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AAN DE KEUKENTAFEL MET.... UITGAAN

ADRIANUS MARIA (AD) VAN DONGEN 
65 JAAR EN NU?

Thuis aan de keukentafel spreek ik met Ad en Gerrie van Don-
gen. Reden daarvoor:  Ad is 65 jaar geworden, gepensioneerd 
en wat nu dan? Even de paspoorten van beiden:  Ad, geboren 
op 31-5-1950 te Oosterhout/Rijen. Gerrie, geboren op 30-09-
1949 in Terheijden. Samen getrouwd (44 jaar),  hebben samen 2 
kinderen en 4 kleinkinderen. 
Ad, mijn eerste vraag: Ben jij nou een Rijenaar of een Traaienaar? 
Ad: “Ik ben een Traaienaar, ik woon er al 44 jaar, voel me er 
thuis, heb bij veel Terheijdense bedrijven gewerkt en ken ook 
daardoor zeker 80% van de mensen hier.  Dat Gerrie geboren 
en getogen is in  Terheijden helpt daar wel bij natuurlijk.” En 
jouw hobby’s  Ad? En zonder maar even te twijfelen: “Duiven en 
samen met Gerrie fietsen.” Op mijn vraag aan Gerrie hoe zij die 
eerste hobby vindt, is ook het antwoord duidelijk: “Niets, ik ga 
meer voor het dameskoor en het volksdansen.”
Ad, ik zit hier in verband met je pensionering. Je gaf net aan dat 
je bij veel regionale en  Terheijdense bedrijven hebt gewerkt, zo-
als? Ad:  “Ik heb gewerkt bij ondermeer  Van Groesen,  Transma 
(Wagenberg, Made), Hendriks (Oosterhout), Den Exter, Jan van 
Riel, Karremans, onze dierenspeciaalzaak en uiteindelijk het An-
tonius Abt (allemaal in Terheijden).
Ad, dan nu het  Antonius  Abt, hoe ben je daar terecht gekomen? 
Ad: “Via een vriendin van Gerrie, zij nam mijn CV mee naar An-
gela Rokven van het  Antonius  Abt. Om een lang verhaal kort te 
maken, ik mocht vrij snel daarna beginnen. Ik wist daar in eerste 
instantie niets van!”

Je werkte daar als logistiek medewerker,  maar dat was veel meer 
dan alleen maar het ontvangen van goederen (eten en drinken, 
medicijnen, incontinentieartikelen en nog veel meer (red.)), het 
regelen van de vuilafvoer en het rondbrengen van het koude en 
warme eten.  Ad:  “Ja, naast dit soort zaken was, en is nog steeds, 
er het menselijke aspect van het werk daar. Je moet begrijpen, 
ik ken veel van de bewoners persoonlijk, maar ook hun families 
en veel wat er zich binnen die relaties afspeelde. Ik was en ben 
een soort klankbord dat luisterde en ook antwoord gaf.  Voor 
mij ontzettend belangrijk en naar zeggen ook voor die mensen.”
Ad, en nu 65 jaar, gepensioneerd en wat nu? “We zijn natuurlijk 
oppasopa en -oma, maar even belangrijk is: De druk is er nu af, 
niets moet, alles mag en als we ergens zin in hebben doen we 
dat. Daarnaast voel ik me ook nog wel deels verantwoordelijk 
voor wat ik de afgelopen 7 jaar bij het Abt heb gedaan. Daar 
kunnen ze op me rekenen als het moet.”
Goed Ad en Gerrie, bedankt voor de thee, de redactie van 
Rondom de Toren en ik wensen jou en de jouwen alle geluk en 
gezondheid toe en ik weet zeker dat ik jou nog vaak op de fiets 
zal zien op weg naar een leuke, ongedwongen klus.
Paul ter Sluis, redactielid Rondom de Toren.

START KAARTVERKOOP 
‘A NIGHT AT  VEGAS’ 

Op woensdag 1 juli start de kaartverkoop 
voor ‘A Night at Vegas’, het themaconcert 
van Harmonie Terheijden. Reguliere tickets 
kosten € 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar 
bij D.I.O. drogisterij Relinde Fijnaut, Café de 
Harmonie en de Cour in  Terheijden en bij 
Bakkerij  Van Dongen in  Wagenberg. 
Naast de reguliere tickets zijn er ook  VIP-tic-

kets verkrijgbaar. De  VIP-tickets kosten € 100,- per stuk. U 
krijgt daarmee een plaats aan een  VIP-tafel voorin de zaal inclu-
sief champagne! Natuurlijk kunt u deze tickets ook per tafel (5 
plaatsen) bestellen. Deze  VIP-tickets zijn alleen te bestellen via 
marsha@harmonieterheijden.nl.
Op vrijdagavond 20, zaterdag-
avond 21 en zondagmiddag 22 
november wordt De Cour om-
gebouwd tot een heus casino. 
Naast de hoofdartiest, Frank in 
Person, gaat ook zangeres Ilon-
ka van Hooydonk haar mede-
werking verlenen.  We mogen 
alvast verklappen dat ze tijdens 
‘A Night at Vegas’ samen met 
Harmonie Terheijden onder 
andere de hit Jolene van Dolly 
Parton ten gehore zal brengen! 
We kennen Ilonka natuurlijk 
omdat ze een echte Traaise is. 
Daarnaast is ze bekend als zan-
geres van de, inmiddels opge-
heven, coverband SOC die in 2012 werd uitgeroepen tot ‘Beste 
coverband van de Benelux’. Onlangs deed ze nog mee in de pro-
ductie  Vluchtweg en inmiddels zingt ze regelmatig als invaller 
bij verschillende bands. Daarnaast is ze druk bezig met diverse 
muzikale projecten. Houdt u Rondom de Toren en onze website 
www.harmonieterheijden.nl in de gaten voor updates omtrent 
het programma.

JULES DE CORTE – PROGRAMMA 
in het  Witte Kerkje van  Terheijden

Op dinsdagmiddag 25 au-
gustus om 14.00 uur zullen 
zanger Bert Tielemans en pia-
nist Kees van Zantwijk in het 
Witte Kerkje in Terheijden 
optreden met hun programma 
“Hommage aan Jules de 
Corte”.
Vooral de oudere generatie zal 
zich Jules de Corte nog herin-
neren als de blinde zanger/pia-
nist die vele bijzondere luister-
liederen heeft geschreven. Zijn 
bekendste nummer is natuur-
lijk “Ik zou wel eens willen we-
ten ……”. De teksten van Jules 

de Corte blijken onverminderd actueel. De liederen zijn vrolijk, 
melancholiek, scherp en liefdevol, poëtisch en geëngageerd. Bert 
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en Kees zingen de liederen van en vertellen over het leven van 
Jules de Corte; het zal een feest van herkenning zijn. 
De Stichting Exploitatie Witte Kerkje presenteert het program-
ma in samenwerking met Zomervermaak van Surplus. In hun 
programmaboekje stond als datum 18 augustus, maar dat is in-
middels gewijzigd in 25 augustus! Het programma duurt van 14 
tot 16 uur. Hebt u al ingeschreven via Zomervermaak dan heeft 
u daar ook aan betaald.  Voor andere bezoekers geldt uiteraard 
dezelfde toegangsprijs van € 7,50 (koffie of thee in de pauze 
inbegrepen) welke u bij de ingang van het kerkje kunt betalen. 
Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u kaarten reserveren 
door een email te sturen aan info@wittekerkjeterheijden.nl of 
te bellen naar Jan  Vonk, 06-27021028. Betalen doet u later bij de 
ingang van het kerkje.

JAARMARKT  WAGENBERG 2015 
MOTTO CARNAVAL 2016

Het jaarlijkse zomerfeest in Wagenberg 
komt er weer aan! Alleen in een iets 
afgeslankte vorm: de Jaarmarkt is alleen 
op zondag 30 augustus 2015. Na over-
leg met verschillende partijen is beslo-
ten om geen grote tent meer te plaat-
sen, maar om het allemaal wat kleiner 
te houden. Zo zal het feest zich alleen 

afspelen in de kerk op het Van den Elsenplein en in het eerste 
deel van de Kerkstraat (tot aan school). De activiteiten die te 
zien en te beleven zijn, zijn o.a. de foto-expositie in de Gumma-
ruskerk, een rommelmarkt voor kinderen, een kofferbakverkoop 
voor de volwassenen, een clown die hele mooie dingen van een 
ballon kan maken, muziek uit de regio, een hapje en een drankje 
en een oud gebruik: touwtrekken.  Voor ondernemers, vereni-
gingen of andere organisaties is er standruimte beschikbaar. Laat 
a.u.b.  weten of u daar interesse in heeft, dan zorgen wij voor de 
standruimtes. Nadere informatie hierover volgt. Het onderwerp 
van deze jaarmarkt is ONTMOETEN EN GROETEN. Op 
deze laatste vakantiedag is het prettig om weer even bij te pra-
ten over de vakantie en om vooruit te kijken naar alles wat er 
komen gaat. Dus: zet een streep in je agenda, haal hem door op 
je kalender en prent het in je hoofd: Jaarmarkt  Wagenberg 
30 augustus 2015. De organisatie is wederom in handen van 
Carnavalscomité de Erpelrooiers.  Voor nadere informatie en 
aanmelding voor een plaatsje op het Van den Elsenplein kunt u 
terecht op mailadres info@erpelrooiers.nl.  Vergeet dus niet om 
je via de mail aan te melden! “Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt” en iedereen weet: vol is vol. 
Daarnaast is het motto voor het carnaval van 2016 bekend ge-
worden. De keuze is uiteindelijk gevallen op de inzending van 
Corry Gabriëls: WITTE GIJ WA ZE DEEJE, 50 JAOR GE-
LEEJE? Een prachtig motto ter ere van het 50-jarig bestaan van 
het carnaval op Wagenberg/Erpelrooiersland. Het is weliswaar 
geen carnavalesk jubileumjaar, maar Ons Kee wordt 50!!! Dat is 
toch een prachtige Sarah!! Wij wensen iedereen veel inspiratie 
om hier met liedjes, wagens, groepen etc. op in te spelen.  Vooral 
de kinderen willen wij aanmoedigen om hiermee aan het werk 
te gaan.  Wordt vervolgd!

TRAAIS EIKENHOUT
Bijzonder gebeuren op Traais Tranentrekkersbal

Het is nog ver weg, het  Traais  Tranentrekkersbal op zondag 
25 oktober a.s.  Toch zijn er al voorbereidingen aan de gang 
om op dit Tranentrekkersbal iets bijzonders te presenteren en 

Leo Hermans Dorpsstraat 39 tel 076 5933326 

  
Varkenshamlapjes zonder vet of 

peesjes: € 4,95 per 500 gram 
 

100 gram gebraden gehakt uit eigen 
keuken + 100 gram eigen gekookte 

achterham € 2,45 
 

Zomertijd Barbecue tijd. 
Pakketten vanaf € 5,45 pp 

Computer Problemen?
Hulp aan huis

Bel: 06 - 1456 1534  
mail: info@bartverberne.nl

Oude videobanden
omzetten naar DVD  
€12,50 per band

€15per uur
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wel een gelegenheidssmartlappenkoor van alleen maar mannen 
onder de naam Traais Eikenhout. Dit koor bestaat uit de man-
nen van herenkoor H. Antonius Abt, de mannen van het Traais 
Smartlappenkoor en mannen die voor deze gelegenheid hun 
zangtalenten willen inzetten.
Her en der hebben we uitnodigingen verspreid en de nodige 
positieve respons ontvangen. Nu gaan we mannen benaderen 
om aan dit bijzonder gebeuren deel te nemen en hopelijk staat 
er op zondag 25 oktober a.s. in Café de Harmonie een 
heel groot mannenkoor dat met het zingen van smartlappen 
menig traantje zal laten vloeien, maar ook de knipoog zal niet 
ontbreken.
Voor ons optreden dienen we uiteraard te repeteren en dat 
doen we een aantal keren op een zaterdagmiddag in de achter-
ste zaal van café de Harmonie. De repetities staan gepland op 11 
juli, 22 augustus, 26 september en we  beginnen om 15.00 uur.
Mannensmartlappenkoor Traais Eikenhout zal onder leiding 
staan van Tony van Geel, die ook het Traais Smartlappenkoor 
dirigeert en ook lid is van herenkoor H. Antonius Abt. Er zullen 
2 x vijf bekende liederen gezongen worden, waarvan gedeelten 
ook meerstemmig. 
Uiteraard zal op zondag 25 oktober het  Traais Smartlappenkoor 
acte de presence geven en ook nog het  Variakoor uit Hoeven.
Hebt u ook belangstelling om deel te nemen, neem dan contact 
op via onderstaande e-mailadressen.
Met een vriendelijke zanggroet van ons drieën: Sjaan van den 
Boom (s.vandenboom@hetnet.nl), Tony van Geel (tonyenels-
vangeel@hetnet.nl), Pierre Gruca (p.gruca@kpnplanet.nl).

FEEST!!! 
2015-2016: 40  jaar  Theeconcerten in het  Witte 
Kerkje met veel extra activiteiten

Al 40 jaar succesvolle concertseries in het prachtige Witte 
Kerkje van Terheijden!  We willen dit samen met u vieren door 
niet alleen prachtige concerten aan te bieden, maar ook nog 
extra activiteiten, waaronder twee workshops door Maria van 
Nieukerken (www.mariavannieukerken.com) waarvoor we al 
veel inschrijvingen hebben. 
Wij zijn zelf erg blij met wat we u allemaal kunnen aanbieden 
en geven u nu alvast een overzicht van deze 40ste theeconcert-
serie met de ‘extra’s’, zodat u de data alvast in uw agenda kunt 
noteren. 
Als u wilt,  kunt  u  nu al reserveren of een abonnement bestel-
len om van een plaats verzekerd te zijn.
Aanvangstijd concerten:  zondag om 15.30 uur. 
Aanvangstijd workshops:  zaterdag om 10.00 uur.
Adres:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA  Terheijden.
27 september 2015: Amateurconcert, toegang gratis (Ama-
teurmusici kunnen zich hiervoor aanmelden)
Zaterdag 24 oktober 2015: 10.00–17.00 uur:  Workshop ‘Be-
wust Musiceren’.  Activiteit t.g.v. 40 jaar theeconcerten door 
Maria van Nieukerken. De deelnemers mogen op zondag 25 ok-
tober tijdens het concert van 
Kamerkoor Toonkunst Rotter-
dam een bijdrage leveren aan 
dit concert, een unieke kans! 
Deze workshop in combinatie 
met het concert van 25 okto-
ber wordt mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van 
Rabobank Amerstreek.
25 oktober 2015: Jubileum-
concert 40 jaar theeconcerten. 

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

organiseer om zo samen 
met de nabestaanden op 

een respectvolle, eigen 
manier tot een passend 

afscheid te komen.”  

Ellen Oostdam 
Uitvaartverzorgster

076 - 521 68 77
www.zuylen.nl

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

Het adres voor al uw meubels  
en woning stoffering 

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

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

Standaard in 6 kleuren verkrijgbaar. 
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POLITIEK

Kamerkoor /Middenkoor Toonkunst Rotterdam, dirigent: Ma-
ria van Nieukerken met o.a. dubbelkorige mis van Rheinberger; 
www.toonkunst.nl
15 november 2015: i.s.m. Las Lanzas, Spaanse vereniging in 
Breda: Mirjam Wesselink de Barrientos - sopraan, Michael Be-
nedik - gitaar, Rodrigo de Barrientos - percussie. Programma: 
Romancero, Het verhaal achter de muziek. Kijk ook op www.
baravmusic.com
13 december 2015: Mayke Rademaker, cello; www.maykera-
demakers.com
17 januari 2016: Charivari Trio: Bart Lelivelt - accordeon en 
zang, Gerard Schoren - zang en bas, Anneke Frankenberg - viool 
en zang; www.charivari.nl
21 februari 2016: Galleta Kwintet: Samuel  Tamarit Otero 
1987 - viool, Carles Puig Ruscalleda 1981 - viool, Sanne Jonker 
1985 - altviool, Gerda Marijs 1987 - cello, Ingrid Nugteren - sop-
raan; www.galletakwintet.nl
Zaterdag 05 maart 2016: 10.00 - 20.30 uur:  Workshop door 
Maria van Nieukerken rondom alle Aria’s uit de Mattheus Passi-
on. Deze Aria’s zullen ook allemaal door de deelnemers aan de 
workshop op die dag gezongen worden. Om 19.30 uur is ieder-
een welkom om de eindpresentatie mee te maken. 
20 maart 2016: Nog in overleg  
Inlichtingen over workshops en theeconcerten, prijzen, abonne-
menten bestellen en plaatsen reserveren:
E-mail: theeconcertterheijden@ziggo.nl; agaath@kaasschieter.
org. Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter, 076-5931177. Info m.b.t. 
Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl.
We wensen u een mooie zomer en voor velen van u ook een 
fijne vakantie.

GYMZAAL TERHEIJDEN VERHUIST NAAR 
DE COUR
Groen Drimmelen (VP/D66) positief over plannen

Groen Drimmelen (VP/D66) is erg posi-
tief over de nieuwe plannen voor de gym-
zaal  Terheijden. Het plan is om een extra 

(kleine) gymzaal te bouwen en de grote zaal geschikt te maken 
voor de basisscholen en verenigingen die nu de gymzaal bij Het 
Puzzelbad en de dojo bij SVT gebruiken.  
De huidige zaal bij het zwembad is al enige tijd aan vervanging 
toe en er zijn veel voordelen  als  alle binnensport op één locatie 
is ondergebracht.  De voorlopige plannen gaan uit van opleve-

... een leven lang fit!

Gagelveld 4 in Terheijden / Wilgenstraat 1 in Made  •  Telefoon 0162 - 680234  •  www.geriafit.nl

Specialisaties:	•	Fysiotherapie	bij	Revalidatie	•	Chronische	aandoeningen	•	Senioren	/	Ouderen
	 •	Neurologie	•	Long	•	Oedeem	•	Chronische	Pijn	•	Reuma	•	Duizeligheid
	 •	Dry	Needling	Therapie	•	Ketenzorg	Amphia/Revant	
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ring van de nieuwe gymzaal bij De Cour vanaf het schooljaar 
2016-2017, dus over een jaar. Bij de verbouwing van De Cour is 
ook veel aandacht voor duurzaamheid. Zo komen er onder an-
dere zonnepanelen op het dak en wordt, waar mogelijk, gebruik 
gemaakt van energiezuinige verlichting. 
Wel vindt Groen Drimmelen (VP/D66) dat er een goede oplos-
sing moet komen voor de verkeersdruk en parkeerproblemen 
in de omgeving van De Cour. In het plan zijn hiervoor de beno-
digde parkeerplaatsen opgenomen maar minstens zo belangrijk 
is het om te zorgen voor voldoende ruimte voor fietsen. Onze 
verwachting is namelijk dat de meeste gebruikers van de nieuwe 
gymzaal op de fiets of te voet zullen komen en de auto thuis 
laten staan. 
Verder zal Groen Drimmelen (VP/D66) goed in de gaten hou-
den of de nieuwe zalen volledig geschikt 
gemaakt worden voor de verenigingen 
en of alle verenigingen een plek kunnen 
krijgen in De Cour op geschikte tijden. 
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat door de 
verhuizing kinderen pas laat op de avond 
kunnen sporten. 
Hebt u vragen of opmerkingen voor 
Groen Drimmelen (VP/D66)? Via onze 
website (www.groendrimmelen.nl) kunt u 
contact met ons opnemen.

LIJST HARRY BAKKER DRAAGT BIJ  AAN 
ONDERWIJS EN BEWEGING

Onderwijs en sport vormen belangrijke pijlers voor de Lijst 
Harry Bakker om Drimmelen vitaal te houden. De Lijst Harry 
Bakker is daarom ook positief over renovatie voor het Donge-
mondcollege en de Cour. 
Dongemondcollege
Afgelopen raadsvergadering is een besluit genomen over de in-
vulling van de renovatie van het Dongemondcollege, waarbij er 
een keuze moest worden gemaakt tussen een renovatie voor 
10 of voor 15 jaar. 
Ondanks dat er volgens de Lijst Harry Bakker enkele maanden 
geleden geen goede financiële verdeling lag voor de nieuwbouw-
plannen van de school, is de Lijst Harry Bakker nu wel positief 
over het huidige gezamenlijke renovatieplan van de gemeente en 
het schoolbestuur. Naast de technische renovatie wordt er te-
vens aandacht geschonken aan de duurzaamheid van het school-
gebouw en de onderwijskundige kwaliteit. Binnen de optie van 
15 jaar wordt de school voorzien van zonnepanelen en wordt 
er een  Talen- en Bètaplein ontwikkeld. Na de grootschalige op-
knapbeurt zal de school weer voldoen aan alle eisen, waardoor 
er voor leerlingen een goede basis wordt gecreëerd. Op deze 
manier draagt de Lijst Harry Bakker bij aan de kwaliteit van het 
onderwijs in Drimmelen.   
De Cour
Ook is afgelopen raadsvergadering een besluit genomen over 
de toekomstige invulling van de sportvoorziening in Terheijden. 
De huidige sportzaal verkeert in slechte staat en voldoet niet 
meer aan de verwachtingen.  Voorgesteld werd om ter vervan-
ging van de oude sportzaal de faciliteiten rondom de Cour uit 
te breiden. De huidige sportzaal in de Cour wordt hierbij uit-
gebreid en aangepast.  Volgens de Lijst Harry Bakker is dit een 
ideale oplossing, waarbij scholen en sportverenigingen gezamen-
lijk gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen. De 
Lijst Harry Bakker heeft hierbij aangegeven dat het belangrijk is 

dat de wensen van de gebruikers goed worden 
meegenomen, zodat iedereen op een goede en 
fijne wijze gebruik kan en blijven maken van de 
Cour. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor 
de verkeersituatie en de parkeervoorzieningen 
voor auto’s en fietsers rondom de Cour. 
De Lijst Harry Bakker heeft positief gestemd 
over de voorstellen voor het Dongemondcol-
lege en de Cour en draagt op deze manier bij 
aan het onderwijs en de beweging in Drimmelen. 
Marjolein Dikmans, Raadslid Lijst Harry Bakker

WAAROM  IS  CDA DRIMMELEN 
ENTHOUSIAST OVER  JOGG?!

Begin vorig jaar waren de gemeenteraads-
verkiezingen. Een van de speerpunten van 
het CDA-verkiezingsprogramma was dat 
we speciale aandacht willen voor de ont-

wikkeling van kinderen en jongeren, en dan vooral dat zij vol-
doende mogelijkheden hebben om te sporten of een andere 
hobby (muziek etc.) uit te oefenen. Een goede gezondheid en 
ontwikkeling zijn voor iedereen belangrijk maar juist in de kin-
derjaren kun je de basis leggen.
Via Stichting Leergeld wordt in onze gemeente al de mogelijk-
heid geboden om extra geld te krijgen om kinderen te stimu-
leren.  Als CDA willen we een stap verder: Meer dan 85 ge-
meenten in Nederland hebben zich al aangesloten bij JOGG, een 
landelijke organisatie die zich actief inzet om met hulp van lokale 
bedrijven programma’s te ontwikkelen om kinderen en jonge-
ren maar daarnaast ook alle leeftijdsgroepen (!) in beweging te 
krijgen. In onze directe omgeving heeft gemeente Breda zich in 
2011 al aangesloten bij JOGG. 
We hebben als CDA Drimmelen gevraagd aan Inge Wolters, 
beleidsmedewerker en JOGG regisseur bij de gemeente Bre-
da waarom Breda enthousiast is over JOGG. Met wethouders 
Jan Willem Stoop en Harrie Bakker en buurtsportcoach Mark 
Mosch werden het CDA daarom donderdag 21 april uitgeno-
digd op het Stadskantoor. Naast Inge waren ook twee GGD me-
dewerksters aanwezig om de voordelen van JOGG aan te geven.
Wat kost deelnemen aan JOGG eigenlijk? In Breda worden deze 
kosten, voor een grote stad is dat € 10.000,- , door een aantal lo-
kale bedrijven als Ferrero, Hero en Perfetti van Melle betaald. Als 
familiebedrijven en de wens om maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam te ondernemen hebben zij dit op zich genomen. 
Voor Drimmelen zouden de kosten € 5000,- per jaar zijn. 
Deelname is voor drie jaar, het lidmaatschap daarna opzeggen 
kost niets. Wat heeft het Breda opgeleverd: onder andere een 
groot aantal watertappunten, recent een beweegspeeltuin in het 
Mastbos (gesponsord door Ferrero), actieve dorpsteams die on-
der begeleiding van o.a. 15 buurtsportcoaches proberen inwo-
ners te activeren. De wegen, fiets- en  wandelpaden en trottoirs 
zijn zo ingericht dat je wordt uitgedaagd om te bewegen.
Nu heeft Drimmelen ook actieve buurtsportcoaches en al heel 
goed functionerende bewonersgroepen: gelukkig! Maar met 
JOGG zouden we kunnen profiteren van landelijk aanwezi-
ge kennis en van bedrijven die zich met 
JOGG willen verbinden aan een gemeen-
te. Zo is Spadel, in Nederland gevestigd 
in Made (!) naar Breda gegaan omdat zij 
een JOGG-gemeente zochten om samen 
onderzoek te doen naar het waterdrink-
gedrag van kinderen en jongeren.
Als CDA Drimmelen zijn we daarom nog 
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Dat verdient
een bloemetje!

Jumbo doet er alles aan om uw ideale supermarkt te 

zijn. Zo vinden wij dat u  gegarandeerd zeven dagen 

lang moet kunnen genieten van een bos bloemen. 

Daarom hebben wij de unieke vaasgarantie. Staan de 

bloemen minder dan een week, dan krijgt u van ons 

gratis een nieuw vergelijkbaar boeket. Jumbo gaat 

echt veel verder! Ontdek het zelf.

Terheijden:  Hoofdstraat 61                
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SCHOLEN

meer overtuigd geraakt van het belang om als gemeente Drim-
melen aan te sluiten bij JOGG. In het belang van onze kinderen, 
jongeren en onze gezondheid.

BESTEMMINGSPLANNEN

Het komt regelmatig voor dat de gemeenteraad beslist over een 
wijziging bestemmingsplan.  Voordat het te nemen besluit aan 
de raad wordt voorgelegd gaat er een zorgvuldige procedure 
aan vooraf. Door deze werkwijze wordt recht gedaan aan de 
initiatiefnemer maar ook aan de “buren” die geen onevenredige 
hinder mogen ondervinden van de (nieuwe) ontwikkelingen.
Binnenkort komen er wederom enkele wijzigingen bestem-
mingsplan aan de orde. Een ervan is de verandering van de be-
stemming katholieke Kerk Hooge Zwaluwe. Het CDA vindt dat 
deze veranderingen passen binnen de kaders die gelden voor 
dit gebied en hecht grote waarde aan wat de bewoners er van 
vinden.  Wanneer er zienswijzen worden ingediend door bewo-
ners/betrokkenen worden die serieus genomen en getoetst o.a. 
in een hoorzitting.  De beste oplossing is altijd dat indieners en 
initiatiefnemer er samen uitkomen en er geen zienswijzen meer 
meeliften naar de raadsstukken.  Dan weet je als politieke partij 
dat bij de ter inzage ligging van 6 weken na het besluit geen 
nieuwe bezwaren worden ingediend.
CDA Drimmelen.

2 GENERATIES BASISSCHOOL ZONZEEL 
GENIETEN VAN LEUKE  ACTIVITEIT

Studenten van het  Vitalis College in Bre-
da, vanuit de opleiding Sociaal Cultureel 
Werk, hebben de opdracht gekregen om 
een activiteit te organiseren voor kinde-
ren en hun grootouders. Zij hebben daar-

voor basisschool Zonzeel benaderd en op donderdag 11 juni 
hebben de kinderen van groep 6 en 7 samen met hun grootou-
ders cupcakes gebakken.
Het was mooi om te zien hoe goed 
er werd samengewerkt en hoe ieder-
een daarvan genoot. Op school, samen 
met je opa en/of oma, samenwerken 
aan hetzelfde doel. Dat is toch uniek. 
Wij willen de studenten die deze leuke 
activiteit hebben georganiseerd, hartelijk 
danken. Maar vooral willen we de opa’s en oma’s heel erg be-
danken voor het meewerken aan deze activiteit. Het was echt 
genieten. Je kon ook aan de kinderen zien dat ze het heel apart 
vonden en dat was het ook.
Het  was  voor veel opa’s en oma’s al jaren geleden dat ze op be-
zoek zijn geweest op een basisschool en ze keken dan ook hun 
ogen uit bij alle nieuwe dingen die ze tegenkwamen.  Digiborden, 
moderne methodes, computers in alle klassen, bijzonder licht, 
hoog meubilair.
Maar het belangrijkste…... ze hebben met hun kleinkind een fan-
tastische middag beleefd: Grandioos.

KABOUTERPAD LOPEN IN DE LINIEHOF
Leerlingen ontdekken kabouters met opdrachten in 
Natuurpark

Wat kom je tegen als je in een 
Natuurpark het Kabouterpad 
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gaat lopen? Daar waren de 
leerlingen van de groepen 1 en 
2 van basisschool De Zegge-
wijzer eigenlijk wel nieuwsgie-
rig naar. In de klas was er de 
afgelopen weken uitgebreid ge-
sproken over het thema ‘buiten 
spelen’.  Wat kom je tegen als je 
buiten speelt? Heel veel kleine 
beestjes en diverse planten! Ter 
afsluiting van het project stond 
op vrijdag 12 juni jl. een uitstap-

je naar het natuurpark De Liniehof in Made op het programma.
Een klein schoolreisje
Vrijdagmorgen 12 juni stond er een bus klaar voor de leerlin-
gen. Dat ze met allemaal op pad gingen met een bus werd vol 
enthousiasme ontvangen, het was net een klein schoolreisje! 
Glimmende koppies achter de ramen en samen op pad naar het 
Natuurpark De Liniehof in Made, het was een feestje!
Dieren en planten in de natuur
De afgelopen weken was er 
in de klas veel gesproken over 
de natuur.  Wat voor dieren 
vind je in de natuur? En hoe 
kun je je het best gedragen 
in de natuur als je veel dieren 
wilt zien? De kinderen wisten 
het precies! Zachtjes praten 
is wel verstandig, want anders 
jaag je de dieren weg. En die 
‘missie’ lukte goed! Ze hebben 
kikkers, slakken, wormen, libel-
len, sprinkhanen, schaatsenrij-
dertjes, bootsmannetjes (boze 
mannetjes zei een kleuter) 
gezien. En ook diverse planten, 
zoals boterbloem, berenklauw, 
paardenbloem, vingerhoedskruid, brandnetels, waterlelies en 
madeliefjes.
Kabouterpad gelopen
Het pad dat de leerlingen volgden was het kabouterpad. On-
der begeleiding van een aantal vaders en moeders volgden ze in 
groepen de route die de kabouters aangaven. Iedere kabouter 
had een opdracht voor de leerlingen. Bijvoorbeeld: Ga op het 
bruggetje staan en zie je welke beestjes er boven het water ja-
gen? En wat weet je allemaal over slakken? Ze ontdekten dat als 
je zachtjes water over een slak spuit, de slak uit zijn huisje komt. 
En zo waren er nog veel meer ontdekkingen! 
Na afloop werd iedereen getrakteerd op een toastje met honing 
en limonade. Voor de ouders stond een kopje koffie en thee 
klaar.  Alles was perfect geregeld door Ankie Stoop van de Ma-
dese Natuurvrienden. Hartelijk dank voor de gastvrijheid en de 
leerzame, gezellige ochtend!

RAADHUISSTRAAT 13 
4844 AA TERHEIJDEN 
T. 076-5931353 / F. 076-5934343

De Gouden Leeuw
www.degoudenleeuwterheijden.nl

Partycentrum, café - restaurant

Voor al uw 
FEESTEN!
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ENGELSE  LES  VANAF GROEP 4 OP OBS 
DE  WINDHOEK 
Vroeg aanbieden van vreemde taal werpt vruchten af

‘Please open your book on page 44.’ Zo 
start de Engelse les vandaag op openbare 
basisschool De Windhoek. Jonge kinderen 
hebben het vermogen spelenderwijs een 
vreemde taal op te pikken. Het is een kans 
die we op OBS De Windhoek niet laten 
liggen. Daarom krijgen alle leerlingen van-

af groep 4 elke week Engelse les. En dat werpt zijn vruchten af. 
Vreemdetalenonderwijs
Kinderen komen elke dag in aanraking met de Engelse taal, via 
televisie, internet, sociale media, computerspelletjes en gewoon 
op straat. Uit onderzoek blijkt echter dat alleen met dit buiten-
schools aanbod leerlingen de Engelse taal niet goed leren. Maar 
het goed beheersen van de taal is wel belangrijk, aangezien Ne-
derlanders steeds vaker Engels nodig hebben op internet, aan de 
telefoon, op straat, op het werk en tijdens hun studie. Daarom is 
het vroeg aanleren van Engels op de basisschool belangrijk. Zo’n 
17% van alle scholen begint in groep 1 tot en met 4 met vroeg 
vreemdetalenonderwijs. De  Windhoek is er één van. 
Jong geleerd is oud gedaan
Sinds enkele jaren krijgen de leerlingen van De Windhoek in 
Terheijden vanaf groep 4 Engelse les. De les maakt deel uit van 
de lesmethode en sluit daardoor naadloos aan bij de andere 
vakken. In de onderbouw luisteren we naar Engelse liedjes, doen 
we woordspelletjes en oefenen we korte gesprekken. Op deze 
manier maken de jongste leerlingen spelenderwijs kennis met de 
taal. Naarmate de leerjaren vorderen is er meer en meer aan-

dacht voor uitspraak, zinsbouw en grammatica. De leerkracht 
spreekt tijdens de les zoveel mogelijk Engels en de leerlingen 
worden gestimuleerd in het Engels vragen te stellen en ant-
woorden te geven.
Gesprekken voeren in het Engels
Afgelopen week werd in groep 7 en 8 het thema “Familie” be-
handeld en was het onderwerp van de Engelse les “De bruiloft”. 
‘Would you like to hand out the books?’ vraagt de leerkracht. 
De desbetreffende leerling  antwoordt  heel vanzelfsprekend 
met  ‘yes’ en start  met het uitdelen van de boeken.  De les 
begint met een oefening in uitspraak. De oefenwoorden hebben 
betrekking op een bruiloft. Woorden als wedding, groom, aunt, 
mother en bride zijn prima uit te spreken. Het woord photograp-
her blijkt wat lastiger te zijn, maar ook dat lukt na een paar 
keer oefenen.  Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met 
het toepassen van de woorden. Dit wordt gedaan in korte ge-
sprekken die zij met elkaar voeren. Een schrijfoefening en een 
opdracht op de computer zijn ook onderdeel van deze les. En 
als je een woord niet weet, zoek je het gewoon even op in het 
woordenboek.

Positief resultaat
Het beleid van De  Windhoek om al in de onderbouw de leer-
lingen de Engelse taal te leren, werpt zijn vruchten af.  De van-
zelfsprekendheid waarmee de leerlingen omgaan met de vreem-
de taal is typerend. Ze zijn er zichtbaar mee vertrouwd. Een 
foutje maken mag en iedereen doet z’n uiterste best om zich in 
het Engels uit te drukken. Leerlingen helpen elkaar bij het vinden 
van de juiste woorden en genieten zichtbaar van de les.

VOLOP GENIETEN  VAN SPELLETJES EN 
ACTIVITEITEN  IN DE BUITENLUCHT 
Buitenspeeldag op OBS De Windhoek: feest voor heel 
Terheijden

De sfeer was uiterst gezellig, de opkomst was hoog, de zon 
scheen en er werd enthousiast meegedaan aan de activiteiten 
tijdens de Buitenspeeldag op openbare basisschool De Wind-
hoek op 10 juni jongstleden. In alle opzichten was het een ge-
slaagde middag voor alle aanwezige kinderen en volwassenen uit 
Terheijden. De opbrengst van de middag gaat naar de Stichting 
Vrienden van het Puzzelbad.
Feestelijke opening

Om half 2 werd de Buitenspeel-
dag geopend door wethouder 
Harry Bakker, Marc Embregts, 
directeur van De Windhoek, en 
Lilian Lambrechts, coördinator 
Dorpsgericht Werken. Har-
ry Bakker overhandigde een 
cheque van € 375,-. De subsidie 

is onderdeel van de regeling ‘Samen aan de slag’. De Gemeente 
Drimmelen biedt inwoners die een activiteit organiseren hier-
mee financiële ondersteuning. De opening eindigde met dan-
sende kinderen, enthousiast meebewegend op Kinderen voor 
Kinderen. Het feest kon beginnen!
Skaten met een wereldkampioen
De skate clinics van Annamarie 
Thomas, tweevoudig wereld-
kampioen schaatsen en Del-
talent trainer, vormden een 
sportief hoogtepunt. Samen 
met Goof Huijben van ijs- en 
skeelerclub IJsco leerde zij de 
jonge skaters allerlei skate-
technieken op het schoolplein aan de Buntlaar. Met rode konen 
van de inspanning namen de deelnemers trots hun diploma in 
ontvangst.  Wat hadden ze genoten!
Breed aanbod van activiteiten

Namens tafeltennisvereniging 
T.I.O.S. gaven Jan-Willem Stoop,  
wethouder van sport, en Edwin 
Wiersma clinics. Daarnaast was 
het pony rijden erg populair. 
Op de straat, die was afgezet 
voor verkeer, was de hinder-
nisbaan en fancy fair. Er werden 
zelfgemaakte sieraden, cupca-

kes en tweedehands spullen verkocht en er was een grabbelton. 
Bij hulpkrachten Mehmet en Michel, cliënten van SOVAK, kon-
den kinderen blikgooien.
Kinderen konden uitleggen hoe hun ideale speelplaats eruitziet 
aan Lilian Lambregts en John Mandemakers, die de wensen in-
ventariseren namens de gemeente.
Op het schoolplein aan de Abtslaan vermaakten kinderen zich 
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TERUGBLIK

artspraktijk De Waard, DA Drogisterij Relinde Fijnaut,  Tincker-
bell, Liever  Thuis,  Jola  Mode,  Rijk  Zwaan,  De Biedermeier en  
Toptiekske.
Bijzondere dank aan Harry Bakker en Lilian Lambregts voor de 
subsidie en ondersteuning. Dankzij jullie bijdrage konden we 
zo’n mooi en gevarieerd programma aanbieden! 
Tot volgend jaar!
Volgend jaar organiseren wij wederom de Buitenspeeldag in Ter-
heijden. We zien jullie graag op woensdag 8 juni 2016 op De 
Windhoek voor de volgende Buitenspeeldag!

TRAAIERIE

Inmiddels is de Traaierie al weer 
achter ons. Stichting Behoud  
Antonius  Abt was aanwezig 
met een kraam waarin wij vo-
gelhuisjes verkochten, speciaal 
gemaakt voor onze Abt (ook te bestellen via ons e-mailadres). 
En ook hebben wij een aantal nieuwe “vrienden” gemaakt.  Ver-
der was er in de kerk veel te doen: een expositie van ama-
teurkunstenaars, een slide show van prachtige foto’s en een 
aantal zangers en zangeressen heeft hun repertoire ten gehore 
gebracht. Kortom een leuke afwisselende middag in onze Abt.
Antonius Abt Dubbel
Het Antonius Abt Dubbel is exclusief gebrouwen 
door Puzzelaer en uitsluitend bij ons te koop. Fles 
inhoud 33cc: € 3,50 en 75cc: € 7,95 te bestellen 
door een e-mail te sturen naar stichtingbehoudan-
toniusabt@hotmail.com.

op het grote springkussen,  in de zandbak,  op het  verkeersplein  
en  bij het rad van fortuin.  Ze konden zich ook laten schminken.  
Op het plein werden drankjes, sapjes, smoothies, chips en cake 
verkocht.  De opbrengst is voor de Stichting  Vrienden van het 
Puzzelbad. 
Afsluiting

Aan het einde van de middag 
kwam iedereen samen op het 
schoolplein voor de afsluiting. 
Veel leuke prijzen, gesponsord 
door Terheijdense bedrijven, 
werden weggegeven tijdens 
de loterij. Directeur Marc Em-
bregts sloot de middag af met 

de woorden: ‘Soms heb je dagen dat alles meezit, en vandaag 
is zo’n dag.’ Inderdaad: alles klopte. De sfeer was geweldig, het 
weer was perfect en er waren zoveel kinderen en volwassenen 
uit heel  Terheijden! 
Hartelijk dank
Veel dank aan iedereen die is langs geweest.  Samen hebben we er 
een fantastische dag van gemaakt!  Wij zijn bijzonder trots,  zoals 
wij met zijn allen deze Buitenspeeldag tot zo’n succes maakten. 
Alle hulpkrachten bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! 
Hartelijk dank aan schaatskampioen Annamarie Thomas en 
Goof Huijben en de andere begeleiders van activiteiten, zo-
als wethouder Jan-Willem Stoop en Edwin Wiersma, Claudia 
Kas en haar hulptroepen en  Ruud Verstraten van Boekhan-
del Het Verboden Rijk. Maar ook lof voor de leerlingen, die 
activiteiten organiseerden en begeleidden, de (groot)ouders, 
vrienden en buurtgenoten en natuurlijk Mehmet en Michel.  
Dank ook aan alle sponsoren: Bakkerij Jurgen van Dongen, Jum-
bo, Jumpservice Made, Rabobank Amerstreek, Tandenzorg, Tand-

VISKER VOOR KEUKENS

  Keukens         Keukenapparatuur       Keukenmontage

Voor een bijzondere en betaalbare keuken op maat 

Bredaseweg 53

4844 CK Terheijden

T: (076) 593 49 49

www.viskerkeukens.nl
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OPROEP

MULTIPLE SCLEROSE, 
aan de buitenkant zie je vaak niks

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS).  Aan de 
buitenkant zie je in veel gevallen niks.  Toch hebben zij er dagelijks 
last van. “Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”; een groot 
probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.  Waarom kan 
je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een 
scootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen 
en de andere dag kan er bijna niks?  Het is voor veel mensen niet 
te begrijpen.  “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”. 
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en 
familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals ge-

zichtsverlies, uitval aan armen 
en benen, en zetten zich in om 
MS een gezicht te geven. Ook 
heel veel mensen met MS doen 
mee met de collecteweek. 
Degenen die niet kunnen of 
willen collecteren hangen de 
vlag uit tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht 
nog lang niet bij alle huizen la-
ten zien.  We zoeken nog meer 
mensen die MS een gezicht wil-
len geven. Heb je 2 uurtjes de 

tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan 
MS? Meld je aan als collectant en help mee.  Kijk voor meer 

informatie op www.nationaalmsfonds.nl.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onder-
zoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maas-
sluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is 
100 % afhankelijk van giften.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) 
is een brede welzijnsinstelling voor de ge-
meente Drimmelen. Het  VIP is een cen-
trale plaats waar vacatures en vrijwilligers 
aan elkaar gekoppeld worden. Hieronder 
leest u enkele vacatures. Er zijn er nog veel 
meer, in alle denkbare sectoren, van administratie  tot zorg.  Op 
de digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/vip vind je een 
volledig overzicht. Heeft u interesse in één van deze vacatures, 
bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@swodrimmelen.nl.
Een vrijetijdsmaatje (3247)
Houd je van gezelligheid? Een jonge vrouw van 22 jaar die in een 
huis van Sovak woont, houdt heel erg van gezelligheid, van  sa-
men kletsen, sporten en koken. Je doet haar een enorm plezier 
door geregeld een keertje langs te komen. 
Kabelkrantmedewerker (3258)
Een mooie vacature voor mensen die altijd op de hoogte zijn 
en willen zijn van de actualiteiten. Twee keer per dag wordt de 
kabelkrant voor bewoners en mensen van de aanleunwoningen 
geactualiseerd. Je kunt dit doen in hun studio of vanuit je eigen 
huis. 
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VAN  ALLES  WAT

Chauffeur dagverzorging (3288)
Voor chauffeurs die iets willen betekenen voor anderen. Je haalt 
mensen op en brengt ze naar de dagverzorging bij het woon-
zorgcentrum Antoniusabt en/of zorgboerderij Poolse Dreef. 
Hierdoor help je mee om mensen die zelfstandig wonen een 
zinvolle en aangename dag te bezorgen. 
Consulent vrijwilligerswerk (3155)
Ben je goed in gesprekken voeren en vind je het leuk om te be-
middelen en te begeleiden? Onze vrijwilligers komen bij mensen 
thuis voor een praatje, gezelschap en/of wat begeleiding. Con-
sulenten kunnen hierin verschillende taken doen zoals secreta-
rieel, doen van intakes, bemiddelingsgesprekken, begeleiden van 
vrijwilligers. 
Buurtbemiddelaar (519)
Vind je ook dat je als buur geen conflicten met elkaar moet 
hebben en dat problemen besproken moeten worden? Buurt-
bemiddeling Drimmelen zoekt mensen die hier aan mee willen 
helpen door te begeleiden en (mede) te zorgen voor een goede 
onderlinge communicatie.

INLOOPAVOND
 

Woningstichting  Volksbelang, Oome Raamsdonk BV en Dura 
Vermeer Bouw Rosmalen BV organiseren een inloopavond op 
6 juli 2015 in de Cour in Terheijden van 18:00 uur tot 19.30 
uur. U bent van harte welkom.
Deze zomer starten we met de bouw in  Terheijden op twee lo-
caties.  Wij willen u dan ook graag informeren over de start van 
de werkzaamheden op het Oranjeplein. Ook kunt u uw vragen 
stellen over de planvorming aan onze collega’s onder het genot 
van een kopie koffie of thee.
Brabantstraat 

Op deze locatie realiseert 
Woningstichting  Volksbelang 
12 eengezinswoningen (koop). 
Deze koopwoningen zijn in 
december 2014 allemaal ver-
kocht. De woningen worden 
gebouwd door Dura Vermeer. 

De oplevering wordt verwacht in december 2015. 
Markstraat 

Op deze locatie realiseert Wo-
ningstichting  Volksbelang 16 
huurwoningen voor diverse 
doelgroepen.  Aan de Mark-
kantzijde komen 4 senioren-
woningen, op de hoek Mark-
kant en Brabantstraat worden 
6 appartementen voor starters 

gerealiseerd en aan de Brabantstraat komen 2 benedenwonin-
gen en 4 bovenwoningen voor starters. Deze woningen worden 
gebouwd door Oome Raamsdonk. Naar verwachting worden 
de woningen in het 3e kwartaal 2016 opgeleverd. Om in aanmer-
king te komen voor deze huurwoningen moet u ingeschreven 
staan als woningzoekende via www.woneninnoordbrabant.nl. 
Een aantal maanden na de start van de bouw worden de wonin-
gen geadverteerd op de website en kunt u reageren.

LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAG 
ST.  AMBROSIUSGILDE   

Op 11 juli a.s. is het landelijke open imkerijdag (www.bijen-
houders.nl). Een prachtige gelegenheid dus voor u om van het 
Teteringse St. Ambrosius bijenhoudersgilde hun 1 jaar 
oude, zelfgebouwde, gezamenlijke bijenstal te gaan bekijken. Iets 

voorbij Galgenstraat 12 in Tete-
ringen hebben zij op een prach-
tige plek, tegen de bosrand aan 
en uitkijkend over weilanden, 
een stal gecreëerd voor de le-
den van het gilde, maar vooral 
ook voor geïnteresseerden die 
ook bijen zouden willen hou-
den, maar daar in hun directe 

omgeving niet de kans voor hebben. De stal staat er ook voor 
de bijen op een fantastische plek. Eten volop in de nabijheid: 
paardenbloemen, acacia’s, lindebomen en een prachtig stuk met 
bloeiende akkerrandbloemen recht voor de neus. Dit komt de 
biodiversiteit, en dus ook de gezondheid van de bijen, ten goede. 
Het St. Ambrosiusgilde is opgericht op 22 oktober 1717. In 
de aanloop naar het 300-jarig bestaan in 2017 bedachten de le-
den dat een gezamenlijke verenigingsstal een goede impuls zou 
kunnen zijn o.a. voor een groter aantal leden. Ook bedacht het 
bestuur dat er vast mensen in de directe omgeving (Teteringen, 
Breda, Prinsenbeek,  Terheijden, Den Hout, Oosterhout) zouden 
kunnen zijn die graag bijen zouden willen houden, maar niet de 
gelegenheid hebben. In een stad of buitenwijk gaat dat moei-
lijk. Hierbij wordt ze de gelegenheid geboden om dat wel te 
doen.  Voor meer informatie hierover: Jos Oprins 076-5931055.  
Tijdens de landelijke imkerijdag is ook de “De 
OPRINSSTAL” te bezoeken tussen 10.00 en 
16.00 uur. Er wordt dan uitleg gegeven over de 
bloemetjes en de bijtjes, kinderen kunnen kaars-
jes maken van was en zich aankleden als een 
echte imker (camera’s meenemen!), er zijn ho-
ningkoekjes, er is een prijsvraag en natuurlijk is er ook heerlijke, 
verse en zeer gezonde honing te koop. Bent u geïnteresseerd 
in de wondere bijenwereld als kijker, luisteraar óf (beginnend) 
imker of wilt u uw (klein)kinderen hiermee kennis laten maken, 
dan moet u zeker 11 juli naar de bijenstal van St. Ambro-
sius gaan! Zoals vermeld is het adres dichtbij de Galgenstraat 
12 in Teteringen. Van daaruit is de te volgen route en de par-
keerplaats uitgepijld. Het is een bijzonder gezicht om de “bezige 
bijen” van St. Ambrosius in hun prachtige omgeving van dichtbij 
te kunnen bezien.  Vanzelfsprekend krijgt u hierbij perfecte uitleg 
van de aanwezige imkers.
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ENGELEN EN  WERELDKAMPIOENEN IN 
DE COUR

Zaterdag 20 juni waren 
de Miss Beauty verkiezin-
gen van Noord-Brabant 
en Zeeland in de Cour in 
Terheijden. Het leek wel 
of je in de hemel was be-
land vol met de mooiste 
engelen die je glimlachend 
welkom heetten in een 
bomvolle Hemelse Thea-

terzaal. Het was een geweldig mooie show die straalde vanaf het 
begin tot het eind.  ‘s Middags de repetities en generale repeti-
ties en vanaf  20.00 uur een show die pijn deed aan de ogen,  wat 
een schoonheden waren het. Na lang beraad van de jury waren 
er de winnaressen, de bloemen en de talloze fotografen voor de 
fotoshoot. En enkele goddelijke tranen van degenen die het net 
niet geworden waren.  Voor mij hadden ze allemaal miss Brabant 
of Zeeland kunnen worden. Na de show,  inmiddels in de vroege 
uurtjes, zag ik iemand nog bezig met de bar te poetsen.  Toen ik 
dichterbij kwam, zag ik dat het mijn vrouw Carla was: gelukkig 
was er nog een engel in de Cour gebleven waarbij ik nog een 
biertje kon bestellen.
De dag erna
In de middag hoefde alleen de grote zaal nog geschuurd te wor-
den en leek er niets meer op dat er een missverkiezing had 
plaats gevonden.  Ik was net bezig om water in de schrobschuur-
machine te gooien toen Jeroen Hoogveldt zijn spullen kwam 
ophalen en wij het wel en wee van het afgelopen weekend be-
spraken. In alles leek het een gewone dag te gaan worden en 

na een kwartier bijkletsen ging ik weer aan de slag en  Jeroen 
waarschijnlijk ook.  Tot de volgende bezoeker zich aankondig-
de: of hij even wat spullen in de zaal mocht ophangen voor de 
avond? Mag wel, maar de zaal niet vuil maken Jan. Maar wat is 
de reden dat je de zaal gaat versieren? Nou, de reden is dat 
mijn zoon Kevin en zijn vriendin Melissa wereldkampioen karate 
zijn geworden. Even viel er een stilte….. heb je de dag ervoor 
de hemel op bezoek gekregen en denk je:  gekker kan het niet 
worden, bleek niets minder waar te zijn. Wereldkampioenen in 
en uit Terheijden, vergeten waren de engelen, vergeten was wat 
Jeroen en ik zojuist besproken hadden,  vergeten mijn zware 
hoofd na de nodige biertjes in het weekend: wereldkampioen, 
wereldkampioen, wereldkampioen! Trots was het gevoel 
dat me overviel. Dat was ik al toen ze zomaar eventjes Europees 
kampioen werden maar de beste van de wereld,  ja U leest het 
goed, wereldkampioen na jaren lang trainen in de Markstraat 
6 in de Cour  Terheijden. Kevin en Melissa, namens het hele 
Cour-team en in het bijzonder van Carla en Rini proficiat. Zou 
de Cour dan toch het voorportaal van de hemel zijn?

Maar het gaat maar door
Zaterdag en zondag 4 & 5 juli staan in teken van de dans. Dans-
studio JUMP heeft dan haar jaarlijks optreden met 6 voorstel-
lingen die nagenoeg uitverkocht zijn. En of het al niet genoeg is: 
zondag 12 juli voor het eerst in het Courtheater Dansschool 
FUSE uit Terheijden welke in een recordtijd uitverkocht raakte. 
Proficiat Femke.
Vakantie
Het is zo weer vakantie en dan gaan we genieten van andere 
dingen dan onze Cour-beslommeringen, effe niet in de hemel, 
effe geen bingo, effe geen muziek en dansevenementen, effe….?  
Als effe maar echt effe is, ik heb nou al heimwee.
Bedankt voor een geweldig seizoen allemaal en fijne va-
kantie zovast. Rini en Carla, www.decour.nl

252525 Pieter Breughelstraat 12
Postbus 163  

4940 AD  Raamsdonksveer    
  0162 51 80 98    T

  info@marquart.nl    E
  www.marquart.nl I WWW.RONDOMDETOREN.NL
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beel-
den uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drimme-
len en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Bezoek aan het crematorium in Oosterhout

Dit jaar werd in Oosterhout 
een nieuw crematorium ge-
opend.  Wij vroegen ons af 
wat er allemaal speelt rondom 
een crematie en waar de nabe-
staanden rekening mee moeten 
houden. Om hierover meer te 
weten te komen brachten we 
een bezoek aan het crematori-

um. In ons verslag wordt verteld wat de stappen zijn als een 
dierbare komt te overlijden en krijgt u een kijkje in verschillende 
ruimtes van dit pand.  
Jazz High Swallow

Het was weer een feeste-
lijke middag op 20 juni in 
Hooge Zwaluwe. ToonArt 
organiseerde daar op het 
Raadpleintje voor de negen-
de keer een jazz-middag.  De 
16-koppige bigband Djaz-

zkefet uit  Wagenberg liet met hun repertoire van jazz, 
swing en popmuziek de bezoekers swingen. Genoeg reden 
om al weer uit te kijken naar de volgende lustrumuitvoe-
ring van Jazz High Swallow. Maar nu natuurlijk eerst nage-
nieten met de impressie die we van deze editie maakten. 
Terheijdense  Paardendag

Dit jaar werd voor het eerst 
de Terheijdense Paardendag 
gehouden. Op 7 juni vertrok 
een kleurige stoet  aanspan-
ningen en amazones vanaf de 
Munnikenhof voor een recrea-
tierit van 20 of 30 km door de 
mooie omgeving.  Wie weet is 

hiermee een nieuwe traditie geboren, want de reacties van de 
deelnemers tijdens het afsluitende buffet waren heel enthou-
siast. Of zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Dit 
smaakt naar meer”.
Puur Genieten

In het weekend van 6 en 7 juni 
werd voor de tweede keer het 
evenement Puur Genieten ge-
organiseerd in Drimmelen. Op 
het programma stond een com-
binatie van food en lifestyle en 

een activiteitenprogramma. De 
bezoekers konden deelnemen 
aan de kids-cupcake-workshop 
en aan allerlei sportieve activi-
teiten, zoals tobbedansen, cac-

Zoals het klokje
  thuis tikt,
tikt het nergens

JaapRasenbergBouw.nl

Zoals het klokje

tikt het nergensJ
Bouwen aan de toekomst

“Samen met 
Ellen ben ik een 
goed team!”
“Zorg is heel persoonlijk. Dankzij de kleine 
teams waar Thebe mee werkt, krijg ik altijd 
zorg van iemand die ik ken.” 

Ook in Wagenberg en Terheijden werkt 
Thebe met een buurtteam. Daarnaast kunt 
u bij Thebe terecht voor uitleenproducten 
en kunt u met vragen elke week 
aankloppen bij het verpleegkundig 
spreekuur in het Kruisgebouw.  

Meer informatie? www.thebe.nl of bel 088- 117 32 16
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tus ringwerpen en spijkerbroek hangen. Maar gewoon gezellig 
rond wandelen en genieten van alles wat er te beleven en te 
bekijken was, viel bij veel bezoekers in de smaak. Omroep Drim-
melen ging een kijkje nemen en maakte een sfeerimpressie. 
Popkoor Switch
Popkoor Switch bestaat 5 jaar en neemt in dit jubileumjaar deel 
aan tal van activiteiten. Zo traden ze op tijdens Klundert Glun-
dert op 30 mei, gaan ze binnenkort naar Ulvenhout en gaven ze 
op 29 april een concert in de Mayboom in Made dat druk werd 
bezocht. Een compilatie van een deel van hun repertoire kunt u 
nu zien in de uitzending van omroep Drimmelen.

LUSTRUMEDITIE  DRIMMELENSE 
EENDAAGSE!

Zondag 5 juli a.s. wordt de Drimmelense Eendaagse voor de 
vijfde maal georganiseerd. Opnieuw wist de organisatie (vorig 
jaar opgegaan in een stichting) het evenement gratis te houden. 
Met dank aan diverse sponsors en subsidieverstrekkers mogen 
deelnemers dit jaar zelfs rekenen op iets extra feestelijks vanwege 
het jubileum.  Wat dat is, verklappen we niet. Starten kan tussen 
08.30 uur en 09.30 uur in een Drimmelense kern naar keuze: 
Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden, Drimmelen-
dorp,  Wagenberg.  Er zijn gratis routeboekjes met een duidelijke 
route- beschrijving beschikbaar.  Daarnaast is er,  net als 
voorgaande jaren, weer een aantal (nieuwe) bijzonderheden in 
het boekje opgenomen over zaken waar men langs wandelt. De 
Drimmelense Eendaagse is een écht wandelevenement  maar 
zeker ook een aanrader voor wie van natuur, cultuur en historie 
houdt. De route is 30,5 km lang, EHBO is overal aanwezig. 
Inschrijven (niet verplicht) kan via drimmelense1daagse@
kpnmail.nl. Meer info alsmede adressen van de zes startlocaties 
vindt u op www.drimmelense1daagse.nl De startlocaties zijn:  
Café De Kroeg  Havenkade 25  Drimmelen, Café De Polderpub 
Kerkstraat 6  Lage Zwaluwe,  De Zonzeel Poolsestraat 13 Hooge 
Zwaluwe, Gemeenschapshuis Plexat Kerkstraat 22  Wagenberg, 
Café De Zevende Hemel Hoofdstraat 20 Terheijden en Het 
Trefpunt Raadhuisplein 1A Made. 
Namens de organisatie: graag tot zondag 5 juli.

VOETBALVERENIGING SV TERHEIJDEN 
ZOEKT SCHEIDSRECHTERS
 

Voor het leiden van voetbalwedstrijden van onze 
Junioren en Pupillen op zaterdagen zijn wij op zoek 
naar één of meerdere (club)scheidsrechters.
Vind je het leuk om ‘te fluiten’ en ben je op zaterdag 

in de gelegenheid, neem dan contact op met secretarisjeugd@
svterheijden.nl.

VOETBALKAMP  VOOR JEUGD S.V. 
TERHEIJDEN WEDEROM GROOT SUCCES!

Vrijdagavond 19 juni rond de klok van 18.00 uur ver-
zamelden, met toch wat gespannen gezichten, een 
kleine honderd jeugdleden van s.v.  Terheijden in de 
leeftijd van 6 tot 15 jaar zich op het parkeerterrein 
bij de Brandweerkazerne om te vertrekken naar een 

kampeerboerderij in Loon op Zand voor het jaarlijkse voetbal-
kamp. Een traditie van al meer dan 25 jaar. En genoten hebben 
ze!

De jonkies begonnen met een speurtocht in het bos en de ou-
deren gingen eerst naar een zwemparadijs om na de gezamenlij-
ke barbeque en een quiz, de bedden op te gaan zoeken.  Slapen 
was er voorlopig nog niet bij. Het laatste kussengevecht werd 
pas beslist om ongeveer 05.00 uur.
Met slaperige kopjes werd er de volgende ochtend ontbeten, 
waarna een spellencircuit begon wat met tussenpauzes tot on-
geveer 16.00 uur zou duren. Met name het laserschieten was 
letterlijk een schot in de roos, maar ook de hindernisbaan, het 
elkaar van een balk afmeppen en de diverse balspelen zorgden 
voor veel hilariteit. Na de gebruikelijke voetbalwedstrijdjes te-
gen de begeleiding kwam de friteskar en werden in korte tijd 
de 120  aanwezigen voorzien van een frietje en ’n snack. De 
kleintjes deden nog een bingo met voor iedereen een prijsje 
om daarna wel te gaan slapen en toen werd de recreatieruim-
te door onze Jeugd Evenementen Commissie (die samen met 
de begeleiders weer kosten nog moeite hadden gespaard om 
ook dit kamp weer te doen slagen) omgebouwd tot een heus 
Casino, wat zeer in de smaak viel bij de ouderen die ook gelijk 
weer klaarwakker waren en de vermoeidheid nog anderhalf uur 
vergaten. Maar toen was het toch ook voor hun de hoogste tijd 
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om het bed op te zoeken wat ook zonder morren werd gedaan.
Ook zondagochtend waren er nog wat spelletjes, waarna rond 
13.00 uur het kamp moe maar voldaan werd afgesloten en we 
op weg gingen naar Terheijden.
Heel veel dank aan alle sponsors, de vereniging, de Jeugd Eve-
nementen Commissie en de overige begeleiders, die het met 
z’n allen mogelijk hebben gemaakt dat ook dit kamp weer zo’n 
succes werd.

HET GERRIT  VERWEIJMEREN 
DRIEBANDENTOERNOOI
in café de Zevende Hemel

Ook dit jaar organiseert biljartvereniging de Zevende Hemel 
weer het “Gerrit Verweijmeren driebandentoernooi” in café de 
Zevende Hemel. Het toernooi begint 25 september en wordt 
gespeeld op vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond en zon-
dagmiddag. Er wordt weer gespeeld volgens het Belgisch pun-

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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GEMEENTE

Geleijns.
Bordeaux, 19 juni 2015 - 74 duiven in concours: 1, 2, 3, 5, 8, 
9 Comb. Zwiers- Vd Goorbergh, 4, 7 Toon de Jong, 6 Comb. 
Willemse-Dudok, 10 Comb.  Van Dongen.
La Souterraine, 20 juni 2015 - 64 duiven in concours: 1, 4 Bas 
Vervuren, 2 Marc en Arantxa Geleijns, 3, 8 ,9 Comb.  Van Dongen, 
5, 6, 10 Comb. Hanegraaf, 7 Comb.  Willemse-Dudok.
Morlincourt, 20 juni 2015 - 93 duiven in concours: 1, 2, 5, 6 Lau-
ra van Dongen, 3, 4, 9 Comb. Willemse-Dudok, 7, 8 Comb.  Van 
Dongen, 10 Jaap Rasenberg.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Sportnota 2015-2020: 
Sport en bewegen verbindt 
Drimmelen
Dit voorjaar stelde de Raad de sportnota 2015-2020 vast. Daar-
mee onderstreept de Raad het belang van sporten en bewegen: 
Zowel voor de gezondheid als om de sociale betrokkenheid van 
inwoners te stimuleren. Zo wordt de komende periode onder 
andere ingezet op voortzetting van de inzet van buurtsportcoa-
ches, het ontwikkelen van een fitheidstest voor ouderen en het 
inzetten van het  vrijwilligers-informatiepunt voor het werven 
van vrijwilligers bij sportverenigingen. Er wordt een bedrag van 
€ 25.000,- ingezet voor de realisatie van het beleid.  De sportno-
ta is te vinden op www.drimmelen.nl (>besturen>gemeentelijke 
organisatie> beleidsregels>maatschappelijke zorg en welzijn).
Meelezen en reageren
Het college wil iedereen kennis laten nemen van het  ont-
werp-beleid. U kunt het ontwerp-beleid op het gemeente-
huis inzien of via www.drimmelen.nl/wonen/ruimtelijke-plan-
nen_3279/. Het staat onder het kopje ‘Overige plannen’ in de 
linkerkolom.  U kunt reageren op het ontwerp-beleid tot en 
met 17 juli 2015.  Naar verwachting wordt het plan in het najaar 
voorgelegd aan de Raad.  
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) (W-2015-0240): Milieu-
toets van beperkte omvang voor het aantal wijzigingen binnen 
het bedrijf.
Wagenberg, (hoek) Kerkstraat/Dorpsstraat (W-2015-0238): Het 
kappen van twee bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bredaseweg (W-2015-208): Het kappen van drie bo-
men aan de Bredaseweg (2 bomen t.h.v. huisnr. 30) en Bergen (1 
boom t.h.v. huisnr. 1) – MET HERPLANTPLICHT van een boom.
Wagenberg, (voor) Linnenwever 8 (4845 PG) (W-2015-208): 
Het kappen van twee bomen (Sierperen) in de verharding.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen. 
Workshop ‘waarnemen en beschrijven’
Op 2 juli vindt in het politiebureau Geertruidenberg de 
workshop ‘waarnemen en beschrijven’ plaats. De workshop is 

tentellingsysteem met een maximum van 30 beurten per partij. 
Het minimaal aantal te halen caramboles, afhankelijk van het ge-
middelde, is 10. Het inschrijfgeld voor dit driebandentoernooi 
bedraagt € 10,-. Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Inschrijven kan t/m 11 september en de inschrijf-
formulieren kunt u afhalen en inleveren in café de Zevende He-
mel, Hoofdstraat 20 in Terheijden of via www.biljartvereniging-
de7dehemel.nl.  Voor informatie en inlichtingen: Jan Diepstraten,  
06-37475242.

POSTDUIVEN COMBINATIE ZWIERS-VD 
GOORBERGH OP DREEF

Op vrijdag 12 juni gingen om 14 uur de deuren voor de eerste 
Marathonvlucht van dit seizoen open. Dit gebeurde in het Zuid-
Franse St. Vincent, ongeveer 1000 kilometer van  Terheijden 
en omstreken. Op zaterdagochtend vroeg werd de eerste duif 
in Nederland geklokt door Cor de Heide uit Made. Bij ons in 
de vereniging was het de Bredase combinatie Frank Zwiers en 
Willie-Jan vd Goorbergh die hun duiven als een trein naar huis 
kreeg. Ze spelen in de club prijzen 1 tot en met 6. Dit is nog 
nooit vertoond op zo’n verre vlucht en ze hadden maar 10 
duiven mee gegeven! In Brabant tegen meer dan 2000 duiven 
behalen ze prijzen 5, 12, 27, 74, etc. Grote klasse!
De andere vlucht in het weekend van 13 juni werd gevlogen 
vanuit Sens (een kleine 400 kilometer). Op deze vlucht wist de 
73 van Laura van Dongen 
weer toe te slaan. Deze duif 
won 4 weken geleden ook 
de vlucht vanuit Sens en nu 
wederom. Deze doffer krijgt 
dan ook de naam Mister Sens. 
20  juni  was een  weekend  
met maar liefst 3 
duivenvluchten. De langste 
vlucht werd vervlogen vanuit 
Bordeaux en daarop was 
de prestatie van de Bredase 
combinatie Zwiers- Vd Goorbergh weer fenomenaal. Met 8 
duiven mee wonnen ze alle 8 een prijs en te beginnen met goud, 
zilver en brons! Daarnaast in het Nationale spel prijs 7 tegen 
duizenden duiven.  Toon de Jong uit  Wagenberg wist ook goed 
te presteren met prijzen 4 en 7.
Een andere, toch ook wel verre, vlucht werd vervlogen vanuit 
La Souterraine wat ongeveer 650 kilometer is. Deze werden op 
6.45 u losgelaten en de eerst duif arriveerde in dezelfde minuut 
zowel bij Bas Vervuren als bij Marc en Arantxa Geleijns. Met 
enkele secondes wist de 770 van Bas zich als winnaar te kronen. 
650 kilometer gevlogen in iets meer dan 9 uur en dan is het 
verschil tussen prijs 1 en 2 slechts een paar seconden!!
De derde vlucht van dat weekend was vanuit Morlincourt, 
ongeveer 260 kilometer. Deze vlucht was een prooi voor Mr. 
Sens (zie foto) van Laura van Dongen. Deze blauwe doffer won 
hiermee zijn derde 1e prijs in een paar weken tijd!! Ook de 
andere drie duiven van Laura deden het uitstekend. Bij prijs 6 
had ze alle 4 haar duiven thuis, wat een toppers.
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten, zie onderstaand 
overzicht:
St.  Vincent, 12 juni 2015 - 42 duiven in concours: 1 t/m 6 Comb. 
Zwiers- Vd Goorbergh, 7,10 Frans Sliedregt, 8 Comb. Willemse-
Dudok, 9 Comb.  Van Dongen.
Sens, 13 juni 2015 - 83 duiven in concours: 1, 6, 7 Laura van 
Dongen, 2, 5 Jaap Rasenberg, 3 Hans Rasenberg, 4 Comb.  Van 
Dongen, 8, 9 Comb. Willemse-Dudok, 10 Marc en Arantxa 
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voor leden van Alert Drimmelen en de Vliegende Brigade. Aan-
vang 19.00 uur.  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 avond is ver-
plicht. Dit kan via de coördinator Dorpsgericht werken. 

INZAMELING DRANKENKARTONS

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft beslo-
ten dat de gemeente Drim-
melen per 20 juli aanstaande 
start met de inzameling van 
drankenkartons. Als alle in-
woners de drankenkartons 
apart aanbieden, levert dit jaar-

lijks een besparing van € 36.000,-  op de verwerkingskosten van 
restafval. Inwoners van de gemeente Drimmelen die meedoen 
betalen hierdoor een minder hoge afvalstoffenheffing, ook om-
dat ze minder restafval zullen aanbieden.      
De drankenkartons kunnen in dezelfde zak worden aangeboden 
als het kunststofverpakkingsafval.  Afvalinzamelaar Van Ganse-
winkel zamelt de zakken met kunststof- en drankenverpakkingen 
elke vier weken huis-aan-huis in. Zakken zijn gratis verkrijgbaar 
op de bekende punten, zoals supermarkten, het gemeentehuis 
en de milieustraat. 
In Duitsland en België worden de drankenkartons al voor res-
pectievelijk 71 en 81% gerecycled. Nederland loopt daarop nog 
ver achter. De blauwgroene gemeente Drimmelen maakt hier-
mee een stap vooruit op weg naar een afvalloze gemeente in 
2040.  
Drankenkartons zijn uitstekend geschikt voor recycling. De pa-
pierverwerkende industrie kan het papier weer gebruiken. Het 
kunststof en aluminium wordt teruggewonnen en verwerkt tot 
granulaat of ingezet als energiebron voor elektriciteitscentrales 
en cementovens.

GEMEENTE DRIMMELEN  WINT SCHOUT 
& SCHEPENENRACE 2015

De negende editie van de Schout & Schepenenrace op zaterdag 
13 juni 2015 is gewonnen door de gemeente Drimmelen. Bur-
gemeester Gert de Kok en wethouder Harry Bakker ontvingen 
aan het eind van de dag de begeerde wisselbokaal. De Zeeuwse 
commissaris der Koning Han Polman reikte de prijs uit. De ge-

DEN DEEL 4 | MADE | MAROS.NL/MADE

BBQ SERVICE ALL-IN

BESTELLEN:
>   (06) 40 98 17 26

> MADE@MAROS.NL

> 0162 68 31 37

> IN DE WINKEL

Een compleet verzorgde BBQ (gas of kolen) 
+ GRATIS THUISBEZORGD IN KOELBOXEN

+ PORCELEINEN BORDEN EN RVS BESTEK
+  DE BBQ EN AFWAS MAKEN WĲ  SCHOON

> Tot één dag van te voren bestellen
> Bezorging iedere dag van 15 tot 500 personen

> 500 gram vlees p.p, maak zelf uw keuze 
> Saté-, knofl ook-, zigeuner- en cocktailsaus

>  Huzaren-, aardappel-, rauwkost- pasta/slamix 
en fruitsalade

>  Stokbrood met kruidenboter, porceleinen borden 
en RVS bestek

>   (06) 40 98 17 26

> MADE@MAROS.NL

> 0162 68 31 37

> IN DE WINKEL

> MADE@MAROS.NL

11.80
500 gr. p.p.
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KERKEN
IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

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.
Doe je mee aan het vormsel project, maar heb je je nog 
niet opgegeven? Spirit-4-you!
11 Jongens en meisjes hebben op 14 november van het vorig  jaar 
het sacrament van het Heilig  Vormsel ontvangen in een feestelij-
ke viering in de H. Gummaruskerk 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 was er een informatie-avond in het paro-
chiekantoor, Kerkstraat 6 te Made. Deze avond was bestemd 
voor ouders en vormelingen die zeker weten dat ze aan de voor-
bereiding gaan deelnemen, maar ook voor degenen die nog twij-
felen. Misschien twijfelde jij ook, maar heb je toch wel interesse. 
Net als voorgaande jaren is de voorbereiding parochieel geor-
ganiseerd. Er zijn wel in elke parochiekern voorbereidingsacti-
viteiten. Heb je misschien geen flyer ontvangen, ben je niet op 
de informatieavond geweest,  surf dan naar www.naardekerk.nl,  
klik  ‘diensten’  aan en in het uitrolmenu  ‘vormsel’.  Daarin 
staat informatie en hoe je je nog kunt opgeven.
Werkgroep Vormsel  VHP, Pastoraal team  VHP.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 5 juli 2015. Regiodienst van de Vier Kring, 10.00 
uur:  mw. ds.  J.W.  Allewijn. Diaconiecollecte: Gezamenlijk pro-
ject, de voedselbank. Locatie: Protestantse Kerk te Lage Zwalu-
we, Kerkstraat 49.
Zondag 12 juli 2015. 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecol-
lecte: Focus on Education. Locatie: het Witte Kerkje.

UITJE  ZORGCENTRUM DE  WIJNGAARD

Dinsdag 23 juni stond er weer een leuk uitje gepland met onze 
bewoners van zorgcentrum de  Wijngaerd afdeling de Noor-
derplaat.
De bedoeling was wandelen en picknicken in het bos, maar het 
weer was te slecht dus zijn we naar de boerderij van de Roler-
isuit gegaan. Om 11.00 uur stond de bus voor de deur en kon-
den we met een grote groep op weg naar de boerderij.
Daar aangekomen stond het personeel ons al op te wachten en 
werden we heel enthousiast en heel vriendelijk ontvangen, ook 
stond de koffie en thee al klaar in de gezellige huiskamer.
Na de koffie hebben we een bezoek gebracht aan de mooie 
bloemen en de moestuin en ook de dieren waren een bezoekje 
waard.  Ondertussen werden de tafels gedekt voor een over-
dekte picknick; deze is mede mogelijk gemaakt door de JUMBO 
uit  Terheijden. Onze dank daarvoor.
Na de lunch was het weer droog en konden we nog een keer 
genieten van de buitenlucht.
Helaas ging de tijd te snel en moesten we met de bus weer terug 

meente Drimmelen won de race ook in 2012.
De Schout & Schepenen race vestigt de aandacht van diverse 
overheidsinstanties in Zuidwest-Nederland op de watersport. 
Een paar jaar geleden werd een manifest ondertekend waarin 
verschillende organisaties beloofden het water(top)sportkli-
maat te verbeteren in de Zuidwestelijke Delta. De watersport 
in het gebied kent immers voor de toeristen en gasten geen ge-
meente- of provinciegrenzen. Daarom is samenwerking tussen 
alle betrokken bestuurders noodzakelijk om van het gebied de 
top-watersportlocatie te maken.
’s Middags gingen alle gemeentebesturen op historische platbo-
dems het water op. De wedstrijd bestond dit jaar uit 18 deel-
nemende gemeenten, verdeeld over 20 historische platbodems 
zoals Hengsten, Schokkers, Boeiers, Zeeuwse Schouwen en 
Hoogaarsen. De drie provincies Noord-Brabant, Zeeland en 
Zuid-Holland voeren ieder op een eigen platbodem, maar bui-
ten mededinging.
In de wedstrijd op de Oosterschelde stuurde de  Vlaamse schip-
per Frank Breugelmans met zijn bemanning en het team van 
de gemeente Drimmelen zijn Lemsteraak ’t Breugeltje naar de 
overwinning. Het bestuur van de Schouten & Schepenenrace 
zal in oktober de wisselbokaal op een bijzondere manier naar 
Drimmelen brengen.
De zeilrace wordt jaarlijks georganiseerd vanuit Sint-Annaland. 
De maritieme gemeente Drimmelen is met haar jachthavens aan 
de Biesbosch één van de medegastheren van het evenement.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 4 juli 19.00 uur: Geen Dienst in H. Antonius 
Abtkerk maar  Woord- en Communieviering in Verzorgings-
huis Antonius Abt met Diaconale Collecte. Voorganger past. 
werker H. Geppaart - Anthony Singers, afsluiting seizoen AST.
Maandag 6 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antpnius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger Mevr.  A.  Schoenmakers - geen koor.
Maandag 13 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en  vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
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naar Made, waar we ook nog verrast werden met een lekker 
ijsje. Ook daar onze dank voor.
We hebben deze dag echt genoten en dit is mede door ieders 
aanwezigheid. Ik wil daarbij familie, vrijwilligers, personeel en 
vooral het personeel van de zorgboerderij en de Jumbo Ter-
heijden heel erg voor deze dag bedanken.
Ons volgende uitstapje is ook al gepland: we bezoeken op 22 
september Safaripark de Beekse Bergen.
Anita Voermans.

1ste ADVENTURE-RACE BIESBOSCH 
CHALLENGE DOOR HET NATIONAAL 
PARK DE BIESBOSCH EEN FEIT!

Op zondag 6 september 2015 
klinkt het startschot van de 1e 
Biesbosch Challenge adventu-
re-race, het enige sportevene-
ment in het Nationaal Park de 
Biesbosch (NP).
Vanuit de haven van Drimmelen starten 250 deelnemers een 
6-8 uur durende race door dit prachtige natuurgebied. Deze 
adventure-race is een non-stop race van ongeveer 75 km die 
te voet, tandem, kano en met mountainbike in teams wordt af-
gelegd. Zowel de doorgewinterde sporters als recreanten en 
bedrijven kunnen deelnemen. 
De start van de race is spectaculair:    Onder  begeleiding  van 
patrouilleboten  varen  de deelnemers over de rivier De Amer 
op weg naar het NP.    
Met  de  kano varen zij door de ruige natuur  van het NP. 
Het evenement wordt georganiseerd door ondernemers en ge-
meente Drimmelen. Dit evenement draagt bij aan het behoud 
en de beleving van NP De Biesbosch. 
Meer info & inschrijven: www.biesboschchallenge.nl

SPIRITUELE  AVOND 

In Hotel ’t  Trefpunt in Made is op maandagavond 6 juli  van  
20:00 uur tot 22:30 uur een Bloemenséance door Mieke Ver-
schuren.
Mieke (helderziende, heldervoelende) doet waarnemingen 
aan de hand van bloemen. In een bloemenseance maakt Mie-
ke contact met het hiernamaals.  Via bloemen maakt ze con-
tact met jouw gidsen die op dat moment in jouw leven zijn. Dit 
zijn meestal personen die overleden zijn in je familie. Het kan 
ook zijn dat gidsen uit vorige levens contact maken. Zij geven 
boodschappen door. Dit kan een groet zijn of een advies met 
betrekking tot een bepaalde situatie of een weergave hoe het 
met hem/haar gaat op dit moment.  Vaak gaat het ook over ont-
wikkelingen (privé/werk) in de nabije toekomst.  Tevens bestaat 

de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Meenemen: een bloem of een bosje bloemen en vervolgens 
krijgt degene die een boodschap krijgt weer een nieuw bosje 
bloemen mee naar huis.
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t  Trefpunt,  Raadhuisplein 1A, 
4921 ZJ in Made. Entree: € 7,50 (a.u.b. gepast betalen, bij voor-
baat dank)
Meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of per 
e-mail: info@anniefens.nl / www.anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! Het zijn openbare bijeenkomsten.
(Het is niet gegarandeerd dat u op die avond een boodschap 
krijgt,  het zijn nl. openbare avonden en er kan slechts een aantal 
personen een boodschap krijgen. Het medium zal er natuurlijk 
naar streven om zoveel mogelijk personen een boodschap van-
uit “gene zijde” te geven. Mocht u die avond geen boodschap 
hebben gekregen dan zal veel van wat er op de avond gezegd 
wordt, ook voor u van toepassing zijn. Een bepaalde groep men-
sen is niet voor niks die avond bij elkaar,  “toeval bestaat niet”. 
Er kunnen geen rechten aan uitspraken van mediums en parag-
nosten worden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoorde-
lijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld wordt door de 
mediums en paragnosten).

ECHTPAAR UIT HELMOND BEHOUDT 
VOORLOPIG DE EERDER TOEGEKENDE 
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Op 19 juni jl. heeft de voorzieningen-
rechter van de rechtbank in ‘s-Hertogen-
bosch uitspraak gedaan in een zaak die 
was aangespannen door een echtpaar uit 
Helmond tegen de vermindering van het 

aantal uren en de hoogte van de uurvergoeding op grond van de 
nieuwe  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeente had bij het persoonsgebonden budget het aantal 
uren ondersteuning teruggebracht van 4½ naar 2 uur per week 
en de uurvergoeding verlaagd. Deze ondersteuning zou voor 
het echtpaar voldoende zijn om het resultaat te bereiken van 
een schoon en leefbaar huis.  Voor het aantal uren was wel een 
overgangsperiode toegekend, maar voor de verlaging van het 
uurtarief niet.
De rechter heeft zich niet uitgesproken over de vraag of een 
lopende indicatie kan worden gewijzigd of ingetrokken, maar 
heeft wel bepaald dat de gemeente bij een beperking van de 
aanspraak een voldoende ruime overgangstermijn in acht moet 
nemen. Omdat dit niet was gebeurd, moet de gemeente, totdat 
op het bezwaar is beslist, de bestaande afspraken nakomen. 
Het echtpaar werd in deze zaak bijgestaan door mr. A. van ’t 
Laar, procesondersteuner bij KBO-Brabant. Hij wijst er op dat, 
zolang er nog een toekenning op grond van de oude Wmo van 
kracht is, het een gemeente niet vrijstaat deze ten nadele van de 
betrokkene in te trekken, tenzij de oorzaak ligt in de omstandig-
heden van de cliënt.
Een bezuinigingsopdracht of nieuwe beleidsinzichten zijn on-
voldoende reden om een geldende indicatie in te trekken. Het 
is kansrijk om hiertegen bezwaar en beroep in te stellen. Los 
daarvan moeten cliënten een ruime overgangstermijn krijgen 
om zich op een nieuwe situatie in te stellen.
Als leden van KBO-Brabant bij Wmo-zaken een beroep willen 
doen op mr.  Van ‘t Laar, dan kan dat via Marieke Pette, beleids-
medewerker van KBO-Brabant (per e-mail mpette@kbo-bra-
bant.nl en telefonisch 073-6444066).
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SPONSORLOOP  VOOR  STICHTING 
‘DE OOSTERHOUTSE MANEGE’
 

De crowdfundingactie van de afgelopen maan-
den was een goed begin maar helaas is het 
doel, een nieuwe bodem voor de binnenbak, 
nog niet bereikt. Daarom organiseren we op 
zondag 19 juli een sponsorloop voor vol-

wassenen en kinderen gecombineerd met leuke activiteiten met 
pony’s,  spelletjes en allerlei andere dingen die met de manege 
of paardrijden te maken hebben.
Stoelendans op je pony??
Vanaf 11.00 uur starten de activiteiten als ‘warming-up’ voor 
de sponsorloop.  Het doorlopen van alle activiteiten duurt on-
geveer een uur en deelname is mogelijk voor iedereen! Je kunt 
je laten schminken, op je paard of pony meedoen aan een dool-
hofspel, een workshop poetsen en zadelen, diverse oud-Hol-
landse spelletjes waaronder natuurlijk hoefijzer gooien en zelfs 
een stoelendans: Ben jij als eerste terug op je pony als de muziek 
stopt?
Sponsorloop 
De sponsorloop is bedoeld om op een sportieve en leuke ma-
nier geld in te zamelen. Het traject loopt door de manege zelf 
en over het terrein waarbij een aantal gekke obstakels genomen 
worden. Om 14.00 uur starten de kinderen met hun gesponsor-
de rondjes en later deze middag starten de volwassenen. Geen 
sporter? Geen nood! Loop (desnoods in je eigen tempo) mee, 
of moedig de door jou gesponsorde lopers aan! Er zijn leuke 
prijzen te winnen en ook bij slecht weer gaat de sponsorloop 
gewoon door (binnen).

Doe ook mee met deze dag en schrijf je in
Inschrijven voor de activiteiten en sponsorloop kan  vanaf nu 
boven in de kantine bij de Oosterhoutse Manege (Bredaseweg 
152, Oosterhout). Sponsorloopformulieren zijn aan de bar ver-
krijgbaar bij inschrijving. Tip: zorg voor een zo hoog mogelijk 
sponsorbedrag per ronde of loop voor een vast bedrag! Na-
tuurlijk mogen vriendjes en vriendinnetjes ook meedoen, ie-
dereen is welkom! De activiteiten starten om 11.00 uur en de 
sponsorloop start om 14.00 uur. Deelname aan de activiteiten 
in de ochtend kost € 5,-. 
Meer informatie kunt u vinden via de website www.deooster-
houtsemanege.nl, door een e-mail te sturen naar manege@on-
line.nl of door tijdens de openingsuren te bellen met het tele-
foonnummer 0162-454835. Het is ook nog steeds mogelijk om 
uw donatie rechtstreeks in te leveren via de speciale donatiepot 
in de kantine.  We danken iedereen voor het steunen van deze 
actie voor een nieuwe bodem bij  ‘De Oosterhoutse Manege’.

VRIJWILLIGERS HARD NODIG  VOOR 
ANONIEM HULPGESPREK 
 

In een tijd waarin het sociale netwerk steeds belangrijker wordt, 
kunnen of durven veel mensen hun verhaal niet in de eigen om-
geving kwijt.  Vrijwilligers van Sensoor bieden al meer dan 55 
jaar een luisterend oor, dag en nacht, per telefoon, chat of e-mail. 
Om de stijgende vraag naar dit anonieme mens-tot-mens con-
tact het hoofd te bieden, is Sensoor de campagne ‘Dus ik luister’ 
gestart om nieuwe vrijwilligers te werven. 
Marije, goed getraind en begeleid door beroepskrachten van 

Sensoor, luistert al meer dan drie jaar naar heel verschillende 
verhalen. Over eenzaamheid bijvoorbeeld: “Mensen vinden het 
fijn een stem te horen, ze hebben soms dagenlang niemand ge-
sproken. Ze bellen Sensoor want ze schamen zich, in deze tijd 
vol sociale netwerken, voor hun eenzaamheid. Door naar hen 
te luisteren worden zij gezien in hun bestaan.” Schaamte speelt 
ook een rol bij andere gespreksonderwerpen zoals psychische 
problemen, seksueel misbruik en zelfbeschadiging. “Sommi-
ge mensen hebben professionele hulp nodig maar durven dit 
niet te vragen. Bellen met Sensoor is dan een eerste stap, juist 
omdat het anoniem is”, vertelt Marije. ‘’Ik bied geruststelling en 
aanmoediging. Help hen op een andere manier naar zichzelf te 
kijken.’’ Eens per maand is Marije ‘s nachts aan de telefoon te 
vinden, in gesprek met mensen die de slaap niet kunnen vatten. 
‘’Al die voordeuren waarachter ik een kijkje mag nemen, dat 
doet iets met mij. Wat ik leer is om het positieve te zoeken, zelfs 
in de donkerste verhalen.’’ 
Met de campagne ‘Dus ik luister’ zoekt Sensoor mensen die net 
als Marije vrijwilligerswerk willen doen waarbij ze in een persoon-
lijk contact iets betekenen voor een ander. In de campagne staan 
vier vrijwilligers centraal met hun persoonlijke reden een luiste-
rend oor te zijn bij Sensoor. Ook wil Sensoor aandacht vragen 
voor het belang van écht luisteren, een openhartig gesprek met 
bekenden en onbekenden. Sensoor ziet als ideaal een maatschap-
pij waarin mensen met respect en aandacht met elkaar omgaan, 
waarin mensen zelfredzaam zijn en wanneer nodig steun vinden 

in het ei-
gen net-
werk. Ge-
interes
seerden 
kunnen 
kijken op 
www.sen-
soor.nl/
vrijwilli
gerswerk. 

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.

 

TE KOOP: 
Caravan: Hobby 
440SF de Luxe 
Easy; Bj. 2002.  

€ 6.500, incl grote 
voortent etc. 

Info: J. Santbergen, 
06 25076356 of  
076 5932996 

 

 

Uw post it 
gratis in Rondom 

de Toren?
Mail liesbeth@

rondomdetoren.nl

ECHTE AANDACHT

Ik leer van levensverhalen

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger luister 

je naar mensen die het 

even niet meer zien 

zitten of simpelweg bij 

niemand hun verhaal 

kwijt kunnen of durven. 

Mensen die behoefte 

hebben aan een 

vertrouwelijk gesprek. 

Aan echte aandacht. 

Persoonlijk contact. 

Dag en nacht, anoniem 

via chat, mail of telefoon.

Dit is de op een na laatste Rondom de Toren 
voor de zomervakantie! Kopij voor de laatste 
editie, die verschijnt op 16 juli, graag uiterlijk 

woensdag 8 juli inleveren. 
De eerste RdT na de zomervakantie komt 

op donderdag 27 augustus uit. 



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: 15-07-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 17-07-2015
Ophalen oud papier  11-07-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 22-07-2015     
     Wagenberg: 24-07-2015

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 08-07-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 08-07-15 (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 

 
 
 
 

 


