , Tetering-
sedijk 145, Breda. Prijs: € 15,- (incl. friet en bier/fris).
Tickets zijn te bestellen via de website www.kop.nu. 
KOP, Houtmarktpassage 30B Breda www.facebook.com/KOP-
fanpage

OP ZOEK NAAR DE BIESBOSCHBEVER

De bever is hèt icoon van Nationaal Park 
De Biesbosch. In 1978 werd dit zoogdier 
door Staatsbosbeheer opnieuw uitgezet 
in de Biesbosch en inmiddels leven er zo’n 

300 bevers in het gebied. Op diverse plaatsen in het Nationaal 

Park worden vaartochten en excursies rondom dit fascinerende 
dier georganiseerd. Onder leiding van een gids of een boswach-
ter vaar je met een boot of kano door de schemering. Samen 
ga je op zoek naar bevers en de vele sporen die overal in het 
gebied te vinden zijn, zoals knaagsporen, glijbanen en imposan-
te burchten. Op www.np-debiesbosch.nl vind je een compleet 
overzicht van alle bevertochten met data, locaties en prijzen. Er 
zijn excursies vanuit Dordrecht, Drimmelen en Hank. Onder 
leiding van een Biesboschgids of met een boswachter van Staats-
bosbeheer. Sommige excursies zijn speciaal gericht op kinderen. 
Aanmelden  wordt aanbevolen. Naast Biesboschcentrum Dor-
drecht ligt het BeverBos, een omheind gebied van één hectare 
waar de bevers Beert en Benthe leven met hun jongen.  Wande-
lend langs het BeverBos ontdek je spelenderwijs de wereld van 
de bevers. Bij de balie van Biesboschcentrum Dordrecht is een 

leuke speurtocht verkrijgbaar.  Wil je zelf een bever zien, beklim 
dan het observatieplatform. De meeste kans maak je tijdens de 
schemering. Kijk voor meer informatie op www.biesboschcen-
trumdordrecht.nl

COLONEL PARKERWANDELING BREDA
Ontdek de Bredase roots van de man achter Elvis 
Presley

Niet iedereen weet dat achter Colonel Par-
ker, de man die Elvis Presley groot maakte, de 
kleurrijke Bredanaar Dries van Kuijk schuilt. 
In het kader van de tentoonstelling  De Elvis 
Code in het Breda’s Museum, organiseren VVV 
Breda en Breda Promotions een wandeling 
waarin de jonge Dries centraal staat. 
Een gids van Breda Promotions leidt belang-

stellenden op zaterdag 6 juni langs die plekken in de Bredase bin
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nenstad die een belangrijke rol speelden in het leven van Dries 
van Kuijk voor hij in 1929 voorgoed naar Amerika vertrok. Zij 
vertelt de bijbehorende ‘smeuïge’ verhalen over Dries en hoe hij 
al op jonge leeftijd leerde voor zichzelf te zorgen. 
De wandeling start om 11.00 uur bij het Poortgebouw op het 
Begijnhof van Breda, Catharinastraat 45. Meelopen kost € 9,50. 
Vooraf reserveren en betalen is verplicht en kan bij  VVV Breda 
(info@vvvbreda.nl, 0900-5222444, € 0,25 per minuut).
De tentoonstelling De Elvis Code is nog t/m 28 juni te bezoeken 
en geeft een bijzondere inkijk in het leven en werk van the King 
of Rock. Breda’s Museum neemt bezoekers mee in de complexe 
relatie tussen de Man, de Musicus en het Merk. 

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

---------------------------------
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.

Met zoveel ijzer moet je deze 
makelaar wel inschakelen......

Zeggewijzer scholenkampioen 
Terheijdenloop.
Gefeliciteerd!

foto: Roland Joosen



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: 03-06-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 05-06-2015
Ophalen oud papier  13-06-2015
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 27-05-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 27-05-15 (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

Op 1e pinksterdag 

Vanaf 16:00 zijn jullie van harte welkom bij onze barbecue locatie aan het water. 
Wij serveren daar voor de prijs van €11,50 p.p. een onbeperkt barbecue buffet in een 

passende zomerse uitstraling. 

Reserveer op tijd. 

“Ons Thuis”  •  Bredaseweg 20 Terheijden  •  076-5931600  •  www.cafeonsthuis.nl 

Op tweede pinksterdag zijn wij geopend vanaf 17:00 uur  voor diner. 


