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SCHOLEN

BASISSCHOOL ZONZEEL WIL U GRAAG 
EVEN BIJPRATEN 
over alle activiteiten van de school.

In de laatste periode van een 
schooljaar zijn we gewend nauw-
keurig te evalueren en terug te 
kijken op al onze activiteiten van 
het afgelopen jaar. Daar waar we 
merken dat het minder goed is ge-
gaan maken we beleid om te ver-

beteren. Daar waar we merken dat het goed is gegaan maken 
we ook beleid om te verbeteren.  We willen de lat hoog houden 
en blijven zorgen voor goed onderwijs in onze mooie woonkern 
Terheijden. 
Ik deel met u de highlights….
+ Groep 8 heeft de eindtoets basisonderwijs gemaakt met een 
score van 537. Ruim boven gemiddeld en dat scoren we al voor 
het vijfde jaar op rij. De kinderen hebben er keihard hun best op 
gedaan en we zijn trots op onze leerlingen.
+ De tussenresultaten geven aan dat alle andere groepen scoren 
op de verwachte score. De leerlingen werken mooi op niveau 
en dat willen we zo houden.
+ Ons nieuwe computernetwerk draait gedurende dit eerste 
jaar van implementatie soepel. We draaien inmiddels “in de 
cloud”, zoals men dat noemt. Software draait niet meer op een 
lokale server, maar via het internet krijgen we deze program-
ma’s binnen. Ook alle bestanden van leerlingen zijn via de cloud 
oproepbaar. Daardoor wordt het mogelijk ook op werkplekken 
buiten de school deze bestanden te openen. Denk daarbij aan 
kansen voor leerlingen die noodgedwongen wat langer afwezig 
zijn door ziekte of het digitaal ondersteunen van leren buiten 
de school. Ook het draadloze signaal zorgt er voor dat we veel 
flexibeler om kunnen gaan met het indelen van de werkplekken 
in de school. 
+ De leerlingen in de hoogbegaafdheidsklas en de leerlingen in 
de doeklas van onze stichting hebben de lessen vorige week met 
succes afgesloten. Op deze manier spreken we deze leerlingen 
ook aan op hun eigen niveau en kunnen we ze onderwijs op 
maat aanbieden.
+ We zijn een nieuwe aardrijkskundemethode aan het testen. 
Deze methode bestaat niet, zoals u gewend bent, uit boeken en 
een schrift, maar kan compleet digitaal worden aangeboden en 
verwerkt. Bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis kun je 
daardoor met vooraf geselecteerd beeld- en verwerkingsmate-
riaal de leerlingen gevarieerd en gedifferentieerd onderwijs aan-
bieden. De methode blijft, omdat deze methode digitaal wordt 
aangeboden, ook actueel.  Veranderingen in de wereldstructuur 
kunnen snel in de methode worden doorgevoerd. De leerlingen 
krijgen dus altijd de juiste lesstof aangeboden
+ Door een regelmatige  instroom van leerlingen kunnen we de 
laatste jaren steeds onze leerlingen goed verdelen. We hebben 
het komend schooljaar in de bovenbouw nog één combigroep. 
Alle overige groepen schommelen qua leerlingenaantal tussen 
22 en 26 leerlingen. Een mooi aantal om goed onderwijs te kun-
nen geven,  goed overzicht te houden en het biedt de leerlingen 
ook kansen om te leren dat je door samenwerken je ontwikke-
lingskansen kunt vergroten. De kracht van “samen” is erg sterk. 
We willen onze leerlingen de juiste vaardigheden aanleren om 
later goed te kunnen samenwerken in een maatschappij die daar 
ook steeds meer om zal vragen.  Jong geleerd is oud gedaan!

+ Onze nieuwe methode Engels, die ook digitaal wordt aange-
boden, voldoet prima aan de doelen die we daar aan stellen. De 
kinderen vinden de lessen leuk en ze leren er erg veel van. 
+ Dat leren niet altijd in de schoolbanken hoeft plaats te vinden 
hebben de culturele uitstapjes bewezen. Groep 1-2 is de natuur 
in gegaan, groep 3 naar het speelgoedmuseum in Oosterhout, 
groep 4 naar de kinderboerderij in Bavel, groep 5 naar de klom-
penmakerij en groep 6,7 en 8 gaan de natuur in. We kunnen deze 
uitstapjes organiseren met behulp van de bijdrage die de school 
heeft ontvangen van stichting Jantje Beton. De helft van de op-
brengst van de loterij waar de kinderen de afgelopen weken zo 
hun best voor hebben gedaan, komt ten goede aan de school en 
daar hebben we deze cultuuruitstapjes van kunnen organiseren.
+ We kunnen terugkijken op een geslaagde, zonnige sportdag 
die dankzij de inzet van vele ouders een erg geslaagde activiteit 
is geworden.
+  We kijken nu uit naar de laatste periode van dit schooljaar; nog 
even een finale leerinspanning. Maar ook….. op schoolreisje met 
de klas, schoolverlatersactiviteiten van groep 8.  We nemen ook 
afscheid van twee leerkrachten op onze school. Meneer Anton 
Franken en juffrouw  Ans  Jorna gaan na een lange staat van dienst 
genieten van hun pensioen. Daarover in een volgend artikel meer. 

U merkt….. we zitten niet stil. Wilt u 
meer weten over onze school? Hebt u 
vragen over ons onderwijsconcept? Wilt 
u daadwerkelijk de goede sfeer, de rust 
en het onderwijsklimaat op onze school 
ervaren? De code die bij dit artikel is af-
gedrukt is onze QR code. U kunt met een 
App deze code scannen. Onze website 

opent dan automatisch en daarop kunt U een veelheid aan in-
formatie vinden over onze school. Hebt U vragen….neem con-
tact met ons op.  Wij staan graag klaar voor de antwoorden. 
Uiteraard in een goed gesprek onder het genot van een kopje 
koffie of thee.
Belt u gerust 076-5938126 en vraag naar de directeur van de 
school, dhr. J. van de Sande of stuur een mailtje naar info@zon-
zeel.nl.  U bent van harte welkom.

KRIEBELBEESTJES ZOEKEN 
Groep 4 van basisschool De Zeggewijzer gaat de 
natuur in bij de Liniehof

Voor het laatste thema uit de 
methode NatuNiek (lesmetho-
de Natuur en Techniek) ging 

groep 4 op vrijdag 5 juni jl. de natuur in. Er werd een bezoek 
gebracht aan de Liniehof,  het natuurpark in Made. De leerkrach-
ten hadden de leerlingen uitgenodigd om kriebelbeestjes te 
zoeken en dat was natuurlijk een superleuke opdracht! Ouders 
hadden zich aangemeld om te rijden naar Made en waren ook 
stoer genoeg om mee te zoeken naar de kriebelbeestjes!
Zonnige ‘beestjesdag’
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Het weer werkte mee op deze vrijdag, het was meer dan der-
tig graden! Perfect weer om kriebelbeestjes te zoeken. Bij aan-
komst werd de groep hartelijk ontvangen door één van de vrij-
willigers van de Liniehof. Na het welkom en de uitleg werden 
de leerlingen opgedeeld in groepen en gingen ze op pad met 
een tas gevuld met zoekkaarten, schepjes, insectenbakjes en een 
vragenlijst. 
Uiteenlopende vragen en wist je dat?
Diverse vlinders, prachtige blauwe libelles, kwakende kikkers, 
groepen mieren, grote slakken en prachtige geurende bloemen 
werden gespot. De leerlingen leerden dat mieren dol zijn op 
suiker maar niet op knoflook. Ze bestudeerden een hommel en 
schreven op welke kleuren de hommel heeft en zochten uit wat 
de gele klompjes aan de pootjes zijn. Er werd gekeken onder 
stenen om uit te zoeken welke beestjes daar leven. Om de beurt 

schepten de leerlingen met een schepnet door de vijver en werd 
de vangst uitgebreid bekeken. Alles werd genoteerd en bijzonde-
re diertjes werden nagetekend. De insectenmuur was een grote 
‘inspectie’ waard.  Wespen maken nestjes in holle rietstengels en 
dat is te zien in de muur.  Waarom sluit een wesp de rietstengel 
af en hoeveel dichtgemaakte stengels zijn er? Deze vragen en 
nog veel meer werden uitgezocht!
De tijd nemen om te kijken

Het was prachtig om te zien dat er groepjes waren die rustig 
aan de waterkant gingen zitten. Heel stil waren ze zodat ze goed 
konden horen welk geluid bij welk dier hoort. Doordat ze de 
tijd namen om eens rustig te gaan zitten, hoorden en zagen ze 
steeds meer dieren, insecten en planten. Prachtig om te zien!
Aan het eind van de middag vonden de leerlingen het jammer 
dat ze alweer terug naar school moesten. De hulpouders waren 
ook positief verrast door dit prachtige stukje natuur.  “Hier ko-
men we zeker nog een keer terug”, werd vaak gezegd! 
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STRAATNAMEN

FLIPPENPAD

Dit Wagenbergs straatje is veel ouder dan de naam, die is af-
geleid van de allereerste bewoner, die Flip heette. Omstreeks 
1880 heeft Flip van der Made daar een huis gebouwd, nu is dat 
nr. 2.  Toen was het slechts een voetpad naar de Brandestraat en 
de Parallelweg. Sindsdien wordt het ‘Flippe-pad’ genoemd en in 
1953 is het een officiële straatnaam geworden. In de Flippenpad 
staan nu 7 huizen en hij eindigt voor een akker. Hierover was al 
te lezen in het  Vlasseltboekje nr. 40 (1988). Maar verder onder-
zoek heeft meer aan het licht gebracht. 

Als een oud voetpad bestond dit straatje waarschijnlijk al vanaf 
het ontstaan van  Wagenberg. In het jaar 1324 werd tussen  Ter-
heijden en de Helkant een begin gemaakt met het afgraven van 
turf. Toen lag er tussen de Flippenpad en het nog prille dorpje 
Wagenberg een zandrug, genaamd de Voshil. In dat jaar werd 
vanaf Terheijden een turfvaart gegraven en die kan langs de 
Voshil hebben gelegen. Het is aannemelijk dat die turfvaart toen 
in één rechte lijn door het ongerepte veengebied werd aange-
legd. Dan blijkt deze mooi aan te sluiten op de Flippenpad. Dit 
straatje zou dus een restant kunnen zijn van het oorspronkelijke 
trekpad langs de oude turfvaart. Het straatniveau ligt ook zicht-
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TERUGBLIK

baar hoger dan van  de  Wagenstraat. 
Later zal een deel van de  Vaartkant zijn verlegd naar het midden 
van de Wagenstraat. In 1426 was sprake van de ‘Oude Wagen-
bergse Vaart’ en in 1484 werd genoteerd: ‘dOude Vaert, wesen 
de oick een strate’. Deze omschrijvingen kunnen goed betrek-
king hebben op de Flippenpad. 
Johan van der Made.

I LOVE  TRAAIE 2015 

Wat hebben we 29, 30 en 31 mei toch 
weer genoten van een geweldig week-
end.  De vrijdagavond begon al goed 
met het vertrek en aankomst van de 
Traaise Kuierdagen. Wat waren het 
toch weer veel deelnemers dit jaar!  
Aansluitend was het de beurt aan DJ 

Jerzy en De Bijtels om er een feest van te maken en dat is vol-
gens ons wel gelukt. Zater-
dagochtend begonnen we 
al vroeg met het Brood- & 
banketbakkerij Van Dongen 
Beachvolleybal Toernooi 
2015.  We begonnen met 
regen en wind maar geluk-
kig kwam het zonnetje snel 
door. Het was een gezel-
lige middag die gewonnen 
werd door de Zandhappers 
(jeugd), de Volle Ballenbabes 

(dames) en Toeternietoe (heren).
In de avond was er het dorpsfeest met DJ Jerzy en een optreden 
van de band Proost. Tijdens de soundcheck waren we al onder 
de indruk, maar toen ze begonnen te spelen voor de volle tent 
barstte het feest echt los. Super energieke band met een goede 
sound en muziekkeuze. Na de eerste set kwamen de Kraaien. 
De tent was al goed opgewarmd en de danseressen zorgden er-

voor dat het nog iets warmer werd. Het leek wel of veel mensen 
slecht bereik hadden met hun mobiele telefoon en er stonden 
verdacht veel mannen vooraan bij het podium. Laten we zeggen 
dat het optreden van de Kraaien wel een paar plus punten had!! 
Daarna was het weer de beurt aan Proost om de tent helemaal 
op zijn kop te zetten en dat is wat ons betreft helemaal gelukt!!
Zondagochtend begonnen we met het Mediteraans Ontbijt. Om 
10 uur zat de tent al lekker vol en werd er lekker gegeten en ge-
dronken onder het genot van muziek van Harmonie Terheijden. 
In de tussentijd was het weer en de voorspellingen daarvan niet 
veel beter geworden en hebben we besloten om de 1e editie 
van de I Love Traaie Fair binnen in de tent te doen.  De tent had 
door alle kraampjes al snel een gezellige en drukke sfeer. Two 
Wieners verzorgde daarbij de achtergrondmuziek. Al die tijd 
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VAN  ALLES  WAT

stond het podium super vol met kinderen van Dansschool Fuse. 
Wat hebben we toch veel dans talent in Terheijden. Na de fair 
was het de beurt aan Elvix & the Teddybears. Dat was gewoon- 
weg knallen en een super afsluiter voor I Love Traaie 2015.
Alle sponsoren en vrijwilligers bedankt! 
Wij als organisatie hebben weer erg genoten van een leuk en 
gezellig weekend. Hopelijk jullie ook!
Kijk voor foto’s en filmpjes op www.facebook.com/ilovetraaie & 
www.ilovetraaie.nl
Tot volgend jaar!
Stichting I Love Traaie

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
MAAKT OOK SPRAAKVERMAAK BLIJ

Penningmeester Frans Adriaanse van Spraakvermaak mocht op 
3 juni jl. een mooie cheque in ontvangst nemen. Een groot aan-
tal leden van Rabobank Amerstreek heeft bij de Clubkas Cam-
pagne op Spraakvermaak gestemd. Via deze stemmen, hebben 
wij het prachtige bedrag van € 371,- mogen ontvangen. Het 
Spraakvermaak-team dankt alle stemmers en natuurlijk ook Ra-
bobank Amerstreek. Hiermee kunnen we onze doelstelling, het 
laagdrempelig houden van de entreeprijs, bereiken. Zo kost een 
los entreekaartje € 3,- en een seizoenkaart (geldig voor alle 
afleveringen van Spraakvermaak) € 15,-.

Bestellen
Onze website www.spraakvermaak.nl  blijft het hele jaar actueel 
en up-to-date. U kunt via de site seizoenkaarten 2015-2016 be-
stellen.  Wees er snel bij en profiteer van een speciaal geschenk: 
elke seizoenkaarthouder 2015-2016 ontvangt aan het begin van 
het nieuwe seizoen een gratis exemplaar van ons prachtige ju-
bileumboek “50 keer Spraakvermaak” (Max. 1 exemplaar per 
gezin).
Postzegel
Verder hebben wij voor belangstellenden een prachtig collec-

tors item: een geldige Spraakvermaak-postzegel: Nederland 1, 
waarde € 0,69.  Kijk voor verdere informatie op onze website.
Zondagmiddagcafé Spraakvermaak is er in het nieuwe 
seizoen weer op de 2e zondag van de maand, van oktober t/m 
maart, café Ons  Thuis in  Terheijden. 
Zondag 11 oktober trappen we af voor het seizoen 9.  Wij wen-
sen u allen een mooie zomer toe.

ZILVEREN SPELD  ZONNEBLOEM  VOOR 
KEES  MICHIELSEN

Omdat hij al weer 10 jaar penningmeester is bij de Zonnebloem, 
afdeling  Terheijden, werd Kees Michielsen in het zonnetje gezet. 
Kees zorgt dat de boekhouding al die jaren tot in de puntjes 
wordt verzorgd.  Wij hopen nog jaren van zijn expertise gebruik 
te mogen maken.
Tijdens een toespraak van voorzitter Marius Buijs bedankte die 
Kees namens onze gasten en het hoofdbestuur voor zijn accura-

tesse en collegialiteit. De voorzitter vond het dan ook een eer 
om hem de zilveren speld op te mogen spelden.
Ook kreeg Kees van de Zonnebloemcollega’s nog een mand 
Puzzelaerbier overhandigd, zodat hij in alle rust kan genieten 
van dit lekkere Terheijdens biertje.
Bedankt Kees!!! Jouw Zonnebloem collega’s. 

Foto van de maand juni is van Audrey van Dongen.
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Wagenberg 
Gomarusstraat 52:  
Goed onderhouden, uitgebouwde hoekwoning met berging, garage en eigen oprit. Rustig gelegen aan een hofje, op 
ca. 257 m2. Inhoud ca. 360 m3. O.a. moderne keuken, ruime woonkamer, 3 slaapkamers, ruime badkamer en diepe 
tuin. De berging is tevens geschikt als hobby- of werkruimte aan huis. 
Vraagprijs € 199.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Geerakker 24:  
Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op 219 m2. Inhoud ca. 450 
m3. O.a. L-vormige woonkamer, eetkeuken, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en een vaste trap naar 2e 
verdieping. Achtertuin op het zuidoosten. Ruime oprit voor meerdere auto’s. 
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.   

 

Made 
Olmenpad 20: 
Goed onderhouden, uitgebouwde, 2-o-1 kapwoning met ruime berging, afsluitbare carport en achterom, op 176 m2. 
Inhoud ca. 390 m3. O.a. Moderne keuken (anno 2010), 2 slaapkamers (meerdere mogelijk), vaste  trap naar 2e 
verdieping, onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuidoosten met overkapping. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 

 

Made 
Valkenbergstraat 13: 
Uitgebouwde, verrassend ruime, karakteristiek vrijstaand woning met berging, gelegen nabij het centrum van Made, 
op 245 m2. Inhoud ca. 475 m3. O.a. L-vormige woonkamer, kelder, woonkeuken, bijkeuken,  slaapkamer op begane 
grond, eerste verdieping 2 slaapkamers en grote badkamer. Onderhoudsvriendelijke achtertuin op zuidwesten. 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 

 

Made 
Nieuwstraat 65: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met grote garage, op 183 m2, gelegen nabij het centrum van Made. Inhoud ca. 
440 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer, open keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, moderne badkamer, grote open 
zolder met dakkapel (4e slaapkamer mogelijk), onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 259.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Vlasselt 3: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met uitgebouwde garage/berging, op 371 m2. Inhoud ca. 380 m3. O.a. Z- 
vormige woonkamer, moderne keuken (anno 2012), totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer, fraai aangelegde 
tuin met achterom. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 279.000,-- k.k. 

 

Terheijden 
Abtslaan 3: 
Mooi gelegen, zeer ruime, 2-o-1 kapwoning met vrijstaande garage/berging, op 250 m2. Inhoud ca. 500 m3! De 
woning is gunstig gelegen nabij een basisschool en de centrumvoorzieningen. O.a. L-vormige ruime woonkamer, 
open keuken, totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer, veel bergruimte en onderhoudsvriendelijke achtertuin. 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

Made 
Nieuwstraat 82: 
Goed onderhouden, vrijstaande woning met berging en afsluitbare carport, op 221 m2. Inhoud ca. 395 m3. Gelegen 
nabij het centrum van Made. O.a. L-vormige woonkamer met fraaie natuurstenen schouw, woonkeuken, bijkeuken, 
3 slaapkamers, riante badkamer, fraai aangelegde tuin met achterom. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 285.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Hoevenseweg 16: NIEUW 
Prachtig gerenoveerd, karakteristiek woonhuis met 2 bergingen en eigen oprit, op 622 m2. Inhoud ca. 400 m3. 
Oorspronkelijk bouwjaar 1806. O.a. sfeervolle woonkamer, grote woonkeuken, 2 slaapkamers, ruime badkamer, 
fraai aangelegde tuin en vrij uitzicht aan de voorzijde. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 365.000,-- k.k. 

 

Den Hout 
Herstraat 1a: 
Mooi gelegen, zeer ruime 2-o-1 kapwoning met kantoor-/hobbyruimte, brede oprit, grote berging en fraaie veranda, 
op 444 m2. Inhoud ca. 960 m3! O.a. ruime L-vormige woonkamer, woonkeuken, 4 slaapkamers (5 mogelijk), ruime 
badkamer, recent aangelegde tuin met achterom. Ideale woning voor combinatie wonen/werken aan huis. 
Vraagprijs € 379.000,-- k.k. nieuwe prijs 

 

Hooge Zwaluwe 
Kerkdijk 22: NIEUW 
Goed onderhouden, karakteristieke, vrijstaande dijkwoning met berging, overkapping, carport en tweede ruime oprit, 
op 355 m2. Inhoud ca. 560 m3. De woning is compleet gerenoveerd met behoudt van authentieke details. O.a. ruime 
sfeervolle woonkamer, moderne keuken, 2 moderne badkamers, 3 slaapkamers. Mogelijkheid tot bouwen garage. 
Vraagprijs € 379.000,-- k.k. 

 

Terheijden 
Koningsveld 31:  
Riante, onder architectuur gebouwde twee onder een kapwoning met garage en grote berging. Gelegen op 564 m2. 
Inhoud ca. 860 m3. O.a. grote woonkamer, semi-open keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, 
riante tuin op het zuiden en een ruime vrijstaande berging (uitermate geschikt als werk- of hobbyruimte). 
Vraagprijs € 497.000,-- k.k. 
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VERANDERINGEN SPOEDEISENDE HULP

Op dit moment komen er per jaar ongeveer 12.000 mensen 
naar de Spoedeisende Hulp (SEH) aan de Molengracht in Breda 
zonder verwijzing van de huisarts. Zij werden tot nu toe alle-
maal geholpen. 
Op aandringen van de minister en de zorgverzekeraars is daar 
per 1 juni verandering in gekomen. Mensen die zich nu zonder 
verwijzing van de huisarts melden, worden terugverwezen naar 
de huisarts (tijdens kantooruren) of de huisartsenpost. De pa-
tient  die zonder verwijzing toch op de SEH wordt geholpen,  
kost dit minimaal het eigen risico. De zorgverzekeraar kan bo-
vendien besluiten de zorgkosten helemaal niet te vergoeden. 
Naast het eigen risico betaalt de patient dan de hele rekening 
zelf.

KOM KIJKEN EN SPELEN 
samen met uw kind
 

ESKADEE heeft 4 peuterspeelgroepen 
(De Madelief in Made, De Brakken-
soos in  Terheijden en in Wagenberg 
en Bellabling in Hooge Zwaluwe). 
Op vrijdagochtend 26 juni 2015  
van 10.30 – 11.30 uur houden alle 4 
peuterspeelgroepen een kijk- en doe 
mee-ochtend. Op deze ochtend bent 
u van harte welkom om een kijkje te 
nemen samen met uw kind en vertellen wij u graag over alle 
mogelijkheden. Een ideale kans om kennis te maken en de sfeer 
te proeven van de peuterspeelgroep. Ook krijgt u een uitgebreid 
informatiepakket en kunt u uw kind vanaf 1,5 jaar meteen gratis 
inschrijven. Dat is wel zo handig!
Peuters leren veel in Peuterspeelgroepen ESKADEE

Jonge kinderen zijn volop in 
ontwikkeling en leren elke dag. 
Een kind groeit en ontwikkelt 
zich door te spelen en te ont-
dekken. Dat kan bij uitstek op 
de peuterspeelgroep, speciaal 
voor jonge kinderen van 2 tot 
4 jaar.  Twee, drie of vier dagde-
len per week kunnen peuters 
komen spelen, ouders kunnen 
kiezen uit verschillende combi-
natiedagdelen. Kom ook spelen-
derwijs ontwikkelen!

Een prima voorbereiding op de basisschool
De peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) is dé plek 
voor peuters vanaf 2 tot 4 jaar. Kinderen leren spelenderwijs 
omgaan met andere peuters. Samen knutselen, samen eten en 
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drinken, samen spelen en zingen en samen woordjes leren met 
handpop Puk.  Volop te beleven en ontwikkelen! Een belangrijk 
uitgangspunt is dat elke peuter uniek is en zich ontwikkelt op 
zijn /haar manier en in zijn/haar eigen tempo. 
Nauwe samenwerking met de basisschool
De peutergroep sluit goed aan bij de activiteiten van de basis-
school. Er wordt actief gewerkt met het programma Uk&Puk, 
waarbij activiteiten aangeboden worden die de spraak- en taal-
vaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en 
zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Dit alles op speelse manier 
en met ondersteuning van pop Puk! Zo wordt de stap naar de 
basisschool kleiner en maken kinderen een goede soepele start 
op school. 
Vroeg en voorschoolse educatie, ook geborgd bij de 

Peuterspeelgroep 
Ieder kind verdient een goede 
start op de basisschool. Kinde-
ren die extra ondersteuning en 
stimulering in hun (taal)ontwik-
keling kunnen gebruiken, komen 
in aanmerking voor extra gesub-
sidieerde dagdelen. De doorver-
wijzing loopt via het consultatie-
bureau, waarmee ESKADEE nauw 
samenwerkt. 

Opvangkosten vanaf € 0,62 per uur door tegemoetko-
ming in kosten via  Wet Kinderopvang
Ouders die werken of studeren vallen onder de Wet Kinder-
opvang. Wist u dat, als u valt onder de Wet Kinderopvang, de 
netto uurprijs al mogelijk is vanaf 0,62 euro per uur (bij een 
gezinsinkomen van € 17.000,-)? Dus waarschijnlijk veel lager dan 
u had gedacht. Ouders die niet werken en/of studeren betalen 
de reguliere bijdrage; deze bijdrage wordt aangevuld met ge-
meentelijke subsidie. 
Locaties Open Kijkochtend 26 juni 10.30-11.30 uur: 
Peuterspeelgroep Brakkensoos, Abtslaan 15a, 4844 SL  Ter-
heijden, 076 - 593 47151
Peuterspeelgroep  Brakkensoos,  Van den Elsenplein 17, 4845 EB  
Wagenberg, 06 - 28833363
Peuterspeelgroep Madelief, Kerkstraat 10, 4921 BB Made, 0162 
- 67 0977
Peuterspeelzaal Bellabling, Burg. Godwaldstraat 2, 4927 BB  
Hooge Zwaluwe, 0168 - 483004
Alvast meer weten?
Voor meer informatie kunt u een uitge-
breid informatiepakket aanvragen, surf 
naar www.eskadee.nl of bel met ons 
Centraal Bureau 0162 – 68 6179. Wij 
helpen u graag!

LEUKE ZOMERSE 
VRIJWILLIGERSKLUSSEN

De zomer kan een prima periode  zijn om 
eens een keer op een andere manier je 
vrije tijd door te brengen. Heb je er wel 
eens aan gedacht om juist in die vakan-
tietijd vrijwilligerswerk te doen? Vrijwilli-
gersorganisaties hebben in de zomerpe-
riode leuke en soms andere activiteiten. 

Ook zijn er in deze tijd vaste vrijwilligers op vakantie en is het 
fijn als er extra vrijwilligers zijn.  Korte vakantieklussen dus. 
Enkele voorbeelden lees je hieronder. Zit jouw ideale vakantie-
vrijwilligerswerk er niet tussen en wil je wel graag iets doen:  VIP 

Uit een
  goed nestJ Uit een

  goed nest

JaapRasenbergBouw.nl

  goed nestJ
Bouwen aan de toekomst

 
 
 
 
                     
        

KIJKOCHTEND 
VRIJDAG  

26 juni 2015 
10.30 – 11.30  
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denkt graag met je mee, neem gerust contact op, er zijn volop 
mogelijkheden.
Een vakantiekok: 
Lekkere maaltijden maken met verse groenten uit eigen tuin 
voor en met bezoekers van de Zorgboerderij.
Medewerker Biesbosch Challenge:
Meewerken met het jaarlijkse evenement Biesbosch Challenge, 
een sportief-actief evenement op 6 september in Drimmelen. 
Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf zijn er heel veel 
verschillende taken en werkzaamheden: begeleiders bij de 
sportactiviteiten, juryleden, verkeersregelaars, gastheer of -vrou-
wen, mensen die willen flyeren of hand- en spandiensten willen 
doen. Met z’n allen maak je er een bijzonder evenement van.
Zomerklusser en/of activiteitenbegeleider (3284):
De zomertijd is de tijd voor een opknapbeurt, zo ook bij Prisma 
Jozefhof (een plek waar mensen met een verstandelijke beper-
king wonen). Zij hebben de volgende klussen en activiteiten die 
ze deze zomer willen doen, waarvan sommige samen met de 
bewoners:
•	Jeu de boulesbaan in de tuin gebruiksklaar maken
•	Jeu de boulestoernooi houden met bewoners en evt. buurt
•	Moestuin maken en onderhouden met bewoners
•	BBQ en buitenspeldag organiseren
•	Achtertuin opknappen en leuk aankleden
•	Washokken poetsen van de appartementen
Zomervermaak:
Zomervermaak organiseert in de zomerperiode activiteiten 
voor ouderen die zelfstandig wonen. Vrijwilligers organiseren 
uitstapjes en activiteiten zoals een picknick op een boerderij of 
varen met een rondvaartboot.
Wandelmaatje: 
Houd je van wandelen? En vind je het gezellig om dan ook ie-
mand mee te nemen die dit niet alleen kan,  bijvoorbeeld men-
sen die wat minder goed kunnen lopen, of rolstoelafhankelijk 
zijn? Vooral in de zomer willen deze mensen ook graag naar 
buiten. Je kunt voor hen de zomerperiode extra fijn maken. 
Een ‘vrije tijds-maatje’ voor mensen met een verstan-
delijke beperking:
Heerlijk in de zomer gezellige activiteiten doen:  winkelen, 
terrasje nemen, stukje fietsen, er op uit. Mensen met een ver-
standelijke beperking hebben vaak een klein netwerk, zij willen 
gezellige activiteiten doen en kunnen dit niet alleen.  Wil je mee-
helpen hen een fijne zomer te bezorgen? 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met VIP via 0162 
451894 of vip@swodrimmelen.nl.
Rectificatie:  de vacature voor een pianist voor de Anthony 
Singers is inmiddels ingevuld en gesloten.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten  van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige me-
dedeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar pu-
blicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Feestweekend HZ ’75
De Hooge Zwaluwse voetbal-
vereniging bestond veertig jaar 
en dat werd uitbundig gevierd. 
Op vrijdagavond werd het 



11

nieuwe clublied luidkeels gezongen tijdens de reünie van leden 
en oud-leden. Op zaterdag was het de beurt aan de jeugd.  Voet-
balwedstrijdjes en de zeskamp zorgden voor veel plezier. Na het 
uitverkochte feest op zaterdag konden de krachten weer op peil 
worden gebracht tijdens het dorpsontbijt. Daarna moesten de 
volwassenen aan de bak tijdens een zeskamp. Jammer dat het 
weer niet echt meezat, maar….. het was een geweldig feest. Een 
impressie is natuurlijk te zien bij Omroep Drimmelen.
I Love  Traaie

Het zit er al weer op!  Voor de 
derde keer werd in Terheijden 
het hele weekend feest gevierd 
tijdens het jaarlijkse evenement 
‘I Love Traaie’. Op vrijdagavond 
werden de lopers van de Traai-
se Kuierdagen feestelijk inge-

haald in de festivaltent op de Kleine Schans. Zaterdag werd er 
de hele dag beachvolleybal gespeeld, waarna de dorst gelest kon 
worden tijdens de feestavond in de tent. De zondag startte met 
een ontbijt in Mediterraanse sferen. Niet alleen lieten de be-
zoekers zich het ontbijt goed 
smaken, maar er werd ook 
volop genoten van de muzikale 
omlijsting van Harmonie Ter-
heijden. Daarna werd de tent 
vliegensvlug omgebouwd  voor 
de Fair. Gezellig de kraampjes 
bekijken en tussendoor genieten van de optredens van de Two 
Wieners en de jonge dansers van Fuse.  Veel kijkplezier met het 
verslag dat wij maakten!
Top 100 Made
De dertiende editie van de Top 100 Made Live zit er al weer op.  
Op 23 mei was het opnieuw een feest van herkenning. De 100 
hits die de 6 regionale coverbands speelden, werden luidkeels 
meegezongen en het bier vloeide rijkelijk. Het muziekfeest trekt 
ieder jaar ongeveer 3000 bezoekers en de meesten komen er al 
jaren.  Omroep Drimmelen was er ook weer bij en maakte een 
special over dit evenement, die in augustus zal worden uitgezon-
den. Nu alvast een voorproefje!
Biesboschwandeling 2015
Op 19 april vond de jaarlijkse Biesboschwandeling plaats. Het 
was weer een schitterende vaar- en wandeldag. Na een mooie 
vaartocht van ruim een uur startten de wandelroutes in de Hol-
landse Biesbosch en werd een gedeelte van het beroemde Floris 
V pad afgelegd. Na een oversteek met een vaarpontje ging de 
wandeling verder in de Brabantse Biesbosch.  Van daaruit ver-
trok de boot weer terug naar het gezellige Drimmelen.  Ad van 
Dongen ging mee en maakte een verslag. 
Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij de 
gemeente. Hierbij komt onder meer de Website Sociaal Wijzer 
Drimmelen aan de orde en het Onderhoud van de ecologische 
bermen en linthagen. Namens burgemeester Gert de Kok, die 
helaas verhinderd was, gaf zij ook een toelichting op de crimina-
liteitscijfers in onze gemeente, brandpreventie en  Alert Drim-
melen.

KEURING  VERLENGING RIJBEWIJS

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 23 juli 
in De Mayboom, Kerkstraat 10 te Made. Tarief: Senioren € 35,-
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en € 52,- voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.  Voor informatie 
en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke 
afsprakenbureau van Regelzorg  Rijbewijskeuringen:  088- 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan ook via www.regelzorg.nl

GRATIS E-BOOKS MET DE  VAKANTIEBIEB

Of je nu op vakantie gaat of thuis 
blijft: in de VakantieBieb-app vind 
je een leuk leespakket voor het 
hele gezin. De e-books in de app 

zijn door zowel leden als 
niet-leden van de Biblio-
theek  van 1 juni tot en met 
31 augustus 2015 te lezen. 
De  VakantieBieb-app is via 
de App Store en Google 
Play Store te downloaden 
op tablet en smartphone. 
Maand van het Spannende Boek
Omdat juni de Maand van het Spannende Boek is staan er nu 
al diverse spannende boeken voor volwassenen in de  Vakantie-
Bieb: De Aanslag van David Baldacci,  Als Padden Schreeuwen 
van Lieneke  Dijkzeul, In Mijn Bloed van Lisa Unger en Drift van 
Marion Pauw.
Titels voor jongeren

De VakantieBieb heeft ook 
nu weer grappige, avon-
tuurlijke en spannende 
boeken. Een leuke collectie 
met voor elk wat wils. Kin-
deren in de leeftijd van 6-9 
jaar kunnen bijvoorbeeld 
Dolfje Weerwolfje lezen 
van Paul van Loon of Botel 

Bibalo van  Vivian den Hollander.  Voor kinderen tussen 9-12 jaar 
is er o.a. Mees Kees van Mirjam Oldenhave of  De Grijze Jager, 
de ruïnes van Gorlan van John Flanagan. Ook voor jongeren 
ouder dan 12 jaar staan leuke boeken klaar.
Volledig leespakket in  VakantieBieb
Vanaf 1 juli voegt de Bibliotheek romans, taalgidsen en tijd-
schriften aan het pakket toe. Dan is het totale leespakket gra-
tis en voor iedereen beschikbaar. In voorgaande jaren maakten 
345.000 mensen gebruik van de  VakantieBieb en downloaden zij 
in totaal 2,5 miljoenen books. Meer informatie: 
www.vakantiebieb.nl

MANNEN MET GOUDEN HANDEN
Wist U dat?

Bij het onderhoud van onze Antonius 
Abt komt heel wat kijken. Sinds vele ja-
ren beschikt de Abt over een groep en-
thousiaste vrijwilligers die hun vak ver-
staan. Ze noemen zich de WOK-groep: 
Werkgroep Onderhoud Kerk. Deze ke-
rels zijn van alle markten thuis. Zo zijn 
er een timmerman, twee bouwkundigen, 
een elektricien, een schilder en 2 jonge-
re reservekrachten, kortom mannen van 
goud en met gouden handen.  Wat 

hun ogen zien, kunnen hun handen maken. De gemiddelde leef-
tijd van deze mannen is 75 jaar. En 1x per 2 weken gaan ze 
onvermoeibaar aan de slag.  U begrijpt het al: zij verrichten al-
lerhande klussen, teveel om hier te benoemen,  waardoor de 
Abt binnen en buiten goed wordt onderhouden. Ondersteund 
door de gelden van onze Stichting kunnen zij de klussen, welke 
vooraf door “Monumentenwacht Brabant” in het inspectierap-
port worden aangegeven, klaren. De professionele aanpak van 
de groep valt op en ze houden ook uitgebreid en gedetailleerd 
bij wat er zoal wordt gedaan. Ze beschikken over een dagboek 
en een uitgebreide documentatie met foto’s, zodat  hun gedane 
werk wordt vastgelegd voor het nageslacht.
Ook willen wij u niet onthouden dat Harrie Bruijns er wekelijks 
voor zorgt dat  Terheijden bij de tijd is!! Harry klimt elke week 
in de toren om de klokken op te draaien.
Om de voortgang van de WOK-groep te garanderen zijn er 
vooral ook jongeren nodig.  Wij hopen dat wij u hebben kunnen 
prikkelen om ook vrijwilliger te worden bij de  WOK-groep, 
zodat u uw kennis en kunde kunt delen voor het behoud van het 
gebouw Antonius Abt in uw dorp. Aarzel niet en neem contact 
op met Leo  Vermeulen, 076-5933214 of reageer via ons e-mail-
adres stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.
De grote klussen moeten echter worden gedaan door een aan-
nemer. Hoogste  prioriteit is nu de toren van de kerk. Hiervoor 
moet een enorme steiger worden gebouwd en er moet groot 
onderhoud worden gepleegd. 
Dankzij donaties van De  Vrienden van de Abt en de inzet van 
de vele vrijwilligers is er al een mooi bedrag bij elkaar. Maar dit  
is nog niet genoeg en wij  kunnen alle steun goed gebruiken. 
Nog geen Vriend? Dat kan altijd... Ons rekeningnummer is NL-
03RABO0142830658.  Voor informatie over onze Stichting kunt 
u terecht op de internetsite www.behouddeantoniusabt.nl.
Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt 
Terheijden.
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UITGAAN

TRAAIERIE 2015

Hierbij treft u alweer de derde foto aan voor de  Traaise variant 
van Get the Picture. De vierde en tevens laatste foto kunt u 
vinden aanstaande zondag in de stand van de Harmonie  Ter-
heijden op de jaarlijkse Traaierie. 
Kom niet alleen naar het kraampje van de Harmonie om de uit-
slag van Get the Picture in te leveren, maar waag gelijk een gokje 
aan de roulettetafel. Maak hiermee kans op gratis toegangsti-
ckets of kortingsbonnen voor ‘A Night at  Vegas’. Dit wordt door 
de harmonie georga-
niseerd van 20 tot 
en met 22 november 
2015 in de Cour.  
Ook dit jaar kunt u 
weer op de Traaierie 
terecht voor een lek-
ker koud pilsje, een 
vers gerookte zalm-
moot of een spette-
rend optreden van 
o.a. dansschool Fuse. 
Houdt voor het laat-
ste nieuws de Face-
bookpagina Traaierie 
in de gaten.  Wij zien 
u allen graag op zon-
dag vanaf 11.00 uur 
op de Traaierie! 

 ’VAKANTIEBORRELCONCERT’ 
MET REDBAND EN WELLDUNN 
Locatie: Thuis aan het Water / Aanvang 15.00 uur
 

Op 28 juni luiden we de vakantie in met een  muzikaal ‘Vakan-
tieborrelconcert’. Twee lokale bands zullen die middag op het 
terras van Café Ons Thuis optreden met vele cover-hits van de 
jaren 60/70 tot aan heden. 
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WellDunn kan terugkijken op het succesvolle optreden van 
vorig  jaar,  toen de band het terras van Ons  Thuis opende. 
Honderden mensen kwamen af op deze prachtige nieuwe lo-
catie en genoten van de muzikale klanken van deze bekende 
Traaise Classic Rockband. 
De band  bestaat deze middag uit Jack (mondharp),  Joes (zang 
en slaggitaar), Henk (sologitaar), Kees (drums), Marthin (bas, vas-
te bassist Jacques is al op vakantie) en natuurlijk onze prachtige 
en talentvolle zangeres Joyce. 
De Redband is geen onbekende in Traaie met diverse optre-
dens zoals op de Traaierie, de Feesttent Oranjeplein, de Traaise 
Muziekdagen en de Oldtimer-dagen! Zoals het soms gaat zijn er 
wat verschuivingen in zowel de bezetting als het repertoire! De 
Redband heeft nu zes bevlogen muzikanten en speelt zowel ste-
vige en gevoelige nummers als meezingers van oude als ook re-
cente tijden! De band  bestaat uit Ben (sologitaar),  Alex (slaggi-
taar), Bart (basgitaar), Jos (keyboards), Mike (drums), Cor (zang).  
WellDunn zal net als Redband twee sets ten gehore brengen en 
vanzelfsprekend wordt er ook nog wel iets samen gedaan. Het 
belooft een prachtig begin te worden van de vakantieperiode. 
Genietend van een drankje en hapje, muzikaal verwend door 
WellDunn en Redband en  dat op de mooiste locatie van  
Traaie!!! Wat wil de mens nog meer? Be There!
Namens de Redband en  WellDunn, Cor  Vissers en Arnold  Vel-
ders.

DAPPERE NOOR  TOUR

In café De Zevende Hemel treden in het kader van de Dap-
pere Noor Tour op zaterdag 27 juni vanaf 19.00 uur diverse 
artiesten en bands uit de gemeente Drimmelen op. 
Anders dan u van ons gewend bent:  we vragen € 5,- entreegeld. 
Dit komt geheel ten goede aan de stichting Dappere Noor. 

Vanaf 19.00 uur / entree €5

Hoofdstraat 20
4844 CE Terheijden

Don’t miss it!
27 juni 2015LIVE

MUSIC

I Ambeua I Backdraft I
I Signori della musica I

I Mixt up I Nikky I
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SPORT

T.C.V.  DE SCHRAANSERS : 
“WE  ZETTENUM OP DE KAORT  TIJDENS 
DE  TRAAIERIE”

Wie denkt dat de Schraansers alleen in 
het carnavalsseizoen actief zijn, heeft 
het mis; ook met de  Traaierie zijn wij 
present! Op zondag 21 juni richten we 
ons standje weer in en gaan we er van-
uit dat jullie eens gezellig een praatje 
komen maken.  Want ook in de zomer 
hebben we het graag over carnaval. 
Geheel op ons nieuwe motto voor het 
seizoen 2015-2016:  ‘We Zettenum op 

de kaort’ hebben we leuke activiteiten bedacht waar we jullie 
van harte voor uitnodigen om mee te doen. Enig idee hoe op de 
kaort van Brabant de plaatsnamen heten met Carnaval? Bezoek 
ons kraampje en als jij kunt raden hoe een bepaalde plaats heet 
met carnaval win je misschien wel een ludiek prijsje! Ook kun 
je met de Traaierie bij ons een kaartje komen leggen, en niet 
zomaar een kaartje….!! Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? 
We zien jullie graag op de Traaierie en dan Zettewumsaome op 
de kaort! 
Met Traaise en carnavaleske groet: De Schraansers.

CLUBKASACTIE EN GALERIE HOPPEN 
TIJDENS  DE  TRAAIERIE

Ook wij als Stichting Behoud Antonius Abt deden mee met de 
Rabobank Clubkasactie.  Wij waren dan ook erg verheugd en blij 
te mogen vernemen dat er in zo’n groten getale op ons is ge-

stemd. Dit geeft aan dat velen 
met ons voor het Behoud van 
het gebouw de Abt zijn in Ter-
heijden. Het mooie bedrag van 
€ 426,- is hierdoor bij elkaar 
gestemd. Wij danken u en de 
Rabobank hartelijk voor deze 

mooie donatie. Zoals u elders in dit blad kunt lezen wordt er 
met de gelden ook daadwerkelijk gewerkt aan het onderhoud 
van de kerk. 
Tijdens de Traaierie zondag 21 juni 2015 zullen wij aanwezig 
zijn  met een kraam.  In de kerk zal er wederom een tentoon-
stelling met kunst van amateurkunstenaars uit ons dorp te zien 
zijn. Ook zullen de foto’s van Marc van Kessel over en van  Ter-
heijden worden getoond. U bent  die dag van harte welkom en 
kunt via de hoofdingang binnenhoppen van 11.00 uur tot 17.00 
uur om de diverse kunstuitingen te bekijken.

JAZZ HIGH SWALLOW
Weer lekker swingen in Hooge Zwaluwe

Zaterdag 20 juni is het weer zo ver!  ToonArt organiseert 
dan voor de negende keer een jazz-middag in Hooge Zwaluwe. 
Deze keer zijn wij weer te vinden op het Raadpleintje (bij Raad-
huisstraat nummer 5).
Het belooft weer een swingende middag te worden door de 
Wagenbergse formatie Djazzkefet (zie www.djazzkefet.nl). Deze 
band, met 16 ervaren muzikanten en een zangeres, zal u van 
15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur vermaken met een keur van 
instrumentale en vocale nummers. Zij traden in het verleden 
al op in ons dorp en hebben een breed repertoire.  Djazzke-
fet staat onder leiding van de Belgische dirigent en trompettist 
Koen Minnaert.  Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor het 

smeren van ieders kelen. Deze keer door Paul Reniers van de 
Zonzeel. De toegang is geheel gratis.
Neem gerust uw buren, vrienden of familie mee.  Wij zien u 
graag op zaterdag 20 juni weer aan het Raadhuisplein! 
Namens ToonArt (zie www.toonart.nl)

DE KLEINE SCHANS EN DE MOLEN DE 
AREND IN  TERHEIJDEN

Heeft u altijd al eens de geschiedenis van de kleine Schans willen 
weten of de molen aan de binnenkant willen bekijken? Op de 
dinsdagen 14 en 28 juli kunt u onder leiding van een gids een 
rondleiding krijgen. Start bij de Kiosk aan de haven in  Terheijden 
met een bakje koffie en warm appelgebak met slagroom. Kosten 
€ 7,50 waarvan een gedeelte bestemd is voor het behoud van 
de molen.
U kunt zich aanmelden bij de Kiosk.  Vertrektijden zijn 11.00 uur, 
13.30 uur en 15.00 uur.  U kunt zich van tevoren telefonisch aan-
melden bij onze gids 06-81409131. Het gaat door bij minimaal 6 
personen. Heeft u zelf al een groep bij elkaar, dan is een andere 
datum en tijd ook mogelijk. 

KARATEKA MELISSA BROEKMAN 
BEHAALT 4e DAN K.B.N.

Melissa Broekman, lid van Karatevereniging  
Terheijden, heeft op 11 mei j.l. in Lunteren 
met succes haar 4e dan Shotokan kara-
te behaald bij Karate do bond Nederland. 
Melissa heeft een pracht van een examen 
afgelegd. Bij een 4e dan en hoger moet de 
examenkandidaat het examen zelf samen 
stellen.  Met een partner laat  zij dit zien op 
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het examen.  De lat ligt erg hoog en de examinatoren kijken of 
het tot in de puntjes klopt. Dit vergt veel voorbereidingen en 
trainingen samen met een door haar gekozen partner. Melissa 
heeft dit op een voortreffelijke wijze gedaan samen met haar 
partner Sensei Kevin  Vervoort.  Vanaf deze dag  mag  Melis-
sa zichzelf de jongste 4e dan houder noemen bij de KBN. Het 
bestuur en leden van Karatevereniging Terheijden zijn dan ook 
heel erg trots dat Melissa deze mijlpaal heeft bereikt. Info over 
Karatevereniging  Terheijden:  www.karate.nl  of 0652848378.

POSTDUIVEN HEBBEN LAST  VAN 
SLECHT  VOORJAAR

Op zaterdag 30 mei was het weer nog niet wat je er eind mei 
van hoopt. Gelukkig konden de duiven wel gelost worden en 
tussen de regenbuien door hun weg naar huis vinden.  De duiven 
werden gelost op 430 kilometer afstand,  in de Franse plaats 
Fontenay sur Eure. Met een kleine 90 km per uur kwamen ze 
naar huis. De eerste prijs was wederom voor de combinatie Ad 
Willemse en Mari Dudok. Er lijkt ook dit jaar weer geen maat 
op te staan.  Verder wordt de top van de uitslag vooral bepaald 
door de combinatie  Ad en Jack van Dongen met prijzen 3 t/m 6. 
Ook zien we Marc en Arantxa Geleijns en Jaap Rasenberg weer 
in de top 10 staan!
Zaterdag 6 juni waren er twee vluchten. Helaas kon vanwege 
het slechte weer in Midden-Frankrijk de vlucht vanuit Argen-
ton (610 kilometer) niet op zaterdag gelost worden. Dit werd 
op zondag een prachtige vlucht. Op zaterdag kon wel de vlucht 
vanuit Creil los en hierop wederom een mooie eerste en twee-
de plaats voor de combinatie Willemse-Dudok en dat met de 
bovenste twee van de lijst (de combinatie had dus ook nog goed 
gezien welke duiven als eerste zouden arriveren).
Op zondag 7 juni waren het opnieuw Ad  Willemse en Mari Du-
dok die met hun 2014-3429638 een schitterende eerste plaats 
wisten te behalen (dit maal voor de rode 222 doffer van de 
combinatie Hanegraaf welke als tweede werd geklasseerd). De 
duif van de combinatie Willemse-Dudok was tevens de snelste 
duif van heel de gemeente Drimmelen en ook in de regio was 
dit een hele vroege duif. Er staat dit jaar geen maat op deze 
Wagenbergse/Terheijdense combinatie. Grote klasse hoe Ad en 
Mari hun duiven weten te verzorgen en te motiveren om snel 
naar huis te komen.

Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten, zie onderstaand 
overzicht:
Fontenay sur Eure, 30 mei 2015 - 114 duiven in concours: 1, 9, 10 
Comb.  Willemse-Dudok, 2 Laura van Dongen, 3, 4, 5, 6 Comb. 
Van Dongen, 7 Marc en Arantxa Geleijns, 8 Jaap Rasenberg.
Creil, 6 juni 2015 -111 duiven in concours: 1, 2, 10 Comb.  Wil-
lemse-Dudok, 3, 5, 6 Laura van Dongen (met slechts 4 duiven 
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mee), 4, 7, 9 Comb.  Van Dongen, 8 Jaap Rasenberg.
Argenton, 6 juni 2015 - 88 duiven in concours: 1, 4, 5, 10 Comb. 
Willemse-Dudok, 2, 9 Comb. Hanegraaf, 3, 6, 7, 8 Bas  Vervuren. 

HET DRIMMELS KAMPIOENSCHAP

De 1ste  wedstrijd   van   het  Drimmels  Kampioenschap heeft 
op zaterdag 6 juni plaatsgevonden. Zoals zo vaak bij  het vissen  
gebeurt, was  het voor de een ’n euforie en voor de ander een 
deceptie.
De organisatie had zich al om 11.30 uur geïnstalleerd op een stra-
tegisch opgestelde locatie binnen café De Buren.  Plattegronden 
van de visstekken van de Schans waren op diverse plaatsen in het 
café opgehangen.  De inschrijving werd door Leo van Geel en 
Dennis Dieduksman verzorgd.  Tiny van Geel en Wim Mertens  
waren vertrokken naar de Schans om daar de nummerbordjes 
van de visstekken aan te brengen.  Deze beide leden van de 
werkgroep gingen op pad met 50 bordjes.  Uiteindelijk hebben 
zij er 49 geplaatst.  In een goede ambiance in café De Buren drup-
pelden de vissers vanaf 12.00 uur binnen. Het was dan wel qua 
temperatuur een stuk minder dan de dag ervoor, maar om aan 
de waterkant te zitten was dit weer een heel stuk aangenamer.  
Uiteindelijk hebben 34 vissers zich aangemeld,  waarvan een 
3-tal te kennen had gegeven dat zij de 1ste wedstrijd verstek 
moesten laten gaan. 

Het deelnemersveld bestond uit vissers van De Baroniesche 
Hengelaars uit Breda, De Sportvissers en G.I.V.U. uit  Ter-
heijden,  E.S.O.X. uit Lage Zwaluwe, E.M.V./de Brasem uit Made 
en S.I.O.G. uit  Wagenberg. 
Voorafgaande aan de loting gaf Leo van Geel nog enige uitleg, 
stelde de 2 controleurs, Ben Kruizinga en  Ton  Weterings,  voor 
en vroeg eenieder om hen het werk zo makkelijk mogelijk te 
maken. Elke visser werd de wedstrijdkaart en een reglement 
overhandigd. Om iets na 13.00 uur werd aangevangen met het 
loten van de visstekken.  Toch best een spannend gebeuren: loot 
ik een goede of een mindere stek? 
Na de loting snel op weg naar de visstek om de hengel(s) in ge-
reedheid te brengen en alvast de visdiepte te peilen.  Het goed 
peilen is vaak bepalend of er wat gevangen gaat worden of niet.  
Ook moet er een keus gemaakt worden: ga ik meteen op 11 
meter zitten, of blijf ik iets dichterbij?



21

POLITIEK

Om 14.00 uur werd het aanvangssignaal gegeven en mocht 
men het voer op de gewenst afstand in het water wer-
pen. De dobber met de beaasde haak lag al in het water. 
Regelmatig werd men op de hoogte gehouden door be-
langstellende kijkers hoe het bij andere vissers er aan 
toe ging. Er waren blijkbaar al enkele brasems binnen ge-
haald. Het toernooi wordt gevist op lengte en een flin-
ke vis van over de 50 cm is natuurlijk mooi meegenomen, 
maar de kenner weet dat vele kleintjes het vaak beter doen. 
Om 17.00 uur werd het eindsignaal geblazen en konden de le-
den van de werkgroep gaan meten.
Deze eerste confrontatie van in totaliteit 2 wedstrijden gaf het 
volgende resultaat:
1. Henk Kokke (948 cm) - 2. Jan van Meer (634) - 3.  Walter 
van Meel (433) - 4. Ben de Wijs (324) - 5. Corné van Gils (157) 
- 6. Leo van Geel (147) - 7. Cees den Otter (130) - 8. Johan 
Baremans (127) - 9. Wim Fens (94) - 10. Jeroen Kruizinga (71) 
- 11. Kees van der Veeke (57) - 12. Frans Avontuur (54) - 13. 

Toon van Meer (53) - 14. Piet Vermeulen (44) - 15. Jacque-
line van Hummel (38) - 16. Joop van Kempen (32) - 17. An-
ton Michielsen (31) - 18. Adam van den Draaij (26) - 19. Tiny 
van Geel (26) - 20. Rinus Havermans (24) - 21. Jan van Gool 
(19) - 22. Dennis Dieduksman (17) - 23. Bert Schippers (3).  
De volgende deelnemers hebben nog geen score kunnen laten 
noteren: Willem Brughem, Jos van Gils, Wim Mertens, Huub 
Romgens, Sjaak van Steenderen, Jan Vos, Bernard de Wijs en 
Tommy van de Zanden.
Op zaterdag 4 juli volgt de 2e ontmoeting, waaraan we dan in 
ieder geval met 34 deelnemers deel hopen te nemen. Maar de 
organisatie stelt ook nieuwe deelnemers nog in de gelegenheid 
om deel te nemen en een gooi te doen naar het Drimmels Kam-
pioenschap 2015.  Dit kan dan weer vanaf 12.00 uur in café De 
Buren aan de Markstraat 16A in  Terheijden.
Na het meten van de gevangen vis op 4 juli wordt dan bepaald 
wie er uiteindelijk, over 1 of 2 wedstrijden genomen,  zich de 
kampioen 2015 mag gaan noemen. 
De prijsuitreiking zal dan rond 18.00 uur plaatsvinden in café 
De Buren.
De organiserende hengelsportverenigingen,  
hsv De Sportvissers en hsv Gezelligheid In Vrije Uren.

LIJST HARRY BAKKER 
VINDT CRIMINALITEIT EEN CRIME!
Gaat de crimineel het winnen van de burger?

Beste inwoners van onze gemeente Drimmelen, criminaliteit is 

Wil je afvallen, een betere conditie krijgen of je sportspeci-
fieke prestaties verbeteren? Wat je doel ook is, zonder ‘stok 
achter de deur’ is het moeilijk om dat doel te bereiken. Een 
Personal Trainer helpt je daarbij. We werken samen naar 
je doel toe en leren hoe je zelfstandig de resultaten moet 
behouden. Samen gaan we op zoek naar bewegingsvormen 
die bij je passen. De trainingen worden gegeven in het (Wit-
Gele) Kruisgebouw, Markstraat 4, Terheijden of  kunnen op 
verzoek ook plaats vinden bij je thuis, in de buitenlucht of 
zelfs op kantoor/werkvloer.

Interesse, vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem 
dan vrijblijvend contact op. 

 

Het is nooit te laat om te beginnen, 
altijd te vroeg om op te geven. 

Bewegen is veranderen 

guusriteco@ziggo.nl   06-24762044

Guus Riteco

(Wit-Gele) Kruisgebouw      Markstraat 4      Terheijden

Kennismakings-aanbieding juni en juli :

1 uur personal training

 

25,-
Beginnen met hardlopen? Per 1 september 

start er weer een nieuwe hardloopcursus 

(van 0 naar 5 kilometer in 13 weken)

* 2 pers:  15,- (p.p)

* 4 pers:  12,50 (p.p.)
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Waardebon

50%
KORTING

voor 50% korting op 1 
product van de kaasafdeling!

• Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo van 
woensdag 17 juni t/m dinsdag 30 juni 2015.

• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt op 1 verpakking tot een 
• maximumgewicht van 1kg.

op 1 product van 

de kaasafdeling.

8 718452 030927

Terheijden:  Hoofdstraat 61                

Kaasliefhebbers zijn bij Jumbo aan het juiste 

adres. Bij ons vindt u een grote variatie aan 

smaakvolle binnen en buitenlandse kazen. 

We hebben  voor ieder wat wils! Heeft u hulp 

nodig bij het maken van uw keuze? Vraag het 

ons gerust.

Vers is ook
écht vers!
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GEMEENTE

vandaag de dag een crime en hot item. De crimineel die vroe-
ger opereerde in de grote steden heeft zijn werkterrein ver-
legd. Hun pijlen zijn op Noord-Brabant gericht waaronder ook 
onze gemeente Drimmelen en de buurgemeentes Oosterhout 
en Geertruidenberg. De uitvalwegen zijn ideaal om snel weg te 
komen en politietoezicht is gering. De reden dat ik het hier nog-
maals over wil hebben is de naderende vakantieperiode. Crimi-
naliteit, denk er niet te licht over, zeker wat inbraken betreft. 
Lekker vakantie, we doen de deur achter ons dicht en wat kan 
me gebeuren. De crimineel slaat juist toe op de momenten dat 
wij het niet willen. Het gaat niet meer over kwajongensstreken 
en kleine vergrijpen, maar over zware criminaliteit die zoveel 
impact heeft dat er werk van moet worden gemaakt. De over-
heid en publieke omroep KRO Brandpunt hebben een onder-
zoek naar de opvatting van Brabantse bestuurders over de mo-
gelijke beïnvloeding van de bovenwereld door de onderwereld 
gemaakt. De afgelopen maand zijn 1500 raadsleden door hen 
benaderd om mee te doen met een enquête hierover. De Lijst 
Harry Bakker, met acht raadsleden en twee wethouders, heeft 
daar natuurlijk gehoor aangeven. 
Bijna een kwart van de burgemeesters, wethouders en raads-
leden in Noord-Brabant vindt dat het openbaar bestuur op dit 
moment wordt ondermijnd door de georganiseerde misdaad. 
Eén op drie lokale politici vindt dat de onderwereld zich steeds 
vaker zichtbaar manifesteert in de gemeente en er beter in slaagt 
hun belangen te behartigen in de bovenwereld.  Dit zijn enke-
le vragen uit de enquête. Voor overige vragen en filmbeelden 
verwijs ik u naar de link http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/
afleveringen/28-04-2015/fragmenten/de-brabantse-strijd
Natuurlijk vergeten wij de dagelijkse criminaliteit in onze ge-
meente niet, die staat bol van incidenten waarbij inbraak nog 
steeds op nr. 1 staat. Wietteelt is een veel voorkomend pro-
bleem, ook daar zit de gemeente gelukkig bovenop. Drugsla-
boratoriums worden met regelmaat ontdekt en ontmanteld, 
schooljeugd en drugs zit helaas in een stijgende lijn. Boa’s (bui-
tengewoon opsporingsambtenaar) krijgen het drukker en moe-
ten vaker optreden.  Wij zijn er nog lang niet maar met uw hulp 
kunnen wij samen de crimineel verslaan.
Mijn verzoek is: Ziet u iets verdachts? Meld het svp de politie: 
0900 – 8844. U wilt toch niet dat het motto “Wij komen naar u 

toe deze zomer” van de crimi-
neel wordt? Dan zeg ik liever 
als raadslid van Lijst Harry Bak-
ker: “Deze zomer valt er niets 
te halen, dat is balen”.
Met veilige en vriendelijke va-
kantiegroet, Hans de Groot, 
Raadslid Lijst Harry Bakker.

POSITIEF SALDO  ALS BUFFER  VOOR DE 
TOEKOMST
Jaarrekening 2014 gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft 
een positief saldo op de jaarre-
kening van 2014. De gemeente 
houdt dit boekjaar 1,8 miljoen 
over. Met dit geld vangt de ge-

meente mogelijke begrotingstekorten in de volgende jaren op. 
Daardoor kan de gemeente voorzieningen zoals bibliotheken, 
zwembaden en sporthallen en -velden in stand houden. 
Van de 1,8 miljoen reserveert de gemeente € 700.000 als buffer 
voor de zorg. € 300.000 is beschikbaar voor onder andere on-
derhoud van groen, een waterpunt in de haven van Terheijden, 
het grondregister en de verbouwing van het gemeentehuis voor 
een politiepost. 
In 2014 heeft de gemeente veel zaken uitgevoerd en voorbereid, 
zoals extra onderhoud aan wegen, het baggeren van de havens 
en de voorbereiding van de veranderingen in de zorg. De raad 
heeft de nota vrijetijdseconomie vastgesteld, net als verschil-
lende bestemmingplannen. Er zijn plannen gemaakt voor de re-
novatie van het Dongemondcollege en het openhouden van ’t 
Klaverblad in Drimmelen is ondersteund. 
De gemeente heeft een positief resultaat behaald met de ver-
koop van gronden voor het nieuwbouwproject Prinsenpolder 
en de ontbinding van het project Lage Zwaluwe-West. Ondanks 
deze ontbinding zijn in Lage Zwaluwe diverse maatschappelijke 
voorzieningen gemaakt, zoals de brede school en de sporthal. 
Ook is er zicht op nieuwbouw voor de Ganshoek en de scou-
ting.  Sporthal de Amerhal in Made is uitgebreid en er zijn voor-
bereidingen getroffen voor de uitbreiding van de gymzaal in de 
Cour in  Terheijden. 
Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wet-
houders financieel verantwoording af aan de gemeenteraad. De 
accountant heeft de  jaarrekening gecontroleerd. De gemeen-
teraad neemt op 25 juni aanstaande een besluit over de jaarre-
kening.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Nieuwe procedure voor aanvraag bijstand 
Sinds 1 juni behandelen we aanvragen voor een bijstandsuitke-
ring op een nieuwe manier. Inwoners die een uitkering willen 
aanvragen, nodigen we eerst uit om een aantal workshops te 
volgen. De workshops gaan over o.a. solliciteren en vrijwilligers-
werk. Na de workshops kunnen de deelnemers de daadwer-
kelijke aanvraag voor de uitkering indienen. Daarna volgt een 
intakegesprek.  Vervolgens wordt besloten of de uitkering wordt 
toegekend. Op deze manier worden aanvragers voorbereid op 
de verplichtingen die het ontvangen van een bijstandsuitkering 
met zich meebrengt.
Met de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 gel-
den er nieuwe regels voor mensen met een bijstandsuitkering. 
Die houden in dat u er zo veel mogelijk zelf aan moet doen om 
weer aan werk te komen.  Als dit (tijdelijk) niet lukt, moet u toch 
actief mee doen in de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze afde-
ling Sociale zaken. Dat kan telefonisch via het algemene nummer 
140162, of via de mail: socialezaken@drimmelen.nl. Op onze 
website www.drimmelen.nl (>wonen>werk en uitkering) vindt 
u ook informatie.
Jong, net afgestudeerd? Doe werkervaring op via de 
Startersbeurs!
De gemeente neemt deel aan de Startersbeurs. Met de Star-
tersbeurs kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt werker-
varing opdoen. Zo kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten en verbeteren. De starter ontvangt van de werkgever 
een maandelijkse tegemoetkoming. Die wordt betaald door de 
werkgever en de gemeente. De beurs is bedoeld om afgestu-
deerde jongeren die geen baan kunnen vinden leer- en werker-
varing op te laten doen. 
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Voor gediplomeerde jongeren zonder werkervaring is het niet 
altijd even gemakkelijk om een baan te vinden. Aan de ande-
re kant blijkt het voor werkgevers moeilijk om gemotiveerde 
jongere medewerkers binnen te halen.  Voor deze jongeren 
en werkgevers kan de Startersbeurs een oplossing bieden. De  
Startersbeurs is een idee van de  Tilburgse hoogleraar  Ton 
Wilthagen en de jongerenvakbonden FNV en CNV. Er zijn on-
dertussen ongeveer 150 gemeenten in Nederland die gebruik 
maken van de beurs. 
De Startersbeurs is voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 30 
jaar die ingeschreven staan in de gemeente Drimmelen.  Als star-
ter ontvang je geen uitkering, heb je minder dan 12 uur per 
week werk, volg je geen door het rijk betaald onderwijs en ben 
je in het bezit van een MBO-2, MBO-3, MBO-4, HBO of WO 
diploma. De gemeente stelt de beurzen beschikbaar tot 1 sep-
tember 2015.  Jongeren die in aanmerking  willen komen voor 
de beurs, kunnen zich aanmelden via www.startersbeurs.nu/
breda (optie Drimmelen). De Startersbeurzen voor Gemeente 
Breda zijn uitgegeven, maar voor Gemeente Drimmelen zijn er 
nog vier beschikbaar. 
De Startersbeurs is ook voor werkgevers een interessante re-
geling. Met de Startersbeurs kunnen zij tegen minimale kosten 
ambitieuze en gemotiveerde jongeren laten kennis maken met 
hun organisatie. Gekwalificeerde jongeren, die net van school 
komen en met een frisse blik naar het vak kijken. 
De gemeente hoopt met deelname aan de Startersbeurs een 
impuls te geven aan de werkgelegenheid in de gemeente en in 
de regio. Meer informatie is te vinden op  www.startersbeurs.nu.
Adverteren in de gemeentegids 2016
Het duurt nog even voordat de gemeentegids 2016 verschijnt, 
maar de voorbereidingen hiervoor gaan binnenkort van start. 
De samenwerking met uitgever LokaalTotaal BV is vanwege een 
faillissement helaas geëindigd. LokaalTotaal BV heeft de gemeen-
tegids jarenlang tot grote tevredenheid uitgegeven. Op dit mo-
ment wordt gezocht naar een nieuwe uitgever. Zodra de nieu-
we uitgever bekend is, start deze met de advertentiewerving. 
Wij maken hier o.a. melding van op onze website. De nieuwe 
uitgever kan zich legitimeren met een door de burgemeester 
ondertekende brief. Daarin staat vermeld dat zij de enige is die 
de gemeentegids mag uitgeven. Let op!: op dit moment vindt 
er dus geen advertentiewerving plaats. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met het cluster communicatie, tel. 
140162 of communicatie@drimmelen.nl
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Bredaseweg 11-13 (4844 CK) (W-2015-0215): Het 
wijzigen van de (milieu) inrichting.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 6 (4845 PL) (W-2015-0218): Het 
starten van een pensionstalling en recreatieve nevenactiviteiten.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Brouwerijstraat 3 (4845 CL) (W-2015-0176): Het 
kappen van twee bomen (wilgen) in de achtertuin.
Wagenberg, Dorpsstraat 3 (4845 CC) (W-2015-0166): Het uit-
breiden van de woning.
Wagenberg, Geerakker 38 (4845 ES) (W-2015-0141): Het kap-
pen van een conifeer in de achtertuin.
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 
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KERKEN

de dorpen, tijdens de viering van de gemeenschappelijke zie-
kenzalving. Wij nodigen iedereen uit die graag die ziekenzalving 
wil ontvangen. Dit sacrament wordt toegediend op zaterdag 
5 september 2015 in de H. Bernarduskerk te Made om 
14.00 uur. Hieraan werken mee het Gezinskoor Living Spirit 
en het Blasiuskoor. Na afloop is er een gezellig samenzijn met 
iets lekkers.
U hoeft niet alleen te komen.  Wij zouden het fijn vinden wan-
neer familieleden of vrienden met u meekomen. Zo kunt u uw 
ervaringen met hen delen. Iedereen, ook mensen die geen zie-
kenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom.
Aanmelding
Aanmelding vóór vrijdag 28 augustus a.s. op het parochiesecre-
tariaat van de  Vijf Heiligen Parochie, Kerkstraat 6 te Made of op 
de hiernavolgende adressen:
Wagenberg: mevr. T. van den Broek, Wagenstraat 22, 076-
5931748.
Terheijden: parochiekantoor Markstraat 2, 076-593 1216 
Vervoer
In principe regelt u zelf uw vervoer. U kunt ook met anderen 
samen rijden of een deeltaxi regelen. Mocht u echt geen vervoer 
weten te regelen, neem dan contact op met het parochiesecre-
tariaat: Jolanda van Bragt, 0162-682303 of info@naardekerk.nl. 
U bent van harte welkom!
Vijf Heiligen Parochie, Zonnebloem
Je voelt je kwetsbaar, oud, ziek…
Is de ziekenzalving dan misschien iets voor u? 
Geschiedenis 
‘Ziekenzalving voor mij? Dan ga ik dus dood?’  Vaak wordt er zo 
gereageerd omdat we opgegroeid zijn met de gedachte dat de 
ziekenzalving wordt verbonden met de dood.  Vervolgens wordt 
het aanbod van dit sacrament beslist geweigerd. Dat is heel jam-
mer. 
Velen  van ons kennen  dit sacrament onder de naam ‘Heilig 
Oliesel’, ‘Laatste Sacramenten’ of ‘Bediend worden’. Als dat 
wordt toegediend, dan weet  je dat je levenseinde heel nabij is.
Bovendien wordt de ziekenzalving  verbonden met de sacra-
menten van ‘Boete en Verzoening’ (biecht) en de H. Communie. 
Soms spelen op het eind  van het leven nog zaken die een ern-
stig zieke of stervende bezighouden. Die moeten als het ware 
nog rechtgezet worden. Het sacrament van Boete en  Verzoe-
ning kan dan heel heilzaam zijn. 
Het voor de laatste keer ontvangen van de H. Communie is 
eveneens belangrijk. Deze H. Communie ontvangt de stervende 
bij de overgang van dit leven naar het andere leven als voedsel 
op de weg naar God. Het Lichaam en het Bloed van Christus 
zijn onderpand van de verrijzenis: “Wie mijn vlees eet en mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de 
laatste dag.” (Joh. 6, 54)  Eeuwen en eeuwen lang is deze praktijk 
gangbaar geweest.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 21 juni 2015. 10.00 uur:  ds. M.  Wagenvoorde uit Bre-
da. Diaconiecollecte:  Amnesty - plaatselijke werkgroep. Locatie: 
het  Witte Kerkje.
Zondag 28 juni 2015. 10.00 uur: ds. A.M. Los uit Oosterhout. 
Diaconiecollecte: DHAN. Locatie: het  Witte Kerkje.

via twitter: @LilianDrimmelen. Via twitter kunt u ook de wijk-
agent Daphne van den Beuken @wa_gbergdrim04 volgen.
Geen spreekuren meer
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. 
Workshop waarnemen en observeren
Voor leden van de Vliegende Brigade en Alert Drimmelen vindt 
op 2 juli de workshop ‘waarnemen en observeren’ plaats om 
19.00 uur in het politiebureau in Geertruidenberg. Aanmelden 
voor deze workshop is verplicht. Dit kan bij de coördinator 
Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts via llambrechts@drim-
melen.nl.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 20 juni 19.00 uur:  Eucharistieviering.  Vaderdag.  
Voorganger: pastoor J. Demmers. Koor: Dameskoor.
Maandag 22 juni 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger:  Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 27 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger: past. werker H. Geppaart. Koor: Dames-Herenkoor.
Maandag 29 juni 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
ZONDAG 21 JUNI:  TRAAIERIE: STICHTING BE-
HOUD DE ABT  MET O.A. EXPOSITIE IN DE KERK
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. weten 
aan het  Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR,  Terheijden tel. 
076-5931216. Bij voorbaat dank.
IS DE ZIEKENZALVING MISSCHIEN IETS VOOR U? 
Ziekenzalving
Naarmate je ouder wordt, word je ook kwetsbaarder. Ziekten 
gaan je leven beheersen. Mensen van wie je houdt vallen weg. 
De steun en aandacht van je familie en vrienden is dan meer dan 
belangrijk. Bovendien kun je je gesterkt voelen door de liefde 
van Jezus Christus, die bijzondere aandacht had voor kwetsbare 
mensen. Zijn liefde komt speciaal tot uitdrukking in het sacra-
ment van de ziekenzalving. Dit sacrament is een bijzonder mo-
ment dat gelegenheid biedt ons leven toe te vertrouwen aan 
God en Hem te bidden om nabijheid en kracht. De ziekenzalving 
wordt door een priester toegediend door zalving met olie op 
het voorhoofd en de handen.
Aankondiging 
Zondag 13 september (2e zondag van de maand) is het Nati-
onale Ziekendag. De Vijf Heiligen Parochie staat daar bij stil, in 
samenwerking met de Zonnebloemafdelingen in de verschillen-
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
turgie in een programma dat werd opgebouwd rond de Missa 
Cum Iocunditate van één van de allergrootsten uit deze genera-
tie: Pierre de la Rue. In dit meesterwerk, dat de componist ver-
moedelijk schreef toen hij zelf nog als zanger verbonden was aan 
de kapel van de Broederschap en dat tot op vandaag bewaard 
wordt in een schitterend manuscript dat destijds door de zan-
gers aldaar gebruikt werd, wordt het basismotief, de aanhef van 
een antifoon voor de geboorte van Maria, tot 98 keer herhaald 
en verwerkt als ostinato. Deze schitterende mis groeide dan 
ook terecht uit tot één van de la Rue’s meest populaire com-
posities; ze werd ettelijke malen gekopieerd tot ver in de 16de 
eeuw en  vormde zelfs de inspiratie voor een motet en een mis 
van niemand minder dan Palestrina.
Toegangsprijs: € 12,-; CJP € 10 en jongeren < 18 jaar gratis.
Publieksactie:  Wie kaarten reserveert via het mailadres in-
formatie@babelbreda.nl  en de code PERSJUN2015 vermeldt, 
krijgt korting van € 2,-. Deze actie is alleen geldig in de Lamber-
tuskerk in Raamsdonk.

CONCERT  LAMBERTUSKERK 
RAAMSDONK 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar realiseert Stichting Ba-
bel een serie koorconcerten met vooraanstaande Brabantse 
kamerkoren onder het motto Brabants VolKoren. Zondag 21 

juni om 15.00 uur staat een 
concert op het programma 
in de prachtig gerestaureer-
de gotische Lambertuskerk 
in Raamsdonk. Cappella Pra-
tensis onder artistieke leiding 
van Stratton Bull verzorgt dan 
een programma rond de Missa 
Cum Jocunditate van Pierre de 
la Rue. 
Het aantreden, op het einde 
van de 15de eeuw, van mis-
schien wel de meest briljante 
generatie van Vlaamse Polyfo-

nisten ooit (Josquin, Obrecht, de la Rue, Isaac...) viel precies sa-
men met een absoluut hoogtepunt in de verering van de Maagd 
Maria overal in Noord-Europa.  Wellicht één van de schitterend-
ste syntheses tussen deze twee bijzondere fenomenen werd be-
reikt in de vieringen van de Illustre Lieve  Vrouwe Broederschap 
te ’s-Hertogenbosch waarin het centrale gegeven, de aanbidding 
van Maria, steeds opnieuw werd bekrachtigd door een adembe-
nemende muzikale vormgeving. 
Cappella Pratensis reconstrueert de muziek van deze Mariali-
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HOERA! NIEUWE OOSTERHOUT-GLOSSY  

Sinds vandaag hoeft de bezoeker van 
Oosterhout niet meer te zoeken. Alles 
wat de stad biedt voor een gezellig dagje 
uit of een leuke vakantie is nu te vinden 

in de nieuwe brochure die door de  VVV is uit-
gebracht.

Of u nu een lekker lunchadres zoekt of een middagje vertier 
voor de kinderen, u vindt het in deze nieuwe kleurrijke gids!
Waar u het beste kunt fietsen en wandelen: u vindt het in deze 
gids!
Waar de leukste en eet- en drinkgelegenheden zijn: u vindt het 
in deze gids!

En natuurlijk waar u kunt overnachten.  Alle hotels, campings, 
B & B ’s vindt u eveneens in deze gids!
Op de centrumkaart in de brochure ziet u in één oogopslag 
waar alles te vinden is. 

De nieuwe glossy-brochure telt 28 pagina’s. De realisatie ervan 
is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrages van het Oosterhoutse 
bedrijfsleven. De gids is GRATIS verkrijgbaar bij de  VVV aan het 
Arendsplein en bij alle toeristische adressen in Oosterhout. Kijk 
ook eens op www.vvvoosterhout.nl.

VINCENT  VINCENT  VINCENT 
Een expositie rond  Vincent van Gogh, zijn grootvader 

en zijn oom 

Ter gelegenheid van het  Vin-
centjaar is in Princenhage het 
initiatief genomen om speci-
ale aandacht te schenken aan  
Vincent in relatie tot Breda en 
specifiek Princenhage. Dat ge-
beurt met het project Vincent  
Vincent  Vincent, verwijzend 
naar Vincent de schilder, oom  
Vincent  de kunsthandelaar 

die in Princenhage woonde en grootvader Vincent die predikant 
was in de Grote Kerk te Breda. De laatste twee liggen begraven 
op begraafplaats Haagveld in Princenhage. Huize Mertersem, het 
huis waar oom Cent woonde met zijn vrouw Cornélie, staat er 
nog steeds. 
Uitgangspunt van het project is een tentoonstelling in het Prin-
cenhaags Museum (Haagweg 334bis te Breda)  rond deze drie 
Vincenten. Er zijn 30 kunstenaars van verschillende discipline 
geselecteerd om een nieuw kunstwerk te maken. Daarnaast zijn 
er tal van nevenactiviteiten. 
De tentoonstelling is te bezoeken van 29 augustus t/m 4 okto-
ber op zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.  Voor 

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.

Dus ook op vaderdag!!

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

Wij zijn ook te vinden op de Traaierie met lekkere hapjes, een 
prijsvraag en dinerbonnen. Komt u langs onze stand?

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

Lunchkaart van 12.00 tot 16.00 uur, snack en koffiekaart van 12.00 tot 22.00 uur en diner van 17.00 tot 21.30 uur.
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groepen zijn groepsexcursies mogelijk. 
Programma 
za 29 aug. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, Haag-
weg 334bis 
zo 30 aug. 14.00 -17.00 u Officiële Opening door Paul Depla, 
burgemeester van Breda, Johanneskerk, Dreef 5 + wandeling 
naar Princenhaags Museum 
za 5 sept. 13.00 -17.00 u  Expositie Princenhaags Museum, Haag-
weg 334bis 
zo 6 sept. 11.00 -13.00 u  Van Gogh Wandeling, verzamelen bij 
Tante Betsie, Haagsemarkt 11; 13.00 - 17.00 u Expositie Princen-
haags Museum, Haagweg 334bis 
za 12 sept. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, 
Haagweg 334bis 
zo 13 sept. 11.00 -13.00 u  Van Gogh  Wandeling,  verzamelen bij 
Tante Betsie, Haagsemarkt 11; 13.00 -17.00 u  Expositie Princen-
haags Museum, Haagweg 334bis; 14.30 -15.30 u Poppentheater 
+ kleurwedstrijd Johanneskerk, Dreef 5 

za 19 sept. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, 
Haagweg 334bis 
zo 20 sept. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, 
Haagweg 334bis 
za 26 sept. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, 
Haagweg 334bis 
zo 27 sept. 11.00 -13.00 u  Van Gogh  Wandeling, verzamelen 
bij  Tante Betsie, Haagsemarkt 11; 13.00 -17.00 u Expositie Prin-
cenhaags Museum, Haagweg 334bis; 13.00 -17.00 u Brievenwed-
strijd voor scholieren, Princenhaags Museum, Haagweg 334bis 
za 3 okt. 13.00 -17.00 u Expositie Princenhaags Museum, Haag-
weg 334bis; 19.30 -22.00 u Literaire  Avond  Johanneskerk, 
Dreef 5 
zo 4 okt. 11.00 -13.00 u  Van Gogh Wandeling, verzamelen bij 
Tante Betsie, Haagsemarkt 11;  13.00 -17.00 u  Expositie Prin-
cenhaags Museum, Haagweg 334bis 
Informatie: www.vincentvincentvincent.nl; contact: info@vin-
centvincentvincent.nl
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Na I Love Traaie......   Foto: Gerard van  Vugt
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Te koop:  
Ronde eettafel, 

1.40 m doorsnede  
€ 450,00  

tel.nr.  
06-55303651 

 

  

TE KOOP: 
 

Garage, Klaverbeemd 
18f, Terheijden. 

(op pleintje met race- 
auto bij Zeggewijzer) 

 

Inlichtingen:   
06 41879626 

 
 

 

 

Te koop:  
Hoek-/loungebank  

4 mnd. oud, 
antraciet,  
€ 600,00   
tel.nr.  

06-55303651  
 

 

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.



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: 01-07-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 03-07-2015
Ophalen oud papier  11-07-2015
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 24-06-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 24-06-15 (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 

 
 
 
 

 


