RONDOM
RdT
DE TOREN
Terheijden

&

Wagenberg

Tweewekelijks informatieblad
37e jaargang nr. 929
24 september 2015
Oplage: 3650 stuks.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Patricia du Pon.
Sinds 2010 wonen mijn man en
ik met veel plezier in Wagenberg. We hebben lekker veel
grond dus plaats genoeg voor
onze Boxer, onze 6 katten, de
haan + 10 kippen, 2 konijnen,
2 Griekse landschildpadden,
wandelende takken en de vijver
met vissen. Dieren, natuur en
foto’s maken zijn mijn hobby en grote passie! Elke dag ga ik met
onze hond de polder in voor een lange wandeling en ik heb dan
altijd mijn fotocamera bij de hand want als je goed om je heen
kijkt, is er veel moois te zien… Het zijn vaak de kleine dingen
die mij inspireren, verbazen, verwonderen en waarvan ik geniet!
Sinds kort heb ik een weblog waar ik elke dag een foto + tekst
op zet en deze wil ik graag met jullie delen! Via mijn blog neem
ik jullie graag mee door de lens van mijn camera. Neem gerust
een kijkje op mijn site www.patricia-du-pon.nl. Maandelijks heb
ik ongeveer zo’n 850 pageviews.

Wil jij ook één keer per 2 weken een update van mijn website
ontvangen? Stuur me dan even een mailtje, dan voeg ik je toe op
de lijst. Website: www.patricia-du-pon.nl, mail: wagenberg7@
gmail.com
Bij de voorpagina
Momenteel worden in de polder de sloten uitgebaggerd om
doorstroom in de watergangen en duikers te bevorderen. Een
sloot vol bagger zorgt ervoor dat er in het water een tekort aan
zuurstof ontstaat en dat is niet goed voor waterplanten en -dieren. Er komen dan namelijk te veel algen, kroos en stankoverlast.
Daardoor kan er niets of nauwelijks meer iets leven. Een noodzaak dus! Maar het baggeren brengt ook onrust in het slootwater en de watergang. Vandaar dat je na het baggeren vaak de
Amerikaanse Rivierkreeftjes, die tegenwoordig talrijk aanwezig
zijn in onze Nederlandse watertjes, een beetje verdwaald aan
de wandel ziet gaan. Dit exemplaar hield mij aan om de weg te
vragen. Ik heb hem netjes terug aan de waterkant gezet!
Patricia du Pon

RONDOM DE TAFEL
MUNNIKENHOF BOERDERIJROUTE
Houd uw agenda vrij op 4 oktober. Dan organiseert ZLTO
afdeling Drimmelen hun “Munnikenhof
Boerderijroute”.
Ik zit aan tafel met Ronald Lievens,
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bestuurslid van ZLTO Drimmelen. Ronald, eigenaar van Pensionstal Zeggezicht, over ZLTO en de Munnikenhof Boerderijroute: “ZLTO is in Zeeland, Noord-Brabant en Zuidelijk Gelderland
het georganiseerde verband van de diverse soorten bedrijven
in het buitengebied. ZLTO afdeling Drimmelen is een actieve
afdeling met ongeveer 280 leden. Samen vertegenwoordigen ze
zo’n 120 bedrijven in de groene ruimte in de gemeente. In en
om Drimmelen maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector door aandacht te hebben voor
mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders. Een
van hun speerpunten is momenteel de planvorming rond de 380
KV hoogspanning-lijn.
Waarom dan nu een boerderijroute en dan nog wel met de
naam Munnikenhof? “De Munnikenhof is een perfecte straat om
het agrarische bedrijf zich te laten presenteren aan de bevolking.
Ten eerste, en niet onbelangrijk, we
hebben vergunning om de volledige
straat af te sluiten voor autoverkeer.
De bezoekers kunnen wandelend,
fietsend of met een heus treintje de
verschillende bedrijven bezoeken.
Voor de auto’s zijn er aan het begin en
eind van de route parkeerplaatsen gereserveerd. Ten tweede, en zeker zo
belangrijk, is de diversiteit van agrarische bedrijven in deze straat. In totaal 9!!!! verschillende bedrijven geven inzicht in de wijze waarop zij bezig zijn met hun beroep. U vindt hier tevens de bloemenrand van het ANV. Waar
in Nederland vind je één straat met een pensionstal/manege,
een forellenvisvijver, een imker, een melkvee- en varkenshouderij? En wat dacht u van bloemen, asperges, een camping en
gastenverblijf, dus daarom de boerderijroute en de Munnikenhof.” Wat ikzelf het mooie van deze straat vind, is de dynamiek
in de agrarische sector die hier wordt aangetroffen. Van herkomst veelal melkveebedrijven zijn zij, door maatschappelijke en
economische omstandigheden, geswitcht naar een ander type
onderneming. Soms met een breder assortiment, dan weer met

een compleet verschillend product, puur ondernemerschap dus
(red). Het evenement begint 4 oktober om 10.30 uur en eindigt
om 16.30 uur. Er rijdt een treintje heen en weer, er zijn op verschillende plaatsen toiletten aanwezig en ook is er gezorgd voor
de mogelijkheid om wat te eten en te drinken.
Deze dag wordt georganiseerd door de PR-commissie van de
ZLTO en mede mogelijk gemaakt door ZLTO Drimmelen, Rabobank Amerstreek, Gemeente Drimmelen, Samen aan de Slag
en Biesbosch Streeknetwerk en natuurlijk de inzet van de deelnemende bedrijven en vrijwilligers. Tot ziens dus op 4 oktober.
Paul ter Sluis

HEMELSBLAUW EN EEN BEETJE BRUIN
VOOR HOCKEY CLUB “MHC”
Made, zondagmiddag 6 september. Onder
een grijs-beige lucht met hemelsblauwe flarden warmen zich twee hockeyteams op voor
een wedstrijd. Ik ben namens Rondom de Toren op het hockeyveld van MHC, de Madese
Hockey Club. Ik ben er om twee redenen.
De eerste is het feit dat van de nu 423 leden er 110 afkomstig zijn, niet uit Made, maar uit Terheijden en
Wagenberg. Hoe bedoelt u, een Madese hockeyvereniging? De
tweede reden betreft de wens tot vernieuwing die er bij deze
gezellige sportclub aanwezig was en is! Vernieuwing, er is daar in
Made de afgelopen maanden hard gewerkt. Het resultaat, waarover zo meer, is fantastisch.

Maar 110 leden uit Terheijden en Wagenberg roept wel de
vraag op waarom? Natuurlijk is er geen hockeyvereniging in beide dorpen maar toch. Een interview met een Terheijdens jeugdlid, Anne Hekstra, geeft aan waarom. Zij zegt: “MHC is een
gezellige club, ik wilde graag een teamsport doen maar de leuke
sport voor mij is er niet in Terheijden. Ik heb veel vriendinnen
en een aantal speelde hockey in Made. En daarom ben ik hier
komen hockeyen.” Haar moeder vult aan: “Het team van vorig
jaar bestond uit bijna alleen meisjes uit Terheijden, soms hoorde
je: Hup Terheijden, in plaats van Hup MHC.” En “Wij zijn ook

nog kampioen geworden ook”, vult Anne aan. Op de foto onder
de triomfboog drie jonge meiden uit Terheijden, lid van MHC.
Dit jaar komen er 9 van de 14 dames uit Terheijden/Wagenberg.
Om 14.30 uur opent voorzitter Joyce van Hees met een trots
gezicht de bijeenkomst waar ruim 200 leden en familie aanwezig zijn. MHC, opgericht in 1977 met toen 50 leden en 1
hockeyveld, is uitgegroeid
tot een bruisende en gezellige vereniging met 423
leden, 2 kunstgrasvelden
en gepland, een derde
omni-trainingsveld.
Als
bestuur (Joyce van Hees,
Danielle Meijjer, Eveline
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Oome, Jan Blom en Gavin Watson)
en haar leden besloten zij dat er
vernieuwing nodig was. En die is er
gekomen: een nieuwe website, een
beleidsplan voor de komende 5 jaar,
een selectiebeleid, een schitterende
nieuwe bar in het clubhuis en een
nieuw clubtenue. Dan, onder heroïsche muziek, tussen een erehaag
van de aanwezigen, komen de teams
van Dames en Heren 1 onder de triomfboog aangelopen in hun nieuwe
tenues: hemelsblauwe shirts en sokken, gecomplementeerd door een
(nostalgisch) donkerbruine broek.
Nadat daarna door twee ereleden de oude vlag werd gestreken,
kwam de nieuwe vlag: blauw met het MHC-clubsymbool in top,
en kon kort daarop de ere-wedstrijd MHC Heren 1 – DDHC
H2 uit Raamsdonksveer beginnen.
MHC, namens Rondom de Toren wens ik jullie een goede, gezellige toekomst, veel goede en sportieve wedstrijden toe, en
natuurlijk jongens en meisjes uit Terheijden/Wagenberg: veel
kampioenschappen.
Paul ter Sluis

OPROEP
GAAT HET AMATEURCONCERT IN HET
WITTE KERKJE DOOR?
Zondag 27 september om half vier kan er in het Witte Kerkje
een amateurconcert plaatsvinden als er voldoende deelnemers
zijn. Voor het eerst hebben we niet alleen geen wachtlijst, maar
zelfs maar heel weinig deelnemers die zich aangemeld hebben.
We vragen ons af of het 30ste, zeer succesvolle, amateurconcert
uit 2014 het laatste amateurconcert is geweest. Wij hopen van
niet!
De ‘oogst’ van dit jaar tot nu toe (16 september) is:
Gitaartrio: Rop Willems, Louis Oosterhof en Jack Renne
Orgel: Jaap Kaasschieter
Piano: Quatre-mains
We hopen voor die tijd het programma toch op een goede
manier vol te krijgen, zodat zowel de musici als u, als publiek,
van een (gratis) gezellige muzikale middag kunnen genieten. We
hebben er zelf nog steeds alle vertrouwen in, dus ……
Kom luisteren en als u van tevoren per e-mail reserveert krijgt
u, voor het geval het amateurconcert onverhoopt toch niet
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door zou gaan, tijdig bericht van ons. Wij zullen er in ieder geval hoe dan ook zijn, dus de deur staat op 27 september vanaf
15.00 uur voor u open!
Heb je zelf nog zin om te musiceren op die dag? MELD
JE AAN!!!!!!!
Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden; Aanvang: 27 september 2015, 15.30 uur; Toegang gratis, evenals de thee
tijdens de pauze. Plaatsen reserveren: Telefoon: Jaap/
Agaath Kaasschieter, 076-5931177; E-mail: agaath@kaasschieter.org // theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl

CARE FOR WOMEN ORGANISEERT:
VROUWEN PREVENTIE CHECKWEEK
Op Dress Red Day, 29 september 2015, vraagt de Nederlandse Hartstichting aandacht
voor vrouwen in combinatie
met hart- en vaatziekten. Reden voor mij om binnen mijn praktijk ook extra aandacht te besteden aan hart- en vaatziekten bij
vrouwen. In de week van 28-09 t/m 02-10 houd ik Vrouwen
Preventie Checkweek in mijn praktijken in Breda, Oosterhout en Wagenberg.
Hart- en vaatziekten blijken bij vrouwen een groot onderschat
probleem te zijn. Het is niet voor niets doodsoorzaak nummer
één onder vrouwen. Vooral vrouwen in de overgang hebben
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor alle vrouwen is het belangrijk om zich regelmatig te laten controleren.
De Vrouwen Preventiecheck is hier een goede manier voor.
Het regelmatig laten testen van de gezondheid kan helpen om
gezond te blijven en, wat misschien nog wel veel belangrijker is,
een gerust gevoel te geven.
De preventiecheck begint met een persoonlijk intakegesprek,
waarin het persoonlijk risicoprofiel, de lifestyle en de risicofactoren worden doorgenomen. Hierna volgt een aantal metingen,
zoals een bloeddruk-, glucose-, cholesterol-, longfunctie- en
BMI-meting. De uitslag, samen met een persoonlijk advies, krijgen de dames gelijk mee. Eigenlijk is het een soort jaarlijkse
APK voor het lichaam. Tevens ontvangt iedere deelneemster
een leuke attentie.
De check kost € 59.- en wordt door nagenoeg alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Alle vrouwen zijn van harte
welkom. De checks vinden plaats op afspraak en daarom is het
belangrijk om van tevoren contact op te nemen met Henriette
Wicherink, 076-5320748 / h.wicherink@careforwomen.nl

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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KOM OOK WONEN IN WAGENBERG!
Hebt u er ooit al eens over nagedacht om te komen wonen in
Wagenberg? Zo ja, dan krijgt u nu de gelegenheid om u op de
hoogte te stellen van de woningbouwplannen die in voorbereiding zijn. Zo nee -maar u bent wel toe aan of op zoek naar een
nieuwe woonomgeving- dan is dit voor u de gelegenheid u ook
eens te oriënteren op wonen in Wagenberg. Bezoek dan onze
woonmarkt!!!!
Maar het is niet alleen komen kijken wat de bouwplannen voor
Wagenberg zijn. De plannenmakers zijn erg benieuwd naar “wat
uw wens(en) voor de te bouwen woningen zijn”: wat voor
soort woning zoekt u (starter – seniorenwoning – 2 onder
1 kap – huurwoning – appartement), welke technische voorzieningen wenst u (b.v. i.v.m. duurzame energie – beveiliging),
grootte van de woning, grootte van het perceel enz. U kunt
dus aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat en de plannenmakers proberen hun plannen op de goede manier op uw vraag
af te stemmen. De gelegenheid dus om invloed te hebben in
de bouw en voorzieningen van uw toekomstige woning, Er zijn
op dit moment woningbouwplannen in de “Verlengde Elsakker”,
locatie voorheen Van Alphen en Roest (Dorpsstraat 45), plan
Nieuwstraat, plan Dorpsstraat 2 en een verbouwplan voor de
pastorie. Keuze genoeg dus. Op korte termijn zal gestart worden met de bouw van 5 woningen voor senioren op de hoek van
de Kerkstraat-Dorpsstraat. De bouwplannen daarvoor kunt u
komen bekijken. U kunt ook informatie inwinnen over Duurzame energie en Wonen met Gemak (van SWO).
Deze Woonmarkt vindt plaats op zaterdag 3 oktober a.s.
van 11.00 - 15.00 uur in Plexat aan de Kerkstraat 22 te Wagenberg. De woonmarkt is niet alleen bestemd voor inwoners
van Wagenberg, maar zeker ook voor iedereen die bij ons in
Wagenberg wil komen wonen. U bent allen van harte welkom.
Tot ziens op 3 oktober!
St. Dorpsraad Wagenberg

OP ZOEK NAAR EEN GOED GESPREK
MET DIEPGANG?
Schuif dan vanaf maandagavond 19 oktober 2015 maandelijks aan om met elkaar in gesprek te gaan over het leven en
de vragen die daar bij horen, onder professionele begeleiding
van Bert Fockens, geestelijk verzorger, en Edwin Vonk, coach/
vertrouwenspersoon.
Gespreksonderwerpen (mede in te vullen door de deelnemers):
Wat houdt mij bezig? Welke vragen stel ik mijzelf? Waar denk/
pieker ik over?
Wat is de impact van school, werk, relaties, gebeurtenissen in
mijn leven?
Waar kom ik vandaan, waar sta ik nu, hoe ga ik verder?
Wat is mijn levensverhaal en wat is de betekenis ervan?
Wat zijn mijn drijfveren, dromen en verlangens en hoe maak ik
die waar?
Wie ben ik, wat wil ik, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?
Wat maakt dat ik tevreden terugkijk op mijn dag?
Wat is de zin van het leven?
Doel
Jezelf en anderen beter leren kennen. Luisteren en gehoord worden. Elkaar ontmoeten. De kerk, zonder kerkelijk oogmerk, weer
een centrale rol in de gemeenschap geven als plek voor ontmoeting, zingeving, levensvragen en persoonlijke ontwikkeling.
Voor wie
Iedereen, jong en oud, ongeacht welke levensbeschouwelijke achtergrond, die zichzelf beter wil leren kennen, ge-
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dachten wil ordenen, op zoek is naar antwoorden, anderen wil ontmoeten of behoefte heeft aan een goed gesprek.
Wanneer en waar
19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari,
21 maart, 18 april, en 23 mei. Locatie: het Witte Kerkje in Terheijden, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur. Iedere avond staat
op zichzelf en is toegankelijk voor iedereen.
Kosten
Vrijwillige (niet verplicht) bijdrage voor koffie, thee en andere
consumpties. Iedere avond sluiten we af met een gezamenlijke borrel.
Spreekt dit je aan?
Je bent van harte welkom! Graag vooraf aanmelden via één van
de twee e-mailadressen.
Met vriendelijke groeten, Bert Fockens e.fockens@hetnet.nl en
Edwin Vonk edwin@edwinvonk.com.

GROTE ROMMELMARKT WITTE KERKJE
TERHEIJDEN
Op zaterdag 7 november organiseert
het Witte Kerkje wederom een grote
rommelmarkt. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie! Voorgaande jaren was het
zeer succesvol. Er was veel belangstelling
en de opbrengst hebben we aangewend
voor het onderhoud van het kerkje.
In de week voor 7 november zullen we weer op vele adressen
in Terheijden en Wagenberg
de nodige nog goed bruikbare
“rommel” ophalen of kunt u
spullen afleveren bij het kerkje
op daarvoor later nog aan te
geven tijden. Met de ervaring
die we nu hebben, weten we
welke artikelen het best verkoopbaar zijn: Keukenspullen,
kleine meubeltjes, leesboeken, gereedschap, serviesgoed,
schilderijen, speelgoed, fietsjes,
babyspullen, we hebben het
graag. Maar geen kleding!
U kunt dus vast gaan verzamelen en ongetwijfeld komt u in
uw huis spullen tegen die u al lang niet meer gebruikt. Kijkt u
eens in uw kasten, op de zolder, in de schuur etc. Leest u ook
de nadere aankondigingen in de huis-aan-huis bladen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kijkt u voor activiteiten en verdere informatie o.a. over trouwen
in het Witte Kerkje en de muzikale activiteiten op de website
www.wittekerkjeterheijden.nl.
St. Exploitatie Witte Kerkje
Terheijden,
info@wittekerkjeterheijden.nl

KOM EEN BROODJE BRANDWEER ETEN!

Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert in de maand
oktober een gratis lunch. De lunch staat in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Behoort u tot deze
doelgroep of zorgt u voor een
zelfstandig wonende oudere:
Kom een broodje bij de brand-

KOM ZATERDAG
3 OKTOBER NAAR ONZE OPEN DAG VAN
11:00 TOT 17:00!
Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in onze moderne dierenkliniek.
Voor de kinderen hebben wij leuke activiteiten; een fotospeurtocht,
glittertattoos en een springkussen! Neem ook je zieke knuffel mee
en verdien een dierendiploma! Er staat een poffertjesstand en een
frietkraam dus dat wordt smullen!!

Dierenkliniek Breda
Van de Reijtstraat 21
4814 NE Breda

t
e
w

+31 (0)76 5600 666
info@dierenkliniekbreda.nl
www.dierenkliniekbreda.nl

Like us on Facebook
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weer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en
-vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een
brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de website www.
broodjebrandweer.nl opgeven voor de lunch op een kazerne bij
u in de buurt.

WIJ ZIJN OP ZOEK…….
Stichting Welzijn en Ondersteuning
(SWO) is een welzijnsinstelling voor de
gemeente Drimmelen. Het VIP is een
centrale plaats voor vrijwilligersvacatures
en vrijwilligers. Hieronder leest u enkele vacatures. Er zijn er nog veel meer, in
alle denkbare sectoren, van administratie
tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/
vip vind je een volledig overzicht. Heeft u interesse in één van
deze vacatures, bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@
swodrimmelen.nl.
De vrijwilliger in beeld
De 2e vrijwilligersmarkt Drimmelen wordt gehouden op vrijdag
9 oktober 2015 in zorgcentrum De Wijngaerd. Vrijwilligersorganisaties presenteren zich en vrijwilligers kunnen kennismaken
met meerdere organisaties. Het doen van vrijwilligerswerk is
leuk, zinvol en mag gezien worden! Wil je jouw organisatie ook
extra onder de aandacht brengen? Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Meld je aan bij Corrie.marijnissen@swodrimmelen.nl.
Cursus: Het voeren van een goed en/of moeilijk gesprek
Woensdag 14 oktober van 9.30 tot 12.00 uur.
Inhoud van de cursus: Als vrijwilliger heb je veel gesprekken
met mensen, en over het algemeen gaat dat goed en heb je snel
met mensen leuk en goed contact. Maar soms….., ieder kent zo
wel de situaties die moeilijk zijn. Voorbeelden hiervan kunnen
zijn: slecht nieuws gesprekken, als je kritiek hebt op iemand of
als er een conflict in de lucht hangt. Ook zijn sommige mensen
lastig om een gesprek mee te voeren zoals dominante mensen,
negatieve mensen, stille mensen, drukke praters, mensen met
een kort lontje …..
In de cursus gaan we na wat een gesprek lastig kan maken en
hoe je hier op een goede manier mee om kunt gaan en tevreden
kunt zijn op het gesprek wat je gevoerd hebt. Aanmelden via
SWO.
Vrijwilligersvacatures:
Verzorger Diergaarde (3366)
Ben je gek op dieren? Op de Diergaarde van de Wijngaerd
wonen kippen, konijnen, eenden, schapen, geiten en nog meer.
Zij willen graag door je verzorgd worden.
Individuele begeleiding (3371)
Wie haalt een meneer van begin 70 met de auto op voor een
ritje en een kopje koffie? Door hart- en herseninfarct is hij veel
thuis. Samen naar Drimmelen of Oosterhout gaan, kopje koffie
drinken. Hij kan een klein stukje wandelen en vindt het fijn om
er even tussenuit te zijn. Hobby’s: Bretagne, zeevissen, vogels/
kanaries, NAC.
Begeleider vrouwenochtend/naaiclubje vluchtelingenwerk (3382)
Ben je handig met naaien en heb je affiniteit met vrouwen en
vluchtelingen? Op de dinsdagochtend is er een vrouwengroep
bij vluchtelingenwerk die tijdens het naaien tegelijk de taal oefent. Zij hebben hier wel begeleiding bij nodig, zowel voor het
naaien als voor de taal.
Culturele pioniers Museum Drimmels Erfgoed (33810)
Het Museum Drimmels Erfgoed wil een eigentijds, modern mu-
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seum worden met leuke en actuele thema’s, veel beeldmateriaal
en (inter)actieve projecten en excursies/ levende geschiedenis.
Hiervoor wordt een team gezocht van meerdere en diverse
type mensen die het erfgoed (griendcultuur) nieuw leven in willen blazen. Nieuwsgierig geworden?

ZAKELIJK NIEUWS
PROFESSIONELE ONTHARING
Welkom bij Huidvisie Brabant

Huidtherapie is een uitgebreid vak. Maar bij de meeste
behandelingen staat, zoals de
naam ook doet vermoeden, de
huid centraal. In het najaar start Huidvisie Brabant weer met
lasertherapie voor het behandelen van (ongewenste) beharing.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Elos Plus laser, een heel
geschikte laser voor het behandelen van (ongewenste) beharing.
Vaak wordt de vraag gesteld wat nu het verschil is tussen IPL
en laserbehandelingen. Beide methoden worden ingezet bij het
behandelen van ongewenste beharing. Het grote verschil tussen
IPL en laser is dat de laser 1 golflengte heeft, dé golflengte voor
het behandelen van beharing. Hierdoor richt de laser zich enkel
op het pigment in de haar waardoor de rest van het weefsel
niet wordt behandeld. Wanneer je zou laseren in een gebied
waar geen beharing groeit, doet het apparaat dus ook niks. Dit
maakt dat een laserbehandeling doelgericht is en niet schadelijk
voor het lichaam, zoals weleens wordt gedacht.
Daarnaast heeft de laser een gebundelde straal die uit het apparaat komt, net zoals een laserstraaltje uit een klein laserlampje,
terwijl de lichtbundel bij IPL juist uiteen loopt, zoals het licht uit
een lampenkap. De intensiteit is hierdoor bij de laser veel hoger
dan bij IPL ontharen. Door de grotere effectiviteit zijn er minder behandelingen nodig om een gewenst resultaat te behalen.

Lasertherapie kan ingezet worden bij alle donkere beharing. Zowel lichaamsbeharing (bikinilijn, benen of bijvoorbeeld de oksels), als bij (ongewenste) beharing in het gelaat. Grijze, witte of
rode beharing kan niet met de laser behandeld worden omdat
deze beharing geen pigment bevat. Huidvisie Brabant behandelt
dit met elektrische epilatie. Tijdens de HBO-opleiding huidtherapie wordt er veel aandacht besteed aan het veilig en het professioneel ontharen met de laser. Heeft u ongewenste beharing
waar u nu ècht een keer vanaf wilt? Geïnteresseerd geraakt in
de lasertherapie of wilt u meer informatie over de laserontharing? Plan dan een vrijblijvend intakegesprek bij Huidvisie Brabant. Tijdens dit gesprek wordt u verder geïnformeerd.
E: info@huidvisiebrabant.nl, W: www.huidvisiebrabant.nl,
T: 06-46626674. Markstraat 4-Kruisgebouw, Terheijden

HUISWERKBEGELEIDING GESTART!
Nu ook bijles Rekenvaardigheid mogelijk.

De schoolvakantie zit er op. Het eerste huiswerk is weer in de

O P E N
3

o k t o b e r

H U I Z E N
v a n

1 1 . 0 0

t o t

Tijdens de open huizen route
bent u vrij om een woning te
bezichtigen zonder makelaar. De
eigenaar leidt u zelf rond.

R O U T E

1 5 . 0 0

U U R

Kijk voor meer informatie op
onze site:
www.reimus-makelaardij.nl
of bel
076 593 3134
of loop eens binnen
Hoofdstraat 35 Terheijden

Tip: ga ook eens een kijkje
nemen in een woning die niet
bovenaan uw wensenlijstje staat
en laat u verrassen!

T

Ravelijn 3
Terheijden
€ 470.000,- k.k.

Brabantstraat 17
Terheijden
€ 165.000,- k.k.

Raadhuisstraat 54
Terheijden
€ 470.000,- k.k.

Vierhoven 1
Terheijden
€ 305.000,- k.k.

Dorpsstraat 61
Wagenberg
€ 365.000,- k.k.

Schansstraat 10
Terheijden
€ 157.000,- k.k.

Gomarusstraat 6
Wagenberg
€ 198.000,- k.k.
Heeft u plannen om uw
woning misschien te
verkopen?
Loop binnen, bel of mail
voor een afspraak.
Wij staan u graag te woord.

WELKOM

Vanwege grote vraag zijn wij
op zoek naar woningen in
diverse prijsklassen.
Weten wat uw woning
opbrengt? Maak gerust eens
een afspraak voor een
vrijblijvend gesprek.

Bezoek ook eens een
onze facebookpagina!
Liken stellen wij op prijs!

Flierstraat 23
Lage Zwaluwe
€ 129.000,- k.k.

Onlangs verkocht:
Hoofdstraat 151
Berkenhof 1
Raadhuisstraat 69
Vlasweel 78
Liedekerkestraat 16
Ganzenweel 22
Zeggelaan 99
Kwakerpad 7
Waterbies 12
Polanenstraat 8
Hoevenseweg 1A Wagenberg
Meidoornlaan 31A Made
Oude Bogerd 57 Breda

Reimus Makelaardij & Hypotheken – Hoofdstraat 35 – 4844 CA - TERHEIJDEN
www.reimus-makelaardij.nl – 076 593 3134 – info@reimus-makelaardij.nl
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Iedere avond 8 rondes met vragen over o.a.

agenda genoteerd. De eerste
cijfers komen binnen. Voldoende of onvoldoende? Scholieren
zijn weer begonnen, Inbegeleiding ook.
Er zijn kinderen die moeilijk
hun draai op school kunnen vinden. Die hun huiswerk niet op
orde krijgen.
Inbegeleiding helpt leerlingen van het voortgezet onderwijs
die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij hun huiswerk.
Daarnaast biedt Inbegeleiding vanaf dit jaar hulp bij het voorbereiden van de rekentoets voor leerlingen van zowel het voortgezet onderwijs als het mbo.
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er vier hoofdoorzaken
zijn waarom leerlingen bij Inbegeleiding terecht komen.
Is uw kind thuis ook snel afgeleid?
Thuiskomen van school en dan direct aan je huiswerk? Dat valt
niet mee. Er zijn thuis zoveel leuke dingen te doen. Met al die
afleiding is het moeilijk om aan je huiswerk te beginnen. Als je
dan ook nog moeite hebt om je te concentreren…. Ik weet uit
ervaring dat veel leerlingen snel afgeleid worden. Multimedia
zoals facebook en WhatsApp en het spelen van games liggen op
de loer. Leerlingen denken dat ze kunnen “multitasken” en houden hun mobieltje bij de hand. Ook als ze hun huiswerk maken
of aan het leren zijn. Onderzoek wijst echter uit, dat op hoe
meer dingen je tegelijk je aandacht probeert te vestigen, hoe
minder effectief je bezig bent. Doordat je steeds je concentratie
verlegt, kost iedere taak meer tijd.
Bij Inbegeleiding is er geen afleiding. Uw kind kan geconcentreerd werken in een rustige omgeving en krijgt individuele hulp.
Te laat beginnen aan het huiswerk is er niet meer bij.

Heeft uw kind moeite met plannen?
Het plannen van het huiswerk kan een lastige klus zijn voor uw
zoon of dochter. Soms laten leerlingen zich thuis nog helpen bij
het maken van een planning of bij het overhoren, maar als het
niet goed lukt, kan dit de nodige stress en onrust in huis opleveren. Bij Inbegeleiding wordt samen met de leerling een planning
gemaakt en wordt het leerwerk overhoord. De afspraken worden genoteerd in een schriftje dat steeds meegebracht wordt.
Zo wordt overzichtelijk wat er nog gebeuren moet. Sommige
leerlingen hebben meer controle nodig dan anderen. Het overhoren werkt als de bekende stok achter de deur en de betere
resultaten leveren meer zelfvertrouwen op. Thuis is er geen
gedoe meer over het huiswerk.
Moet uw kind nog leren leren?
Vaak weten leerlingen niet hoe ze een toets moeten leren. Ze
denken dat alleen lezen voldoende is.
Inbegeleiding besteedt veel aandacht aan “leren leren”. Samen
met uw kind gaan wij op zoek naar de beste leerstrategie. Deze
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Voor een avond culinair genieten!

Extra d
ata:
Vrijdag
16 okto
Zonda
b
g 18 o er
ktober

WIJ ZIJN JARIG!
Op zaterdag 17 oktober 2015 is het dan zover: Ripasso
is jarig! Één jaar..
Speciaal voor deze avond zullen we een selectie maken van de
leukste en lekkerste gerechten van het afgelopen jaar, samen
gevoegd in een 5 gangen menu voor slechts € 44,50! Inclusief
een glas cava van het huis, omdat Ripasso iets te vieren heeft!
Voor deze avond preferen we dat u reserveert, graag ontvangen we bij uw reservering ook uw eventuele (diëet)wensen.
Reserveer dus snel uw tafel om teleurstelling te voorkomen!
Alle informatie over deze avond vindt u op
onze website: www.restaurantripasso.nl.

Na een zomer hard werken is het bijna tijd voor vakantie. We zijn
gesloten van maandag 28 september t/m dinsdag 13 oktober!
Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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verschilt per leerling. Met de juiste aanpak wordt leren leuker
en de resultaten beter.
Zijn er andere situaties of omstandigheden die het leren bemoeilijken?
Er kunnen allerlei persoonlijke redenen zijn waarom het leren
niet lukt. Uw kind wil het graag anders, maar krijgt het zelf niet
voor elkaar. Een overlijden, pesten of het ontdekken van de
eigen identiteit kunnen uw kind behoorlijk dwarszitten. Inbegeleiding heeft oog voor andere zaken naast het leren. Door
mijn persoonlijke aandacht en een positieve benadering merken
leerlingen dat ze hun verhaal bij mij kwijt kunnen. Er ontstaat
een vertrouwensrelatie waarin uw kind zich zeer op zijn gemak
voelt. Door mijn ervaring in het speciaal onderwijs weet ik hoe
wij leerlingen met o.a. ADHD of Autisme het best kunnen helpen. Inbegeleiding is er voor het totale kind.
Ziet uw kind op tegen de rekentoets?
Doet uw kind dit jaar examen, dan moet er voor de rekentoets
minimaal een 5 behaald worden om te kunnen slagen. Voor
niet-rekenaars wordt het zo lastiger om hun diploma te behalen.
Ook in het mbo kan de rekentoets voor problemen zorgen.
Daarom biedt Inbegeleiding rekenlessen in kleine groepjes of
individueel. Deze rekenlessen worden gegeven door een zeer
ervaren docent. Vanzelfsprekend wilt u een positief en ontspannen kind thuis. Inbegeleiding kan u hierbij helpen. Wilt u meer
weten of uw kind aanmelden? Bel met 06-37 45 02 48 of stuur
een mail naar ingrid@inbegeleiding.nl.

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER VOERT U MET
POLITIEKE UITSPRAKEN

Na een korte vakantie zijn de fractieleden van de Lijst Harry
Bakker al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor
het komende politieke jaar. Wij hebben er in ieder geval weer
zin in om de inwoners van Drimmelen met raad en daad bij te
staan en de goede beslissingen te nemen. Als we politieke uitspraken/citaten uit het verleden nog eens goed bekijken en er
lering uit trekken kunnen we al op een zeer behoorlijke manier
functioneren. Ik zet een aantal al dan niet leuke/leerzame uitspraken en citaten op een rijtje:
- Zo, dat waren de regels, dan gaan we nu over naar de realiteit.
- Het is niet voor niets dat debiel en beleid uit dezelfde letters
bestaan.
- Beoordeel wat gezegd is en niet door wie het gezegd is.
- Politiek is niets anders dan de kunst om te doen geloven dat
de tegenpartij liegt.
- Waar één wil is, is de democratie weg.
- Taal onderscheidt ons van de
lagere diersoorten en van ambtenaren.
- Groen betekent onervaren
en links staat voor onhandig.
Waar staat groen links dan
voor?
- Democratie is de dictatuur
van de meerderheid.
- Doe niet alsof je van niets
weet, daar hebben we politici
voor.
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- Is dit beleid of is hier over nagedacht?
- Als alle politieke methoden mislukken, probeer het dan eens
met nadenken.
- Politiek is liegen alsof het gedrukt staat en als het dan gedrukt
staat, zeggen dat het gelogen is.
- In de politiek is het slechtste besluit, geen besluit te nemen.
- Vooruitgang in de politiek is vaak hetzelfde gevoel als in een
stilstaande trein, wanneer ernaast een andere rijdt.
- Managers en politici hebben vooral kritiek op ideeën die ze
liever zelf hadden bedacht.
Is dit vermakelijk of leerzaam? Wij hopen met onze partij Lijst
Harry Bakker duidelijkheid voor alle inwoners van Drimmelen
te creëren.
Ton Verhoeve, Fractievoorzitter Lijst Harry Bakker

COLUMN
WOEDE
Er gaat niets boven Groningen. Dat is best jammer, vooral voor
asielzoekers, want als dat wel het geval zou zijn, dan konden zij
die eerst moesten vluchten voor hun leven nog een keer, maar
dan niet met de boot deze keer, deze normaal zo vriendelijke
provincie ook nog eens ontvluchten. Want dat zou je toch als
eerste bedenken als je na alle ellende die je hebt doorgemaakt
ook al niet welkom bent bij een simpele voetbalwedstrijd van
de plaatselijke trots, de FC Groningen. Mooie club met helaas
zoals bij zowat alle betaald voetbalclubs een kleine groep horken. Wat zit die heertjes niet lekker? Simpelweg het feit, dat
deze ontheemden een prachtig aanbod hebben gekregen van
het bestuur van de FC om een wedstrijd gratis te bezoeken.
Mama Mia, wat een negatieve reacties dat heeft opgeleverd.
Honderden klachten: “Ik gun het ze niet, laten ze eerst maar
eens aan de Nederlanders denken”, “Asielzoekers krijgen alles”
(ik kan wel wat bedenken: bommen op je kop, huis verwoest,
verkrachting, moord, ja beste stoere Grunnigers, je ziet, goedbedeeld). En: “Wij krijgen niks” huilie huilie (van wie heb ik dat
meer gehoord?) Arm bestuur, je schaamt je de ogen uit je kop
voor zulke bekrompen geesten. Je mag echt wel gaan voor een
goede organisatie van de vluchtelingenstroom (kaf en koren..),
maar zo!!!
Ik heb wel een voorstel hoor. Laat ze maar bij onze Bredase
trots komen. Ons clubke heeft dit jaar wel plaats voor een
kleine 6000 extra plaatsen. Heeft die degradatie toch nog iets
goeds opgeleverd, zegt:
Merijn.

SPORT
VCW PAKT OVERTUIGEND DE WINST IN
DE DRIMMELENCUP 2015
Geslaagd toernooi met een nieuwe winnaar

De late vakanties vroegen om creativiteit van de organisatie
om het Drimmelencup Voetbaltoernooi
mogelijk te maken. De late zomervakantie en het volle bekerprogramma van de
meeste deelnemende jeugdteams in de
weekenden, leverde dit jaar uiteindelijk
een pracht voetbalavond op.
A t/m F strijden om de wisselbeker
Het A-toernooi bij Terheijden kon helaas
door het weer op de dinsdagavond geen

doorgang vinden maar daar stond tegenover dat het op woensdagavond 26 augustus tot het einde van de laatste wedstrijden
nagenoeg droog bleef. Dat het weer tijdens de prijsuitreikingen
flink losging kon de pret niet meer drukken.
In en bij Terheijden speelde de E-jeugd. VCW verzorgde het
B-toernooi. Bij Zwaluwe toonde de C-jeugd het geleerde en bij
Madese Boys werden het F- en D-toernooi gespeeld. De mini
teams waren door de vakanties te mager bezet waardoor het
mini toernooi bij HZ’75 helaas geen doorgang kon vinden.
Iedere vereniging bepaalde zelf de toernooiopzet op basis van
de krachtverschillen, het aantal teams en het aantal beschikbare velden waardoor uiteindelijk in verschillende poulesystemen
werd gestreden om de poulewinst. Voor de E- en F-winnaars
waren er medailles; voor de winnaars van de hogere leeftijdsklassen was er een taart te verdienen.
Om de winnaar van de wisselbeker van de Drimmelencup te
bepalen werden na afloop van alle toernooien het aantal wedstrijden en behaalde punten in die wedstrijden van de onderlinge clubconfrontaties bij elkaar geteld om zo een gemiddelde
te bepalen. De club met het hoogste gemiddelde zou de beker
overnemen van Madese Boys; de winnaar van 2014.

VCW overtuigende winnaar
Met maar liefst 36 punten uit 18 wedstrijden wist VCW met
een gemiddelde van 2 punten overtuigend de winst te pakken.
De winnaar van 2015: VCW! Het gecombineerde F1/F2 team
droeg een behoorlijk steentje bij door maar liefst 7 punten te
pakken in 3 wedstrijden. De wisselbeker werd deze week dan
ook trots en enthousiast in ontvangst genomen tijdens de eerste echte training van het nieuwe seizoen.
HZ’75 werd 2e met een minimale voorsprong op Madese Boys.
Zwaluwe en Terheijden maakten het rijtje af.
De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi en bedankt
alle spelers en vrijwilligers weer voor hun inzet. Iedereen weer
succes in de beker en de competitie en VCW veel plezier met
de wisselbeker!
Boris van Zomeren.
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ARNO DE KONING KERMISKONING 2015
Willem Tell Terheijden
Op zondag 13 september was het weer tijd voor de leden van
Willem Tell Terheijden om onze jaarlijkse kermiskoning verschieting te houden. Op voorhand was er niet echt best weer
opgegeven, maar wij hebben een prachtige dag achter de rug
met veel zon en een lekkere temperatuur.
Om 9 uur zijn wij vanuit ons clubhuis aan de Hoge Vaartkant
vertrokken naar de haven in Terheijden, alwaar onze ‘oude’
Koning Marcel Spruit opgehaald werd. Harm en Mieke Bouwmeester waren de gastheer en -vrouw voor hem, omdat hij
niet woonachtig is in ons dorp. Na een tussenstop bij Gerrit en

Corinda van de Zevende Hemel, waren wij rond half 12 bij Café
de Harmonie, alwaar wij getrakteerd werden op een mooie
opening door muziekvereniging Harmonie Terheijden. Tevens
mocht Marcel de ‘Kop van Jut‘ confrontatie aan met de Koning
van Hengelsportvereniging De Sportvissers uit Terheijden en de
Koning van onze buren ’t St. Antonius Gilde. Daar viste hij helaas
achter het net….. Nadat wij gezellig naar het schitterende orgel
hadden geluisterd, vertrokken wij weer onder begeleiding van
ons lid Jeroen Koreman (trommel) naar ons clubhuis.
De wedstrijd kon beginnen, nadat Marcel zijn functie had neergelegd, door het eerste schot met de kruisboog te doen op de nieuwe kaart. Iedereen schoot in drie sessies 1 maal op de kaart die in
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25 vakjes is verdeeld met daarop willekeurig de getallen 1 tot en
met 25. Uiteindelijk heeft Arno de Koning het voor elkaar gekregen om voor de tweede keer in zijn carrière de kermiskoning te
worden. Met een perfecte score van 75 (3 x 25) was hij achteraf
ongenaakbaar. Ondanks het feit dat het dus een gelukskaart was.
Het was dus een prachtige dag met Arno de Koning als een
geweldige en trotse winnaar.
Schietclub Willem Tell, Terheijden (www.svwt.nl)

HANDBOOGSCHIETEN

Met Willem Tell bij Biesbosch Challenge
Willem Tell Terheijden heeft zondag 6 september zijn steentje
bijgedragen aan één van de leukste sportieve uitdagingen uit de
geschiedenis van de gemeente Drimmelen, de Biesbosch Challenge.
De Biesbosch Challenge is een adventurerace door de gehele gemeente Drimmelen. Een non-stop sportieve uitdaging die

tussen de 6 en 8 uur duurt en volbracht wordt als team van 2
tot 4 personen. Met onderdelen als 15 km kanoën, 30 km mountainbiken, 10 km hardlopen en een 20 km lange tandemrace.
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Onderweg kregen de deelnemers verschillende opdrachten.
Het parcours ging door alle dorpen van de gemeente Drimmelen. In Terheijden kwamen de deelnemers met de mountainbike
bij gastenverblijf Munnickenheide. De opdracht die ze daar kregen, was handboogschieten. Drie pijlen moesten minimaal in de
blauwe ring van het blazoen (de kaart met gekleurde ringen)
geschoten worden. Misten ze een pijl, dan liepen de deelnemers
strafrondes door het peeënveld van de familie Leijten. Helaas
voor sommigen waren dat zelfs 3 gemiste pijlen, dus 3 strafrondes. Daarna mochten ze hun route weer vervolgen om uiteindelijk aan het einde van de dag te finishen in Drimmelen. Wat een
geweldige prestatie hebben de deelnemers neergezet! En wat
een prachtig evenement, wat zeker voor herhaling vatbaar is, is
de gemeente Drimmelen rijker!
Toeschouwers en bezoekers konden ook hun schietkunsten met
de handboog tonen. Zij hadden
geluk want ze hoefden in ieder
geval geen strafrondes te lopen.
Handboogschieten is één van
de 6 disciplines die Schietclub
Willem Tell Terheijden onder
haar dak heeft. Kijk voor meer
informatie op onze website www.svwt.nl of mail naar
info@svwt.nl.
Op een van de foto’s kijkt de
10 jarige Zeb Lodewikus, als
een echte boogschutter, zijn
net geschoten pijl goed na.

KLOVENIERSGILDE HEEFT NIEUWE
KONING EN NIEUWE KONINGIN
De weersvoorspelling was niet goed voor dinsdag 15
september jl., de dag waarop onze traditionele verschietingen plaatsvonden.
Het zou gaan regenen, zo mogelijk met onweer en met
een echte herfststorm. Daarnaast zou het iets te koud
zijn voor de tijd van het jaar. Gelukkig was het in de
praktijk beter weer. Toen om 8.30 uur het schuttersgilde met “slaande trom en vliegend vaan” de oud-koning
en de oud-koningin aan hun bijzonder huis (etablissement café De Harmonie) ging afhalen, scheen waarachtig de
zon. Bij het horecapand aangekomen werd het gilde uitgenodigd
om wat te komen eten en drinken. Zo gezegd, zo gedaan. Om
10.45 uur voelde een ieder aan dat het tijd werd om naar de
schutsbomen terug te lopen, immers het was nu nog droog en
de harde wind die voorspeld was zou ervoor kunnen zorgen dat
het best nog een zware strijd zou gaan worden.
Om 11.15 uur was het gilde weer thuis. Burgemeester de Kok,
alle wethouders, notaris Geerse en menig supporter stonden
als het ware als een ontvangstcomité gereed om ons te verwelkomen. Enkele plichtplegingen (o.a. het trommelen en blazen van marsmuziek) werden uitgevoerd. Hierna mochten beide
eredekens hun ereschot schieten. Daarna schoten de koning
en de koningin hun laatste schot, als afsluiting van hun periode
2014/2015. Tot slot legden beide personen hun zilveren gildeattributen af, zodat nu de echte strijd om een nieuwe koning en
om een nieuwe koningin kon beginnen.
Van meet af aan werd er fanatiek geschoten, iedereen wilde de
houten vogel raken om die op de grond te krijgen. Het weer
was nog steeds goed, de zon scheen en het regende niet maar
er kwam wel meer wind. Er heerste een leuke sfeer in en bij
de gildekamer. Menigeen (zowel jong als oud) kwam kijken hoe

deze verschieting in z’n werk ging. Klasse! Bedankt voor de belangstelling. Dit wordt door alle gildeleden erg gewaardeerd.
Om dit verslag niet al te lang te maken: Om 13.10 uur waren
de restanten van de vogels in de beide schutsbomen van het
zelfde model, alle bloemen waren eraf, de vleugels en de kop
waren verdwenen. Slechts een klein stukje borstbeen zat nog in
de kogelvanger vast. Wie werd winnaar en winnares? Wel, om
13.15 uur klonk er bij de gildezusters een luid gejuich. De nieuwe koningin was bekend: Annebelle Bruijns. 142 schoten waren daar voor nodig om de spannende strijd tot een goed einde
te brengen. Felicitaties, zoenen enzovoorts werden uitgewisseld,
dat kunt u wel begrijpen. Nu de gildebroeders nog. Ook hier
duurde het niet lang meer voordat de nieuwe koning bekend
was. Het was om 13.40 uur Jan Dijkers, voor de zesde keer
(in de jaren 1980, 1986, 2001, 2003, 2006 en nu in 2015). Dit jaar
waren er 158 kogeltjes voor nodig. Ook Jan werd uiteraard op
vele manieren gefeliciteerd.
Als allerlaatste handeling van dit officieel gedeelte van de verschieting werd aan beide “vorsten” een eregroet door tamboers, bazuinblazers en door
de vendelier gebracht. Toen
ging het gehele gezelschap de
gildekamer in, op naar de erewijn. Dat het een kwartiertje
daarna lichtjes ging regenen,
daar maakte niemand zich druk
om, een ieder zat droog en de
sfeer was goed.
En nu? Op naar de volgende
wedstrijd. De eerste verschieting om het wisselschild “winterkoning” in november a.s.
Tot ziens.
Met vriendelijke gildegroeten,
de deken-schrijver.

POSTDUIVEN SEIZOEN LOOPT OP ZIJN
EIND
Nog een paar weken en het vliegseizoen met de postduiven zit
er op.Veel duiven komen al in de rui en
zo wordt er de komende weken een
nieuw verenkleed gemaakt om ook in
2016 weer vluchten te kunnen vliegen.
Op 5 september jl was er een vlucht
vanuit het 310 kilometer ver gelegen
Creil. Er stond geen maat op Suzanne
vd Goorbergh, want prijs 1 t/m 4 was
voor haar.
Op 12 september waren er twee
vluchten. De nationale vlucht vanuit
Gien werd met overmacht door de
578 van Suzanne vd Goorbergh gewonnen. Deze blauwe duivin
won tevens de 7e prijs in de afdeling Brabant2000 tegen 6.000
duiven en dat met een gemiddelde snelheid van 105 kilometer
per uur, een top prestatie!!!
De tweede vlucht van dit weekend was vanuit Chimay wat ongeveer 180 kilometer van Terheijden ligt. Hier zien we oa. Gerard Damen, Jaap Rasenberg, Marc & Arantxa Geleijns en Cees
Joosen in de top van de uitslag. Volgende week de laatste vlucht
van het seizoen 2015!
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand overzicht:
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Creil, 5 september 2015 – 98 duiven in concours: 1, 2, 3, 4,
7 Suzanne vd Goorbergh, 4 Laura van Dongen, 5, 8, 9, 10 Comb.
Hanegraaf
Gien, 12 september 2015 – 90 duiven in concours: 1, 3, 4,
6, 7, 10 Suzanne vd Goorbergh, 2, 9 Comb. Van Dongen, 5 Bas
Vervuren, 8 Laura van Dongen
Chimay, 12 september 2015 – 31 duiven in concours: 1,
3, 9 Comb. Van Dongen, 2 Gerard Damen, 4, 5, 6, 10 Jaap Rasenberg, 7 Marc & Arantxa Geleijns, 8 Cees Joosen

EN TOEN GEBEURDE...
HEEL OUDE LANDKAART
In het ver achter ons liggende jaar 1474 is een landkaart getekend met daarop Terheijden, Wagenberg en Langeweg. De
dorpen zijn daarop symbolisch weergegeven, evenals de kerken
in de omliggende plaatsen. Voor de toenmalige kaartenmakers
waren die kerktorens richtbakens in het kale landschap. Deze
kaart werd gemaakt om een deel van de grens van Brabant met
Holland, tussen Wagenberg en Zevenbergen, opnieuw vast te
leggen. Daar lag toen een nat kleilandschap, want vanaf de Elisabethsvloed in 1421 was er gedurende een halve eeuw dagelijks
zeewater over gekomen. Daardoor was de al eerder vastgestelde grens niet meer zichtbaar. Die werd nu voorzien van nieuwe
grenspalen vanaf de Hoevenseweg bij Wagenberg tot aan de
Mark achter Langeweg. En er moest een nieuwe Reevliet als
grenssloot gegraven worden.

leg ervan en kon men toen niet verder in de nog natte zeeklei.
Deze bijzondere landkaart wordt met een originele oorkonde
bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag en is gevonden
door Adrie Welten tijdens haar onderzoek naar onze dorpsgeschiedenis. Zij vertelt over die tijd in de Vlasseltboekjes nr. 123
(2009) en nr. 147 (2015).
Johan van der Made

UITGAAN
VLASSELT KUNSTDAG 2015
In plaats van deelname aan de open monumentendag organiseert heemkundekring
de Vlasselt dit jaar op 26 september een
kunsttentoonstelling voor en door Terheijdense/Wagenbergse kunstliefhebbers
en kunstenaars.
Er zullen niet alleen schilderijen tentoongesteld worden, maar ook beeldhouwwerk, boetseerwerk en vele andere vormen van kunstbeoefening.
De koffie staat klaar op zaterdag 26 september van 10.00 tot
15.30 uur bij familie Bax-Lievens, Hoofdstraat 161, Terheijden.
Meer info bij Josė van Nispen, 076-5932710 (vanaf 13.30 uur).
De geplande “alles is anders”-middag is doorgeschoven naar
voorjaar 2016.
Secretariaat Heemkundekring de Vlasselt

RIKKEN EN JOKEREN
Zondag 27 september gaan we weer beginnen met het kaarten. Geen controleur en strenge regels, maar gewoon een lekker potje kaarten. Inschrijfgeld is € 2,- en dat geld gaat weer op
aan wat prijsjes voor de gelukkige winnaars. Plaats van handeling is café de Harmonie en we beginnen om 19.30 uur om rond
21.00 uur klaar te zijn. Volgende data kunt u alvast noteren: 18
oktober, 29 november, 27 december, 31 januari, 28 februari, 27
maart en 24 april. Blijf dus niet achter de geraniums zitten maar
kom gezellig meedoen.
Namens Ermoei Troef graag tot de eerste avond.

KUNST IN DE VLAAMSE SCHUUR

26/27 september en 3/4 oktober in Wagenberg

Op dit gedeelte van deze kaart zien we tussen Wagenberg en
Terheijden een dijk met daarin de geschreven tekst: “heydens
dyck na Wagenberch”. Die dijk lag er al in 1390 en is recht getekend, waarschijnlijk waren de welen er nog niet in 1474.
Bij Wagenberg staat een huis, toen was daar een hofstede waaraan het dorp zijn naam te danken heeft. Een hofstede of hofstad
was een grote boerderij.
Daar sluit de dijk vanuit Terheijden aan op de Hoevenseweg.
Die bestond ook al en werd de Heer Willemsdijk genoemd,
naar de eigenaar van de hofstede. Dat was ene Willem van Duvenvoorde, die een kasteel bezat in Oosterhout en Heer is geweest over het Land van Breda.
Verder staat op deze kaart ook de Eerste Weg richting Zevenbergen voor een deel getekend. Aan het einde is geschreven dat
die weg dood liep. Waarschijnlijk was men gestopt met de aan-
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Als je door Wagenberg wandelt of fietst kom je tot de
ontdekking dat Wagenberg
wel een mooi dorp is. Naast de
opvallende monumentale grote
kerk zijn er heel veel monumentale panden ooit door ambachtslui en kunstenaars met
veel passie gebouwd. Een van de monumentale panden is de
Vlaamse schuur aan de Parallelweg, gebouwd in de 18de eeuw.
Nu 300 jaar later komen de nu 21ste eeuw kunstenaars weer
terug in Wagenberg met een tentoonstelling in de inmiddels gerestaureerde en herbouwde Vlaamse schuur. De kunstzinnige
vrienden, kennissen en familie van de eigenaren van de Vlaamse
schuur gaan in de weekenden van 26/27 september en 3/4
oktober een expositie houden in en om deze Vlaamse schuur.
De deur staat voor iedereen open en de exposanten willen
graag met veel passie hun “kunst” toelichten. Tevens is het mogelijk in het bijgebouw naast de Vlaamse schuur kennis te ma-

Spaar nu
voor hoge
korting!

Stel zelf je
unieke sieraad
met bedels
samen!

Gratis

PU Leren armbandje
Vanaf €20,- aan
boodschappen

Op=Op
Geldig vanaf maandag
21 september 2015
* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederver-kopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren,
geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

Actievoorwaarden:

Jumbo Terheijden
Hoofdstraat 61
4844 CD Terheijden
076-5931909

• Van maandag 21 september t/m zaterdag 14 november 2015
ontvangt u bij besteding van iedere 5 euro* een zegel.
• Bij 4 zegels is uw spaarkaart al vol.
• Inleveren van de spaarkaarten kan t/m zaterdag 21 november 2015.
• Op=op.

Nu speciaal bij Albert Heijn Tilburg met extreem hoge korting!
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ken met Kunstzinnig Dynamisch Coaching. Tenslotte is er een
ca. 30 km lange fietsroute beschikbaar door de natuur en de
monumentale dorpen Hooge Zwaluwe, Drimmelen, Den Hout,
Terheijden en Wagenberg.
De exposanten tijdens de 2 weekenden zijn de professionele allround kunstenaar Francois Blommaerts en beeldhouwer Frans
Kerstens. Daarnaast zijn doeken te zien van Betsie van Cammen,
Marie van Berloo en Ineke van Oorschot.
Het Kunstzinnig Dynamisch Coachen wordt toegelicht door
Francien van Berloo. Graag stellen wij de exposanten voor:
François Blommaerts is beeldend kunstenaar, met als specialisatie handgemaakte tapijten en wandtapijten, schilderijen en
wandschilderingen, objecten in hout en aquarellen. Zijn tapijten
en beelden zijn metaforen van natuurlijke vormen, invloeden en
ideeën terwijl de schilderijen zijn verweven met de realiteit zoals hij die ziet, ervaart of idealiseert. Tijdens de open dagen in de
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Vlaamse schuur is o.a. te zien het 2½ meter hoge werk “het Koraalmeisje”. Tevens is in de voortuin door Francois de kleurrijke
compositie “de familie” gecreëerd. Deze is gemaakt van de na
de restauratie overgebleven 300 jaar oude balken uit de Vlaamse schuur. Francois is geboren en getogen in België en maakt
al zijn werken zelf in zijn
atelier te Boechout in België. Zijn opleiding heeft hij
genoten aan de Koninklijke Academie voor schone
kunsten in Antwerpen en
tijdens zijn studie aan het
Nationaal Hoger Instituut,
Monumentale Kunsten en
Textiel. Meer informatie
over Francois Blommaerts
is te vinden op zijn website
blom-art@telenet.be
Frans Kerstens werkt als
beeldhouwer zowel met
zachte als harde steensoorten en probeert zijn beelden door
het spelen met lijnen en vormen zo optimaal mogelijk tot zijn
recht te laten komen. Na het hakken, modelleren en polijsten
is het voor hem genieten als hij de contouren van zo’n mooi
glanzend beeld welke ontstaan is uit een stuk ruwe steen kan
exposeren. Het plezier van het maken staat voor Frans voorop
en als hij ziet dat mensen lovend positief zijn en geraakt worden
door de door hem gemaakte werken is het een stimulans om
door te gaan voor een nog breder publiek.
Betsie van Cammen is begonnen met aquarellessen in 1994
en daarna overgestapt naar acryl en gemengde technieken. Het
gebruik van allerlei materialen, zoals zand, hout, touw, papier,
stoffen enz. geeft een extra dimensie aan haar schilderijen. Het
geeft nog meer diepte. Aardetinten komen in haar werk
veel voor. Soms laat ze zich
verleiden om fellere kleuren te
gebruiken. Haar werk is heel
divers; realistisch, modern, abstract. Mede door de enthousiaste reacties, maar vooral door
de variatie van materialen, is
het voor haar steeds weer een
uitdaging om aan een nieuw
doek te beginnen.
Mari van Berloo heeft tot zijn recente pensionering altijd geschilderd, geen doeken maar huizen waaronder o.a. de Vlaamse
schuur. Zijn schildersbedrijf is overgegaan naar zijn zoon en
Mari is fanatiek gaan schilderen op doek onder leiding van Betsie van der Cammen. Zijn werk bestaat uit het realistisch schilderen van huizen, landschappen etc.
Ineke van Oorschot heeft in het dagelijkse leven een klein
kruidenierswinkeltje in Wagenberg (’t Grutterke) en maakt
daarnaast in haar vrije tijd mooie en artistieke schilderijen. De
kunst van het schilderen heeft zij verder uitgebouwd tijdens de
schilderles bij Miranda Brouwers in Lage Zwaluwe.
Tenslotte kun je kennis maken met Kunstzinnig Dynamisch
Coachen welke gegeven wordt door Francien van Berloo.
Iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning op persoonlijk
vlak kan bij haar terecht. Door te schilderen, tekenen, kleien
etc. kan zij je helpen opnieuw je eigen creativiteit te ontdekken.
Dit is in feite je diepste inspiratiebron. Het is een manier om
op een kunstzinnige manier vorm te geven aan woorden. In het
bijgebouw staan o.a. schilderijen gemaakt door Francien en door

haar gecoachte mensen.
Al met al een divers programma tijdens de 2 weekenden dat in
combinatie met een fietstocht een mooi programma kan vormen. Iedereen is van harte welkom. Openingstijden zijn tijdens
de 4 dagen van 10.30 uur tot 17.00 uur. Het adres is Parallelweg
24 A in Wagenberg en parkeren is mogelijk op het grasveld achter de Vlaamse schuur. Graag tot ziens.

OUDERENDAG IN TERHEIJDEN
In het kader van de Nationale Ouderendag slaan Sovak (zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) en
de twee thuiszorgorganisaties Surplus en
Thebe Wijkverpleging op donderdag 1
oktober voor de 2e maal de handen ineen om een leuke middag te organiseren voor alle oudere inwoners van Terheijden.
Activiteiten
U wordt ontvangen in de Cour, waar de opening wordt verricht
door wethouder Harry Bakker. Met een loterij met leuke prijzen en verschillende activiteiten bezorgen wij u een gezellige en
informatieve middag over zelfredzaamheid. U kunt onder andere uw bloeddruk en bloedsuiker laten meten door de
praktijkondersteuners van de huisarts of
uw conditie laten testen door de fysiotherapeut. Medewerkers van SOVAK, Thebe
Wijkverpleging en Surplus Zorg vertellen
u graag over de zorgmogelijkheden en SWO over welzijnsdiensten en activeringsmogelijkheden in Terheijden. Er zijn informatiekraampjes en activiteiten en uiteraard is er alle gelegenheid
voor een praatje met de andere bezoekers.

Waar en wanneer?
De verschillende activiteiten vinden plaats op donderdag 1 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur in
de Cour, Markstraat 6 in Terheijden.
Aanmelden hoeft niet.
Voor informatie kunt u bellen met Elly Akkermans, Thebe Wijkverpleging, tel. 06 46727205.
U bent van harte uitgenodigd, dus tot de 1e oktober. Er zijn
geen kosten voor deze middag. Wij zorgen voor iets zoets en
hartigs, de consumpties zijn voor eigen kosten. Kijk voor meer
informatie op www.thebe.nl, www.surpluszorg.nl of
www.sovak.nl.

SWINGEN MET WELLDUNN

Classic Rockband speelt in Polderpub Lage Zwaluwe
Op zaterdag 3 oktober zal WellDunn een spetterend optreden verzorgen in café restaurant De Polderpub in Lage Zwaluwe. Klassiekers van de Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton,
Rory Gallagher, Eagles, Wishbone Ash en vele andere toppers
worden deze avond gespeeld door deze ervaren rotten in Classic Rock. Vijf stoere mannen vergezeld door de vaste zangeres
van de band: Joyce Brenters.
20 jaar Polderpub
De avond belooft speciaal te worden, zeker omdat De Polderpub dit jaar 20 jaar bestaat. In september 1995 zijn Frans Wintermans en Thea Leest samen café De Polderpub gestart. In 2004
is het totale café onder de loep genomen en veranderd naar een
café met veel hout, warme kleuren en authentieke elementen
met een knipoog naar het boerenleven. Het café is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in Lage Zwaluwe.
Zowel voor het uitgaand publiek als voor passanten is er genoeg
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te beleven. En 20 jaar horeca moet natuurlijk gevierd worden
he! Een hele avond Live muziek. Aanvang 21.00 uur. Entree € 5,-.
Be there!!
Arnold Velders, manager WellDunn

Vlnr: Jack Selbach, Kees van der Linden, Henk Zijlmans, Joyce Brenters,
Joes Staszek en Marthin Nanuru

START NIEUW SEIZOEN CAFE QUIZ
in café De Zevende Hemel in Terheijden

Donderdag 15 oktober is het weer zover: de café quiz
2015/2016 start in café de Zevende Hemel in Terheijden. Dan is
de spanning weer te snijden tussen de verschillende deelnemende teams. Wie heeft de meeste vragen goed en wie gaat er met
het prijzengeld aan de haal? Je kunt deelnemen alleen, met 2, 3
of maximaal 4 personen. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per
persoon en het inschrijfgeld is, net als bij de eerste editie, tevens
het prijzengeld. Er worden 80 vragen gesteld in 8 rondes van
10 vragen. De vragen gaan over sport, muziek, algemeen, dieren,
geschiedenis, geografie enz. Ronde 2 is een fotoronde en ronde
8 is de muziekronde. De eerste editie was buiten spannend ook
heel gezellig en met een sportieve maar vriendelijke rivaliteit.
De datums van de café quiz zijn donderdag 15 oktober, 5 november, 26 november, 17 december, 7 januari, 28 januari, 18 februari, 10 maart, 31 maart en 19 april. Donderdag 26 april is de
finale avond en wordt er bekend wie de beste quizers zijn van
alle avonden. Leuk om mee te doen met je collega’s, je vrienden
van de carnavalsclub of sportteam, de wandelvereniging, scouting of wie al niet meer. De avonden beginnen om 20.30 uur en
zijn rond 23.00 uur afgelopen. Wil je meer informatie, loop dan
gerust binnen bij café de Zevende Hemel, Hoofdstraat 20 in
Terheijden of bel 076-5932211.

JONG EN OUD IN TRAAIS
SIXTIESTHEATER
De voorverkoop van het Traais Sixtiestheater is in volle gang
en verloopt zeer voorspoedig. Als het zo
blijft gaan zullen we eind september alle
300 kaarten verkocht hebben. Elk jaar is
het drukker en de sixties leven als nooit
tevoren, zeker in ons dorp Terheijden.
Graag willen we al wat toppers aan u
voorstellen die te zien en te horen zijn
in de show uit de jaren 60.
Babs Rasenberg
Babs zat al bij de eerste editie van het
Traais Sixtiestheater in de show. Moest
noodgedwongen een jaar overslaan maar
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wij zijn trots dat ze nu weer in het programma staat. Babs timmert al jaren aan de muzikale weg en zeker niet onverdienstelijk.
Het kan ook bijna niet anders als je uit een muzikale familie
komt want ook vader Hans is in een gitaarkoffer geboren. Zij
is momenteel frontlady van haar eigen band UP&RUNNING en
wij zijn er van overtuigd dat men daar meer van gaat horen.
Maar gelukkig is ze eerst te zien en te horen zaterdagavond 24
oktober in het Traais Sixtiestheater.
De Sox

Met De Sox is het Traais Sixtiestheater in een klap ruim 30 jaar
topamusement rijker. Vier inmiddels vrienden door dik en dun
kunnen samen zingen als geen ander met als specialiteit Barbershopsongs. Ik hoorde de mannen voor het eerst een aantal
jaren geleden tijdens de Traaise muziekdagen in de Cour.
Ik stond op dat moment glazen te spoelen tot ik het vierstemmig geluid hoorde van De Sox. Prompt liet ik de glazen voor
wat ze waren en spoedde mij naar dichter bij deze fenomenale samenzang. Van Barbershopsongs wist ik hoegenaamd niets
maar dat maakte niet uit. Van glazen spoelen kwam voorlopig

niets meer, nee het was genieten van de prachtige samenzang
van de vier vrienden waarvan ik eerder nooit gehoord had. In
de eerste aflevering van het Traais Sixtiestheater trad ook Cor
Vissers op, de leadzanger van, juist ja, De Sox. Ik vroeg hem
na zijn geweldige solo-optreden naar de mogelijkheid om een
optreden in de show van De Sox. Het heeft twee jaar geduurd
alvorens ik het geweldige nieuws kreeg van: Wij doen mee. En
wat zo bijzonder gaat zijn: nu zingen zij nummers uit de jaren
60 en u raadt het al: vierstemmig en waarschijnlijk ondersteund
door de geweldige Sixties Theaterband. Geloof mij, ik zal zaterdagavond 24 oktober geen glazen spoelen, ik zoek een plaatsje
op ergens in een hoekje en laat me meenemen naar andere
oorden waar door Alex, Cor, Theo en Judo over gezongen gaat
worden, terug naar de tijd al zo lang geleden.
Nog veel meer artiesten in dit Traais Sixtiestheater zullen wij
binnenkort aan u voorstellen, o.a Manon Genet, Noortje
Otten, Romy Wiercx, Cees Laarhoven, Joost Martens, Fieke
Rooseman, de Hollandse Everley Brothers, Eric Rollé, Wieneke
Tom, Cliff&Shadowband Just4Fun en de Sixties Theaterband.
Kaarten in v.v.k. in de Cour en Tinckerbell à € 7,- per stuk.
Zaterdag 24 oktober, aanvang 19.30 uur, zaal open
18.45 uur.

“TRAAIS EIKENHOUT”
Op Traais Tranentrekkersbal

Traais Eikenhout is een mannensmartlappenkoor bestaande uit leden van herenkoor St. Antonius Abt, de mannen van
het Traais Smartlappenkoor plus nog een
heleboel andere mannen die positief gereageerd hebben op ons verzoek om voor
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de gelegenheid mee te zingen. Dit koor beleeft zijn wereldprimeur op zondag 25 oktober a.s. op het welbekende Traais
Tranentrekkersbal.
Maar voor het zover is, wordt er door dit gelegenheidskoor
nog gerepeteerd en wel op zaterdag 26 september en zaterdag
10 oktober a.s. We starten om 15.00 uur in de achterzaal van
Café de Harmonie en we gaan door tot 16.30 uur, onderbroken door een korte pauze. De algehele muzikale leiding is in
handen van Tonny van Geel en we worden begeleid door twee
accordeonisten.
Wij hopen dat we op zondag 25 oktober -de dag van het Tranentrekkersbal- met ons groot mannensmartlappenkoor menig
smartlap kunnen laten klinken tot genot van veel aanwezigen.
Mocht u nog in willen stappen of vragen hebben, dan kunt u
terecht op één van de volgende e-mailadressen: Sjaan van den
Boom (s.vanden.boom@hetnet.nl), Tonny van Geel (tonyenelsvangeel@hetnet.nl), Pierre Gruca (p.gruca@kpnplanet.nl).

lenten uit Terheijden en de regio.
Susan Steevens (winnares Jazz at the Castle solistenprijs
2015) en Paul Taks, twee jonge saxofonisten uit Terheijden,
zijn in ieder geval van de partij. Daarnaast heeft niemand minder dan Rob van Bavel, de internationaal beroemde jazzpianist
met roots in Wagenberg, toegezegd om onze jonge talenten
mede te begeleiden. Tot slot zal ook Eveline optreden. Zij
heeft in het verleden de masterclass van Rita Reys gevolgd en
Rita tijdens ziekte vervangen in het Pim Jacobs Trio.
Deze middag wordt een unieke kans om te genieten van een
aantal talentvolle muzikanten in een bijzondere ambiance. Schrijf
deze datum daarom alvast in uw agenda: zondagmiddag 25
oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur: Jazzin’Abt!

MUZIEK VERBINDT!
Jazz matinee

Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden
brengt mensen samen in de Antonius Abtkerk
met als doel dit prachtige gebouw te kunnen behouden, maar vooral ook om te laten zien welke
geweldige mogelijkheden dit eeuwenoude monument biedt. Muziek verbindt: jong met oud, doorgewinterde, gepassioneerde beroemdheden met
jonge talentvolle, ambitieuze muzikanten. U kunt getuige zijn!
Met trots nodigen wij u uit voor een bijzondere happening: Jazzin’Abt 2015. Alle muziekliefhebbers én mensen die graag een
gezellige middag willen hebben, zijn welkom tijdens een bijzonder jazzmatinee op zondag 25 oktober.
Tijdens Jazzin’Abt begeleiden ervaren jazzmuzikanten jonge ta-

Mooie foto’s?
Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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DANSGROEP BELLA DONNA’S
BIJ ‘A NIGHT AT VEGAS’
Ruim dertig dansers en danseressen van Dansgroep de Bella Donna’s uit Gilze verlenen hun
medewerking aan ‘A Night at Vegas’. De Bella
Donna’s bestaan uit meiden in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 30 jaar en trainen onder
leiding van dansdocente Astrid van Loon. Naast
de Bella Donna’s geeft Astrid van Loon ook lessen Free Style Dancing. Tijdens ‘A Night at Vegas’ zal ook de
selectie met uitzonderlijke talenten van Free Style Dancing haar
danskunsten tonen. De selectie bestaat uit jongens en meiden
van 10 tot 15 jaar.
Tijdens ‘A Night at Vegas’ wordt er gedanst op nummers als
Thriller van Michael Jackson, New York New York van Frank
Sinatra en het beroemde River Dance. Natuurlijk wordt alle
muziek live gespeeld door Harmonie Terheijden.

Op vrijdagavond 20, zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 november wordt De Cour omgebouwd tot een heus
casino. De kaartverkoop voor ‘A Night at Vegas’ is inmiddels
gestart. Reguliere tickets kosten € 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij D.I.O. drogisterij Relinde Fijnaut, Café de Harmonie en
de Cour in Terheijden en Bakkerij Van Dongen in Wagenberg.
Naast de reguliere tickets zijn er ook VIP-tickets verkrijgbaar.
De VIP-tickets kosten € 100,- per stuk. U krijgt daarmee een
plaats aan een VIP-tafel voorin de zaal inclusief champagne! Natuurlijk kunt u deze tickets ook per tafel (5 plaatsen) bestellen.
Deze VIP-tickets zijn alleen te bestellen via marsha@harmonieterheijden.nl.
Houdt u Rondom de Toren en onze facebookpagina (facebook.
com/Harmonie-Terheijden) in de gaten voor updates omtrent
het programma.

VAN ALLES WAT
KINDEROPVANG ESKADEE OPENT
NIEUWE GROEP
Nieuwe groep
In september heeft kinderopvang Eskadee een nieuwe groep
geopend binnen KDV Bibelot. In een veranderende markt in de
kinderopvangbranche blijft Eskadee anticiperen op vraag en wensen van ouders. Eskadee
is en blijft daarom volop in beweging, wat geresulteerd heeft in de opening van een nieuwe groep:
Groep Brakkies
De nieuwe groep binnen kinderdagverblijf
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Bibelot is speciaal voor
kinderen van 2 tot 4 jaar.
De kinderen gaan naast
opvang op de gebruikelijke
stamgroep, 1 dag per week
met leeftijdsgenootjes naar
deze nieuwe groep. Er is
een speciale ruimte gecreëerd: opnieuw ingedeeld,
geschilderd en compleet
gemaakt met ontwikkelings- en spelmateriaal.
Ook heeft de ruimte speciale “leeftijd”hoeken, gericht op peuters vanaf 2 jaar!
Wat biedt de groep Brakkies?
- Speciaal voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar,
- Eén dag per week spelen met én leren van leeftijdgenootjes,
- Een perfecte voorbereiding op de basisschool voor een soepele start op school,
- Samen spelen en leren in groepsverband,
- Verrijking in spel- en ontwikkeling voor uw peuter,
- Verbreding en verdieping in spelmateriaal,
- Het educatieve ontwikkelprogramma van Puk staat centraal,
- Toegespitste aandacht voor taal en voorlezen,
- Extra aandacht voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
- Dagindeling volgens dagritmekaarten van Puk,
- Extra aandacht voor Puk thema “Hoera, ik word vier!”
Nieuwe namen voor alle groepen
De opstart van deze nieuwe
groep was een goede aanleiding om alle groepen nieuwe
namen te geven. Voorheen
waren de namen van de
groepen gekoppeld aan de
kleur van de deuren: rood,
groen en blauw. De groepen zijn per 1 september
omgedoopt tot Blingels,
Bengels, Babbels en Brakkies. Deze namen passen beter bij
Eskadee: speels en eigentijds.
Adresgegevens: KDV Bibelot, Abtslaan 15a, 4844 SL Terheijden. Tel. 076 – 5934785.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de opvangmogelijkheden over Eskadee? Surf naar www.eskadee.nl of vraag een informatiepakket
aan via ons Centraal Bureau 0162 – 686179.

IJSCLUB TERHEIJDEN
Op vrijdag 25 september wordt de
jaarvergadering seizoen 2014-2015 gehouden in / bij café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN Terheijden. Aanvang
vergadering 20.00 uur. Aangezien er dit
jaar maar liefst 4 jubilarissen binnen het bestuur zijn, zal er na
afloop van de vergadering, vanaf 21.00 uur, nog een gezellig samenzijn om te toasten met onze jubilarissen.
Onze jubilarissen zijn:
- Jan Rasenberg, 45 jaar (20 jaar secretaris, 25 jaar voorzitter)
- Frank Hoogers, 25 jaar (algemeen bestuurslid)
- Toin Lips, 25 jaar (14 jaar algemeen bestuurslid, 11 jaar penningmeester)
- Frans Damen, 25 jaar (secretaris)
Uiteraard bent u van harte welkom, zowel op de jaarvergadering als op de “jubilarissenborrel”.
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LEVEN MET KOSTBARE HERINNERINGEN
Op maandag 5 oktober staan medewerkers en familie in een
speciale viering stil bij de mensen die in de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 zijn overleden in
Woon-Zorgcentrum Antonius Abt op afdeling de Haven,
de Kleine Schans en op de afdeling Verpleging en Verzorging in
Terheijden, onderdeel van Surplus, stichting voor zorg, wonen
en welzijn. De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van
Antonius Abt en begint om 19.30 uur.
Thema van de bijeenkomst is “Leven met kostbare herinneringen”
Een maal per jaar willen familie en medewerkers in een speciale herinneringsviering de mensen gedenken die in voorliggende
periode in het Antonius Abt zijn overleden.
Stilstaan bij leven en sterven
De bedoeling van de bijeenkomst is dat betrokkenen met elkaar
opnieuw stilstaan bij het leven en sterven van hun geliefde ouder of partner en om samen nog na te praten over diens leven in
het verpleeg- of verzorgingshuis. Veelal zijn verzorgenden, andere medewerkers en familie jarenlang en soms heel kort maar
wel heel intens met elkaar opgetrokken. Zij hebben de bewoner
zien veranderen, opleven of juist inleveren. Ze hebben weet van
diens wel en wee en dan is het goed om samen die persoon
opnieuw in herinnering te roepen.
Viering
Die mogelijkheid tot ontmoeting, stilstaan en herinnering geeft
Surplus in de bijeenkomst van 5 oktober in het Antonius Abt.
Het begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een kopje
koffie of thee nog na te praten in het Bruin Café van het Antonius Abt. Familieleden worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

VRIJE INLOOP DAGACTIVITEITEN
Na de eerste, zeer succesvolle inloop nieuwe
stijl (1 september 2015) is het 6 oktober a.s.
weer tijd om te genieten van en deel te nemen aan ons volgende dagvullend programma.
Dat wil overigens niet zeggen dat er op de
tussenliggende dinsdagen niets te doen is. Immers, elke dinsdag
is er vrije inloop en bent u dus van harte welkom. Ook dan kunt
u zich de gehele dag in Plexat vermaken en gebruik maken van
de lunch (alleen kost dat nu € 5,-).
Dinsdag 6 oktober hebben we weer een speciaal programma,
dat overigens wel afwijkt van het programma dat we al eerder
bekend hebben gemaakt. Dat komt omdat het dan kermis is bij
ons. U bent welkom vanaf 09.30 uur en we stoppen rond 15.30
uur.
Het ochtendprogramma, dat geheel gevuld is met de mogelijkheid verschillende Oud Hollandse spelletjes te spelen -en dat
past wel een beetje bij kermis- blijft dus zoals eerder was aangekondigd. ’s Middags zouden we de film “Biesbosch onder Vuur”
vertonen, maar omdat het kermis is komt deze film te vervallen
(we zetten die zeker in een later stadium op het programma) en
krijgt u in plaats daarvan een gratis bingo met vele prijzen.
Wat ook blijft is de lunch waar u vrijblijvend gebruik van kunt
maken. Vanaf nu is deze niet meer gratis maar vragen wij hiervoor een kleine bijdrage van € 5,-. Maakt u van de lunch gebruik,
dan wel vooraf even aanmelden. Ook wanneer u gehaald (en
weer thuisgebracht) wil worden, moet u dat vooraf even door
geven. Dat kan weer bij Piet de Graaf: 06-14239319; Bertus Bogaers: 076-5931691; Kees van Gurp: 076- 5933477.
Tot ziens op 6 oktober!

COMPUTERCURSUSSEN IN PLEXAT
Stichting SCIW (SeniorwebComputerInformatieWagenberg) geeft computerlessen voor ouderen en maakt u wegwijs
in het omgaan met de computer (pc),
laptop of tablet.
De lessen en cursussen worden door actieve vrijwilligers gegeven in Plexat te Wagenberg vanaf eind september/begin oktober 2015.
Echte beginners kunnen zich opgeven bij Will de Leeuw, tel.
076-5931228. De kennismakingscursus gaat over 5 lessen van
één uur waarin geleerd wordt om te gaan met de computer.
Overige deelnemers (gevorderden) bieden wij een ruime
keuze uit workshops, toegespitst op eigen interesse zoals:
- Omgaan met Windows 10
- Wegwijs in Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 voor senioren
- Digitale fotobewerking met Picasa 3.9 (8 lessen van 2 uur)
- Internet en e-mail Windows 7/Windows 8.1 en Windows
10 (5 x 2 uur)
- Veilig internetten (3 lessen van 2 uur, uitsluitend na een eerdere cursus)
- Mappen maken (1- 2 uur)
- Omgaan met tablets, (Ipad / Android 4.2 en hoger)
Overige onderwerpen en vragen: via ons e-mailadres.
LET OP: Voor bovenstaande workshops kunt u zich uitsluitend opgeven via ons e-mailadres plexat.sciw@gmail.com onder duidelijke vermelding van uw keuze, naam, adres en telefoonnummer. Ook beginners kunnen via familie of kennissen
zich op ons e-mailadres aanmelden.
Voor zowel gevorderden als beginners zal er na intekening een
gezamenlijke informatiebijeenkomst in Plexat worden georganiseerd om cursusgegevens en data te bepalen. Hierover ontvangt
u nader bericht.

GROTE ROMMELMARKT WAGENBERG
In Café Nicortiny te Wagenberg wordt door CV. De Schuimbrouwers op zondag 11 oktober 2015 weer de jaarlijkse,
Grandioze, Gezellige en Goedkope Wagenbergse Rommelmarkt
gehouden. De openingstijd van de rommelmarkt is van 11.00 tot
15.30 uur. Een rommelmarkt kan uiteraard niet bestaan zonder
‘rommel’. Wanneer u bezig bent met een grote schoonmaak,
of gewoon spulletjes hebt staan die u niet meer gebruikt, dan
kunt u die aan ons meegeven. Op zaterdag 10 oktober vanaf 9.30 uur rijden wij door de straten van Wagenberg om de
spullen bij u op te halen. U mag ze aan straat zetten of binnen
laten staan, want we bellen overal even aan. Mochten we bij u
langs zijn geweest en u was niet thuis, dan kunt u bellen naar
076-5931566 en we komen dan alsnog langs. We nemen geen
grote meubels, kasten, witgoed, en zonnebanken mee. Voor de
mensen die ‘rommel’ hebben, kwijt willen en buiten Wagenberg
wonen: jullie mogen het op zaterdag 10 oktober 2015 afgeven
bij Café Nicortiny in Wagenberg. Graag begroeten wij u allen op
de altijd gezellige rommelmarkt in Wagenberg.
Vriendelijke groeten, leden CV de Schuimbrouwers.

MUZIEKLES…. ELKE WEEK EEN “FEESTJE”
OP BS ZONZEEL
Sinds het begin van dit schooljaar is Renate de Jong
ons team komen versterken als vakleerkracht muziek. In de praktijk bleek dat het vak muziek toch
wat ondergewaardeerd wordt in ons onderwijsaan-
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bod. Met de komst van Renate hebben we nu een leerkracht die
getalenteerd is op het vakgebied muziek en dit enthousiast en
met veel plezier op de kinderen overdraagt.
Onlangs stond nog in de krant dat kinderen die vaak in aanraking
komen met muziek in al zijn facetten ook overige vaardigheden
vergroten: “Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke
onderzoeken bewezen, dat musiceren het intelligentiequotiënt
verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch
denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren
wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uiteindelijk hebben
deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen.
Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij.”

Renate komt elke woensdag als vakleerkracht muziek in alle
klassen om het muziekonderwijs te verzorgen. We hebben het
instrumentarium op onze school uitgebreid met allerlei verschillende instrumenten. Van klein tot groot wordt er gezongen, gespeeld op instrumenten, geluisterd naar allerlei soorten muziek.
Ook ritme-instrumenten komen ruim aan bod. De kinderen
hebben nu twee muzieklessen gehad en ze vinden het geweldig.
Elke week is het een “feestje” om te zien dat de kinderen zoveel
plezier beleven tijdens een goede muziekles. Een verrijking voor
ons onderwijs!

DE GROTE VLAS(JU)WEEL GARAGE SALE
Op zaterdag 26 september a.s. organiseren de bewoners van de Vlasweel een
burenfeest. Als onderdeel van dit feest
zal er een Garage Sale plaatsvinden
van 10 - 14 uur. U, als medebewoner
van Terheijden, bent van harte uitgenodigd voor deze Garage Sale. Kom kijken
wat er allemaal voor juweeltjes te vinden zijn voor een prikkie. We hopen u
allemaal te zien in onze prachtige straat! Wees welkom op zaterdag 26 september van 10-14 uur!

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actu-
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aliteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden?
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Biesbosch Challenge 2015
Op 6 september werd de eerste editie van de Biesbosch
Challenge gehouden. Het parcours liet de deelnemers en
toeschouwers kennis maken
met de mooie natuur en recreatiemogelijkheden in onze
gemeente. Teams van minimaal 2 personen legden het parcours
af, dat bestond uit 15 km kanoën, 30 km mountainbiken, 10 km
hardlopen en een 20 km lange tandemrace. Een echte uitdaging
voor de deelnemers, die onderweg ook nog eens opdrachten
moesten uitvoeren. Een flink
team van Omroep Drimmelen
was aanwezig om verslag uit te
brengen van dit bijzondere evenement. De montage die Danny van Ham hiervan maakte is
nu te zien in onze uitzending.
Expositie Fotogroep Perspectief
Wij waren weer van de partij
tijdens de jaarlijkse fototentoonstelling van fotogroep Perspectief uit Wagenberg. Naast
de prachtige foto’s die de leden
exposeerden was er dit jaar
ook een kleine expositie van
vijfluiken over VCW uit Wagenberg. De leden van de fotogroep
maakten deze in verband met het 70-jarig bestaan van de voetbalclub. Verder was er werk te zien van een groep kunstenaars
uit Drimmelen. In onze uitzending ziet u een impressie van de
expositie.
Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente
Drimmelen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij de gemeente. Zij vertelt onder meer over de Open monumentendag
2015, de beurs ‘Wonen met gemak’ en de OV-instapdag voor
55-plussers. Daarna is wethouder Hans Kuijpers te gast. Hij gaat
met Joost Pieterman onder meer in gesprek over plannen voor
windmolens in onze gemeente.

TERUGBLIK
ESKADEE EN JOHAN & CAROLINE

Samenwerking resulteert in gezellige speelmiddag
Op woensdag 16 september organiseerden Kinderopvang Eskadee en Johan en Caroline een leuke en gezellige speelmiddag
bij Recreatieboerderij Johan en Caroline in Wagenberg voor de
kinderen en ouders van Eskadee. Het was een groot succes!
Speeltoestel krijgt nieuwe bestemming
Het speeltoestel op de foto stond tot begin 2015 bij de Eskadee-vestiging BSO Twister en peuterspeelgroep Madelief in
Made. Bij de nieuwe locatie
kon het speeltoestel helaas niet
herplaatst worden. Dat vonden
we natuurlijk jammer, want het
speeltoestel was nog in een
prima staat. Gelukkig heeft het
speeltoestel een nieuwe be-

stemming gekregen bij recreatieboerderij Johan en Caroline. Aldaar kunnen veel kinderen nog vele jaren erop spelen. Een échte
duurzame win-win situatie!
100 kinderen spelen en ravotten tijdens de Speelmiddag   

Als tegenprestatie hebben Johan en Caroline kleiner spelmateriaal beschikbaar gesteld. Maar dat is nog niet alles: ze organiseerden samen met de kinderopvang de Eskadee Speelmiddag
voor de kinderen. De kinderen konden op deze middag volop
spelen en ravotten buiten, maar ook binnen waren er leuke activiteiten zoals knutselen, tekenen en een mini disco. Hun ouders
genoten in de tussentijd van een kopje koffie of thee en gezonde
hapjes uit de boerderijwinkel.
De Week van de Leidster
Een leuke bijkomstigheid: de speelmiddag viel in de week van de
Dag van de Leidster op donderdag 16 september. Op deze dag
was er landelijk extra aandacht voor de pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang: een boeiend beroep!
Dagelijks verse groente en fruit
Eskadee heeft een goede samenwerking met Johan en Caroline.
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Zij leveren de verse groente en fruit voor de kinderen bij de
opvangvestigingen. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde verse voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan
hun ontwikkeling.
Meer weten?
Surf voor de mogelijkheden voor kinderopvang bij Eskadee naar
www.eskadee.nl of bel ons Centraal Bureau: 0162 - 686179.

GENIETEN BIJ ZOMERVERMAAK
in Terheijden

Wat was het weer genieten geblazen bij de vele activiteiten van
Zomervermaak 2015! Of het nou bij de zomerbingo was
of de excursie naar de snijhortensiakwekerij. Of het nou
bij het bezoek aan de ijzertijdboerderij was of het heerlijke
picknicken op de boerderij bij de familie Van Oosterhout of
het bezoek aan het was- en strijkmuseum. Of bij het optreden van Bert Tielemans en Kees van Zantwijk met de liederen
van Jules de Corte in het Witte Kerkje. Of bij het bezoek aan
de leerlooierij in Dongen. Of het bijzondere bezoek aan de
paardenmelkerij De Edelweis in Etten Leur. Of het zeer
gezellige eetcafé. Of de rondvaart door de singels van
Breda. Of het bezoek aan de
basiliek in Oudenbosch met
daarnaast het bezoek aan het
Arboretum. En natuurlijk bij
het heerlijke pannenkoeken
eten voor de afsluiting van Zomervermaak. Of het was het
“toetje” de workshop Zilverfit van Fysiotherapie Geria Fit?
Bij al deze activiteiten was het genieten van het begin tot het
eind. De vele deelnemers waren dik tevreden over de beleving
hiervan. We kunnen als organisatie terugkijken op een geslaagd
Zomervermaak 2015.
Was u er dit jaar niet bij, dan zijn er volgend jaar weer nieuwe
kansen om hier aan mee te doen. Wij gaan er zeker mee verder. Natuurlijk met de geweldige steun van onze sponsoren:
GeriaFit, slijterij Van Dongen,
makelaardij Reimus, cafetaria
’t Markkantje, Jola, bakkerij
Van Dongen, notariskantoor
Terheijden, Tinckerbell, molen de Arend, garage Van Riel,
aannemersbedrijf Jaap Rasenberg en ‘Toptiekske.
Jullie allemaal hartelijk bedankt voor jullie steun.
Informatie over Zomervermaak?
Als u nog wat meer wilt weten over Zomervermaak voor senioren in Terheijden kunt u bellen naar 076-5932910, Antonius
Abt Terheijden. De contactpersonen zijn Nic van Tienen 0622425448 en Tonny van Geel 06-30678550.

HERENKOOR ST. ANTONIUS ABT OP
STAP
265-jarig herenkoor viert verjaardag buitenshuis.

Zondagmorgen 30 augustus 2015 pakten donkere wolken samen en die wolken trakteerden ons Brabantse land op fikse
regenbuien. Het was de dag dat de leden van herenkoor St. Antonius Abt en hun partners bij gelegenheid van het 265-jarig
bestaan een dag naar Hulst zouden gaan.
Maar eenmaal in de bus gezeten en een eind op weg brak de
zon door en die zou ons de gehele dag niet meer verlaten. Over
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bijna verlaten snelwegen verliep de reis heel spoedig en kwam
het gezelschap ruim op tijd in Hulst aan, waar die dag ook de
Vestingfeesten gehouden zouden worden.
In de basiliek werden wij zeer gastvrij ontvangen, koffie en koek
stonden al klaar en we hadden ruim de tijd om dit prachtige
bijzondere kerkgebouw, dat lang een simultaankerk was, alvast
te bewonderen. Van 1806 tot 1929 werd deze kerk zowel door
de katholieken als protestanten gebruikt, maar wel in van elkaar
gescheiden ruimtes door een dubbele muur met turf ertussen,
zodat de dominee de pastoor en de pastoor de dominee nooit
kon horen.

voortreffelijk dirigent, een club met een warm welkom voor
nieuwe leden.
Pierre Gruca, secretaris herenkoor St. Antonius Abt.

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 27 september 2015 10.00 uur: ds. T. Rijken uit Oosterhout. Diaconiecollecte: Burundi. Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 4 oktober 2015, Viering 35-jarig jubileum van de
cantorij 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte: Voedselbank
De Baronie, Oosterhout. Locatie: het Witte Kerkje

FRANCISCUS EN DE DIEREN

Werelddierendag in peuter-kleuterkerkviering.

Ons koor zong in de eucharistieviering van 10.30 uur en het
was daar qua akoestiek heel goed zingen en dat goed zingen
deden we ook. Jo Ivens, jarenlang actief als dirigent en organist
in Hulst en zeker geen onbekende in muziekland, oordeelde dat
ons koor “goed materiaal” in huis had.
De voorganger in deze viering was Wiel Wiertz, eerder vicaris van het bisdom en nu pastoor van Zeeuws-Vlaanderen. Zijn
preek bevatte de nodige humor en ging over het uiterlijk en
het innerlijk waarbij hij de verwoede pogingen vermeldde om
met de nodige botox de uiterlijke schijn hoog te houden. Na
de viering was er gezamenlijk koffie drinken met de aanwezige
mensen en dat was heel gezellig. Koek was er nu niet bij, maar
worstenbrood van een bekende Terheijdense bakker doet het
ook goed. Ondertussen was de stadsgids Jan Rubbens -gekleed
in middeleeuwse kledij- bij ons gezelschap aangeschoven en hij
zou ons eerst door de basiliek leiden.
Was ’s morgens voor ons de rode loper al uitgerold, zo werd
nu de Librije, de schatkamer van de basiliek, al opengesteld voor
ons gezelschap. Jan wijdde ons in in de wereld van de basiliek,
maar ook in de wereld van Reinaert de Vos, die in Hulst en omstreken zo’n belangrijke rol speelt, waar nodig aangevuld door
een koorlid dat van Hulst afkomstig is. Dat deed Jan tijdens de
lunch waarbij onze organist de rol van Bruun de Beer kreeg toebedeeld. In de middag maakten we een rondje door het centrum
van Hulst waar het heel druk was vanwege de Vestingfeesten.
We brachten ook nog een bezoek aan de Keldermanspoort en
de Wallen. Hierbij wel even vermeldend dat die Wallen heel anders zijn dan de wallen waar we het woord Amsterdams voor
plaatsen.
De dag Hulst werd afgesloten op een terrasje en daarna ging ons
gezelschap terug naar Terheijden en daar werd in ons koorcafé
de Harmonie deze dag afgesloten met een drankje en een hapje.
Het was een mooie dag, een prachtdag voor teambuilding en
ook een mooie start van het komende zangseizoen waarin ons
koor -al dan niet samen met het dameskoor- zal zingen in de
vieringen in de kerk, maar ook deed het herenkoor mee aan de
Korenjacht op 19 september en het neemt ook deel aan Traais
Eikenhout, het mannensmartlappenkoor dat op 25 oktober zal
zingen op het Traaise Tranentrekkersbal. Een actieve club met
een goede sfeer, een club die ontspannen inspanning levert om
tot een goed muzikaal niveau te komen onder leiding van een

Werelddierendag is begonnen bij Franciscus. Franciscus was een
grote vriend van Jezus. Hij zorgde niet alleen voor de mensen,
hij sprak ook met de dieren.
In het dorpje waar Franciscus
woont komt een heel gevaarlijke wolf. De mensen zijn er bang
voor. Ze roepen de hulp in van
Franciscus. Hoe dat afloopt horen jullie in de viering van zondag 4 oktober om 11.00 uur
in de Gummaruskerk te Wagenberg. Je mag je lievelingsdier van
speelgoed meebrengen. Dit krijgt een plaatsje op de trappen bij
het altaar.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE
geloofsgemeenschap H. Antonius Abt
Zaterdag 26 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger:
Pastor J. Baijings. Koor: Dames- Herenkoor.
Maandag 28 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering
in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor J. Demmers. Cantor: H. Vergouwen.
Maandag 5 oktober 10.30 uur: Woord- en Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober “Kunstkring Tentoonstelling” in H. Antonius Abt kerk.
Hartelijk voor alle mooie
foto’s die we al gekregen hebben! We bewaren die in ons
“archief” en zullen er regelmatig plaatsen. Zoals u kunt
zien, is dit al een volle Toren
en konden we er helaas maar
één gebruiken: de voorpagina.
TE KOOP
I.v.m. verhuizing en
verplicht koken op
elektra: een bijna nieuw
4-pits gascomfort
(tafelmodel). Nieuwprijs
€ 249,00, nu te koop
voor € 100,00.
Tel. 076-5931156

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

Gemeente informatie

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

Alarmnummers - Politiezaken
Alarmnummer Algemeen
Politie Midden- en WestBrabant Team		
Wijkagent		
Terheijden Wagenberg

112
(0900) 88 44
www.politiemwb.nl
Arjan van Tricht
(0900) 88 44

Gemeentehuis			
Park 1 - Made T 14 01 62
				www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4
do 9.00 - 10.30 uur
				gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden		
(076) 593 47 95
Openingstijden			
Ma. - Vr. 13.00 - 16.00 uur
				
Za. 10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden
Groen: elke woensdag/Grijs: 07-10-2015
Wagenberg
Groen: elke vrijdag/Grijs: 09-10-2015
Ophalen oud papier		
10-10-2015
Ophalen plastic afval Terheijden:
14-10-2015
		
Wagenberg:
16-10-2015

Overige
Bibliotheek Terheijden: 		
				
Stichting Volksbelang:		

Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur
Vr. 15.00 - 19.30 uur 		
(0162) 67 98 00

Colofon
Website:			www.rondomdetoren.nl
Facebook:		www.facebook.com/Rondomdetoren
Inleveren kopij: 		
info@rondomdetoren.nl
			
uiterlijk 30-09-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 53 89 20 35
			
uiterlijk 30-09-15 (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

Proeverij menu “Ons Thuis”
Op zaterdag 10 oktober vanaf 18.00 serveren wij een
6 gangen menu voor u met een selectie van onze nieuwe gerechten.
Broodje met 3 smeersels
Salade “Caesar”

Salade, gegrilde kip, croutons, Parmezaanse kaas.

Soepje

Romige kastanjechampignon-truffelsoep met chorizo

Surf + Turf

Tournedos, tijgergamba, aardappelpuree, herfstgroenten.

Glaasje appeltaart

Crumble, appelsmort, vanille ijs.

Koffie of thee met friandises
Prijs per persoon voor bovenstaand menu € 23,50
Reserveren kan online via www.cafeonsthuis.nl of via 076-5931600
Het is die avond ook mogelijk om a la carte te dineren.

