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TRAAIERIE (2)

De tweede hint voor Get the Picture, Traaie

MISS BEAUTY  VERKIEZING IN DE COUR

Op zaterdag 20 juni zal er een mega evenement in de Cour 
plaatsvinden wat nog nooit eerder in het dorp heeft plaatsgevon-
den: Miss Beauty verkiezing van de provincie Noord-Bra-
bant en Zeeland. 35 Dames, die uit een strenge selectie in de 
gehouden voorrondes van de 160 inschrijvingen zijn overgeble-
ven,  strijden om de titel Miss Beauty van Noord-Brabant 
en Zeeland. De winnaars gaan meedingen naar Miss Benelux 
2015.  Wij van de Cour zijn wel erg trots dat we opnieuw een 
aansprekend evenement in ons cultureel centrum/theater heb-
ben weten te bemachtigen.  De aanvang van de show is 19.30 
uur en die zal duren tot 22.30 uur. De verwachting is dat de 
show geheel uitverkocht zal raken uit ervaringen van voorgaan-
de jaren.
Nog meer top evenementen in de Cour
Ook voor de eerste keer in het Courtheater een show van 
onze eigen Terheijdense dansschool FUSE die er onder de 
bezielende leiding van Femke Nuijten een geweldige show van 
zullen maken op zaterdag 11 juli. Ook hier is de verwachting 
dat er voor een uitverkocht theater zal worden gedanst met 
prima geluid en lichtshow.  Een spektakel dat je niet wilt missen 
van  Terheijdense  bodem. Meer informatie zal er binnenkort 
zeker komen via FUSE.
Jarenlang was er jaarlijks een optreden van dansstudio 
“JUMP” in het Chassé Theater in Breda.  De optredens wer-
den bezocht door ruim 1500 bezoekers en het waren super 
shows.  Nu dus in de Cour met maar liefst 5 shows in 2 dagen 
op 4 en 5 juli. Opnieuw dus een aansprekende theatershow in 

ons dorp. Ook hier zul je via de media binnenkort meer over 
horen. Dus buiten de normale gebruikers verwachten we nog 
voor de vakantie van de Cour, die loopt van 17 juli t/m 31 au-
gustus,  ruim 2000 theaterbezoekers.
Na de vakantie staan er weer diverse aansprekende producties 
op  het programma te beginnen met de  Traaise kermis met 
de Cliff and Shadowband For Fun en een gastoptreden van de 
Dutch Everleys (foto). Ook daarover later meer.

FRANK IN PERSON HOOFDARTIEST 
‘A NIGHT AT VEGAS’ 

Frank In Person is de hoofdartiest bij ‘A Night 
at Vegas’, het themaconcert van  Harmonie  Ter-
heijden! Frank brengt een indrukwekkend eerbe-
toon aan Frank Sinatra, inclusief de looks en mo-
ves. Frank was onder andere te zien in TV-pro-
gramma’s als Idols, Dancing on Ice en werd on-
langs derde bij  The  Winner Takes it All.  Tijdens 

‘A Night at Vegas’ zal hij samen met Harmonie  Terheijden hits 
als Fly me to the Moon, The Lady is a Tramp en natuurlijk My 
Way ten gehore brengen. 
Op vrijdagavond 20,  zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 no-
vember wordt De Cour omgebouwd tot een heus casino. De 
kaartverkoop voor  ‘A Night at Vegas’ start omstreeks de zo-
mervakantie. Reguliere tickets kosten € 15,- per stuk.  U kunt nu 
echter al wel een  VIP-ticket bemachtigen. De  VIP-tickets kosten 
€ 100,- per stuk en zijn beperkt verkrijgbaar. U krijgt daarmee 
een plaats aan een  VIP-tafel voor in de zaal inclusief champagne! 
Natuurlijk kunt u deze tickets ook per tafel (5 plaatsen) bestel-
len via marsha@harmonieterheijden.nl. 
Als u onze vereniging op een andere manier wilt steunen kan dit 
bijvoorbeeld via de Vrienden-
loterij. Wist u dat u zelf kunt 
kiezen naar welk goed doel uw 
bijdrage gaat? Als u Harmonie 
Terheijden aanwijst als goed 
doel  gaat de helft van uw lot 
(€ 6,50 per maand per lot) di-
rect naar onze vereniging! 
Houdt u Rondom de Toren 
en onze facebookpagina (face-
book.com/Harmonie-Ter-
heijden) in de gaten voor up-
dates omtrent het programma 
en natuurlijk de start van de 
kaartverkoop.

VERSLAG MD1 SVT OP NK TALENTEN 
TEAMS

Zaterdag 16 mei jl. mochten de meisjes van de  MD1 SVT aan 
het NK MD1 voor talententeams deelnemen. Natuurlijk een 
hele mooie uitdaging die door beide coaches en medetrainers 
met beide handen werd aangegrepen om te kijken waartoe de 
meiden in staat waren buiten hun vertrouwde omgeving.
Nadat  de meiden de avond van  tevoren uit volle borst het  
Wilhelmus hadden geoefend, werd op tijd het bed opgezocht 
om zo fit mogelijk aan het toernooi te beginnen. Helaas was het 
voor onze sluitpost Nina niet mogelijk om op tijd fit te zijn, zij 
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had flinke koorts en alle goede zorgen ten spijt moest zij het 
toernooi aan zich voorbij laten gaan.
De dag van aanvang begon al heel vroeg met een gezamenlijk 
ontbijt en aan de ontbijttafel was al enige vorm van spanning 
waarneembaar, want een heus NK voetbal je natuurlijk niet 
elke week. Aangekomen op het mooie sportpark van BWO in 
Hengelo werd de spanning nog wat groter en was nu zeer dui-
delijk zichtbaar bij sommigen. Maar onze meiden gooiden alle 
schroom van zich af en liepen vol trots met de clubvlag het veld 
op voor de openingsceremonie. Nadat alle teams voorgesteld 
waren klonk het  Wilhelmus en met de hand op het hart zongen 
onze meiden mee en hadden we ons eerste kippenvelmoment 
van de dag.  Toen alle officiële plichtplegingen achter de rug wa-
ren konden we eindelijk gaan ballen, want daar waren we toch 
uiteindelijk voor gekomen.

De eerste tegenstander op het programma was Juventa 12 uit 
Wierden.  Al gelijk vanaf de aftrap zocht  Terheijden de aanval en 
kon Juventa niks anders dan achteruit gaan en in de verdediging 
kruipen. Na enkele pogingen langs de flanken was het Britt die 
met een fraaie beweging haar tegenstander op het verkeerde 
been zette, en kon ze met ‘n prachtig afstandsschot de keeper 
de bal uit het net laten halen. De tweede helft gaf een iets an-
der beeld, want Juventa probeerde nu toch wat meer de aanval 
te zoeken en de gelijkmaker te scoren, maar helaas voor hen 
mocht het niet baten en kon  Terheijden de eerste 3 punten 
binnenhalen.
De 2e wedstrijd op het programma was tegen DoCoS uit Leiden. 
Dat was een tegenstander van een ander kaliber, gelijkwaardig 
aan onze meiden. Toch was het Annelot die met een paar fraaie 
bewegingen de verdediging van DoCoS op het verkeerde been 
zette en de 1-0  liet aantekenen. DoCoS ging toen een stuk feller 
en fysieker spelen en Terheijden moest vol aan de bak en kon 
nog een paar kansjes creëren.  Toch was het DoCoS die de ge-
lijkmaker scoorde en steeds beter in het spel kwam. Maar onze 
gelegenheidskeeper Roos stond haar mannetje, en met een stel 
katachtige reddingen wist zij haar doel verder schoon te houden 
en zo eindigde het 2e duel in een gelijkspel.
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De 3e en laatste poulewedstrijd ging tegen SV  Westfriezen uit 
Zwaag.  SV Westfriezen had haar eerste wedstrijd verloren, 
maar had zich in de 2e  wedstrijd hersteld door Juventa met 6-0 
te verslaan.  Over deze wedstrijd valt niet zo heel veel te ver-
tellen. Onze meiden hadden het beste van het spel maar met 
wat geluk voor  SV  Westfriezen en wat pech voor onze meiden 
werd deze wedstrijd verloren met 2-0 en moesten we verder in 
het schaduwkampioenschap (plaats 9 t/m 16).

Onze meiden waren toch wat aangeslagen door deze nederlaag 
maar na een goed gesprek met de coaches en trainers begonnen 
we vol goede moed aan het schaduwkampioenschap.
Onze eerste tegenstander in het schaduwkampioenschap was 
VV Balk uit het gelijknamige stadje. In deze wedstrijd was Ter-
heijden heer en meester en elke zeldzame poging van VV Balk 
om Terheijden pijn te doen werd door onze meiden al gauw 
teniet gedaan. Zelf hadden ze een aantal mooie kansen om te 
scoren, en toen kwam Annelot in actie en wist 2x het net te 
vinden en zorgde er voor dat er weer gelachen kon worden.
De volgende uitdaging was HHC uit Hardenberg. Deze keer 
waren onze meiden wat uit hun doen en bij sommige begon 
de vermoeidheid toe te slaan. Mede daardoor kwamen we niet 
verder dan 0-0 en aangezien  we al in de knock-outfase zaten, 
betekende dit dat er penalty’s moesten worden genomen. Door 
diezelfde vermoeidheid en toch wat zenuwen werd een van de 
penalty’s gemist en was de eerste plaats in het schaduwkampi-
oenschap niet meer haalbaar.  Teleurstelling, verdriet en boos-
heid gingen mee naar de kleedkamer en na een gesprek van 
ruim een half uur kwamen de meiden met de koppen omhoog 
terug het veld op.  Gauw vergeten, tranen weg en gas erop was 
de uitkomst.
De laatste wedstrijd ging om plek 3 in het schaduwkampioen-
schap en die moest en zou voor onze meiden zijn. Daar moest 
Lemelerveld uit het gelijknamige dorp het mee doen en met 
alles wat ze nog hadden gingen onze meiden de strijd aan. Deze 
keer was het  Tommie die de score opende, maar helaas kon ze 
er niet lang van genieten want al gauw lag de bal aan de andere 
kant in het net. Nog een keer werd alles uit de kast gehaald 
en met een prachtige aanval over rechts werd op een voorzet 
van  Tommie de winnende goal gemaakt door Laura en konden 
we de 3e plaats in het schaduwkampioenschap en de 11e plaats 
overall veilig stellen en konden we gaan douchen. 
Met prachtig gewassen haren en keurig in het trainingspak 
stonden onze helden bij de prijsuitreiking. Daar wachtte hen 
een hele mooie verrassing: niet alleen 11e van Nederland maar 
ook winnaar van “De Philips airfry fairplay cup”;  de cup met de 
grote oren  waarvan iedereen dacht dat het de eerste prijs was. 
Na het Wilhelmus het 2e kippenvelmoment van de dag,

Al bij al een prestatie waar de meiden natuurlijk geweldig trots 
op kunnen zijn,  een prestatie waar trainers, leiders, ouders, 
kortom iedereen en natuurlijk SVT trots op moeten zijn, een 
prestatie van een team dat we met zijn allen moeten koesteren. 
Dion van Gool.

7e HEMEL VOETBALTOERNOOI  WEER 
GROOT SUCCES 

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) was het weer een drukte 
van belang op de voetbalvelden van SVT in Terheijden.  Voor de 
19e keer vond hier het Zevende Hemel  Voetbaltoernooi plaats. 
Er werd gestreden door 16 heren- en 6 damesteams uit de 
gemeente Drimmelen. De weerberichten waren niet om over 
naar huis te schrijven, maar bij een zonnig toernooi hoort een 
zonnige dag dus de zon scheen de hele dag. Het was een drukte 
van belang vanaf 08.00 uur ’s morgens.  Overal kwamen de deel-
nemers aan ons toernooi vandaan; met de fiets, de auto, brom-
mer of gewoon te voet. De scheidsrechters poetsten hun fluiten 
nog een keer, streken hun kaarten glad en betraden de velden. 
Het publiek, in groten getale aanwezig, genoot van de spannende 
wedstrijden, de inzet van de spelers, de sportiviteit (soms iets 
minder) en van het lekkere weer.  Ze dronken een glaasje, terwijl 
de kinderen zich vermaakten op het luchtkasteel, maakten een 
praatje en voor je het wist was de finale bezig. 

De eindstand bij de Dames: Op plaats 6 eindigde ’t Barreke, 5 
café Ons Thuis, 4 Zevende Hemel, 3 Gouden Leeuw, 2 De Der-
de Helft en de winnaars zijn TDO. De sportiviteitsprijs bij de 
dames ging naar café Ons Thuis. Bij de Heren: op de 16e plaats 
eindigde Holland Covers, 15 Zevende Hemel 1, 14 Ratjetoe, 
13 De Buren, 12 Shaktar Dônetsk, 11 Gouden Leeuw, 10 Ze-
vende Hemel Oldstars, 9  Traaie United, 8 ’t Barreke, 7  TDO, 
6 Swift Boys, 5 Nicortiny, 4 7e Hemel 2, 3 KPJ Made, 2 Rene’s 
Stube, en de winnaar Café Ligthart. Bij de heren ging de sporti-
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viteitsprijs naar Traaie United. De prijsuitreiking door Anthony 
Lurling was mede door Disco TWICE een daverend succes en 
ging tot de late uurtjes door. De Hoofdstraat stond van de ro-
tonde tot het Dorpsplein vol met fietsen. De loterij werd door 
onze wethouder Harry Bakker verricht en hier zijn de winnen-
de loten:  Apple iPad silver Wit 707, 3 rijlessen à 1,5 uur  van 
Leslips Lila 600, Samsung  Tablet Groen 980, Cadeaubon L&L 
Lingerie Rose/Wit 684, Dinerbon Zevende Hemel Lila 831, 
Cadeaubon Golfbaan Bergvliet Groen 889, Bal NAC Wit 725 
en Lila 991,  Voetbalshirt NAC Rose/Wit 462 en Rose/Wit 
478 en een  Voetbalshirt van Anthony Lurling Rose/Wit 501. 
De prijzen zijn t/m 24 juni op te halen in café de Zevende Hemel 
in Terheijden. Sponsors, EHBO, scheidsrechters en vrijwilligers 
bedankt voor jullie hulp en  inzet en op naar de 20e editie van 
het Zevende Hemel  Voetbal  Toernooi.  Tot volgend jaar!

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN
10 Medailles tijdens de OBTK

In het Pinksterweekend waren 
de Open Bredase Turn Kampi-
oenschappen (OBTK) in Sport-
centrum Breda. Het toernooi 
duurde 3 dagen en er deden sa-
men 1040 turnsters en turners 
aan mee. Onze vereniging GV 
SVT deed alleen op zaterdag 
mee met 30 turnsters waarvan 

9 recreanten die voor de eer-
ste keer meededen.
Het was een fijne en gezelli-
ge wedstrijd en 10 van onze 
turnsters gingen met een me-
daille naar huis, waarbij Ebba 
de Roon ook nog de hoogste 
score van de dag behaalde en 
daarvoor de Ruud van Loon 
Bokaal in ontvangst mocht nemen.
Onze Veerle Broekaart wilde na jaren weer heel graag aan de 
OBTK meedoen en dit resulteerde in de eerste plaats. Ook 

Rachel de Vries werd eerste 
met ruim 3 punten verschil op 
nummer twee.
Nienke de Wit en Indy Ver-
heijen werden in een groot 
deelnemersveld ook eerste. 
De tweede prijs ging naar Lara 
Frijters.
Er waren 4 derde prijzen voor 

Sophie van Gageldonk, Lonneke Hendriks, Pleuni  Rijvers en 
Bente Dannis.
Een geweldige prestatie voor onze turnsters.
Er zijn nog 3 wedstrijden te gaan waarvan de laatste onze On-
derlinge  Wedstrijd is op 5 Juli in Sporthal Driedorp in  Wagen-
berg.

POSTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

De vlucht vanuit Sens (bijna 400 kilometer) stond gepland op 
zaterdag 16 mei, maar kon vanwege het slechte weer niet op 
zaterdag  gelost worden. Om die reden zijn de vrachtwagens 
met de ruim 17.000 duiven van de afdeling Brabant2000, waar 
onze vereniging een onderdeel van is, een dag langer in Sens 
blijven staan.  Op zondag 17 mei was het weer een stuk beter 
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en konden de duiven om 8 uur gelost worden. De overwinning 
op deze vlucht ging met een ruime voorsprong van meer dan 7 
minuten naar ons jeugdlid  Laura van Dongen. Haar doffer van 
2014 met ringnummer 3429673 wist met een gemiddelde snel-
heid van ruim  85 kilometer per uur naar  Terheijden te vliegen. 
Het weekend van 23 mei stonden er voor de eerste keer dit 
seizoen twee vluchten op het programma. De korte vlucht (260 
kilometer) was vanuit Roye en de langere vlucht (530 kilome-
ter) ging  vanuit Bourges. Op zaterdag kon er vanwege het slech-
te weer helaas niet gelost worden en beide vluchten werden 
uitgesteld naar zondag 24 mei. Zondag was het prima weer en 
kon om 7 uur Bourges gelost worden en de andere vlucht ging 
om 8.15 uur los.  Met een noordenwind was het pittig voor 
onze duiven om naar huis te vliegen. De snelste duif op Roye 
zat in  Wagenberg bij de combinatie Ad  Willemse en Mari Du-
dok en wist een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur 
te bereiken.  Wederom dus een mooie eerste prijs voor hun. 

Op de lange vlucht was de snelheid 
van de eerste duif een stuk lager, 
namelijk 65 kilometer per uur.  Op 
deze vlucht was het de vale doffer 
van Bas  Vervuren met ringnummer 
1350633 die het snelst was.  Vorig 
jaar wist deze doffer op de verre 
vluchten al mooie prestaties neer 
te zetten en hij geeft hier dus in 
2015 een goed vervolg aan.
Voor de eerste 10 prijzen van de 
vluchten zie onderstaand over-
zicht: 
Sens 17 mei 2015 – 168 duiven in 
concours: 1 Laura van Dongen, 2 

Frans  Sliedregt, 3, 4, 5, 8, 9 Comb.  Willemse-Dudok, 6 Comb. 
Van Dongen, 7 Jaap Rasenberg, 10 Marc en Arantxa Geleijns.
Roye 24 mei 2015 – 166 duiven in concours: 1, 3, 4, 10 Comb. 
Willemse-Dudok, 2, 5, 6 Comb.  Van Dongen, 7, 9 Frans Sliedregt, 
8 Laura van Dongen.
Bourges 24 mei 2015 – 136 duiven in concours: 1, 5 Bas  Vervu-
ren, 2, 10 Comb.  Van Dongen, 3 Comb. Zwiers- Vd Goorbergh, 
4, 7, 8, 9 Comb.  Willemse-Dudok, 6 Comb. Hanegraaf.

“WANDELEN OP ZONDAG”

Wandelen op zondag blijkt een onverwacht succes. U kunt nu 
elke zondagochtend in onze gemeente een wandeling maken 
vanaf diverse vertrekpunten.
De eerste zondag van de maand bij nummer 4 in Oud Drimme-

len. De tweede zondag bij Restaurant Onze Kerk, Kerkdijk 1a 
in Hooge Zwaluwe en de derde zondag bij de boerderijwinkel 
van Johan en Caroline in  Wagenberg.  Al snel meldden zich ini-
tiatiefnemers voor de nog openstaande zondagochtenden. De 
vierde zondag wordt vertrokken in Lage Zwaluwe bij restaurant 
de Witte Zwaan, Plantsoen 3.  Mocht er zich een vijfde zon-
dag in de maand voordoen dan wordt gestart in Blauwe Sluis/
Lage Zwaluwe bij Doederij de 
Reevliet, Bloemendaalse Zee-
dijk 28 (toegang via Zwaluwse 
Pootweg). 
De wandelingen gaan altijd door, 
weer of geen weer, tenzij een 
van de zondagen een officiële 
feestdag is, dan komt het  “Wan-
delen op Zondag” te vervallen. 
Elke wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur en start om half 
tien ‘s morgens. U hoeft niet 
een geoefende wandelaar te zijn om aan deze gratis wandelin-
gen deel te nemen.  Trek wel goede loopschoenen aan.
Koffie na afloop is tegen betaling en iemand van “de organisatie” 
loopt mee voor de route.
Samen gaan we voor “Wandelen op Zondag” in Drimmelen, dé 
eerste wandelgemeente onder de Moerdijk.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Stichting  Welzijn en Ondersteuning (SWO) is een welzijnsin-
stelling voor de gemeente Drimmelen.
Het  VIP is een centrale plaats voor vrijwilligersvacatures en 
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VAN  ALLES  WAT

vrijwilligers. Hieronder leest u enkele vacatu-
res. Er zijn er nog veel meer, in alle denkbare 
sectoren, van administratie  tot zorg. Op de 
digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/
vip vindt u een volledig overzicht. Heeft u in-
teresse in één van deze vacatures, bel dan met 

0162-451894 of mail naar  VIP@swodrimmelen.nl. 
DE VIJF HEILIGEN PAROCHIE
De  Vijf  Heiligen  Parochie wil graag  ‘samen met anderen op 
weg gaan’. Dit betekent dat ze aandacht heeft voor alle mensen, 
in alle situaties en omstandigheden en er voor zorgt dat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en dat er gesprekken gevoerd kunnen 
worden. Dit geeft steun aan mensen. Er zijn al veel vrijwilligers 
met veel plezier actief in deze parochie, hieronder lees je een 
aantal vacatures:
Individueel huisbezoek (819)
Kun je goed luisteren naar mensen? Veel mensen hebben be-
hoefte aan bezoek, persoonlijke aandacht en een gesprek. Het 
betreft vaak alleenstaanden, ouderen, zieken, mensen in de 
rouwperiode. Door aandacht te geven kun je veel betekenen 
voor anderen.  
Bloemschikkers (794)
Ben je creatief en hou je ervan om een mooi boeket te maken? 
Combineer je dit graag met gezelligheid en dit samen doen? Er 
worden bloemstukken gemaakt voor de Mariakapel in de Ber-
narduskerk, voor Antoniusabt en de Gummaruskerk.
Begeleider gezinskoor (792)
Vind je het leuk om met kinderen liedjes in te studeren? Je be-
geleidt en dirigeert het gezinskoor wat bestaat uit kinderen, en 
de ouders mogen meezingen.
Pianist voor Anthony Singers  Terheijden (814)
Hou je van muziek en pianospelen? Je begeleidt de Anthony 
Singers  Terheijden. Het repertoire is jongerenkoor-achtig, daar-
naast zingen ze populaire songs o.a. uit Lord of the Rings en 
gospel liederen.  Wekelijks wordt er op woensdagavond gerepe-
teerd van 19.45 uur - 21.30 uur in basisschool de Zonzeel. 
1x per maand is er een optreden tijdens een viering in de kerk 
of elders.
Medewerker onderhoud kerkhof Hooge Zwaluwe (820) 
Ben je graag buiten bezig en vind je het belangrijk dat de laatste 
rustplaats voor de overledenen er verzorgd bijligt? Hierin past 
het onderhoud van het kerkhof in Hooge Zwaluwe. De werk-
zaamheden bestaan uit het schoonhouden van plantsoenen en 
het vegen van de paden. In groepsverband worden klusjes ge-
daan die er voor zorgen dat de begraafplaats netjes blijft.
Ouderenpastoraat zoekt vrijwilligers (598-600-597)
Aan de slag voor ouderen, ontmoeting rondom levensvragen of 
iets organiseren voor ouderen op het gebied van zingeving. Ge-
lukkig wordt er op praktisch gebied  veel voor ouderen georga-
niseerd.  Op het gebied van zingeving is dat beperkter. Daarom 
is de  Vijf  Heiligen Parochie een project gestart om ouderen te 
ondersteunen bij de verdieping van hun leven. Inzet van vrijwilli-
gers wordt gevraagd om dit mede vorm te geven door activitei-
ten zoals huisbezoek, film, groepsgesprekken etc.

FYSIOTHERAPIE  WAGENBERG

Met ingang van 1 juni 2015 stop ik na ruim 
30 jaar met mijn Praktijk Fysiotherapie. Ook 
Daniele  Visser stopt. Omdat we het belang-
rijk vinden dat er in Wagenberg de moge-
lijkheid blijft om fysiotherapeutische zorg te 

krijgen, hebben  we samen met  Roos Lubbers van Fysio  Ter-
heijden een alternatief opgezet.
Per 01-06-2015 begint Roos Lubbers met een dependance van 
haar praktijk in  het kruisgebouw te  Wagenberg aan Dorps-
straat 58A, tel nr 076-5931725.  Op deze manier kan de fysio-
therapie in  Wagenberg soepel doorgaan.  
We hebben met heel veel plezier de fysiotherapeutische zorg in 
Wagenberg mogen verzorgen en nemen met een beetje wee-
moed afscheid. Gelukkig hebben we na alle gesprekken die we 
de laatste tijd met Roos Lubbers hebben gehad, er alle vertrou-
wen in dat zij met haar team met hetzelfde enthousiasme de 
zorg zal voortzetten en we wensen haar heel veel succes. 
Rest ons nog iedereen hartelijk te bedanken voor het getoonde 
vertrouwen. Het was een mooie tijd.
Met vriendelijke groet, José van de Laar.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Terheijdenloop: De weergoden waren de lopers goed gezind 

tijdens de Terheijdenloop op 17 
mei: een mooi zonnetje en een 
aangename temperatuur. Het 
parcours liet een aantal fraaie 
stukjes van Terheijden zien en 
alleen daarom al was deze loop 
de moeite waard. Ook op het 

Dorpsplein was het ouderwets gezellig. Hoogtepunt van de  Ter-
heijdenloop was toch wel de 
afsluiting met de 1 km en 2 km-
loop voor de jeugd. Niet alleen 
liet de jeugd zien dat bewegen 
goed en leuk is voor iedereen, 
maar ze lieten ook een aantal 
ouders flink mee bewegen.  
Première Oorlogsfilm over de Liniecrossers: De premiè-
re van de oorlogsfilm  ‘Biesbosch onder  Vuur’  vond op 2 
mei plaats in Fort Altena in  Werkendam. Het voornaamste doel 
van deze film van Rinus Rasenberg is om het verhaal van de 
Liniecrossers meer bekendheid te geven. Dat lijkt goed gelukt, 
want de publieke belangstelling was groot bij deze première. 
Tot 13 mei volgde een regionale tournee langs plaatsen van his-
torisch belang voor de Liniecrossers. Omroep Drimmelen was 
aanwezig bij de première en maakte een verslag.
Benefietconcert Dappere Noor: Stichting Dappere Noor 
zamelt al enkele maanden geld in om de vierjarige Noor van 
Geel te steunen. Zij heeft een neuroblastoom, een vorm van 
kanker. In Noors geval wordt de kans op genezing met 20 pro-
cent verhoogd als ze de speciale immunotherapie in het  Ame-
rikaanse Children’s Hospital of Philadelphia kan ondergaan.  Tij-
dens het muzikale slotevenement in De Korenbeurs in Made 
bleek  het  streefbedrag van € 100.000,-  gehaald te zijn. Door 
dit geld kan het hele gezin mee naar  Amerika. De behandeling 
kan zes tot acht maanden duren. Omroep Drimmelen doet ver-
slag van dit slotevenement.
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Zonder Sander 
heb ik geen erwtjes 
vanavond
Jumbo doet er alles aan om de ideale supermarkt 
te zijn. Zo steken we veel energie in de opleiding 
van onze medewerkers. Ze zijn er om u te helpen en 
kennen de winkel op hun duimpje. Ze lopen graag 
even mee als u iets niet kunt vinden. Of helpen u als 
u ergens niet bij kunt. Onze service met ’n glimlach 
moet u ervaren. En dat kan, elke dag bij Jumbo.

Jumbo biedt elke dag service met ’n glimlach. 
Lees er meer over op jumbo.com

Ontdek onze 
glimlach
www.jumbo.com

Terheijden:  Hoofdstraat 61                 
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PROGRAMMABOEKJE  ZOMERVERMAAK 
KOMT ER AAN

De activiteiten voor Zomervermaak 
2015 tijdens de grote zomervakantie van 
21 juli t/m 2 september zijn voorbereid en 
staan in ons programmaboekje dat,  iets 
later dan normaal,  binnenkort bij alle se-
nioren in de kern  Terheijden in de bus 
valt. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door een aantal men-
sen dat zich hiervoor belangeloos inzet. Onder andere het gro-
te aantal sponsoren heeft dit financieel mogelijk gemaakt.  Wij 
willen hen daarvoor zeer hartelijk bedanken. 
Wat gaat er gebeuren?
In het programmaboekje staan alle activiteiten die we dit jaar 
voor u hebben georganiseerd. Een zeer gevarieerd programma 
met  voor elk wat wils,  zoals de vaste onderdelen:  de bingo,  het 
picknicken en het eetcafé. Een aantal nieuwe activiteiten is o.a. 
het  Was- en Strijkmuseum, een rondvaart door de singels van 
Breda en een bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch.  Kijkt u 
zelf straks in het boekje en maak een keuze. 
Inschrijfformulier
Op het inschrijfformulier dat bij het boekje is gevoegd, kunt u 
aangeven waar u aan meedoet. 
Door de eenmalige machtiging in te vullen, wordt het totale 
bedrag van de activiteit(en) waar u aan meedoet van uw IBAN 
rekening afgeschreven. Ook kunt u aangeven of u zelf met de 
auto gaat of dat u met iemand mee wilt rijden.
Dit inschrijfformulier moet u wel invullen voor 15 juni 2015 
en afgeven bij  Antonius Abt, Dorpsplein 1, dan weten wij hoe-
veel mensen er per activiteit meedoen.  Als u nog wat meer wilt 
weten  over Zomervermaak  voor senioren in  Terheijden 
kunt u bellen naar 076-5932910,  Antonius abt  Terheijden. De 
contactpersonen  van  Zomervermaak  zijn Nic van Tienen 
06-2242 5448 en  Tonny van Geel 06-3067 8550.   Voor informa-
tie kunt u ons bellen. 
Heel veel plezier toegewenst met  Zomervermaak 2015.  

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand juni 2015 
zijn o.a. de volgende onderwerpen te zien:
Kort bericht: De steprace Rotterdam - 
Den Hout gaat binnenkort alweer aan zijn 
45e aflevering beginnen.  Ze zijn al volop in 
de voorbereiding en onze reporter Cees Joosen sprak hierover 
met Jef Bogerts en  Wim van Gils.
Johan en Caroline Halters: Deze keer waren we te gast op 
de recreatieboerderij van Johan & Caroline. In het buitengebied 
van  Wagenberg, aan de rand van Made in de gemeente Drim-
melen, exploiteren zij hun groenten- en fruitwinkel en tevens 
recreatieboerderij en mini-camping. 
Irma Boogaard: “Zomer Ondernemer” de eerste keer in 
deze regio. Deze zomer biedt het project “Zomer Onderne-
mer” aan jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar de 
kans om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf op te 
zetten en ervaring op te doen met het ondernemerschap. Ze 
krijgen een driedaagse training, een startkapitaaltje, workshops 
bij lokale ondernemers, en begeleiding van coaches, zakenvrien-
den en de Rabobank.  
Miranda van Bragt: Dorpenderby Omroep Brabant Den 
Hout – Freemde Fogel Festival. Dit is een leefbaarheidswed-
strijd die alweer voor de vierde keer gehouden wordt door de 
provincie. Een jury, onder leiding van gedeputeerde Brigitte van 
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EN  TOEN GEBEURDE.....
beurt op het droge en pas daarna wordt de waterloop gegraven. 
Deze manier van brugbouw hebben we ook zo’n 25 jaar geleden 
kunnen zien in de polder tussen Made en Geertruidenberg. 
Wanneer we in onze gedachten de brug over het Markkanaal 
wegdenken,  dan zien we vanaf café “Ons Thuis” een lange rech-
te weg naar Breda. In 1820 is deze weg aangelegd en na bijna 100 
jaar kwam er verandering in die kaarsrechte lijn. Naast de weg, 
in een bouwput, werd een ijzeren draaibrug gebouwd.  Dit is 
goed te zien op de bouwtekening.  Aan weerskanten van de brug 
kreeg de weg een scherpe bocht, wat niet gemakkelijk was voor 
het verkeer. In de Bergen kwam een ijzeren ophaalbrug. Beide 

Haaften,  selecteerde in totaal negen finalisten uit 92 inzendin-
gen. De komende periode gaat de jury de finalisten volgen in 
hun race naar de finale, die op 12 december plaatsvindt. Het 
publiek bepaalt dan, tijdens een live televisie-uitzending, de fa-
vorieten. Dit alles is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen 
te vergroten. 
Joke Serraris: In de periode van 9 t/m 26 juni wordt er een 
expo gehouden: “Van Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe tot 
’s-Hertogenbosch”. Joke is zowel actief voor de Oudheidkundi-
ge Kring Geertruydenberghe als voor de Stichting Spoorbrug 
Geertruidenberg en wil hier graag wat over komen vertellen. 
Stichting Leergeld:  Wie helpen we? Kinderen van 4 tot 18 
jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau op-
groeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken, omdat de kosten 
van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereni-
ging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.  Annie Maijers 
praat hierover met de voorzitter van Stichting Leergeld Frans 
de Hoogh.

100 JAAR MARKKANAAL (2)

Het Markkanaal verbindt de Mark vlakbij Breda met het Wil-
helminakanaal te Oosterhout en is aangelegd in de jaren 1914-
1915. De plannen hiervoor waren al in 1890 gepresenteerd aan 
het gemeentebestuur en in 1905 door een Koninklijk Besluit 
bekrachtigd.  De werkzaamheden aan het kanaal zijn begonnen 
in 1913 met de bouw van 4 bruggen en ‘n sluis met brug in Oos-
terhout. Het bouwen van een brug voor een nieuw kanaal ge-
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TERUGBLIK

bruggen waren beweegbaar, wat wil zeggen dat ze voor het pas-
seren van een schip geopend moesten worden.  Ten behoeve van 
de brugwachters werd bij elke brug een woning gebouwd. Deze 
eerste bruggen lagen even hoog als de weg.  Twee andere brug-
gen over het kanaal, die in het Ruiterspoor en de Veekestraat, 
waren vaste bruggen en die lagen hoger. Nadat de bruggen ge-
reed waren, is met het uitgraven van het kanaal begonnen. Dat 
werd gedaan met een grote graafmachine op stoomkracht, een 
zoge naamde “ijzeren man”. De uitgegraven grond werd in kiep-
karren gestort, die net als de “ijzeren man” op een rails stonden. 
De kanaaloever aan de kant van  Terheijden was bedoeld als 
jaagpad voor de trekschuiten. De meeste vaartuigen in die tijd 
waren nog zeilschepen, die bij gebrek aan wind of ongunstige 
wind werden voortgetrokken door man kracht of paarden. Ook 
de Mark heeft altijd een jaagpad gehad en dat lag aan de over-
kant van de rivier. Om vanaf het kanaal-jaagpad op het jaagpad 
langs de Mark te komen en omgekeerd, moest gebruik worden 
gemaakt van een speciaal “jaagpontje” vlakbij de brug. 
De eerste schepen voeren door het Markkanaal op maandag 4 
oktober 1915.  Van een officiële opening is niets bekend.  Veel 
is er sindsdien veranderd. Er zijn van lieverlee an dere schepen 
gaan varen. De draaibrug in de Bredaseweg is in 1937 vervangen 
door een betonnen boogbrug, die al bij het begin van de oorlog 
werd vernield. Een tweede be tonnen brug heeft het bij het einde 
van de oorlog moeten ontgelden.  Toen zijn ook de andere brug-
gen over het ka naal opgeblazen. De ophaalbrug in de Bergen 
bleek nog te gebruiken en heeft enkele jaren in de Bredaseweg 
dienst gedaan. In 1956 kwam een nieuwe “Traaise brug”, die in 
2002-2003 weer is vernieuwd. De noodbrug, die na de oorlog in 
de Bergen over het kanaal is gelegd, is in 1965 ver vangen. 
Johan van der Made

SUSAN STEEVENS UIT  TERHEIJDEN 
WINT SOLISTENPRIJS 

De Stichting Jazz at the Castle, de Nieuwe Veste en het Breda 
Jazz Festival hebben de handen ineen geslagen met als doelstel-
ling het stimuleren van jonge talenten op het gebied van jazz- 
en aanverwante muziek.  Zij zijn een project gestart dat zijn 
bekroning moest vinden in een optreden tijdens het Breda Jazz 
Festival, door het toekennen van een Youth  Talent  Award en 
een mooi geldbedrag aan de meest talentvolle groep en solist.  
De Nieuwe  Veste had uit haar leerlingenbestand van leerlin-
gen jonger dan 25 jaar een aantal ensembles samengesteld op 
het gebied van jazz- of aanverwante muziek. Deze ensembles 

werden in de aanloop naar het 
Jazz-festival intensief begeleid 
door docenten van de Nieuwe 
Veste en presenteerden zich op 
15 mei op een Nieuwe Veste/
Jazz at the Castle podium. Een 
vakjury koos de groep en so-
list die het beste aan eerder 
vastgestelde criteria als muzi-
kaliteit, improvisatie, virtuosi-
teit, samenwerking met andere 
musici, uitstraling e.d. volde-
den. De ensembleprijs werd 
gewonnen door AK Fudge, de 
solistenprijs door de 18-jarige 
Susan Steevens uit Ter-

heijden.  De winnaars ontvingen naast de  Award een geldbedrag 
dat besteed moet worden aan muzikale vorming, zoals extra 
lessen, masterclasses, instrumenten, enz. Daarnaast kreeg de 
winnende solist de mogelijkheid om als gast op te treden tijdens 
een van de reguliere concerten van Jazz at the Castle op de 
KMA.

CLUBKASACTIE HARMONIE  TERHEIJDEN

Een tijdje geleden deed Harmonie  Terheijden mee met de Ra-
bobank Clubkas Actie. Hiervoor vroegen wij jullie te stemmen 
op de Harmonie en dit heeft geleid tot het fantastische bedrag 
van € 413,-!  Dit is een heel mooi bedrag en we zullen dit ge-
bruiken om mooie evenementen te organiseren, zoals de ‘A 
Night at  Vegas’ concerten op 20, 21 en 22 november.  Heel erg 
bedankt voor het stemmen en natuurlijk ook de Rabobank voor 
het  mogelijk  maken van deze donatie en  graag tot een van 
onze volgende concerten!

VLASSELT BESTUUR  AANGENAAM 
VERRAST 
door Rabobank Clubkas Actie

De dames  Van Ostaijen en Bul van Rabobank Amerstreek  
bezochten het bestuur van De Vlasselt. Zij overhandigden de 
penningmeester een cheque van € 498,-. De dames waren zeer 
geïnteresseerd in wat de Vlasselt zoal doet voor haar leden en 
luisterden aandachtig naar onze verhalen. Wij willen bij deze de 
mensen die op ons hebben gestemd en natuurlijk de Rabobank 
hartelijk danken. 
Heemkundekring  De Vlasselt

HET  IS  ZOVER:  DE  BRANDESTRAAT IS 
VERLICHT!

Op donderdag 21 mei hebben  Arjen van Drunen (PvdA) en 
Tim Simons (VVD) de eerste lamp in de Brandestraat tussen  
Wagenberg en Made geboord.  Na een jaar lang lobbyen en 
actievoeren is het eindelijk veilig voor de vele fietsers en voet-
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GROOTSTE  HOORBEURS  VAN  WEST-BRABANT OOIT!!
Over slechthorendheid, tinnitus en hoortoestellen doen veel verhalen de ronde, maar wat is nu waar en wat niet? Diverse bedrij-  
ven geven u op 13 juni graag antwoord op al uw vragen tijdens de grootste hoorbeurs van  West-Brabant.
Kooijman Hoortoestellen en Zweers Hoortoestellen uit Breda en Zevenbergen hebben al jaren een unieke samenwer-
king.  Wat ze vooral gemeen hebben, is het altijd streven naar de beste oplossing voor u en dat kunnen alleen zij u garande-
ren omdat zij een van de zeer zeldzame volledig zelfstandige en ongebonden audiciens zijn in uw omgeving. Totaal merkon-
gebonden en met overeenkomsten met alle zorgverzekeraars kijken ze maar naar één ding en dat is uw wens en niet naar 
bulkafspraken met maar één of twee merken. Sinds jaar en dag hebben zij een vertrouwensband opgebouwd met alle A-mer-
ken in Nederland en met maar liefst vijf van deze merken staan zij op hun hoorbeurs voor u klaar. U kunt deelnemen aan 
diverse lezingen over onder andere oorsuizen, de gevaren van herrie en gehoorbescherming, maar ook kunt u live op een 
scherm een wandeling maken door uw eigen oor.  Vanzelfsprekend worden er gehoortesten verzorgd en wat heel bijzonder 
is: behalve onderhoud aan uw hoortoestel is het ook mogelijk om van diverse merken kleine reparaties te laten uitvoeren. 
Maar het werk van deze bedrijven houdt niet op bij  hoortoestellen  alleen.   Speciale wekkers, telefoons, brandmelders, 
blue-toothoplossingen, deurbellen etc. kunt u uitgebreid bewonderen.  Verder zal de firma Phonak een demonstratie geven over 
speciale microfoons die u kunt gebruiken in situaties waar het verstaan voor u onmogelijk lijkt.   Vanzelfsprekend kunnen zij u ook 
informeren over de vergoedingsmogelijkheden  van al deze producten.
Phonak, Beltone, ReSound, Oticon en Widex zijn de meest toonaangevende merken op de wereld en reizen op 13 juni af naar 
Terheijden om u daar kennis te laten maken met hun nieuwste technieken. Ook zal er een hele fraaie tentoonstelling zijn 
over de geschiedenis van het hoortoestel. Hoortoestellen van meer dan 100 jaar oud tot de modernste technieken liggen 
voor u uitgestald en u kunt kijken naar films van de stichting Uganda Hears, een stichting voor dove kinderen in Oeganda. 
Tot slot is er zelfs een unieke kans voor slechthorende artsen en verpleegkundigen om te luisteren met een versterkte stethos-
coop, een stethoscoop die speciaal wordt geïmporteerd.
Berend-Jan Kooijman en Roland  Zweers, beiden al decennia lang werkzaam in de branche, kennen  elkaar  al  jaren en zijn  daarom onaf-
scheidelijk,  ieder met hun eigen charme houden ze elkaar continu scherp.  Ook landelijk dragen zij via de stichting HoorProfs hun steen-
tjes bij.  Deze  stichting  behartigt de belangen van onafhankelijke kwaliteitsaudiciens.   In  het  meest  recente onderzoek door de consu-
mentenbond  kwamen  de audiciens van  HoorProfs  dan ook ruim op de eerste plaats,  maar ook andere kwaliteitsonderzoeken toonden 
aan  dat een HoorProfsaudicien zich mag rekenen tot de top van Nederland.  Een HoorProfsaudicien word je dan ook niet zo maar. 
Wij hopen u allen te ontmoeten op zaterdag 13 juni tussen 09.30 uur 17.00 uur in het restaurant en de zalen van de Gouden 
Leeuw in de Raadhuisstraat in  Terheijden.  
Voor meer info of het volledige programma van de lezingen mailt u naar info@kooijmanhoortoestellen.nl.
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gangers om ook ’s ochtends en ’s avonds door de 
Brandestraat te gaan.
“We zijn onze actie begonnen door zelf 100 ledlam-
pen te plaatsen in de Brandestraat.  We pikten veel 
signalen op van de inwoners van Drimmelen en ook 
vanuit de Dorpsraad in Wagenberg, dat deze weg 
snel verlicht moest worden. Hier hebben we gelijk 

op gereageerd door actie te voeren”, vertelt Van Drunen. De 
lampen die nu geplaatst worden zijn niet alleen 100 procent 
duurzaam, ze kunnen ook tegen heftige weersomstandigheden, 
zware maaimachines, skeelerende kinderen en ze zijn ook nog 
hufter-proof.  Simons vertelt:  “Voor ons staat de veiligheid altijd 
voorop, het fijne aan deze lampen is echter dat we naast vei-
ligheidseisen ook nog voldoen aan de duurzaamheidseisen van 
deze tijd. Dit soort lampen is een primeur in Nederland!” De 
ledlampen die nu door de gehele Brandestraat liggen, branden 
volledig op de energie die ze halen uit het daglicht. “Als de ver-

lichting in de Brandestraat het goed blijft doen gaan we in de-
cember kijken of de lampen ook in de Lage Weg en in de Dirk 
de Botsdijk gezet kunnen worden, zodat we ook daar kunnen 
werken aan een veiliger Drimmelen”, zegt Simons.  “De reacties 
die we ontvangen hebben na het nieuws dat de Brandestraat 
verlicht ging worden, waren overweldigd.  We kijken dus met 
vertrouwen uit naar volgende projecten”, concludeert  Van Dru-
nen. 

LEERLINGEN  DE  WINDHOEK 
ENTHOUSIAST  AAN DE SLAG 
tijdens ‘Grote Rekenweek’

Wie denkt dat rekenlessen maar saai zijn, 
heeft het mis.  Op OBS De  Windhoek re-
kenen de leerlingen gemotiveerd en met 
veel plezier.  Tijdens de ‘Grote Reken-
week’ gingen de enthousiaste leerlingen 
een week lang aan de slag met leuke en 
leerzame reken- en wiskundeactiviteiten. 

De leerkrachten van De Windhoek bedachten en ontwikkelden 
zelf het programma van hun eigen Grote Rekenweek. Het is 
geïnspireerd op de landelijke Grote Rekendag waar OBS De 
Windhoek ook aan meedeed. Meer rekenbegrip èn -plezier bij 
de  Windhoek-leerlingen, daar heeft deze speciale themaweek 
zonder twijfel aan bijgedragen. 
Meetkunde in de klas
Goede rekenvaardigheden zijn van groot belang, dat vindt ook 
OBS De  Windhoek. Daarom besteedt de school naast lezen 
ook veel aandacht aan de ontwikkeling van rekenvaardigheden 
bij haar leerlingen. Dat het maken van rekenopdrachten alles-
behalve saai is, bewijst de ‘Grote Rekenweek’ op De Windhoek.        

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

Lentemenu!
Tot 30 juni 2015 vieren wij de lente met ons verrassingsmenu.

3 gangen voor € 29,50
4 gangen voor € 35,-

Tot 30 juni 2015 vieren wij de lente met ons verrassingsmenu.Tot 30 juni 2015 vieren wij de lente met ons verrassingsmenu.

3 gangen voor € 29,50

Zomerperiode
Het mooie weer dient zich aan, en dat betekent dat wij ruimer geopend zijn! Overdag kunt 

u kiezen van onze kleine kaart. Broodjes, salades, soepen.. voor iedereen is er wel iets lekkers! 
Tussen lunch en diner hebben we een snack- en koffiekaart. Uiteraard is er ook altijd tijdens 

lunch en diner voor de kinderen iets in huis!

Lunchkaart van 12.00 tot 14.30 uur en in het weekend van 12.00 tot 16.00 uur.
Snack en koffiekaart van 12.00 tot 22.00 uur, diner van 17.00 tot 21.30 uur.

Arjen van Drunen -midden- (PvdA) en Tim Simons -rechts- (VVD) plaatsen samen
met wethouder Jan-Willem Stoop de eerste lamp in de Brandestraat.
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Speciaal opgeleid voor:
• Revalidatie • Chronische aandoeningen • Senioren / ouderen  

• NAH / neurologie / neurorevalidatie • Chronische pijn / moeheid 
• Fibromyalgie / Reuma • COPD, Astma en andere longaandoeningen 
• Duizeligheidsklachten • Oedeemtherapie • Dry Needling therapie

... want je bent zo jong als je je voelt!

Gagelveld 4  
4844 RG Terheijden

Wilgenstraat 1  
4921 AP Made

Fysiotherapie met aandacht 
voor de mens achter de ziekte

Specialisaties:
Geriatriefysiotherapie
Oedeemtherapie
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsels
Longfysiotherapie
Chronische pijn revalidatie

Fysiotherapie

werken aan een leven lang fit

Kwaliteitsnetwerk van 
fysiotherapeuten bij
Niet-aangeboren hersenletsels

-  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

- Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

- Centrale Kwaliteitsregister Oedeemtherapie / Lymfologie

Wilgenstraat 1, 4921 AP Made  -  Tel. (0162) 68 02 34 - www.geriafit.nl - info@geriafit.nl
K.v.K. nr. 20153905 - ING bank nr. 2424674 t.n.v. GeriaFit

de Fysiotherapeut

Specialisaties:
Geriatriefysiotherapie
Oedeemtherapie
Neurorevalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsels
Longfysiotherapie
Chronische pijn revalidatie

Fysiotherapie

werken aan een leven lang fit

Kwaliteitsnetwerk van 
fysiotherapeuten bij
Niet-aangeboren hersenletsels

-  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

- Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

- Centrale Kwaliteitsregister Oedeemtherapie / Lymfologie

Wilgenstraat 1, 4921 AP Made  -  Tel. (0162) 68 02 34 - www.geriafit.nl - info@geriafit.nl
K.v.K. nr. 20153905 - ING bank nr. 2424674 t.n.v. GeriaFit

de Fysiotherapeut

Telefoonnummer
(0162) 68 0234

info@geriafit.nl   www.geriafit.nl

Aangesloten bij ketenzorg:
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GEMEENTE

gelen en figuren die passen in een vlakvulling. Kunstenaar M.C. 
Escher was een belangrijke inspiratiebron voor de leerlingen. 
Door activiteiten als oude tegels ontwerpen, een slinger waarin 
een figuur telkens herhaald wordt maken,  een kunstwerk ma-
ken naar aanleiding van werk van Escher en patronen kleuren 
zijn de leerlingen hiermee bezig geweest.
In perspectief
Perspectief was het centrale rekenthema in groep 8.  Het draai-
de om het zien van perspectief in de ruimte en het tekenen 
in perspectief. Deze leerlingen maakten blokkenbouwsels en 
tekenden op allerlei manieren in perspectief. Ook hebben zij 
composities gemaakt in ‘forced perspective’. Dit is een techniek 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een optische illusie om een 
voorwerp groter,  kleiner, verder weg of dichter bij te doen lij-

ken dan het in werkelijkheid is. De kinderen maakten foto’s van 
hun composities.
Een grootse rekenweek
Alle leerlingen en leerkrachten hebben met veel plezier aan de 
activiteiten tijdens de Grote Rekenweek gewerkt. Het was een 
leerzame week waarin we rekenen op een andere manier heb-
ben ervaren.

JAARVERSLAG TOEZICHT EN HANDHA-
VING 2014
Meer meldingen kleine ergernissen leiden tot 
uitbreiding handhaving

Het college heeft het jaarverslag Toezicht 
en Handhaving 2014 vastgesteld. Bij toe-
zicht en handhaving gaat het om het nakomen van wet- en re-
gelgeving door bedrijven. Daarnaast gaat het om handhaving van 
kleine ergernissen. De gemeente heeft het aantal uren van de 
Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) in 2015 verhoogd. 
Dit omdat het aantal meldingen van kleine ergernissen in 2014 
fors is gestegen. Het college en de raad willen meer toezicht en 
handhaving staat in het coalitieakkoord. 
Inzet Boa bij kleine ergernissen
In 2014 kwamen er in totaal 416 meldingen over kleine erger-
nissen (100 meer dan in 2013). 
Overlast van fout parkeren is de grootste kleine ergernis van de 
inwoners van de gemeente Drimmelen. Hierover kwamen 81 
klachten. Bewoners klaagden daarna het meest over overlast op 
de openbare weg of verkeer (77 klachten) en overlast van per-
sonen (69 klachten). Hondenoverlast staat op de vierde plaats 
in de ergernis top 5 met 62 klachten. Daarnaast kwamen er 57 
meldingen binnen over overlast van (zwerf)afval. De klachten 

De school deed op 25 maart mee aan de landelijke Grote Re-
kendag.  Een dag lang werden activiteiten gedaan rond het thema 
‘Meetkunde uit de kunst in de klas’. Er waren zoveel interessan-
te, leerzame en leuke activiteiten dat het schoolteam besloot 
er in mei nog een hele week aan te wijden. Elke klas kreeg een 
eigen meetkundig thema waar zij mee aan de slag ging.
Denken in patronen 
De jongste leerlingen hebben zich vooral beziggehouden met 
het maken en doordenken van patronen. Ook de allerjongsten 
deden mee. Ook experimenteren ze met spiegelen.  De kinde-
ren hebben deze week onder andere een toverbal van concen-
trische cirkels geverfd en dierenpatronen getekend.  Van  ge-
vlochten patronen werden mooie bloemen gemaakt, die door 
juf Nicole in de hal werden opgehangen.  Kinderen hebben ook 
met lego gespiegelde figuren gemaakt. ‘He, eigenlijk ben ik altijd 

aan het rekenen!’, merkte een leerling vrolijk op tijdens de ac-
tiviteit.  
Keerkunst
Bij de activiteiten van de groepen 4 en 5 ging het om ‘keerkunst’. 
Bij keerkunst gaat het om objecten of figuren die er na een 
draai van 180 graden (oftewel na een halve draai) precies zo 
uitzien als voor de draai. Er zijn keerkunst-kunstwerken met 
zeshoeken en cirkelbogen gemaakt, kunst met spiegels uitgetest 
en een keerkroon gekleurd. De leerlingen gingen er heel gecon-
centreerd en gemotiveerd mee aan de slag. Ingewikkeld en erg 

leuk was ook de opdracht om ‘levende mandala’s’ te maken. De 
leerkrachten waren onder de indruk van de mandala’s die hun 
leerlingen maakten met verschillende patronen.
Kunstenaar Escher als inspiratie
In de groepen 6 en 7 draaide het om het maken van patronen. 
De ‘tegel’ en een vlakvulling met tegels vormde hierbij het uit-
gangspunt. Het ging vooral om patronen die ontstaan door spie-

vervolg van pagina 14
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hebben 301 keer geleid tot een boete van de Boa. Twee keer 
heeft de gemeente een voertuig laten weggeslepen.  
Periodieke integrale controles bedrijven
Uit het jaarverslag blijkt dat het naleefgedrag van de gecontro-
leerde bedrijven op een heel behoorlijk niveau ligt. 90% van de 
gecontroleerde bedrijven voldeed na de hercontrole aan de 
voorschriften van de geldende wet- en regelgeving. De 10% pro-
cent die overblijft kwam alsnog in actie als de gemeente dreigde 
met een dwangsom.  Er zijn in 2014 in totaal 49 volledige con-
troles en 21 hercontroles uitgevoerd.
Controles bedrijven na meldingen of verzoeken
De gemeente heeft ook controles uitgevoerd bij 30 bedrijven 
na klachten en meldingen over bijvoorbeeld stank- en geluids-
overlast.  Ook zijn er bij de gemeente diverse verzoeken om 
bestuursrechtelijke handhaving binnengekomen. In 2014 paste 
de gemeente 6 maal het middel last onder dwangsom toe.  Hier-
van bleef het 4 maal bij een voornemen en kwam het 2 maal tot 
een besluit. 
Controles Drank en Horecawet
De gemeente heeft 52 controlebezoeken bij horecagelegenhe-
den uitgevoerd. 11 inrichtingen zijn bestuurlijk aangeschreven. 
In twee gevallen is een last onder dwangsom opgelegd. Bij één 
horecaonderneming vond na klachten over geluidsoverlast een 
gesprek plaats. Er is een overeenkomst opgesteld tussen de kla-
ger, de horecaondernemer en de gemeente. Er komen over deze 
horecaonderneming tot nu toe geen klachten meer binnen. Bij 
een andere horecaonderneming heeft de gemeente na aanhou-
dende klachten meerdere dwangsommen opgelegd.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Het Dorpsteam
Hebt u vragen, problemen en/of ondersteuning nodig op 
het gebied van welzijn en zorg? Dan kunt u terecht bij het 
dorpsteam. Dat doet u door contact op te nemen met het 
Wmo-loket op het gemeentehuis of met één van de andere 
organisaties die deelnemen aan het dorpsteam.  Zie voor 
een overzicht en telefoonnummers onze website www.
drimmelen.nl. De leden van het dorpsteam werken ook 
samen met uw huisarts. Als het nodig is, komt een mede-
werker van het dorpsteam bij u thuis om te praten over 
uw situatie. Het is goed om bij dat gesprek een partner 
of een voor u belangrijk persoon en uw zorgverlener uit 
te nodigen. Blijkt uit het gesprek dat u professionele hulp 
nodig heeft? Dan kunt u daarvoor een aanvraag  indienen 
bij de gemeente. Stichting MEE of een ouderenadviseur van 
SWO kan u daarbij helpen.  Vervolgens ontvangt u  van de 
gemeente bericht of en welke zorg u gaat ontvangen. Als u 
het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Met 
uw zorgverlener maakt u verdere afspraken over de onder-
steuning.
Met vragen over het dorpsteam kunt u contact opnemen 
met het Wmo-loket, via tel. 140162.
Website Sociaal Wijzer Drimmelen   
Zoekt u informatie over organisaties in de zorg? Deze kunt u 
makkelijk vinden op www.SociaalWijzerDrimmelen.nl.  Wethou-
der Mark van Oosterhout nam donderdag 21 mei de website of-
ficieel in gebruik. De website is samengesteld en wordt beheerd 
door de stichting  WWZ (Wonen,  Welzijn,  Zorg) Drimmelen 
en SWO (Stichting  Welzijn en  Ondersteuning). 
Het is belangrijk voor inwoners te weten  welke vormen van on-
dersteuning en zorg in Drimmelen beschikbaar  zijn. Informatie 
daarover moet eenvoudig toegankelijk zijn. De gemeente Drim-
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melen heeft daarom  WWZ-Drimmelen en SWO Drimmelen 
gevraagd de website op te zetten. In eerste instantie gaat het om 
informatie die met de Wmo te maken heeft.  Maar ook infor-
matie die te maken heeft met Jeugdzorg en de Participatiewet 
wordt later aan de website toegevoegd.  Zo worden inwoners 
van Drimmelen ‘Sociaal Wijzer’. 
Onderhoud ecologische bermen en linthagen
Deze week starten we met het onderhoud van de ecologische 
bermen. Dat zijn bermen waarbij we rekening houden met 
de natuurlijke begroeiing. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld 
bloemrijke bermen ontstaan waarin verschillende planten- en 
diersoorten leven. Het onderhoud bestaat uit maaien. Het maai-
sel word gehooid en van het hooi worden rollen gemaakt. De 
werkzaamheden duren ca zes weken.
Ook knippen we tussen 1 juni en 21 juni de blok- en linthagen. 
Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de hagen te behouden. 
Voor meer informatie bezoekt u de website van de gemeente 
Drimmelen of neemt u contact op met  de heer J. Godschalk, 
bereikbaar op het algemene nummer 140162, e-mail  meld-
punt@drimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Bredaseweg (ong.) (W-2015-0208): Het kappen van 
drie bomen.
Terheijden, Polderstraat 68 (4844 BK) (W-2015-0209): Het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zwanenstrek 22 (4844 SW) (W-2015-0128): Het 
plaatsen van een carport en het aanleggen van een in-/uitrit.
Bestemmingsplan ‘Kern Terheijden’
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op 
artikel 3.8 van de  Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 23 april 2015 het bestem-
mingsplan “Kern Terheijden” heeft vastgesteld. Het plan is gewij-
zigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 
Het vastgestelde plan ligt van 29 mei 2015 tot en met 9 juli op 
het gemeentehuis, Park 1 te Made, voor eenieder ter inzage. Het 
plan is eveneens langs elektronische weg te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.2bp14ter-
heijden-vg01

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aan-
zien van het ontwerpplan, belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een 
zienswijze ten aanzien van het ontwerpplan kenbaar te maken 
en belanghebbenden voor zover dit betrekking heeft op de wij-
ziging ten opzichte van het ontwerpplan kunnen beroep instel-
len bij de  Afdeling  Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage.
Het besluit treedt in werking daags na de termijn van terinza-
gelegging. Binnen de termijn van terinzagelegging is het mogelijk 
een voorlopige voorziening te vragen bij de  Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ver-
zoek om voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding 
van het besluit op totdat het verzoek is beslist.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Hiervoor 

werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u 
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen. Via twitter kunt u ook de wijk-
agent Daphne van den Beuken @wa_gbergdrim04 volgen.
We zijn gestopt met de spreekuren van het Dorpsgericht wer-
ken.  De praktijk wijst uit dat u de wijkagent, leden van de bewo-
nersgroepen en/of coördinator Dorpsgericht werken via andere 
kanalen goed bereikt. 
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 
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De cirkel is opgedeeld in 5 ringen en in 10 cirkelsectoren. 
De bedoeling hier is dat je de lege vakjes opvult met de cijfers van 0 tot 9 op zo’n manier dat elk cijfer precies een keer 

voorkomt in elke ring, en dat elk cijfer ook precies een keer voorkomt in twee naast elkaar gelegen cirkelsectoren.

Reken de sommetjes in de tekening uit. Zoek de goede kleur bij de uitkomst.  Veel plezier!
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KERKEN

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
Workshop ‘waarnemen en beschrijven’ voor leden Alert 
Drimmelen en Vliegende Brigade
 Op 9 juni en 2 juli  is er een interactieve workshop voor leden 
van Alert Drimmelen en de Vliegende Brigade. De workshops 
beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in het politiebu-
reau Geertruidenberg. Deelnemers krijgen handreikingen over 
het herkennen van verdachte situaties en hoe te handelen. Peter 
Leijtens van de politie doet dit aan de hand van concrete voor-
beelden en situaties. Zijn jarenlange ervaring bij de politie zorgt 
voor herkenbare situaties. 
Aanmelden voor deze avonden is verplicht. Dit kan via de coör-
dinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts llambrechts@
drimmelen.nl. Mensen die zich al gemeld hebben hoeven zich 
NIET meer te melden. 

SPIRIT-4-YOU

11 Jongens en 
meisjes hebben 
op 14 november 
van het vorig  
jaar het sacra-
ment van het 
Heilig  Vormsel 
ontvangen in een 
feestelijke viering 
in de H. Gum-
maruskerk in  
Wagenberg.

Onmiddellijk na de zomervakantie (donderdag 3 september) 
gaat een nieuwe groep vormelingen zich voorbereiden. Jongens 
en meisjes die nu in groep 7 zitten, hebben eind mei via school 
een kleurrijke flyer ontvangen.
Op 9 juni a.s. om 19.00 uur is er een informatieavond in het 
parochiekantoor, Kerkstraat 6 te Made. Deze avond is bestemd 
voor ouders en vormelingen die zeker weten dat ze aan de 
voorbereiding gaan deelnemen,  maar ook voor degenen die 
nog twijfelen. Net als voorgaande jaren is de voorbereiding pa-
rochieel georganiseerd. Er zijn wel in elke parochiekern voor-
bereidingsactiviteiten. Heb je nog geen flyer ontvangen, surf dan 
naar www.naardekerk.nl,  klik ‘diensten’ aan en in het uitrolme-
nu ‘vormsel’.  Daarin staat informatie en hoe je je kunt opgeven.  
Werkgroep  Vormsel  VHP;  Pastoraal team  VHP.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 6 juni 19.00 uur:  Eucharistieviering - extra collecte 
Diaconaal ondersteuningswerk.  Voorganger pastor J. Baijings.
Maandag 8 juni 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag  13 juni  19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger past. werker H. Geppaart - Herenkoor.
Maandag  15 juni  10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karre-
mans.
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

leuke workshops georganiseerd.   
Goed Doel
Ook dit jaar wordt een goed doel gekoppeld aan dit mooie eve-
nement. Gekozen is voor de JA Foundation. Een organisatie die 
zich inzet voor kansarme kinderen in Suriname. Zij ondersteunt 
kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten. De focus ligt 
hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en 
ontplooiing op sportief en creatief gebied.  
Zakelijke mogelijkheden
Het evenement start op vrijdag 5 juni met een netwerkbeurs 
en businessborrel. Ondernemers uit de Amerstreek wordt de 
mogelijkheid geboden hun bedrijf te presenteren. Zij ontmoeten 
elkaar in een inspirerende omgeving waar kennis en ervaringen 
worden uitgewisseld. Dit alles gecombineerd met de jazz band 
Combo Bonnefooi.  
Toegang en Locatie
Het evenement is vrij toegankelijk en de organisatie verwacht 
een groot aantal bezoekers. De locatie is het strand aan de Ma-
rinaweg 50 in Drimmelen.

WIN EEN UITJE NAAR ESCAPE ROOM 
BREDA
Juni - Maand van het Spannende Boek

De maand juni staat bij Bibliotheek 
Theek 5 in het teken van de Maand 
van het Spannende Boek.  Leden 
van Theek 5 kunnen een spannend 
uitje winnen naar Escape Room Breda en op maandag 8 juni is er 
een interessante avond over ‘CSI vs. de werkelijkheid’. Ook krij-
gen leden korting op spannende films bij Filmhuis Oosterhout! 
Bekijk alle activiteiten en acties op www.theek5.nl. 
Win een ultieme ervaring!
Kom in juni naar de bibliotheek en leen een spannende DVD. Je 
maakt dan kans op een uitje naar Escape Room Breda voor 6 tot 
8 personen! Laat je opsluiten en probeer binnen 60 minuten te 
ontsnappen uit deze zenuwslopende kamer. Ontrafel het myste-
rie voordat het mysterie jullie ontrafelt! De actievoorwaarden 
vind je op www.theek5.nl.
Avond in de bieb: CSI vs. de Werkelijkheid 
Aan de hand van een aflevering van CSI wordt uitgelegd wat de 
verschillen zijn tussen CSI op televisie en de werkelijkheid van 
forensisch onderzoek.  Welke punten komen overeen en hoe 
wordt een dergelijke situatie in de werkelijkheid onderzocht? 
Na dit bezoek aan de bibliotheek kijk je met andere ogen naar 
CSI. Kom op maandagavond 8 juni naar de bibliotheek in Oos-
terhout. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theek5.nl en in alle 
bibliotheken. 
Korting op spannende films! 
Op vertoon van je bibliotheekpas ontvang je € 1,- korting op de 
spannende films ‘De Behandeling’ en ‘Nightcrawler’ bij Filmhuis 
Oosterhout van 11 t/m 17 juni. 
Informatiestand  ‘Een veilig huis’ 
Kom langs bij de informatiestand ‘Een veilig huis’ op vrijdag 
12 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Made. Daphne 
van den Beuken, wijkagent in Drimmelen, en Dick Silvius, er-
kend adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen en beveiligings-
adviseur van www.inbraakproof.nl,  geven preventietips op 
het gebied van woning en inbraak. Laat je gratis adviseren. 
Welk misdaadgenre spreekt je aan?
Houd je van boeken met veel of weinig bloed?  Lees je graag 
over de maffia of liever historische verhalen?  Wil je dat de da-
der een man of een vrouw is? Start de boekentipper op www.
theek5.nl en leen het boek in de bibliotheek.

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,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR, Terheijden 
tel.076.5931216.  Bij voorbaat dank.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 7 juni 2015. Gezamenlijke dienst met verstandelijk 
gehandicapten, viering Maaltijd van de Heer 10.00 uur: ds. E. Foc-
kens. Locatie: SOVAK,  Multifunctioneel Centrum Gruijtplein,
Koningsveld 1,  Terheijden
Zondag 14 juni 2015. 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecol-
lecte: PKN - Roosevelthuis. Locatie: het Witte Kerkje

TWEEDE EDITIE  PUUR GENIETEN  
WORDT EEN “SUMMER EVENT”!

De tweede editie van Puur Genie-
ten wordt een “Summer event”. Het 
event dat vorig jaar voor het eerst 
met succes werd georganiseerd krijgt 
een vervolg en wordt uitgebreid met 
sportieve en ludieke wedstrijdelemen-

ten. Geen traditionele braderie, maar een mooie combinatie van 
food en lifestyle, die hand in hand gaat met een uitgebreid acti-
viteitenprogramma. Een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met de lokale ondernemers en de Amerstreek als recreatieve 
omgeving.   
Wanneer?
In het weekend van 6 en 7 juni wordt het strand van Beach 
Club Puur weer omgetoverd tot een plek waar de tweede editie 
van het evenement Puur Genieten plaats vindt. Een event waar 
“GENIETEN” met hoofdletters wordt geschreven en bezoekers 
“PUUR” genieten van de prachtige omgeving die de Amerstreek 
te bieden heeft. Dit uiteraard gecombineerd met heerlijke ge-
rechten aangeboden door horeca-ondernemers, de laatste 
trends op het gebied van lifestyle en een activiteitenprogramma 
dat een breed publiek trekt.   
Programma
Er is een interessant activiteitenprogramma met muziek, demon-
straties en een modeshow. Zo is er een wedstrijd  Tobbedansen, 
Spijkerbroek hangen en kun je Cactus-ringwerpen. Wie gaat 
er met de fel begeerde trofee vandoor? De modeshow wordt 
verzorgd door Boutique By Marjolein. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door DJ Ruben de Ronde en zanger Collin van 
Mook. Ook de kleinste bezoekers van het event zullen niets 
tekort komen; voor hen is er een springkussen en worden er 
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BRABANTS VOLKOREN

Op zondag 21 juni treedt om 15.00 uur Cap-
pella Pratensis op in de Lambertuskerk, Kerk-
laan 4, Raamsdonk.
Cappella Pratensis, een professioneel ensemble uit 
’s Hertogenbosch, artistiek leider Stratton Bull, is 
een voorvechter van en gespecialiseerd in de mu-
ziek van Josquin Desprez en andere polyfonisten 
uit de 15de en 16de eeuw. Het ensemble combi-
neert  historische uitvoeringspraktijk met eigenzinnige program-
ma’s en originele interpretaties gebaseerd op wetenschappelijk 
bronnenonderzoek en artistieke uitgangspunten. Zoals in de tijd  
van Josquin gebruikelijk was, staan de zangers van Cappella Pra-
tensis rond een centrale muziekstandaard. Cappella Pratensis 
brengt vandaag de Missa Cum Jocunditate van Pierre de la Rue. 
Kijk voor meer info op www.cappellapratensis.nl.
De toegangsprijs in Raamsdonk is € 12,-; CJP: € 10,- en jongeren 
< 18 jaar gratis. In aansluiting op het concert bieden wij U een 
gratis drankje aan. Reserveren via informatie@babelbreda.nl.

JONG ORGELTALENT IN DE GROTE KERK

In de maand juni wordt er tradi-
tiegetrouw elke woensdag een 
gratis lunchconcert gegeven op 
het prachtige orgel van de Grote 
Kerk van Breda.
Nog drie jonge orgeltalenten ver-
zorgen ieder een concert op de 
woensdagmiddag van 12.45-13.30 
uur:
Woensdag 10 juni:   Magdalena Jo-
nes (Manchester, UK)
Woensdag 17 juni:   Adriaan Hoek 
(Tholen)
Woensdag 24 juni:   Adelia Askaro-
va (Moskou)

De serie lunchconcerten wordt 
afgesloten op woensdag 1 juli 
a.s. met een bespeling door Aart 
Bergwerff, de vaste organist van 
de Grote Kerk te Breda.
Het programma van ieder con-
cert is samengesteld rond een 
compositie van Johann Sebas-
tian Bach en een compositie van 
César Franck, twee pijlers in de 
orgelliteratuur, aangevuld met an-
dere werken.
Aanvang: 12.45uur, toegang gratis, 
vrije gift na afloop. 
Van harte welkom!
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IN  VIJF STAPPEN NAAR JE GEVOEL 
Training ‘Ssst! Luister... je lichaam wil je wat vertellen’

Hoe zou het zijn als je door de dag heen je lichaam meer zou 
voelen. Het denken wat loslaat en je gevoel opzoekt.  Wat zou 
er gebeuren? Welke keuzes zou je dan maken? En hoe zou je 
communiceren met anderen? Chantal Clarijs, eigenaresse van 
‘Puur op gevoel’ (praktijk voor intuïtieve coaching & training), 
organiseert op zondag 7 juni van 10.00 - 16.00 uur bij Copa-
cabana in Breda de training ‘Ssst! Luister... je lichaam wil je wat 
vertellen’. Een training die je in 5 stappen naar je gevoel brengt.
Een groot deel van ons leven richt zich op de dingen die zich 
buiten ons afspelen.  Werk, relaties.  We lezen kranten, kijken tv, 
werken op computers, je werk en relaties. De focus ligt op ons 
hoofd en de naar buiten gaande energie. Balans ontstaat als er 
ook voldoende aandacht is voor het lichaam en de naar binnen 
gaande energie. Het is heel nuttig om te praten of lezen over 
verbinding maken met jezelf. Maar wat als je het ook echt gaat 
meemaken?
Een beetje uitleg maar vooral veel doen
Chantal Clarijs hecht veel waarde aan het bewegings- en erva-
ringsaspect. “Iets ervaren laat je een andere dimensie beleven. 
Kom je in beweging, dan leidt dat hoe dan ook tot groei. In vijf 
stappen (hart * verbinding * eigenheid * kracht * beweging) leer 
je hoe je bij je gevoel kunt komen.” Op een speelse manier 
met meditatie, oefeningen, beweging, dans en muziek begeleidt 
Chantal je door de dag heen. “Je leert hoe je lichaam beweegt, 
waardoor je bewust wordt van wat het je verteld.  Maar ook 
hoe jouw weegschaal uitslaat: meer ratio of meer gevoel? Je 
leert bewust luisteren, naar jezelf maar ook naar een ander. En 
je ervaart hoe vasthouden en loslaten werkt voor jou.”
Het leven is een dans
In deze training werkt Chantal voor een deel met de  Argen-
tijnse Tango als metafoor. Als danseres is de tango haar grote 
passie. “Tango is bij uitstek een dans waar het om verbinding 
gaat, passie en gevoel. Het spiegelt heel mooi hoe het leven zelf 
is. Je leert dus niet de tango te dansen, maar we gaan gewoon 
wel lekker dansen, en dat kan iedereen. Dansen zonder vaste 
vorm, dansen voor jezelf.  Want door te dansen laat je de drukte 
in je hoofd los zodat je onderbewustzijn naar voren komt. Je 
gaat voelen.” 

Puur op gevoel
Chantal is intuïtief coach/ trainer en eigenaresse van ‘Puur op 
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gevoel’ in Breda. Als gepassioneerd Argentijnse tango-danseres 
en -docente heeft ze veel ervaring met lichaamshouding en 
-beweging. Als communicatie-adviseur weet ze hoe verbale en 
non-verbale communicatie werkt. Zelf zegt ze hierover: “Nu, 
met de ervaring als coach is er een mooie drie-eenheid ont-
staan, waarbij ik alle inzichten en kennis combineer om verbin-
ding te maken met jezelf, de ander en de ruimte om je heen. 
Verbinding met hoofd én hart, zodat er balans ontstaat.”
Praktische info
Datum: zondag 7 juni 2015; locatie: Copacabana - salon voor 
de levenskunsten, Overakkerstraat 190, Breda (gratis parkeren); 
tijd: 10.00 - 16.00 uur; prijs: € 80,- pp incl. lunch, koffie en thee.
Aanmelden voor de training kan door een mail te sturen naar 
info@puuropgevoel.nu. 
Meer info: www.puuropgevoel.nu/training-7-juni

KENTALIS START CAMPAGNE
voor meer begrip voor mensen met doofblindheid

“Ik loop met een blindenstok, maar kan 
ook tekenen en wil illustrator worden. 
Dat begrijpen veel mensen niet. Ze weten 
niet dat er veel vormen van doofblindheid 
zijn. Omdat ze het niet begrijpen, word ik 

vaak gepest en onderschat”, legt campagneheld Dewi (17) uit.  
In een nieuwe campagne geeft zorg- en onderwijsorganisatie 
Kentalis antwoord op vragen over doofblindheid en laten men-
sen met doofblindheid zien wat er wél mogelijk is als je niet of 
niet goed hoort én ziet. 

Onbegrepen
Dewi (17) is doof en zwaar slechtziend en wil illustrator wor-
den. Eigenlijk is ze dat al, zelfs haar shirts ontwerpt Dewi al zelf. 

“Ik weet dat ik dit kan: ik heb talent en wil het graag.  Toch wil 
niet iedereen dat geloven. Bij sommige opleidingen was ik niet 
welkom. Ze stelden negatieve vragen, vonden mijn doofheid een 
probleem en zeiden uiteindelijk dat ik niet kon komen. Dat is 
toch discriminatie? Gelukkig ben ik nu toegelaten op een school 
in Zwolle.”
Tijd voor meer kennis
Dewi wil dat mensen naar haar mogelijkheden kijken. Om dat 
te bereiken, is het belangrijk dat meer mensen weten wat doof-
blindheid precies is. Dat zou het leven van de 40.000 Neder-
landers met doofblindheid gemakkelijker maken. Door gebrek 
aan kennis worden deze mensen namelijk niet altijd begrepen of 
naar de juiste zorg of school doorverwezen.  Tijd voor veran-
dering. Daarom lanceert zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis 
een campagne over doofblindheid op www.ikenkentalis.nl.
Rol van gemeente en zorgprofessionals
Een tweede belangrijke boodschap is dat  verwijzers en gemeen-
ten veel kunnen doen om de mogelijkheden van mensen met 
doofblindheid te vergroten. Het is belangrijk dat de gemeente 
mensen met doofblindheid goed kan informeren en doorver-
wijzen naar de juiste ondersteuning. Het initiatief Oog en Oor 
voor Talent, waar Kentalis samenwerkt met negen organisaties, 
voor meer begrip en kennis over doofblindheid richt zich daar-
om ook op gemeenten. Ook belangrijk is dat zorgprofessionals 
doofblindheid kunnen signaleren. Vooral mensen met aangebo-
ren doofblindheid komen namelijk lang niet altijd bij de juiste 
zorg terecht, soms wordt bijvoorbeeld onterecht gedacht dat 
ze een verstandelijke beperking hebben. 
Zelfstandig leven
Mensen met doofblindheid leiden vaak een heel zelfstandig le-
ven.  Ze studeren, werken, reizen, hebben een gezin. Met de 
juiste ondersteuning is er veel mogelijk. Kentalis biedt zorg en 
onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met doof-
blindheid en begeleidt ook hun gezinsleden en andere betrokke-
nen.  Vaak begint het met het leren omgaan met doofblindheid 
en het aanleren van nieuwe manieren van communiceren. 
Kentalis in het kort
Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op 
het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs.  Wij zijn er voor 
mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblind-
heid. Of zij hebben moeite met taal en spraak (taalontwikke-
lingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. 
Wij bieden hen een scala aan mogelijkheden om zich te ontwik-
kelen in taal en communicatie. En we delen onze expertise met 
andere professionals: nationaal en internationaal.  Ons doel is 
dat iedereen kan meedoen aan de samenleving.

KBO-BRABANT LANCEERT “ONS 
PLATFORM”

Vanaf vandaag kunnen alle senioren in 
Brabant gebruik maken van Ons Platform, 
een online platform ontwikkeld door 
KBO-Brabant en Cubigo. Ons Platform is 
een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van 
senioren. KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld om het 
gebruik van internet op zowel een computer als tablet te ver-
gemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak 
is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen 
ervaring heeft met internet.
Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied 
van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg.  Senioren kunnen 
zelf kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies 
zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste 

ikenkentalis.nl

We komen samen verder als je 
niet goed hoort én ziet.

Haar doofblindheid houdt Dewi (17) niet tegen.



 

29

drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelf-
standig het internet op binnen een veilige omgeving. 
Deze online toepassing  biedt  senioren  de kans om dagelijk-
se  contacten te onderhouden via e-mail of videobellen, alle-
maal binnen het systeem. Bovendien biedt Ons Platform se-
nioren een bron aan informatie over de eigen buurt, wijk en 
woonplaats.  Naast het sociale aspect ondersteunt het plat-
form zorg op afstand met behulp van technologie. Ons Plat-
form zorgt ervoor dat middelen en zorg efficiënter worden 
ingezet waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blij-
ven wonen.  Verschillende diensten zijn gebundeld.  Zo kun 
je met de tablet of computer via het platform maaltijden be-
stellen, een videogesprek met de verpleegkundige voeren of 
hulp van de buren inroepen. In de nabije toekomst zijn ook 
medische toepassingen mogelijk, zoals je bloeddruk door-
sturen of een afspraak maken met je huisarts. Ons Platform 
ondersteunt maximaal, is gratis en erg eenvoudig in gebruik. 
Het platform van Cubigo won in 2014 de publieksprijs voor het 
meest innovatieve product in de zorg, en werd door Google 
benoemd tot één van de 15 meest technologische start-ups ter 
wereld. Met recht dus een waardevolle tool voor de senioren 
in Brabant. Op www.kbo-brabant.nl is een pagina ingericht met 
meer informatie over Ons Platform en doorverwijzingen naar 
online registratie en de app.

STICHTING  TIKO FIETST  VOOR ZAMBIA

Zondag 7 juni: culinaire en culturele fietstocht met Stichting 
Tiko Nederland: Fietsen van Breda naar Zambia.
Fietstocht voor het hele gezin, groepen of individueel. Keuze 
uit 25, 40 of 60 kilometers fietsen ten zuid-westen van Breda. 
Onderweg wordt er gezorgd voor eten en drinken. U ontvangt 
een routebeschrijving en vragenlijst. Er wordt gezorgd voor en-
tertainment met een Zambiaanse tint, ook is er een tombola 
met leuke prijzen.
Start: restaurant Mirabelle, Dr. Baetenburglaan 76 Breda, tussen 
10.30 -11.30 uur.
Eind:  Atletiekvereniging Sprint, Dr Schaepmanlaan 4 Breda,  tus-
sen 16.30-18.00 uur.
Deelname kost € 22,50 p.p. voor het goede doel inclusief eten 
en drinken. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Opgeven en kaartverkoop:
- Balie VVV,  Willemstraat 17-19 Breda
- Per mail via tikondanefoundation@gmail.com
- Per bankrekening: NL71ABNA0513694404 o.v.v. Fietstocht.
Stichting Tiko ondersteunt het Tikondane Community Centre 
te Katete  Zambia.
Speerpunt is de ontwikkeling van het Sociaal  Toerisme om op 
deze wijze een solide bron van inkomsten te bewerkstelligen. 
De opbrengst van deze dag wordt besteed aan de renovatie van 
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de Tiko Lodge en scholing van het personeel. Door toerisme 
kunnen de scholingsactiviteiten op het centrum worden gefi-
nancieerd, mede met ondersteuning van de  Wilde Ganzen.
Meer weten? Zie www.tikondanefoundation.nl 
Met vriendelijke groet.

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

Zaterdag 6 juni is de laatste mogelijkheid 
om deel te nemen aan een Colonel Parker 
wandeling.
Colonel Parker,  de man die ooit  El-
vis  Presley groot maakte, werd in 
Breda geboren als Dries van Kuijk. In 
1929 vertrok deze kleurrijke  Breda-
naar  voorgoed naar  Amerika waar 
hij de naam Colonel Tom Parker aan-
nam en manager van Elvis Presley werd.  

Een gids van Breda Promotions laat tijdens de wandeling door 
de Bredase binnenstad de plaatsen zien die een belangrijke rol 
speelden in het leven van de jonge Dries, vertelt de bijbehoren-
de ‘smeuïge’ verhalen en over 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 VVV en Breda Promotions organiseren de wandelingen in 
het kader van de tentoonstelling de Elvis Code die nog t/m 28 
juni te zien is in het Breda’s Museum. De tentoonstelling geeft 
een bijzondere inkijk in  het leven en  werk van the King of Rock. 
Het museum neemt bezoekers mee in de complexe relatie tus-
sen de Man, de Musicus en het Merk.  Volg de  VVV  Breda op 
Facebook (VVV Breda, Gek op Breda en Groepsuitje Breda), You 
Tube,  Twitter én in de App Store!

WEST-BRABANTS SCHOOLBESTUUR 
INTRODUCEERT BAANBREKEND 
PROGRAMMA KURZWEIL

Het maximaal ontwikkelen van 
het talent van haar circa 3000 
leerlingen staat centraal bij 
het West-Brabantse school-
bestuur OBO, met zeven-
tien scholen in de gemeente 
Roosendaal, Moerdijk, Drim-

melen,  Rucphen en Halderberge.  Om ook leerlingen met dyslexie 
een eerlijke kans te bieden, introduceert zij als eerste schoolbe-
stuur in   West-Brabant op al haar scholen de dyslexiesoftware 
Kurzweil 3000. Met succes, want de eerste ervaringen met dit 
vlaggenschip onder de dyslexieprogramma’s zijn zeer positief.  
Veelzijdig computerprogramma
‘Het vlaggenschip onder de dyslexieprogramma’s,’  zo omschrijft 
initiatiefneemster Ciska Knoops van Stichting OBO (Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant) computerprogramma Kurzweil. 
Ciska is leerkracht en dyslexiedeskundige op OBO-school De 
Klimroos in Roosendaal. Zij raakte enthousiast over Kurzweil 
toen zij voor haar dyslectische leerlingen een geschikt program-
ma zocht. ‘Vanwege de vele mogelijkheden,’ legt Ciska uit, ‘en 
omdat het gebruiksvriendelijk is en nog steeds verder wordt 
ontwikkeld.  Bovendien is het geschikt voor voortgezet en ho-

ger onderwijs.’
Trotse leerlingen
‘Leerlingen zijn trots op hun vooruitgang,’ antwoordt Ciska 
op de vraag wat zij vooral ziet bij de leerlingen die Kurzweil 
gebruiken. Ze worden zelfstandiger en hun zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Hadden zij voorheen meer tijd nodig voor 
hun lesstof dan klasgenoten zonder leesproblemen, nu is dat 
niet meer het geval. Dat beaamt Lars, leerling van OBS De 
Windhoek in Terheijden, een van de eerste OBO-scholen die 
met de software werkt. ‘Het is fijn werken, want het gaat snel-
ler,’ vertelt Lars. Hij legt uit: ‘Je kunt er een tekst mee schrij-
ven en als je de spatie indrukt dan leest het de tekst voor.’  
Succesvolle implementatie
De directie van OBO zag de mogelijkheden van het program-
ma en besloot het in te voeren op al haar scholen. Een hele 
onderneming, want de ICT-infrastructuur moet aan de laatste 
eisen voldoen en alle lesstof moet digitaal beschikbaar wor-
den gemaakt. De implementatie verloopt voorspoedig, dankzij 
de deskundigheid van de stuurgroep, de samenwerking met de 
specialisten van Lexima en de inzet van ouders die bereid zijn 
lesmateriaal te scannen en bewerken. Op acht OBO-scholen 
wordt momenteel met Kurzweil gewerkt. 
Enthousiaste ouders 
De betrokkenheid en hulp van ouders is van groot waarde.  ‘Van 
OBO hebben wij veel informatie via e-mail ontvangen en er is 
een informatieavond geweest,’ legt Nimrita,  de moeder van 
Lars, uit. Zij is, net als haar echtgenoot Bas, heel tevreden. ‘De 
veranderingen die wij bij Lars zien, zijn voornamelijk in het zelf-
vertrouwen,’ vertelt Nimrita. Ze vervolgt: ‘Ik herinner me dat hij 
een paar maanden geleden thuiskwam en heel enthousiast zei: 
“mam ik heb een toets gemaakt vandaag.” Ik kan me niet herin-
neren dat hij daar ooit zelf over begon of vrolijk over was. Wij 
vroegen waarom hij daar zo blij over was. En toen vertelde hij 
dat hij dat met Kurzweil had gedaan en dat hij dat heel fijn vond.’ 
Op school èn thuis
Sinds een paar maanden kunnen OBO-leerlingen die op school 
met Kurzweil werken, dat ook thuis doen om huiswerk te ma-
ken of te lezen. Uniek is dat OBO de dyslexiesoftware voor 
thuisgebruik kosteloos aanbiedt. Ouders hoeven dus geen dure 
investering te doen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen 
alle zeventien OBO-scholen werken met het programma.  Trots 
concludeert initiatiefneemster Ciska:  ‘OBO is een dyslexie-
vriendelijk bestuur met dyslexievriendelijke scholen. Passend 
onderwijs voor alle leerlingen, ook de dyslectische leerlingen!’

EEN NIEUW BREDAAS GELUID
Tosca, Joshua Redman, Debussy en Michel Legrand

Vanuit de Grote Toren Breda komen nieuwe melodieën. Er is 
namelijk weer verstoken, en dat wil zeggen dat er nieuwe mu-
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ziekjes zijn gezet op het automatisch speelwerk van de beiaard. 
2 dagen werk, want het ging ditmaal om maar liefst 550 met 
de hand ingeschroefde noten die werden geplaatst door stads-
beiaardier Paul Maassen op maandag 18 en dinsdag 19 mei. Hij 
kreeg daarbij hulp van de firma Rasenberg.
Tot november 2015 kan het volgende op het automatisch caril-
lon worden gehoord, iedere dag van 7 uur ‘s ‘ochtends tot 11 
uur in de avond: 
1. (hele uur)  een bekende aria uit de opera Tosca, van Puccini: O 

Dolci Mani. Een zeer romantisch, dragend deel, overvloeiend 
in de uurslag; de Nassauklok uit 1695 (3700kg).

2. (kwart over) Een kort en licht fragment uit een snel deel van 
“Children’s Corner” van componist Claude Debussy: Serena-
de of the doll.

3. (half)  Een gospel/soul ballade van saxofonist Joshua Redman: 
One Shining Soul. Moderne harmonieën, en een pakkend the-
ma. Deze versteek eindigt in de halfuurslag. Joshua Redman is 
overigens ook te horen op het North Sea Jazz Festival.

4. (kwart voor) Wat brengt de zomer ons? The summer knows; 
een melancholisch liedje van Michel Legrand.

Enkele wetenswaardigheden
De middeleeuwse stedeling had natuurlijk geen horloge. Voor 
zijn besef van tijd was hij aangewezen op de stand van de zon, 
of nog beter, het uurwerk van de Grote Toren. Dit uurwerk had 
één wijzer (tot 1908) en twee uurslagen; één voor het hele uur, 
en een andere voor het halve uur; de 2 oudste klokken hiervoor 
worden nog steeds voor hetzelfde doel gebruikt. De automati-
sche muziekjes zijn een waarschuwing dat er een aantal slagen 
aan komt.
De volgende versteek wordt gedaan in mei 2015.  Verzoeken 
zijn welkom, en kunnen worden afgegeven bij de balie van de 
Grote Kerk.
Stadsbeiaardier Paul Maassen speelt elke dinsdag- en vrijdag-
morgen live tijdens de markt tussen 10.45 uur en 11.45 uur.  
Ook bespeelt hij het Heuvelcarillon op zaterdagen in de zomer-
maanden, tussen 11.30 uur en 12.15 uur. 
Meer info: www.grotekerkbreda.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.

 

  

Wie heeft een blauwe 
beautycase 

gevonden? 
Verloren in Molenstraat, 

Schapenbogaert of 
Lageweg Terheijden.  

Graag een telefoontje 
naar 06-30009202. 

 

 

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

Leuke foto’s van de 
Kuierdagen of 
I Love Traaie?

Wij zijn er blij mee!
Mail ze naar 

liesbeth@rondom-
detoren.nl.



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

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

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

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden Groen: elke woensdag/Grijs: 17-06-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 19-06-2015
Ophalen oud papier  13-06-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 24-06-2015     
     Wagenberg: 26-06-2015

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 10-06-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 10-06-15 (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

 

 

 

 
 

Wij zijn het juiste adres voor: 
 

Eetcafé, Jubileum, evenementen, spraakvermaak, bruiloft, bedrijfsfeest, 
terras, terras aan het water, BBQ, vergadering, koffietafel, café, carnaval, 

Brabants spektakel, gala, themafeesten, receptie, symposium, 
mannenmiddag, lady’s fair, kraamborrel, netwerkmeeting,  

 

Het “Ons Thuis” gevoel. 
 

“Ons Thuis” Bredaseweg 20 Terheijden 
Tel: 076-5931600 

www.cafeonsthuis.nl - info@cafeonsthuis.n 

 
 
 
 

 


