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Kerstmenu 2015
Amuse

**

Ceviche van gamba - wilde rijst - appel - vadouvan

**

Heilbot - wortel - pompoen - boemboe

**

Speenvarken - schorseneer - zuurkool - savora mosterd

**

Zwaardvis - witlof - fregola - saus van cepes

**

Lende van Simmentaler rund

aardpeer - spruit - rode kool - jus van peperkoek en v.o.c.

**

Hazelnoot - chocola - caramel - popcorn

**

Koffie met friandises

Uiteraard houden we rekening met uw 

(diëet)wensen. Deze vernemen we graag 

vooraf bij uw reservering.

Heeft u al plannen voor kerst? 

Op eerste en tweede kerstdag 

zijn wij geopend! Vanaf 17:00 uur 

kunt u aanschuiven en genieten 

van ons uitgebreide kerstdiner!

4 gangen € 49,50 

5 gangen € 59,50

6 gangen € 69,50

Het uitgebreide kerstdiner is inclusief een 

glas cava als apperitief en koffie met 

friandises! Reserveer snel uw plekje!

Vier kerstmis bij
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RONDOM DE TOREN

RONDOM DE  TAFEL

VAN DE  VOORZITTER

Sinds enkele maanden heb ik het voorzitterschap van “HET” in-
foblad van  Terheijden en Wagenberg op me genomen en ik kan 
u nu al zeggen, met heel veel plezier! Met een groep enthousias-
te vrijwilligers maken we iedere veertien dagen een blad voor u, 
dat er naar ons idee mag zijn. Maar dit kunnen we natuurlijk niet 
zonder uw hulp en inbreng, want Rondom de Toren is en blijft 
natuurlijk een blad van, voor en door haar lezers.
Daarom beste lezers en lezeressen, wil ik namens het hele team 
een beroep doen op een paar 
minuten van uw tijd. In een 
van onze volgende nummers 
plaatsen wij een lezerson-
derzoek. Door middel van 
een vragenlijst(je) hopen we zicht te krijgen op hoe u Rondom 
de Toren in zijn huidige vorm ervaart en beoordeelt. Met de 
uitkomsten van het onderzoek kunnen wij, indien noodzake-
lijk natuurlijk, het blad helemaal passend maken aan de huidige 
tijdsgeest. U treft de vragenlijst zowel in de gedrukte als in de 
digitale versie aan. Uw antwoorden geven ons inzicht over uw 
ervaringen met en uw mening over het blad. 
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs, want met de uitkom-
sten kunnen wij ervoor zorgen dat Rondom de Toren met 
nog meer plezier gelezen wordt. Zoals ik al eerder kenbaar heb 
gemaakt, kunt u mij ook altijd telefonisch bereiken op nummer 
06 37555479, dan wel via de mail (klaas@rondomdetoren.nl)
want “goede ideeën” zijn altijd welkom.
Met vriendelijke groet, Klaas  Visser. 
P.S. In de volgende  Toren vindt u de envelop van onze dona-
teursactie. Dan krijgt u ook meer info.

HOOFDSTRAAT 4, WIE, WAT EN 
WAAROM?

Ik weet niet hoe het u, lezers, de laatste tijd is vergaan bij het 
zien van al die werkzaamheden aan het beeldbepalende pand 
aan de Hoofdstraat nummer 4 in Terheijden. Wie komt daar nu 
in? Het was net een quiz als je van alle kanten de verhalen en 
vermoedens hoorde: een advocatenkantoor, neen een archi-
tect, of toch een meergezinswoning, wellness etc. etc. Maar de 

vraag bleef  WIE,  WAT EN  WAAROM?  Voor Rondom de Toren 
aanleiding om daar duidelijkheid in te krijgen. En ik zit dan nu 
ook Rondom de Tafel met de familie Van Reeven, bestaande uit 
Vital, Tessa, en de twee grote kleine mannen Kars en Nils. En 
dan maar DE vraag: wat is het nu? Het antwoord: een normale 
eengezinswoning.  Aan Vital en Tessa dan ook de vraag: waarom, 
waarom dit (voorheen bouwvallige) pand, waarom Terheijden? 
“Wij woonden in de Belcrum, heel leuk, prima wijk, maar we 
wilden met ons vieren meer ruimte, meer vrijheid.  Wij zijn toen 
om ons heen gaan kijken en kwamen al snel en vrij bewust in 
Terheijden terecht. Terheijden, omdat het dorp ons beviel: het 
ligt centraal (lees: goed bereikbaar) tussen Eindhoven, de werk-
plek van Vital en Delft, werkplek van Tessa. En Terheijden is in 
het bezit van een schitterende omgeving en een haven(tje). Nu 
zijn wij beiden afgestudeerd als werktuigbouwkundige (Vital) en 
architect (Tessa) in Delft en wij zochten een huis dat wij ver-
der zelf konden vormen naar onze eigen ideeën. Eigen ideeën 
in ruimte, indeling en uitstraling en dat werd dus het pand in de 
Hoofdstraat.” 

Ja, maar nu het volgende: een jong gezin, en werkplekken in Delft 
en Eindhoven en dus geen tijd en wel een bouwval. Hoe valt dat 
te rijmen? “Door de combinatie van de ruimte, mogelijkheden 
en onze achtergronden. Door mijn werk als architect bij het bu-
reau PKW (architecten, projectmanagement en duurzaamheid) 
zagen wij de mogelijkheden, hadden we ook alles in eigen hand. 
We hebben alles zelf ontworpen, getekend en gemanaged, dus 
eigenlijk was het een deel van het werk en dat scheelt veel tijd en 
geld.” Nu ziet iedereen die langs komt lopen een soort etalage 
waar jij zit te werken en toch een woning. Het lijkt toch wel een 
bedrijf.  Tessa: “Ik werk af en toe thuis, en het is wel de bedoeling 
om uiteindelijk hier een dependance te maken van PKW uit 



 
  

 5

UITGAAN

Delft, een tweede uitvalsbasis. 
Een tweede ding wat wij daar 
doen is het maken van boeken, 
we zijn een soort uitgeverij. 
Dat is een uit de hand gelopen 
hobby. Een van onze kinderen 
had wat eetproblemen en we 
merkten dat een bepaalde ma-
nier van vertellen en laten zien 
hem daarbij helpt. Dat is het 
boekje “Dit lust ik al” gewor-
den, geïllustreerd door Tante 
Beun en wij geven het uit.” Een 
laatste activiteit die daar vorm 
gaat krijgen is het met LEGO 

ontwerpen van van alles en nog wat, een hobby van  Vital.
Welnu, ik hoop dat er duidelijkheid is geschapen over het hoe 
en wat, maar jullie hebben een vraag aan onze lezers. “Ja, we we-
ten iets van het pand, maar eigenlijk te weinig.  We weten dat het 
geen monument is. Maar wel dat er verschillende aanpassingen 

zijn geweest in de periode tussen 1905 en 1940.  We zouden 
van jullie lezers graag meer willen weten van de geschiedenis, de 
functie, de bewoners etc.” Vital en Tessa, dit is een goede afslui-
ting van dit gesprek. Wij roepen als Rondom de Toren eenieder 
op om datgene wat men weet te melden op het adres 
paul@rondomdetoren.nl onder vernoeming van “Hoofdstraat 
4”. Wij wensen jullie als Rondom de Toren in ieder geval veel 
geluk in Terheijden en in jullie nieuwe huis.
Paul ter Sluis

BELEEFT U KOMEND WEEKEND ‘A NIGHT 
AT  VEGAS’? 

Komt u dit weekend ‘A Night at Vegas’ 
beleven in de Cour in Terheijden? Harmonie 
Terheijden organiseert een spectaculair con-
cert met dit keer het thema Las  Vegas. Op 
20, 21 en 22 november wordt De Cour 
omgebouwd tot een heus casino.   
Tickets kosten €15,- per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij D.I.O. drogisterij Relinde Fijnaut, 
Café de Harmonie en de Cour in Terheijden 

en Bakkerij Van Dongen in Wagenberg. Er is geen deurverkoop, 
koop dus vooraf uw kaartje! Op vrijdag en zaterdag begint het 
concert om 20.00 uur en is de zaal vanaf 19.30 uur open. Op 
zondag begint het concert om 14.00 uur en kunt u vanaf 13.30 
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uur in ons casino terecht.  
Hoofdartiest Frank in Person brengt een indrukwekkend eerbe-
toon aan Frank Sinatra, inclusief de looks en moves. Frank was 
onder andere te zien in TV-programma’s als Idols, Dancing on 
Ice en werd onlangs derde bij  The Winner Takes it All.  Tijdens 
‘A Night at  Vegas’ zal hij hits als Fly me to the Moon, The Lady is 
a Tramp en natuurlijk My Way ten gehore brengen. Naast Frank 
gaat ook zangeres Ilonka van Hooydonk haar medewerking ver-
lenen.  We mogen alvast verklappen dat ze onder andere de hit 
Nine to Five gaat zingen!  
Natuurlijk is uw Night at Vegas niet compleet zonder dansers 
en danseressen. De Bella Donna’s uit Gilze verlenen met ruim 
30 dansers hun medewerking. Ziet u het al voor u? Natuurlijk 
wordt alle muziek live gespeeld door Harmonie  Terheijden!  
Als klap op de vuurpijl hebben we onze eigen illusionist Hans 
Cock met CC OO CC KK die iemand uit het publiek zal laten 
verdwijnen! Wist u trouwens dat de Blue Man Group ook aan-
wezig is tijdens deze nacht in  Vegas?   
Koop nu uw kaartje en waag een gokje in ons casino! Meer in-
formatie op www.harmonieterheijden.nl/a-night-at-vegas.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
GORDIE  TENTREES & JAXON HALDANE

In de Puur Wit concertenreeks zullen Gordie Tentrees & Jaxon 
Haldane op donderdag 26 november optreden in het Witte 
Kerkje in Terheijden. De avond zal worden geopend door mul-
ti-instrumentalist Jaxon Haldane, die daarna Gordie Tentrees 
zal begeleiden. Twee fantastische muzikanten op één avond. 

Gordie Tentrees is een singer-songwriter uit het ruige Yukon 
gebergte in Noordwest Canada. Hij is oneindig veel onderweg 
in Noord-Amerika en daarbuiten. Die beleving omschrijft hij in 
prachtige liedjes. Hij zingt verhalende teksten die hij “foot stom-
ping” brengt met intens gitaarspel en een bezielende inzet. De 
Canadees is stilistisch een beetje opgeschoven van blues naar 
country van de losse soort. Gordie heeft intussen zes platen uit-
gebracht en soms wel 200 concerten per jaar gedaan. Hij toerde 
ook met Fred Eaglesmith, Mary Gauthier en Kelly Joe Phelps. 
Hij komt samen met Jaxon Haldane, voormalig bandleider van 
een Canadese punk–bluegrassband. Jaxon is een echte multi-in-
strumentalist en speelt o.a. banjo, mandoline, viool zaag en si-
garenkistje gitaren. De show staat in het teken van de “Less is 
more” tour, waarin hij zijn nieuwe CD met de gelijknamige titel 
zal presenteren. 
Kaartverkoop: Kaarten voor het optreden van Gordie Ten-
trees & Jaxon Haldane kosten € 13,-  en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef de 
naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens ont-
vang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de 
ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De 
deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 
uur. 
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl,  www.face-
book.com/puurwit en Twitter: @puurwit

2e FASHION EN LIFESTYLE  EVENT 
georganiseerd door Future Nails en “Ons Thuis”  

Voor de 2e keer wordt in de grote zaal van “Ons Thuis” op 9 
december van 19.30 tot 23.00 uur een evenement georga-
niseerd door Future Nails en “Ons Thuis”.  De grote zaal en 
het buitenterrein van “Ons Thuis” worden omgetoverd in een 
winterse sfeer waar diverse ondernemers op gebied van mode, 
beauty, sieraden en lifestyle zich zullen presenteren. Tijdens de 
avond wordt er 2 maal een modeshow gegeven en aan het einde 
van de avond komt er als afsluiting een spetterend optreden van 
Marco Kanters.  Van dit alles kunt u genieten onder het genot 
van een hapje en een drankje.  Tevens is het deze avond mogelijk 
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om een kijkje te nemen in onze Oostenrijkse Stube en winter-
garden aan het water. Daar zijn de hele avond diverse hapjes, 
drankjes, glühwein en warme chocomelk te verkrijgen. Noteer 
9 december alvast in je agenda want dit wordt een evenement 
wat je niet wilt en kunt missen. Entree € 5,- inclusief hapje en 
drankje. Voorverkoopadressen “Ons Thuis” en Future Nails of 
aan de deur tijdens de avond.

SINTERKLAAS  BEZOEKT CAFÉ DE 
ZEVENDE HEMEL 

Zondag 22 november bezoeken 
Sinterklaas en zijn Pieten café de Ze-
vende Hemel in Terheijden. Net als 
voorgaande jaren zullen Sint en zijn 
Pieten op spectaculaire manier hun 
opwachting maken. Sinterklaas wordt 
rond 14.15 uur verwacht en zal wor-
den ontvangen door Jip die samen met 
Sinterklaas de middag aan elkaar zal 
praten. De middag is voor kinderen 

t/m 12 jaar en het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per kind (dit is 
voor een cadeau, chips, snoep en limonade). Je kunt inschrijven 
t/m 20 november.  Schrijf je dus snel in en breng je vader en 
moeder, broertjes en zusjes of opa en oma mee (inschrijffor-
mulieren halen en inleveren in café de Zevende Hemel). En kin-
deren, jullie weten het: Sinterklaas is gek op tekeningen, kleur-
platen en zelfgemaakte bouwsels en plakwerkjes. Tot zondag 22 
november in café de Zevende Hemel,  Hoofdstraat 20, 4844 CE 
Terheijden.  Tel. 076-5932211

BON BINI BAR DISCO REÜNIE 

Eind jaren ’80 was er voor de jeugd in Terheijden weinig te doen, 
totdat Ferry Rasenberg als zoon van de kastelein op het idee 
kwam om elke vrijdagavond een disco voor ons dorp te orga-
niseren.
De Bon Bini Bar was tot die tijd een bar waar voornamelijk 
ouderen hun weekend doorbrachten. Op vrijdag,  zaterdag en 
zondag zaten de vaste klanten gezellig en rustig aan de bar te 
praten onder het genot van hun drankje met ver op de achter-
grond een beetje muziek. Ria (beter bekend als Rietje) Rasen-
berg was nooit bezig met muziek. Ria was er voor haar gasten, 
ze had altijd voor iedereen een luisterend oor en een gulle lach.
Behalve voor Johan Buijnsters was dat voor de jeugd uit ons 
dorp niet voldoende. Op de behoefte van de jeugd sprong Ferry 
goed in. Hij vroeg aan zijn ouders of hij op vrijdagavond disco in 
de Bon Bini Bar mocht draaien. Ferry wilde het goed aanpakken 
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SPORT
met leuke dames achter de bar en een echte DJ. Henk Rasen-
berg zag dit initiatief wel zitten, maar had geen zin om personeel 
hiervoor aan te nemen en stelde aan zijn zoon Ferry voor: “Je 
regelt het maar! Maar dan helemaal zelf! Je krijgt een percentage 
van de omzet en daarvan kun je zelf je vrienden betalen.” Zo 
gezegd, zo gedaan. René van Gils (DJ René) werd gevraagd als 
disc-jockey, Lonneke Rasenberg en  Angela Otjens achter de bar. 
Om het discogevoel nog meer te laten leven, werd er geïnves-
teerd in verlichting met een grote discobal, een rookmachine en 
een stroboscoop. Met één advertentie in Rondom de Toren en 
alle vrienden van het personeel was het van het begin af aan bij-
na elke vrijdag volle bak. De Bon Bini Bar Disco was zijn tijd ver 
vooruit door naast singletjes van vinyl ook muziek vanaf CD te 
draaien. Daarnaast werd show gemaakt door videoclips op maar 
liefst twee TV’s (vanaf VHS video). René herinnert zich goed hoe 
populair Sabrina was met “Boys, Boys, Boys”. 
Een tijdje terug zaten Ferry en René aan de bar bij Edwin Lie-
vens.  Toen ontstond het idee om nog één keer de disco te 
organiseren. Edwin was gelijk enthousiast en na 25 jaar is op 
zaterdag 12 december de Bon Bini Bar Disco Reünie 
met het personeel van weleer! Zie ook de advertentie elders in 
Rondom de Toren.
Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur waar we zullen beginnen 
met het traditionele “Happy Hour!”
Aangezien ’t Barreke niet zo groot is en de organisatie bang 
is dat het te vol gaat worden, is er gekozen voor entreekaarten. 
Er zijn slechts 75 kaarten beschikbaar. Deze kaarten zijn ver-
krijgbaar à €10,00 bij Ferry Rasenberg (06 53299332), René van 
Gils (06 14373888) en Edwin Lievens, ’t Barreke, Molenstraat 22, 
Terheijden (06 43599299).

PRACHTIGE  KERSTSHOW  “WHITE 
CHRISTMAS”

Zondagmiddag 20 december zal de Cour in het teken staan 
van de naderende Kerst. Als de meeste mensen hun inkopen 
hebben gedaan voor de mooiste tijd van het jaar kunnen zij al in 
de sfeer komen van de dagen die er aan gaan komen. Popkoor 
Switch en het Sixtiesthe-
ater spelen en zingen hun 
mooiste liedjes in een kerst-
show met een mix van prach-
tige kerstnummers uit de 
vroegere jaren zoals White 
Christmas, Silent Night, Blue 
Christmas, Let it Snow. Ook 
zingen zij de meest mooie en sfeervolle ballads uit hun program-
ma. Een unieke show welke nog nooit op deze manier te zien 
is geweest in Terheijden en haar wijde omgeving. In een sfeervol 
Courtheater krijgt men het mooie kerstgevoel en komt men 
al helemaal in de kerststemming.  Het Sixtiestheater en Switch 
hebben ook besloten om de entreeprijs zo laag mogelijk te hou-
den in deze toch al zo dure tijden. Een kaartje kost u slecht 
€ 5,-  en is vanaf 20 november te koop bij De Cour en Tincker-
bell in  Terheijden. De voorstelling begint om 14.30 uur, de zaal 
is open vanaf 14.00 uur.

OPENING SCHAATSSEIZOEN / 
SCHAATSENBEURS  

Het nieuwe schaatsseizoen is begon-
nen! Het blad van de bomen is dit jaar 
recht naar beneden gevallen (lag onder 
de boom)! Volgens overlevering bete-
kent dit een stevige winter (al zou je 
dat op dit moment niet zeggen). Tijd 
dus om een lidmaatschap van de IJsclub aan te gaan! 
IJsclub Terheijden organiseert ter gelegenheid van het nieuwe 
seizoen op zondag 22 november a.s. van 14.00 tot 18.00 uur, 
in prettige samenwerking met ’t Houterom en Tinckerbell, een 
schaatsenbeurs waar u uw oude schaatsen in de verkoop kan 
geven en/of een paar gebruikte schaatsen op de kop kan tik-
ken cq. kunt aanschaffen EN waar u een lidmaatschapskaart van 
het komend seizoen kunt aanschaffen. ’t Houterom (open vanaf 
13.00 uur) zorgt voor een natje, een droogje en live muziek!
De lidmaatschapskaarten zijn overigens ook te koop (t/m 15 
december a.s.) voor de prijs van, nog steeds, € 6,00 per stuk 
bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72, 4844 CG  Terheijden of Bak-
kerij Van Dongen, Wagenstraat 3, 4845 CS  Wagenberg. Na 15 
december is aankoop van een lidmaatschapskaart NIET meer 
mogelijk!
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft u bij vol-
doende ijsdikte (infolijn 076 5931000 of 
www.ijsclubterheijden.nl) en tijdens de aangegeven openingstij-
den gratis toegang tot de ijsbaan. 
Kinderen tot en met 6 jaar hebben, mits onder begeleiding 
van een seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze kinderen 
hebben op dat moment dus geen lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend seizoen, bij eventuele 
openstelling voor ook de niet-leden, de navolgende dagdeel-
prijzen: Tot en met 13 jaar, per dagdeel: op werkdagen €1,50, 
en in het weekend € 2,-. 14 jaar en ouder, per dagdeel: op werk-
dagen € 4,- en in het weekend € 5,-. Een lidmaatschapskaart is 
dus zeer rendabel en geeft altijd als eerste toegang tot onze 
mooie, 40.000 m2 grote ijsbaan.
Uw lidmaatschapskaart thuisbezorgd? Kijk voor het jaarlijks 
abonnement via automatische incasso en overige informatie 
omtrent de ijsbaan op www.ijsclubterheijden.nl.

GEWELDIG SPRINGTOERNOOI
voor GV Samen Voor Terheijden

Zaterdag 7 november heeft onze gymnastiekvereniging Samen 
Voor Terheijden i.s.m. de KNGU een D.E.  springtoernooi 
georganiseerd in het Sportcentrum Breda. Er deden 13 vereni-
gingen mee uit de regio ZW-Nederland met een totaal van 260 
deelnemers.
In de ochtend waren de jongste deelnemers aan de beurt, zo 
ook de groepen van Samen  Voor  Terheijden.
Onze 6-8 jarigen deden met 2 toestellen mee en wel de Lange 
Mat en de Minitramp. Met allebei de toestellen zijn ze heel knap 
1e geworden.
De  9-12 jarigen deden met 3 toestellen mee n.l. met Kast-mi-
nitramp, Lange Mat en Minitramp en werden op alle drie de 
toestellen 1e.  Tevens zijn ze met de minitramp en de Lange Mat 
gepromoveerd naar een hoger niveau. Er was nog een verrassing  
voor ze aan het eind van de dag;  toen kregen ze te horen dat ze 
de Wisseltrofee hadden gewonnen voor de hoogste score van 
de dag en behaald op de Lange Mat. 
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Zaterdag 12 december a.s.
Aanvang 20.00 uur.

•	 kaartverkoop:	BON	BINI	BAR	(‘t	Barreke)
•	 prijs	entreekaart:	€	10,-	per	stuk
•	 organisatie:	Ferry	Rasenberg	en	René	van	Gils

slechts	
beperkt

	kaarten
	beschik

baar	

 v
ol	=	vol	

BON BINI BAR
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Dit was niet alleen geweldig voor de turnsters, maar ook voor 
GV Samen Voor Terheijden omdat het precies tijdens een door 
henzelf georganiseerde wedstrijd gebeurde. 
Vanaf deze plek wil ik ons nieuwe bestuur, de technische leiding 
en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor, tijdens en na 
de wedstrijd. 
Joulette

TAFELTENNIS EEN ‘CAMPINGSPELLETJE’?

Het tafeltennisseizoen is voor TTV TIOS 
Terheijden alweer in volle gang.  Voor het 2e 
seizoen trainen en spelen wij onze competi-
tiewedstrijden in De Cour,  Terheijden. In de 
Baroniecompetitie spelen we met één team 
en in de NTTB competitie met drie teams. 
Dat gaat met wisselend resultaat, maar het 

belangrijkste is dat wij tafeltennissen met veel spelplezier!  Ook 
is onze jeugd in november binnen de Baroniebond weer begon-
nen met hun competitie. Onze vereniging heeft drie, door de 
NTTB opgeleide, jeugdtrainers: Arjan Bollebakker, Remco Cas 
en Werner de Rooij. Zij trainen onze jeugd op dinsdag- en vrij-
dagavond. 
Op 4 oktober jl. hebben wij ons eerste Houten Plankentoer-
nooi gespeeld. U kent dat wel, zo’n tafeltennisbatje waarmee 
je ook op de camping in Frankrijk tafeltennis speelt. Voor de 
‘echte’ tafeltennisser is spelen met een campingbatje be-
hoorlijk aanpassen. Iedereen speelt namelijk met zijn/haar 
eigen batje, vaak met speciaal rubber op het plankje. Het 
soort rubber is weer afhankelijk van de speelstijl van de ta-
feltennisser, aanvallend, verdedigend of juist een allround spel. 
Heb je ook eens zin om dit erg leuke ‘campingspelletje’ in een 
iets professionelere tafeltennisomgeving te spelen? Kom dan 
vrijblijvend mee trainen bij onze gezellige en sportieve ver-
eniging. Dit geldt voor zowel senioren alsook jeugd. De jeugd 
traint op dinsdag- en vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, ge-
volgd door de senioren van 20.00-21.30 uur. Ook ná de trai-
ning is het bij ons gezellig. Je bent van harte welkom. Uiter-
aard hebben wij een tafeltennisbatje ter beschikking voor je.  
Waar trainen wij? In De Cour,  Markstraat 6 te  Terheijden. Meer 
informatie kun je vinden op onze website www.tios-terheijden.
nl. Je kunt ook een belletje plegen naar Edwin Wiersma, onze 
secretaris (06-13554151). Graag tot ziens achter de tafelten-
nistafel.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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kom, wat een gastvrijheid!
Oh ja, er waren ook nog judowedstrijden. Er werden weer vol-
op prijzen mee naar huis genomen. Het mooiste punt van de dag 
was deze keer voor Finn Blommers: hij maakte een prachtige 
schouderworp!
Uitslagen:
1e Mirte Westgeest, Rohan v/d  Wolff,  Tijn van Rosmalen
2e Anaïs Manuhutu, Teun Willemse, Lotte Westgeest, Maarten 
van Oosterhout, Kjell Cornelis
3e Joris Wiertz,  Torben de Rooij, Finn Blommers, Alycia Ma-
nuhutu.
Pechvogel van de dag was Lieke Godschalk.  Door enige mis-
communicatie liep ze dit Zeeuwse judofeest helaas mis.  Volgend 
jaar een nieuwe kans voor Lieke want we komen hier zeker 
terug. Hierbij een zeer grote dank aan Sportschool Geelhoed 
voor deze waanzinnig leuke dag.  Als dit in heel Nederland zo 
zou gaan was judo binnen de kortste keren de grootste sport 
van Nederland.  Tot volgend jaar!

JUDOFEEST IN  VLISSINGEN 
Judoka’s Made en Terheijden beleven prachtige dag

Wat hebben de judoka’s 
van Haragei Terheijden 
en Judoclub Made een 
prachtige dag gehad in 
Vlissingen. Werkelijk ieder 
toernooi in Nederland 
kan een voorbeeld nemen 
aan de organisatie van dit 
toernooi. Dit was niet al-
leen een judowedstrijd, 
het was een waar judo-
feest!
Er waren twee sporthal-
len. In de ene hal wer-

den de judowedstrijden gespeeld, in de andere zaal stond een 
groot springkussen 
(stormbaan), je kon 
geschminkt worden en 
er was een wedstrijd 
judopak-hangen.
Een warming-up op 
een springkussen: wat 
wil je nog meer?!
Voor de coaches en 
scheidsrechters was 
de catering fantastisch 
verzorgd. We voelden 
ons als club, coach en 
judoka’s heel erg wel-
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SUCCESVOLLE  OPEN  BREDASE 
JUDOKAMPIOENSCHAPPEN
Jerom van Wijnen en Marit Visschers kampioen

Zondag 1 november werden in het Ge-
meentelijk sportcentrum De Scharen de 
Open Bredase Kampioenschappen geor-
ganiseerd. De Judocombinatie Haragei 
Terheijden / Judoclub Made, vorige 
week nog genadeloos in het Belgische 
Oud-Turnhout, was in Breda ook weer 
lekker op dreef.

Jerom van Wijnen en Marit  Visschers wisten met veel strijdlust 
de finale te bereiken. Na een goede voorbereiding waren beide 
judoka’s ook in de finale heer en meester, wat resulteerde in de 
hoogste trede op het podium.
Regerend Zuid-Nederlands Kampioene Semena Trimbach was 
ook in Breda weer in de race voor de titel. De voorrondes ver-
liepen indrukwekkend, in de finale verloor ze nipt. Een mooie 
tweede plaats voor Semena. Niels de Boer begint al een echte 
sterke vent te worden,  met technisch judo wist hij knap de 
finale te bereiken, hierin moest hij het onderspit delven. Sem 
Zijlmans werd mede door zijn soepele benen knap tweede. 
Watchik Grigorjan en Luke van Drongelen zaten beide in erg 
grote poules en hebben vele partijen gedraaid. Ze wisten beide 
een verdienstelijke 3e plaats te bemachtigen.
Volgende week reist de judocombinatie af naar het Zeeuwse 
Vlissingen waar wordt deelgenomen aan de Open Zeeuwse ju-
dokampioenschappen. 
De jongste jeugd neemt deel aan het 500 punten toernooi in 
Lage Zwaluwe.
Voor het laatste nieuws van deze beide leuke judoclubs kijk op 
www.teamharagei.nl en www.judoclubmade.nl.

JUDOKA’S HARAGEI  TERHEIJDEN LATEN 
ZIEN WAT JUDO IS

Zondag 8 november organi-
seerde J.V. Hirundo het 500 
punten toernooi. Judovereni-
ging Haragei was met maar 
liefst 18 judoka’s present. Een 
aantal  nam voor het eerst deel 
aan de wedstrijdjes, dus voor 
hen was het extra spannend. 
Dat er hard en goed getraind wordt bij J.V. Haragei was deze 
dag weer te zien aan de goede resultaten en de passie waarmee 
de judoka’s op de tatami (judomat) acte de presence gaven.
1e plaats en kampioen: Thijn Schoenmakers, Julie Bello.
2e plaats: Anais Manuhutu, Dante Rosenthal, Milan van Ham, 
Hugo Lubbers,  Tygo Cas, Lars van Luijtgaarden,  Jasper Aelbers.
3e plaats:  Damian van Elewout, Hailey Rombouts, Jorre de 
Vries, Teun van Gils, Joep van Hirtum, Lieke Godschalk, Sem  Ver-
heijen, Morris Morales Sequera, Rens Cas.
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EN  TOEN GEBEURDE....

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

Biljartvereniging Touché is in samenwerking met De Gouden 
Leeuw in Terheijden bezig met de organisatie van ons jaarlijks 
Driebandentoernooi. U bent van ons gewend dat dit evenement 
plaats vindt in de eerste weekenden van januari. Echter, door 
de vroege carnaval en de daaraan gekoppelde festiviteiten zijn 
wij genoodzaakt het toernooi te laten plaatsvinden na carnaval 
en wel in de weekenden van 19-20-21 en 26-27-28 februari 
2016.
Nieuw deze keer is dat het toernooi niet alleen is opengesteld 
voor inwoners van Terheijden, maar ook inwoners van Wa-
genberg zijn van harte welkom. 
Houd de media in de gaten m.b.t. inschrijvingsformulieren en 
nadere berichtgeving omtrent het toernooi. De sluitingsdatum 
voor inschrijving is uiterlijk 22 januari 2016.
Neem voor evt. nadere info contact op met Marc Boelens, tel 
06 39208340.
Vriendelijke groet namens biljartver. Touché

BIERBROUWERS

Enkele eeuwen geleden werd in de dorpen kleinschalig bier 
gebrouwen. Elk dorp kende meerdere huis-brouwerijtjes, waar 
voor eigen gebruik bier werd gemaakt. In de 17e eeuw werd in 
Terheijden, Wagenberg en Langeweg door meer dan 15 mensen 
bier gebrouwen. Daar waren ook enkele grotere brouwers bij 
en die verkochten bier aan de plaatselijke herbergen en had-
den een eigen herberg.  Die grotere brouwerijen in  Terheijden 
waren De Swaen Raadhuisstraat 53-57, De Roskam Raad-
huisstraat 4-4a en op Wagenberg was dat De Zon, gevestigd 
Brouwerijstraat 57 (nu De Ruif) en Thijssenweg 2.
De huisbrouwers van weleer verkochten hun bier ook aan bier-
handelaren, toen de koopbrouwer genoemd. In de 18e eeuw 
hadden de herbergen in de dorpen biervaten uit de brouwerij-
en van De Swaen en van de toenmalige Wagenbergse brouwer 
Loonen, maar ook uit Breda van De Drie Hoeff Eijssers, De 
Witte Leeuw en Den Boom.

De  Wagenbergse bierbrouwerij De Zon heeft het langst be-
staan en had er ook nog een limonadefabriek bij, zoals in 1933 
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werd geadverteerd. De laatste brouwersfamilie was  Van de 
Reijt, die bleef na het sluiten van de brouwerij nog groothan-
delaar in bier en limonades. Deze bezorgde bier bij de cafés in 
het dorp met een duwkar. Deze originele brouwerskar is nog 
te zien in het Bierreclamemuseum Breda. Later deed Piet “d’n 
brouwer” dat met paard en wagen. Zijn bierwagen stond dan 
voor het aflevercafé en het paard bleef rustig op zijn baas wach-
ten, zoals te zien is op de foto uit 1965 bij café de Harmonie,  nu 
Brouwerijstraat 36-36a.
Tegenwoordig zijn hier weer plaatselijke bierbrouwers actief. 
Op Wagenberg worden verschillende ambachtelijke bieren ge-
brouwen onder de naam Ramses Bier. Zie voor info de websi-
te www.ramsesbier.nl. In Terheijden is het Puzzelaer Bier be-
kend, waarover meer info is te zien op Facebook:  Puzzelaer VOF.
Vanwege de populariteit van de speciaal bieren hebben de stich-
tingen voor het behoud van onze dorpskerken bier in de ver-
koop, namelijk Sint Gummarus Bier en Puzzelaer Anto-
nius Abt. En er is ook nog Puzzelaer Traais Tripeltje voor 
het behoud van ons zwembad.  Zie hierover Vlasseltboekje 148 
over het Puzzelbad.
Johan van der Made

10 JARIG BESTAAN  TRAAIS 
SMARTLAPPENKOOR

Al weken was er geheimzinnig gefluister in diverse ruimtes van 
Café De Harmonie. Koorleden waren zich aan het voorbereiden 
op het feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan.
Op 17 oktober om half drie gingen de deuren van Café De Har-
monie open en stroomden de leden feestelijk gekleed en vro-
lijk lachend binnen. Eerst op de foto voor het ”Smoelenboek”. 
Daarna aan de koffie (met een feestelijk gebakje) die werd ge-
schonken door Joep en Katya.
Door middel van gekleurde naambadges werden tien groepjes 
gevormd. Sopranen, alten en tenoren, muzikanten; alles zat in-
eens door elkaar aan één tafeltje en dan blijkt dat je elkaar toch 
niet zo goed kent en is er een hoop bij te kletsen. De toon is 
gezet; gezelligheid!

Nico Haasdijk (u kent hem o.a. van de dorpsquiz van “de Vlas-
selt”) had een speciale Smartlappenkoor-quiz gemaakt. In drie 
ronden werd er kibbelend en lachend gestreden voor de eerste 
plaats. Henny, Jopie, Nelly, Greet, Meggy en Maarten gingen met 
de eer strijken.
Natuurlijk moest ook de inwendige mens versterkt worden. 
Om 18.00 uur stond er een mooi verzorgd, smaakvol warm 
en koud buffet voor ons klaar, waaraan iedereen zich uitbundig 
tegoed deed.
Dat hier en daar wat zenuwachtig gedrentel en gegiechel ont-

stond, had volgens mij niets te maken met de komst van de nog 
ontbrekende partners om 20.00 uur,  maar met de geplande 
Bonte  Avond, waar bijna iedereen aan meedeed.
Toen de lustige nonnetjes om 20.30 uur de avond openden, wis-
ten we: dit wordt een onvergetelijke avond. De verrassing was 
groot toen de nonnen zich omdraaiden. Opeens was zichtbaar 
wie zich achter de nonnenkappen schuilhielden! Hulde, dit was 
gewoon amusement van de bovenste plank.
Met een licht satirische sauwel  wisten Ria, Nelly en Ella, als 
Nellarie, al snel de lachers op hun hand te krijgen. 

Ook de dames van de Lolbroeken wisten het publiek tot een 
uitbundige menigte op te zwepen.  Wie had ooit gedacht dat ar-
tiesten als bv. Sieneke,  Vader Abraham, Ria  Valk en Jacques Herb 
en nog vele andere met elkaar in een twaalf-persoons broek 
zouden stappen?
En dan de Smartboys!!!! Stonden onze heren 10 jaar geleden in 
de achterste gelederen van het koor zachtjes mee te zingen, nu 
presenteerden ze zich zelfverzekerd als een heus shantykoor! 
De choreografie droeg bij aan een groot showelement.
Conferencier Hans de Rooy had zijn dameskoor aardig in toom. 
Gezamenlijk vormden zij de Vrolijke Jankers. Op goed getimede 
momenten vertolkten de dames,  tijdens de door Hans voor-
gelezen levensloop van het jarige koor,  passende meezingers 
waarbij ze zich natuurlijk gesteund wisten door de vele enthou-
siaste aanwezigen.
Tja en dan onze solist, een onverwacht talent! Cor van Zundert 
heeft ons allen vermaakt en verbaasd toen hij in het plat Ant-
werps zijn waren aanprees als verkoper op de bekende  Ant-
werpse Vogelenmarkt! Niet van echt te onderscheiden!! Alleen 
al bij de gedachte aan kiepenvangen borrelt de lach weer naar 
boven. Onze favoriete kiep, Henk Lievens, deed er alles aan om 
luid kakelend zijn belager (Toon van Alphen) te ontwijken. Suc-
ces verzekerd! Hoe simpel kan het zijn,  maar Café De Har-
monie heeft toch zeker 10 minuten op zijn oude grondvesten 
geschud, wat was dát lachen!
De uitsmijters hadden het laatste woord en kregen daardoor de 
gelegenheid Joep en Katya met een bloemenhulde te bedanken 
voor 10 jaar gastvrijheid én het verzorgen van een prachtig jubi-
leumfeest. Het was geweldig!

ENORM SUCCES  VOOR POPKOOR 
SWITCH

Het is zaterdagavond 7 november en in een uitverkochte zaal 
van Sociaal Cultureel Centrum De Cour in Terheijden is de 
spanning hoog. Deze avond zal Popkoor Switch zich met een 
spetterend concert presenteren. Het koor viert namelijk een 
feestje met The Power of Switch vanwege het 5-jarig bestaan.  
Het licht wordt gedimd en daar staan ze: een klein groepje zan-
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gers. Ze laten met het 1e nummer zien hoe het allemaal begon. 
Met een klein groepje van 12, die vanaf de eerste repetitie bij 
het koor zijn. Langzaamaan komen er steeds meer leden bij en 
uiteindelijk vormt zich het voltallige koor, inmiddels uitgegroeid 
tot 40 leden. Een leuke presentatie, dat belooft wat. 
Het wordt een afwisselende avond, het koor zingt bekende 
popsongs, zoals Lost (Anouk), Don’t stop me now (Queen), 
Happy (Pharel Williams), That man (Caro Emerald),  Viva la vida 
(Coldplay) en Price tag (Jessie J.).  
Soms wordt er ingetogen gezongen en dan weer uitbundig en 
dat alles omlijst met kledingaccenten en choreografie.
Gastzangeres Nilse zingt een paar nummers waarbij het koor de 
‘backing-vocals’ voor haar rekening neemt, terwijl op de voor-
grond de jonge danseressen van Dansgroep Fuse een leuke pre-
sentatie geven. Een groepje blokfluiters, een viertal koorleden 
die samen een prachtig vocaal groepje vormen en een soliste 
maken met hun presentaties de avond tot een prachtig en af-
wisselend geheel.

De avond eindigt met een ‘receptie’ op het podium waarbij de 
jubilaris, Popkoor Switch, wordt toegesproken door een van 
de leden, zoals dat bij een jubileum feestje gebeurt. Uiteraard 
wordt ook het publiek bedankt voor hun aanwezigheid en en-
thousiasme. En als afsluiting wordt er getoost op het jubileum 
en trakteert het koor samen met Nilse en Dansgroep Fuse het 
publiek nog op een laatste nummer: Raise your glass (Pink). 
Het enthousiaste publiek geeft het koor na afloop een staande 
ovatie als dank voor het spetterende concert. 
Popkoor Switch kan terugkijken op een zeer geslaagde en leuke 
avond!

JUBILEUM  THEECONCERT EN 
WORKSHOP EEN GROOT(S) SUCCES

Afgelopen 24 en 25 oktober was het Witte Kerkje het toneel 
voor twee zeer geslaagde evenementen, beide voortgekomen 
uit het 40-jarig jubileum van de theeconcerten in het Wit-
te Kerkje in Terheijden en georganiseerd door Agaath en Jaap 

Kaasschieter. Op zaterdag gaf de bekende koordirigente Maria 
van Nieukerken de workshop “Bewust musiceren”. De ruim 20 
deelnemers werden zich bewust van het musiceren door sa-
men met elkaar muziek te maken, niet alleen als leden van een 
koor/ensemble, maar ook door het fysiek beleven van de mu-
ziek. Soms niet zingend, maar door het ritmisch ‘trommelen’ op 
het eigen lichaam werd de muziek ervaren, de muzikale beleving 
vergroot. Ook werd kritisch meegeluisterd naar datgene wat 
anderen zongen: “Ik versta de woorden niet, de melodielijn is 
niet duidelijk”, deze opmerkingen vlogen door het kerkje als 
één groep zong en de andere luisterde. Ook werd er door de 
leden geoefend voor het Jubileumconcert de volgende dag. Zij 
mochten meezingen met een professioneel zingend koor! En ik 
kan u zeggen, fascinerend hoe deze dames en heren oefenden, 
een echte workshop en niet alleen maar zingen. Mooi vond ik 
het en leerzaam.
De  volgende middag stond het Jubileumconcert  op het pro-
gramma. Ondanks de zware concurrentie van Jazz’inAbt in de 

Antonius  Abt Kerk en het Smartlappenkoor in Café De Har-
monie was het  Witte Kerkje afgeladen vol.  Agaath Kaasschieter 
opende het concert waar kort werd teruggekeken op de 40 
jaren. Emotioneel was zij, zeker toen ze, naast alle vrijwilligers, 
Louis en Babs van Eijk en natuurlijk haar eigen man Jaap zeer 
hartelijk bedankte voor hun inzet gedurende al die jaren (bloe-
men volgden). De heer Harry Bakker, van de gelijknamige lijst, 
kwam toen naar voren om een cheque uit de subsidiepot “Sa-
men aan de slag” van de gemeente Drimmelen, groot €1.094,  te 
overhandigen aan  Agaath. In een dankwoord daarop benoemde 
Agaath ook het “Stroomversnellingsfonds” van de RABO-bank 
als sponsor.  Toen begon het al opgestelde Kamerkoor Toon-
kunst Rotterdam (toonaangevend amateurkoor in Nederland, 
red.) na een inleidend verhaal van dirigente Maria van Nieu-
kerken te zingen. Nou is uw reporter niet zo erg van koorzang,  
maar ik zat verbijsterd (in de positieve zin dan) in mijn stoel. Fan-
tastisch geweldig, wat een geluid en akoestiek in dat Kerkje.  Ik 
dacht dat het dak naar beneden kwam, indrukwekkend.  Dat de 
gezangen van Bruckner, Saint-Saëns, Fauré, Pärt en Rheinberger 
(dat laatste samen met het Middenkoor) mooi en goed ten ge-
hore werden gebracht moet u maar van mij aannemen. En door 
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het applaus dat telkenmale opklaterde mag en moet worden 
geconcludeerd dat alle aanwezigen dit ook vonden. Het concert 
leverde twee dingen op. Ten eerste het bewijs dat de workshop 
succesvol is geweest (zij zongen geoefend en wel de muziek 
van Fauré en Saint-Saëns mee, geen valse noot te horen!). Ten 
tweede dat het Kamerkoor  Toonkunst Rotterdam niet bestaat 
uit amateurs,  maar uit professionals wat bleek uit de moeitelo-
ze inpassing van de workshopleden in het koor. Petje af. Bij de 
hartverwarmende en ontroerende toegift ‘And so it goes’ van 
Billy Joel, speciaal gezongen voor Jaap en Agaath, kwamen heel 
wat emoties los, onvergetelijk! Na een enorm applaus was dit 
Jubileumconcert voorbij. Ik denk dat ik namens een ieder die 
deze concertreeks een warm hart toedraagt kan zeggen:  Vooral 
doorgaan Agaath en Jaap, vooral doorgaan.
Paul ter Sluis

TRANENTREKKERSBAL

Op 25 oktober jl. zette Café De Harmonie haar deuren weer 
open voor de veertiende editie van het Tranentrekkersbal, een 
bijzonder geslaagd Tranentrekkersbal.
Het  Variakoor uit Hoeven was een van onze gasten en dat klikte 
vrijwel onmiddellijk! Er was tijd en aandacht voor elkaars op-
tredens en na een paar bekende smartlappen was de zaal snel 
opgewarmd.

En….., u heeft het eerder in dit blad kunnen lezen, er stond nog 
iets leuks te gebeuren.  Traais Eikenhout (herenkoor) deed een 
oproep aan alle mannen in de regio om samen met de heren van 
het  Traais Smartlappenkoor en een aantal prominenten een zo 
groot mogelijk koor te vormen.  We mogen wel zeggen, dat dát 
gelukt is. Er was amper genoeg ruimte op het toneel om alle 
”Zeemannen” te herbergen. Dat gold ook voor de zaal vol met 
meezingende en meedeinende mensen.  Wat een geluid uit meer 
dan 50 kelen! Geweldig!
Wij willen dan ook alle deelnemers van harte bedanken voor 
hun inbreng, wensen het Variakoor uit Hoeven veel succes en 
ook voor  Traais Eikenhout (nieuwe samenstelling) nog heel 
veel succes. Het is onmogelijk, dat na dit succesvolle optreden 
de petjes in de mottenballen gaan. Het is alleen jammer, dat er 
zo veel activiteiten tegelijk op één dag georganiseerd werden. 
Daarom laten wij u nu al weten, dat de vijftiende editie van het 
Tranentrekkersbal gehouden wordt op de vertrouwde laatste 
zondag van oktober: 30 oktober 2016.

WELKOM 

SINT EN PIET
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VAN  ALLES  WAT

met tussendoor de gebruikelijke kleine bingo. De middag als 
mede de kleine bingo wordt jullie dit jaar gratis aangeboden en 
na afloop krijgt eenieder nog een klein presentje.
Verder is er de Eindejaarsviering, die plaats vindt op vrijdag 
11 december 2015 van 15.00 uur tot 19.30 uur.  Vanaf 14.30 
uur is De Cour hiervoor geopend.  We beginnen met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers, waarna de ons bekende SENIOR 
SINGERS uit Etten-Leur voor de vrolijke noot zullen zorgen, 
afgewisseld met de gratis kleine bingo. Het pauzerondje is voor 
eigen rekening. We sluiten de middag af met een diner, vooraf-
gegaan door een gratis aperitiefje. Er wordt dit jaar een bijdrage 
gevraagd van slechts € 5,- p.p.
Workshop Kerststukjes: Op vrijdag 18 december 2015 gaan 
we onder het genot van een kopje koffie / thee tussen 13.30 en 
16.00 uur kerststukjes maken. De bijdrage hiervoor bedraagt 
€ 5,- en deze workshop is voor iedereen die dit een keer leuk 
vindt toegankelijk. 
Op vrijdag 4 december zullen er tussen 13.00 en 15.00 uur 
in De Cour bestuursleden aanwezig zijn voor de inschrijving van 
beide activiteiten. Hier kan tevens kenbaar gemaakt worden of 
je na de eindejaarsviering naar huis wilt worden gebracht.
Dan is er nog een verzoek van het Eetpunt. Zus en Rina zoeken 
vrijwilligers die samen met hen op donderdag een verse maaltijd 
willen bereiden. Hebt u hiervoor interesse dan kunt u contact 
opnemen met Zus, tel.nr. 076-5931628 of Rina onder nr. 076-
5932756.  Als laatste wil de vereniging alle sponsors van dit jaar 
heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Deze zijn Jumbo Ter-
heijden,  Vishandel Bert Eskes, Bakkerij Van Dongen, drogisterij 
DIO, Mevr. Vos (bloemenkraam), de kaasboer Van Loon, Petra 
Wellness & Care en slijterij De Bottelier.
De vereniging van senioren Terheijden wenst iedereen hele fijne 
Kerstdagen en een voorspoedig 2016.

STICHTING MOLEN DE  AREND

Sinds 22 september 2015 mag de Stichting Molen de Arend zich 
eigenaar noemen van de molen. Korte geschiedenis: de gemeen-
te Drimmelen heeft tijdens  de kerntakendiscussie 2013 beslo-
ten dat de molen afgestoten moest worden. Om e.e.a. vorm te 
geven is op initiatief van Herman Schippers, Kees Rompa en  Piet 
van der Meijden de Stichting Molen de Arend opgericht. De acti-
viteiten rond de overdracht hebben ruim 2 jaar geduurd en zijn 
nu dus afgerond. Een verheugend feit want nu is de molen weer 
echt terug in ons dorp  Terheijden als erfgoed waar we met zijn 
allen trots op mogen zijn. De gemeente Drimmelen heeft de 
molen in goede staat aan de Stichting de Molen de Arend over-
gedragen en heeft de wegen aangegeven voor subsidiemogelijk-
heden om de molen daar waar nodig te restaureren. Hiertoe 
worden nu plannen uitgewerkt. In het voorjaar van 2016 zal er 
gestart worden om de muren van de molen opnieuw te voegen 
en zal eveneens het draaigedeelte  van de molen worden on-

GOUDEN BONDSINSIGNE EHBO  VOOR 
ANTOON  SMITS

Antoon Smits is al heel lang EHBO’er. In 1976 mocht hij zijn 
EHBO-diploma in ontvangst nemen en sinds dat jaar is Antoon 
actief bij EHBO-vereniging Wagenberg. In 1992 trad hij toe 
tot het bestuur en nam meteen het voorzitterschap op zich. 
Hij leidde de vereniging door enkele moeilijke jaren en gaf de 
voorzittershamer pas in 2009 door aan huidig voorzitter André 
Schipperen. Antoon bleef wel deel uitmaken van het bestuur, 
verzorgde de materialen en regelde de bezetting bij evenemen-
ten en activiteiten. Eerder dit jaar heeft hij,  na maar liefst 23 jaar, 
zijn bestuursfunctie overgedragen aan Marco van Vugt.  Antoon 
blijft voorlopig wel actief als EHBO’er bij onze vereniging. Het 
bestuur en de leden zijn Antoon zeer dankbaar en erkentelijk 
voor al het werk dat hij in die 23 jaar voor de vereniging heeft 

verzet. Als blijk van waarde-
ring heeft de Nationale Bond 
EHBO Antoon de gouden 
bondsinsigne toegekend. Op 
19 oktober verraste voorzitter 
André Schipperen hem met de 
uitreiking van deze mooie en 
dik verdiende onderscheiding 
tijdens de eerste EHBO-les van 
dit seizoen in onze vaste oe-
fenlocatie café-zaal Nicortiny 
in  Wagenberg. 

Op de foto rechts Antoon Smits en links voorzitter André Schipperen.

OPROEP

Wie heeft op dinsdag drie november om 9.40 uur mijn rood 
geruite fietstas met inhoud gevonden?
Ik hoop dat er nog eerlijke vinders zijn,  mocht u het zijn dan ben 
ik te bereiken op nummer 06 41924606.
Bedankt en misschien tot hoors.

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

De najaarsreis zit er weer op, onderstaand een kleine impressie 
van de reis.  Vol goede moed vertrokken we met de bus van de 
firma Van Mook met onze eigen chauffeur Hans op weg naar Val-
kenswaard en Maaseik. We bezochten een alpacaboerderij waar 
we onder het genot van koffie en gebak uitleg kregen over de 
alpaca’s, hoe ze leven en wat ze leveren. De enthousiaste eige-
naar vertelde vol passie over het fokken van de dieren, over de 
kleuren die heel belangrijk zijn en over de wol die wereldwijd 
verkocht wordt.  We moesten op een gegeven moment het ge-
sprek afbreken, anders hadden we er nu nog gezeten. Daarna 
op naar een voortreffelijke lunch met kroket! In de middag zijn 
we door een treintje rondgereden in het niet armlastige Maas-
eik.  Tegen de avond hebben we een prima diner geconsumeerd.  
Op het eind,  na het bedanken van Hans, heeft die verteld dat 
hij het rustiger aan gaat doen. Wel doet hij nog dagtripjes, dus 
voor ons is hij nog niet verloren. Leuke nuttige dag gehad met 
zijn allen en veilig terug in Terheijden. Tot de volgende keer. 
Nu is het tijd voor het laatste nieuws en activiteiten van dit jaar.  
Op 27 november staat de Sinterklaasmiddag weer voor de 
deur. We beginnen om 13.30 uur met een kopje koffie of thee. 
De zaal in De Cour is geopend vanaf 13.00 uur. Er is een optre-
den van artiest Gerry van Houtert (bekend van de Hei-krekels) 
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derzocht en waar nodig gerestaureerd. De subsidiegelden zijn 
niet toereikend dus er worden publiekacties ondernomen om 
gelden in te zamelen voor het behoud van onze molen. Hierover 
worden ook plannen uitgewerkt onder het motto “De molen 
de Arend is van en voor de inwoners van Terheijden een 
eer om te hebben en te onderhouden”. Het is nadrukke-
lijk de wens van de mensen binnen het bestuur van de Stichting 
om de inwoners van Terheijden te betrekken bij de ontwikke-
lingen van de molen. Regelmatig zal u hierover via RdT geïnfor-
meerd worden. 
Jan van der Ent

WAGENBERGSE 
WINKELIERSVERENIGING

Op maandag 16 november 2015 is het weer zover,  vanaf die 
dag krijgt u bij al uw aankopen bij de aangesloten leden van de 
Wagenbergse  Winkeliersvereniging weer zegels, bij iedere € 5,- 
een zegel. De eindejaarsactie duurt van 16 november tot 31 
december 2015. De volgeplakte kaarten kunt u bij de aangeslo-
ten winkeliers inleveren tot en met 9 januari 2016.

Ook dit jaar 
zijn er weer 
vele mooie 
prijzen te win-
nen met een 
totale waarde 
van € 1500,-. 
De hoofdprijs 
dit jaar is een 
reischeque.
Ook deze edi-
tie wordt weer 

afgesloten met een reuze gezellige avond in Plexat. Donderdag 
14 januari 2016 gaat vanaf 19.30 uur de deur van Plexat open 
en om 20.00  uur beginnen we met de verloting.  Voor iedereen 
die deze avond aanwezig is, staat er een kopje koffie met iets 
lekkers klaar plus nog een consumptiemuntje.  Bij binnenkomst 
ontvangt u ook nog eens een lotnummer voor het rode draad-
spel waarop u extra 
prijzen kunt winnen 
die verloot worden 
onder de aanwezigen. 
De avond wordt we-
derom aan elkaar 
gepraat en opgevro-
lijkt door de Wagen-
bergse Sauwelaars. 
Zij hebben ons ver-
zekerd dat het net als 
vorig jaar weer een 
avond wordt waar 
veel te lachen valt en nog lang over gesproken gaat worden.
Graag zien wij u op donderdag 14 januari 2016 in Plexat.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

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

Op 25 oktober trokken we de zakdoeken uit de kast en gin-
gen we meezingen bij het  Tranentrekkersbal in  Terheijden.  Er 
waren 3 koren te horen: het Traais Smartlappenkoor, Variakoor 
Hoeven en Traais Eikenhout. Voor dit laatste koor was het de 
wereldpremière. Het koor bestond uit leden van herenkoor St. 
Antonius Abt, de mannen van het Traais Smartlappenkoor plus 
nog een heleboel andere mannen die positief gereageerd had-
den op het verzoek om voor de gelegenheid mee te zingen.  We 
zagen daar zelfs wethouder Jan-Willem Stoop tussen staan! Het 
werd een bijzonder geslaagde middag, waarbij aan het slot het 
Traais  Volkslied uit volle borst werd meegezongen.

BMX Afdelingscompetitie Zuid
De Flying Devils organiseerde op 4 oktober het evenement 
‘BMX afdelingscompetitie Zuid’ op hun fietscrossbaan aan de 
Vinkenlaan in Made. Het was een spektakel van jewelste. De 
fiets-crossers vlogen bijna letterlijk over de baan, op zoek naar 
de felbegeerde overwinning en een hoge klassering. Peter Maas 
en Riebert Verheugen waren erbij en stelden ook wat vragen 
aan de organisatie en enkele jonge deelnemers. Zij gingen alle-
maal voor de overwinning…………
Sixtiestheater in de Cour
Cultureel centrum De Cour zette op 24 oktober de klok terug 
naar de jaren zestig. Onder begeleiding van de Sixties Theater-

band zongen jonge talenten én wat oudere sixties-liefhebbers 
nog eens de hits uit die jaren. Het was al weer voor het derde 
jaar dat Traaise artiesten in de huid kropen van artiesten zoals 
Cliff, Peter Koelewijn, Nancy Sinatra, de Beatles en vele ande-
ren. Het publiek reageerde als vanouds enthousiast, dus het zal 
vermoedelijk niet voor het laatst zijn dat de jaren zestig in  Ter-
heijden herleven.
Gemeente Actueel
Communicatieadviseur van de gemeente Drimmelen Anneke 
van Omme vertelt u deze maand onder andere over de huis 
aan huis controles voor de hondenbelasting. Met de winter 
voor de deur zal zij ook alvast iets meer vertellen over de glad-
heidsbestrijding en over de begrotingsbespreking voor 2016 op 
5 november in de raad. Daarna vertelt Wethouder Mark van 
Oosterhout meer over investeringen van de gemeente voor het 
bevorderen van het toerisme en het mantelzorgbeleid.  Ook 
zal hij kort ingaan op de bedrijfsbezoeken voor werkzoekenden 
met een bijstandsuitkering die de gemeente organiseert. 

ROS  DRIMMELEN

In het programma van de maand no-
vember 2015 zijn o.a. de volgende on-
derwerpen te zien:
Tim Simons: Hij is opmerkelijk so-
ciaal voor een liberaal en sinds 1 ok-
tober de allerjongste fractievoorzitter 
van het land.  Tim, 21 jaar, geboren als telg van een echte docen-
tenfamilie (vijf generaties), is docent Engels aan het Scala College 
in Teteringen. Hij heeft het stokje overgenomen van John van 
Oosterhout binnen de Drimmelse VVD. Een bijzondere gebeur-
tenis, maar wel een die was aangekondigd.
Sjaak van Schie: Reanimeren: wie beslist? De AED-apparaten 
in het publiek domein zijn in de loop van de tijd een bekend ver-
schijnsel geworden. Regelmatig besteedt de media aandacht aan 
het gebruik van deze levensreddende apparaten. Levensreddend 
ja, maar niet iedereen kiest voor deze hulp bij een hartstilstand. 
Hoe maak je duidelijk dat je deze hulp niet wenst en wat zijn de 
gevolgen ervan voor patiënt en hulpverlener?  
Carbagerun zomereditie 2015: Op 6 juli vertrokken Ron 
Laurijssens en Frie Snoek met hun creatie naar de evenemen-
tenhal van Hennie v/d Mast in Gorinchem. Daar was de verza-
melplaats voor het vertrek naar Aberdeen. Er stonden ± 500 
verschillende creaties klaar voor vertrek en het was een bonte 
stoet en een kakofonie van verschillende geluiden; kijk naar deze 
korte impressie van die ochtend.  
Muziek: Dirty Daffodils met het nummer Going Down To 
Mary’s.  
Dit alles wordt gepresenteerd door Guus Neefs,  Annie Maijers 
en Renske van Mook-Kuijpers.

HET JURIDISCH SPREEKUUR DRIMMELEN 
GAAT OOK IN 2016 GEWOON DOOR!!

Sinds mei 2014 beschikt de gemeente Drimmelen over een ju-
ridisch spreekuur. Inmiddels hebben een flink aantal inwoners 
gebruik gemaakt van het ‘Juridisch spreekuur Drimmelen’ en 
is daarmee een succes te noemen. De advocaten, verbonden 
aan deze dienst, hebben immers heel wat bewoners van de ge-
meente Drimmelen kunnen voorzien van een gratis juridisch 
advies. Het spreekuur zal dus ook in 2016 worden voortgezet. 
Inwoners van de gemeente Drimmelen die een juridische vraag 
hebben, kunnen kosteloos en geheel vrijblijvend terecht bij het 
spreekuur. Deze voorziening is voor iedereen toegankelijk en 
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De stand van zaken volgens PlanVisie 
PlanVisie is er voor al uw financiële zaken.

ONTWIKKELINGEN KANTOOR PLANVISIE
PlanVisie gaat voor een gestage groei met als doel een sterke propositie neer te zet-
ten als hypotheekspecialist in primair Terheijden en Wagenberg. Daarbij is adviseren 
vanuit de totaalsituatie en het belang van de klant altijd ons uitgangspunt.  

Per 1 september is Elise Korstanje in dienst getreden bij   
PlanVisie als commercieel - & administratief medewerker. 
Wat is de drijfveer van Elise? 
Contact met de klanten en maatschappijen, van de rust naar hectiek en het feit dat geen 
enkele dag hetzelfde is!
Daarnaast zijn wij (nog steeds) op zoek naar een goede hypotheekadviseur, zie onze website 
voor de vacature: www.planvisie.nl/vacature

HYPOTHEEKRENTE
De hypotheekrentes staan nu zeer laag. Vraagt u zich af of uw hypotheek beter kan tegen een mogelijk lagere maandlast 
of denkt u er aan om te verhuizen? Dan is dit een mooi moment om contact met ons op te nemen. Wij bekijken eerst wat 
voor u een goed advies is met de benodigde zekerheden en gaan daarna voor een zo’n laag mogelijke maandlast. 

Wij werken op dit moment met de volgende tarieven:
•	 Hypotheekrente voor 5 jaar vast 1,75%
•	 Hypotheekrente voor 10 jaar vast 2,15%
•	 Hypotheekrente voor 20 jaar vast 2,65%

WAT GEBEURT ER MET MIJN AFLOSVRIJE HYPOTHEEK? 
Indien u verhuist kunt u maximaal 50% van de waarde van uw woning aflosvrij houden indien u een hypotheek had 
op 31-12-2012 welke u als hoofdverblijf gebruikte. Wenst u uw lopende hypotheek over te sluiten omdat u wenst te 
profiteren van de huidige lage hypotheekrente? Dan kunt u vaak uw gehele lopende aflosvrije hypotheek meene-
men. Dit laatste punt betreft maatwerk en is afhankelijk van uw bestaande situatie en de te kiezen geldverstrekker. 
PlanVisie werkt samen met (bijna) alle in Nederland gevestigde banken en verzekeraars.  

EIGEN GELD BENODIGD BIJ HET KOPEN VAN EEN HUIS.
In 2016 wordt de maximale hypotheekverstrekking verlaagd met één procentpunt. Je mag vanaf dat moment 
maximaal 102% lenen van de marktwaarde van de woning ongeacht uw inkomen (bij verhuizing). Elk jaar daalt het 
verstrekking percentage met 1 procentpunt tot 100% in 2018. Deze regel geldt bij alle banken en is wettelijk bepaald. 
Kopers van een woning zijn dus genoodzaakt om eigen geld mee te nemen, om bij het kopen van een woning, de 
kosten koper (vaak 6%) zelf (deels) te financieren. Is dit voor u lastig, dan zijn hier in bepaalde gevallen oplossingen 
voor mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden.

ZEKERHEID
Wij vinden het belangrijk dat u een hypotheek heeft welke blijvend past bij uw financiële situatie.
Zo kunnen wij uw inkomensrisico’s in kaart brengen. Wist u dat u zich in veel gevallen voor een relatief scherp tarief 
kunt bijverzekeren voor het risico van arbeidsongeschiktheid en/ of werkloosheid? Wij vinden niet dat u zich perse 
moet bijverzekeren, maar wijzen u wel op de mogelijkheden. Voorwaarden van de maatschappij en uw persoonlijke 
situatie is bij het adviseren in deze producten altijd onze leidraad.

HYPOTHEEKAFSPRAAK
Wenst u uw hypotheeksituatie met ons te bespreken, dan kunt u contact met ons opnemen voor het maken van 
een afspraak. Het 1e gesprek kunnen wij u nu kosteloos aanbieden. Dit betreft een kennismaking - & inventarisatie-
gesprek waarna we kunnen opmaken wat we voor u kunnen betekenen. 

Voor meer info kunt u bellen met PlanVisie, tel: 076-8884622.
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Rente die wij onze klanten nu aanbieden:
− 5 jaar vast  1,75%
− 10 jaar vast 2,15%
− 20 jaar vast  2,65%

Hoofdstraat 7
Terheijden
076-88 84 622 of  
info@planvisie.nl

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N
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FOTO VAN DE MAAND NOVEMBER

De fotograaf is Anneke van  Vugt.

SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 17 december terecht op het 
spreekuur in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Schikt 
de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 
75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 52,50.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl. 

VRIJWILLIGERSVACATURES

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 digita-
le 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. 
Vrijwillig Ouderenadviseur (3434)
Heb je juridische kennis en/of ervaring en heb je affiniteit met 
ouderen? SWO is op zoek naar een  Vrijwillig Ouderenadviseur 
(VOA) met een juridische achtergrond. Je bent een vraagbaak 
op de terreinen wonen, zorg, welzijn en inkomen. Een ouderen-
adviseur wordt vaak door mensen in zijn omgeving om advies 
gevraagd.  Tevens wordt hij door de medewerkers van SWO 
gekoppeld aan bewoners die met vragen op kantoor komen.
Medewerker  Vrijwilligers  Academie Drimmelen (3435)
Vind je administratie leuk om te doen en wil je dit inzetten voor 
een heel interessant en zinvol project? De  Vrijwilligers Acade-
mie Drimmelen is in oprichting. Een academie van, voor en door 
vrijwilligers in de gemeente. We zijn op zoek naar mensen die 
hier graag aan mee willen werken. Een van de taken is het ver-
werken van de informatie over cursussen, vragen en aanbod op 
de website.
Advertentieverkoper (3417)
Lijkt het jou leuk om bedrijven in je eigen gemeente te benade-
ren? En wil je met hen om de tafel om te bekijken of zij zouden 
willen adverteren op radio, tv, kabelkrant of website van Om-

anoniem. Het wordt beurtelings gehouden door advocaten mr. 
R. Joosen van  Advocatenkantoor Osté te Oosterhout en mr. 
S.A.M. Fikken van Van den Toorn Advocaten te Made.  Voor vra-
gen over rechtsgebieden als personen- en familierecht (echt-
scheidingen, alimentatie, omgang), strafrecht (zitting bij politie-
rechter, TOM-zitting), arbeidsrecht (ontslag), sociaal verzeke-
ringsrecht (afwijzing bijstand), maar ook voor rechtsgebieden 
als bestuursrecht, verbintenissenrecht, huurrecht en vreemde-
lingenrecht kunt u bij het Juridisch spreekuur Drimmelen gratis 
terecht. 
Het Juridisch spreekuur Drimmelen wordt gehouden in samen-
werking met Surplus en het vindt iedere eerste en derde maan-
dag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur plaats in woonzorg-
centrum Antonius Abt te Terheijden. De eerstvolgende spreek-
uren zijn op 7 en 21 december 2015 en op 4 en 18 januari 2016. 
Op www.advocatenkantooroste.nl vindt u onder ‘publicaties’ 
meer informatie en het nieuwe rooster voor 2016. Ook voor 
eventuele wijzigingen kunt u hier terecht.

FOCUS ON EDUCATION ONTVING EEN 
MOOI BERICHT UIT CONGO

Vanuit Congo kregen we goed nieuws. 
De bouw van het door onze stichting 
gefinancierd educatieve en recreatieve 
centrum in Kiliba in Oost-Congo is klaar. 
Dit multifunctionele centrum is bestemd 
voor de leerlingen van de basisschool, 

het voortgezet onderwijs en de studenten van de medische be-
roepsopleiding verpleegkunde. Bovendien is dit centrum voor 
allerlei educatieve en maatschappelijke activiteiten ook toegan-
kelijk voor de bevolking uit de omringende dorpen. De inrich-
ting van dit gebouw is nog niet gerealiseerd.
Sinds 2007 zijn wij werkzaam in dit voormalig oorlogsgebied 
in Oost-Congo. Wij zetten ons hier in voor (wees)kinderen en 
ex-kindsoldaten. Samen met 
onze Congolese projectpart-
ner hebben we de bouw gere-
aliseerd van een school voor 
basis- en middelbaar onderwijs 
en een opleidingsschool voor 
toekomstige verpleegkundigen. 
Ook financierden wij de inrich-
ting, de zonne-energie, de watervoorziening en de aanschaf van 
het lesmateriaal voor de verschillende scholen. Daarnaast rea-
liseerde Focus on Education nabij het schoolcomplex de bouw 
van een kleine medische kliniek met laboratorium en een vac-
cinatieruimte, ook bedoeld als stage adres voor de medische 
studenten. Het geheel is uitgegroeid tot een eenvoudig maar 
mooi educatief complex en heeft een voorbeeldfunctie in het 
gebied. Met dank aan onze donateurs en aan Wilde Ganzen voor 
de aanvullende subsidies. 
Stichting Focus on Education, Jacques en Marijke den Ridder. 
Zie ook: www.facebook.com/stichtingfocusoneducation

ZANGVERENIGING STELUTA

Helaas moeten wij wegens te weinig leden ons koor per 1 janu-
ari na bijna 60 jaar ontbinden.
Langs deze weg willen we iedereen die ons koor heeft gesteund, 
heel veel dank zeggen.
Bestuur Steluta.
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roep Drimmelen? Omroep Drimmelen is op zoek naar acquisi-
teurs. Een leuke klus voor mensen die er graag op uit gaan om 
mensen en bedrijven te ontmoeten en zowel zakelijk als sociaal 
ingesteld zijn.
Buurtbuschauffeur (3422)
Buurtbuschauffeur zijn is een bijzondere baan. Als buurtbus-
chauffeur bent u gastheer of gastvrouw op de buurtbus.  Voordat 
u achter het stuur gaat, krijgt u instructies over het rijden met 
de buurtbus, de route en de dienstregeling. Ook leert u omgaan 
met klanten en tarieven.
Individuele begeleiding (3420)
Als individuele begeleider geef je even vrijaf voor een overbelas-
te mantelzorger. Haar man is chronisch ziek, hij is 76 jaar en kan 
niet meer alleen zijn. Zij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de 
man 1x per 2 weken een middag gezelschap kan houden, zodat 
mevrouw even tijd heeft voor zichzelf.
Klusser kleine klusjes (3413)
Ben je een handig iemand op het gebied van technische huis-, 
tuin- en keukenklusjes? En wil je daar graag anderen bij helpen? 
Bij Eskadee zijn ze op zoek naar je. Met enige regelmaat zijn er 
klusjes die ze opgeknapt willen hebben. Denk hierbij aan het 
ophangen van lamellen tot het aanbrengen van buitenverlichting 
en dergelijke.  Vooral op de locaties in Terheijden en Made zijn 
er nu werkzaamheden te doen.

BRONS MASTER-TITEL VOOR 
VAKFOTOGRAAF ANGELIQUE KLOMP 
Internationale vakjury verleent felbegeerde 
kwalificatie in het mooie Lent. 

Vakfotograaf Angelique Klomp uit Wagen-
berg heeft op 7 november 2015 de kwa-
lificatie Brons Master behaald met deze 
prachtige karakteristieke dorpsmensen. 
Deze kwalificatie wordt toegekend door 
Master Photographers Network (MPN); 
een netwerk van professionele fotografen 
dat als doel heeft het niveau van creatie-
ve professionele fotografie op een hoog 
peil te houden. Angelique Klomp is sinds 
2014 lid van MPN. Eens per jaar krijgen 

MPN-leden de mogelijkheid om op te gaan voor de kwalifica-
ties Brons, Zilver en Goud Master. Deelnemers leggen hun 10 
(Brons) of 20 (Zilver en Goud) beste foto’s voor aan een inter-
nationale vakjury.  Deze beoordeelt de beelden onder andere 
op kwaliteit, techniek en onderscheidendheid. Pas wanneer aan 
alle strenge eisen wordt voldaan mag de kandidaat zich Brons, 
Zilver of Goud Master noemen. 
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KOM KENNISMAKEN MET DE WINDHOEK

Een ochtend of middag meelopen in de 
kleutergroep en een gesprek met ouders 
om ervaringen uit de praktijk te horen. 
Aan ouders die voor de schoolkeuze voor 
hun kind(eren) staan, biedt openbare ba-
sisschool De Windhoek in Terheijden 
deze unieke mogelijkheid om de school beter te leren kennen. 
Graag laten wij u zien èn ervaren wat De Windhoek u en uw 
kind(eren) te bieden heeft. 
Oriënterend gesprek
Een school kiezen voor uw kind(eren) is een belangrijke beslis-
sing. Het is tenslotte de plek waar uw kind(eren) de komende 
jaren veel tijd doorbrengen. Maar hoe maak je een goede keuze? 
We nodigen u uit voor een oriënterend gesprek met de direc-
teur van De Windhoek, Marc Embregts. Uw kind is natuurlijk 
van harte welkom. In dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op 

Voor vakfotografen is een Master-titel een bijzondere erken-
ning voor hun werk. Daarnaast is deze titel een bevestiging voor 
de consument dat zij met een gekwalificeerde vakfotograaf te 
maken heeft, wiens werk door internationale topfotografen is 
getoetst. Master Photographers Network maakt zich sterk voor 
het niveau van creatieve professionele fotografie. Dit doet zij 
door middel van de Master-kwalificaties, maar ook seminars, 
workshops en congressen met inspirerende nationale en in-
ternationale sprekers. Door hun kennis en ervaringen te delen 
kunnen de leden van elkaar leren en nieuwe inspiratie opdoen. 
Meer informatie op www.masterphotographersnetwork.com.

KOM MAAR BINNEN!

Heeft u geen kans gezien om te komen tijdens de open dag op 
21 okt. jongstleden? Wij leiden u graag een keertje persoonlijk 
rond in onze school: Basisschool de Zeggewijzer (076 5938135)
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de visie van De Windhoek en hoe wij onderwijs willen bieden. 
Een bezoek aan de kleutergroep en een rondleiding door de 
school is onderdeel van het oriënterend gesprek. Zo kunt u het 
unieke, intieme karakter van onze school ervaren, waar leerlin-
gen in kleine klassen les krijgen en er veel persoonlijke aandacht 
is voor iedere leerling.
Ouders delen hun ervaringen 
Bijzonder is dat u, aansluitend op het oriënterend gesprek met 
de directeur, ook kennismaakt met een aantal ouders. Zij zijn 
graag bereid hun ervaringen met u te delen. Deze ouders weten 
het beste voor welke keuze u staat. Uw vragen kunnen zij vanuit 
hun eigen ervaring beantwoorden. Zij nemen graag uitgebreid 
de tijd voor u, zodat u een duidelijk beeld krijgt van onze school. 
Dit gesprek met onze ouders wordt als waardevol ervaren door 
ouders die voor de schoolkeuze van hun kind(eren) staan.
‘Meedraaien’ in de kleutergroep 
Schoolkeuze is in onze optiek vooral een kwestie van ‘een goed 
gevoel’. Daarom bieden wij de unieke mogelijkheid een ochtend 
of middag met uw kind ‘mee te draaien’ in de kleutergroep. Het 
is dé manier om De Windhoek te ervaren.  Juf Nicole en juf 
Laurette, de leerkrachten van groep 1, staan u graag uitgebreid 
te woord. Uw gevoel bij deze leerkrachten vinden wij erg be-
langrijk.  Zij zijn immers de personen die uw kind het eerste jaar 
gaan begeleiden. Zeker zo belangrijk is het gevoel van de toe-
komstige leerlingen bij de school.  Voelen ze zich op hun gemak? 
Sluiten ze aan bij de andere kinderen? Klikt het met de leer-
krachten? Signalen die tijdens het meelopen duidelijk worden.
Positieve reacties
Vele ouders hebben met hun kind(eren) de afgelopen jaren ge-
bruikgemaakt van de mogelijkheid De Windhoek op deze ma-
nier te leren kennen.  We ontvingen louter positieve reacties. 
“Nu we een ochtend hebben meegelopen, hebben wij een com-
pleet beeld van de school.  We hebben ervaren hoe de krach-
tige visie in de praktijk wordt gebracht,” vertelden ouders ons. 
Ontroerd zijn ouders als ze zien hoe snel hun peuter zich thuis 
voelt in de kleutergroep. Dat is wat ouders zeggen die op deze 
wijze hebben kennisgemaakt met onze school. 
Kom langs en ervaar De Windhoek
Staat u op het punt een schoolkeuze te maken of kent u iemand 
die voor deze keuze staat? Neem De Windhoek dan in de over-
weging mee. Kom langs en 
ervaar het unieke, intieme 
karakter van onze school, 
waar leerlingen in kleine 
klassen les krijgen waar-
door er veel persoonlijke 
aandacht is voor iedere 
leerling. Een afspraak ma-
ken kan telefonisch op 
076-5938218 en via e-mail 
info@obsdewindhoek.nl.  
We begroeten u graag 
binnenkort op De Wind-
hoek!

MET PASSIE GEWERKT  AAN 
MEESTERWERKEN 

De leerlingen van groep 7 en 8 van ba-
sisschool  Zonzeel zijn de afgelopen 
weken met heel veel passie, onderlinge 
samenwerking en betrokkenheid bezig 
geweest met een bijzonder project: Vak-

werk Meesterwerk. Vakwerk Meesterwerk is een project 
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waarbij kinderen op zoek gaan naar echte vakmensen in hun na-
bije omgeving. Samen met deze vakman of vakvrouw maken zij 
een meesterwerk, waarbij techniek, originaliteit, duurzaamheid 
en vooral samenwerken centraal staat.  Op donderdag 5 no-
vember was dan de avond waarop de leerlingen hun projecten 
hadden opgesteld. Meer dan 200 ouders, verzorgers, broertjes 
en zusjes zijn deze avond gekomen om alle meesterwerken te 
aanschouwen. Er is door de leerlingen van groep 7 en 8 met 
veel passie verteld over hun gemaakte meesterwerk.  Van half 7 
tot 8 uur hebben de leerlingen hun werkstukken gepresenteerd. 
Het was heel lastig om uit al deze werkstukken een winnaar te 
kiezen. Elk werkstuk verdiende een hoge waardering.

Uiteindelijk mogen Sara en Sanne met hun werkstuk “Recycle 
fashion” onze school gaan vertegenwoordigen op de regiofinale. 
Op het moment dat we dit stukje schrijven was de uitslag daar-
van nog niet bekend, maar….meegedaan hebben ze en we zijn 
allemaal supertrots op iedereen en speciaal op Sarah en Sanne.
Bedankt voor weer een waanzinnig project! Fijn dat weer zo 
veel vakmensen bereid zijn geweest hun kennis te delen met de 
leerlingen van onze school. En……. geweldig dat er weer zo veel 
mensen bij de tentoonstelling in onze school zijn komen kijken.

DE WINDHOEK WIL ‘SAMEN GROEIEN EN 
ONTDEKKEN’
Marc Embregts over de plannen voor dit schooljaar 

De eerste maanden van dit 
schooljaar liggen inmiddels 
achter ons. Een mooi moment 
voor mij als directeur van OBS 
De Windhoek om te vertellen 
over de schoolplannen die we 
in 2015-2016 gaan realiseren. 
Dit schooljaar staat in het te-
ken van ‘samen groeien en ont-
dekken’. We willen als school 
groeien, maar boven alles willen 
wij onze leerlingen laten groei-
en in hun leer- en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Lezen is en blijft de basis van leren
In samenwerking met Theek 5 zijn we voor de zomervakantie 
gestart met het zomerleesproject. Het is belangrijk voor kinde-
ren om ook tijdens de vakantie te blijven lezen. Dat is niet alleen 
heel leuk, maar het voorkomt ook de zogenaamde zomerdip. 
We hebben gemerkt dat het stimuleren van lezen in de zomer-
vakantie effect heeft op de leesvaardigheid van onze leerlingen. 
Zij waren in de vakantie regelmatig te vinden in de bibliotheek 
of ze stuurden een foto waarop te zien was dat ze lekker aan 
het lezen waren.  Op De Windhoek staan wij voor sterk leeson-
derwijs. Lezen is immers de basis van leren. 
Samen leren, samen spelen
Na de zomervakantie hebben we meteen een goede start ge-

maakt. Onze nieuwe leerlingen vonden snel een plekje in hun 
groep. Samen leren is leuk, maar samen spelen nog leuker. In 
september hebben we een geweldig leuke schoolreis naar 
Duinoord gemaakt. Er waren volop buiten- en binnenactivitei-
ten voor al onze leerlingen. Ze konden er onder andere sur-
vivallen, lasergamen, trampoline springen en minigolf spelen. 
Menig leerling viel op de terugreis moe maar voldaan in slaap. 
Kinderboekenweek 

In oktober stond onze school dagenlang in het teken van de 
Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar ‘Raar maar waar’ en 
stond in het teken van natuur, wetenschap en techniek.  We heb-
ben een vragenbattle gehouden. Alle leerlingen konden een vraag 
indienen. Per klas werd één vraag uitgekozen, die vervolgens met 
de hele groep werd onderzocht en beantwoord. Zo ging groep 
1-2 aan de slag met de vraag ‘waarom zwemmen vissen?’ en ver-
diepte groep 7-8 zich in de vraag ‘wie heeft het praten verzonnen?’   
Klap op de vuurpijl was het bezoek van schrijversduo Ruud van 
Corvel en Margot Ploumen. Zij brachten een sprankelend pro-
gramma rond hun boek ‘Wie woont in de boom?’ Het bezoek 
was een groot succes. 
Een nieuw jaar met nieuwe plannen
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan ons 
schoolplan. In dit plan hebben we opgeschreven waar we ons 
de komende jaren mee gaan bezighouden. Een aantal belangrijke 
plannen waar we op het moment mee bezig zijn, vermeld ik 
hier. Naast aandacht voor de basisvakken lezen, rekenen en taal 
zetten we in op de woordenschatontwikkeling van de leerlingen. 
Dit schooljaar gaan we ons daar verder in ontwikkelen. Daar-
naast zijn we gestart met Kwink, onze nieuwe methode voor 
sociaal-emotioneel leren.  Aan de hand van deze methode leren 
en ervaren we hoe we op een fijne manier met elkaar kunnen 
omgaan.  Tot slot hebben we voor leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben ‘De Windhoek 3.0’. Tijdens de lessen besteden 
we aandacht aan onder andere programmeren en vloggen. We 
zullen u de komende tijd over deze kernpunten uitgebreider 
informeren.
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Welkom!
OBS De Windhoek is een kleine school met een groot(s) ka-
rakter. Meer informatie over onze school vindt u op www.
obsdewindhoek.nl en www.facebook.com/OBSDeWindhoek.  
Ik nodig u uit om eens langs te komen op De Windhoek. Graag 
vertel ik u meer over onze school en kunt u, met uw kind, de 
dagelijkse praktijk ervaren in onze klassen. 
Marc Embregts, directeur OBS De Windhoek

AFVALLEN

Nieuwe tv-programma’s zijn na 1 november gestart en met gro-
te belangstelling hou ik ze in de gaten. Zullen ze nog aan mijn 
smaak voldoen? Want met grote weemoed denk ik terug aan 
mijn ‘Heel Holland bakt’.  Niet dat ik zo’n keukenprins ben, maar 
het gaat me vooral om het proces.  Als de reeks start, monster 
ik alle deelnemers en kies dan één warme bakker die het wel 
eens zou kunnen gaan winnen. Tot op heden is me het nog niet 
gelukt om deze afvalrace tot een goed einde te brengen. Maar ik 
blijf stug door gaan. Ook bij ‘Hollands beste bloemstylist’ sloeg 
ik de bloembak helemaal mis. Mijn geringe passie voor bloemen 
was waarschijnlijk de oorzaak van deze miskleun. Dat blijkt al 
uit het feit dat ik slechts zelden een bloemetje mee naar huis 
neem, terwijl mijn vrouw daar gek op is. Groot verbeterpunt 
dus. En dan nog ‘Holland’s next top model’. Een aantal bloed-
mooie meisjes is in de weer om als laatste en allermooiste over 
te blijven.  Voor de afvallers heet het program ‘Holland nekt top 
model’. En omdat in deze race mijn gedachten al bij voorbaat 
uitgingen naar een ‘licht-Aziatische’ schoonheid uit bijvoorbeeld 
Syrië, had ik geen schijn van kans.  Het enige succes dat ik ooit 
behaalde bij een afvalrace was bij de Weight Watchers, en dat is 
inmiddels weer hard aangekomen.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er weer een nieuwe 
ratrace op het verlanglijstje van de commerciëlen staat. En als 
maatschappelijk verantwoord burger dicht ik me nu alle kansen 
toe.  De naam ervan moet ik nog even geheim houden. Het 
heeft iets te maken met bijbaantjes. De deelnemers  -zorgvuldig 
geselecteerd uit de ‘witteboordenkliek’- krijgen de opdracht om 
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binnen een half jaar zoveel mogelijk bijbaantjes te vergaren. Elke 
week wordt de stand bijgehouden en hij/zij die de minste com-
missariaten heeft, valt tussentijds af. Op het eind van de reeks 
uitzendingen blijft er zoals altijd één over. Deze kan uitzien naar 
de mooiste symbolische prijs die er te bedenken valt: het ere-
lidmaatschap van de VVD. En dan nog even dit. De kandidaten 
moeten kunnen bewijzen dat zij ook een hoofdbaan hebben, 
anders is er –uiteraard– geen sprake van bijbaantjes. Bij gelijke 
stand beslist het aantal gevulde zakken, lees poen. De organisa-
tie komt de bijverdieners tegemoet door garant te staan dat zij 
bij ernstig tekort schieten nooit hoofdelijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Zij die twijfelen aan hun kennis en vaardigheden 
kunnen zich vervoegen bij de dienstdoende omroep die geheel 
belangeloos een externe adviseur ter beschikking stelt: ex-sena-
tor Loek Hermans.
Jan

ADVENTSTIJD - OECUMENISCH 
AVONDGEBED

In de tijd van advent zijn op vier plaatsen bijeenkomsten met 
gebed, zang en meditatie. Het verbindende thema is “Vredes-
verbond - vergeten? - ziet - Immanuel”. Rooms-katholieke en 
protestantse kerken in onze regio bieden plaats aan iedereen 
die aan deze gebedsbijeenkomsten wil deelnemen.
Elk jaar komen mensen in gebedsbijeenkomsten bijeen om de 
adventstijd te beleven. In deze diensten volgen we de traditie 
van de avondvesper bij de overgang van de dag naar de avond. 
De lezingen uit het oude testament zijn verbonden met psalmen. 
Hieruit zijn kernwoorden ontleend. Hierop volgt een korte me-
ditatie. Zangkoren en cantorijen hebben weer hun medewer-
king toegezegd als ondersteuning van de prachtige adventslie-
deren die we tezamen zingen.  De volgende koren werken mee: 
Cantorij Lage Zwaluwe, Cantorij Terheijden, Gummaruskoor 
Wagenberg en  Dameskoor Blasius Made. De voorgangers zijn 
mw. Wietske Brenters, p.w. mw. Nellie van der Made, p.w. hr. 
Han Gep-paart, ds. Bert Fockens. De samenkomsten vinden al-
len plaats op een woensdagavond: 2 december de Protestant-
se Kerk in Hooge Zwaluwe, 9 december het Witte Kerkje in 
Terheijden, 16 december de H. Gummaruskerk in Wagenberg 
en 23 december de H. Bernarduskerk in Made.  Al deze vesper-
diensten beginnen om 19.00 uur en eindigen om ca. 19.45 uur. 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de momenten 
van gebeden, stilte en bezinning, koor- en samenzang. 
Herman Nierse, werkgroep oecumenisch avondgebed.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 21 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
- Hoogfeest van Christus Koning.  Voorganger Mevr. A. Schoen-
makers - Anthony Singers.
Maandag 23 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 28 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering - Caeciliafeest 
Extra collecte voor de koren.  Voorganger pastor J. Paes - He-
renkoor.
Zondag 29 nov. 13.30 uur: Doopviering voor Elena de Bruijn.
Maandag 30 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.

Hartverwarmend afscheid, bedankt!
Heel graag wil ik iedereen bedanken die mij een hartverwar-
mend afscheid heeft gegeven. Het waren prachtige vieringen in 
de drie kerken waarin ik afscheid heb genomen van de Vijf Heili-
ge Parochie, de parochie waar ik 6 jaar heb mogen werken, jaren 
waarin ik lief en leed met u heb mogen delen. In deze jaren heb 
ik met velen van u mogen samenwerken om ons geloof handen 
en voeten te geven. Ik ben u  dankbaar voor deze jaren van sa-
menwerking, van uw inzet voor deze geloofsgemeenschap, voor 
het samen dragen van onze zorgen. Toen enkele maanden gele-
den bekend gemaakt werd dat ik op verzoek van de bisschop 
naar andere parochies zou gaan, kwam dat nieuws bij u als een 
grote verrassing. Ik merkte uit de reacties van velen dat u het 
betreurt dat ik weg ga. Het afscheid nemen ging dan ook gepaard 
met een lach en een traan. Een mens hecht zich aan een andere 
mens. Dat is bij mij ook het geval. Ik ben ook een gewone mens. 
Velen hebben mij heel lieve en lovende woorden gezegd, om er 
stil van te worden. Het ontroerde mij, maar ook sterkt het me 
om mijn taak als priester, als pastoor, om mijn dienstwerk  op 
een andere plek in het bisdom voort te zetten. Dank voor al 
die lieve woorden, voor de kaarten, e-mails, geschenken, dank 
voor de verzorging van de mooie afscheidsvieringen in Wagen-
berg, Terheijden en Made.  Een grote verrassing was het dat bij 
mijn laatste viering alle misdienaars betrokken waren. Prachtig! 
In het bijzonder ook dank aan de leden van het parochiebestuur, 
Jolanda en Han met wie ik in deze jaren zo prettig heb samen-
gewerkt.  Het ga u allen goed, bid voor mij.  Als u dit leest ben ik 
inmiddels verhuisd. Mijn nieuwe adres is Raadhuisstraat 4, 5131 
AM Alphen. Ik zal ook voor u bidden. Pastoor Jos Demmers.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 22 november 2015. Zondag van de Voleinding, 
10.00 uur:  ds. E. Fockens. Met medewerking van de cantorij on-
der leiding van Mariëtte Verkerk. Diaconiecollecte: PKN - Pasto-
raat. Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 29 november 2015. Eerste zondag van de Ad-
vent, 10.00 uur: mw. ds. H. ten Thije uit Breda. Diaconiecollecte: 
PKN - Missionair werk. Locatie: het Witte Kerkje

 

 TE KOOP: 
4 winterbanden 

op originele Audi 
velg voor Audi 

A6, maat 
225/55R16.  

Prijs € 400,-.  
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Suzuki Swift, maat 
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Bezorgklacht: liesbeth@rondomdetoren.nl of 076 5932137

Post it inleveren: liesbeth@rondomdetoren.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.politie.nl 
Wijkagent  Arjan van Tricht & David Neumann 
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: 25-11-2015/Grijs: 02-12-2015
                     Wagenberg           Groen: 27-11-2015/Grijs: 04-12-2015
Ophalen oud papier  12-12-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 09-12-2015     
     Wagenberg: 11-12-2015

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
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 25-11-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 25-11-15 (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: Bakkerij Léon van Dongen,  
            Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg

 

December Feestmaand bij “Ons Thuis” 
 
 

9  December fashion en lifestyle event 
11  December wintergarden evening 
13  December Spraakvermaak 
18  December kerst borrelen 
25 en 26 december kerstdiner, reserveer op tijd 
27  December Spraakvermaak a Go-Go 
28 t/m 1 januari gesloten 
3  Januari Nieuwjaarsduik 

 
  Info of reserveren via: www.cafeonsthuis.nl – info@cafeonsthuis.nl of 076-5931600 

 

 

 


