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OPROEPEN

BENEFIETDINER  TERHEIJDEN  TEGEN 
KANKER

Het motto van team “Terheijden tegen kanker” is: Iedereen ver-
dient een morgen.
We kennen allemaal wel iemand, een vriend, familielid of een 
goede kennis, die te maken heeft of heeft gehad met deze vre-
selijke ziekte. Zij leveren allemaal een uitzonderlijke prestatie in 
het gevecht tegen deze ongeremde lichaamscellen die je lichaam 
aanvallen. De artsen spelen hierbij ook een belangrijke rol door 
veel onderzoek te doen, maar onderzoek kost geld. Daarom 
gaan wij op 1 juni wandelend en op 2 juni fietsend de uitda-
ging aan om de Alpe d’Huez te bedwingen.  Als teamlid hebben 
we onze eigen redenen waarom wij meedoen. Ieder heeft voor 
zichzelf een doel gesteld, drie of vier keer die berg op of mis-
schien wel 6 zes keer. De trainingen verlopen voorspoedig en er 
zijn al vele kilometers gemaakt. 
Gaat u de uitdaging aan door dit fantastische team daarin te 
steunen? Op vrijdag 18 maart organiseert restaurant Ripasso 
samen met team “Terheijden tegen kanker” een benefietdiner. 
De opbrengst komt ten goede van het KWF kankerfonds.
U kunt samen met familie en vrienden genieten van een heerlijk 
4-gangendiner. Dus twee vliegen in één klap:  Een gezellig avond-
je uit en u steunt het goede doel. 
Wij,  het team “Terheijden tegen kanker” en het team van res-
taurant Ripasso,  zien u dan ook graag op vrijdag 18 maart.
IEDEREEN  VERDIENT EEN MORGEN!

START COLLECTEWEEK REUMAFONDS

Het Reumafonds start binnenkort 
met de jaarlijkse, landelijke collec-
te. In de week van 21 t/m 26 maart 
2016 gaan ruim 60.000 vrijwilligers 

langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van reu-
ma, zoals artrose. 
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrij-
pende aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. On-
derzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. 
Daarom is uw bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, bei-
de onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma 
is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, 
gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit be-
tekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen 
met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, 
en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en 
kan jong en oud overkomen. 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu 
en een leven zonder reuma in de toekomst. We geven voor-
lichting en financieren veel onderzoek naar betere behandel-
methoden. We komen op voor de belangen van mensen met 
reuma en we financieren activiteiten van reumapatiënten-
verenigingen. Ook investeert het Reumafonds veel geld in 
het vinden van de oorzaken van reuma. Alleen wetenschap-
pelijk onderzoek brengt ons dichter bij een wereld zon-
der reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.  
Rekeningnummer NL86RABO12.30.40.000,  Amsterdam. 
Meer info: www.reumafonds.nl

OUDE ELEKTRONICA IN HUIS? LAAT HET 
OPHALEN!
De e-waste race gestart op De Zeggewijzer

Er wordt veel te weinig afge-
dankte elektronische appara-
tuur ingeleverd voor recycling. 

Deze e-waste moet ingezameld worden en op de juiste ma-
nier worden verwerkt. Om leerlingen in het basisonderwijs hier 
meer over te leren is de e-waste race gestart. Maandag 29 fe-
bruari was de officiële kick off op basisschool De Zeggewijzer 
met een gastles voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Het 
project houdt in dat de leerlingen kleine elektronische appara-
ten ophalen en verzamelen. Meerdere scholen in de regio doen 
mee en de school met de meeste punten wint een fantastische 
schoolreis voor de hele klas!
Recyclen; een bijdrage aan het milieu
Op dit moment wordt in Nederland maar liefst tweederde van 
de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Dit is 
echte ‘waste’ want het zit vol met waardevolle materialen. Dat 
moet en kan anders; daarom is de e-waste race een geweldig 
initiatief! De race is gestart op 7 maart en duurt tot 1 april. Het 
is een project waarbij elektronisch afval wordt ingezameld door 
leerlingen van basisscholen uit de regio. 
Gastles 

De organisatoren van 
de race gaven op maan-
dag 29 februari een 
gastles op De Zegge-
wijzer. De leerlingen 
leerden wat e-waste is, 
hoe belangrijk recyclen 
is en wat de invloed is 
op het milieu. Naast 
bewustmaking van het 

e-wasteprobleem, leerden de leerlingen dat ze er zelf ook iets 
aan kunnen doen: deelnemen aan de e-waste race!
De e-waste race
Naast dat duurzaamheid een belangrijk leerpunt is van de or-
ganisatie hebben ze de leerlingen warm gemaakt voor het wed-
strijdelement. De e-waste race is een wedstrijd tussen scholen 
in de regio waarbij zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen 
uit de buurt wordt opgehaald. De Zeggewijzer scoort punten 
met het inzamelen en die worden op de site van de organisatie 
bijgehouden. Over een paar weken wordt de winnaar bekend 
gemaakt en deze klas wint een schoolreis! 
Het inzamelen is goed gestart

Elektronisch afval, alle ap-
paraten met een stekker of 
een plek voor een batterij 
die het niet meer doen, mo-
gen de leerlingen inzamelen. 
Inmiddels hebben ze thuis 
al gespeurd naar een kapot-
te printer of laptop, oude 
spelcomputer of dvd-speler. 
Maar het belangrijkste is dat 
ze aan de slag gaan in de wijk 
om daar materialen in te za-
melen. En dat zijn ze momen-
teel vol enthousiasme aan 
het doen en het gaat heel erg 
goed! De hal van de school 
wordt dagelijks gevuld met 
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oude tv’s, computers, strijkijzers, mobiele telefoons etcetera. De 
leerlingen hebben de smaak te pakken en zijn super gemoti-
veerd om nog meer op te halen!
Oude elektronica in huis? 
Om het voor de inwoners van Terheijden zo makkelijk moge-
lijk te maken kan e-waste worden aangemeld via de site www.
ewasterace.nl. De leerlingen komen graag de spullen bij u thuis 
ophalen op het door u gewenste tijdstip! Doet u mee en meldt 
u e-waste aan via de site?

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

VIP is onderdeel van Stich-
ting Welzijn en Ondersteu-
ning (SWO) en een centrale 

plek voor vrijwilligers.  Wij adviseren en bemiddelen naar een 
passende vrijwilligersfunctie. Kijk eens op onze website www.
swodrimmelen.nl/vip voor meer informatie en de vacaturebank. 
U kunt contact met ons opnemen via de mail:  VIP@swodrim-
melen.nl of per telefoon 0162 - 451894. Bezoek ons ook eens 
op Facebook VIP Vrijwilligers informatie punt Drimmelen!
Gastvrouw restaurant (3545)
Heb je altijd al in een restaurant willen werken? Dan ligt hier 
je kans. Bij  Antoniusabt help je als restaurantmedewerker met  
van alles mee: tafels gezellig dekken, bewoners ontvangen en ge-
zelschap bieden, eten uitserveren en opruimen. 
Gezelschap voor een man (3542)
Houd je van bezoekjes brengen en wil je daar graag iemand bij 
helpen? Een meneer van 77 jaar uit Wagenberg kan niet alleen 
thuis zijn, hij heeft hartklachten en valt met enige regelmaat. Hij 
heeft veel belangstelling voor politiek, sport/zwemmen. Omdat 
hij niet alleen kan zijn, kan zijn vrouw nooit weg. Wie wil haar 
ontlasten en hem gezelschap houden?
Activiteiten doen met mannen LVG (3539) 
Ben je iemand die goed in staat is om leuke dingen te doen in 
de vrije tijd? Bij Sovak wonen mannen die heel graag ‘vrijetijds-
activiteiten’ willen doen, maar dit niet zelfstandig kunnen.  Voor-
beelden zijn: naar de bieb gaan, stukje wandelen, op visite gaan. 
LVG staat voor licht verstandelijk gehandicapt.
Winkel coach (3538)
Wie houdt er nou niet van winkelen? Ook de bewoners van 
Sovak houden van winkelen. Een vrouwelijke bewoonster van 
hoger niveau is op zoek naar een vriendelijke dame die haar 
hierbij wil begeleiden. 
Individuele begeleider hardlopen (3537)
Is hardlopen jouw sport? Vind je het leuk dit te leren en te coa-
chen aan een jongen van 15 jaar van Sovak  met een verstandelij-
ke beperking? Hij wil graag 1 x per week trainen voor de Singel-
loop. Ook helpt hardlopen hem zijn concentratie te verbeteren 
en heeft het hardlopen een positief effect op zijn ‘druk zijn’.
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UITGAAN

THROWBACK  THURSDAY: 
HOE BEGON HET ALLEMAAL?
Nootdkreet 11 jaar

In het koude voorjaar van 2005 besloten Jan Daas en Chrisjan 
Geppaart de actieve jeugd van Harmonie Terheijden aan te 
schrijven om een enthousiaste jeugdkapel te vormen. Op 20 
maart 2005 werd de eerste repetitie georganiseerd in Café 
De Harmonie, een locatie die tot op heden nog steeds het 
‘thuis’ van Nootdkreet is. Goed, de muzikanten waren gevon-
den, maar zonder muzikale hulp zouden zij nooit uitgroeien 
tot het niveau waar zij zich nu bevinden. Maar liefst 10 jaar 
lang heeft Nootdkreet onder leiding van Ad van Groesen tal 
van nummers ingestudeerd voor de vele optredens. Het was 
dan ook een schok toen Ad vorig jaar aangaf dat hij zijn baton 
(voor de amuzikale medemens: dirigeerstokje) aan de wilgen 
zou hangen. Gelukkig hebben we dit jaar een goede vervan-
ger gevonden binnen onze eigen band, Dirk van Oosterbosch. 
En nu?
Blaaskapel Nootdkreet zal op zondag 20 maart de carnavaleske 
leeftijd van 11 jaar bereiken. Om dit samen met alle inwoners 
van Terheijden en omstreken 
te vieren zullen wij op zater-
dag 19 maart een spetterend 
feest organiseren: Nootdkreet 
NEON Party!
Vanaf 20.30 uur zullen diver-
se kapellen de zaal van Café 
De Harmonie goed opwar-
men voor het knalfeest. Rond 
een uurtje of 23.30 uur zal de 
live-muziek plaatsmaken voor 
de elektronische klanken van 
een DJ.
Heb jij ook nog geen plannen 
voor deze zaterdag? Kom ge-
zellig met ons een biertje doen 
en proosten op ons 11-jarig bestaan!
 
WEST-BRABANTSE MOLENDAG IN EN 
ROND MOLEN DE  AREND

Op zondag 20 maart van 11.00 tot 
17.00 uur is het weer zover.  Voor mo-
lenaars en andere molenliefhebbers 
gaan de deuren weer open voor de 
25e West-Brabantse Molendag. De 
laatste jaren zijn er in West-Brabant 
belangrijke ontwikkelingen geweest 

op het gebied van molenbehoud. Molens zijn gerestaureerd of 
worden op dit moment gerestaureerd. Op dit moment telt het 
westelijk deel van de provincie 28 molens, die bijna allemaal 
maalvaardig zijn. Ook de molen De Arend opent gaarne zijn 
deuren voor jong en oud om u op de hoogte te brengen van 
de vele ontwikkelingen die in gang gezet zijn door de nieuwe 
Stichting Molen De Arend (www.stichtingmolendearend). Deze 
stichting heeft in september 2015 de molen overgenomen van 
de gemeente Drimmelen. De molen De Arend staat aan het 
begin van een restauratie die reeds begonnen is met het laten 
vernieuwen van het bovenwiel om de molensteen via de wieken 
de laten draaien. Later volgt ook nog een vernieuwing van het 

voegwerk aan de buitengevel van de molen.  Via de website kunt 
u de activiteiten rond de renovatie/restauratie volgen. Hoewel 
de molen op dit moment niet via windkracht kan draaien is een 
windstille molen ook van binnen nog bewonderingswaardig en 
leuk om te zien. Om de molen heen worden tal van activiteiten 
georganiseerd die voor jong en oud leuk en ontspannend zijn. Er 
worden lekkere crêpes gemaakt. Er kan kaas en zuivel geproefd 
worden met of zonder een drankje erbij. Kinderen kunnen 
leren hoe zij zelf meel kunnen maken en prachtig geschminkt 
worden. Daarnaast zijn uiteraard de bakproducten van de mo-
len te koop en andere producten die gezond zijn voor lichaam 
en geest.  Tijdens deze dag kunt u ook vriend/donateur van de 
molen worden. Want de molen De Arend is van en voor 
de inwoners van Terheijden een eer om te hebben en 
te onderhouden. Het nieuwe stichtingsbestuur wil zich graag 
presenteren, met u kennismaken en uw ideeën horen hoe de 
molen een prachtige plek kan houden in ons dorp en omgeving. 
U bent van harte uitgenodigd.

FOTO-EXPOSITIE DOOR DINASA

Tijdens het paasweekend,  op 27 en 28 maart, organiseert de 
Wagenbergse fotoclub Dinasa haar jaarlijkse expositie. Er zul-
len zo’n 120 foto’s te zien zijn, gemaakt door de leden van Di-
nasa. 
Dinasa is opgericht in april 1982 en aangesloten bij de Fotobond 
“Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie”. Tijdens de maan-
delijkse clubavonden worden eigen foto’s besproken en is er 
ruimte voor instructie door middel van lezingen of videopresen-
taties. Naast de clubavonden worden er werkavonden georga-
niseerd om technische vaardigheden verder te ontwikkelen en 
fototochten waarbij de leden gezamenlijk op pad gaan om foto’s 
te maken. Inlichtingen over Dinasa zijn te verkrijgen via
fcdinasa@casema.nl.
De expositie locatie is Bij Bas (voorheen Nicortiny), Dorps-
straat 26 te  Wagenberg.  Openingstijden: 27 en 28 maart van 
11.00 uur tot 17.00 uur.  U bent van harte welkom. 

 

FOTO  EXPOSITIE 

 
Foto: Dam Fievet 

 

Nicortiny, Dorpsstraat 26  
Wagenberg 

 
1e en 2e paasdag (27/28 maart 2016) van 11 tot 17 uur. 
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Reimus Makelaardij & Hypotheken – Hoofdstraat 35 – 4844 CA - TERHEIJDEN 
www.reimus-makelaardij.nl – 076 593 3134 – info@reimus-makelaardij.nl 

 

 

D E E L N E M E R S   
O P E N  H U I Z E N  R O U T E   
2  a p r i l  v a n  1 1 . 0 0  t o t  1 5 . 0 0  U U R  

 
 
 
 
 
 

Polderstraat 57 
Terheijden 

€ 179.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Morgenstond 4 
Hooge Zwaluwe 

             € 189.000,- k.k. 
 
 
 
 
 
 

 
Markstraat 32 

Terheijden 
€ 189.500,- k.k. 

 
 

 
 
 
 

                
             Vierhoven 25 

Terheijden 
€ 210.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 

Zeggelaan 53 
Terheijden 

€ 210.000,- k.k. 
 
 
 
 
 
 

                
               Polanenstraat 9 

Terheijden 
               € 214.000,- k.k. 

 
 
 
 
    
              
 
                Abtslaan 32 

Terheijden 
              € 219.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 

 
                
              Biezelaar 45 

Terheijden 
€ 249.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 

 
Huijgenstraat 15 

Terheijden 
€ 274.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 
 

Burg. Vlaklaan 1 
Hooge Zwaluwe 
€ 329.000,- k.k. 

 
 
 
 
 

 
 

Iepenlaan 31 
Made 

€ 349.000,- 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdijk 2 
Hooge Zwaluwe 
€ 350.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 
 

Waterbies 2 
Terheijden 

€ 424.000,- k.k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlasweel 58 
Terheijden 

€ 535.000,- k.k. 
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DORPSQUIZ

Wie verslaat het team “Lodewikus 2” dat vorig jaar de felbegeer-
de beker mee naar huis nam? Op zaterdag 9 april a.s. organi-
seert Heemkundekring de Vlasselt weer de jaarlijkse dorpsquiz. 
We beginnen om 20.00 uur, dit keer bij Bax-Lievens in de schuur.
Opgeven voor 2 april 2016 bij Jeanne en Nico Haasdijk, 076-
5931073 met vermelding van de naam van het team dat uit 
maximaal 5 personen mag bestaan. Mailen mag ook: nicohaas-
dijk@gmailcom.  Wees er snel bij, want vol is vol.
Heemkundekring de  Vlasselt.

10e TOV OLDTIMERWEEKEND

Op 16 en 17 april wordt alweer voor de tiende keer het Oldti-
merweekend georganiseerd aan het Munnikenhof in  Terheijden. 
Iedereen met een oldtimer voertuig, of dit nu een trekker is, 
een woonwagen, auto, vrachtwagen, legervoertuig, motor, brom-
mer of fiets, is van harte welkom. Op de zaterdagmiddag wordt 
er gestart met een leuke toertocht voor de tractoren.  Het 
vertrek is omstreeks 14.15 uur; wanneer men terug is zal er 
een zogenaamde “kaaie”trek plaats vinden. Om 19.00 uur nodi-
gen wij clubs/vriendengroepen/verenigingen etc. uit Terheijden 
en omstreken graag uit om te strijden voor de glorieuze titel 
“Sterkste club van Terheijden en omstreken”.  Wat moet je hier-
voor doen?  Trommel 5 sterke mensen op en geef je groep van 5 
een ludieke naam. Geef je op vóór 11 april 2016!! via een privé 
bericht op onze facebookpagina of info@tovterheijden.nl. Daar-
na zal aansluitend de feestavond plaatsvinden met de bekende 
coverband “Van Brenghe”. Op zondag zullen de oldtimers te be-
zichtigen zijn, is er een demoveld waar men kan ploegen enz., 
de brandweer geeft een demonstratie en men kan de omgeving 
bekijken door een rondje mee te vliegen met een helikopter. 
Wij hebben ook aan de kleintjes gedacht: zo is er een kinder-

Verhuur van Kantoorruimte, Dagkantoor, 
Flexwerkplekken, Vergaderruimte, 

Groot- en kleinschalige opslag.
  Bredaseweg 8
  4844 CL  TERHEIJDEN
  T: 31(0) 76-3033544
  E: info@markoever.nl



7

hoek met een springkussen, schminken en pony rijden. Tevens 
willen wij alle bijzondere voorwerpen die we de afgelopen 10 
jaar op onze show hebben gehad weer bij elkaar brengen.
De toegang en het parkeren is gratis. Inlichtingen en opgave via 
onze site www.tovterheijden.nl, info@tovterheijden.nl of onze 
facebookpagina:  TOV Terheijdense oldtimer vrienden.  Wij hou-
den u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over ons 
evenement op onze facebookpagina, en wij hopen jullie weer in 
grote getalen te mogen ontvangen.
Groeten en tot ziens op 16 en 17 april, Bestuur Terheijdense 
Oldtimer Vrienden.

THEECONCERT  WITTE  KERKJE 
Varietas bezingt  hartverwarmende,  maar ‘Tragische 
Liefde’ i.s.m. het blokfluitkwartet Crêpe Padoek 

Het laatste concert van de 40ste serie theeconcerten zal op zon-
dag 20 maart om 15.30 uur plaatsvinden in het prachtige  Wit-
te Kerkje van  Terheijden. 
Heel vreemd lijkt het om ‘Tragische Liefde’ als feestelijke afslui-
ting van een jubileumjaar te programmeren. Het koor Varietas 
uit Breda dat deze tragische liefde bezingt is echter speciaal uit-
genodigd omdat Jaap Kaasschieter daarin al 29 jaar met veel ple-
zier meezingt. Jaap is namelijk een van de initiatiefnemers van de 
theeconcertseries en ook al die 40 jaar be-
trokken bij de organisatie ervan. Zo wordt 
de afsluiting dan in ieder geval voor hem een 
‘speciaal feestje’,  al worden er droevige ge-
beurtenissen bezongen. U/jij bent ook voor 
dit feestje uitgenodigd!
Het koor
Kamerkoor Varietas uit Breda brengt een gevarieerd repertoire 
van renaissance- en barokmuziek (1500-1650), met daarnaast 
uitstapjes naar modernere stukken.  Muziek uit de late renais-
sance en vroegbarok van Luca Marenzio (1553-1599) en Claudio 
Monteverdi (1567-1643) zal in  Terheijden gezongen worden. In 
de madrigalen geven de door de componisten gebruikte teksten 
veel aanleiding voor prachtige klankschilderingen, die recht uit 
het hart van de componisten lijken te komen.
Onder de bezielende leiding van dirigent Hubert Koniuszek 
probeert het koor bij het uitvoeren van oude muziek zo dicht 
mogelijk bij de bron te blijven.
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RONDOM DE  TAFEL

Blokfluit-ensemble
Het blokfluit-ensemble Crêpe Padoek bestaat ongeveer 30 jaar 
en de laatste twintig jaar maken daar dezelfde musici deel van 
uit: Kees Schrauwen, Maartje Knoop, Sylvia van Zetten en Ad 
Mol. Deze enthousiaste en ervaren musici zoeken nog steeds 
nieuwe uitdagingen en deze keer spelen ze dan samen met Ka-
merkoor  Varietas.
Crêpe Padoek speelt een renaissance-compositie van J. des Prez 
en ook werken van o.a.  Vivaldi, J.S. Bach,  Arvo Pärt en S. Sieg 
uit latere tijd.
Zeer welkom!! Reserveren mogelijk!
Datum: zondag 20 maart 2016.  Aanvang: 15:30 uur. Locatie: Wit-
te Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: € 6,-; kinderen t/m 
12 jaar gratis. Reserveren en informatie bij de Stg. Theeconcer-
ten Witte Kerkje Terheijden: e-mail: theeconcerten.wittekerk-
je@ziggo.nl  Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter 076-593 1177.

VINCENT  VAN GOGH IN HET  WITTE 
KERKJE

Op zondag 17 april 2016 om 
15.00 uur organiseert de Stich-
ting Exploitatie Witte Kerkje 
Terheijden samen met de Stich-
ting Vrienden van het Witte 
Kerkje een bijzonder evene-
ment over Vincent van Goch 
met een sfeervolle muzikale 
omlijsting.
Vincent van Gogh - Uit de 
verf is een levendige voor-
dracht uit brieven van Vincent 
van Gogh, omlijst met verras-
sende harpmuziek en prachtige 
schilderijen van Van Gogh via 
de beamer. U hoort  Vincent als 

het ware zelf aan het woord, want het gedachteleven van deze 
beroemde -maar onbegrepen- schilder komt in de voorstelling 
goed  “uit de verf”.
Robert la Boresa, voordrachtskunstenaar, zal op een bijzon-
dere manier vertellen.
Regina Ederveen, een bekende harpiste, zal tussen de verha-
len door prachtige muziek vertolken.
Tevens zullen we deze middag uitleggen welke plannen we heb-
ben met het kerkje voor de toekomst, op korte en lange termijn. 
Dit is voor alle dorpsbewoners van belang. Daarom nodigen we 
iedereen van harte uit om die zondagmiddag te komen luisteren 
en genieten.  We verwachten veel belangstelling voor deze mid-
dag en raden u aan tijdig te reserveren. Kaarten à € 10,- kunt 
u bestellen via info@wittekerkjeterheijden.nl of 06-27021028; 
Vrienden van het Witte Kerkje ontvangen € 5,- korting. U be-
taalt op 17 april bij de ingang.
Let u op de verdere publicaties in o.a. Rondom de Toren.

40 JAAR RIJN HUIJBREGTS  WONING-
INRICHTING IN MADE

Rondom de tafel zit ik met Pierre Huijbregts, een van de drijven-
de krachten van Rijn Huijbregts Woninginrichting in Made.  
Aanleiding voor het gesprek is het komende 40-jarig jubileum 
van het bedrijf. Pierre vertelt: “1976 is het oprichtingsjaar van 
Rijn Huijbregts  Woninginrichting in de Kloosterstraat te Made.”  

Toen door vader Rijn en Mien-
tje, de moeder van de drie 
broers die na de overname in 
1992 het bedrijf runnen. Ove-
rigens zijn zij drieën wel vanaf 
het begin bij het bedrijf betrok-
ken en is het vak met de pap-
lepel ingegoten. Henk, Pierre 
en Marcel zijn tesamen met 4 

collega’s dagelijks bezig met dit puur familiebedrijf. Overigens 
niet alleen in de 2.500 m2 grote toonzaal, maar ook op de baan 
op weg naar klanten. 
Het bedrijf begon, op de hui-
dige locatie, met een toonzaal 
van ca. 200 m2 bvo. Het assor-
timent van toen was het zelfde 
als nu: vloerbedekking/stoffeer-
derij, meubels en slaapkamers. 
Het behoeft geen toelichting 
dat dit een beetje te krap was. 
Tijdens zeker 8 verbouwingen 
in de afgelopen 40 jaar is de toonzaal gegroeid tot de huidige 
2.500 m2 en met de magazijnen en het ontwerpatelier beslaat 
Rijn Huijbregts  Woninginrichting momenteel 3.500 m2 bvo. 
Pierre:  “Het assortiment is eigenlijk nauwelijks gewijzigd, na-
tuurlijk wel verbreed en verdiept.” 
Jullie zijn een echt familiebedrijf, wat maakt jullie onderschei-
dend van jullie collega’s?  “We zijn dus echt een familiebedrijf, 
we hebben alles in eigen handen, de lijnen zijn kort.  We zijn ook 
geen lid van een inkoopcombinatie en zijn dus veel op beurzen. 
Het grote voordeel daarvan is dat we goedkoper kunnen inko-
pen en dus goedkoper zijn dan onze concurrenten (gemiddeld 
20% lager!!!). Ook zijn we daardoor in staat om trends in ons 
assortiment sneller van de beurs in onze toonzaal te kunnen 
laten zien. Een tweede wat ons onderscheidt van de collega’s is 
onze filosofie die verwoord is in een drietal statements: eerlijk 
vakmanschap, gedegen voorlichting en vakkundig advies. Natuur-
lijk zijn er andere bedrijven die dit ook stellen. Maar doordat we 
als bedrijf letterlijk en figuurlijk dicht bij onze klanten staan is 
het bij ons toch anders.” 
Zijn jullie een echt Mades be-
drijf? Pierre: “Ja en nee. On-
geveer 60% van onze klanten 
komt uit Made, maar 40% komt 
uit de regio en zelfs landelijk 
zijn wij actief.” Landelijk, met 
al die meubelboulevards? Hoe 
kan dat nou? Pierre:  “Heel sim-
pel: internet.  Wij hebben een groot aantal landelijke woonpro-
gramma’s met de betere merken.” Pierre zet de computer aan 
en typt een bekend meubelmerk in. “Ons bedrijf staat altijd met 
een link op de eerste pagina van het merk en dus is de weg altijd 
wel snel gevonden. Overigens hebben wij deze landelijke pro-
gramma’s allemaal in de toonzaal staan. De mensen kunnen dus 
ook daadwerkelijk zien wat ze willen kopen.” Hij voegt daaraan 
toe: “De mensen die bij ons komen kijken, kopen ook vaak, dus 
komen is kijken is kopen.” 
Dan dringt bij mij de vraag op: Ooit wel eens aan vertrek rich-
ting een meubelboulevard gedacht, Pierre? Het antwoord:  “Ja, in 
het verleden is men ook wel bij ons aan de deur geweest met de 
vraag of wij geen interesse hadden in een vestiging, bijvoorbeeld 
in Breda.  Wij hebben daar serieus naar gekeken, maar toch be-
sloten om hier te blijven. Op een dergelijke meubelboulevard 
ben je een onderdeel van een groter geheel, en kun je naar 
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ons inzicht je eigen “familie-ei” niet of moeilijk kwijt.  We zaten 
natuurlijk ook met het huidige pand, wat doe je daar mee.” Dan 
als een na laatste, wat brengt de toekomst? “Wij blijven zitten 
waar we zitten, wij houden hetzelfde assortiment, dezelfde lan-
delijke woonprogramma’s.  Wel gaan wij ons ook richten op het 
iets prijsvriendelijke segment. Geen discount, maar door onze 
inkoopkracht en persoonlijke inzet en betrokkenheid zullen wij 
nog meer dan nu, scherpe aanbiedingen laten zien. Maar nog wel 
steeds met de vertrouwde kwaliteit natuurlijk.” Dan als laatste 
het jubileum, hoe vieren jullie dat?  “Met open dagen, open dagen 
op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart. We zijn 
nu druk bezig met het aanbrengen van een nieuwe vloer in de 
toonzaal zodat ook dat pico bello is. 

Rijn Huijbregts Woninginrichting, in de personen van de 
broers Henk, Pierre en Marcel,  namens Rondom de  Toren wens 
ik dat jullie tot in lengte van dagen jullie slagzin eer aan doen en 
een goede verkoop natuurlijk tijdens jullie open dagen.
Paul ter Sluis

35 JAAR CANTORIJ  TERHEIJDEN

Rondom de tafel in het Witte Kerkje in Terheijden met 3 ju-
bilarissen en 1 dirigent van de cantorij Terheijden. Loes van 
Dordrecht, Jan Buys en Martin Rijpsma zijn er van het begin bij; 
Mariëtte  Verkerk, opvolgster van de dirigent van het eerste uur 
Agaath Kaasschieter, is de huidige dirigent. 
De eerste repetitie vond plaats op 4 oktober 1980 onder leiding 
van  Agaath Kaasschieter.  Vanaf 2000 dreigde er een stilte te 
ontstaan omdat  Agaath om gezondheidsredenen moest stop-
pen. Deze werd af en toe verbroken doordat een aantal can-
torij-zangers zich verenigden in een ‘gelegenheidskoor’.  Vanaf 
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COLUMN

TERUGBLIK

2010 ondersteunde de cantorij, nu onder leiding van Mariëtte 
Verkerk, de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Ter-
heijden en Wagenberg.  Al die jaren was Jaap Kaasschieter de 
vaste organist. 
Het feit dat de cantorij met haar gezangen deel uitmaakt van 
de liturgische dienst van de Protestantse Gemeente betekent 
overigens expliciet dat de cantorij geen optredens buiten de 
kerkdiensten verzorgt. De cantorij ondersteunt de kerkdienst 
ongeveer 8 tot 9 keer per jaar, vaak ook tijdens speciale dien-
sten als Pasen en Kerstmis.  Eén keer per jaar gebeurt dat in één 
van de twee oecumenische diensten in samenwerking met de 
rooms-katholieke kerk in  Terheijden. 
Momenteel maken 14 zangers en zangeressen deel uit van de 
cantorij, 4 heren en 10 dames. Het zijn allemaal geoefende zan-
gers: tenoren, alten, sopranen en bassen, die natuurlijk vooral 
religieuze liederen ten gehore brengen. Deze liederen zijn vaak 
klassiek maar er worden ook stukken van moderne componis-
ten gezongen. Wel dienen zij altijd aan te sluiten bij de liturgie. 
De komst van het Nieuwe Liedboek was ook uitdaging om an-
dere liederen te zingen.
De cantorij zingt het liefst vierstemmig, hetgeen wel een licht 
probleem oplevert in die zin dat met 14 zangers er altijd wel 
moet worden bekeken of er voldoende zangers beschikbaar zijn 
bij een dienst. Dit levert overigens meteen de oproep op van het 
kwartet geïnterviewden om meer leden voor de cantorij. Ieder-
een is welkom,  men moet natuurlijk wel aansluiting hebben bij 
het geloof en de ten uitvoer gebrachte liederen. Gegeven het 
feit dat er slechts 4 mannen in de cantorij zitten legt dat wel een 

extra druk op juist 
mannelijke zangers.
Het 35-jarige jubile-
um kent haar viering 
op 27 maart 2016 
met een combinatie 
van een kerkdienst 
en, na een kop koffie,  
het Jubileumconcert. 
Overigens wordt dit 
jubileum nu pas ge-
vierd omdat, door de 

operatie van de vaste organist (Jaap Kaasschieter) op het mo-
ment van het jubileum in oktober 2015,  men besloot tot uitstel. 
Nu moest er een datum worden gevonden waarop alle koorle-
den konden: 27 maart dus.  Tijdens het concert na de kerkdienst 
worden onder meer ten gehore gebracht: Gedeelte uit het Te 
Deum van Mozart, Duet uit de Parelvissers van Bizet, Lied 634: 
U zij de glorie, Lead me Lord van Wesley en Jesu, Meine Freude 
van Hammerschmidt. Om 10.00 uur begint de dienst, het con-
cert volgt en zal naar verwachting om 12.30 uur zijn afgelopen.
Namens Rondom de Toren wens ik de cantorij vele mooie ge-
zangen en een goede toekomst toe.
Paul ter Sluis

MENSONTEREND

Mensonterende beelden van vluchtelingen in Griekenland, Tur-
kije, maar ook in ons eigen land. En zeer bedenkelijke beel-
den over de ruil- en koehandel van elkaar met een grijnslach 
of kwinkslag begroetende bewindslieden uit alle delen van de 
Europese Unie. Handel om mensen. Niet een  “we zullen het 
samen wel eens oplossen” gedachte, maar achter de gemene 
lachjes zie je ze bedenken er zelf zoveel mogelijk voordeel eruit 
te halen.  Nee, de boycot van het recht op vrije meningsuiting via 
de pers laten we maar even voor wat het is. Het probleem met 
de Koerden,  niet over praten. Gevoeligheden zijn er nu toch 
niet!! Nee, dat de Turken al ettelijke miljoenen vluchtelingen op-
vangen die voor het grootste deel ook al een werkvergunning 
hebben,  dat er dat al tien keer meer zijn dan wij misschien, 
eventueel, wie weet, wel eens zouden willen opvangen in zowat 
heel Europa! Maar ook Turkije weet wat onderhandelen is: ge-
makkelijker een visum, nieuwe besprekingen over toetreding in 
de EU (praten kan nooit kwaad), zes miljard vergoeding voor 
wat  wij niet willen,  ik noem het een koopje.  Wat een vreselijk 
woord als het over mensen gaat.
Europa is zijn verleden wel heel snel vergeten, typisch genoeg 
het Duitsland van mevrouw Merkel niet.
Schaamrood.
Merijn.

ZEGGEWIJZER-DUO NAAR 
VOORLEESWEDSTRIJD
Voorleeskampioen regio Drimmelen is gekozen

Massaal deden de leerlingen 
uit groep 7 van basisschool De 
Zeggewijzer mee aan de voor-

rondes van De Nationale  Voorleeswedstrijd.  Inmiddels al de 
23e editie en nog steeds is het een spannende en leuke wed-
strijd. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mogelijk gemaakt 
door Stichting Lezen en wordt georganiseerd in samenwerking 
met de bibliotheken.
Om te bepalen wie de school mocht vertegenwoordigen tijdens 
de lokale voorrondes voor scholen uit de gemeente Drimmelen, 
vonden er eerst voorrondes plaats op De Zeggewijzer.  Vanuit 
de groep kwamen er veel aanmeldingen van leerlingen die heel 
graag mee wilden doen. 

De uitslag was bijzonder! De Zeggewijzer had dit jaar niet 1 
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Jaar  RIJN HUIJBREGTS en dat gaan we vieren met knallers 
van aanbiedingen!! U bent van harte welkom op onze open 
dagen. Vrijdag 18 zaterdag 19 en zondag 20 maart, onder  

genot van een hapje en een drankje!! 

Woonprogramma “Costa” 
Dressoir 198x85x48cm. Vanaf  935,00  

Bergkast 122x166x48cm. Vanaf  935,00  
Tafel Ximmen 240x100cm. Van 1187,00 voor 985,00  
(in vele maten, uitvoeringen en kleuren verkrijgbaar) 

Boxspring “Prestige “ 180x200cm. Elektrisch 
Deze luxe boxspringset is geheel van Nederlands fabricaat. Set bestaande 
uit: 1x Hoofdbord 2x Hoge Boxspring, 27 Cm. Voorzien van Bonellvering 

 2x Pocketveringsmatras voorzien van 7 comfortzones afgedekt met Com-
fortschuim. Leverbaar in Soft en Medium.  Hr  Split-Topper Hr 40, hoogte is 

7 Cm. L everbaar in Soft en Medium. 12x Fraaie Blokpoot. 
In vele stoffen verkrijgbaar. Nu met gratis draadloze afstandsbediening. 

2250,00 
2690,00 

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

      Bankstel  “Vienna”  
Keuze uit 5 verschillende armleggers, zithoogte-diepte, 

zitcomfort,  poot en stiknaden. In vele uitvoeringen,  
stoffen en leder verkrijgbaar. Uitvoering  zoals opstelling in  

Texas leder van 2452,00 voor 2190,00 

      Hoekbankstel  “Patio”  
Zoals op foto, elders 1199,00 Onze prijs 895,00  

(Laagste prijsgarantie) In vele stoffen leverbaar.  Als 
tweezitsbank vanaf 525,00 Driezitsbank vanaf 595,00  

895,00 
1199,00 

895,00 

GLX Relaxfauteuils, verkrijgbaar in small- medi-
um en large . Standaard topswing. Opties: Keuze uit 

verschillende voeten tegen meerprijs. In leder of 
stof.  Prijzen zoals afbeeldingen uitgevoerd in leder. 

995,00 

1249,00 1519,00 

QTM Relaxfauteuils, verkrijgbaar in small - medium en large . Opties: Stan-
daard topswing. Keuze uit  verschillende voeten tegen meerprijs. Elektrisch 
meerprijs 395,00 Elektrisch op accu meerprijs 395,+ 145,00 In leder of stof.  

Prijzen zoals afbeeldingen uitgevoerd in leder. 

 
Van 104,00 
Voor 89,00 

1250,00 
1664,00 

1370,00 
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VAN  ALLES  WAT

schoolkampioen, maar twee toppers die de school vertegen-
woordigden. Het was in al die jaren nog nooit eerder gebeurd 
dat een duo meedeed aan de voorleeswedstrijd.  De afgevaar-
digden waren Jesse Joosen en Thomas Buijs. Ze gingen op don-
derdag 3 maart in de Cour de leeswedstrijd aan met negen deel-
nemers uit de gemeente Drimmelen.
Helaas hebben de jongens niet gewonnen. Leerkracht Raymond 
vertelt:  “Thomas en Jesse hebben het hartstikke goed gedaan, ze 
hadden ook echt de lachers op de hand. Helaas besloot de jury 
anders. De klasgenoten hebben genoten en zijn trots op ze!”
En Jesse en Thomas? Die vertellen: “Het was een leuke ervaring 
om mee te maken. Helaas hebben we niet gewonnen, maar dat 
maakt niks uit want we zijn al trots dat we voorleeskampioen 
zijn van De Zeggewijzer.  We vonden het ook leuk dat we het 
eerste duo ooit waren dat meedeed aan de Nationale Voorlees-
wedstrijd.” 
De voorleeskampioen regio Drimmelen komt uit Lage Zwalu-
we.  Kyra, veel succes toegewenst bij de provinciale finale!

ZWERFVUILOPHAALDAG

Niet iedereen zal het opgeval-
len zijn, de smetvrezers onder 
u vast wel, maar de jaarlijkse 
Zwerfvuilophaaldag van Heem-
kundekring De  Vlasselt is weer 
voorbij. Met veel plezier en een 
nat pak zijn er door 15 vrijwilli-
gers ongeveer 24 vuilniszakken 

vol geraapt. Met als bijzonderheden, die we u niet willen onthou-
den:  Een 30 kilo zware betonnen parasolvoet, seniorenluiers, 
het dak van een konijnenhok en een zo goed als nieuw ombouw 
van een wc-reservoir.  Het neusje van de zalm was,  net als 
voorgaande jaren, en het meest gevonden: De plastic zakjes met 
al dan niet verse hondendrollen (de uitvinder van deze regel 
moet volgend jaar maar eens meelopen). Op de tweede plaats 
waren de lege halve literblikken bier met op de voet gevolgd de 
blikjes energiedrank. De lege zakken chips en de snoepwikkels 
scoorden ook goed. 
Maar dit alles zult u moeten missen in het straatbeeld van ons 
schone dorp. Chapeau voor onze vuilrapers, bedankt!
De hartelijke groeten van onze vuilrapers.

AANVANG  VAN HET 25e SEIZOEN 
MARKPONTJE

Tijdens de winterstop heeft een drietal schippers op Facebook 
een pontjespagina ingericht. Beslist de moeite waard om eens 
te bekijken. U kunt daarvoor terecht op https://facebook.com/
Mark.pontje.Terheijden. Natuurlijk zijn uw verhalen en foto’s 
van harte welkom. Zij verdienen een plaatsje op de Facebook-
pagina. Stuurt u ze naar mark.pontje.terheijden@gmail.com.
De winterperiode zit er op, we verwachten nu echt geen vorst 
meer.  We kijken uit naar een mooie zomer. De schippers van 
het  Terheijdense Markpontje zijn klaar voor een nieuw seizoen. 
De roosteruren voor de eerste weken zijn verdeeld.
Nog even en het vijfentwintigste seizoen van het Markpontje 
gaat starten. Zaterdag 26 maart 2016, paaszaterdag, is het 
dan weer zover. Ook dit seizoen vaart het pontje dagelijks tot 
18.00 uur. De begintijden verschillen per seizoendeel.  Tien mi-
nuten voor het einde van de vaartijd is de laatste afvaart vanuit 
Terheijden, daarna staat de bel uit. Houdt u daar a.u.b. rekening 

mee.  We hebben dit jaar drie periodes:
Voorseizoen: van 26 maart t/m 15 april
Op werkdagen van 07.30 – 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur, en van 15.00 – 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur; zater-
dag en zon- en feestdagen van 12.00 – 18.00 uur, laatste afvaart 
om 17.50 uur.
Hoogseizoen: van 16 april t/m 18 september
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur, en van 11.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur; zater-
dag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, laatste afvaart 
om 17.50 uur.
Naseizoen: van 19 september t/m 30 oktober
Op werkdagen van 07.30 – 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur, en van 15.00 – 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur; zater-
dag en zon- en feestdagen van 12.00 – 18.00 uur, laatste afvaart 
om 17.50 uur.
U wordt, ruim voor de nieuwe periode aanbreekt, bij het Mark-
pontje steeds geïnformeerd.

Tarieven 
De tarieven zijn voor het seizoen 2016 ongewijzigd: van 5 jaar 
tot 12 jaar met of zonder fiets € 0,50;  vanaf 12 jaar met of zon-
der fiets € 1,-;  scholieren:  abonnement geldig op werkdagen, 
per maand € 7,50; woon/werkverkeer: abonnement geldig op 
werkdagen, per maand € 12,50.  Natuurlijk gaan de april-abon-
nementen al op dinsdag 29 maart in; ook dat is traditie.
Misschien ten overvloede: We mogen alleen elektrisch aange-
dreven fietsen en scootmobielen meenemen. Fietsen, aangedre-
ven met motoren op vloeibare brandstof zijn niet toegestaan.
Indien u extra informatie wil, bijvoorbeeld over het overzet-
ten van een groep buiten de reguliere tijden, dan kan dat bij de 
heer D. Recter, voorzitter, telefoon 076-5933633, email recter@
gmail.com; de heer J. Franken, secretaris, telefoon 06-54690703; 
email j.j.franken@ziggo.nl;  de heer J. Hoondert, penningmeester, 
telefoon 076-5931686; email hoondert@ziggo.nl.
Namens alle schippers: 
TOT ZIENS BIJ HET MARKPONTJE!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drimme-
len en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuws-
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waardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het 
ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Spelt, van zaaien tot brood – deel 2 van 3

Voor deze tweede afleve-
ring in de miniserie over 
spelt brachten Ad van Don-
gen en Kees van der Maden 
een bezoek aan molen Zel-
denrust in Hooge Zwaluwe. 
Hier zien we hoe het spelt 
wordt gemalen en er mooi 

wit meel ontstaat. Daarna zien we hoe bakkerij Bakker & Zn in 
Lage Zwaluwe hiervan brood en eierkoeken bakt. Een streek-
product om trots op te zijn.
Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen, vertelt onder meer over de jaarlijkse zwerfvuildag 
en het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. 
Daarna gaat wethouder Harry Bakker in op actuele onderwer-
pen zoals het hondenbeleid en de WOZ-waarde van de wonin-
gen in onze gemeente. 
Spelt, van zaaien tot brood – deel 1 van 3

In de eerste aflevering van deze 
mini-serie over spelt nemen 
Kees van der Maden en Joost 
Pieterman u mee naar Kees in 
het Groen uit Made.  We zien 
hoe het spelt wordt gezaaid en 
later geoogst. Na de oogst gaat 

het spelt naar een bedrijf in Limburg waar de speltkorrels wor-
den gepeld. Hoe het verder gaat met deze speltkorrels ziet u in 
volgende afleveringen over dit prachtig streekproduct. 

FOTO  VAN DE MAAND 

Fotograaf: Marianne  Achterbergh.

ERWIN  AKKERMANS
Artiest van de Maand bij Omroep Drimmelen

Deze maand is de Bredase zanger Erwin Akkermans de artiest 
van de maand bij Omroep Drimmelen.
Erwin Akkermans is geboren op 16 november 1983 te Breda.  
Hij stelt zich hierbij aan u voor: 
Mijn liefde en passie voor het Nederlandstalige lied begon al als 
kind. Zingen, zingen en nog eens zingen. Het liefst de hele dag 
door. Maar eens dan komt de dag dat je keuzes moet maken. Zo 
ook bij mij. Ik ben aan een opleiding begonnen voor kok en heb 
deze na 4 jaar ook met succes afgerond. Intussen was het zin-
gen toch mijn grote hobby gebleven.  Als ik in mijn stamkroegje 
stond vroeg ik dan ook regelmatig de microfoon om eventjes 
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een nummer te zingen. En dan was mijn avond alweer goed! En 
ja, op de een of andere manier groei je daar in.  Je krijgt min-
der last van plankenkoorts. En je durft sneller de microfoon te 
vragen. Op elk feest, al was het een bruiloft of een verjaardag, 
overal zong ik wel een liedje mee. En tot mijn grote verbazing 
kreeg ik erg goede reacties. De mensen vonden het leuk en 
gezellig. En ik kreeg dan ook meerdere malen te horen dat ik er 
iets mee moest doen. 
Tja, …eerst maar eens op zoek naar orkestbanden. Ik zocht me 
zelf op internet helemaal suf en na een tijdje had ik een leuk en 
gezellig repertoire bij elkaar gezocht. Ik had de teksten uit mijn 
hoofd geleerd en was klaar om de beruchte grote stap te zetten 
richting het zingen voor publiek. Mijn allereerste optreden was 
in een zaaltje met 90 man. De zenuwen gierden door mijn lijf. 
Eenmaal begonnen en gezien dat er een lange polonaise ont-
stond viel alles van me af en kwam ik helemaal los.  Het werd 
een leuke gezellige avond.
Nu ben ik op een punt aange-
komen dat optreden een deel 
van me is geworden. Ik heb dan 
nog geen naamsbekendheid 
maar tot nu toe vind ik het 
erg leuk om te doen. Kleine 
feestjes, grote feesten; ik doe 
wat ik heerlijk vind en dat is 
zingen. Mensen vermaken door 
het levenslied te zingen. Met 
“Vanaf de eerste dag” of “Laat 
het gaan”. Feestnummers, Ha-
zes-nummers, niets is me meer 
te dol. 
Na de nodige informatie te 
hebben vergaard ben ik te-
recht gekomen in de studio 
van André Kooiman te Raamsdonksveer.  André heeft met mij 
2 schitterende liedjes opgenomen! Met mijn eerste cd-single 
“Vanaf de eerste dag” wilde ik proberen een plaats te verove-
ren in het artiestenvak! En ach, het lukte aardig. Mensen zongen 
hem mee en hij werd veel gedraaid bij de regionale radiozen-
ders in het land. Mijn tweede single “Waar is je hart gebleven”, 
geschreven door Pascal de  Vormer,  deed het een jaar later ook 
erg goed. Hij wordt nu nog dikwijls gedraaid op “Radio Hol-
landio” en meerdere regionale zenders. Na een periode van 2 
jaar geen muziek gemaakt te hebben (geboorte van mijn zoontje 
Davey) ben ik me weer gaan storten op de muziek. Ik schreef 
het nummer “Laat het gaan” en heb het nummer opgenomen 
in de studio van Laurens van Wessel, de nieuwe producer van 
de singles van niemand minder dan Frans Bauer. Het nummer 
werd toch wel een regionale hit. En voor het eerst had ik er een 
videoclip bij gemaakt. En die is meer dan 5000!! keer bekeken 
op  You-Tube. 
Inmiddels is mijn dochter geboren en heb ik de singles “Ik zou 
het willen schreeuwen van de toren” en “Hier in mijn café” uit-
gebracht. En in juni is de release van “Zonder jou” gepland.
Al met al ben ik langzaam een plekje aan het veroveren in het 
artiestenvak. 
Meer informatie over ‘Erwin Akkermans’ kunt u vinden via de 
website www.erwinakkermans.nl.

ROS DRIMMELEN

In de maand maart zijn de volgende on-
derwerpen te zien:
Nieuws uit de regio: ABNOCTO en 

12xRAAK zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor 
de festiviteiten in het centrum van Made voor Koningsdag op 
woensdag 27 april 2016. Inmiddels alweer de 7e jaargang en Jef 
van de Aa en Henk Stoop vertellen hier meer over.
Marc Meijer (Euralco): Zakencentrum “Markoever” is lan-
delijk gelegen op een zeer goed bereikbare zichtlocatie in Ter-
heijden, grenzend aan de rivier de Mark.  Markoever biedt op een 
ecologisch verantwoorde en flexibele manier kantoorruimte, 
passend bij uw behoefte, nu en in de toekomst. U bent op zoek 
naar een efficiënte werk- of opslagruimte? Markoever biedt u 
diverse praktische bedrijfsruimtes, maar ook flexibele kantoor-
mogelijkheden. 
Otte Strouken: De  Vrijwilligers Academie Drimmelen (VAD) 
is een groep enthousiaste mensen uit de gemeente Drimmelen 
die is gestart om de academie in het leven te roepen. De VAD 
is een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers en professionele or-
ganisaties. Ze werken nauw samen met SWO en de gemeente. 
Door van en met elkaar te leren en elkaar te ontmoeten voelen 
mensen zich meer betrokken en verbonden met elkaar. De aca-
demie is voor iedereen die zijn ervaring en kennis wil delen met 
vrijwilligers en voor vrijwilligers die iets willen leren om hun 
werk nog beter en leuker te maken.
Gerard Beckers: Zoals u wellicht weet is onze vereniging 
“Heemkundekring Made” achter de schermen druk bezig met 
de organisatie van een groot aantal activiteiten rond de in Made 
geboren kunstschilder Godfried Schalcken. Alle Drimmelen-
se kunstenaars worden dan geïnformeerd over de bijzondere 
schilderkwaliteiten van Godfried Schalcken. Naar aanleiding van 
dit verhaal willen wij de Drimmelense kunstenaars vragen een 
kunstvoorwerp te maken dat in maart 2016 in Made enkele we-
ken zal worden tentoongesteld.
Conny van der Schriek: De keuken van dorpshuis Den Brink 
in Den Hout krijgt komende maand een nieuwe groep gebrui-
kers. Volwassenen en/of ouderen met een lichamelijke of psy-
chiatrische beperking kunnen er dan terecht voor een nuttige, 
maar vooral een gezellige dagbesteding. Deze dagbesteding is 
een initiatief van Zorgboerderij Levensvreugde aan de Stelven-
seweg in Den Hout en GeriCare; een organisatie van specialis-
ten die zich bezig houden met oudergeneeskunde.
Zieke paardenkastanjeboom kruispunt Made: De ge-
meente heeft op 15 februari eerst een groot deel van de kroon 
laten verwijderen; dit zijn de bovenste takken. Dan kan de stam 
en een gedeelte van de kroon zonder gevaar voor de omgeving 
nog even blijven staan. De stam en het resterende deel van de 
kroon worden pas half mei gekapt.  Wat er verder met de boom 
gaat gebeuren vertelt ons wethouder Jan-Willem Stoop.
Renovatie Z.C. de Wijngaerd: Een up-date van de renovatie. 
De sloopwerkzaamheden zijn nog aan de gang, maar er komt 
toch bijna een einde aan het geweld. De funderingen zijn uit-
gegraven en ze vorderen gestaag in de opbouw van de nieuwe 
situatie
Bucket Rock Festival: Ook nu kiezen we weer voor een 
band die heeft deelgenomen aan het benefietconcert van Bucket 
Rock en dat allemaal voor het goede doel: het Sophia kinder-
ziekenhuis in Rotterdam. Deze keer selecteerden we de band 
100% Katoen met het nummer Narcotic van Liquido.
Presentatie: Renske Van Mook - Kuijpers en Cees Joosen.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 14 april terecht op het spreekuur 
in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Schikt de datum u niet 
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EN  TOEN GEBEURDE.....

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 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl. 
De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder 
zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en 
voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek 
aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar 
nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op 
www.keuringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij 
aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. 
En dat lukt dan niet meer op tijd. Ook worden op deze manier 
onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op 
de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keuringsfor-
mulieren –de zogenaamde Eigen Verklaring– u nodig heeft. De 
Eigen  Verklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en met 
DigiD via mijn.cbr.nl. Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen u 
een Eigen  Verklaring toe te zenden.  Voor vragen over het invul-
len van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de me-
disch adviseur van Regelzorg.  Verwerking en beoordeling ervan 
door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan 
tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd 
om tenminste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs 
een afspraak te maken voor een keuring.

DE POST (2): POSTKOETS

De tot onze verbeelding sprekende postkoetsen, die we nog in 
films over het wilde westen in actie zien, hebben ook bij ons 
gereden. De postkoets, die door Wagenberg en Zwaluwe ging, 
reed voor het merendeel over zandwegen. Daar kwam in 1820-
1821 verandering in toen de weg van Breda via Terheijden over 
Zevenbergschen Hoek naar Moerdijk geheel bestraat werd. Het 
lag voor de hand dat de postkoets zijn route wijzigde, want een 
verharde weg was veel gemakkelijker te berijden dan de boch-
tige en hobbelige zandwegen. Die weg heette toen officieel “De 
Groote Weg der 1e klasse no. 7” en op verschillende plaatsen 
waren tolbomen geplaatst waar passerende reizigers tolgeld 
moesten betalen. De koetsier van de postkoets was tol ver-
schuldigd, berekend naar het aantal paarden dat voor zijn wagen 
stond. Het tarief was afhankelijk van de grootte van de koets, dit 
naargelang het aantal passagiers dat mocht worden vervoerd. 
Tot en met negen passagiers bedroeg het tolgeld 12,5 cent per 
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paard en bij meerdere passagiers 15 cent. 
Nu had een koetsier in 1839 één persoon meer laten meerij-
den dan waarvoor zijn koets was ingericht. En omdat hij ken-
nelijk het lagere tarief wilde betalen, weten wij iets meer over 
de postkoets die in die dagen door onze dorpen reed.  Tolp-
achter De Bruyn, die woonde aan de Moerdijkseweg waar het 
bekende “Café De Tol” was gevestigd, kreeg op zaterdag 3 au-
gustus 1839 die postkoets aan zijn tolboom.  Als voorbeeldig 
ambtenaar zijnde, meldde hij de overtreding bij de gemeente, 
waar een proces-verbaal werd opgemaakt. Daarin lezen we dat 
in de bewuste postwagen acht passagiers zaten en “twee in de 
overdekte cabriolet bij de voerman of postiljon hadden plaats 
genomen”. Bovendien bleek dat de wagen “met een zodanige 
massa pakgoederen was bevragt als nimmer bij het vervoer der 
goederen reizigers toebehorende het geval kan zijn”.

Toen een 30-tal jaren later de spoorwegverbinding van Breda 
naar Moerdijk tot stand was gekomen, ging het personenver-
voer over grote afstanden voortaan met de snellere trein. De 
postdienst ging met eigen postwagens rijden. Ook werd de post 
met het openbaar meegegeven. Nog tot in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw kwamen regelmatig postzakken, bestemd voor 
Terheijden en Wagenberg, met de BBA-bussen mee. De chauf-
feur deponeerde de zakken dan bij het postkantoor op de stoep. 
Johan van der Made.

KINDERDAGVERBLIJF IN  TERHEIJDEN 
WIL HET  ANDERS DOEN
De Wijde Wereld opent half maart haar deuren

Na maanden van voorbereiding ontvangt kinderdagverblijf De 
Wijde Wereld half maart haar 
eerste kindjes. Eigenaresse An-
kie van Es kan niet wachten: 
“Eindelijk kunnen we laten zien 
hoe kinderopvang in Neder-
land ook kan.”
Aandacht en rust zijn de sleu-
telwoorden van het nieuwe 
kinderdagverblijf in Terheijden. 
“Alle onderzoeken tonen aan 
dat kinderen zich geborgen 
moeten voelen om zich te ont-
wikkelen,” weet Van Es. “Daar-
om werken wij met kleine 
groepen en vaste leidsters. En 
geven wij kinderen letterlijk en 
figuurlijk de ruimte. Dagelijks 
ontvangen wij maximaal 10 kin-
deren waar 28 kinderen wette-

lijk is toegestaan.”
De moeder van twee kinderen heeft ervoor gekozen om één 
ruimte van de voormalige bakkerij in Terheijden in te richten als 
atelier.  Hier kunnen kinderen naar hartenlust kliederen,  mod-
der maken, verven of nieuwe kleuren en materialen ontdekken. 
Daarnaast is de grote leefruimte ingericht als huiskamer met 
een splinternieuwe open keuken. Hier wordt elke dag een ver-
se, biologische maaltijd bereid. “We gaan naar de boer om ons 
eigen eten te halen. De kinderen ruiken wat ze gaan eten. Ze 
helpen ons met de maaltijd klaarmaken. En vaak laten ze elkaar 
eten proeven,” legt Van Es uit. “Hierdoor zijn de kinderen zeer 
betrokken bij wat ze op hun bordje krijgen. En dat komt de 
eetlust ten goede.”

Van Es, zelf 12 jaar werkzaam in de kinderopvang,  hoefde bij 
haar opstart niet op de steun van de banken te rekenen. Uit-
eindelijk heeft ze met hulp van familie en Qredits (een financie-
ringsorganisatie van de overheid) het benodigde geld bij elkaar 
kunnen sprokkelen. Hiermee is het karakteristieke pand aan de 
Hoofdstraat in  Terheijden compleet verbouwd. 
Iedereen is van harte welkom 
om kennis te maken met de 
unieke visie van De Wijde 
Wereld. “We vertellen ouders 
en andere geïnteresseerden 
graag waarom wij geloven dat 
kinderopvang een toegevoeg-
de waarde is in de opvoeding 
van elk kind. En we willen laten 
zien dat een kinderdagverblijf 
zonder winstoogmerk het net 
een beetje anders doet. In het 
belang van het kind.”
De Wijde Wereld is gevestigd 
aan de Hoofdstraat 41 in Ter-
heijden. Het kinderdagverblijf is 
elke werkdag geopend van 7.30 
tot 18.30 uur. Meer informatie 
is ook te vinden op 
www.kinderopvangterheijden.nl. 

RUIMTE  VOOR  ONDERNEMERS BIJ 
ZAKENCENTRUM MARKOEVER 

Misschien is het u in het voorbijgaan al opgevallen dat na een 
intensieve, jarenlange verbouwing eindelijk ons sfeervolle pand 
aan de oever van de Mark is opgeleverd. Klassieke details en de 
modernste faciliteiten gaan hand in hand in ons Zakencentrum. 
Een pand wat absoluut uniek genoemd mag worden voor de 
regio. Marc Meijer, de eigenaar van het pand vertelt:  “Oorspron-
kelijk was ik op zoek naar opslag voor mijn aluminiumhandel. Ik 
was geïnteresseerd in het Elka Pieterman-pand, maar de erven 



 17

Pieterman wilden het pand als een geheel verkopen. Dat bracht 
me op het idee van het verhuren van opslag- en kantoorruimte. 
We hebben bewust gekozen voor de klassieke stijl: tijdloos en 
onderscheidend.”
In het hoofdgebouw bevinden zich stijlvolle kantoren van 19 tot 
80 m2,  huurbaar voor een langere periode of als dag- of flex-
kantoor.  Ook ZZP’ers die niet de hele week tussen de kinderen 
en het huishouden in van huis uit willen werken kunnen hier 
goed terecht. Alle huurders maken gebruik van ons full-service 
pakket. Dat wil zeggen dat de kantoren volledig ingericht zijn 
met ergonomisch meubilair, er gebruik gemaakt kan worden van 
onze uitgebreide receptieservice en diverse vergaderruimtes. 
Schoonmaak, beveiliging, internet, keuken met koffie-faciliteiten 
en energie is all-in. Het hoofdgebouw biedt een bijzonder inspi-
rerende warme uitstraling met klassieke trapopgangen en een 
natuurstenen haardpartij.

Achter het hoofdgebouw zijn de industriële showroomkanto-
ren gevestigd, grote kantoren met ruimte voor werkplekken en 
veel licht en ruimte voor de presentatie van uw product. Ook 
deze kantoren worden gemeubileerd opgeleverd. 
Naast kantoren is er ook selfstorage gerealiseerd in ons pand. 
Verwarmde opslagboxen vanaf 1m³ geschikt voor bijvoorbeeld 
archief, huisraad of webshop-voorraad en huurbaar per maand. 
Of bedrijfsruimte vanaf 200m² met vloerverwarming en over-
headdeur.
Marc Meijer voegt toe:  “Wij zijn erg trots op het resultaat, het is 
een bijzonder inspirerend pand geworden waar je in een prettige 
omgeving kunt werken en kunt samenwerken.  Momenteel zijn 
we druk met rondleidingen aan diverse partijen,  kennelijk is er 
toch veel interesse voor een pand met deze uitstraling,  afwer-

kingsniveau
en facilitei-
ten. We zijn 
pas een paar 
weken bezig 
met het ver-
markten 
en de eerste 
contracten
zijn al gete-
kend.”
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SPORT

shen, waarna de rest van het parcours, na het opruimen, vrijge-
geven kan worden. Indien u aan het parcours woont en u moet 
deze dag met de auto weg, adviseren wij u om de auto buiten 
het parcours te parkeren.                            
We verwachten deze dag ruim 500 deelnemers aan de start van 
de triathlon, die allen meerdere keren door het dorp komen, 
afhankelijk van de afstand waar voor gekozen is. 
Woont u aan de route en bent u een beetje sport-minded, kom 
kijken naar dit spektakel en/of meld u aan als medewerker en 
help een stukje parcours veilig te maken voor atleten en publiek. 
Vandaar nu al de oproep:  Noteer in uw agenda, op uw kalender, 
in uw smartphone:  Op 12 juni is de Triathlon van Ter-
heijden.
Aan alle omwonenden aan het parcours zal te zijner tijd meer 
informatie verstrekt worden omtrent tijdstip van afsluiten, open-
stellen en te volgen omleidingsroute middels bewonersbrieven.
Bent u sportief en wilt u zelf wel eens de uitdaging aangaan om 
een triathlon te volbrengen? In de editie van 18 februari had ik al 
een oproep geplaatst. 5 Personen krijgen een gratis opleiding tot 
“triathleet” en kunnen de 1/8 afstand in  Terheijden meedoen. 
Eeuwige roem en voldoening zijn uw deel. Nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Opleiding en begeleiding start in april.  Voor meer 
info: gdepeijper@gmail.com.
Stichting  Triathlon Evenementen Midden & West Brabant

KLOVENIERSGILDE “ST.  ANTONIUS  ABT”

Beste lezer,
Steeds vaker krijgen we de vraag “Wat 
doen jullie nu eigenlijk en mogen wij 
dat ook eens doen” en met dan “wij” 
wordt dan vaak een personeelsvereni-
ging, vrienden- of sportclub bedoeld. 
Maar ook familiebijeenkomsten wor-
den in onze gildekamer gehouden.
Wij kunnen dan met enige gepaste 
trots vermelden dat zoiets mogelijk is. 
Groepen van 10 tot 80 personen kun-
nen bij ons onderling uitmaken wie van hen de beste schutter 
is. Wij doen  dit binnen de kaders die de wetgeving ons geeft, 

in een ontspannen sfeer.  Voor 
jong en oud is er wat te beleven.  
U wordt verwelkomd met een 
lekker kopje koffie of thee 
waarbij een lid van onze over-
heid, zoals ons bestuur heet, u 
beknopt uitlegt wat het gilde is. 
Wat deed het gilde, waar komt 
het nou eigenlijk vandaan en 
wat doet het met de tradities 
van 1551 in het jaar 2015? Op 
al deze vragen en veel meer 
krijgt u dan een antwoord. 
Uiteraard is er ruimte genoeg 
om eens door onze gildekamer 
heen te lopen en bij de aanblik 
van bijzondere stukjes aan de 

muur komen vaak de meest intrigerende vragen. 
Daarna zal er met u een wedstrijd geschoten worden om uit 
te maken wie van uw gezelschap zich die dag koning of konin-
gin mag noemen, waarbij u begeleid wordt door broeders en/of 
zusters van het gilde.
Heeft u interesse om met een groep bij ons langs te komen, laat 
het dan graag tijdig weten. U kunt hiervoor contact opnemen 

KAN DAT??
Meerkeuze 3 gangenmenu voor € 17,50 bij “Ons 
Thuis”? 

Jazeker kan dat! Wij serveren op 
woensdag, donderdag en vrijdag een 
uitgebreid 3 gangenmenu voor €17,50.  
Zo is er een keuze uit 6 voorgerech-

ten, 7 hoofdgerechten vlees, vis en vegetarisch en 6 nagerechten. 
Alles is huisgemaakt en vers. Dus kwaliteit voor een hele goede 
prijs.                               
Op zaterdag 19 maart kunt u komen proeven, wij serveren 
dan een 6 gangen proeverijmenu voor € 23,50. Laat u dan ook 
verrassen door er een heerlijke wijn erbij te laten serveren. 
Reserveer op tijd.  Wilt u met een grotere groep komen dineren 
kan dit natuurlijk ook altijd. Reserveren of informatie voor bij-
voorbeeld een feest of diner op maat kan via info@cafeonsthuis.
nl of 076-5931600.

34e  TRIATHLON  VAN  TERHEIJDEN

In de editie van 18 februari werd 
al aangekondigd dat de organisatie 
bezig is met een nieuw parcours. 
Het nieuwe parcours is nodig van-
wege de groeiende populariteit 

van onze sport en het aantal deelnemers. Kon ik vorige keer 
nog melden dat er meer dan 300 deelnemers zich al  hadden 
ingeschreven,  nu staat de teller op meer dan 400. 
Het zwemparcours: Zwemmen in de Mark, uiteraard! Start 
en finish van het zwemonderdeel is bij Roeivereniging Breda. 
De deelnemers aan de halve afstand, 2500 mtr zwemmen, 80 
km fietsen en 20 km lopen, starten om 10.00 uur en zwemmen 
richting  Terheijden. Het keerpunt ligt ter hoogte van de Mark-
kant. De trouwe volgers kunnen hun favoriet lange tijd op de 
dijk volgen. 
Het fietsparcours: Nabij bedrijventerrein ’t Spijck is de wis-
selzone gecreëerd. Bij aannemer Rasenberg komen de deelne-
mers op de Bredaseweg.  Achtereenvolgens gaan ze over de 
Hoofdstraat, Raadhuisstraat, Molenstraat, Moerdijkseweg naar 
de rotonde van Driehoefijzers.  Vandaar over de linkerzijde van 
het fietspad naar Langeweg.  Vervolgens via de Langeweg, Zuid-
dijk, Schoolstraat, Hokkenberg, Markweg, Bredeweg en Schui-
venoordseweg komen ze weer op de Moerdijkseweg en gaan 
ze weer richting café Ons Thuis alwaar het keerpunt is voor de 
volgende ronde.
Het loopparcours: Vanaf de wisselzone, ’t Spijck, naar het 
Munnikenhof.  Vervolgens de Schimmelseweg op, onder het tun-
neltje door, naar het einde van de Schimmelseweg, hier keren en 
dezelfde weg terug naar het keerpunt bij start/finish.
De start van de 1/8 triathlon is om 10.10 uur en de 1/4 triathlon 
om 12.00 uur.  Zij volgen hetzelfde parcours maar dan korter of 
minder ronden.
Wat betekent deze opzet? De gehele doorgaande route 
door  Terheijden wordt vanaf de afslag  Wagenbergsebaan tot 
aan rotonde Driehoefijzers afgesloten voor het verkeer.  U kunt 
Terheijden in en uit via de afslag bij de brandweer.  Via de ro-
tonde bij de Jumbo kunt u oversteken naar de achterliggende 
wijken. De laatste fietser zal rond 14.00 uur de rotonde bij de 
Jumbo gepasseerd zijn, waarna het weggedeelte van de rotonde 
Jumbo tot rotonde Drie Hoefijzers weer vrijgegeven kan wor-
den voor het verkeer. De laatste loper zal rond 16.00 uur fini-
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met dhr. Wil Heijmans. Zijn telefoonnummer is 06 22490243. 
Wilt u dit liever per e-mail doen, dan kan dat naar wpmhh@
ziggo.nl.
Graag tot ziens in onze gildekamer, de Overheid

BINGO VISCLUB “S.I.OG.”

Op vrijdag 18 maart is het weer zo-
ver. De Wagenbergse visclub “S.I.O.G.” 
organiseert weer een grote bingo-avond 
in Café-Restaurant “De Ruif” in de 
Brouwerijstraat 57 te Wagenberg. 
De bingo begint om 20.00 uur. De prijs 

voor een boekje van 10 ronden bedraagt € 8,-.  Een dubbel 
boekje kost € 14,-. 
De prijzen bestaan uit een tweetal ronden met koffie en thee, 
aangevuld met een fles overheerlijke likeur, een vijftal ronden 
met de grote, zeer goed gevulde, levensmiddelenmanden, een 
tweetal ronden met vleesschotels van Slagerij Havermans uit 
Wagenberg en als klap op de vuurpijl een ronde met een geld-
bedrag van € 150,-.  
De zaal gaat open om 18.30 uur. Plaats reserveren is niet moge-
lijk.  Wij raden bingoliefhebbers aan tijdig aanwezig te zijn, zeker 
als men in groepsverband de bingo wil bijwonen en aan dezelfde 
tafel wil plaatsnemen. Omdat “S.I.O.G.” in 2017 haar 60-jarig be-
staan gaat vieren, zal er op vrijdag 21 oktober a.s. nog een derde 
bingo-avond georganiseerd worden. Noteert u deze datum ook 
alvast in uw agenda. Wij nodigen u allen uit om op vrijdag 18 
maart aanwezig te zijn op de Bingo-avond van “S.I.O.G.”.

EUGENE MEESSEN  EN  CEES DE RIDDER 
WINNEN KOPPELTOERNOOI 3 BANDEN 
V/D O.W.B.C.  

Eugene Meessen en Cees de 
Ridder, beide lid van biljart-
vereniging De Vriendschap 
uit Wagenberg, zijn op 19 
februari  in café de Gouden 
Leeuw in Terheijden winnaar 
geworden van het koppel-
toernooi 3 banden van de 
OWBC 2016. Ondanks het 
kleine verschil met de num-
mers 2 Jan Franken en Jan 
Teunissen wonnen ze met 
overmacht, want van de 9 
wedstrijden werden er 8 ge-
wonnen en 1 gelijkgespeeld. 
Er werden door 15 koppels 
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Op zondag 28 februari werd op 2 tafels de halve finale gespeeld 
waarna de finalisten bekend waren. Rob Jongejans, Anton Mi-
chielsen, Kees Daamen en Peter van Tetering gaan in de onder-
linge confrontatie uitmaken wie de opvolger wordt van Stefan 
van den Diepstraten en dus de Toon Lips Wisseltrofee een 
jaar lang op de schouw mag zetten.  Aantal te behalen carambo-
les binnen 30 beurten: Kees 14, Rob 14, Anton 10 en Peter 10 
caramboles. 

Onder grote publieke belangstelling gaat partij 1 van start, Rob 
tegen Kees.  Beiden zijn ingeschaald op 14 caramboles. Rob 
opent de partij en scoort direct zijn eerste carambole. Kees 
mist en Rob maakt nr. 2, waarna Kees pareert met 3 caramboles 
en de leiding neemt. Na 3 beurten is de stand gelijk: 3 tegen 3. 
In de 10e beurt neemt Rob afstand: 6 tegen 3, waarna Kees in 
de 12e beurt terug komt tot 7-5 en daarna in beurt 15 de stand 
gelijk trekt: 7 tegen 7. De spelers blijven aan elkaar gewaagd 
en na 17 beurten is de tussenstand 10 tegen 10. Na diverse 
“klos”-ballen weet Rob zijn 11e punt te scoren in de 20e beurt. 
Kees blijft staan op 10 en in de 25e beurt maakt Rob zijn 14e 
carambole. Kees mist de gelijkmakende beurt, zodat Rob met de 
eindstand van 14 tegen 10 het maximaal aantal wedstrijdpun-
ten binnen haalt. Kortom, een partij met mooie figuren op het 
groene laken. Het publiek weet dat te waarderen en beloont de 
spelers met applaus.
Partij 2:  Anton tegen Peter, beiden ingeschaald voor 10 caram-
boles.  Anton gaat voortvarend van start en maakt direct 2 ca-
ramboles. Daarna stokt het even maar in de 10e beurt weten 
beiden te scoren zodat de tussenstand 3 tegen 1 wordt voor 
Anton. Na 15 beurten is de stand 4 tegen 3 en Anton neemt 
verder afstand met 3 caramboles. Peter blijft met 1 carambole 
achter zodat na 16 beurten Anton voor staat met 7 tegen 4. Na 
20 beurten heeft Anton 9 caramboles, dus nog 1 te gaan. Peter 
moet nu echt gaan scoren om voldoende wedstrijdpunten te 
halen. Anton scoort in de 24e beurt zijn 10e carambole en pakt 
12 wedstrijdpunten. Peter blijft achter met 4 caramboles en 4 

voorwedstrijden gespeeld in café De Gouden Leeuw, waar ge-
bruik werd gemaakt van 3 biljarttafels die opgesteld stonden 
voor het Traais kampioenschap. In de finale werden de koppels 
Jan Franken/Jan Teunissen, Ad den Hollander/Johan den Ridder 
en Henk van Dun/Henk Hamers verslagen. De hoogste serie 
van het toernooi werd met 5 caramboles behaald door Ad den 
Hollander en Jan Franken.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN
2e  Voorwedstrijd turnen Divisie 4/5 en D2.

Zondag 6 maart was in Fijnaart de 2e voor-
wedstrijd turnen voor 5 turnsters van onze 
vereniging.
Bente Dannis was in de 1e wedstrijd inge-
deeld en zij draaide een goede en stabiele 
wedstrijd. Het was een nek aan nek race 
die voor Bente goed uitpakte. Zij werd 
EERSTE.
Om 13.00 uur druppelden Mandy, Nienke, Taisha, Renske en lei-
ding Veerle binnen. Na de warming up ging een ieder naar het 
1e toestel. Ook deze wedstrijd verliep goed, vooral voor Taisha 
Prins: ook zij werd glansrijk EERSTE.
Mandy van Kooten werd 3e en ook Nienke de Wit werd 3e, on-
danks dat ze de hele week ziek is geweest.
Renske van Rossum viel helaas buiten de prijzen.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP PAS IN 
LAATSTE PARTIJ BESLIST

Op vrijdag 19 februari zijn we gestart met 40 deelnemers waar-
van 2 uit  Wagenberg met het toernooi om het Traais Kam-
pioenschap Driebanden 2016. De poulewedstrijden verliepen 
nogal spannend en een tussenronde moest uitmaken wie door 
zouden gaan naar ronde 2 en daarna verder zou kunnen gaan in 
het toernooi.  

 

Eindstand    car brt moy se club 
1 Eugene Meessen/Cees de Ridder 144 246 0,585 4 de Vriendschap 
2 Jan Franken/Jan Teunissen   102 278 0,366 5 BV Maandag 
3 Ad den Hollander/Johan den Ridder   121 297 0,407 5 Keus Genoeg 
4 Henk van Dun/Henk Hamers   106 291 0,364 3 ESDO 
5 Jos Diepstraten/Bert Segeren   48 141 0,340 4 BV Maandag 
6 Louis v Tetering/Cees v Helteren   61 156 0,391 3 de Vriendschap 
7 Ad van Es/Nico Broeders   70 180 0,388 4 de Vriendschap 
8 Toon Wouters/Rinus Ackerman   48 148 0,324 3 ESDO 
9 Ad v/d Ouweland/Pierre van Meer   38 93 0,408 3 ESDO 
10 Kees Daamen/Mark Boelens   46 80 0,575 4 ESDO/G.Leeuw 
11 Henk van Meer/Arno Prinse   29 93 0,311 2 de Vriendschap 
12 Pieter Lodder/Frank Horemans   22 48 0,458 3 de Vriendschap 
13 Roel Voogt/Jan Dijkers   24 73 0,328 3 BV Maandag 
14 Jan Hop/Piet Hoeve   18 105 0,171 2 de Vriendschap 
15 Tom van Gils/Simon Hamers   19 90 0,211 3 ESDO 
16 Christ Verdaasdonk/Jan de Craen   0 0 0,000 0 Keus Genoeg   
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wedstrijdpunten. 
Partij 3: Kees tegen Peter. Beide heren beginnen rustig en sco-
ren enige punten waardoor na 5 beurten 2 tegen 2 op de teller 
staat. Kees begint aan een goede beurt waardoor hij in de 6e 
beurt op 5 tegen 2 komt, maar niet lang daarna scoort Peter 
zijn 4e carambole. Na 13 beurten is de tussenstand 8 tegen 4 
in het voordeel van Kees. Beiden hebben nog 6 caramboles te 
gaan. Peter maakt 2 mooie punten en brengt de stand in de 15e 
beurt op 8 tegen 7 voor Kees.  Vijf beurten later brengt Peter 
de spanning echt terug in de wedstrijd en komt op 11 tegen 9 
voor Kees, die de druk voelt. In de 25e beurt echter weet Kees 
zijn 14e carambole te scoren. Peter blijft steken op 9, waardoor 
hij 9 wedstrijdpunten verdient en Kees 12 wedstrijdpunten in 
de wacht sleept.
Partij 4: Rob tegen Anton. Beiden starten aan deze partij met 12 
wedstrijdpunten in de pocket. Dus een belangrijke pot voor bei-
de spelers. Rob gaat op maar mist, waarna we moeten wachten 
tot de 4e beurt om een leider in de partij aan te wijzen: 4 tegen 
3 in het voordeel van Anton. Rob moet aan de bak en na 10 
beurten staat het 7-5 voor Rob. Anton moet in de achtervolging 
maar Rob weet de leiding te behouden. Beiden scoren enkele 
punten en in de 20e beurt staat Rob voor met 12 caramboles 
en Anton heeft er op dat moment 8. Spanning ten top. Beiden 
nog 2 punten te maken.  Wie heeft de zenuwen het meest in be-
dwang? Spanning is te snijden en publiek geniet met volle teugen. 
Uiteindelijk scoort Rob zijn 14e carambole en Anton maakt in 
de gelijkmakende beurt geen fout, zodat beiden hun aantal ca-
ramboles gehaald hebben binnen het toegestane aantal beurten 
en dus elk 11 wedstrijdpunten kunnen bijschrijven.
Partij 5: Kees tegen Anton. Zelfs de afstoot geeft geen beslissing 
wie de wedstrijd mag beginnen. In de herkansing ligt Kees zijn 
bal dichter bij de band en mag dus beginnen, maar mist. In de 4e 
beurt neemt Kees de leiding: 3 tegen 1. Mondjesmaat wordt ge-
scoord en na 8 beurten is de stand 4 tegen 3 in het voordeel van 
Kees. Beiden moeten in deze fase hun punten bij elkaar sprok-
kelen maar in de 16e beurt neemt Anton de leiding: 6-4. Na 
21 beurten staat Anton op 7 en Kees op 6 caramboles. Beiden 
moeten dus nog flink aan de bak maar na 22 beurten moet An-
ton nog 2 en Kees nog 6 caramboles maken. De spanning stijgt.  
Wie heeft de zenuwen het meest in bedwang? Uiteindelijk is het 
Anton die in de 26e beurt zijn 10e carambole haalt. Kees blijft 
op 9 staan.  Anton pakt weer het maximaal aantal wedstrijdpun-
ten en komt op totaal 35.
Partij 6: Rob tegen Peter. In deze laatste partij weet Rob wat hij 
moet doen om als toernooiwinnaar uit de bus te komen. Na 3 
beurten leidt Peter met 4 tegen 2. Rob begint daarna in zijn spel 
te komen en komt terug in de wedstrijd: 4 tegen 4. Rob is in zijn 
element en met een paar fraaie caramboles is de tussenstand in 
de 11e beurt 5 voor Peter en 11 voor Rob. De spanning stijgt en 
de “Oh’s” en de “Ah’s” klinken in en door de zaal. De fanatieke 
Rob, die al enkele keren in de finale heeft gestaan, ruikt bloed en 
in de 13e beurt komt hij op 13 caramboles waarna Peter op 8 
komt. In de 14e beurt scoort Rob zijn laatste carambole, terwijl 
Peter in de gelijkmakende beurt nog 2 caramboles scoort, zodat 
beiden op 11 wedstrijdpunten uitkomen.
Op de 4e plaats is geeindigd Peter van Tetering met 24 wed-
strijdpunten, een gemiddelde in de finale van 0,359 en een toer-
nooigemiddelde van 0,410. Op de 3e plaats Kees Daamen met 
25,571 punten, een finalegemiddelde van 0,429 en een toernooi-
gemiddelde van 0,580. Op de 2e plaats Rob Jongejans met 34 
punten, een finalegemiddelde van 0,618 en een toernooigemid-
delde van 0,598.
Op de 1e plaats en winnaar van de Toon Lips Wisseltrofee: An-
ton Michielsen met 35 wedstrijdpunten, een finalegemiddelde 

van 0,380 en een toernooigemiddelde van 0,436.
Nog enkele leuke weetjes: Kortste partij:  Ad v.d. Ouweland, 12 
caramboles in 5 beurten. Ad scoorde hierdoor ook het hoog-
ste partijgemiddelde: 2,4. De hoogste serie was 6, behaald door 
diverse spelers.
Biljartvereniging Touché bedankt alle sponsoren en adverteer-
ders. Mede door jullie hebben wij dit toernooi voor de 6e keer 
mogelijk kunnen maken. Onze dank gaat ook uit naar het per-
soneel van De Gouden Leeuw, dat ons tijdens de wedstrijden 
voorzag van een hapje en een drankje. Maar uiteraard kunnen 
wij dit toernooi niet spelen zonder biljarters. Heren: hartelijk 
dank voor jullie inzet tijdens de wedstrijden en dan doel ik ook 
op het feit dat we op jullie konden rekenen om te schrijven of te 
tellen.  Wij gaan door met de organisatie van dit kampioenschap. 
Jullie kunnen alvast noteren: Volgende editie in de weekenden 
van 6, 7 en 8 januari en 13, 14 en 15 januari 2017. Uiteraard zijn 
spelers woonachtig in Wagenberg dan ook weer welkom. 
Tot volgend jaar.

DE-SPRINGWEDSTRIJD

Samen voor Terheijden heeft 
het weekend van 27 febru-
ari deelgenomen aan de 
DE-springwedstrijd in Dongen.
Negen meisjes: Lieke, Nadine, 
Nikki, Julia, Lotte, Benthe, Bau-
ke, Fiona en Simone hebben 
zich van hun beste kant laten 
zien! Voor sommige meisjes 
was dit de allereerste wed-
strijd, dus enorm spannend!
De meisjes deden mee met de 
onderdelen lange mat en mi-
nitrampoline en hebben een 
mooie derde prijs behaald voor 
de lange mat. GV SVT felici-
teert de meisjes met deze top 
prestatie. Maartje

AFSLUITING SCHAATSSEIZOEN IJSCLUB 
TERHEIJDEN

Het schaatsseizoen 2015-2016 zit er 
op!
Helaas, helaas hebben we dit seizoen 
niet kunnen genieten van onze mooie 
ijsbaan, al had het verrekte weinig ge-
scheeld. We misten in de nacht van 19 

op 20 januari maar 5 graadjes vorst om op woensdag de 20e 
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POLITIEK

open te kunnen gaan! Helaas was het niet gegund. 
Maar ondanks dat we niet hebben kunnen schaatsen, willen we, 
samen met ’t Houterom, het seizoen waardig af gaan sluiten 
en wel met een gezellige middag in ’t Houterom op 20 maart 
aanstaande vanaf 13.30 t/m 21.00 uur. Richard en Marriët zor-
gen voor een hapje en een drankje en Marco Kanters (bekend 
van o.a. ’t Houterom-lied) en Jos Ansems (Elvix) zorgen voor de 
sfeer. Ben jij er dan ook?

COMBINATIE  ALGEMEEN BELANG EN 
HET GROENBELEIDSPLAN 2016-2025
Burgerparticipatie in uw wijk moet beloond worden

Tijdens de afgelopen opi-
nieronde, waarin o.a. het 
groenbeleidsplan 2016-2025 is 
besproken, heeft de Combina-

tie Algemeen Belang zich uitgesproken over dit nieuw vast te 
stellen plan.  In dit plan worden 7 onderwerpen opgenomen, die 
leidend zijn om tot een deugdelijke uitvoering hiervan te komen:
1-Waarde van groen
2-Groen- en boomstructuur
3-Bomenbeleid
4-Burgerparticipatie
5-Groenbeheer en onderhoudscontracten
6-Biodiversiteit en duurzaamheid
7-Bermen en sloten. 
Voor deze 7 sub-groepen zijn door de steller van dit plan 30 be-
slispunten opgenomen waar ook u invloed op uit kunt oefenen. 
We hebben namelijk in de gemeente Drimmelen 2,3 miljoen m2 
groen. Groen dat ook in uw wijk aanwezig is. D.m.v. onder ande-
re burgerparticipatie wil de Gemeente een zo prettig mogelijke 
leefomgeving creëren en behouden. Onderhoud in uw buurt 
kan in samenwerking met buurtgenoten ook sociale cohesie 
opleveren. Samen aan de slag dus zodat vlijt en gezelligheid sa-
mengaan, en uw buurt er altijd netjes bij blijft liggen. Wij hebben 
geopperd om inwoners die dit oppakken, op de een of andere 
manier financieel te compenseren.  Want, laten we eerlijk zijn: 

de staat van het groenonderhoud laat te wensen over en vormt 
terecht een ergernis bij u maar ook bij ons.
U moet zich hier uiteraard wel voor laten horen en dat kan o.a 
door contact op te nemen met de gemeente of via de fractie 
van Combinatie Algemeen Belang.  Aan onderhoud van al dit 
groen zit natuurlijk een kostenplaatje; daarom is het zo van be-
lang dat alle partijen elkaar kunnen vinden en zo tot een mooi 
en effectief groenbeleidsplan 2016-2025 komen.  De CAB is 
positief over de manier waarop de gemeente Drimmelen dit 
plan door diverse partici-
panten wil laten slagen. Op 
de website van de gemeente 
Drimmelen zal de voortgang 
van de ontwikkelingen van 
het groenbeleidsplan gepu-
bliceerd worden. Medio sep-
tember zal de raad hier een 
beslissing over gaan nemen, 
maar voor die tijd kunt u 
met vragen en opmerkingen 
bij ons terecht via een email 
aan jpraat@drimmelen.nl. 
Of spreek ons aan.
Teun van de Steenoven, burgerlid Combinatie Algemeen Belang

LIJST HARRY BAKKER STELT U  VOOR  
AAN…….

Ben Alderden, gebo-
ren in 1940, getrouwd 
met Marja en sinds 1975 
woonachtig in Terheijden. 
In de periode 2010 tot 
2014 heb ik twee maal 
deel uitgemaakt van de 
gemeenteraad van de ge-
meente Drimmelen; één 
maal als tijdelijk raadslid 
en één maal als (echt) 
raadslid. En nu, in de peri-
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ningen regelen, die gepaard gaan met de vestiging als exploitant 
in een horeca gelegenheid. Dit kost nog wel een aantal weken. 
Mevrouw Kartijoatmo gaat de horecagelegenheid opfrissen en 
naar eigen inzicht inrichten. Ook zal zij de komende weken ter 
ondersteuning van de beheerders gratis koffie en thee aan de 
sporters aanbieden totdat de benodigde vergunningen zijn af-
gegeven. 
De gemeente heeft er alle vertrouwen in dat de sporters een 
gezellig ‘thuis’ bij haar gaan vinden.

EERSTE NIEUWE HONDENLOSLOOP-
GEBIED GEOPEND

Wethouder Harry Bakker opende donderdag 3 maart het eer-
ste nieuwe hondenlosloopgebied. Aan de Haasdijk Oost (Briel-
tjespolder) in Made plaatste hij, in aanwezigheid van verschillen-
de honden en hun bazen, het bord met de aanduiding ‘Honden-
losloopgebied’.
Het gebied in Made is één van zeven extra losloopgebieden die 
de gemeente de komende periode realiseert. Het maakt deel uit 
van het vernieuwde hondenbeleid. Naast de nieuwe losloopge-
bieden, komen er o.a. extra poepbakken en wordt er strenger 
gecontroleerd op het naleven van de regels. 
Meer info: http://bit.ly/1p1dMDD
De buitendienst gaat aan de slag met het inrichten van  be-
staande en nieuwe hondenlosloopgebieden. Hiervoor plaatsen 
ze borden, poepbakken en zo nodig een omheining. De huidige 
poepbakken in de dorpen krijgen nieuwe stickers. Op sommi-
ge plaatsen in de dorpen komen extra poepbakken. Het duurt 
ongeveer 7 weken voordat de buitendienst de voorzieningen 
overal heeft aangebracht.

SAMEN DRIMMELEN SCHOON!

Op zaterdag 19 maart aanstaande is het weer de jaar-
lijkse dag om zwerfafval op te ruimen. De gemeente roept 
iedereen op om mee te doen aan onze actie Samen Drim-
melen schoon! 
De dag start om 13.00 uur bij het gemeentehuis. Daar krij-
gen de deelnemers afvalzakken, handschoenen en grijpers. 
Ook krijgen ze een presentje van het tuincentrum, een wor-
stenbroodje en drinken voor onderweg. We ronden de dag 
om 16.00 uur af. Onze buitendienst haalt al het ingezamelde 
afval op. 
Wethouder Hans Kuijpers bezoekt de deelnemers op di-
verse locaties in de gemeente. De ANWB gaat met een 
groep van 100 vrijwilligers de Biesbosch in. Ook de leden 

ode 2014 tot 2018, maak ik weer, namens de Lijst Harry Bakker, 
deel uit van de gemeenteraad.
Geleerd?
Wel….. ik hoop zeker wat geleerd te hebben van het verleden. 
Soms heb ik de neiging, als een onderwerp mij bijzonder aan-
spreekt, in mijn enthousiasme (te) veel te zeggen.  Wellicht vind 
ik een passende rem in de uitspraak:  “denkend aan Ben hoor ik 
brede verhalen traag door oneindig praatland gaan”.
Gemotiveerd?
Nou en of. Het doel van de Lijst Harry Bakker is tamelijk inge-
wikkeld verwoord in de Statuten:  “de burgers van de gemeente 
Drimmelen intensief te betrekken bij en te laten participeren in 
allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke 
organisaties”. De kernboodschap: “de gemeente terug te geven 
aan de mensen in de gemeente” spreekt me nog steeds aan.
Daarom ga ik vol vertrouwen –voor u– aan de slag.
Ben  Alderden, Raadslid Lijst Harry Bakker

LIJST HARRY BAKKER PLANT 
HERDENKINGSBOOM

Woensdag 16 maart 2016 was het Nationale Boomfeestdag, ook 
wel Boomplantdag genoemd. Gemeente Drimmelen plantte die 
ochtend op verschillende plaatsen vele bomen en betrok daar 
leerlingen van de basisscholen in onze gemeente bij. Ook Lijst 
Harry Bakker ging tijdens dit alweer 60ste festijn bomen planten 
en wel een herdenkingsboom. De boom werd door Lijst Harry 
Bakker opgedragen aan onze vorig jaar overleden wethouder 
Janus Oomen. Hij heeft zich tijdens zijn wethouderschap enorm 

ingezet om de haven 
van Lage Zwaluwe 
weer nieuw leven in 
te blazen. Bij de Dam-
wand aan de Ameroe-
ver in de haven van 
Lage Zwaluwe,  het 
eerste stuk van de ha-
ven overziend,  heeft 
in aanwezigheid van 
mevrouw Ton Oo-
men-Lamers en ge-
nodigden officieel een 
Zomereik (Quercus 
robur) zijn plek ge-
kregen.
Lijst Harry Bakker

NIEUWE EXPLOITANTE HORECA 
SPORTHAL DRIEDORP

De gemeente Drimmelen heeft 
een nieuwe exploitante gevon-
den voor sporthal Driedorp in 
Wagenberg. Anneke Kartijoat-
mo wil van de horecagelegen-

heid een aantrekkelijke zaak maken, waarbij sporters, burgers 
van  Wagenberg en toeristen centraal komen te staan. Mevrouw 
Kartijoatmo heeft al ervaring binnen de sportwereld in Breda. 
Zij moet nog wel de benodigde papieren, contracten en vergun-
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van buurtverenigingen zoals de Kleine Schans in Terheijden 
maken hun buurt schoon. Daarnaast zijn er nog meer ver-
enigingen en 50 individuele rapers die de handen uit de 
mouwen steken om de gemeente Drimmelen zwerfvuilvrij 
te krijgen. De Lions Club en leerlingen van veel basisscholen 
doen al in de weken daarvoor mee aan de schoonmaakactie.
Wilt u ook meedoen? U kunt zich aanmelden bij 
ydenijs@drimmelen.nl of bij diverse contactpersonen in de 
dorpen (zie www.drimmelen.nl) of via Supportervanschoon.
nl.
De Samen Drimmelen Schoon!-dag wordt mede mogelijk ge-
maakt door Tuincentrum Sonneveld uit Made, Bakker Van der 
Steen uit Made, Engels Logistiek BV Eindhoven en  Van Ganse-
winkel Eindhoven.

HUISVESTING  STATUSHOUDERS

Gemeente en woningcorporaties Volksbelang en Goed Wonen 
onderzoeken op drie locaties of er woonruimte te realiseren is 
voor onder andere statushouders. Het gaat om de panden aan 
de Zuideindsestraat 1 (voormalige muziekschool) in Made, de 
Pastoriestraat 4 (voormalige fysiotherapiepraktijk) in Made en 
de Nieuwstraat 15 en 17 (winkelpanden) in Lage Zwaluwe. De 
voorkeur gaat uit naar woningen voor enkele statushouders in 
combinatie met starters en/of senioren en andere woningzoe-
kenden.
De gemeente moet meer statushouders huisvesten dan andere 
jaren. Daarbij gaat het om gezinnen en alleenstaanden. Het me-
rendeel van deze laatste groep wacht op gezinshereniging. Tot 
het gezin compleet is, moeten zij wonen in een kleinere woning. 
De woningcorporaties beschikken over onvoldoende  van voor-

TERHEIJDEN  -  BREDASEWEG 1
UITGEBOUWD VRIJSTAAND WOONHUIS met rondom tuin en garage. Bouw-
jr.1973 en nadien (2002) tuinkamer aangebouwd. Kavel 499 m2. Inhoud 525 m3. 
Woonopp.170 m2.
Prijs . . . € 329.000,- kk.

TERHEIJDEN  -  MOLENSTRAAT 9
HALF VRIJSTAAND WOONHUIS met tuin en garage. Bouwjr.1965. Kavel 164 m2. 
Inhoud 285 m3. Woonopp.90 m2. Aantr. gelegen a/d Molenstraat hoek Schapenbo-
gert.
Prijs . . . € 179.000,- kk.

WAGENBERG  -  BROUWERIJSTRAAT 17     
DEELNEMER OPEN HUIZENROUTE

ZATERDAG 2 APRIL VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
GERENOVEERD HALF VRIJSTAAND WOONHUIS met achterom, flinke tuin, 
berging en houten chalet. Kavel 288 m2. Inhoud 175 m3. Woonopp.70 m2. O.a. 2 slp.
kamers.
Prijs . . . € 162.000,- kk.

WAGENBERG  -  KERKSTRAAT 36
RUIME 2 ONDER 1 KAPWONING met tuin (z-w), berging, carport en garage. 
Bouwjr.1978. Kavel 356 m2. Inhoud ca. 420 m3. Woonopp. ca. 140 m2. Perfekte staat.
Prijs . . . € 269.000,- kk.

WAGENBERG  -  WITHUISSTRAAT 5
UITGEBOUWDE 2 ONDER 1 KAPWONING met eigen achterom, tuin en ber-
ging. Kavel 159 m2. Inhoud ca. 200 m3. Woonopp. ca. 75 m2. Instapklaar. Dé ideale 
starterswoning.
Prijs . . . € 164.500,- kk.

ZEVENBERGSCHEN HOEK  -  DERDE WEG 6     
DEELNEMER OPEN HUIZENROUTE

ZATERDAG 2 APRIL VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
VRIJSTAAND WOONHUIS met tuin, grote garage/berging, tuinberging, buiten-
zwembad en bijgebouw. Zeer landelijk gelegen, met km ver vrij uitzicht over Zon-
zeelse Polder.

                                            Prijs . . . € 425.000,- kk.

Inlichtingen/afspraak bezichtiging:
VAN DONGEN MAKELAARDIJ BV

Den Deel 1  -  M a d e  -  0162/68.34.50.
Voor het complete aanbod en overige deelnemers van de open huizen route, 

kijk op : www.vandongenmakelaardij.nl

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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dersteuning. 
Scorpion-medewerkers surveilleren sinds het najaar  door de 
wijken in opvallende gele jassen. Zij constateren dat er veel 
achterpaden en brandgangen onverlicht zijn. Daardoor worden 
potentiële inbrekers niet snel gezien. Daarnaast valt ‘s avonds 
het aantal onverlichte woningen op. Sluit dus als u weggaat, de 
gordijnen en laat altijd licht branden. Ook wordt er regelmatig 
opklimmateriaal rondom woningen aangetroffen; zorg ervoor 
dat er geen ladders of losse containers gebruikt kunnen worden 
voor een inbraak. Ziet u een verdachte situatie, verdacht voer-
tuig of bent u getuige van een inbraak? Bel dan altijd 112! Het 
is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie noteert en door-
geeft: wat ziet u, waar is dit, hoe zien de personen eruit, wat is 
het kenteken/merk/type van het voertuig? Samen met u kunnen 
wij de gemeente veiliger en het inbrekers moeilijker maken!
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, (achter) Klaverbeemd 43 (4844 RH) (W-2016-0055): 
Het kappen van één Noorse esdoorn.
Terheijden, Norbartstraat 21 (4844 CS) (W-2016-0061): Het 
plaatsen van een dakkapel.
Wagenberg, Dorpsstraat 11 (4845 CC) (W-2016-0079): Het 
vernieuwen van het bestaande dak.
Wagenberg, Vlasselt 1 (4845 EV) (W-2016-0078): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan (kadastraal bekend: G 4430) (W-2015-
0479): Het kappen van twee bomen (essen, met herplantplicht) 
en plaatsen van een verharding met bushalte in de groenstrook 
ter hoogte van het voetbalveldje bij de Klaverbeemd.
Terheijden, Zeggelaan (kadastraal bekend: I 1001) (W-2015-
0481): Het kappen van drie bomen (essen, met herplantplicht) 
en plaatsen van een verharding met bushalte in de groenstrook 
nabij de Hondsdraf.
Terheijden, Moerdijkseweg 10 (4844 PD) (W-2016-0011): Afwij-
ken van de regels van het bestemmingsplan voor het tijdelijk 
bewonen boven een horecapand.
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure:
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2014-0465): Het 
veranderen van de inrichting en handelingen met gevolgen voor 
het beschermde natuurgebied.
Drank- en horecawetvergunning
De burgemeester van de gemeente Drimmelen maakt bekend 
dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet vergunning te verlenen voor het uitoefenen van 
een paracommercieel horecabedrijf aan Terheijdense Lawn Ten-
nis Vereniging “Ruitersvaart”, gevestigd aan de Ruitersvaartse-

al dit type woningen. Zij moeten ook rekening houden met de 
vraag van andere woningzoekenden. 
Daarom wordt nu gekeken naar andere opties, zoals woningen 
op de particuliere markt. Maar ook naar locaties waar meerdere 
mensen -al dan niet tijdelijk- gehuisvest kunnen worden. Het 
onderzoek bij de genoemde panden richt zich op de technische 
en financiële haalbaarheid. Het college bepaalt vervolgens, in 
overleg met woningcorporaties en stichting Vluchtelingenwerk, 
of één of meerdere panden daadwerkelijk in aanmerking komen. 
Het is ook mogelijk dat er later nog andere locaties onderzocht 
worden. 
De genoemde panden staan leeg, waarvan de voormalige mu-
ziekschool in Made en de winkelpanden in Lage Zwaluwe al 
geruime tijd. De direct omwonenden van de locaties zijn geïn-
formeerd per brief.  De gemeente houdt hen op de hoogte van 
het vervolg.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Het Oekraïne-referendum
Op 6 april is het referendum over het associatieverdrag met 
Oekraïne. De vraag die in het referendum aan u wordt voorge-
legd is: ‘Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de As-
sociatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?’ 
Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
associatieakkoord-oekraine. Binnenkort volgt op onze eigen 
website meer informatie over het referendum.
Samen alert op inbraken
Er wordt helaas geregeld ingebroken in onze gemeente. Daarom 
is er extra toezicht door o.a. de politie en beveiligingsbedrijf 
Scorpions. Maar wij kunnen het niet zonder uw toezicht en on-

4 BIEFSTUKKEN 6.-
KIES ZELF UW VLEES GRATIS GEBRUIK PARTYPAN

voor meer scherpe aanbiedingen:
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KERKEN

weg 10 in Terheijden.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid en sociale betrokkenheid. 

Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen. 
Wandelen op zondag: korte en lange route
Voortaan kun je bij de wekelijkse ‘Wandelen op zondag’ kiezen 
tussen een korte of een lange route. De lange route start om 
9.30 uur, de korte om 10.15 uur. Zie voor meer info onze web-
site (evenementenkalender).

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN - WAGENBERG 

Zondag 20 maart 2016, 10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda. 
Diaconiecollecte: KIA - werelddiaconaat
Witte Donderdag 24 maart 2016, 19.30 uur: ds. E. Fockens 
en mw. ds. J.W.  Allewijn;  Viering Heilig  Avondmaal
Goede Vrijdag 25 maart 2016, 19.30 uur: ds. E. Fockens en 
mw. ds. J.W.  Allewijn met medewerking van De Cantorij uit Lage 
Zwaluwe onder leidng van Gerda Beek
Stille Zaterdag 26 maart 2016, 21.30 uur: ds. E. Fockens en 
mw. ds. J.W.  Allewijn
Zondag 27 maart 2016, Pasen. 10.00 uur: ds. E.. Fockens; 
Jubileumviering van de cantorij met medewerking van de canto-
rij onder leiding van Mariette  Verkerk. Diaconiecollecte: Jeugd-
werk PKN - JOP

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 19 maart 19.00 uur:  Woord- en Communievie-
ring - Palmpasen.  Voorganger past. werker H. Geppaart - Da-
mes- en Herenkoor.
Maandag 21 maart 10.30uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Dinsdag 22 maart 14.00 uur: Zonnebloemviering in het 
‘Witte Kerkje’.  Voorgangers past. werker H. Geppaart en domi-
nee B. Fockens - Herenkoor.
Vrijdag 28 maart 15.00 uur: Goede Vrijdag - Kruiswegvie-
ring.  Voorganger pastor J. Paes - Dameskoor.
Zaterdag 26 maart 19.30 uur: Paaswake - Eucharistieviering  
met extra collecte.  Voorganger pastor J. Paes - Anthony Singers.
Zondag 27 maart 11.00 uur: 1e Paasdag - Eucharistieviering  
met extra collecte.  Voorganger pastor J. Paes - Dames- en He-
renkoor.
Maandag 28 maart 9.30 uur: 2e Paasdag - Parochiële viering 
in Wagenberg. Voorgangers pastoor V. Schoenmakers en past.
werker H. Geppaart.
Maandag 28 maart 10.30 uur: Géén viering in  Verzorgings-
huis  Antonius  Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
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Met dank aan Gerard van Vugt, Frans Snoeren, Anica Embregts, 
Gerda Loonen, Fer van Vuuren, Remco van den Broek. 

Ook mooie of leuke foto’s gemaakt? Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl.  Wij zijn er erg blij mee!
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, 
tel. 076 5931216.  Bij voorbaat dank.

BELEEF DE LENTE MET HET IVN!
Doe mee met de IVN-Voorjaarscursus

Dit jaar doet de lente al vroeg zijn intrede. 
Overal staan de sneeuwklokjes, krokus-
sen, narcissen, sleedoorn en kornoelje al-
weer in bloei. Ook bij IVN Mark & Donge 
voelen we de lente en zijn we druk bezig 
met de voorbereidingen voor een leuke 
en leerzame voorjaarscursus.  We willen u 

graag nog meer laten genieten van de natuur in het voorjaar, dus 
kom en doe mee. De IVN-Voorjaarscursus start op dinsdag 
29 maart 2016 in Bavel en op donderdag 31 maart 2016 
in Oosterhout.
De lente beleven met het 
IVN betekent met al je zin-
tuigen het voorjaar waarne-
men en kennis opdoen over 
de processen die er in het 
voorjaar in de natuur plaats-
vinden. Het gaat over vogels, 
insecten, bloeiende planten, 
waterleven, grassen, bomen 
en al wat er in het voorjaar 
verder in de natuur te beleven valt. Deze cursus omvat 7 les-
avonden en 4 excursies. Drie excursies zijn op zaterdagochtend, 
waarvan één vroege vogelexcursie en er is één avondexcursie. 
We willen u graag met andere ogen laten kijken, ontdekken en 
genieten van alles in onze nabije omgeving.
Tijdens de cursusavonden van 20.00 – 22.00 uur is er naast the-
orie veel aandacht voor zelf waarnemen en onderzoeken. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van loep, microscoop en/of binocu-
lair, die tijdens de les aanwezig zijn. De voorjaarscursus eindigt 
begin juni en tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten. 
Speciale voorkennis is niet nodig.  Voor mensen met enige bio-
logische kennis is deze cursus juist een leuke aanvulling, omdat 
het sterk gericht is op eigen waarneming en onderzoek. Meer 
informatie vind je op onze website www.ivn-markendonge.nl.  

Voor inschrijven en vragen kun je mailen naar cursussen@ivn-
markendonge.nl of bellen met Karin  Vennegoor: 076-5421316. 
Foto’s:  T. de Jong
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INDOOR  TENNISCURSUS IN DE ZOMER
 

Vanaf april 2016 starten weer de 
indoor tenniscursussen voor vol-
wassenen. Alleen nog op woens-

dagavond kunt u bij ons terecht voor een beginnerscursus of 
een cursus voor gevorderde spelers.  Tennisschool ‘Beter Tennis’ 
biedt u een opleiding voor alle niveaus van recreatie- t/m wed-
strijdtennisser, met als achterliggende gedachte zoveel mogelijk 
plezier aan de sport te beleven.  Tennisrackets en ballen zijn 
aanwezig. Kosten voor 16x les en 2x vrij spelen € 190,- p/p in 
een groep van 4 personen. Inschrijven tot 28 maart. Locatie: 
Sportcentrum Teteringen, Donkerstraat 36, 4847 EJ Teteringen.  
Aanmelden/website www.tenniscentrum.nl/tennisles

MONEYMAKERS
KOP zoekt jonge, talentvolle kunstenaars die geld 
willen verdienen

Bredase kunstinstelling KOP heeft 
een oproep uitstaan voor jonge, 
talentvolle kunstenaars die geld 
willen verdienen. Bij KOP willen 
ze de samenwerking aangaan met 
een kunstenaar (of kunstenaars-
collectief) waarmee ze de grenzen 

van cultureel ondernemerschap gaan opzoeken. Subsidies slin-
ken namelijk en het wordt steeds lastiger om als kunstenaar je 
brood te verdienen met je werk. KOP wil samen met die kun-
stenaar gaan nadenken over hoe hij of zij wél geld kan verdienen 
met zijn of haar werk.    
Zo heeft kunstenaarscollectief Rotganzen tijdens een pilotpro-
ject in 2015 samen met KOP de Bredase Gezelligheid-boxen 

ontwikkeld die geheel uitverkocht waren! Het idee is dat de 
kunstenaar een plan bij de instelling indient, waarin wordt uit-
gelegd hoe hij/zij ervoor gaat zorgen dat er geld verdiend gaat 
worden met kunst. De kunstenaar kan een product ontwikke-
len, een nieuw verdienmodel bedenken, desnoods gaan ze lucht 
verkopen: ze kunnen het KOP niet gek genoeg maken. De enige 
voorwaarde is dat er een draagvlak is voor het idee.  
KOP begeleidt vervolgens de kunstenaar met de uitvoering van 
het project. Ze zullen helpen bij het vermarkten en de marke-
ting en communicatie van het project. Samen met de kunstenaar 
gaan ze op zoek: hoe moet de beroepspraktijk van de toekom-
stige maker eruit zien? Wat zijn de mogelijkheden en kansen van 
creatief ondernemerschap? Voor het project wordt de kunste-
naar betaald, maar dan wordt er wel verwacht dat de kunstenaar 
geld gaat verdienen met het eindproduct. Dit geld wordt vervol-
gens geïnvesteerd in een vervolgproject, zodat de kunstenaar 
goed op eigen benen kan staan. Het is de bedoeling dat KOP met 
dit project de kunstenaar een stap verder brengt in zijn of haar 
carrière. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun plan (max 1 
A4), korte motivatie en CV mailen naar moneymakers@kop.nu 
vóór 28 maart.   
Bekijk de gehele oproep hier: http://stichtingkop.nl/oproep-jon-
ge-talentvolle-kunstenaarsdie-geld-willen-verdienen/.

INTERNATIONAAL PAPER & VINYL 
FESTIVAL OP STEK

Wil jij van je collectie elpees af? Heb je nog een zolder vol boe-
ken die je al drie keer of nog nooit gelezen hebt? Breng ze aan 
de man op het Internationale Paper & Vinyl Festival, op 10 april 
op Stek in de Belcrum! Standhouders kunnen zich vanaf nu in-
schrijven.
Voor het eerst dit jaar organiseert Stek een grote markt voor 
(tweedehands) boeken en muziek. Handelaren, lezers, luiste-
raars, verzamelaars, schrijvers, particulieren, muzikanten, winkels 
en uitgevers; iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te ne-
men.
Kraampjes van 1,5 bij 3 meter zijn te huur voor € 25,-. Heb je 
geen kraampje nodig? Dan betaal je voor dezelfde oppervlakte 
slechts € 10,-. De markt is van 12.00 tot 18.00 uur. Het pro-
gramma duurt tot 20.00 uur en zal voor het overgrote deel 
buiten plaatsvinden.
Standhouders kunnen zich inschrijven door een mailtje te stu-



31

ren naar info@stekbreda.nl. Tijdens de markt worden talloze 
activiteiten georganiseerd, waaronder muzikale optredens, lite-
raire voordrachten en een boekpresentatie. Je vindt het crea-
tieve bedrijventerrein Stek aan de Veilingkade 8a in de Belcrum.

   EEN FRISSE VOORJAARSPUZZEL

Hieronder treffen jullie 17 bloemennamen aan. Helaas zijn de 
letters van deze namen door een stevige voorjaarswind door el-
kaar gehusseld.  Aan jullie de taak om er weer normale bloemen 
van te maken. De namen zijn:

1. eille; 2. jarne; 3. stacuc; 4. kourks; 5. casnir; 6. apverap; 7. tachyni; 
8. loodlagi; 9. sorolpak; 10. jeovolit; 11. giramret; 12. seiswedel; 
13. jademifeel; 14. moerteblob; 15. bolennozem; 16. rajafkeinta; 
17. baremolepad.

Vul de namen in de puzzel in. Pak vervolgens uit iedere bloemen-
naam de letter uit het gekleurde hokje en zet ze op de volgende 
manier achter elkaar: 
10 - 1 - 9 - 8 - 15 - 6 - 3 - 17 - 5 - 13 - 16 - 7 - 12 - 14 - 2 - 11 - 4

Dus: eerst pak je de letter uit het gekleurde vakje van de 10de 
bloemennaam, daar zet je de letter uit de eerste rij achter, en-
zovoort. Als je dit goed doet, ontstaat er een bloemennaam van 
17 letters.

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

BENEFIETAVOND

Om Stichting Terheijden tegen kanker een hart onder de riem 
te steken organiseert Restaurant Ripasso een benefietavond!

In de gehele maand maart sparen wij voor iedere persoon 
die komt dineren € 1,-. Daarnaast zal een gedeelte van 
de opbrengst van het benefietdiner ten goede komen van 
Stichting Terheijden tegen kanker!

U geniet op deze speciale avond van een 4 gangen diner 
inclusief cava voor slechts € 39,50. Wij horen graag uw 
eventuele diëetwensen bij uw reservering.

Reserveer op onze website of bel 076 - 593 1297!

Voor een avond culinair genieten!

Vrijdag 18 maart 2016

Terheijden tegen kanker

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

www.rondomdetoren.nl
www.facebook.com/rondomdetoren



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.vitaalthuiszorg.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt     (0162) 680234
Geriafit   
Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nl
Maatschappelijk werk, (076) 593 12 22
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c Terheijden
   MW Di.  9.00 - 10.00 uur
   JS: 1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
Sociaal Raadslieden Werk  Antonius Abt te Terheijden
   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: 23-03-2016/Grijs: 30-03-2016
                     Wagenberg           Groen: 25-03-2016/Grijs: 01-04-2016
Ophalen oud papier  09-04-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 06-04-2016     
     Wagenberg: 08-04-2016

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 23-03-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 23-03-16 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Waterbies 7, 4844 HJ  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

 ÎProeverij"menu"”ons"thuis”Ï
Op zaterdag 19 maart vanaf 18:00 serveren wij een 6 gangen menu voor u 

met een selectie van onze gerechten.

Prijs per persoon: 

€ 23,50

Reserveren kan online via www.cafeonsthuis.nl
of via 076-5931600

Bredaseweg 20 Terheijden  |  info@cafeonsthuis.nl  |  www.cafeonsthuis.nl


