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 GEFELICITEERD

AFSCHEID

GEFELICITEERD!

Jan Tempelaars heeft uit handen van lo-
co-burgemeester Jan- Willem Stoop de Bron-
zen Bever gekregen vanwege zijn grote ver-
diensten voor Sportvereniging  Voetbal  Ter-
heijden. Sinds zijn lidmaatschap (1-6-1991) 
heeft Jan zich als vrijwilliger verdienstelijk ge-
maakt op veel verschillende manieren: jeugdlei-
der / lid jeugdcommissie; lid / voorzitter seni-
orencommissie; bestuurslid (als voorzitter seniorencommissie); 
bestuurslid, portefeuille public relations; voorzitter, waarbij een 
periode zelfs voorzitter / secretaris.
Jan, hartelijk gefeliciteerd met deze verdiende onderscheiding! 

EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR AD SNOEREN

Het is vrijdagavond 11 juli in de Kalkvliet in Ter-
heijden. Een mooie zomeravond, de harmonie 
voert het Eindejaarsconcert uit voor ruim 175 
toehoorders. Niets wijst op een bijzondere 
gebeurtenis die avond. Dan, om 20.00 uur, be-
treden burgemeester Gert de Kok, voorzitters 
van verschillende comités en “genodigden” het 
grasveld aan de Kalkvliet. Iedereen wordt stil 
en een beetje zenuwachtig. Wat is er aan de 
hand?

De burgemeester begint, staande voor het voltallige orkest, aan 
een toespraak. “Dames en heren, wat ik wil gaan zeggen heeft 
te maken met de Harmonie, maar ook vooral met een bijzon-
dere man. Een man die het verdient om eens in het zonnetje te 
worden gezet.  Vandaag,  Ad  Snoeren, is het jouw beurt.” Daarna 
volgt een lange opsomming van activiteiten waar Ad bij betrok-
ken is of is geweest: De Harmonie Terheijden,  Voetbalvereniging 
S.V.T., Oranjecomité, Sint Nicolaascomité, het sauwelen bij Car-
navalsvereniging De Schraansers.  Dan zegt de Burgemeester: 
“Ad, het heeft Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander 
behaagd U te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.’’ 

U leest het goed:  Ad Snoeren heeft een lintje!!! Een groot en 
lang applaus klinkt op als Ad de versierselen van deze onder-
scheiding krijgt opgespeld.  Vervolgens worden door de verschil-
lende voorzitters dankwoorden uitgesproken richting Ad, met 
veel grappige anekdotes. Na de bloemen voor zijn vrouw en veel 
dinerbonnen (Oh ja, voorzitter van de Harmonie, heeft U die 

dinerbonnen van de Harmonie voor Ad al teruggevonden? Die 
was U toch kwijt???), kreeg Ad het woord (en later ook nog eens 
aan Rondom de Toren). En met een kort, zichtbaar ontroerd 
en krachtig antwoord: “Ik ben zeer ontroerd, overdonderd, heel 
heel blij. Ik kan het eigenlijk nog niet begrijpen”, en het door 
de Harmonie ingezette Wilhelmus kwam er een einde aan deze 
heugelijke gebeurtenis.
Ad, namens de redactie van Rondom de Toren gefeliciteerd met 
deze terechte onderscheiding en geniet er, samen met je vrouw, 
nog lang van.
Paul, namens Rondom de Toren

AFSCHEID MENEER ANTON FRANKEN

Op dinsdag 14 juli hebben wij afscheid  genomen van me-
neer Anton Franken. Meneer Anton is op onze Zonzeel-
school op 1 augustus 1974 zijn carrière begonnen. In een 
tijd waarin het krijtbord voor de klas nog een centrale rol 
vervulde en de computer in de klas nog ondenkbaar was.  
Anton heeft in die 41 jaar dat hij op onze school heeft gewerkt, 
al die ontwikkelingen meegemaakt. Hij heeft met zijn deskun-
digheid, zijn rust in de klas en zijn serieuze, bedachtzame han-
delen meer dan 1000 kinderen begeleid in hun weg naar vol-
wassenheid. Kinderen zaten graag bij meneer Anton in de klas. 
Vaak waren dat de leerlingen uit de middenbouw van de school.  
Anton heeft het hele proces naar de nieuwbouw van onze 
school meebeleefd. Hij heeft Terheijden zien groeien en daar 
heeft ook hij, door het geven van goed onderwijs aan zijn leer-
lingen, dik aan bijgedragen.
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Daarnaast had Anton meer dan gemiddeld aandacht voor zijn 
nieuwe collega’s en heeft hij als stage-coördinator veel stu-
denten begeleid. Als MR- en GMR-lid was Anton goed op de 
hoogte van de wet- en regelgeving en heeft hij, als lid van de 
personeelsgeleding, in al die jaren nooit het belang van zijn col-
lega’s op onze school en onze stichting uit het oog verloren.  
Wij wensen Anton een fantastische tijd toe. We weten dat hij 
erg naar dit moment heeft uitgekeken en hij heeft al wat plannen 
voor de toekomst met ons gedeeld. We zijn er van overtuigd 
dat hij zich in de vele pensioenjaren die zullen volgen, niet zal 
vervelen.
Anton, bedankt en nog vele fijne jaren toegewenst.
Team en leerlingen bs Zonzeel 

BASISSCHOOL  ZONZEEL NEEMT 
AFSCHEID VAN  JUFFROUW ANS

Op donderdag 2 juli hebben de leerlingen van onze school kun-
nen genieten van het jaarlijkse juffenfeest. Op deze dag vierden 
alle juffen van de school op dezelfde dag hun verjaardag. Dat is 
altijd een erg gezellige dag, maar dit jaar had deze dag toch wel 
een heel speciaal “tintje”.
Juffrouw Ans, die al vanaf 1998 op onze school werkt, heeft op 
die dag officieel afscheid genomen van de kinderen op school. 
’s Middags kwam elke klas met een eigen bijdrage speciaal af-
scheid nemen van juffrouw Ans, die daar zichtbaar van genoot. 
Het was zowel voor de kinderen als voor juffrouw Ans elke keer 
een apart feestje. 

’s Avonds heeft het team bij een heerlijke barbecue op heel ge-
zellige wijze het afscheid gevierd.  Vanzelfsprekend kijk je dan 
terug op haar onderwijscarrière die in  Wagenberg op de Heilig 
Hartschool is begonnen en dus op 1 mei op onze school is 
beëindigd. Een onderwijscarrière van een heel erg leuke juf, een 
betrokken juf die altijd met optimisme, hard werken en een ge-
zonde dosis humor voor de klas heeft gestaan. Er ging geen dag 
voorbij of we hoorden wel haar uitbundige schaterlach. Dat gaan 
we zeker missen. 
Zoals juffrouw Ans zelf zei bij  haar afscheid: “Je laat wat 
los, maar je krijgt ook weer de kans aan iets nieuws te be-
ginnen.” Dat was precies de juffrouw Ans die we ken-
den. In alles kansen zien, goed weten te relativeren en al-
tijd met een optimistische blik de toekomst inkijken.  
We wensen juffrouw Ans een fantastische tijd toe, samen met 
haar man Thom, kinderen en kleinkind en we bedanken haar 
voor haar goede werk op onze school. Grandioos!
Na zo’n periode van hard werken verdien je het om nog tot in 
lengte van jaren te kunnen genieten van al die zaken die in het 
verleden wellicht zijn blijven liggen. Het is je gegund. 
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ZAKELIJK NIEUWS

UITGAAN

VAN DA NAAR D.I.O. / HEROPENING DRO-
GISTERIJ RELINDE FIJNAUT

Op 1 juli heeft drogisterij Relinde Fijnaut na een make-over fees-
telijk  zijn  deuren  heropend.  Drogisterij Relinde Fijnaut heeft zich 
aangesloten bij de D.I.O. drogisterijformule.  De winkel zal vanaf nu 
dan ook door het leven gaan als D.I.O. drogisterij Relinde Fijnaut 
Vertrouwd en deskundig
Drogisterij Relinde Fijnaut is in een nieuw hip jasje gestoken, 
maar uw drogist blijft uw vertrouwde drogist. Wij nemen, zoals u 
gewend bent, alle tijd voor u, maken graag een praatje, kennen uw 
wensen en behoeften en geven u altijd een deskundig advies. Alle 
medewerkers in de winkel zijn professioneel opgeleid en zijn van 
alle laatste ontwikkelingen op de hoogte. Omdat bij de D.I.O. dro-
gisterij iedereen uniek is, kunt u er dus van op aan dat D.I.O. dro-
gisterij Relinde Fijnaut samen met u naar de beste oplossing zoekt.  

D.I.O. Beste Servicedrogisterij
De D.I.O. drogisterij is dit jaar niet voor niets wederom ver-
kozen tot Beste Servicedrogist van het land. Goede service is 
hèt speerpunt van de D.I.O. drogist. Deze persoonlijke, warme 
benadering maakt de D.I.O. drogist echt anders. Maar D.I.O. let 
ook op de kleintjes. Uw portemonnee vaart wel bij het unieke 
huismerk Idyl, een product met de kwaliteit en de prijs zoals 
iedereen het graag wil. U kunt bij de D.I.O. drogist ook terecht 
voor groene, natuurlijke producten die eerlijk en met aandacht 
zijn gemaakt. Fun-artikelen en scherpe prijzen zorgen ervoor 
dat u graag en vaak bij D.I.O. naar binnen loopt. Bij D.I.O. vindt u 
gewoon altijd wat u zoekt. 
Tot ziens in onze drogisterij en bedankt voor alle leuke reacties!

CONCERT HARMONIE OVU OP VAN DEN 
ELSENPLEIN

Zoals ieder jaar verzorgt harmonie OVU op donderdagavond 
16 juli een afsluitend concert op het  Van Den Elsenplein te 
Wagenberg. Het is de opmaat naar de vakantieperiode waarin 
de leden hun instrumenten even wat rust kunnen geven. 
Dit jaar willen wij het concert graag extra onder uw aandacht 
brengen.  We kunnen ons er namelijk op verheugen, dat we mo-
gen optreden in de tuin van het Thomashuis. Eén van onze leden, 
Martien Scheepers, is samen met zijn vrouw Jolanda de zor-
gondernemer van het tehuis en hij bood ons deze mogelijkheid 
belangeloos aan.  Aan het jeugd- én harmonieorkest de taak om 
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met deze uitnodiging de geboden entourage extra luister bij te 
zetten. Uiteraard is een concert pas compleet, wanneer we kun-
nen rekenen op een enthousiast publiek. U bent hierbij dan ook 
van harte uitgenodigd om deze muzikale avond tot een feest te 
maken. 

De bewoners van het Thomashuis zorgen voor koffie met een 
lekkernij en leden van Harmonie OVU trakteren alle inwoners 
van  Wagenberg op een spetterend concert.
Waar:  Tuin van het Thomashuis, Kerkstraat 24 Wagenberg
Wanneer: Donderdagavond 16 juli,
Aanvang: Om 19:00 gaat de tuin open, om 19:30 zullen JOW en 
OVU het muzikale programma starten.

APPEL MOES

Kom in je vakantie naar de poppenkastvoorstelling van Poppen-
theater ‘Appel Moes’. Op woensdag 22 juli (om 10.30 uur en 
14.00 uur) of woensdag 26 augustus (ook om 10.30 uur en 

14.00 uur) speelt ‘Appel Moes’ de poppen-
kastvoorstelling Op vakantie!
(Kalle en Fien gaan samen op vakantie. In-
derdaad…, samen! Kalle vergeet dat nogal 
eens en wil maar niet in de buurt van Fien 
blijven. Als dat maar goed gaat....!)
Een vrolijke voorstelling met muziek, waar-
in de kinderen volop betrokken worden 
om Fien te helpen haar vriendje Kalle in de 

buurt te houden! De voorstelling is geschikt voor kinderen van 
4-8 jaar.
Kosten: € 5,- per kind, ouders (of opa 
en oma) gratis. Wil je verzekerd zijn 
van een kaartje, mail dan naar ap-
pelmoespoppen@outlook.com. Alle 
voorstellingen worden gehouden in 
het notariskantoor van Terheijden, 
Raadhuisstraat 2 (ingang aan de zij-
kant).

ZOMERVERMAAK

Weer grotere belangstelling
De inschrijvingen voor de vele activiteiten zijn binnengestroomd. 
Geweldig om te zien hoeveel senioren zich hebben opgegeven. 

Naast de “vaste” deelnemers zijn er 
veel nieuwe bijgekomen en dat doet 
ons zeer goed.
Wij streven er naar om elk jaar een 
aantal nieuwe leuke activiteiten te 
organiseren en het valt op dat hier-
voor dit jaar veel belangstelling is. Dit 

VISKER
  voor al uw keuken- en interieurprojecten

Bredaseweg 53

4844 CK Terheijden

T: (076) 593 49 49

www.viskerkeukens.nl
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zijn o.a. een bezoek aan een hortensiakwekerij, het Wasch- en 
Strijkmuseum, een rondvaart op de Bredase singels, een rond-
leiding in de Basiliek van Oudenbosch en een bezoek aan een 
leerlooierij.
Enkele data zijn gewijzigd
Voor enkele activiteiten van Zomervermaak hebben we de 
datum moeten wijzigen. De nieuwe data zijn: afsluiting Zomer-
vermaak vrijdag 28 augustus; de voorstelling van de liederen 
van Jules de Korte dinsdag 25 augustus; het bezoek aan de 
leerlooierij dinsdag 18 augustus; het bezoek aan de IJzertijd-
boerderij vanaf 10.00 uur. Alle deelnemers die zich hiervoor 
opgegeven hebben, krijgen afzonderlijk bericht.
Veel vermaak met Zomervermaak
Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Wij willen dan ook alle vrijwilligers 
die zich voor Zomervermaak inzetten, hartelijk bedanken. 
Alle deelnemers wensen wij heel veel plezier bij de activiteiten. 
We zijn ook erg blij met de financiële en materiële bijdrage van 
onze sponsoren. Zeer bedankt daarvoor.
Informatie over Zomervermaak?
Als u nog wat meer wilt weten over Zomervermaak voor 
senioren in  Terheijden, kunt u bellen naar 076-5932910,  An-
toniusabt  Terheijden. De contactpersonen van Zomervermaak 
zijn Nic van Tienen 06-2242 5448 en Tonny van Geel 06-3067 
8550.  Voor informatie kunt u ons bellen. 

JAARMARKT  WAGENBERG (2)

Het is weer zover! De jaarmarkt in Wagen-
berg komt eraan! Dit jaar iets kleiner dan 
wat u van voorgaande jaren gewend bent. En 
alleen op zondag 30 augustus. Maar het 
principe is nog steeds hetzelfde: vooral voor 
de inwoners van  Wagenberg, maar ook 
voor de andere inwoners van de gemeente 
Drimmelen. Een rustige dag om lekker even 
op te lopen, mensen te ontmoeten, een 
praatje en een hapje en een drankje. Goede 

muziek uit de regio en leuke activiteiten voor de jongeren. Het 
programma is bijna rond, maar in ieder geval staan de volgen-
de punten op het programma: een rommelmarkt voor kinderen 
(deelname is gratis, wel aanmelden); kofferbakverkoop voor vol-
wassenen (deelname € 10,-; wel aanmelden); standruimte voor 
ondernemers en organisaties (deelname € 20,-; wel aanmelden); 
touwtrekken; de fameuze ballonnenclown LonBallon; paraplu 
hangen; een ontbijt met Harmonie OVU (aanmelden bij OVU); 
een optreden van Nilse van der Sanden; een optreden van een 
coverband uit Made; een hapje en een drankje. 
Aanmelden kan via e-mail aan info@erpelrooiers.nl.
Tot zondag 30 augustus 2015!!

ALLE 13 JAANKE  NEEMT GROOTS 
AFSCHEID!

Alle 13 Jaanke gaat stoppen, je hebt het vast wel ergens ge-
hoord of gelezen. Na bijna 12 jaar is dit in goed overleg besloten. 
Ciska Cigaret (Petra Schipperen), Guan ta na Mera (Gino 
Schipperen) en Knee de Grote (Corné den Ridder) kijken te-
rug op een fantastische periode met zeer veel bijzondere mo-
menten. Hun uiterst drukke privé/werksituatie in combinatie 
met  Alle 13 Jaanke is niet meer te realiseren.
Zondag 13 september staat de allerlaatste Smart-Show ge-
pland in Zalencentrum De Gouden Leeuw te Terheijden. Alle 
13 Jaanke was de afgelopen jaren vaste prik op de carnavalsdins-

dag, altijd een geweldig feestje. Afgelopen carnaval moesten zij 
helaas verstek laten gaan door ziekte. ‘Een laatste knalfeest in 
Terheijden, dat zou fantastisch zijn’, aldus Gino, Petra en Corné. 
Samen met bevriende artiesten, o.a. Jettie Pallettie, De  Wan-
nebiezz, Alberto, Cindy Lensvelt, René van Rooij, Bart 
Schuermans, Collin, Denans en Rooie Rico zal daar hèt 
Afscheidsconcert plaatsvinden!
De zaal gaat open om 14.00 uur.  Alle bezoekers krijgen die dag 
een zeer bijzonder en uniek cadeau van Alle 13 Jaanke..! 
De kaartverkoop (€ 7,50 p.p.) is inmiddels gestart! Terheijden: 
De Gouden Leeuw en Drogisterij Relinde Fijnaut, Raamsdonks-
veer:  Texaco Kuijpers. Zorg dat je tijdig een toegangsbewijs hebt 
om teleurstelling te voorkomen!
Het smartelijk boek  zal zondag de 13e (hoe toepasselijk…) écht 
sluiten…in Terheijden!
Zorg dat je erbij bent! Dit wil je niet missen!
Meer info: www.alle13jaanke.nl, www.facebook.com/Alle13Jaan-
ke, info@alle13jaanke.nl 
 
LEUTIGE TRAAISE TRIO TRIATLON 

Op 19 september 
zal de eerste Leutige 
Traaise Trio Triat-
lon plaatsvinden. De 
triatlon zal op een ori-
ginele manier nieuw 
leven worden ingeblazen, maar wat houdt dit in? 
Als team kan je gratis inschrijven voor: 
- ongeveer 500 meter zwemmen 
- plusminus 20 kilometer fietsen 
- en pak ‘m beet 5 kilometer hardlopen. 
Een team bestaat uit 3 personen, die allemaal op geheel eigen 
manier een onderdeel van de triatlon kunnen voltooien. Start en 
finish zal plaatsvinden bij  “Ons Thuis”. 
Voor de origineelst  verklede ploeg zal er een leuke prijs zijn en 
iedereen kan meedoen of je sportief bent of niet. Dus daag je 
familie, buren, vereniging, vrienden, collega’s uit om mee te doen 
en maak er een leuke en vooral gezellige middag/avond van. Na-
tuurlijk is deelname geheel op eigen risico. 
Wij hopen op een grote opkomst. 
Melden vanaf 15.00 uur, start om 16.00 uur. Gratis inschrijven 
kan vanaf nu via ltttriatlon@gmail.com. 
Meer info is ook te vinden op onze facebook pagina: Leutige 
Traaise Trio Triatlon. 
Angela, Marc, Frank, Annelies, Kathleen
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KAPELLENFESTIVAL

Kapel De Blaoskaoken organi-
seert op 26 september 2015 
een kapellenfestival in café Het 
Roode Hert in Breda.
Kapellen kunnen zich nog aan-
melden via www.blaoskaoken.
nl, maar om een muzikale avond 
te beleven bent u als gast ook 
van harte welkom. 

DRIMMELEN GAAT NAAR LIER
Reis naar Lier - Sint-Gummarusbedevaart

Op zondag 11 oktober 2015 orga-
niseren Harmonie OVU, de Vijf Hei-
ligen Parochie en Stichting Behoud  
Gummaruskerk Wagenberg een reis 
naar Lier in België. Hier kunt u de ju-
belviering in de Sint-Gummaruskerk  
en de jubeleditie van  de Sint-Gum-
marusprocessie bijwonen.
Waarom naar Lier?
Door de jaren heen is er een band 
opgebouwd met de geloofsgemeen-

schap van de Gummarus in Wagenberg.
Op de foto ziet u  Wagenbergse mensen het beeld van ‘onze’ 
Gummarus dragen in de processie.

Voor wie is deze reis een must?
Voor iedereen die deze festiviteiten niet wil missen. Ook als 
u niet kerkelijk betrokken bent, is dit spektakel geweldig om 
te zien. Houdt u van traditie en wilt u een prachtige bour-
gondische stad zien, dan mag u dit niet voorbij laten gaan. Een 
feestdag met honderden mensen 
langs de kant van de weg, bran-
dende kaarsen voor de ramen van 
de huizen en de bewoners met 
een glaasje bubbels op de stoep. 
En vele Belgische kroegjes met 
even zoveel gezellige terrassen.      
Waar en wanneer?
We vertrekken 11 oktober om 
7.45 uur  vanuit Wagenberg. Om 
10.00 uur is er gelegenheid om 
de jubelviering bij te wonen in de 
Sint Gummaruskerk van Lier. Pas-
toor Jos Demmers gaat mee voor 
in deze viering. De viering wordt gevolgd door de jubelproces-
sie. Daarna lunch op eigen gelegenheid. Kosten voor de busreis 
€ 17,50 per persoon.
In de middag kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen, 
maar u kunt ook inschrijven voor een gezamenlijke activiteit.  
De bedevaartdag wordt om 16.45 uur afgesloten met Neder-
landstalige vespers. Om 17.15 uur keren we huiswaarts.
Aanmelden:
1 Via www.naardekerk.nl, formulier Gummarusprocessie Lier. 
2  Via http://www.harmonie-ovu.nl, formulier Gummarusproces-
sie Lier.
3 Een mail naar info@naardekerk.nl of naar info@harmo-
nie-ovu.nl.
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SCHOLEN

COLUMN

4. Lever een briefje in op een van de parochiekantoren met daar-
in naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.  
Wilt u ook aangeven waar u aan mee wilt doen:  Busreis € 17,50; 
Busreis inclusief boottocht over de Binnennete, zo zie je de pit-
toreske plekjes en verrassende stadsgezichten van Lier € 22.-;   
Busreis inclusief stadswandeling met gids € 22,-.
Bellen mag ook naar 0162-682303. 

VAKANTIE

Bijna toch! Iedereen van harte gegund vanzelfsprekend.  Voor 
velen zit het er al op, leeftijdgebonden vroegboekingen vooral, 
hoewel er steeds vaker “jongelui” met jonge kinderen op de 
campings verschijnen,  maar ook die gunnen we te profiteren 
van de lente- of herfstkortingen.
Wij mochten dit jaar genieten van de Italiaanse schoonheden. 
En die zijn er heel veel. Jaaah heren, natuurlijk de signorina`s, 
hoewel de moekes daar ook zeer prominent aanwezig zijn, ik 
bedoel ook de overdaad aan natuurschoon en de nog grotere 
hoeveelheid cultuur en historische monumenten. Maar alla, ik 
hoef niet meer bij te beunen  in de toeristische sector. Even 
serieus dan maar.
Wat heel erg opvalt is dat er in zowat alle dorpen en steden 
heel veel vluchtelingen proberen te overleven.  Allerlei prullaria 
aan de toeristen verpatsen lukt maar heel zelden. En toch maar 
blijven lachen, je zou ze een beter leven gunnen, maar blijkbaar 
denkt niet iedereen zo. Europa, een farce, gesteggel  over de 
verdeling van deze stakkers over ons hele continent, schande.  
“Zoek het maar uit, Zuid-Europa”, nimby (niet in mijn....).
Maar de mensen, Italianen.  We zijn van ze gaan houden.  Al-
leen een vragende blik is al genoeg. Helpen signor? Even vijf 
kilometer voorrijden naar de camping? Geen probleem. En wat 
vind je hier van?  Ik mag graag elke dag een krantje scoren in 
de landstaal (honderd woorden geleerd).  In Pisa de eerste de 
beste kiosk, maar helaas, no corriere de sport. Aspete signor, 
due minuti. En weg is hij op zijn vouwfietske. Ik roep hem nog 
na dat ik wel even oplet. Een klant komt een beetje loeren, ik 
hou hem goed in de gaten, als hij iets in zijn zakken steekt “lap 
ik hem pootje”.  Hij vertrekt met een grimas. Na zeven minuten 
komt onze fietser terug, recht uit de giro zo te zien. Hijgend 
stopt hij de sportkrant in mijn handen. Ik vermoed dat hij hem 
thuis opgehaald heeft. Een euro dertig meneer. Mag twee euro 
ook? (vuile krent). Het mag, maar dan moet ik wel een mooie 
plattegrond meenemen. Ik ben ontroerd.  Waar vind je dit nog? 
Jazeker, Bella Italia.
Geniet van je vakantie, waar dan ook.
Merijn.

SCHOOLREISJE  VAN DE KLEUTERS VAN 
DE  ZONZEEL

Op dinsdag 23 juni was het eindelijk zover! 
De kleuters van de Zonzeel gingen op school-
reis naar het indianendorp van Opperhoofd  
Witniehoe.
Om 9.00 uur begon een speurtocht door de 
wijk, waar ze veel indianenvaders en -moe-
ders tegenkwamen. Ze deden daar spelletjes 
en versierden hun blaaspijp met tape, kralen, 
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veertjes en leerden pijltjes te draaien.
Om 11.00 uur verzamel-
den ouders en kinderen 
bij het indianendorp aan 
Hoofdstraat 161, waar 
Opperhoofd Witniehoe 
hen al stond op te wach-
ten. De kinderen kregen 
vuurwater bij de tipi en 
mochten blijven eten.  
`s Middags kwam in-
diaan Kriebelneus een 
workshop indianenzang 
en -dans geven. De kin-
deren mochten daarna 
optreden voor hun fami-
lie en belangstellenden. 
Het was een heerlijke 
dag waar jong en oud zijn 
fantasie de vrije loop kon 
laten.

OBS DE WINDHOEK HEEFT DE  WIND IN 
DE ZEILEN EN DE BLIK  VOORUIT! 
Directeur Marc Embregts blikt terug op geslaagd 
eerste schooljaar. 

Aan het einde van het schooljaar, met de 
vakantie in zicht, kijk ik trots terug op een 
bijzonder schooljaar. Het was mijn eerste 
jaar als directeur van OBS De Windhoek. Ik 
heb lieve en unieke kinderen leren kennen 
en hun enthousiaste en meedenkende ou-
ders en de betrokken en kundige collega’s 
van deze school in Terheijden. Het school-

jaar kende veel hoogtepunten; ik zet er een aantal op een rijtje.
Een goede start
Maandag 25 augus-
tus was niet alleen 
de eerste schooldag 
na de zomervakantie 
voor onze leerlingen, 
het was tevens mijn 
eerste schooldag 
als directeur op De 
Windhoek. Dankzij 
de hartelijke en war-
me eerste kennismaking met de ouders en de kinderen, voelde 
ik me direct thuis op de school. Meteen in september volgden 
een aantal hoogtepunten van het schooljaar: de schoolreis, de 
viering van de Kleine Schans en de drukbezochte informatie-
avond.
Lezen is de basis van leren
Goed leesonderwijs is een belangrijk speerpunt op De Wind-
hoek. Lezen is immers de basis van leren, vinden wij. In samen-

werking met Theek 
5 hebben we een 
prachtige schoolbi-
bliotheek geopend 
dit  schooljaar. Onze 
leerlingen hebben 
nu een nog grotere 
keuze aan boeken. 
Ook besteedden we 

uitgebreid aandacht aan de 
Kinderboekenweek, de na-
tionale voorleesdagen en 
het voorleesontbijt.
Samen met en voor el-
kaar
Verbondenheid en samen 
zijn, behoren tot de pij-
lers van openbaar onder-
wijs. Onze bovenbouw-
leerlingen lazen tijdens de vrijwilligersactie NLdoet voor aan 
cliënten van Stichting SOVAK. Prachtig om te zien hoe posi-
tief en prettig leerlingen en cliënten op elkaar reageerden. 
Onze Buitenspeeldag  was een geslaagd  feest voor alle kinderen 
en volwassenen uit  Terheijden.  Dankzij een subsidie van ‘Samen 
aan de slag’ konden wij een gevarieerd programma aanbieden. 
Een hoogtepunt waren de skate clinics van oud-wereldkampi-
oen schaatsen en Deltalent-trainster Annamarie Thomas. Druk 
was het onder andere bij de tafeltennis-clinics van T.I.O.S., bij 
het pony rijden en het springkussen. De opbrengst gaat naar de 
Stichting  Vrienden van het Puzzelbad.
Onderwijs maak je samen

We merken dat 
onze inzet op 
onderwijskundi-
ge ontwikkelin-
gen zijn vruchten 
afwerpt. Zo staat 
het betekenis-
vol leren als een 
huis. En door 
onze kleine groe-
pen krijgt iedere 

leerling de aandacht die het nodig heeft. Ook hebben we flinke 
stappen gezet met ons woordenschatonderwijs. 
Goede resultaten in de groepen waren het gevolg. Dit werd 
bevestigd doordat de Eindtoets PO ruim boven de door de on-
derwijsinspectie gestelde ondergrens ligt. Een resultaat om trots 
op te zijn.
Samen groeien
‘Gras groeit niet door er aan te trekken maar juist door er aan-
dacht aan te geven en goed te verzorgen.’ Deze uitspraak past bij 
De Windhoek. Elke dag streven we ernaar om al onze leerlingen 
de juiste aandacht te geven, zodat ze kunnen groeien. Daarnaast 
groeien we ook als school, steeds meer ouders weten de weg 
te vinden naar De Windhoek voor een kennismakingsgesprek. 
De wind in de zeilen en blik vooruit
Kortom, we hebben de wind in de zeilen. Na de zomervakan-
tie zitten onze leerlingen wederom in kleine groepen waardoor 
we ieder kind optimaal kunnen begeleiden. Daarnaast gaan we 
verder inhoud geven aan onze nieuwe schoolplan. Een ambitieus 
plan waarin we ons verder willen ontwikkelen op onder andere 
woordenschatonderwijs, ICT, lezen, en een sterke en stabiele 
sociale emotionele ontwikkeling voor onze kinderen. 
We kijken met alle mensen die bij De Windhoek betrokken zijn 
-leerlingen, ouders en leerkrachten-  terug op een prachtig jaar. 
Daar ben ik ontzettend trots op en het geeft weer volop ener-
gie om dit ook volgend schooljaar weer te realiseren. 
Tot ziens op De Windhoek! 
Marc Embregts 
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Ook nieuw op deze kaart:
     menu voor maar 37,-!!

Kiest u van de kaart een voor-, hoofd- en nagerecht met 
een *, dan betaalt u slechts € 37,- voor het hele menu!

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

Noteer vast in uw agenda: van 27 augustus t/m 6 september: 
Restaurantweek! 3 gangen voor maar € 27,50!

Voor een avond culinair genieten!

Nieuwe kaart!
Vanaf woensdag 9 juli hebben we weer een nieu-

we kaart! De kaart is weer helemaal geupdate 
naar het seizoen. Komt u snel proeven?

*
Probeer ook eens ons 2 gangen lunchmenu (€ 18,50). 

Elke openingsdag van 12.00 tot 16.00 uur!Tip!
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TEAM BASISSCHOOL ZONZEEL WORDT 
VERSTERKT MET NIEUWE, JONGE 
LEERKRACHTEN
 

Door het vertrek van twee leerkrachten die met pensioen zijn 
gegaan, wordt het team van basisschool Zonzeel weer op volle 
sterkte gebracht door de komst van drie jonge leerkrachten.
Juffrouw Karin Meeuwissen, die ook 
op onze school haar LIO stage heeft ge-
lopen en dit schooljaar met veel succes 
heeft vervangen, gaat het komende jaar op 
maandag en dinsdag groep 4 draaien. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag staat ze 
voor groep 1 en 2. Juffrouw Karin is be-
voegd om gymlessen te geven Daarnaast 
is ze in het afgelopen jaar geslaagd voor 
de master-sen opleiding ZORG. Met haar 
krijgen we dus een jonge, enthousiaste en 
kundige juf op onze school. Dat heeft ze 
het afgelopen jaar al laten zien.
Juffrouw Femke de Been komt ons team op maandag en 

dinsdag versterken. Zij gaat werken in 
groep 1-2. Sinds 2003 is juffrouw Femke 
werkzaam in het basisonderwijs. Het eer-
ste jaar is ze ingevallen op verschillende 
basisscholen binnen onze stichting SKOD.  
Vanaf 2004 tot op heden heeft ze met veel 
plezier en enthousiasme op basisschool 
Den Duin in Made gewerkt. Ze heeft daar 
ruim 9 jaar voor groep 1-2 gestaan en de 
laatste twee jaar in groep 3. Het jonge kind 
is haar passie! Ze geniet elke dag weer 
van hun spontaniteit en enthousiasme. Ze  

vindt het prachtig om te zien hoe kinderen nieuwe dingen ont-
dekken en leren.  Juffrouw Femke kiest er nu voor om gebruik 
te maken van interne mobiliteit. Het is heel goed je blik eens te 
verruimen en we zijn als team blij met haar komst.
Juffrouw Angela Heil die ons team 
komt versterken in de bovenbouw, 
heeft als onderwijsassistent al ruime 
ervaring in het onderwijs. Zij heeft in 
de jaren dat ze werkte als onderwijs-
assistent doorgestudeerd en is twee 
jaar geleden geslaagd voor het mooie 
vak van leerkracht basisonderwijs. Ook 
zij is bevoegd om gymlessen te geven 
en heeft er voor gekozen om zich nog 
verder te bekwamen. Momenteel is 
juffrouw Angela nog bezig met de opleiding “Kindercoach”. Zij 
heeft in de afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan als leer-
kracht op basisschool de Zeggewijzer.
Juffrouw Karin, juffrouw Femke en juffrouw Angela, van harte 
welkom op onze fijne school.  We gaan er voor zorgen dat jullie 
je snel thuis zullen voelen en we zijn er van overtuigd dat we 
met jullie komst de kwaliteit van onderwijs aan onze leerlingen 
op een goede wijze kunnen garanderen.
Team basisschool Zonzeel. 

OBS DE WINDHOEK:  VEEL  AANDACHT 
VOOR IEDERE LEERLING 
dankzij kleine klassen

Op OBS De Windhoek zijn de klassen klein en overzichtelijk, 
waardoor  leerlingen meer persoonlijke aandacht krijgen en er 
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nog meer onderwijs op 
maat kan worden gebo-
den. Ook in het nieuwe 
schooljaar zal de school 
zich daarop focussen. Het 
was ook het uitgangspunt 
tijdens het invullen van de 
organisatie van de school 
voor schooljaar 2015-
2016 de afgelopen weken. 
In het nieuwe schooljaar bestaan de klassen uit evenwichtige, 
kleine combinatiegroepen, waarin iedere leerling de aandacht 
krijgt die hij nodig heeft. 
Kleine groepen dus veel aandacht voor ieder kind
Omdat de school kleine klassen heeft, is de individuele aandacht 
voor iedere leerling groot. De leerkracht kent zijn leerlingen 
goed. Hij heeft snel door als er iets is met een leerling. Om-
gekeerd bouwen de leerlingen makkelijk een vertrouwensband 
op met de leerkracht. Dat dit ook ècht werkt, bleek ook afge-
lopen schooljaar weer. Daarom zullen in het schooljaar 2015-
2016 onze klassen klein blijven. Onze leerlingen zijn verdeeld 
in evenwichtige groepen met combinaties van twee leerjaren, 
bijvoorbeeld groep 1-2.
Talenten ontdekken en ontwikkelen

In het nieuwe school-
jaar leggen we een 
stevige basis voor 
onze leerlingen met 
een groep 1-2, onze 
kleutergroep. Er is 
flink geïnvesteerd in 
nieuwe kleuteront-

wikkelingsmaterialen om onze leerlingen in aanraking te laten 
komen met cijfers en letters. Daarnaast stimuleren we de crea-
tiviteit en zelfstandigheid door ze op ook op die gebieden hun 
talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. De ontwikkeling 
van onze kleuters wordt goed gevolgd door onze kleuterleer-
krachten middels het observatie-instrument van de methode 
Kleuterplein. 
Lezen is de basis van leren
In groep 3 is leren lezen een belangrijk speerpunt. Lezen is im-
mers de basis van leren. Lezen is een vaardigheid die je in het da-
gelijks leven heel veel toepast. Door juist te investeren in sterk 
leesonderwijs geven we onze leerlingen een goede basis mee 
om hun basisschooltijd succesvol te doorlopen. In groep 4 en de 
daarop volgende groepen blijven we het lezen onderhouden en 
verder ontwikkelen met de methode Estafette. 
Betekenisvol leren
De lesstof (taal, spelling, 
woordenschat, begrij-
pend lezen en de zaak-
vakken) wordt in een 
betekenisvolle context 
aangeboden. Daarvoor 
gebruiken we de metho-
de Alles-in-1. In de groe-
pen 5 tot en met 8 wer-
ken onze leerlingen in blokken van vijf weken aan een thema. 
Door de lesstof binnen een thema aan te bieden gaat deze nog 
meer leven voor kinderen. Daarnaast ontwikkelen ze ook nog 
verschillende andere vaardigheden zoals creatief denken, een 
onderzoekende houding en samenwerken. 
Sterk en stabiel schoolbestuur
De Windhoek is een openbare basisschool.  Dit houdt in dat 



14

SPORT

ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur of geloofsover-
tuiging wordt onderkend en gerespecteerd. De individualiteit 
van het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs. Onze 
school maakt deel 
uit van een sterk 
en stabiel school-
bestuur: Stichting 
OBO West-Bra-
bant. Dat levert 
veel voordelen 
op zoals financi-
ele stabiliteit, de 
uitwisseling van 
expertise  en een 
efficiënt personeelsbeleid, terwijl de school haar eigen karakter 
behoudt. Bij Stichting OBO zijn zeventien openbare basisscho-
len uit de regio aangesloten, waar in totaal 285 leerkrachten 
werkzaam zijn, die elke dag lesgeven aan ruim 3000 kinderen.  
Kom langs op De Windhoek!
Kom eens langs voor een kennismaking met onze school. 
Bijvoorbeeld voor een oriënterend gesprek met directeur 
Marc Embregts, samen met je kind. Of draai een ochtend of 
middag met je kind mee in de kleutergroep. Het is dé ma-
nier om De Windhoek te ervaren. Ook zijn ouders graag be-
reid om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. 
Ook online is De Windhoek actief! Achtergrondinformatie over 
de school en het laatste nieuws staat op www.obsdewindhoek.
nl en www.facebook.com/OBSDeWindhoek
Tot ziens op De Windhoek! 

               

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)scheidsrech-
ters.
Vind je het leuk om ‘te fluiten’ en ben je op za-
terdagen in de gelegenheid, neem dan contact op 
met secretarisjeugd@svterheijden.nl. 

HANDBALVERENIGING MIXED-UP
FAMILIETOERNOOI

Zondag 5 juli heeft Mixed-Up haar twee-
de familietoernooi gehouden. Alle leden 
van Mixed-Up konden samen met hun 
familie, vriendje en/of vriendinnetje deel-
nemen aan het toernooi. Er hadden zich 

75 deelnemers aangemeld. Het toernooi werd wederom geor-
ganiseerd op Sportpark Heesterbosch te Wagenberg, waar we 
gebruik konden maken van de  VCW-kantine. 
Na het welkom heten en een korte uitleg van het dagprogram-
ma starten we met een warming-up. De deelnemers werden 
in twee groepen verdeeld. Elke groep kreeg 12 waterballonnen, 
welke moesten worden overgegooid. Hilarische momenten le-
verde dat op en uiteindelijk werd groep 2 verslagen, omdat hun 
ballonnen het eerst stuk waren.
Hierna werden de deelnemers verdeeld over acht teams, waar-
van de teamcaptain haar team moest begeleiden. De teams 
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moesten vier handbalwedstrijden van 15 minuten spelen en 
deelnemen aan een sponzenloop en tienbal. Bij de sponzenloop 
moest men in competitieverband in de snelste tijd een emmer 
vullen met 7 liter water. Bij tienbal moest de bal binnen een 
team 10 keer worden overgespeeld zonder dat de bal op de 
grond viel of afgepakt werd door het andere team. 
Tijdens de lunchpauze konden de deelnemers een brood-
je hamburger, knakworst en/of kaas nuttigen.  Sponsor Jumbo  
Van Meerendonk uit Terheijden had voor de kinderen een leuk 
verrassingstasje met daarin een appel, chips, drinken en snoep. 
Door Ria Pals, het gezicht van Jumbo  Terheijden, werden aan 
voorzitter Peter Reniers 20 wedstrijdhandballen overhandigd. 
Hartelijk dank hiervoor.
Vanwege het mooie zonnige weer hebben de deelnemers zich 
voor, tijdens en na de wedstrijden op en rond het handbalveld  
kostelijk vermaakt met watergevechten.

Omstreeks 16.15 uur waren de wedstrijden gespeeld en de uit-
slagen verwerkt tot een eindstand.  De teams lagen allemaal 
dicht bij elkaar, waarvan vele gedeelde plaatsen. Uiteindelijk 
kwam de winnaar met een puntje verschil naar voren. Zij moch-
ten met een medaille naar huis.  Ter afsluiting is er als herinne-
ring nog een groepsfoto gemaakt.
Wij kunnen terugzien op een geslaagde dag en hopen dat ieder-
een volgend jaar weer meedoet! We willen iedereen bedanken 
voor hun aanwezigheid en met name Omroep Drimmelen voor 
de tv-opnames, Jumbo Terheijden voor haar sponsoring, VCW 
voor het beschikbaar stellen van de kantine en de vele vrijwilli-
gers. Bedankt en tot volgend jaar!
Danielle Dikmans en Sanne van den Boer,  Toernooiencommis-
sie Mixed-Up

EERSTE HELFT 2015 VAN  WILLEM  TELL

De eerste zes maanden van 2015 
zitten er alweer op.  Tijd om een 
balans op te maken. Het diepte-
punt was uiteraard het definitief 
afscheid nemen van ons zeer ge-

respecteerde lid Leo van den Bogaert. Gelukkig hangen zijn vo-
gelkooitjes nog bij ons in de kantine, zodat wij regelmatig nog 
aan hem mogen denken. 
Wij schieten met de kruisboog  zowel  binnen de OWB (Onder-
linge West-Brabantse Bond), zeg maar lokaal, als landelijk bij de 
NKB (Nederlandse Kruisboog Bond). Binnen de OWB hebben 
wij dit jaar al 4 van de 6 wedstrijden geschoten. In elke wedstrijd 
dienen de schutters 15 officiële schoten te lossen. De compe-
titie is verdeeld in zes klassen, waaronder 1 jeugdcategorie (tot 
16 jaar). Hierin hebben wij sinds jaren weer een deelnemer, nl 
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Bas van Tilburg uit Breda. Hij heeft in zijn debuutjaar al twee 
wedstrijden gewonnen en staat in de tussenstand nu tweede. 
Een geweldige prestatie van Bas. 
Binnen de OWB doen wij met twee viertallen mee en in beide 
competities staan wij boven aan. Met nog twee wedstrijden te 
gaan staan wij er goed voor, maar we moeten wel geconcen-
treerd blijven wat ook gelijk het mooie van de sport is.  Als je de 
rust en het vertrouwen hebt, dan haal je zeer veel voldoening 
uit wedstrijden (interne en externe). De volwassencompetitie is 
verdeeld in volgorde van beste schutters: Ere, A, B, C en D. 
In de D-klasse staat Albert van Gool keurig tweede. Harm 
Bouwmeester moet nog een wedstrijd inhalen maar ligt op 
schema om hoog te eindigen. In de C hebben wij geen vertegen-
woordigers. In de B schieten  Adriaan de Wijs en Miëlle Stoop 
en ze staan er beide heel goed voor. Miëlle leidt de B en Adriaan 
staat tweede. Miëlle is aan haar eerste externe jaar bezig en 
doet het boven verwachting goed. Ze heeft zelfs al een keer 147 

geschoten. (Maximaal 150 punten mogelijk). In de A-klasse schiet 
Remco van Bochove en hij staat momenteel vierde, waarbij de 
kanttekening geplaatst moet worden dat hij 1 puntje minder 
heeft geschoten als Miëlle. Dat is ook een strijd. In de hoogste 
klasse schieten Dré Rutten en Cor Rombouts, waarbij Cor ver 
boven de rest van de schutters uitsteekt. Hij staat eerste en 
heeft al tien punten meer dan nummer 2. Hij mist t.o.v. de roos 
gemiddeld tussen de 3 en 4 pijlen per wedstrijd.  Dit vertaalt 
zich ook naar het landelijke niveau. 
De NKB organiseert buiten het Nederlands Kampioenschap, 4 
bondswedstrijden per jaar en in het weekend van 4 en 5 juli was 
onze Cor de beste van heel het veld, terwijl dat heel de lande-
lijke top aanwezig was. 1 misser met 4 keer het perfecte schot, 
of in het midden van de roos (=Moes). 1 perfect schot meer 
als nummer 2. Cor van harte gefeliciteerd.  Afgelopen weekend 
is het Nederlands Kampioenschap gehouden in Zundert. De 
uitslag volgt nog, maar Cor maakt in deze vorm gewoon kans 
om Nederlands beste te worden.  Verder heeft hij ook aan de 
interland Nederland–België mee gedaan, waar hij ook liet zien 
bij de beste van de Benelux te horen, met slechts 2 missers. 
Nederland heeft de interland in ieder geval gewonnen.  Jack van 
Bekhoven (ja ja, onze oud-Terheijdenaar) was trouwens de bes-
te Nederlander met 2 perfecte series. Terwijl hij bij de laatste 
bondswedstrijd 2 missers t.o.v. de roos had. Indien u eens wilt 
kijken welke faciliteiten wij hebben en hoe wij hier mee omgaan, 
dan kunt u altijd vrijblijvend eens op onze openingstijden langs 
komen: vrijdags vanaf half 8 en zondag van 10 tot 12 uur (tij-
dens de bouwvak zijn wij gesloten).  Wij zijn gevestigd a/d Hoge  
Vaartkant (achter de voetbal velden).
Wij wensen een ieder vast een prettige vakantie en hopen dat 
u binnenkort eens de gelegenheid heeft om langs te komen. Het 
bestuur van Willem Tell, Terheijden.www.svwt.nl / info@svwt.nl

ESDO KAMPIOEN O.W.B.C. 2015

Biljartvereniging ESDO is kampioen van de  Wagenbergse bil-
jartcompetitie libre voor teams geworden.  Tijdens de prijsuit-
reiking in café de Harmonie in Terheijden werd het team gehul-
digd en in de bloemetjes gezet.  De ploeg, die hun thuiswedstrij-
den in café de Gouden Leeuw in  Terheijden speelt, eindigde 
met een voorsprong van 10.7 punten (Belgische telling) op ’t 
Bielske uit  Wagenberg 
de competitie.
Het team speelde in de 
volgende samenstelling: 
Koos van Vugt, Cees 
Daamen, Toon Wou-
ters, Bas Vervuren, Ri-
nus Ackerman en Tom 
van Gils.
Voor de 4e keer in de 
laatste 5 jaar wist het 
team het kampioen-
schap naar zich toe te 
trekken. Persoonlijke prijzen waren er voor Rinus  Ackerman 
van ESDO: hij speelde de kortste partij van de competitie in 
7 beurten. Jan Broeke van de Vriendschap en Eric Diepstraten 
van BV Nicortiny wonnen de prijs voor de procentuele hoogste 
serie van 53.8 %, Rinus Ackerman van ESDO kreeg de prijs voor 
de speler die procentueel het meest gestegen was met 23.6 %, 
en Koos van  Vugt van ESDO verdiende de prijs voor de hoogste 
serie van 36 caramboles.
EINDSTAND     Plaats                   Wedstr     Punten
1.ESDO      Terheijden            56            562.4
2.’t Bielske     Wagenberg           56         551.7
3.De Vriendschap 3  Wagenberg      56         548.5
4.BV Nicortiny     Wagenberg      56         547.9
5.De Vriendschap 2  Wagenberg      56         527.2
6.Keus Genoeg     Wagenberg      56         526.7
7.BV Maandag     Terheijden      56         503.2
8.De Vriendschap 1  Wagenberg      56         489.8

V.l.n.r. Rinus Ackerman-Cees Daamen-Toon Wouters-Tom van Gils en Koos van Vugt

DRIMMELS KAMPIOENSCHAP 2015

Op zaterdag 4 juli heeft de 2e ontmoeting van dit vistoernooi 
plaatsgevonden.
Na de 1ste wedstrijd van zaterdag 6 juni hebben al 2 vissers van 
hsv S.I.O.G. een goede gooi gedaan om voor het kampioenschap 
in aanmerking te komen. Henk Kokke liet 948 cm noteren en 
Jan van Meer kwam uit op 634 cm. Regelmatig is het stuivertje 
wisselen tussen deze beide visvirtuozen. Maar  Walter van Meel 
(E.S.O.X.) 433 cm en Ben de Wijs (E.M.V. de Brasem) 324 cm 
tellen ook nog zeker mee voor de eindzege.
Gestaag druppelden de deelnemers binnen bij café-restaurant 
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42), Bert Schippers (42), Jacqueline van Hummel (38), Adam van 
den Draaij (26). Sjaak van Steenderen,  Jan  Vos, Tommy van de 
Zanden, Ben Rasenberg en Christian  Weda zijn niet tot sco-
re gekomen. De organisatie van het Drimmels Kampioenschap 
2015, bestaande uit leden van hsv De Sportvissers en kehsv 
G.I.V.U. feliciteert de kampioen 2015, Henk Kokke, maar ook 
Jan van Meer en Walter van Meel met hun 2e en 3e plaats. En 
Henk heeft bewezen dat hij niet alleen baarzen kan vangen: 13 
brasems in 3 uur. Het aantal gevangen stuks is in het voordeel 
van Jan van Meer: 103 ten opzichte van de 100 van Henk.

Jan van Meer

Ook dank aan alle deelnemers voor hun sportieve inzet tijdens 
dit evenement en aan de controleurs.
Door voorzitter Leo van Geel werd aan de kampioen 2015 een 
herinneringstrofee, een cadeaubon van de Fauna à € 75,- en 
een welgevulde boodschappentas van de Jumbo overhandigd.  
Ook de als nummer 2 en 3 geplaatste vissers kregen een ca-
deaubon van de Fauna (€ 50,- en € 25,-) en de boodschappen-
tas.  Alle deelnemers konden op volgorde de zeer goed gevulde 
boodschappentas van de Jumbo ophalen. 
Ook wil de organisatie haar erkentelijkheid uitbrengen naar de 
sponsoren: uit Terheijden: aannemersbedrijf Rasenberg Ter-
heijden, autorijschool LesLips, café De Buren, Fysiotherapie 
Bousema &  Van Kuijk, Jumbo  Terheijden, kapsalon De Stoel, 

winnaar Henk Kokke

stichting  De Zevende Hemel en TP Afbouw; uit Etten-Leur café 
D’Ouwe Brug; uit Made aannemersbedrijf Maas en cafetaria de 
Schutter; Roger Dubbelman Keukens uit Breda en hengelsport 
Fauna uit Raamsdonksveer. Zonder hun financiële bijdrage had-
den wij het nooit zo kunnen verzorgen.
Bij het afscheid nemen werd de werkgroep keer op keer be-
dankt voor de goede organisatie en zeer zeker ook voor de 
nogal zwaar uitgevallen boodschappentas.
Werkgroep Drimmels Kampioenschap 2015

De organisatie

De Buren. Met dit warme weer hield de organisatie toch re-
kening met wat afmeldingen. In totaliteit zijn 7 deelnemers, om 
hen motiverende redenen, niet op komen dagen. Enkele hart-
patiënten kozen toch voor hun gezondheid. Henk Kokke was 
deze keer weer wat aan de late kant, hij was zijn jas vergeten! 
Na de loting om 13.00 uur in café De Buren vertrokken de 26 
opgekomen deelnemers weer richting het strijdveld:  De  Schans, 
een heel mooi maar wispelturig  viswater.  De ene dag vang je 40 
à 50 vissen en de dag daarop weet de vis de haak te omzeilen.  Je 
zit dan wel ingespannen, maar toch ook ontspannen aan de water-
kant te “genieten”. Een mooi zooike gevangen vis in het net komt 
toch weer beter over richting het thuisfront en collega-vissers. 
Onze controleur, Ben Kruizinga, liep regelmatig zijn rondje 
Schans en hield een oogje in het zeil, maar ook de andere vissers 
waren op de hoogte van wat er elders al gevangen was.

Walter van Meel

De vandaag gevangen vis werd als volgt genoteerd: 
Henk Kokke (636 cm), Jan van Gool (465), Jan van Meer (325), 
Walter van Meel (293), Corné van Gils (227), Willem Brughem 
(208), Leo van Geel (200), Jos van Gils (156), Ferdi Mertens 
(126), Dennis Dieduksman (121), Huub Romgens (100), Kees 
van der  Veeke (83), Joop van Kempen (74), Bernard de  Wijs 
(67), Wim Mertens (57), Cees den Otter (52), Bert Schippers 
(39), Tiny van Geel (32), Rinus Havermans (23), Johan Baremans 
(11), Wim Fens (11), Anton Michielsen (11), Ben de Wijs (10). 
Adam van den Draaij, Piet  Vermeulen,  Jan  Vos en Tommy van 
de Zanden wisten geen vis binnen te halen.
Hierdoor werd de eindscore bepaald en deze is als volgt: 
Henk Kokke (1584 cm), Jan van Meer (959), Walter van Meel 
(726), Jan van Gool (484), Corné van Gils (384), Leo van Geel 
(347), Ben den Wijs (334),  Willem Brughem (208), Cees den Ot-
ter (182), Jos van Gils (156), Kees van der  Veeke (140), Johan Ba-
remans (138), Dennis Dieduksman (138),  Ferdi Mertens (126), 
Joop van Kempen (106),  Wim  Fens (105), Huub Romgens (100), 
Jeroen Kruizinga (71), Bernard de  Wijs (67), Tiny van Geel (58), 
Wim Mertens (57), Frans Avontuur (54),  Toon van Meer (53), 
Rinus Havermans (47), Piet  Vermeulen (44), Anton Michielsen 
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POSTDUIVEN  LAURA  VAN DONGEN 
HOUDEN  VORM  VAST

Zaterdag 27 juni was het rustig op duivensportgebied. Er was 
slechts 1 vlucht en wel vanuit het 430 kilometer zuidelijker gele-
gen Franse plaatsje Fontenay sur Eure. Het waren wederom de 
duiven van Laura van Dongen die de toon zetten. Op de eerste 
en tweede plaats werd verdiend in de Bergen te Terheijden. De 
eerste duif vloog maar liefst 10 minuten vooruit op de rest. Op 
de foto is Laura met haar winnende doffer ‘de 75’ te zien.

In het weekend van 4 juli was het de bedoeling dat het een 
stuk drukker zou zijn. Maar liefst 3 vluchten stonden er op het 
programma. De hittegolf gooide echter roet in het eten.  Twee 
vluchten werden afgelast. De enige vlucht die doorgang wist te 
vinden was vanuit Bergerac (820 kilometer). Deze duiven wer-
den op vrijdag 3 juli om 10 uur gelost en op zaterdagmorgen 
waren de eerste alweer gearriveerd in het Brabantse land. De 
eerste prijs was voor de combinatie Frank Zwiers en Willie-Jan 
vd Goorbergh. Deze combinatie weet dit jaar (en vorige jaren 
trouwens ook) geweldig te presteren op de verre vluchten. Een 
mooie tweede plaats was er op deze vlucht voor Antoon de 
Jong uit Wagenberg.
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht:
Fontenay sur Eure 27 juni 2015 – 60 duiven in concours: 1, 2 
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Ook werd er een kleppet gemaakt. Nadat de kinderen creatief 
waren geweest, begonnen we met verschillende spelletjes waar-
onder flessenhandbal en Twister. Omdat het lekker weer was 

genoten de kinderen ook van de sproeiers op het voetbalveld 
en werd er limbo gedanst onder de tuinsproeier. 
Natuurlijk hoort er ook een wedstrijdje handbal bij, wat zeker 
leuk was in het donker.  Toen het echt heel donker was hebben 
de kinderen met een zaklamp moeten zoeken naar de verschil-
lende reflectors rondom het handbal en voetbalveld.  Aan de 
reflectors hingen letters waarmee ze een zin moesten maken. 
Voordat ze gingen slapen gingen we nog een spelletje glow bow-
len doen op het handbalveld.  Er stonden flessen water met 
daarin glowsticks waarbij je in het donker een mooi resultaat 
krijgt. Met het tandenpoetsspel werden de tanden bij elkaar ge-
poetst, wat een hoop gegiechel opleverde. Uiteindelijk gingen de 
ritsjes van de tentjes om 1 uur dicht waarbij ze met wat geklets 
heel laat gingen slapen. Om half 8 in de ochtend kwamen de 
eerste kinderen al uit hun tent en om 8 uur werd de rest van de 
kinderen uit hun bed getrommeld om aan de ochtendgymnas-
tiek mee te doen. Na het ontbijt en het opruimen van de tent 
konden de kinderen zich voorbereiden op het familietoernooi 
wat aansluitend om half 11 begon. Het was een geslaagde activi-
teit waarmee we met wat hulp het handbalseizoen leuk konden 
afsluiten.
Saskia en Inge  van de activiteitencommissie Mixed-Up 

HOCKEY MEIDEN D2 SCHRIJVEN  WEER 
GESCHIEDENIS!
MD2 van MHC-Made opnieuw verdiend Kampioen!

Op 28 februari 2015 hebben de meiden van 
MHC-D2 de eerste wedstrijd van het voorjaar-
seizoen gewonnen met 5-1 van Raamsdonksveer. 
Daarna lukte het, wedstrijd na wedstrijd, om er 
met de overwinning vandoor te gaan. Dit kwam 
zeker ook door de enthousiaste trainingen van 
Peggy, de opzwepende coaching van Nick en de 
juiste opstellingen van Anita. De meiden groei-

Laura van Dongen, 3, 5, 8 Comb.  Van Dongen, 4 Comb. Wil-
lemse-Dudok, 6 Jaap Rasenberg, 7, 9 Cees Joosen, 10 Comb. 
Hanegraaf.
Bergerac 3 juli 2015 – 31 duiven in concours: 1, 3, 8 Comb. 
Zwiers- Vd Goorbergh, 2 Toon de Jong, 4 Comb. Hanegraaf, 5, 6, 
7 Comb. Willemse-Dudok. 

DE  VRIENDSCHAP 1 KAMPIOEN 3 
BANDEN 

De Vriendschap 1 uit Wagenberg is uitgerekend in het jaar dat 
de club 50 jaar bestaat, kampioen geworden in de 1e klasse 3 
banden van de regio West-Brabant.
Het team bestaande uit de spelers Nico Broeders, Pieter Lod-
der, Ad van Es, Frank Horemans, Douwe Stellinga en Henk van 
Meer werd op vrijdag 3 juli gehuldigd in het eigen clublokaal café 
de Ruif in  Wagenberg. 
De moyennes behaald door de spelers waren:  Frank Horemans 
0.332, Nico Broeders 0.369, Ad van Es 0.389, Pieter Lodder 
0.478, Douwe Stellinga 0.507 en Henk van Meer 0.645.
De hoogste serie was met 8 caramboles voor Douwe Stellinga.
Eindstand 1e klas 3 banden WBBR
1.De Vriendschap 1 866.55 pnt
2.Dos 1   858.54 pnt
3.DTZL 1  822.46 pnt
4.Dos 2   817.52 pnt
5.DPP 1   783.88 pnt
De bondsafgevaardigde Aad Rispens reikte de prijzen uit. Het 
team presenteerde zich deze avond in het nieuwe clubtenue dat 
bij het 50-jarig bestaan was aangeschaft.
Langs deze weg wil de  Vriendschap  John en Erica Prins, de 
uitbaters van café de Ruif, bedanken voor hun bijdrage hieraan.

V.l.n.r. wedstrijdleider Aad Rispens en de spelers Henk van Meer - Ad van Es - 
Pieter Lodder Frank Horemans - Nico Broeders en Douwe Stellinga

AFSLUITINGSFEESTJE  MET 
OVERNACHTING

Op zaterdag 5 juli hebben we 
voor de jeugd van handbal-
vereniging Mixed-Up een 
afsluitingsfeestje met overnach-
ting georganiseerd.
Nadat alle tenten waren opge-
zet kon het avondprogramma 
beginnen. Om de boel wat op 
te vrolijken hebben de kinderen 
eerst verschillende  shirtjes op-
gepimpt die ze de volgende dag 
bij het familietoernooi konden 
aandoen. De kinderen hadden 
de mooiste creaties verzonnen. 

Peggy
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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. 

 

Hooge Zwaluwe 
Vogelstraat 41: NIEUW 
Goed onderhouden, 2-o-1 kapwoning met ruime oprit, carport, garage en achterom, op 184 m2. Inhoud ca. 350 m3. 
O.a. lichte woonkamer (type doorzon),  moderne keuken, totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer en verzorgde 
achtertuin met achterom. 
Vraagprijs € 209.000,-- k.k. 

 

Made 
Acaciastraat 33: NIEUW 
Goed onderhouden hoekwoning  met berging en achterom, op 131 m2. Gelegen in  een kindvriendelijke woonwijk. 
Inhoud ca. 300 m3. O.a. moderne keuken, 3 slaapkamers (4 mogelijk) en een moderne badkamer. Achtertuin 
gelegen op het westen. 
Vraagprijs € 219.000,-- 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 € 239.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

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. 

 

Made 
Pastoriestraat 6: 
Goed onderhouden, vrijstaand woonhuis met groten berging (met zolder) en fietsenberging, op 205 m2. Inhoud ca. 
440 m3. O.a. sfeervolle woonkamer,  moderne keuken, bijkeuken, moderne badkamer, 4 slaapkamers en tuin op het 
zuiden met veranda. 
Vraagprijs  € 284.500 ,-- k.k. Nieuw prijs 

 

Made 
Crullaan 16:  
Ruime, vrijstaande semi- bungalow, met inpandige garage, berging en multifunctionele ruimte (voor evt. werk of 
hobby aan huis). Gelegen op 480 m2. Inhoud ca. 710 m3. O.a. L-vormige woonkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers, 
moderne badkamer, ruime open zolder met de mogelijkheid tot het creëren van meerdere slaapkamers.  
Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Hoevenseweg 16:  
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. 

 

Made 
Blockmekerstraat 35: 
Karakteristiek woonhuis met aansluitend een voormalige winkelruimte met grote berging, werkplaats en ruime 
vrijstaande berging, op 847 m2. Inhoud ca. 610 m3 (excl. berging). O.a. slaapkamer en badkamer op beg. grond, 
sfeervolle living en ruime woonkeuken.  2 Slaapkamers en 2e  badkamer op verdieping.  Privacy biedende tuin. 
Vraagprijs € 385.000,-- k.k. 

 

Made 
De Kindem 7: NIEUW 
Zeer goed onderhouden, en  bijzonder fraai afgewerkte, vrijstaande woning met garage, ruime oprit en carport, op 
354 m2. Inhoud ca. 500 m3. Bouwjaar 1996. O.a. fraaie L-vormige woonkamer, moderne keuken met kookeiland, 
moderne badkamer, 2 slaapkamers (4 mogelijk) en ruime onderhoudsvriendelijke tuin. 
Vraagprijs € 389.000 ,-- 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. 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 23:  
Gerenoveerde, monumentale woning met riant gastenverblijf, dubbele garage en veranda. Gelegen op 1295 m2. 
Inhoud ca. 715 m3. O.a. sfeervolle, ruime woonkamer, werkkamer op begane grond, moderne luxe keuken, 3 
slaapkamers, moderne badkamer en zeer grote tuin. Slaapkamer en badkamer op begane grond realiseerbaar. 
Vraagprijs € 595.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 
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VAN  ALLES  WAT

den iedere wedstrijd, omdat ze wisten dat ze opnieuw kam-
pioen konden worden. Zo kwamen er dit seizoen zelfs uitsla-
gen als 13-2 en 11-0 voorbij. 
Al op 30 mei, tijdens de één na 
laatste wedstrijd in Prinsenbeek, 
werden de meiden na een over-
winning met 12 doelpunten vóór 
en 0 tegen officieel kampioen. Er 
werd gelijk daarna een kampi-
oensfeestje gevierd. Ze werden 
getrakteerd op kinder-champag-
ne, kregen allemaal een mooie 
roos en gingen als klap op de 
vuurpijl bij McDonalds lekker 
lunchen.
Op 6 juni werd de laatste wed-
strijd, thuis in Made, in stijl ge-
wonnen van Breda met 9-0. Nu 
hadden ze dus al hun wedstrijden 
gewonnen, 10 op rij, met een doelsaldo van 82 doelpunten vóór 
en slechts 8 tegen. Reden genoeg om nog een keer te feesten! 
Er werd weer geproost en lekker gesnoept van taarten, muffins 
en nog meer lekkers. Ook nu was er weer een knallende af-

sluiting van deze mooie dag. De 
frietkraam van Shirley kwam naar 
de club. Wat fantastisch was dat! 
En alsof het nog niet genoeg was, 
zijn de meiden ter afsluiting van 
dit geweldige seizoen met het 
hele team bij Cross Jumps tram-
poline Park in Breda geweest. Ze 
hebben zich flink kunnen uitle-

ven! Jammer genoeg valt het team volgend seizoen uit elkaar en 
gaan Peggy, Nick en Anita hun eigen weg. Maar wat hebben ze 
een leuke, gezellige en sportieve tijd met elkaar gehad!
Peggy, Nick en  Anita, hartelijk dank namens alle meiden van 
MD2 en hun trotse ouders!

MD2 van links naar rechts: Rosalie, Sophie, Linde, Teuntje, Marieke, Dorien, 
Sarah, Noor, Bregje, Imke, Sterre, Aniek, Gwenyth en Lisa.

TERUGBLIK  TRAAIERIE

21 juni heeft u weer kunnen genieten van onze  Traaierie. Hierop 
hebben de lokale ondernemers zich weer van een goede kant 
laten zien door een extra dag voor u klaar te staan en met spe-
ciale, extra aanbiedingen de markt op te fleuren. Hopelijk heeft 
u hier net zo veel plezier aan beleefd als wij!
Ondanks het weer dat niet altijd mee heeft gezeten, hebben 
we naast de kraampjes ook kunnen genieten van onze lokale 
bekendheden van Dansschool Fuse, Gymnastiekvereniging Sa-
men voor Terheijden en Karatevereniging Shotokan. Muzikaal 
was  Terheijden vertegenwoordigd met kapellen  Vur Ne Keer 
en Nootdkreet, was er een optreden van het Smartlappenkoor 

Wil jij deze zomer lekker zonnen op deze vrolijke  
Jokie handdoeken? Haal gauw een spaarkaart bij 
D.I.O. 

Bij besteding van elke € 2.50 krijg je een stempel en 
met 10 stempels is je spaarkaart vol. Met bijbetaling 
van € 4.- krijg je zo'n kleurrijke Jokie handdoek. 

Spaar ze alle drie! 

De actie loopt tot en met 15 augustus 2015. Op=op! 

Kijk voor de actievoorwaarden op www.diodrogist.nl 

 

Nick en Anita
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en waren er mini-concerten van het opstap- en opleidingsorkest 
van Harmonie Terheijden. Jongerenkoor Weekend, coverband 
Sundaynight Sunshine en de Bayerische Dorfkapelle hebben van 
buiten Terheijden hun muzikale klanken laten horen als zeer 

welkome aanvulling.
Tijdens de Traaierie is er door Heemkun-
dekring De Vlasselt ook weer het Traais 
Kampioenschap Sjoelen georganiseerd. Dit 
inmiddels befaamde evenement trok ook 
dit jaar weer veel deelnemers van allerlei 
leeftijden aan, en er is hard gestreden voor 
de titel “Sjoelkampioen van Terheijden”. 
Om de strijd nóg spannender te maken, 
zijn de deelnemers in leeftijdscategorieën 
verdeeld. De winnaar van de jeugd is Den-
nis van Kreij geworden met maar liefst 113 
punten! Op de foto kunnen jullie zien wie 
er gefeliciteerd mag worden, mocht je hem 
in het dorp tegenkomen. Iwan Daas heeft 
de andere wisselbeker in de wacht weten 
te slepen. Kom volgend jaar ook weer naar 
de Traaierie en probeer zelf deze felbegeer-
de wisselbeker in uw bezit te krijgen! 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
die deze dag mede tot een succes heeft ge-
maakt. 

Heeft u tips of ideeën voor onze volgende Traaierie-edities? Wij 
horen graag van u! Help dit evenement nog mooier maken, en 
stuur uw suggesties naar Traaierie-harmonieterheijden@hot-
mail.com.
Organiserend comité Traaierie

GENIET DE HELE ZOMER  VAN E-BOOKS 
van de bibliotheek 

In de zomerperiode (juli, 
augustus, september) biedt 
Bibliotheek Theek 5 een spe-
ciaal E-bookabonnement aan 
voor slechts € 7,50. U krijgt 
dan drie maanden toegang 

tot duizenden e-books van de bibliotheken in Nederland. U 
leest ze, in uw luie stoel of aan het zwembad, makkelijk op uw 
tablet, smartphone of e-reader. Regel het via www.theek5.nl
Voordelen 
Als lid kunt u via www.bibliotheek.nl/ebooks gratis e-books le-
nen zoals romans, leesboeken (ook voor jeugd), informatieve 
boeken en Engelstalige romans. Geschikt voor de tablet, e-rea-
der en smartphone. U kunt kiezen uit ruim 8.500 e-books. Na 
drie maanden stopt het abonnement automatisch. Bekijk de ac-
tie op www.theek5.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten van en voor Drimmelen en om-

geving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.nl. 
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Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij de 
gemeente. Zij zal onder meer een toelichting geven op de inza-
meling van drankenkartons bij het plasticafval en de controle op 
blauwalgen in het zwemwater. Daarna is wethouder Mark van 
Oosterhout te gast en hij zal onder meer in gesprek gaan over 
de ontwikkelingen met betrekking tot de haven van Drimmelen 
en wat de gemeente doet om werkeloosheid te voorkomen.
Markregatta
Zaterdag 27 juni 
werd voor de negen-
de keer de Markre-
gatta geroeid. De in 
Terheijden gevestigde 
Roeivereniging Breda 
organiseert dit jaar-
lijks roei-evenement 
voor veteranen. Het 
is een wedstrijd over vijf kilometer van de brug over de A16 tot 
aan het clubgebouw aan de Bredaseweg. Ruim 400 roeiers van 
29 roeiverenigingen uit België en Nederland namen dit jaar deel. 
Ook door het mooie weer werd het een  zeer geslaagde dag 
met spannende wedstrijden en verhitte roeiers. 
Meet & Match Gemeente Drimmelen

Voor de derde keer 
organiseerde de 
gemeente Drim-
melen een Meet & 
Match-bijeenkomst. 
Deze vond plaats op 
vrijdag 26 juni in het 
gemeentehuis. Ieder-
een was opgeroepen 

om ideeën te komen ‘pitchen’ die de leefbaarheid en sociale be-
trokkenheid bevorderen. Burgemeester Gert de Kok opende 
de bijeenkomst en daarna hielden 22 inwoners, ondernemers 
en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een 
‘pitch’ van één minuut met een idee of initiatief.  Vervolgens kon-
den de toehoorders met deze mensen in gesprek om mee te 
denken of mee te helpen. Op die manier kwamen ‘matches’ tot 
stand.  Tot slot verzorgde de Wilgenband uit Made een minicon-
cert. In onze uitzending ziet u een overzicht en korte samen-
vatting.
Powerweekend Made
Het weekend van 19, 20 en 
21 juni was er één met veel 
decibels en onstuimig moto-
rengeweld. Op een reusach-
tig terrein in Made streden 
vele enthousiaste deelne-
mers met vaak gigantische 
trekkers om de te behalen 
prijzen in de diverse klassen. 
Dit alles 3 dagen lang en met veel aandacht bekeken door een 
fanatiek publiek, wat van al dit geweld met volle teugen genoot. 
Het weer was alleszins goed en zeker geen spelbreker.  Volgend 
jaar gewoon weer doen!
Huldiging  Wereldkampioenen Karatevereniging  Ter-
heijden
Wat deed de Harmonie Terheijden in Made? Er was daar een 
jeugdkamp ter ere van het 30-jarig bestaan van de Shotokan Ka-
rate  Vereniging uit  Terheijden. De aanwezige jeugd constateer-
de dat er een drumband voorbij kwam, maar het was de harmo-



25

nie. Die kwam niet zomaar voorbij, maar kwam een serenade 
brengen aan hun twee wereldkampioenen. Melissa Broekman en 
Kevin  Vervoort behaalden in het weekend van 21 juni drie we-
reldtitels tijdens de  Wereldkampioenschappen van de  W.J.K.A. 
in  Vlissingen. Melissa in de onderdelen Asai ryu kata en Kumite 
en Kevin in Asai ryu kata. Zij waren blij verrast met de serenade 
en de vele felicitaties. 

FOTO VAN DE MAAND

De foto van de maand juli is gemaakt door Theo Litjens.

RIJBEWIJSKEURINGEN

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 van 20 
augustus in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Tarief: senio-
ren € 35,- en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Van te voren dient een Eigen Verklaring te worden aange-
schaft. Eventueel kunt u Regelzorg vragen om een Eigen Verkla-
ring op te sturen.  Voor vragen over het invullen van de Eigen 
Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur 
van Regelzorg. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens 
kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen, telefoon 088 2323300. Zelf een datum plan-
nen kan via www.regelzorg.nl.

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand 
juli 2015 zijn de volgende onder-
werpen te zien:
Susanne de Waard: Wij zijn te 
gast in café-zaal “Het  Vermaak” 
in Raamsdonk. Susanne heeft een 
lange tijd enkele zaken in Made 
gehad en wij kijken even terug in de tijd. We krijgen ook bij-
zondere gegevens over de historie van het pand waarin “Het 
Vermaak” gehuisvest is.
Melkveebedrijf Kamp: Net buiten de bebouwde kom van 
Raamsdonk ligt het moderne melkveebedrijf Kamp van Arian 
en  Wendy Kamp met 120 melkkoeien. Het bedrijf onderscheidt 
zich, omdat het op een duurzame manier met de veestapel 
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POLITIEK

(Achmed) tijdens de vakantie?  Vooral veel voorlezen en praten. 
Omdat zijn ouders thuis weinig Nederlands (kunnen) praten, wil 
hij dit (zeker in de vakantie) wel blijven oefenen.
Buurtbemiddelaar (519)
Lijkt het je wat om mee te helpen om problemen en conflic-
ten tussen buren, inwoners en maatschappelijke organisaties op 
te lossen? Dit gebeurt door de onderlinge communicatie weer 
op gang te brengen. Door met elkaar in gesprek te gaan, raken 
mensen weer met elkaar in verbinding. Bij Buurtbemiddeling 
Drimmelen zijn ze op zoek naar mensen die het team willen 
versterken. 

LIJST HARRY BAKKER STEUNT VOEDSEL-
BANK, STICHTING LEERGELD EN DIEREN-
BESCHERMING

Tijdens de Raadsvergadering van 25 juni jongstleden was onder 
andere het bespreken van de Jaarstukken 2014 aan de orde.  We 
controleren op hoofdlijnen de financiën van het afgelopen jaar 
en checken onze successen. 
Zo heeft Lijst Harry Bakker op tijd kunnen voorkomen dat per 
afgelopen 1 januari de Hulp bij Huishouden afgeschaft zou wor-
den.  Wij hebben juist gezorgd voor een zachte landing door het 
te verzetten naar 1 juli 2015.  Tevreden zijn wij over de financiële 
vergoeding die we toegezegd hebben voor de Drimmelse basis-
school ‘t Klaverblad. Goed werk hebben wij geleverd om te zor-
gen dat de zwembaden open blijven. Natuurlijk streeft Lijst Har-
ry Bakker naar ruimere openingstijden. Ons speerpunt tijdens 
afgelopen verkiezingen is om de hondenbelasting af te schaffen. 
Halvering hiervan is momenteel behaald.  Nu de andere helft nog! 
Tijdens behandeling van de voorjaarsnota op 16 juli komt Lijst 
Harry Bakker daarop terug en neemt de hondenkennel daarin 
mee. Het jaar 2014 heeft gezorgd voor een financiële meevaller, 
een positief saldo van 1,8 miljoen. Lijst Harry Bakker vindt dat 
je dat dan ook mag delen met de minder bedeelden. Helaas zijn 
er door de crisis toch een aantal mensen meer aangewezen op 
de  Voedselbank. Ook Stichting Leergeld wordt veel vaker be-
naderd om schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit minima 
gezinnen een beter sociaal maatschappelijk leven op school en 
daarbuiten te geven. Niet alleen mensen, maar ook veel dieren 
zijn het slachtoffer van de crisis. Er is steeds meer opvang nodig, 
de Dierenbescherming draait overuren. Deze drie vrijwilligers-
organisaties draagt Lijst Harry Bakker een zeer warm hart toe 
en er is dan ook een extra budget gevoteerd door een amende-
ment (toevoeging/verandering op aangeboden raadsvoorstel) in 
te dienen. Dit amendement is met meerderheid door de Raad 
aangenomen. Lijst Harry Bakker vindt het belangrijk, dat diegene 
die zich vrijwillig inzet voor een doelgroep waarbij het niet altijd 
zelf lukt, een hart onder de riem wordt gestoken! Dus Die-
renbescherming afdeling  West- en Midden Brabant,  Voedsel-
bank Oosterhout en Stichting Leergeld Oosterhout:  het extra’s 

komt jullie kant op. 
Besteedt het goed. 
Lijst Harry Bakker 
wenst jullie veel suc-
ces.
Marjolein Dikmans, 
Femke Selders en 
Loes van Zwieten 
Raadsleden Lijst 
Harry Bakker.  

omgaat. Dit blijkt uit de duurzaamheidsmonitor van veever-
beteringsorganisatie CRV en het bedrijf werd winnaar van de 
MVO-prijs Geertruidenberg.
Marcel Maan: Is bestuurder van “Stichting Vrienden van het 
Puzzelbad” in Terheijden. Hij is professioneel bierbrouwer 
(VOF-format) van het bier genaamd het “Traais Trippel”. Zij 
willen graag deze activiteit onder de aandacht brengen en alle 
opbrengsten hiervan gaan in de kas van de stichting. De stich-
ting wil geld inzamelen voor materiaal, vrijwilligersactiviteiten en 
allerlei kleine uitgaven, die nodig zijn voor het onderhoud van 
het Puzzelbad.
Hans Kuijpers: Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten dat de gemeente Drimmelen per 20 juli aanstaan-
de start met de inzameling van drankenkartons. Dit levert jaar-
lijks een besparing op van € 36.000,- op de verwerkingskosten 
van restafval. Inwoners van de gemeente Drimmelen die mee-
doen, betalen hierdoor een minder hoge afvalstoffenheffing, ook 
omdat ze minder restafval zullen aanbieden.      
Carbagerun 2015 zomereditie: We kijken eerst even 
terug op de wintereditie van de Carbagerun van dit jaar. 
De zomereditie was van 6 t/m 10 juli. Ook nu weer hebben 
ze een leuke creatie gemaakt. Wij waren erbij tijdens het 
plakken en wij spraken met Ron Laurijssens en Frie Snoek. 
Jeugdige sportkampioenen: Op vrijdag 19 juni huldigde de 
gemeente Geertruidenberg haar jeugdige sportkampioenen tot 
16 jaar. 185 Jonge sporters ontvingen uit handen van wethou-
der sportzaken Jan van Lith een medaille met een certificaat. 
Diverse sporten waren vertegenwoordigd, o.a. synchroon 
schaatsen, voetbal, handbal en basketbal.
Muziek: River Zydecoband uit Raamsdonk.
Dit alles wordt gepresenteerd door Renske van Mook–Kuijpers 
& Guus Neefs.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Stichting  Welzijn en Ondersteuning 
(SWO) is een brede welzijnsinstelling 
voor de gemeente Drimmelen. Het  VIP 
is een centrale plaats waar vacatures en 
vrijwilligers aan elkaar gekoppeld worden. 
Hieronder leest u er een paar. 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 in-
teresse in één van deze vacatures bel dan met 0162-451894 of 
mail naar  VIP@swodrimmelen.nl.
Ondersteuner bij activiteiten met ouderen (3308)
Voor doeners met een zorgzaam hart! 
Op maandag en woensdag zijn er in de huiskamers van de 
Wijngaerd activiteiten, waar bewoners aan mee kunnen doen. 
Je helpt hier aan mee onder begeleiding van de verzorgende. 
Als vrijwilliger kun je extra aandacht geven aan de bewoner en 
meehelpen de gezelligheid te vergroten. 
Community coach (429)
Voor mensen die jongeren willen en kunnen coachen. 
De jongeren zijn leerlingen van het ROC tussen de 16 en 23 jaar.  
Als coach heb je vooral een luisterend oor; je bent een peetoom 
of peettante bij wie je even uit kunt blazen en op verhaal kunt 
komen. Of een steun in de rug. Iemand die je helpt een stap te 
maken waar je van droomt,  maar waar je zelf niet toe komt.  
Een communitycoach kan iedereen zijn die iets voor een ander 
wil betekenen.
Een taalvrijwilliger (3302)
Wil je de Nederlandse taal oefenen met een jongetje van 5 jaar 
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Hoofdstraat 61  •  Terheijden
Deze aktie loopt van 01-07-2015 t/m 11-08-2015.

Volle spaarkaarten zijn in te leveren t/m 18-08-2015.

Bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen,
ontvangt u een zegel. Met een volle spaarkaart van 10 zegels

+ een bijbetaling van slechts € 9.99 ontvangt u een
Swizz hoofdkussen (t.w.v. € 29.95).
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GEMEENTE

LIJST HARRY BAKKER GEEFT 
DUIDELIJKHEID!

Wat is een gemeenschappelijke regeling (WGR)?
Een aantal bewoners vroeg ons ernaar.  Wij proberen u 
een beetje wegwijs te maken.
“Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk sa-
menwerkingsverband / overeenkomst tussen verschillende ge-
meenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegd-
heden centraal worden uitgevoerd. De Wet Gemeenschappelij-
ke Regelingen (WGR) bepaalt dat de raden van de deelnemende 
gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, 
het bestuur van de bedrijfsvoering de organisatie onderschei-
denlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur 
voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden.”
Mooie omschrijving maar wat wordt er mee bedoeld? Een voor-
beeld:
Stel, u woont in een straat. U spreekt met uw buren af met el-
kaar de huizen te laten schilderen, dat is immers goedkoper. Het 
bevalt goed, vervolgens besluit u met elkaar een Stichting op te 
richten om samen ook een tuinman te huren. Deze wordt be-
taald uit de gezamenlijke contributie. De Stichting functioneert 
perfect en zij besluit om tegenover uw huis een basketbalveldje 
aan te leggen.  Zelf vreest u overlast en u wilt niet mee doen 
met dat laatste project van de Stichting.  Dat is nou jammer, 
in de statuten van de Stichting staat dat het bestuur op eigen 
houtje projecten kan kiezen en laten uitvoeren. De Stichting is 
een gemeenschappelijke regeling geworden. U moet meedoen 
of u wilt of niet. 
De gemeente Drimmelen neemt deel aan de volgende gemeen-
schappelijke regelingen:
1. Regio West-Brabant 2. WAVA/!GO 3. Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant 4.  Veiligheidsregio Midden- en West-Bra-
bant 5. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 6. RBL 
Leerplicht West-Brabant 7. Nazorg gesloten stortplaatsen Ba-
vel-Dorst en Zevenbergen 8. Regionale Ambulance  Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord 9. Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch
In de afgelopen raadsvergadering was Lijst Harry Bakker dan 
ook zeer kritisch over de aan ons voorgelegde ontwerpbegro-
tingen 2016 van al deze gemeenschappelijke regelingen. Geen 
dagelijkse kost, maar als raadslid heb je de verantwoordelijkheid 
hierover controle uit te oefenen.
De besluiten worden genomen door het collectief en niet door 
de gemeenteraad. Zijn die besluiten goed, is de begroting op 
orde? In principe niets aan de hand als het op één lijn zit met de 
wensen die onze gemeenteraad heeft! Bij de begroting van de 
OMWB (Omgevingsdienst Midden en West-Brabant) trok Lijst 
Harry Bakker echter hard aan de bel. De financiële huishouding 

van de OMWB, die milieutaken voor 
ons verricht, is verre van op orde. Toch 
moeten wij daar ons akkoord op geven, 
wel schoorvoetend en tegenstribbelend.  
Volgend jaar komt Lijst Harry Bakker ze-
ker hier op terug.
Wilt u deze discussie eens beluisteren? 
Dat kan via de website van de gemeente 
Drimmelen. 
Klik op besturen, dan op vergaderin-

gen gemeenteraad.  Vervolgens is alles te beluisteren via de 
link digitale verslagen. Ik hoop u een beetje op weg te hebben 
geholpen met deze moeilijke materie.
Groetend, Hans de Groot, raadslid Lijst Harry Bakker

KINDEREN  WAGENBERG KRIJGEN 
SKATEVOORZIENING

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
dat de kinderen in Wagenberg een skatevoorziening krijgen. 
Eind september/begin oktober krijgt Wagenberg een ‘halfpipe’. 
Een halfpipe is een eenvoudige skatebaan die half zo breed is. 
Deze halfpipe wil de gemeente gaan plaatsen links voor sporthal 
Driedorp aan de Kerkstraat in  Wagenberg.  De skatevoorzie-
ning is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Verzoek leerlingen basisschool de Elsenhof
In het voorjaar van 2013 ontving de gemeente een petitie voor 
een skatevoorziening in Wagenberg. Deze petitie kwam van 
leerlingen van basisschool de Elsenhof. Zij vonden dat er voor 
oudere kinderen en tieners in Wagenberg ook een speelgele-
genheid moest komen. De Dorpsraad Wagenberg liet weten 
dat ze het idee toejuicht en is op zoek gegaan naar sponsors. 
Woningstichting  Volksbelang en een bedrijf uit  Wagenberg heb-
ben samen een bedrag van € 750,- ter beschikking gesteld.  De 
gemeente heeft met alle partijen overlegd om tot uitvoering van 
een skatevoorziening te komen.
Sociale controle en toezicht
Er is voor de plaats links voor sporthal Driedorp gekozen omdat 
hier veel sociale controle en toezicht is.  Vooral door voorbij-
gangers die naar de voetbal gaan of de sporthal bezoeken. Door 
de keuze voor deze locatie vindt er een concentratie plaats van 
speel- en sportmogelijkheden in het centrum van Wagenberg. 
Ook is de voorziening dichtbij basisschool De Elsenhof. 
Feestelijke officiële opening
De gemeente nodigt in het najaar de kinderen, bewoners en de 
dorpsraad uit voor een feestelijke officiële opening. Dan vieren 
we een klein feestje ter ere van de plaatsing van de halfpipe met 
iedereen die eraan heeft meegewerkt.

DRIMMELEN START PILOT 
LEERLINGENVERVOER 

Wethouder Hans Kuijpers en re-
giodirecteur Kees van der Wouw 
boden op 8 juli 2015 symbolisch de 
eerste OV-chipkaart aan,  aan leer-
ling Sven Buijs en zijn ouders. De gemeente Drimmelen start 
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vanaf het nieuwe schooljaar met een pilot voor het vervoer 
van leerlingen naar het speciaal voortgezet onderwijs. 
De gemeente en Arriva bieden aan ouders en kinderen de mo-
gelijkheid om te wennen aan 
het reizen met het openbaar 
vervoer onder begeleiding, zon-
der extra kosten. 
De gemeente Drimmelen is de 
eerste gemeente in de regio die dit aanbiedt.  De gemeente 
heeft Arriva benaderd om iets extra’s voor deze groep speciale 
kinderen te doen. Arriva werkt graag samen met de gemeen-
te om deze kinderen op een prettige manier van en naar hun 
school in Breda of Oosterhout te vervoeren.  
Door de veranderingen in de zorg wordt de situatie voor leer-
lingen die naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan vanaf 
september anders. Zij krijgen alleen nog taxivervoer van deur 
tot deur aangeboden als dit medisch noodzakelijk is. Leerlingen 
die volgens een arts in staat zijn zelf te reizen, kunnen gebruik 
maken van het openbaar vervoer. Om van huis naar school te 
komen is het soms nodig om over te stappen. Om deze leer-
lingen hieraan te laten wennen en zelf te leren met de bus te 
reizen,  biedt de gemeente Drimmelen hen in samenwerking 
met Arriva een oplossing. 
De kinderen kunnen in het begin leren reizen onder begelei-
ding van een ouder, familielid of ander vertrouwd persoon. De 
gemeente  Drimmelen betaalt het abonnement van het kind. 
Arriva biedt de begeleider van het kind gratis reizen aan.  Arriva 
brengt alle chauffeurs op de hoogte en zorgt voor ondersteu-
ning in de Arriva-store op station Breda als een kind dat nodig 
heeft. Ouders die meedoen aan de proef, krijgen ook nog een 
opgeladen OV-chipkaart van de gemeente. Hiermee kunnen ze 
oefenen met het reizen met openbaar vervoer met hun kind, 
bijvoorbeeld in de vakantie. 
De pilot start in september voor ongeveer 10 kinderen uit de 
gemeente Drimmelen.  Als de pilot een succes is wil Arriva dit 
mogelijk ook aan andere gemeenten gaan aanbieden.
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KERKEN

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Sociaal Wijzer Drimmelen
Zoekt u een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut of een 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan op www.
SociaalWijzerDrimmelen.nl. Hier vindt u een handzaam over-
zicht van  zorgaanbieders in de regio. Organisaties die actief zijn 
op sociaal gebied in de gemeente Drimmelen en daarom ook 
willen worden opgenomen in www.SociaalwijzerDrimmelen.nl 
kunnen contact opnemen via de Redactie, sociaalwijzerdrimme-
len@wwz-drimmelen.nl. Hetzelfde geldt voor het melden van 
mogelijk gewenste wijzigingen in de informatie.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Molenstraat 23 (4844 AL) (W-2015-0246): Het ma-
ken van een dakopbouw.
Terheijden,  Vlierlaan 27 (4844 HN) (W-2015-0245): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, (hoek) Dorpsstraat/Kerkstraat (W-2015-0238): Het 
kappen van twee bomen (esdoorns) in het trottoir – MET HER-
PLANTPLICHT van één boom.
Wagenberg, Dorpsstraat 60-Kerkstraat 2, 4, 6 en 8 (W-2015-
0238): Het bouwen van 3 patiowoningen en 2 appartementen.
Terheijden, Vlierlaan (4844 HN) (W-2015-0245): Het kappen van 
een boom in de voortuin.

OPEN HUIS OP  VAKANTIEWOENSDAGEN 
in Terheijdense kerk

Onze eeuwenoude  Terheijdense kerk is weer te bezichtigen 
onder welluidende orgelklanken. Dit jaar is de kerk van de H. 
Antonius Abt tijdens vier woensdagmiddagen in de zomervakan-
tie van 13.30 uur tot 16.30 uur open voor publiek.
Tijdens deze openstelling,  nu al voor het 19e jaar,  zullen organis-
ten uit de regio de orgels bespelen. Zij hebben hierbij de keuze 
uit het  Vermeulenorgel op het oksaal of het Romboutsorgel be-
neden in de kerk. Ook is er in de kerk een fototentoonstelling, 
georganiseerd door fotoclub Dinasa uit Wagenberg. Een kerko-
penstelling die u de gelegenheid biedt onze H. Antonius Abtkerk 
van binnen eens goed te bekijken.
De werkgroep Kerkopenstelling heeft daarnaast ook een aantal 
attributen tentoongesteld, die vroeger gebruikt werden in de 
liturgie. Maar ook kunt u fotoalbums inzien met foto’s uit het 
vroegere Rijke Roomse verleden van  Terheijden.
De kerkopenstelling wordt afgesloten met een  After Suncon-
cert op woensdagmiddag 12 augustus a.s. 
Hieronder ziet u welke organisten wanneer komen spelen:

13.30 uur 14.30 uur 15.30 uur

22 juli J. Horbach K. Lokate H.Laven

29 juli N.Dubbeldam G.Vos P.v.Dongen

05 aug. A.Colijn P.Loose J.v.Opdorp

12 aug. Afsluitende After Sunconcert o.l.v. G. v.d.Schouw

FIETSROUTE LANGS DE  VIER 
PROTESTANTSE KERKEN VAN DE  VIER 
KRING

Ook deze zomer staan de deuren  van de Protestantse Kerken 
in de burgerlijke gemeente Drimmelen in de maanden juli en 
augustus op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open voor 
het publiek. Een fietsroute van 32 km door het polderlandschap 
van de gemeente Drimmelen leidt u in de dorpen Terheijden, 
Lage Zwaluwe, Drimmelen en Made langs de Protestantse ker-
ken. De vier kerken, behorende tot de Protestantse Gefedereer-
de Gemeente De  Vier Kring te Drimmelen, nodigen u uit bin-
nen te komen. Het thema dat wij voor deze openstelling hebben 
gekozen is: ‘Gluren bij de buren’.  Van iedere kerk zijn prachtige 
foto’s gemaakt.  Weet u te achterhalen welke foto bij welke kerk 
hoort? Deelnameformulieren liggen in de vier deelnemende 
kerken. Een beschrijving van de fietsroute kunt u ook in de kerk 
krijgen of downloaden via www.devierkring.nl
In Drimmelen is de kerk ook open op zondagmiddag van 13.00 - 
16.00 uur.  In Made is de kerk geopend op 25 juli, 8 en 22 augus-
tus. In Lage Zwaluwe is de kerk iedere zaterdagmiddag geopend. 
In Terheijden is de kerk vanaf 11 juli iedere zaterdagmiddag ge-
opend. Dus pak uw fiets, kom binnen, kijk goed rond en 
vul het deelnameformulier in!
Uiteraard kunt u vanuit iedere gemeente starten. 

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 19 juli 2015 10.00 uur:  mw. L. van der Wel uit Breda. 
Diaconiecollecte:  Amnesty plaatselijk. Locatie: het  Witte Kerkje.
Zondag 26 juli 2015 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecol-
lecte: DHAN. Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 18 juli 19.00 uur: Eucharistieviering - Afsluiting sei-
zoen.  Voorganger pastoor J. Demmers - Dames- en Herenkoor.
Maandag  20 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 25 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger 
pastoor J. Demmers - Vakantiekoor.
Maandag 27 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. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Je voelt je kwetsbaar, oud, ziek…….is de ziekenzalving 
dan misschien iets voor u?
In ons vorige artikel hebben we aangegeven dat er absoluut geen 
stervensgevaar hoeft te zijn om toch de ziekenzalving te ontvan-
gen. Maar wat betekent het eigenlijk?
Olie en wijn
In de Bijbel komen verschillende teksten voor die de beteke-
nis en het geheim van de ziekenzalving laten oplichten. Een van 
die teksten is de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 
10,30-35). De Barmhartige Samaritaan ontfermt zich over een 
gewonde man door olie en wijn over zijn wonden te gieten. De 
olie doet ons denken aan de olie die bestemd is voor de zieken-
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zalving en door de bisschop worden gezegend in de chrismamis 
op de woensdagavond in de Goede Week.
De wijn is een teken van de liefde en genade van Christus. Die 
mogen wij ontvangen, omdat Hij zijn leven geeft voor ons. De 
volle rijkdom hiervan komt tot uitdrukking in alle sacramenten 
van de Kerk. De gewonde man uit het Bijbelverhaal wordt toe-
vertrouwd aan een herbergier, opdat hij hem verder verzorgt 
zonder op de kosten te letten. Wie is die herbergier? Dat is de 
Kerk, de christelijke gemeenschap, dat zijn wij.
Zalven met olie
Een andere tekst vinden we in het evangelie van Marcus, waar 
staat dat de leerlingen van Jezus veel zieken zalven met olie 
en hen genezen (Marcus 6,13). Olijfolie is in de streken rond 
de Middellandse zee heel belangrijk. Reeds eeuwen voor Jezus 
werd olie veel gebruikt als medicijn tegen alle mogelijke kwalen 
en ziekten. Men gebruikte de olie zowel inwendig als uitwendig. 
Het is dus niet vreemd dat aan olie de betekenis van ‘heiliging’ 
werd toegekend. Heiliging betekent ‘heel’ worden, heel maken 
wat gebroken/verstoord is.
In de Jacobusbrief (Jac. 5,14-15) lezen we: “Is iemand onder u 
ziek? Laat hij de oudsten (priesters) van de gemeente roepen; zij 
moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven 
in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden 
en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal 
het Hem vergeven worden.”
Zalven met olie is dus een gebruik dat al bestaat in de tijd van 
de apostelen. De voorliefde van Jezus voor de zieken, de kwets-
baren en de mensen die lijden, leren de apostelen van Hem. 
Hij stelt hen in staat en geeft hen de opdracht om in zijn naam 
en volgens zijn hart voort te gaan met verlichting en vrede te 
schenken, juist door de speciale genade van dit sacrament.
Alsnog aanmelden
Mocht u na het lezen van deze overweging toch besluiten deel 
te willen nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving op za-
terdag 5 september in de H. Bernarduskerk in Made om 14.00 
uur,  dan kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat van 
de  Vijf Heiligen Parochie, Kerkstraat 6 te Made:  0162-682303 
of info@naardekerk.nl. U bent van harte welkom!  
Vijf Heiligen Parochie, Zonnebloem

FESTIVALCAMPING OP BELCRUM BEACH

Bezoekers van buiten de stad die in 
Breda een evenement bezoeken en 
willen overnachten, kunnen van 14 
augustus tot en met 27 september 
terecht op de festivalcamping van 
Belcrum Beach. 

Achter het strand aan de Veilingkade wordt een stadscamping 
ingericht waar gasten in tentjes, caravans en campers kunnen 
overnachten. Bezoekers van evenementen kunnen in deze pe-
riode ieder weekend van vrijdag tot en met zondag op de cam-
ping terecht. 
Er zijn ook kleine caravans, tentjes van fotopanelen en een 
kunstzinnige tipi te huur. Speciaal voor de gelegenheid worden 
van hergebruikt materiaal douchecabines gemaakt. Bij het strand 
van Belcrum Beach kunnen gasten een ontbijtje nuttigen. Er zijn 
fietsen te huur om van en naar het evenement te rijden.
Evenementen die in deze periode plaatsvinden zijn onder ande-
re Breda Barst en het Graphic Design Festival. Belcrum Beach 
ligt aan de  Veilingkade 12a in Breda. Een overnachting reserve-
ren voor de camping kan via www.festivalcampingbreda.nl. 

 

TE KOOP 
Sportieve Gazelle 

jongensfiets in zeer 
goede staat. 

Voor leeftijd van 10 - 
12 jaar ongeveer, 

grootste kindermaat. 
€ 50,- 

Info: R. v. Oosterhout 
06 38380432 of 

076 5933634 
  

 

 

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

Dit is de laatste Rondom de Toren voor de 
zomervakantie. De volgende editie verschijnt 

op donderdag 27 augustus.
Kopij en advertenties hiervoor kunt u 

inleveren tot en met woensdag 19 augustus.
Wij wensen u een heel fijne vakantietijd toe!

Uw post 
it gratis in 

Rondom de 
Toren?

Mail 
liesbeth@
rondomde

toren.nl



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

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

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

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden         Groen: woensdag/Grijs: 29-7, 12-8, 26-8
                     Wagenberg       Groen: vrijdag/Grijs: 31-7, 14-8, 28-8
Ophalen oud papier  01-08-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 22-07, 19-08-2015     
     Wagenberg: 24-07, 21-08-2015

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 19-08-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 19-08-15 (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

 

 

 
THUIS aan het water 

Lounge- en zitplaatsen in de zon of overdekt. 
 

Drinken  – Hapjes – BBQ 
 

Bij mooi weer zijn wij geopend, bij twijfel bel naar 076-5931600  
of kijk op onze Facebook pagina. 

 

“Ons Thuis” heeft geen vakantiesluiting. 
 

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

 


