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UITGAAN

TERHEIJDENSE  PAARDENDAGEN
Twee dagen paardenbeleving in Terheijden

In 2015 was de Terheijdense Paardendag, georganiseerd door 
VTR Teteringen en Garage van Riel, een groot succes.  Toen was 
het een recreatierit met daarna een gezellig buffet. Na afloop 
kregen we veel leuke reacties van de deelnemers, maar ook van 
mensen die toevallig langs fietsten of die we in de route tegen-
kwamen. De route was mooi, het weer nog mooier! 
Dit jaar gaan we het wat uitbreiden. In samenwerking met Ge-
meente Drimmelen en het Samen Aan De Slag Fonds willen we 
de inwoners van de gemeente Drimmelen, en ook daarbuiten, 
kennis laten maken met de verschillende disciplines van de paar-
densport aan de Munnikenhof.
Op zaterdag 9 april hebben we kindermiddag! Met een spring-
kussen, kleurwedstrijd (de prijsuitreiking is aan het eind van de 
dag), schminken en natuurlijk ponyrijden! Ook is er “Kom Op 
De Kar”: maak kennis met de mensport en kom op de kar,  stel 
vragen en krijg uitleg! Verder zijn er nog diverse demonstraties 
op paardengebied, waaronder een kür op muziek, een paarden-
coach en IJslanders.
De menners die op zondag ook de recreatierit rijden, rijden op 
zaterdag hun mini-marathon, met bijbehorende wegtraject. 
Op zondag 10 april is er de recreatierit voor menners en 
ruiters/amazones. Jong en oud mag mee doen, maar als min-
derjarige moet je wel begeleid worden door een volwassene. 
Een andere route dan vorig jaar,  maar wel weer over de weg 
en door het bos. Er wordt een menwedstrijd (mini-marathon) 
georganiseerd,  met hindernissen en kegelpoorten.
Ook hebben we Anouk Dahrs; zij is instructrice in Parelli Na-
tural Horsemanship en geeft zondagmiddag een demonstratie. 
Parelli is een trainingsprogramma voor mensen gebaseerd op 
paardengedrag en horsemanship. De basis ligt bij de onderlinge 
communicatie van paarden in de natuur.
Op zondagochtend houden we de “Parelli games”; dit bestaat 
uit verschillende oefeningen die beoordeeld worden op basis 
van de relatie, de communicatie en wederzijds vertrouwen en 
respect tussen mens en paard. Ook geeft Anouk zondagmid-
dag een demonstratie. Showteam Epona komt met Tinkers een 
show geven, “Kom Op De Kar” is er deze dag ook, er is een 
lentefair met een 20-tal kraampjes met verschillende producten. 
Mocht u nog een kraam willen huren, dan kan dat, er zijn er nog 
beschikbaar. Ook op zondag staat het springkussen klaar voor 
de kinderen en kun je je weer laten schminken en natuurlijk zijn 
er weer pony’s om op te rijden.
Volg VTR  Teteringen op Facebook voor meer informatie, of mail 
naar vtrteteringen@gmail.com.

Jan en Jolanda van Riel in actie tijdens een Mini-Marathon

BINGO BIJ DE RUIF

Ondanks dat we gewend zijn 
met veel mensen om te gaan 
(denk aan de bussen etc.), waren 
wij bij het begin van onze eerste 
bingo best gespannen en zenuw-
achtig, want hoe zou het lopen?

Maar wij kijken vol trots terug op onze eerste bingo van woens-
dag 17 maart en we zijn blij dat we in het gat gesprongen zijn 
dat ontstond toen Sporthal Driedorp zijn deuren sloot en de 
bingo voor de inwoners van  Wagenberg en  Terheijden verloren 
dreigde te gaan.

De ambiance was zeer goed te noemen en ondanks dat het de 
eerste keer was dat wij dit organiseerden, was er toch al een 
vijftigtal mensen op afgekomen. De meeste mensen hadden er 
schik in en vonden de prijzen die te winnen waren zeer waar-
devol en bruikbaar omdat het allemaal prijzen waren die in het 
normaal dagelijks leven gebruikt worden. Er werden ronden ge-
speeld om levensmiddelenpakketten, koffiepakketten, bakkers-
pakketten, voordeelbon van de bakker, een wasmiddelenpakket, 
bierpakket, bloempakketten van tuincentrums etc. 
Dus beste inwoners van Terheijden en Wagenberg, wilt u ook 
eens een gezellige bingo meemaken, niet ver van huis? Wij or-
ganiseren elke tweede woensdag van de maand deze bingo in 
onze zaal.
De eerstvolgende bingo is op 13 april 2016. Noteer deze da-
tum alvast in uw agenda als u niet te ver van huis een gezellige 
bingo mee wilt maken.
Wij verwelkomen jullie graag op 13 april 2016.
Erica en John

VINCENT  VAN GOGH IN HET  WITTE 
KERKJE
Presentatie: Regina Ederveen en Robert la Boresa

Op zondag 17 april 2016 om 15.00 
uur organiseert de Stichting Exploitatie 
Witte Kerkje Terheijden samen met de 
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje 
een bijzonder evenement over Vincent 
van Gogh met een sfeervolle muzikale 
omlijsting.

Vincent van Gogh
Uit de verf is een levendige voordracht uit brieven van  Vin-
cent van Gogh, omlijst met verrassende harpmuziek en prach-
tige schilderijen van  Van Gogh via de beamer geprojecteerd. U 
hoort  Vincent als het ware zelf aan het woord want het gedach-
televen van deze beroemde -maar onbegrepen- schilder komt in 
de voorstelling goed “uit de verf”.
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Robert la Boresa, voordrachtskunstenaar, zal op een bijzon-
dere manier vertellen. Kijk eens op www.robertlaboresa.nl.
Regina Ederveen, een bekende harpiste, zal tijdens de verha-
len prachtige muziek vertolken. Kijk ook op 
www.reginaederveen.nl.
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 zondag-
middag te komen luisteren en genieten.  We verwachten veel 
belangstelling voor deze middag en raden u aan tijdig te reser-
veren. Kaarten à € 10,- kunt u bestellen via info@wittekerkje-
terheijden.nl of 06-27021028;  Vrienden van het Witte Kerkje 
ontvangen € 5,- korting. U betaalt op 17 april bij de ingang.

Reacties op de voorstelling elders: Niet sentimenteel, maar 
heel indrukwekkend... Wij hebben genoten van een goed ge-
slaagde voordracht... Een week na de voorstelling dacht ik er 
nog regelmatig aan terug.... Een mooi evenwicht en samenspel 
tussen gesproken taal, muziek en beeld... Dat bij het voorlezen 
uit de brieven een “passend” schilderij werd getoond beviel me 
goed... In het bijzonder was de uitleg rond de “portretten” heel 
boeiend... Dit geeft weer hoe het in die tijd tussen de broers 
is kunnen gaan. Het toont aan dat Theo zijn depressieve broer 
niet liet vallen... Een bijzondere ervaring om deze mensen zo 
intens met kunst bezig te zien... Verschillende emoties wor-
den door de muziek vertolkt, waardoor het beeld van  Vincent 
rijker wordt... Een voorstelling die de ziel raakt, en een beeld 
geeft van de hoogte- en dieptepunten in een bestaan en wat 
dat voor grootsheid kan brengen als je dat doorleeft... In het 
bijzonder was de uitleg rond de portretten heel boeiend... Het 
harpspel gaf wonderschoon de sfeer weer die uit de afbeeldin-
gen en de brieven voortkwam. Het instrument is er erg geschikt 
voor... Bijzondere voorstelling, en zeker de harp. Wat daar uit 
te halen is...! Prachtige voordracht, prachtige voorleesstem. Een 
lust voor oor en oog...

EXPOSITIE ‘ONZE KIJK OP STEEN’

Beeldhouwgroep Steengoed verBeeld exposeert beelden van 9 
tot 18 april in de prachtige expositieruimte van de Steenfa-
briek te Gilze,  adres: Steenfabriek 7. Het thema van de expositie 
is ‘Onze kijk op steen’ en dat levert een schitterende variatie 
aan vormen, van abstract tot concreet en alles wat daar tussenin 
zit. Naast de vormgeving geven stenen beelden door de keuze 
van de steensoort alleen al kijkgenot! De groep bestaat uit tien 
vrouwen, die elke week in Terheijden bij elkaar komen om te 
hakken en elkaar te inspireren en adviseren. De groep is naast 
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Terheijdense afkomst, verder afkomstig uit de hele regio. Corry 
Rommens, Ineke Clarijs, Wil Wortel, Corry van Bragt en Jean-
ne Rompa uit Terheijden, Toos Aarssen uit Zevenbergen, Corry 
Thijssen uit Made, Carolien Ackermans uit Oosterhout, Emmy 
Blok uit Bavel en Barbara van der Haar uit Alphen. Elke hakker 
van de groep heeft speciaal voor deze tentoonstelling, naar ei-
gen idee, een ‘kop’ gemaakt en die koppen staan uiteraard ter 
bezichtiging opgesteld. Iedereen is van harte welkom. Open van 
11.00 tot 17.00 uur op zaterdag 9, zondag 10 en vervolgens op 
vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april.  Wilt u meer weten? 
Kijk op www.steengoedverbeeld.nl

KONINGSDAG  TERHEIJDEN 2016
 

De voorbereidingen voor Ko-
ningsdag 2016 zijn al in volle 
gang! Dit jaar zal dit gevierd 
worden op woensdag 27 
april. 
Het programma is bekend. De 
dag begint al vroeg, want om 
7.00 uur zal er op verschil-
lende plaatsen in Terheijden 

reveille geblazen worden. Vanaf ongeveer 9.30 uur begint het 
fietsversieren bij basisschool De Zeggewijzer, waarna om 10.00 
uur de versierde fietstocht naar de Schans start. Er zijn weer 
veel mooie prijzen voor de mooist versierde fietsen. En de fiets-
tocht is natuurlijk weer gra-
tis. Ook dit jaar vinden weer 
alle activiteiten aan het begin 
van de Schans plaats (het ter-
rein voor de kiosk). Dus om 
ca. 10.30 uur vindt hier dan 
ook de aubade plaats, daarna 

worden de ballonnen voor de ballonnenwedstrijd opgelaten.  
‘s Middags vanaf 13.00 uur organiseren we i.s.m. Heijnevent de 
“open Traaise kampioenschappen fierljeppen” voor de jeugd vanaf 
12 jaar.   Voor de jongere jeugd worden er weer diverse activiteiten 
georganiseerd. Ook vanaf 13.00 uur zijn er leuke spelletjes, staan 
er luchtkussens klaar,  kun je jezelf laten schminken,  is er een dans 
clinic en nog veel meer.  Alle activiteiten zijn natuurlijk ook weer 
gratis! Dus kom gezellig langs op de Schans en doe lekker mee.  
Als er kinderen zijn die hun spulletjes willen verkopen, kan dat 
ook op het voorste gedeelte van de Schans (bij de kiosk). Er is 
gelegenheid om vanaf 12.30 uur je kleedje weg te leggen en je 
spulletjes te verkopen.
Om 17.00 uur zijn de activiteiten voor de jeugd ten einde.  
We hopen er samen met jullie een prachtige dag van te maken.  
Dus doe mee met de activiteiten of kom gewoon gezellig kijken 
op de Schans!
Stichting Oranje Comité  Terheijden 

I LOVE  TRAAIE 

Over een kleine 2 maanden, 27, 28 en 29 mei, is het alweer tijd 
voor I Love Traaie!
Het is dan weer een jaar geleden 
dat de tent op de Schans heeft ge-
staan en ook gelijk de laatste keer 
dat DIE tent daar heeft gestaan: 
we hebben namelijk een nieuwe 
tentenleverancier!!
De nieuwe tent is niet groter aan 

vierkante meters maar de zijkanten en nok zijn een stuk hoger. 
Hierdoor kunnen we een nog vetter podium bouwen in de tent.  
Want als je de WC Experience, Royal Beat, Mental Theo 
en Kwart voor 3 laat komen, moeten die wel een vette show 
kunnen geven.
Op vrijdag hebben we na de aankomst van de  Traaise Kuierda-

   Ochtendprogramma: 
7.00 uur:   Reveille blazen op verschillende plaatsen 
   in Terheijden
9.30 uur:  
   ‘de Zeggewijzer’
10.00 uur:  Start optocht naar de Schans onder begeleiding   
   van de harmonie
10.30 uur:  Aubade bij de Schans met oplaten van ballonnen

   Middagprogramma: 
12.30 uur:  Rommelmarkt voor de jeugd  
   (eigen kleedje meenemen)
13.00 uur:  Start activiteiten voor de jeugd t/m 
   15 jaar aan het begin van de schans  
17.00 uur:  Afsluiting activiteiten jeugd

Koningsdag 2016

Start fietsversieren bij basisschool 
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Reimus Makelaardij & Hypotheken – Hoofdstraat 35 – 4844 CA - TERHEIJDEN 
www.reimus-makelaardij.nl – 076 593 3134 – info@reimus-makelaardij.nl 

 

 

DEELNEMERS 
OPEN HUIZEN ROUTE 

2 april van 11.00 tot 15.00 UUR 

 
 
 
 
 
 

Polderstraat 57 
Terheijden 

€ 179.000,- k.k. 

Hoofdstraat 19  
Terheijden 
€ 257.500,- k.k. 
 
Klein Hulsdonk 5 
Terheijden 
€ 224.000,- 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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OPROEPEN

gen een gratis concert van de WC Experience. Zij gaan de tent 
helemaal op zijn kop zetten!
Zaterdagochtend en -middag weer lekker actief met het Brood- 
& banketbakkerij Van Dongen Beachvolleybal Toernooi. Zater-
dagavond is het de beurt aan de band Royal Beat. Dit gaat een 
supergave show worden en als afsluiter van de avond nog even 
back to the 90’s met DJ Mental Theo!
Zondagochtend hebben we Harmonie Terheijden weer te gast 
en deze keer verzorgen zij in samenwerking met Djazzkefet 
een muzikaal Engels Ontbijt. Op zondagmiddag hebben we nog 
meer! Namelijk weer de I Love Traaie Fair. Hopelijk hebben we 
dit jaar beter weer zodat de kraampjes lekker buiten kunnen 
staan op onze mooie Traaise Schans.  Voor meer info over de I 
Love Traaie Fair: info@futurenails-terheijden.nl.
Kwart voor 3 is de laatste band die we toevoegen aan ons pro-
gramma en zij spelen op zondagmiddag in de tent.  De  Tete-
ringse band is al vaker in Terheijden geweest maar nu voor het 
eerste in de tent van I Love Traaie. 
Wij zijn ook op zoek naar mensen en bedrijven die onze stich-
ting willen sponsoren om alles weer mogelijk te maken. Kijk op 
onze site voor de sponsormogelijkheden van 2016 of stuur een 
mail naar info@ilovetraaie.nl.
Dus zet 27-28-29 mei in je agenda! 
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Stichting I LOVE TRAAIE

UITNODIGING GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN 
door het Oranjecomité  Terheijden

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle gedecoreer-
den in de kern  Terheijden, samen met hun partner, uit 
voor de Koningsdagbijeenkomst op woensdag 27 
april 2016 om 12.00 uur bij de Gouden Leeuw in Ter-
heijden.  Wilt u zich aanmelden of meer informatie? 
Stuur een mail naar lisettesnoeren@gmail.com of bel 
06-22147001.

STEM OP STICHTING SINTERKLAAS 
TERHEIJDEN! 

De Rabobank Clubkas Campagne komt er 
weer aan! Dit is voor Stichting Sinterklaas 
dè manier om van Rabobank  Amerstreek 
een donatie te ontvangen. 
Zoals u weet organiseren wij elk jaar de 
intocht en het uitzwaaien van de Sint en 
zijn Pieten aan de haven van Terheijden, 
alsmede de tekenwedstrijd voor de basis-

schoolkinderen van groep 1 tot en met 4 met als beloning voor 
de 6 mooiste tekeningen een ontbijt samen met de Sint! 
Tijdens de stemperiode van 6 tot en met 18 april bepalen de 
leden van de Rabobank Amerstreek hoe dit wordt verdeeld. 
Iedereen die lid is mag 5 stemmen verdelen over de deelnemers. 
Hoe meer mensen stemmen op Stichting Sinterklaas  Terheijden, 
hoe hoger de bijdrage vanuit de Rabobank! 
Dus stem op ons! Uw stem is geld waard voor ons! 
Alvast bedankt, namens Stichting  Sinterklaas  Terheijden.

STICHTING BEHOUD  ANTONIUS  ABT 
TERHEIJDEN

Aktiviteiten 2016
02-04-2016 Toren beklimmen 
15-05-2016 Terheijdenloop start    
                          vanuit de  Abt
18-06-2016          Abt Happen*
03-07-2016  Vakantie-Boeken/ 
                           platenmarkt
11-09-2016  Traaierie 
Oktober               Jazzmatinee 
10-12-2016  Kerst  
*ABT Happen: Houdt u zaterdagavond 18 
juni alvast vrij voor een nieuwe traditie? 
Rabobank Amerstreek Clubkas Campagne 
Als lid van de Rabobank Amerstreek kunt u in april stemmen op 
uw Stichting Behoud  Antonius  Abt. Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de bijdrage van de Rabobank aan de Stichting!
Spek de kas van onze “Stichting Antonius Abt” bij Jum-
bo  Terheijden

Zoals u vast weet, organiseert Jumbo  Terheijden een actie waar-
mee een financiële bijdrage voor onze Stichting bij elkaar kan 
worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’.  Tijdens 
deze actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan boodschap-
pen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel 
of via Facebook pagina www.facebook.com/jumboterheijden 
onder tabblad “clubkas”, doneren aan de vereniging/stichting 
van hun keuze.
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze Stichting, 
hoe groter het totaalbedrag dat wij ontvangen. Daarmee kun-
nen wij het onderhoud van de Toren van onze Antonius Abt 
een extra zet geven.
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschap-
pen bij  Jumbo  Terheijden te doen en daarmee de kas van onze 
Stichting te spekken! Top idee!! Doen!
Nog geen Vriend? Dat kan altijd... Ons rekeningnummer is NL-
03RABO0142830658.  Voor informatie over onze Stichting kunt 
u terecht op de internetsite www.behouddeantoniusabt.nl.
Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Behoud Antonius Abt 
Terheijden

IETS  VOOR  JOU?

VIP is onderdeel van Stichting  Welzijn en Ondersteuning 
(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. Je kunt contact met ons opnemen via de 
mail: VIP@swodrimmelen.nl of per telefoon 0162–451894. Be-
zoek ons ook eens op Facebook VIP Vrijwilligers informatie punt 
Drimmelen!
Het Witte Kerkje  
Wie kent niet het Witte Kerkje in Terheijden? Een enthousiast 
team van vrijwilligers zorgt ervoor dat hier evenementen geor-

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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SCHOLEN

ganiseerd worden (bijvoorbeeld trouwerijen, begrafenissen en 
muziekuitvoeringen). Ook wil het Witte Kerkje een sociale ont-
moetingsplaats zijn voor mensen uit het dorp. Zij zijn op zoek 
naar een conciërge en een gastheer/vrouw om de evenementen 
in goede banen te leiden.  
Conciërge: Je helpt met de voorbereiding van de evenemen-
ten. Je zorgt dat alles klaar staat en dat de muziek geregeld is. 
Daarnaast onderhoud je het kerkje en verzorg je de tuin er 
omheen.  
Gastheer/vrouw: Je ontvangt de gasten bij de evenementen 
van het Witte Kerkje.  Je zorgt er mede voor dat alles goed 
verloopt en dat alles wordt klaargezet en ‘aangekleed’ voor het 
betreffende evenement. 
Ben jij de persoon die het Witte Kerkje gaat helpen om hun 
evenementen goed te laten verlopen? 
Lentekriebels!
Nu de lente weer is begonnen en de zon gaat schijnen,  is het 
fijn om buiten te zijn, toch? In de tuin werken, fietsen, wandelen, 
de wereld ziet er een stuk gezelliger uit in de lente met haar 
bloemen en een mooie blauwe lucht. Mensen willen graag naar 
buiten, hoewel dat niet altijd mogelijk is. Sommigen van ons heb-
ben ondersteuning nodig en die is niet altijd voor handen. Of 
alleen gaan fietsen, dat is ook niet altijd leuk, met een maatje 
is veel gezelliger. Gun jij een ander ook een aangename zomer, 
wordt dan vrijwilliger!  Voor iedereen is er wel een leuke en 
passende vacature.  
Ben je meer het type dat binnen iets wil betekenen voor een 
ander? Ook daar zijn genoeg mogelijkheden voor, kijk op onze 
vacaturebank (www.swodrimmelen.nl/vacatures) of neem con-
tact met ons op!

JUFFENFEEST OP DE  ZEGGEWIJZER
Het verjaardagsfeest van de juffen was een circus

Op woensdag 16 maart heb-
ben de vijf juffen van de groe-
pen 1 en 2 gezamenlijk hun 

verjaardag gevierd. Ieder jaar vieren ze samen hun verjaardag 
en pakken deze dag flink uit. De leerlingen mogen verkleed op 
school komen en dit jaar was het thema circus.  En dat was deze 
woensdagochtend op het schoolplein al te zien; de leerlingen 
waren prachtig uitgedost en hadden er zin in! 
Een circusopening

Om half negen begon de dag niet in de klas maar in de gymzaal. 
De juffen hadden de zaal omgetoverd tot een circus en voerden 
circuskunstjes uit. Ze hadden wel iets langer mogen oefenen, 
want de trucs werden een beetje vreemd uitgevoerd. Er was 
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Hoe werkt deze actie?

Deze bon is 1 punt waard en is eenmalig te doneren aan een club naar keuze. Hiervoor is een 

scanzuil geplaatst in de winkel waar je via het touchscreen de punt direct kunt doneren aan 

de club van jouw keuze.

Wil je dat jouw favoriete club een zo groot mogelijke fi nanciële bijdrage ontvangt? 

Aan het eind van de actie wordt dit bedrag naar verhouding verdeeld over alle gedoneerde 

waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende clubs.

* Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, 
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, 
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Spek de kas
 van je club!

Spaar zoveel mogelijk punten bij Jumbo Terheijden! 
Hoe meer punten, hoe hoger het geldbedrag voor jouw club!

Jumbo Terheijden stelt voor deze actie een bedrag van € 7500,- beschikbaar.

Roep dan zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Terheijden te doen 

en te sparen voor jouw club.

Van woensdag 30 maart tot en met dinsdag 10 mei 2016 krijg je bij elke € 10,-* aan

boodschappen bij Jumbo Terheijden, een waardebon met daarop een unieke streepjescode. 

Openingstijden:
Maandag  t/m Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag   08.00 - 20.00 uur
Zondag   10.00 - 19.00 uur
 

Jumbo, Terheijden, Hoofdstraat 61
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ook een bijzondere goochelaar aanwezig, ook hier verliep alles 
niet helemaal goed. De leerlingen vonden het allemaal erg grap-
pig; er werd hard gelachen om de vreemde circuskunstjes en 
goocheltrucs. Uiteindelijk lukte er gelukkig een truc en wat er 
tevoorschijn werd getoverd was wel heel bijzonder! 

Speelgoed tevoorschijn getoverd
Wat er tevoorschijn werd getoverd waren nieuwe materialen 
voor in de bouwhoek, timmerhoek en techniekhoek,  zoals au-
to’s, grote planken, een opbergkastje voor de timmerspullen, 
nieuwe knikkerbaan en speelgoeddieren. Het was een prachtig 
geschenk! De leerlingen wilden er eigenlijk gelijk mee aan de 
slag. Maar eerst werd er verder gefeest in de klas waar de juf 
werd toegezongen en natuurlijk werden de circus-outfits be-
wonderd. 

Circus circuit
Rond half tien was het tijd voor het ‘circus-circuit’.  Tijdens het 
circuit deden de leerlingen in groepen uiteenlopende activitei-
ten, zoals de stoelendans of het ballonnenspel. Na het circuit, 
het was inmiddels het einde van de ochtend, werd er een rust-
moment ingelast. In de klas keken de leerlingen naar een film 
over het circus.  Daarna was er nog tijd over om buiten ‘circus 
te spelen’ en een frisse neus te halen.
Speelgoed uittesten
Om twaalf uur was het feestje afgelopen, het was een heerlijke 
ochtend geweest. De volgende dag had iedereen zin om het 
nieuwe speelgoed uit te proberen. En dat uitproberen is zeker 
gelukt,  hebben de juffen laten weten.  Het speelgoed is goed ge-
test en heeft de leerlingen op veel nieuwe spelideeën gebracht; 
missie geslaagd!

ER IS  WEER  VOLOP  ACTIE OP 
BASISSCHOOL ZONZEEL

Op woensdag 16 maart hebben leerlingen 
van onze school bomen geplant aan de Rode 
Vaart in  Terheijden. Uit alle groepen hebben 
we enkele leerlingen gekozen. Zij hebben vol 
trots hun boom  geplant, hun steentje bij-
gedragen aan het verbeteren van het milieu 
en…… in de klas enthousiast over hun ac-
tiviteit verteld. Fijn om zo’n mooie kans te 
krijgen.

Op vrijdag 18 maart hebben de kinderen van de bovenbouw 
weer kunnen genieten van een podiumochtend. Tijdens deze 
ochtenden kunnen de kinderen elkaars talenten bewonderen. 
Wij vinden het erg belangrijk om kinderen van elkaar te laten le-
ren, elkaar te laten inspireren en de podiumochtenden op onze 
school dragen daar zeker een steentje aan bij.
Op  Witte Donderdag vieren we elk jaar met de gehele school 
een viering over Pasen.  We vertellen het lijdensverhaal van Je-
zus, wat natuurlijk bij Pasen hoort.  We geven de kinderen de 
boodschap mee dat Pasen ook een feest is van opnieuw begin-
nen,  niet bij de pakken neer gaan zitten en zingen over het licht 
en het nieuwe leven.  Dat is ook Pasen vieren.

Op vrijdag is het een leuke traditie op onze school om paaseie-
ren te zoeken die daar verstopt zijn door een heel ervaren Paas-
haas. Dit jaar was er voor de bovenbouw bij het eieren zoeken 
ook een spelelement ingebracht.  De leerlingen van onze school 
genieten altijd erg van deze activiteit.
Dan gaan we weer keihard aan het werk om uiteindelijk op 22 
april (net voor de april/ meivakantie) nog even lekker te sporten 
en bewegen tijdens de Koningspelen. Dit jaar organiseren we de 
spelen op het terrein van onze school en de velden van het Puz-
zelbad.  Fijn dat we deze mooie ruimte mogen gebruiken voor 
de Koningspelen op onze school.
U merkt het. Naast het reguliere werken op onze school bruist 
het ook door allerlei andere activiteiten.
Wilt u meer weten over onze school, bel gerust naar 076-
5938126 of stuur een mailtje naar info@zonzeel.nl.  Wij ver-
tellen graag over het  onderwijs en alle overige activiteiten  op 
onze school.  U bent van harte welkom.  

FAMILIEDAG OP OBS  DE  WINDHOEK 
GROOT SUCCES

Woensdagmorgen 9 maart was het een 
drukte van belang op OBS De  Windhoek. 
Alle opa’s, oma’s, papa’s en mama’s van 
onze leerlingen waren uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen op school. Het 
was voor iedereen –ouders, grootouders, 

leerlingen èn leerkrachten– een bijzondere ervaring. Met zo’n 
grote opkomst en zulke positieve reacties kunnen we maar een 
ding concluderen: de familiedag wordt een nieuwe traditie op 
De Windhoek!
Grote opkomst
Rond de klok van tien uur druppelen de eerste opa’s, oma’s, va-
ders en moeders de school binnen.  Koffie, thee en iets lekkers 
staat voor hen klaar in de hal.  Al snel is het gezellig druk. Dan is 
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de beurt aan directeur Marc Embregts, die het ochtendprogram-
ma opent.  Hij legt de aanwezigen uit wat we ècht belangrijk 
vinden op De Windhoek, op welke manier er onderwijs wordt 
gegeven èn wat de laatste onderwijskundige ontwikkelingen zijn. 
Hij vertelt over het belang van lezen, de methode Alles-in-1 en 
het sterke sociale klimaat dat De Windhoek uniek maakt. Er is 
aandacht voor de verschillen met het onderwijs vroeger. Ook 
gaat meneer Marc dieper in op bijzondere Windhoek-activitei-
ten zoals NLDoet samen met SOVAK, de Pannenkoekdag in sa-
menwerking met Stichting Antonius Abt en de Buitenspeeldag, 
die de school elk jaar met veel succes en plezier organiseert.  
Een aantal opa’s en oma’s krijgt een zogenaamd wisbordje, zo-
dat zij kunnen ervaren hoe we die inzetten in de les. Met wis-
bordjes kunnen we leerlingen actief laten meedoen in de les.  

Ludieke quiz
Parate kennis in het algemeen en over De Windhoek in 
het bijzonder wordt daarna getest tijdens de ludieke ‘pet-
je op–petje af’-quiz. Eigenlijk was het een ‘hoedje op–hoedje 
af’-quiz. Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hebben namelijk 
eerst zelf van een krant een hoed gevouwen. De deelnemers 
worden flink uitgedaagd. Maar de wedstrijd levert toch voor-
al hilarische situaties op, met name door de papieren hoeden.  
Meedoen in de klas 
Na een tweede kopje koffie of thee kunnen de ouders en 
grootouders niet wachten om de klassen in te gaan. Ze mo-
gen meedoen met de lessen van de (klein)kinderen. Een aantal 
opa’s bouwt bij de kleuters enthousiast mee in de bouwhoek 
en enkele oma’s helpen mee met de bekende kralenplank. In de 
hogere groepen is er veel belangstelling voor het werken met de 
computers en voor onze methode  Alles-in-1. Onze prachtige 
schoolbibliotheek wordt ook druk bezocht.  Veel grootouders 
vinden het leuk om te zien welke boeken leerlingen tegenwoor-
dig lezen. 
Geweldige ervaring
Na afloop kijkt jong en oud terug op een geweldige familiedag. 

De kinderen, ouders en grootouders hebben genoten van el-
kaars aanwezigheid. Over een ding zijn we het allemaal eens: 
volgend jaar organiseren we weer een familiedag!

LEERLINGEN OBS DE  WINDHOEK IN 
UITZENDING JEUGDJOURNAAL

Een gewone schooldag veranderde in een onvergetelijke erva-
ring voor de leerlingen van groep 7-8 van OBS De Windhoek 
op donderdag 17 maart jongstleden. De populaire presentator 
Robbie Kammeijer van het Jeugdjournaal kwam met zijn came-
raman Chiel onverwacht langs op school om met de kinderen 
opnames te maken voor de uitzending. Ze interviewden de leer-
lingen omdat de  Terheijdense bakker Jürgen van Dongen de 
strijd om het lekkerste Brabantse worstenbroodje heeft gewon-
nen èn omdat het worstenbroodje wordt toegevoegd aan de 
lijst van immaterieel erfgoed. 
Verrassing 
Donderdag 17 maart leek een gewone schooldag te worden 
tot in de loop van de ochtend de telefoon gaat. Het blijkt het 
Jeugdjournaal te zijn, met de vraag of presentator Robbie langs 
mag komen. Hij wil de leerlingen van groep 7-8 een aantal vra-
gen stellen. Het antwoord is zonder aarzeling: JA! Robbie wil 
met cameraman Chiel langskomen, omdat het worstenbroodje 
van bakker Jürgen van Dongen in Terheijden is gekozen tot het 
lekkerste van Noord-Brabant. En omdat het worstenbroodje op 
de lijst van belangrijke tradities van Nederland komt. De leerlin-
gen zijn superblij als ze horen dat het Jeugdjournaal langskomt 
in hun klas!
Spannend

Als de leerlingen na de lunch het lokaal binnenkomen, zijn pre-
sentator Robbie en cameraman Chiel al in de klas.  Op tafel 
staat de grote camera al klaar met ernaast een grote zak met 
worstenbroodjes. Sommige leerlingen vinden het in het begin 
best spannend. Het is ook heel bijzonder dat de populaire pre-
sentator Robbie van het Jeugdjournaal ineens in jouw klas is en 
dat er een cameraman met een camera voor je neus staat. Maar 
dat gevoel duurt maar even. Robbie en Chiel leggen duidelijk en 
met humor uit waarom ze op bezoek zijn. Er wordt al snel volop 
gelachen en de sfeer is ontspannen en gezellig. 
Stilte! Opname!
Robbie en Chiel leggen eerst de leerlingen goed uit wat ze 
gaan doen. Ze hebben voor alle kinderen een worstenbrood-
je meegenomen. Chiel filmt het moment dat zij een worsten-
broodje van de tafel pakken. Daarna worden een voor een de 
leerlingen geïnterviewd.  Terwijl ze hun worstenbroodje opeten, 
filmt Chiel de kinderen. Dat leidt regelmatig tot lachuitbarstin-
gen, want probeer maar eens ontspannen je worstenbroodje 
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te eten als iemand met een grote camera voor je neus staat!  
Bijzondere middag
Robbie en Chiel nemen ruim de tijd voor de interviews en daar-
na om leuke extra’s te filmen. Ook maken ze met de hele klas 
een groepsfoto.  Tot slot delen ze hun handtekening uit aan de 
kinderen. De middag is al bijna voorbij als de mannen van het 
Jeugdjournaal afscheid nemen. Ze bedanken de klas.  Ze vertel-
len dat ze zo goed hebben meegewerkt en dat ze het erg naar 
hun zin hebben gehad. Dan vertrekken ze richting Hilversum om 
het nieuwsitem te monteren voor de uitzending later op de dag. 

Onvergetelijke ervaring
’s Avonds is in het Jeugdjournaal het resultaat van de opnames te 
bewonderen.  Wat is het een tof nieuwsitem geworden! We zijn 
op school overspoeld met positieve reacties over de uitzending. 
Erg leuk! Groot compliment aan de leerlingen, die heel goed 
hebben meegewerkt. Het was erg bijzonder om de klas op tv 
te zien.  Veel dank aan het Jeugdjournaal, omdat zij De Wind-
hoek selecteerde voor de opnames. Presentator Robbie en ca-
meraman Chiel waren superaardig en we hebben veel gelachen 
samen. Het was een onvergetelijke ervaring om mee te mogen 
werken aan het Jeugdjournaal! 

SPEK DE KAS  VAN JE CLUB BIJ JUMBO 
TERHEIJDEN

Op woensdag 30 maart startte Jumbo Terheijden een actie 
waarmee de verenigingen in Terheijden een financiële onder-
steuning kunnen ontvangen. Dit gebeurt met de ‘Spek de Kas 
van je Club”-actie, waarvoor Jumbo  Terheijden een totaalbe-
drag van € 7500,- beschikbaar stelt. 

Tijdens deze “Spek de Kas van je Club” actie ontvangen klan-
ten voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. Deze 
waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de vereniging 
van hun keuze. 

Marcel van Meerendonk: “Wij vinden het erg leuk om deze actie 
te organiseren. Hiermee willen wij ons steentje bijdragen aan 
wensen van de verenigingen hier in Terheijden. Iedere vereni-
ging kan de bijdrage gebruiken voor hun eigen wens. Wat wij 
als voorbeeld hebben gehoord is bijvoorbeeld de aanschaf van 
nieuwe fietsenrekken of het opknappen van de kantine.”
Tot en met dinsdag 10 mei 2016  kunnen klanten  zoveel moge-
lijk punten voor de vereniging van hun keuze bij elkaar sparen.  
Aan het eind van de actie wordt het bedrag van € 7500,- naar 
rato verdeeld over alle gedoneerde waardepunten en uitge-
keerd aan de deelnemende verenigingen.

TOERSEIZOEN  WIELERVERENIGING 
TERHEIJDEN GESTART

Wielervereniging Terheijden 
organiseert activiteiten in di-
verse disciplines van de wieler-
sport:  MTB-tochten (in de win-
ter), een onderlinge wielercompetitie, deelname aan BWF-wed-
strijden (het echte wielrennen) en een toercompetitie. 
Op zondag 13 maart verzamelden zich ruim 20 renners voor de 
eerste toertocht van deze toercompetitie.  De winnaar ervan 
wordt bepaald door bij te houden hoeveel kilometers iemand in 
een seizoen meerijdt met deze ritten.  Vorig jaar had de winnaar 
ruim 3500 km in 49 tochten. De zondagtochten zijn zo’n 50 km 
lang, maar de tochten op zaterdag worden langzaam meer kilo-
meters (tot over de 100 km bij de extra lange tochten). 
Die zondag stond er een stevige koude oostenwind. Het is ge-
woonte tegen wind in te vertrekken om de tweede helft van de 
tocht voornamelijk wind in de rug te hebben.  Na 47 km was de 
groep weer veilig terug in Terheijden en koerste naar café De 
Harmonie voor koffie met gebak en een verrassing: een kleine 
dartwedstrijd. Deze werd gewonnen door Din de Ridder.
Elk weekend vinden er normaal 2 toertochten plaats. Er wordt 
vertrokken bij de rotonde in het centrum van Terheijden, op 
zaterdag om 13.00 uur en op zondag om 9.00 uur. 
Wielervereniging  Terheijden is een gastvrije vereniging: mensen 
die willen proberen of dit iets voor hen is kunnen gewoon mee-
rijden zonder enige verplichting.  Voor meer informatie: www.
wvterheijden.nl.
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DRUK EN SUCCESVOL  JUDOWEEKEND 
VOOR  JUDOCLUB MADE EN HARAGEI 
JUDOKA’S
Jeugd actief in Middelbeers en Beuningen

Zondag 20 maart was weer een drukke 
judodag voor de judoka’s van Haragei en 
Judoclub Made.
De coaches Jenny Pals en Maikel Segers 
waren op pad met de jeugdige judoka’s 
en maakten sporthal De Klep in Middel-
beers onveilig.  Wat zit er weer een hoop 
talent in de nieuwe generatie judoka’s. 

In de ochtend was er een heuse girl-power. Hailey Rombouts, 
Lotte Westgeest, Julie Bello en 
Lieke Godschalk wisten zeer 
overtuigend kampioen te wor-
den. De jongens konden niet 
achter blijven en in de middag 
werden Matz van Haren, Robin 
v/d Stelt en Joris Wiertz ook 
kampioen.  Voor Robin was dit 
extra knap aangezien dit zijn 
eerste toernooi was na een 
armbreuk. 
Er waren ook nog finaleplaat-
sen voor Finn Blommers, Lef 
v/d Steen, Onno Busch, Stijn 
Verkooijen, Yorick v/d Wolf, 
Toine Kloet en Simon Wiertz; 
deze boys werden allen twee-
de.  De overige kanjers wer-
den allemaal derde en vierde. 
Dit waren Rohan v/d  Wolf, 
Stef Segers, Jasper van Oosterhout en Nick Martens.
Een aantal kilometer verderop, in het Gelderse Beuningen, was 
coach Bert Wijkman te vinden met de meer ervaren judoka’s. 
Yousra Hider, in voorbereiding op het NK judo -18 jaar te Leek, 
beleefde een goede generale en eindigde na drie winstpartijen 
op de eerste plaats. Een leuke bijkomstigheid is dat ze ook weer 
30 punten heeft verdiend voor haar 2e dan.  Ze moet nog 15 
punten en dan kan ze zichzelf weer gaan focussen op haar exa-
men voor de 2e dan.
Marit  Visschers, vorige week nog halve finaliste op het NK judo 
-15 jaar in Apeldoorn, was vandaag goed voor een bronzen me-
daille. Sanne Kegge, Sem Zijlmans en Semena Trimbach hebben 
vandaag hun huid duur verkocht, maar het was net niet goed ge-
noeg voor een podiumplaats. Niels de Boer, zelf ook geen kleine 
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jongen, moest tegen enorme knapen. Hij maakte mooie worpen 
maar ook Niels strandde in het zicht van de medailles.
Dan was er nog die dekselse Sander Brands. Sander staat be-
kend om zijn goede grondwerk. En daar was hij in Beuningen 
ook weer de koning in. Uiteindelijk een knappe derde plaats 
voor Sander. En weer enkele belangrijke punten voor zijn 2e dan 
examen.
Voor meer foto’s en info,  kijk op www.judoclubmade.nl en www.
teamharagei.nl.  Ook zijn we uiteraard te vinden op facebook.

JARIGE  TERHEIJDENLOOP  VIERT FEEST!

In 1986 betaalden we met de gulden en hadden we nog geen 
last van ‘Brussel’, dat ons dwingend voorschreef om het begro-
tingstekort weg te werken.  We luisterden naar de Top 100 met 
Billy Ocean, Sam Cooke, Elton John, Cliff Richard en natuur-
lijk ‘onze’ Shocking Blue met  Venus. Meisjes zag je nog touwtje 
springen, jongens voetbalden gewoon op straat en als je heel 
goed luisterde hoorde je wel ergens “Wie niet weg is, is gezien”.  
Elke dag 5 kilometer
In de jaren 80 werden we ons meer bewust van het belang van 
een gezonde levensstijl. Bewegen zorgde voor extra levensjaren 
en gaf bovendien een lekker gevoel.  Sporten werd het ada-
gium en velen lieten zich verleiden om dat in de buitenlucht 
te doen. Op straat en in het bos krioelde het weldra van de 
trimmers in flitsende kleding, getooid met een zweetband om 
hun vuurrode hoofd. Sportscholen schoten als paddenstoelen 
uit de grond. Soms kwam je een bekende tegen die je al een 
tijdje niet had gezien, en dan schrok je je een hoedje! Was dat 
die volslanke collega van weleer? Hij zal toch niet ziek zijn? 
Heel voorzichtig probeerde je dan achter de waarheid te ko-
men. En wat bleek? De eens zo corpulente collega vertelde vol 
trots dat hij was gaan hardlopen. Om de dag zo’n 5 kilometer.   
De Terheijdenloop

In Terheijden bleef deze trend 
niet onopgemerkt. Enkele spor-
tieve en voortvarende dorps-
genoten opperden het idee om 
jaarlijks een hardloopwedstrijd 
te organiseren. Ze staken de 
handen direct uit de mouwen 
en … the rest is history.  
Jaar in jaar uit bleek de Ter-

heijdenloop een schot in de roos! Zowel voor deelnemers als 
toeschouwers. En nu, 30 jaar 
na de oprichting, is het tijd om 
daar eens uitgebreid bij stil te 
staan. Met nóg meer aandacht 
voor muziek en entertainment. 
In ons mooie kerkdorp gaan 
we er op zondag 15 mei een 
onvergetelijk feest van maken! 
Vrijwilligers van de Terheijden-
loop en De Cour zijn druk bezig met de voorbereidingen en 
diverse lokale artiesten hebben inmiddels hun medewerking 

toegezegd.  Wat te denken van 
Harmonie Terheijden, Dans-
school Fuse, de bands  WellDunn, 
Upper Shelf, Boost, Up&Running, 
G3nerations, Manon Genet en 
Band Cor Vissers! Ook Omroep 
Drimmelen is als medeorganisa-
tor aanwezig voor verslaglegging 
en muzikale omlijsting. Houd uw 
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EN  TOEN GEBEURDE......

gewaardeerde huis-aan-huisblad goed in de gaten, want dit is 
nog maar een tipje van de sluier.  Meer over het uitgebreide 
programma van de 30e Terheijdenloop leest u in een volgende 
editie. Zet de derde zondag van mei alvast in uw agenda! 
Organisatie 30 jaar Terheijdenloop

LIJST HARRY BAKKER DENKT OOK  AAN 
GEZONDHEID IN ONZE GEMEENTE

Het nieuws volgend komt er veel op ons af, van belastingen tot 
zzp’ers, van ongelukken tot het weer, van sport tot vermaak en 
alles daartussen. De laatste tijd schrikken wij van de bericht-
geving in de media over diverse aspecten die onze gezondheid 
aangaan. 
Zoals….
Bij  Shell Moerdijk is maandenlang een giftige stof in de lucht 
ontsnapt en de burgemeester zegt: “We weten dat de luchtkwa-
liteit hier in West-Brabant niet zo goed is”. 
Vanwege de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/h 
is er bezorgdheid over de gevolgen voor de mens. Onderzoek 
van Milieudefensie rept van een kortere levensverwachting van 
20 maanden vlak naast de snelweg door de verhoogde fijnstof 
die optreedt, maar de Kamerleden in Den Haag twijfelen nog. 
En dan is er in Dordrecht ook nog een onderzoek naar de im-
pact van C8 dat jarenlang in de lucht is uitgestoten door Du 
Pont en mogelijk gevolgen heeft voor het milieu en drinkwater. 
Gezondheid
Realiseren we ons hoe belangrijk dit is? Elke dag ademen we 
voornamelijk in onze gemeente Drimmelen de lucht in die we 
nodig hebben om te leven en te functioneren. Naast geluk, wel-
zijn en voldoende middelen om in onze levensbehoefte te voor-
zien is gezondheid ook een belangrijk onderwerp.  Voor nu en 
later! Staan we hier wel voldoende bij stil? En realiseren we 
ons de gevolgen wat het betekent als je dicht bij de snelweg (in 
het artikel de A27) woont en je dan anderhalf jaar eerder dood 

gaat……? Hopelijk kunnen we hier nog iets tegen doen. Door 
maatregelen te nemen, de situatie eens goed te analyseren en 
met oplossingen te komen!
Laat ons weten!
Wilt u hier meer over weten of heeft u opmerkingen c.q. ideeën 
over de luchtkwaliteit en de gezondheidsaspecten? Laat het ons 
weten via info@lijstharrybakker.nl want wij zijn er voor u en 
een betere toekomst!
Lijst Harry Bakker

DE POST (3): POSTZEGEL

Vorig jaar bestond de postzegel precies 175 jaar.  Het eerste 
land dat van een frankeerzegel gebruik maakte was Engeland 
in 1840.  Ons land volgde twaalf jaar later.  Toen er nog geen 
postzegels bestonden, moest het brievenvervoer ook worden 
betaald. Niet de schrijver van een brief, maar de geadresseerde 
betaalde vroeger de port. Het kwam ook voor dat een verzen-
der op een postkantoor al afrekende en dan kon de brief “fran-
co” worden bezorgd.  In zo’n geval werd op de voorkant van de 
briefomslag een rood kruis geplaatst. 
In Nederland is de postzegel ingevoerd in 1852. Om de mensen 
vertrouwd te maken met de postzegels werd een boekje uitge-
geven, getiteld “Beknopte handleiding omtrent de bestemming 
en het gebruik der postzegels”.  Het frankeren is vanaf 1870 
verplicht gesteld. 

Het houden van het postkantoor zowel in  Terheijden als in  Wa-
genberg en het bezorgen van post is lange tijd een familieaange-
legenheid geweest: 
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VAN  ALLES  WAT

1851-1950: 4 generaties  Welten in  Terheijden. 
1891-1920: 2 generaties De Jongh in  Wagenberg. 
1920-1987: 2 generaties  Van Gils in  Wagenberg. 
Daar was het centrale punt van de post in het dorp. Men kocht 
er postzegels en in de voorgevel was een rode brievenbus inge-
metseld met 2 gleuven: voor brieven en voor drukwerken. Op 
de daar binnengekomen post zette de postkantoorhouder op 
de postzegel een ronde stempel met de datum. Men kon in de 
stempelafdruk de plaatsnaam zien. Daarna ging de post naar het 
hoofdpostkantoor in Breda.
Meer hierover is te lezen in het  Vlasselt-boekje 50 (1990) 
“Rond 100 jaar telefoon” en over de Wagenbergse postfamilie 
Van Gils vertelt dochter Diny in boekje nr. 115 (2007) “Gooien 
met alle knuppels”.
Johan van der Made 

PAASACTIE  EN  NL-DOET BIJ  SCOUTING 
D’N HARTEL

Zaterdag 12 maart 2016 was het bij Scou-
ting d’n Hartel in Terheijden een drukte 
van belang.
Om 10.00 uur begon de dag met een aan-
tal vrijwilligers, die mee kwamen helpen 
met de landelijke actiedag van NL-Doet. 
Op deze dag kon je in het hele land deel-
nemen aan tal van activiteiten, waarbij je 

vrijwillig je inzet kon tonen.
Na een kopje koffie of thee werd er gestart met 2 projecten, 
nl. het schilderen van de dak-
randen en de zijkanten van ons 
Honk en het repareren van 
het dak van de houtcontainer. 
Daarnaast kreeg ook de tuin 
rond ons gebouw weer de 
jaarlijkse voorjaarsbeurt. De 
aanwezige mensen gingen vol 
goede moed van start. Door 
een goede samenwerking en 
coördinatie verliep alles naar 
wens. Tegen lunchtijd was er 
al hard gewerkt en ook na de 
lunch werd er enthousiast doorgewerkt.  Al met al een geslaag-
de NL-Doet dag voor Scouting d’n Hartel. Namens de leden, 
leiding en bestuur willen we dan ook de aanwezige vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet.
Wat later op de dag kwamen alle bevers, welpen en scouts ook 

naar hun Honk om op pad te 
gaan voor de Paaseitjesactie. 
Samen met hun leiding en ook 
een aantal ouders gingen ze in 
Terheijden en Wagenberg langs 
bij de bewoners om paaseitjes 
aan te prijzen en te verkopen. 
Ook zij werkten goed door 
en tussendoor lunchten ze op 
een gezellige plek in één van de 
dorpen. Tot 15.00 uur waren 
ze actief en toen waren haast 
alle zakjes en doosjes verkocht. 
Daarom willen wij allen bedan-

ken voor het kopen van de paaseitjes tijdens onze Paasactie.
De verkoop heeft gezorgd voor een mooie bijdrage, zodat we 
weer tal van activiteiten kunnen organiseren voor de bevers, 
welpen, scouts en stam.

Tot slot willen wij u vragen, als u de Scouting een warm hart 
toedraagt, om in de periode van 6 t/m 18 april 2016 uw stem 
uit te brengen bij de Raboclubkas-actie op Scouting d’n Hartel 
Terheijden. Elke stem geeft opnieuw mogelijkheden om een bij-
drage te krijgen vanuit het Rabobankclubkas-fonds.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Wilt u graag meer weten over de Scouting, of eventueel uw kind 
aanmelden voor een van de speltakken, kijk gerust op onze site 
www.scoutingdnhartel.nl

EEN GOED GESPREK

In oktober vorig jaar zijn wij, Edwin Vonk en Bert Fockens, be-
gonnen met bijeenkomsten in het Witte Kerkje onder de naam 
‘een goed gesprek’. De eerste groep, ‘een goed gesprek met 
diepgang’, ontmoet elkaar inmiddels één keer per maand. Met el-
kaar aan tafel in een veilige en warme sfeer ontstaan iedere keer 
weer bijzondere, mooie en diepgaande persoonlijke gesprekken. 
Vanuit ons werk als geestelijk verzorger (Bert) en coach/the-
rapeut voor persoonlijke ontwikkeling en vertrouwenspersoon 
(Edwin) ervaren wij dat er behoefte is aan gehoord en gezien 
worden, ontmoeting (met gelijkgestemden), diepgang, zingeving 
en antwoorden op (levens)vragen. Onze mooie ervaringen met 
de eerste groep leiden er toe dat wij in de toekomst meerdere 
groepen starten. Algemene groepen met als thema ‘een goed 
gesprek met diepgang’ maar ook groepen waar mensen elkaar 
rondom een bepaald thema ontmoeten (depressie, relaties, 
burn-out, rouwen, levensverhalen vertellen, ouderschap, etc.). In 
april beginnen we met ‘een goed gesprek – voor mantelzorgers’, 
vanuit de behoefte bij mantelzorgers om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen. 
In Rondom de Toren zullen wij de bijeenkomsten aankondigen.  
Wij hebben onszelf ten doel gesteld het Witte Kerkje, zonder 
religieus oogmerk, een centrale rol in de gemeenschap te geven 
voor ontmoeting, zingeving en persoonlijke ontwikkeling.
Voor vragen of aanmeldingen kunt u mailen met edwin@edwin-
vonk.com of e.fockens@hetnet.nl.

ZWEMBADSEIZOEN GAAT VAN START

En een mooi seizoen gaat het worden!
Helaas is er wel een nare gebeurtenis op het 
zwembad geweest. Met carnaval dacht een 
aantal lieden ons zwembad met een bezoek 
te vereren. Gevolg: Schade aan het zwembad. 
Gelukkig heeft het dorp laten zien dat men dit 
kansloos, niet normaal en andere zaken vond. 
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per. En om het nog goedkoper te maken kunt u nu sparen bij 
de Jumbo voor korting op het zwemabonnement. Iedere volle 
spaarkaart is € 2,50 korting en dat tot maximaal € 17,50! Let op: 
de inleverdagen voor deze spaarkaarten zijn op 13 en 15 april.
Nog meer goed nieuws:  We gaan dit jaar op 23 april open (een 
week eerder!). Kortom, er gaat veel gebeuren dit jaar.
Meehelpen met een activiteit of onderhoud? Geef je op via 
Facebook Stichting Vrienden v/h Puzzelbad of mail naar Info@
vriendenvanhetpuzzelbad.nl, ook voor vragen of opmerkingen.
Wij wensen iedereen een topvoorjaar en -zomer. Aan ons zal 
het niet liggen!
Namens de stichting Vrienden van het Puzzelbad, 
Marcel Maan, secretaris

MEDITATIE-AVONDEN

Vanaf maandagavond 04 april 2016 worden er meditatie-avon-
den gegeven in Terheijden. Tijdens deze avonden kun je o.a. 
licht-meditaties en chakra-meditaties ervaren. Door te medite-
ren streven we naar natuurlijke harmonie en diepe gemoeds-
rust. Mediteren is een goede manier om het evenwicht tussen 
lichaam en ziel te herstellen en weer in harmonie met de natuur 
te leven. Meditatie is een middel tot zelfontwikkeling en om an-
dere bewustzijnsniveaus te ervaren. De meditaties geven de weg 

Ik hoop dat zij, die hiervoor verantwoordelijk zijn (en we heb-
ben een goed idee wie), zich achter de oren krabben.  Van ons 
zwembad, dat door het hele dorp samen opengehouden wordt, 
blijf je af en daar laat ik het voor nu bij.
Want we gaan een hoop leuke dingen doen. Allereerst: het 
zwembad schoonmaken voor dit jaar. We zijn aanwezig op zater-
dag 2, 9 en16 april. Mocht je onze uitnodiging om te helpen via 
de mail gemist hebben; kom gezellig langs! De koffie staat klaar.
We gaan dit jaar meerdere activiteiten doen (groot en klein) 
op het zwembad.  We zijn in overleg met een aantal ouders een 
evenementencommissie gestart die dit gaat organiseren. Denk 
aan buikschuifbaan, vollybalwedstrijden of nog beter……. Mocht 
je zelf een goed idee hebben, neem dan contact met ons op en 
we gaan kijken of we dat kunnen realiseren. Natuurlijk mag de 
kampeernacht niet ontbreken, start de wandel4daagse 3 dagen 
vanaf ons terrein en, aan het einde van het seizoen: de “Alles 
mag schuimparty”! Niet omdat het moet maar omdat het…. 
Tevens gaan we nog wat organiseren rond de langste dag.
Om van dit alles op de hoogte te blijven hebben we een “Stich-
ting Vrienden van het Puzzelbad app” gemaakt. Ga naar de 
playstore of itunes en zoek op trefwoord Puzzelbad en je blijft 
op de hoogte van alles wat er georganiseerd wordt!
Ook nieuw dit jaar zijn de entreeprijzen. Er is nu één prijs voor 
jong en oud.  Voor sommigen iets duurder; voor velen goedko-

Van Brabantstraat.........

naar Brabantstraat

Foto’s: Gerard van Vugt
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vindt in onze gemeente 54 rijksmonumenten, 273 gemeentelijke 
monumenten en 3 van rijkswege beschermde dorpsgezichten. 
Medewerkers van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op 
uit om een aantal van die monumenten in beeld te brengen. 
Over twee weken ziet u het laatste deel van deze boeiende 
fietstocht.

VERENIGING VAN SENIOREN

Onze jaarvergadering staat gepland op 8 april a.s. in de Cour 
en wij nodigen alle leden hiervoor uit om hierbij aanwezig te 
zijn.  De vergadering opent om 13.30 uur en start met een kopje 
koffie en een lekker worstenbroodje van bakkerij  Van Dongen. 
We hopen weer op een grote opkomst en zien u gaarne op 
vrijdag 8 april. 

Daarnaast staat dit jaar weer de Koningsbin-
go op het programma welke gehouden wordt 
op 22 april in café de Harmonie. Deze bingo is 
gratis en is toegankelijk  voor alle senioren uit  
Terheijden en de aanvang is om 13.30 uur. Het 
zal wel weer een gezellige middag worden met 
vele leuke prijsjes.

Ook op ons jaarprogramma staat de voorjaarsreis die plaats 
vindt op 29 april 2016.  U kunt zich hiervoor opgeven op vrijdag 
15 april in de Cour tussen 13.00 en 15.00 uur.
Indien er nog plaats over is in de bus kunnen ook introducés 
zich opgeven en deze moeten € 5.- extra betalen voor deze reis. 
Binnenkort krijgen alle leden onze nieuwsbrief waarin o.a. staat 
waar de reis dit keer heen gaat, wat het programma is en wat 
de kosten zijn. 

SPIRITUELE  WANDELTOCHT 
in de Munnikenhof in  Terheijden

Zondag 03 april 2016 wordt er een Spirituele  Wandeltocht in 
de mooie natuur van Terheijden georganiseerd door Annie Fens.  
Tijdens deze wandeling worden er 2 meditaties gegeven en een 
EFT-sessie (emotional freedom techniques). Een meditatie voor 
je “innerlijke kind” en een meditatie om “door te krijgen” wat 
op dit moment belangrijk is in je leven voor jou of als antwoord 
op een vraag die je hebt.  We gaan de natuur in, de beste manier 

om onze aura schoon te maken en om onze chakra’s te openen 
en weer op te laden. De natuur en de stilte en rust zullen ons 
helpen.  We laten het “oude” los en verwelkomen het “nieuwe”.
Laat het maar gewoon gebeuren, dat gaat vanzelf tijdens deze 
wandeling. Een mooie spirituele ervaring.
Aanmelden via e-mail info@anniefens.nl of telefonisch via 06-
53776005. Bijdrage: € 12,- p.p.  Vertrek vanaf de Munnickenhei-
de, Munnikenhof  20 in Terheijden. Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 
12.30 uur.  Voor meer info kijk op www.anniefens.nl.

aan naar de bron van onszelf. Meditatie kan een ware vreugde 
zijn en voldoening geven en kan helpen een rustiger en waarde-
voller leven te leiden. “Meditatie verrijkt je leven”
De meditaties worden gegeven in de Gymzaal van basisschool 
De Windhoek in Terheijden. Aanmelden: Annie Fens, 076-
8871933 of 06-53776005 of via e-mail info@anniefens.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Portret Johan van der Vlist
Voor onze serie portretten ging ons portrettenteam, Loes van 
Zwieten samen met cameramannen Ad van Dongen en Kees 
van der Maden, dit keer op bezoek bij Johan van der Vlist.  Veel 
mensen zullen hem vooral kennen van zijn werk voor Weekblad 
’t Carillon.  Als er iets te doen is in onze regio is Johan van de 
partij en laat ons vervolgens meegenieten via zijn beeldende ver-
slagen in het weekblad. Het werd een boeiend gesprek over zijn 
leven en zijn passies. Hij kreeg Loes zelfs zover dat ze een ritje 
met hem maakte op een solex. Kijken dus!
Spelt, van zaaien tot brood – deel 3 van 3

Vanaf deze week de laatste aflevering van onze miniserie over 
spelt. Cecile van Schie gaat in gesprek met Iwan Bakker over 
het Drimmels Spelt en de manier waarop hij daar brood en 
eierkoeken van bakt. 
Monumentaal Drimmelen – deel 3 van 4
Iedereen weet natuurlijk wel dat we in een mooie gemeente 
wonen. Maar kent u ook de monumenten in Drimmelen? U 
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fierl jeppen

Heijnevents organiseert bij de Schans 
i.s.m. het Oranje comité Terheijden

Koningsdag  
27 april 2016
De open Traaise  
kampioenschappen

Җ  Deelname is gratis
Җ  Leeftijd vanaf 12 jaar 
Җ  Inschrijven vanaf 13.00 uur
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LEZERS IN DE PEN

‘T  ZAL MIJ EEN ROTZORG ZIJN

Vrijdagavond 11 maart speelde de  Toneelvereniging  Wagenberg  
de voorstelling “‘t Zal me een rotzorg zijn”.  Om tien voor acht 
gingen wij de zaal binnen om daar gelijk opgevangen te worden 
door één van de verzorgsters uit bejaardenhuis de Toekomst, 
die bezorgd informeerde of wij al naar het toilet waren geweest, 
dat er Tena-ladies voor handen waren, of we onze medicijnen 
hadden ingenomen, waar we onze rollators hadden weggezet, 
want de voorstelling zou weldra aanvangen. 
Het toneelstuk behandelde een actueel onderwerp -de bezui-
nigingen in de ouderenzorg- op ludieke en humoristische wijze. 
Het decor is het nieuwe bejaardenhuis de Toekomst of te wel 
het woonzorgcentrum voor de derde leeftijd. Dit huis is ont-
staan uit een fusie van twee bejaardenhuizen, een voor de wat 
beter welgestelden en een voor de wat minder bedeelden. De 
dames uit deze huizen zijn geen van allen blij met de fusie om-
dat er bezuinigd wordt. De directrice probeert de bezuinigingen 
met harde hand en strafmaatregelen door te voeren.  Aanvanke-
lijk staan beide partijen afwijzend tegenover elkaar,  maar daar 
komt verandering in.  Zuster Polly zorgt met overgave voor haar 
patiënten en probeert er bij iedereen de moed in te houden. 
Hierbij wordt zij tegengewerkt door Buster, de verpleger. De 
directrice regeert echter met harde hand en wil orde en struc-
tuur. Zij raakt een tas met belangrijke papieren kwijt en ver-
denkt de bewoners van diefstal en iedereen krijgt kamerarrest. 

De bewoners pikken dit niet en gaan protesteren met de hulp 
van zuster Polly. Om een en ander nog wat ingewikkelder te 
maken komt Nick ten tonele. Nick is een voormalige bajesklant, 
die zich voordoet als majoor om de dames van hun juwelen te 

beroven. De directrice blijkt op slinkse wijze aan haar functie 
te zijn gekomen. Door Nick komen de bewijzen hiervan in de 
handen van zuster Polly. De politie komt, want zij zijn inmiddels 
Nick op het spoor en zo komt voor de bewoners alles goed. 
Polly wordt de nieuwe directrice, de dames krijgen hun juwelen 
terug en Nick gaat de gevangenis in. 
Regelmatig werden door de “Muppets”, die op een verhoogde 
zetel aan de zijkant zaten, opmerkingen gemaakt over een uit-
spraak. De acteurs stonden gedurende die tijd “surplace”; erg 
knap! 
Al met al hadden wij een leuke avond en hebben genoten van 
het spel van de acteurs.  De hoofdrollen werden gespeeld door 
de bewoners. Enkelen willen wij speciaal vernoemen,  zonder de 
andere spelers tekort te willen doen. 
Mevrouw de Smet zorgde voor hilarische momenten:  zij be-
sprak alles met haar Henk. Henk is echter al jaren geleden ge
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Voor een avond culinair genieten!

RIPASSOWEEK
Vrijdag 1 t/m zondag 10 april 2016

Een nieuw uiterlijk dus vieren wij feest!

Reserveer uw tafel om teleurstelling te voorkomen!

(ook uit te breiden naar 4 of 5 gangen)

3 gangen € 27,50



23

KERKEN

Foto’s: Antje fotografeert

storven. Mevrouw  Werner was een beetje hardhorend en me-
vrouw Houtepen was voor actie. Zij wilde de fusie niet en er 
moest actie gevoerd worden.  Mevrouw van Waersenburg vond 
er “niets aan” en mevrouw Waeveren voelde zich affreus behan-
deld door haar medebewoonsters. Mevrouw van Lichtenvoorde 
nam het initiatief om te gaan samenwerken.
Petje af voor alle spelers; om op deze manier zoveel mensen te 
vermaken, dat is toch geweldig! Iedereen bedankt.   

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 2 april 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger Mevr. A. Schoenmakers - Dames- en Herenkoor.
Maandag 4 april 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius  Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 9 april: GEEN  VIERING.
Zondag 10 april 11.00 uur: Eucharistieviering - 1e H. Com-
munieviering - Extra collecte.  Voorgangers pastor J. Baijings en 
past. werker H. Geppaart. 
Maandag 11 april 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
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, 
een gesprek,  opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewij-
zen enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u con-
tact 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.

DIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN - WAGENBERG 

Zondag 3 april 2016, 10.00 uur: Regiodienst van de Samen-
werkende Protestantse Kerken gemeente Drimmelen in de 
Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49. Mw. ds. J.W. 
Allewijn.  Thema:  Volharden.
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GEMEENTE

van de waterkwaliteit van de zwemplas nu onder Rijkswater-
staat valt. Dit na de realisatie van de waterverbinding tussen de 
zwemplas en het zijtakkanaal van de Amer.  Voorheen viel de 
zwemplas onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap 
Brabantse Delta. 
Wethouder Jan-Willem Stoop meldt: “Wij dienen een zienswijze 
in omdat de provincie nu niets kan zeggen over de waterkwa-
liteit. Die is nog niet gemeten. Een negatief advies is dan niet 
terecht. De provincie kan ook besluiten tot het informeren over 
de situatie. Wij kunnen het publiek dan informeren dat je er ge-
woon mag zwemmen, maar dat de zwemplas niet is aangewezen 
als officieel zwemwater. Net als de rest van de Biesbosch overi-
gens, waar mensen ook zwemmen.”
Rijkswaterstaat zal naar verwachting pas na één seizoen de 
zwemwaterfunctie weer toekennen aan de zwemplas in Drim-
melen. Dit op basis van metingen en onderzoek naar de veilig-
heid. Daarna kan de provincie een nieuw advies geven over het 
zwemmen op deze plek.      
De gemeente verwacht dat de waterkwaliteit juist verbetert 
door de doorsteek. Wethouder Stoop legt uit: “Er is nu meer 
circulatie, waardoor de kans op blauwalg afneemt.” Ook heeft 
hij vertrouwen in de veiligheid voor zwemmers. “Eigenaar van de 
zwemplas, De Koning, laat in het komende seizoen waterkwali-
teitsmetingen verrichten en scheidt met boeien varend verkeer 
af van de zwemmers.”

FAILLISSEMENT  THUISZORG MATILDA: 
OVERNAME DOOR ACTIEF ZORG

Begin februari 2016 ontving de gemeente Drimmelen bericht 
van Thuiszorg Matilda. Hierin stond dat zij voor de lokale ves-
tiging die huishoudelijke hulp biedt in de gemeente Drimmelen 
faillissement had aangevraagd. De gemeente is na dit bericht 
direct in overleg gegaan met de overige aanbieders van huis-
houdelijke hulp, voor overname van de dienstverlening. Hieruit 
hebben wij de bestaande aanbieder Actief Zorg gekozen als op-
volger.  Onze cliënten hebben hierover een brief ontvangen.  
Actief Zorg: behoud van vertrouwde hulp
Actief Zorg geeft volgens ons 
de meeste zekerheid dat cli-
enten hun vertrouwde hulp 
behouden.  Wij hebben daarom 
Actief Zorg bij onze cliënten 
aanbevolen. Cliënten zijn ook 
vrij om te kiezen voor een andere aanbieder. 

GEMEENTENIEUWS

AKTUEEL
Start uitbreiding De Cour

Op vrijdag 18 maart 
jl. heeft wethouder 
Jan-Willem Stoop het 
bouwbord onthuld 
voor uitbreiding van so-
ciaal cultureel centrum 
De Cour in Terheijden. 
De onthulling vormde 
de start van de bouw 
van de nieuwe sportzaal 

bij De Cour. De huidige zaal is verouderd en voldoet niet meer 
aan de eisen die sportverenigingen en scholen uit Terheijden 
stellen. De planning is dat het nieuwe complex in augustus klaar 
is. Tot die tijd blijft de oude zaal in gebruik.

Dienst van Schrift en Tafel. Diaconiecollecte gezamenlijk project 
2016: Vluchtelingenwerk Drimmelen. Er is kindernevendienst. 
Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 10 april 2016, 10.00 uur: ds. E. Fockens SO-
VAK-dienst in het DAC-Gruijtplein. Viering Heilig Avondmaal. 
Diaconiecollecte: DHAN onderwijs.

TWEE-WEKELIJKSE  INZAMELING 
VERPAKKINGSPLASTIC  EN 
DRANKENKARTONS

De gemeente gaat over op het 
twee-wekelijks inzamelen van 
verpakkingsplastic en dranken-
kartons.  Vanaf 30 mei 2016 
kunnen  inwoners de zakken 

met plastic en kartonnen drankverpakkingen  eens per  twee 
weken aan de straat zetten. Nu is dat eens per vier weken.
Het college heeft hiertoe besloten, omdat het aantal in te za-
melen zakken sinds vorige zomer flink is gestegen. Sinds 20 juli 
2015 zamelt de gemeente plastic èn drankenkartons samen in. 
Daarnaast gaat de gemeente over op vaker inzamelen om stank-
overlast van het plastic en kartonnen afval tegen te gaan.
De tweewekelijkse inzameling gaat vanaf 30 mei (week 22) in. 
Dus tot en met 27 mei nog vierwekelijks en daarna iedere twee 
weken (week 24, 26, etc.) 
Afvalbeleid 2016-2020
Naast het vaker ophalen van het plastic afval wil de gemeente 
meer maatregelen nemen om mensen te stimuleren afval beter 
te scheiden.  Daarover wil het  college in gesprek met inwoners.  
Dit is één van de onderdelen van het afvalbeleidsplan waarover 
de gemeenteraad 24 maart besluit.
In Drimmelen werd in 2015 per huishouden gemiddeld 68% van 
het afval hergebruikt (gft, plastic, glas, oud papier, ijzer, textiel etc). 
De landelijke doelstelling van 65% is daarmee gehaald.  Maar het 
kan  beter.  Mensen gooien nog steeds te veel herbruikbaar afval 
bij het restafval (de grijze container). De landelijke doelstelling 
voor 2020 is dat 75% van het afval hergebruikt moet worden. 
Met het huidige beleid gaat de gemeente Drimmelen dat niet 
halen. Met inwoners wil de gemeente bespreken hoe het beter 
kan. Wat motiveert mensen om nog beter het afval te schei-
den. Moet de gemeente het afval bijvoorbeeld vaker ophalen? 
Kunnen de kosten voor het inzamelen van de groene container 
omlaag? Of moet de gemeente minicontainers verstrekken voor 
het bewaren van oud papier? 
Wanneer de raad akkoord gaat met het afvalbeleidsplan, wil de 
gemeente nog dit jaar diverse bijeenkomsten met inwoners or-
ganiseren.

GEMEENTE DRIMMELEN NIET EENS MET 
BESLUIT PROVINCIE OVER  ZWEMPLAS 
DRIMMELEN

De gemeente Drimmelen gaat een zienswijze indienen tegen 
het ontwerpbesluit van de provincie Noord-Brabant over de 
zwemplas bij de haven in Drimmelen. Dit heeft het college van 
burgemeester en wethouders op 15 maart 2016 besloten. De 
provincie besloot in februari dat zij een negatief advies wil af-
geven voor het zwemmen in de zwemplas in Drimmelen. De 
gemeente is het niet eens met dit besluit.  
De reden voor dit besluit van de provincie is dat het beheer 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

BEKENDMAKINGEN
Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij o.a. hebben besloten de bestaande gehandicaptenparkeer-
plaats op het parkeerterrein bij de Antonius  Abtkerk in Ter-
heijden te verplaatsen naar de kerkzijde.
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Oranjeplein 1 (4844 CV) (W-2016-0096): Het kap-
pen van een boom (blauwspar).
Terheijden, Schepenhof 20 en 21 (4844 BM) (W-2016-0094): 
Het gewijzigd uitvoeren van het Rijksmonument waarvoor 
reeds eerder een omgevingsvergunning is afgegeven onder nr. 
W-2013-0423.
Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij toestemming hebben gegeven tot het afsluiten van de 
Kerkstraat te Wagenberg tussen het Van den Elsenplein en de 
Parallelweg op 31 maart 2016 van 11.00 tot 16.00 uur, op 12 
april 2016 van 07.00 tot 16.00 uur en op 20 april 2016 van 11.00 
tot 16.00 uur of zoveel korter of langer dan nodig is wegens 
verticaal transport bouwwerkzaamheden Zwaluwe Bouw.
DORPSGERICHT  WERKEN

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

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen. 
Succevolle preventieve actie woning- en voertuiginbra-
ken in  Terheijden 
Vertegenwoordigers van Alert Drimmelen, Vliegende Brigade, 
gemeente en politie hebben op 15 maart woningen en auto’s in 
Terheijden gecontroleerd. Als er auto’s of schuren open ston-
den, werden mensen aangesproken. Die reageerden positief op 
deze actie.
Over het algemeen waren de woningen zowel van binnen als 
van buiten goed verlicht. Er stond wel een aantal auto’s open en 
fietsen die niet op slot stonden. Er is één  TomTom gevonden, 
die in het zicht lag. Door het bericht op FB Alert Drimmelen 
werden de mensen op straat aangesproken en kregen ze com-
plimenten voor deze actie. Deelnemers van deze actie waren 
ook enthousiast. Zij  vonden het een goede manier om mensen 
scherper te maken en te laten zien dat je zelf veel kunt doen. 
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze actie! 

FOTOGRAFEREN VAN LICHT EN DONKER
Gratis les van een professionele fotograaf

Na de in alle opzichten geslaagde informatie- en werkavond op 
15 maart jl., organiseert Fotogroep Perspectief in het kader van 
haar jubileumjaar binnenkort weer een speciale avond voor zo-
wel leden als niet-leden.
Wij zijn er trots op dat we er in zijn geslaagd de internatio-
naal bekende fotograaf Bas Meelker te boeken voor een avond 
waarin hij speciaal zal ingaan op de aspecten van licht en donker 
in de fotografie. Bas Meelker heeft zijn sporen vooral verdiend 
met de landschapsfotografie, maar ook op andere terreinen van 
de fotografie staat hij zijn mannetje. Op de website van onze 
fotogroep valt meer te lezen over het uiteenlopen werk van Bas 



Dank je wel Coby van den Heuvel, Annelies van der Sanden, Gerda Loonen, Leny Peemen, John van der 
Zanden, Toon van Alphen, Nancy van Oosterhout, Gerard van Vugt, Rien de Peijper, Anica Embregts.

Ge-
vonden 
door 

Nova en 
Renske
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een kleine fotoclub met beginnende en meer gevorderde ama-
teurfotografen. De meeste leden (vrouwen en mannen van uit-
eenlopende leeftijd) komen uit de verschillende dorpen van de 
gemeente Drimmelen. Buiten de vakantieperiodes komen we 
om de twee weken bij elkaar om elkaars werk te bespreken, tips 
en trucs uit te wisselen of voor een presentatie over een be-
paald onderwerp zoals Photoshop. Regelmatig organiseren we 
een fototocht en gaan we er met z’n allen op uit. Nieuwe leden 
zijn weer welkom! Kom gewoon eens een paar keer vrijblijvend 
kijken of je je bij ons thuis voelt en of het aansluit bij je ambities! 

CREATIEF  ATELIER LUNA

Zaterdag 21 mei openingsfeest
Met creatieve activiteiten zoals schilderen en boetseren, hand 
lezen, verloting cadeaubon voor gratis workshop, kraampjes, 
wensballonnen oplaten, lekkernij.
Atelier Luna is verhuisd en ligt nu prachtig aan de weilanden. 
Er is een binnenatelier en een serre waarin gewerkt wordt. Bij 
mooi weer vinden de lessen buiten plaats.
Mandala workshop 
Het woord mandala betekent cirkel. Je leert in deze workshop 
binnen de cirkel spelen met vormen om zo tot een eigen ont-
werp te komen. Mandala’s zijn gehelen waarbinnen rust en dy-
namiek te ontdekken zijn!  We beginnen met een spel van lijnen 
en geometrische figuren in kleine experimentjes om deze later 
naar eigen idee uit te werken in een grote mandala. Symmetrie, 
kleur en symboliek spelen hier vaak intuïtief als vanzelf door-

Meelker. Kijk op www.fotogroepperspectief.nl/ (linksonder), je 
kunt dan doorklikken naar de website van Bas Meelker. Daarop 
is Bas Meelker voor het KRO-NCRV programma BinnensteBui-
ten van 1 februari jl. ook in actie te zien in het Friese Wadden-
gebied.

Zijn presentatie voor ons vindt plaats op dinsdag 26 april a.s. in 
gebouw Concordia, Raadhuisstraat 37, 4927 AM Hooge Zwalu-
we en de toegang is gratis! Noteer het nu alvast in je agenda!
Omdat we weten dat de belangstelling voor deze avond groot 
is, is het handig om je alvast aan te melden via de contactmoge-
lijkheid op onze website www.fotogroepperspectief.nl wanneer 
je zeker wilt zijn van een plekje!
Voor degenen die het nog niet weten: Fotogroep Perspectief is 

Hoofdstraat 15a - Terheijden - T. (076) 593 44 15
www.bakkerijvandongenterheijden.nl

HET LEKKERSTE BRABANTSE WORSTENBROODJE

WINNAAR
2004, 2012, 2013, 2014 

2016
VAN HARTE GEFELICITEERD 

NAMENS  RONDOM DE  TOREN



28

heen. Deze workshop is zowel voor beginners als gevorderden 
uitdagend! Je gaat met een eigen mandala naar huis!
Zondag 3 april van 13.00 tot 16.00 uur, kosten: € 35 ,- incl. 
materialen.
Workshop: Kei–goed!

Voor de aankleding van jouw tuin, 
balkon of binnenshuis gaan we tij-
dens deze workshop een kleurrijke 
compositie met acrylverf maken op 
een kei! Er mogen voorstellingen op 
geschilderd worden, maar abstracte 
vormen of een spel van lijnen geven 
ook een mooi effect. Al naar gelang 
jouw voorkeur! Er zijn voorbeelden 

ter inspiratie aanwezig.  Zondag 26 juni van13.00 tot 16.00 uur, 
kosten: € 35,- incl. materialen.
Workshop: Bloemenwereld
In deze workshop gaan we bloemen tevoorschijn “toveren” met 
pastelkrijt. Je mag de magische wereld van bloemen in al zijn 
verschijningsvormen en kleuren vastleggen. Pastelkrijt is hier 
heel geschikt materiaal voor. 
Het heeft frisse en heldere 
kleuren, waardoor bloemen in 
al hun pracht op papier gezet 
kunnen worden! Bovendien is 
pastelkrijt een eenvoudig te 
hanteren materiaal en dus voor 
ieder niveau hanteerbaar.
Je kunt kiezen uit bloemen intuïtief te laten ontstaan uit een te 
volgen opdracht om het wezen van een bloem weer te geven. Je 
ogen zien, je hersenen leggen het beeld vast en je handen geven 
het beeld weer. Maar je kunt ook een bloem, die je altijd al eens 
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hebt willen vastleggen op papier,  meenemen en vanuit de waar-
neming de bloem op papier zetten. Ik begeleid je hierbij.
Zaterdag 16 juli van13.00 tot 16.00 uur, kosten: € 35,- incl. 
materialen. 
Cursus: Cultuurdromen

In deze cursus bekijken we 
de schatten en droombeelden 
van 5 schilders uit de afgelo-
pen eeuw. Denk aan Jawlens-
ky, Mondriaan, Hundertwasser, 
Miro en Picasso. Zij hebben 
ons zoveel te vertellen! Wat 
deze grootmeesters delen is 
hun hang naar vrijheid, naar het 
creëren van hun eigen beelden 
en dat gaan wij ook doen! We 
kiezen voor werkvormen als 
tekenen en schilderen en la-
ten ons verrassen door hun 
gedachtegoed en gedrevenheid 

tot kunst. Ervaring is niet nodig,  hooguit een beetje lef om jouw 
werk vorm te geven……… 5 Maandagavonden: 18-4, 9-5, 
23-5, 6-6 en 20-6 van 19.45 tot 22.00 uur, kosten: 5 lessen 
€ 95,- incl. materialen.
Creatief  Atelier Luna, Hartelweg 1, 4825 BZ  Breda. Meer info 
en aanmelding via “cursussen” op website www.creatiefbreda.nl, 
076-5423939,  marielle.hassing@ziggo.nl.
Jezelf creatief ontwikkelen!

GROOT FEEST BIJ MADES MEEZINGKOOR

Mades Meezingkoor bestaat dit jaar 10 jaar.  In die periode is het 
koor uitgegroeid tot een bloeiende vereniging van ruim 30 man-
nen en vrouwen, die met zang en choreografie heel veel mooie 
optredens verzorgen. 

Het jubileum zal op grootse wijze worden gevierd. Op zondag 
17 april a.s. wordt het jaarlijkse “Meezingfestijn” gehouden in 
de vorm van een korenfestival met vier koren. De andere deel-
nemende zanggroepen zijn: pop- en musicalkoor “Sparkling Peo-
ple” uit Oosterhout, zanggroep “Stijlloos” uit Breda en 
“’t Groot Dwergonisch Mannenkoor” uit Drunen. Vier groepen 
met uiteenlopende zangstijlen, die samen voor een onvergetelij-
ke zangmiddag zullen zorgen.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om dit zangfestijn bij te 
wonen in Hotel De Korenbeurs, Kerkstraat 13 te Made. De aan-
vangstijd is 13.30 uur, maar de zaal is al open vanaf 13.00 uur. 
De toegang is gratis.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/

RONDOMDETOREN
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Tijdens de NVM Open Huizen Route op zaterdag 2 april a.s. bent u  
tussen 11.00 uur en 15.00 uur  

van harte welkom bij onderstaande woningen: 
 
Made: 
Van Gilslaan 1 G 
Vraagprijs € 175.000 k.k 

 

 
Made: 
Nieuwstraat 26 
Vraagprijs € 299.000 k.k. 

 

 
Made: 
Nieuwstraat 65 
Vraagprijs € 259.000 k.k. 

 

 
Made: 
Nieuwstraat 82 
Vraagprijs € 274.000 k.k. 

 
 
Made: 
Nieuwstraat 20 
Vraagprijs € 325.000 k.k. 

 

 
Made: 
Zijlbergsestraat 2c 
Vraagprijs € 449.000 k.k. 

 

 
Made: 
De Kindem 7 
Vraagprijs € 389.000 k.k. 

 

 
Made: 
Crullaan 16 
Vraagprijs € 339.000 k.k. 

 
 
Made: 
Voorstraat 16 
Vraagprijs € 575.000 k.k. 

 

 
Terheijden: 
Koningsveld 31 
Vraagprijs € 465.000 k.k. 

 

 
Wagenberg: 
Wagenstraat 20 d 
Vraagprijs € 215.000 k.k. 

 

 
Wagenberg: 
Geerakker 24 
Vraagprijs € 239.000 k.k. 

 
 
Wagenberg: 
Brouwerijstraat 9 
Vraagprijs € 439.000 k.k. 

 

 
Wagenberg: 
Brouwerijstraat 23 
Vraagprijs € 575.000 k.k. 

 

 
Waspik: 
Hof van Polanen 1 
Vraagprijs € 525.000 k.k. 

 

 
Waspik: 
Kerkstraat 39 
Vraagprijs € 319.000 k.k. 

 
 

Kijk op onze website www.danielsstokvis.nl of op www.funda.nl voor 
aanvullende informatie over deze deelnemende woningen. 
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AUTEUR  MAAKTE  REIS NAAR BALKAN
voor boek Syrische vluchtelingenkinderen

De Bredase auteur en illustrator Esther van der Ham schreef 
samen met Elsbeth de Jager twee boeken over Syrische vluch-
telingenkinderen. Esther van der Ham reisde een week door de 
Balkan om research te doen voor het derde boek (De reis) en 
bezocht daarbij diverse vluchtelingenkampen en grensposten en 
legde de reis vast voor verwerking in het boek.
In Syrië gaan miljoenen kinderen niet meer naar school en zijn 
naar schatting 2 miljoen kinderen getraumatiseerd door oor-
logs-ervaringen. Dat geldt ook voor Jamil en Jamila die in het 
Syrische vluchtelingenkamp Bab as Salaam wonen.  Elsbeth de 
Jager en Esther van der Ham schreven al twee boeken over hen.  
Esther van der Ham heeft zelf de reis door de Balkan gemaakt 
die de vluchtelingen volgen om deze zo goed mogelijk in het 
derde deel van de boekserie weer te geven met de voor- en 
nadelen van deze reis.
Van Lesbos naar de Servische grens

Op het strand van Lesbos 
zag  Van der Ham hoe de 
vluchtelingenboten de 
kust van Lesbos naderden 
en werden opgepikt door 
de kustwacht, waarna de 
vluchtelingen in veiligheid 
werden gebracht. Live via 
Facebook deed zij verslag 
van dit indrukwekkende 
moment. Op Lesbos bracht 

zij een bezoek aan de (nieuw ingerichte) kampen bij Matamados 
en Karatepe waarna de reis op het vasteland naar Idomeni/Ge-
vgelja en Kumanova werd vervolgd.
Gestorven van de honger
Vlak voor het Transitkamp aan de Macedonische grens werd zij 
geconfronteerd met de heftigheid van de reis toen zij een van de 
honger gestorven vluchteling bij Idomeni in de kant van de weg 
zag liggen, omringd door wanhopige medevluchtelingen. Door 
het voeren van gesprekken met vluchtelingen en grensbewakers 
legde zij de situatie ter plaatse vast in woord en beeld. Confron-
terende indrukken van vluchtelingen in de vrieskou die met een 
hele familie in een klein koepeltentje moesten slapen, slechts 
warm gehouden door één deken per persoon. 
Waargebeurde verhalen
Deze boeken zijn gebaseerd op waargebeurde situaties. De boe-
ken worden in het Arabisch gebruikt op de scholen in de vluch-
telingenkampen in Noord Syrië en binnenkort ook in Libanon: 
door het beschrijven van voor de kinderen herkenbare situaties 
leren zij nadenken en praten over wat er gebeurd is en over hoe 
zij hun toekomst weer vorm kunnen geven. Het boek helpt de 
kinderen hun trauma’s te verwerken en zorgt ervoor dat ze op 
educatief niveau een stap verder komen. Het boek is zo geschre-
ven dat het kinderen ondersteunt bij wat voor hen belangrijk is, 
zoals het leren en onthouden van hun eigen achternaam, de cij-

fers en de kleu-
ren. Dingen die 
voor kinderen 
in Europa heel 
vanzelfsprekend 
zijn, maar die 
zij zijn verge-
ten. Kinderen 
in Europa kun-
nen door het 

lezen van het boek in hun eigen taal meer begrip krijgen voor 
leeftijdgenootjes in de vluchtelingenkampen en op de vlucht. 
Boeksponsoring
De auteurs werken belangeloos mee aan de totstandkoming van 
de serie over Jamil & Jamila.  De  Arabische versie wordt (met be-
hulp van giften voor de drukkosten) later dit jaar door de auteurs 
gratis uitgedeeld aan de kinderen in de vluchtelingenkampen in 
Libanon. 
Met de aan-
koop van 
de boeken 
in Europa 
worden de 
kinderen, 
die slachtof-
fer zijn van 
de Syrische 
burgeroor-
log, gesteund: Jij een boek, zij een boek. Kopers van het boek 
sponsoren een Arabische versie van Jamil & Jamila voor de kinde-
ren in de vluchtelingenkampen. De boeken verschijnen in de Ne-
derlandse, Duitse, Franse, Spaanse, Engelse en Arabische taal. De 
sprekende illustraties in het boek zijn gemaakt door Esther van 
der Ham.  Het boek is geschreven 
voor kinderen in de leeftijd van 
zes tot acht jaar, maar zeker ook 
interessant voor oudere kinderen. 
Verkoopinformatie
Het boek ‘Jamil & Jamila 3: De 
reis’ is verkrijgbaar vanaf 1 juni 
2016 bij alle (online) boekwin-
kels en via www.prachtboeken.nl. 
Het boek wordt uitgegeven door 
Droomvallei Uitgeverij Breda als 
hardcover en volledig in kleur.  
Verkoopprijs is € 14,95; ISBN: 
978-94-91886-43-0.        

 

 TE KOOP 
 

Kinderfiets (meisje), 
24 inch. 

 In goede staat.  
€ 50,-    

 

Tel. 076-5938053. 
  

 

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



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: 06-04-2016/Grijs: 13-04-2016
                     Wagenberg           Groen: 08-04-2016/Grijs: 15-04-2016
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 06-04-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 06-04-16 (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

Wij serveren op woensdag, donderdag en vrijdag 
een uitgebreid 3 gangenmenu voor € 17,50. 

Op zaterdag en zondag € 23,50.

Keuze uit 6 voorgerechten, 7 hoofdgerechten vlees, vis en vegetarisch en 6 nagerechten.
Buiten de kaart serveren wij ook onze chef’s specials.

Bredaseweg 20 Terheijden   -   076 5931600   -   www.cafeonsthuis.nl   -   info@cafeonsthuis.nl


