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UITGAAN

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 Exploi-
tatie Witte Kerkje Terheijden samen 
met de Stichting Vrienden van het 
Witte Kerkje een bijzonder evene-
ment over Vincent van Gogh met 
een sfeervolle muzikale omlijsting.  
‘Vincent van Gogh - Uit de verf’ is een 

levendige voordracht uit brieven van  Vincent van Gogh, om-
lijst met verrassende harpmuziek en prachtige schilderijen van 
Van Gogh via de beamer geprojecteerd. 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 bijzondere manier vertellen. Regina Ederveen, een beken-
de harpiste, zal tijdens de verhalen 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 middag 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 betaalt op 17 april 
bij de ingang. 

POPPENTHEATER  ‘APPEL MOES’ 
Vier voorstellingen in de meivakantie!

Hoera! Poppentheater ‘Ap-
pel Moes’ geeft weer voor-
stellingen! Niet meer in het 
vertrouwde notariskantoor 
van Terheijden, maar in het 
Gastenverblijf Munnicken-
heide in Terheijden.
Even leek het erop of pop-
pentheater ‘Appel Moes’ de 
boeiende, speelse, gezellige, 
humorvolle en educatieve 
voorstellingen moest sta-
ken. Met heel veel plezier 

werd er een jaar gebruik gemaakt van het notariskantoor en 
beleefden veel kinderen van 3-8 jaar spannende avonturen met 
de meestal zelfgemaakte poppen. 
Helaas kwam er een andere huurder voor de ruimte. Een huur-
der die optimaler gebruik van het notariskantoor kon maken 
en zoals vooraf afgesproken zou het poppentheater op dat mo-
ment een andere locatie zoeken. Maar waar? Het valt niet mee 
om een goedkope (het poppentheater is geen winstgevend be-
drijf, maar een hobby van poppenspeelster Renée Jager!), lege 
ruimte te vinden waar ook nog de poppentheaterspullen mogen 
blijven staan! 
Renée is heel blij dat ze in ieder geval in de meivakantie voorlo-
pig welkom is op Gastenverblijf Munnickenheide, (Munnikenhof 
20, 4844 PK  Terheijden) in de aanwezige hobbyruimte.
“Ik moet wel met wat meubels sjouwen voordat ik er in kan (en 
natuurlijk moet het daarna ook weer netjes terug gezet wor-
den....), maar voor een paar keer moet dat wel te overbruggen 
zijn,” zegt ze lachend, “al blijf ik uitkijken naar een leegstaande 
ruimte, want sjouwen is dan weer net niet mijn hobby!”
Alle kinderen van 3-6 jaar zijn van harte welkom bij de voor-
stelling  KIP  KAKELKOEK.
(Net nu het 
lente is ge-
worden en 
Kip Kakel-
koek wil ge-
nieten van 
het mooie 
weer, voelt 
zij zich he-
lemaal niet 
lekker. Ze 
heeft zo’n 
pijn in haar 
buik. Heeft 
ze mis-
schien te-
veel koekjes 
gegeten of 
komt het ergens anders door?  Willen de kinderen helpen om haar 
weer beter te maken?)
Welkom op maandagmiddag 25 april om 14.00 uur, dinsdag-
ochtend 26 april om 10.00 uur,  maandagmiddag 2 mei om 14.00 
uur en dinsdagochtend 3 mei om 10.00 uur. 
Kosten: € 5,- per kind,  ouders (of opa en oma) gratis. Koffie en 
thee € 1,-.  Aanmelden:  Vanwege de beperkte ruimte is het 
nodig een plek te bespreken! Graag een mail naar
appelmoespoppen@outlook.com. (Bellen mag ook: Tel: 06 
10003336) 

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
BIRDS OF CHICAGO

Hemels, juweeltje en prachtplaat, dat zijn de omschrijvingen in 
de recensies over de laatste cd “Real Midnight” van Birds of Chi-
cago. Muziek die het hele spectrum van de  Amerikaanse roots 
bestrijkt: folk, rock en country, overgoten met een flinke portie 
soul en gospel. Dat alles is op donderdag 28 april 2016 in het 
Witte Kerkje in Terheijden te horen, waar de Birds Of Chicago 
zullen optreden als onderdeel van de Puur Wit concertenreeks.
Allison Russell, de charismatische frontvrouw van Po’Girl en JT 
Nero (JT & The Clouds) vormen samen Birds of Chicago. Het 
echtpaar maakt een zeer aanstekelijke mix van folk, pop, soul, 
roots en blues.  Van etiketten op muziek plakken houden ze niet, 
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maar de noemer 
Rock ‘n’ Roll Poetry 
nemen ze weleens in 
de mond.
In 2012 brachten JT 
en Allison hun titel-
loze debuutplaat uit. 
De plaat werd door 
de pers met super-
latieven overladen. 
“This year’s biggest 
roots surprise,” 
schreef L.A. Times. 
Pluimen waren er 
voor de mooie sa-
menzang en de poë-

tische teksten. In 2014 brachten de vogels het livealbum ‘Live 
from Space’ uit, dat ze opnamen in hun favoriete bar in hun 
huidige thuishaven Chicago.
In het eerste kwartaal van 2016 hebben zij hun nieuwe cd “Real 
Midnight” uitgebracht, geproduceerd door de Grammy award 
winnende producer Joe Henry.  Joe kun je kennen van zijn werk 
met onder andere schoonzus Madonna, Allen Toussaint, Hugh 
Laurie, Loudon Wainwright III en Elvis Costello. Door vele re-
censenten wordt deze plaat nu al genomineerd voor hun jaarlijs-
ten.  Een absolute topper, hetgeen je niet wilt missen.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 13,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in  Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten.  Vervolgens 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit.  Twitter: @puurwit

AFTERPARTY NA 30e  TERHEIJDENLOOP
in café De Harmonie

Op zondagavond 15 mei eindigt de Terheijdenloop met een 
spectaculair slotakkoord. Een afterparty in café De Harmonie, 
met de band 3GENERATIONS, gaat de 30e editie van de loop 
een swingend slot geven. De avond start om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. 
Maar liefst  24  jaar  lang  was  de  organisatie  van  de  Terheijdenloop 
te gast  bij  ‘waard Joep’.  Het  Traaise loopevenement begon echter 
uit z’n jasje te groeien en de deelnemers wensten ook omkleed- 
en douchefaciliteiten.  In De Cour vond de Terheijdenloop een 
nieuwe partner en met pijn in het hart werd afscheid genomen 
van het gezellige bruine café.  Maar uiteraard wel ‘in harmonie’.  
Waardering
In de voorbereidingen op de jubileum-run ontstond het idee 
om ook café De Harmonie in de feestelijkheden te betrekken. 
Als blijk van waardering voor de jarenlange gastvrijheid. Het 
voorstel om een swingende afterparty bij Joep te organise-
ren, na een dag vol sport en entertainment, lag snel op tafel. 
Bij het bestuur van de Terheijdenloop gingen direct de han-
den op elkaar. Ook Joep was meteen enthousiast. Rini van De 
Cour, op 15 mei ook belast met de activiteiten op het Dorps-
plein, zag de uitvoering al direct voor zich. Een mooie band 
die alles speelt vanaf de jaren 60 tot en met nu. Op een avond 
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waar iedereen welkom is en de entree gratis! Zo gezegd zo 
gedaan, want hij wist de band 3GENERATIONS te boeken.  
3GENERATIONS

De muzikanten van 3GENERATIONS hebben jarenlang in 
verschillende samenstellingen gespeeld, maar op een bepaald 
moment besloten ze voor elkaar te kiezen. Zoals de naam al 
aangeeft, komen de bandleden uit drie generaties. Achtereen-
volgend zijn dat:  Toon en Rini  Tijs van de Sixties Band, Eddy de 
Boer en Karel van Gestel van Take 5, Ramon Schoones van de 
Terheijdense formatie SOC, Gerrit Boomaars uit Old Friends, 
bassiste Mariska Mook van Nighttrain én -last but not least- 
Noortje Otten, die eerder speelde in Just a Smile. Deze  forma-
tie is dit jaar gestart met een optreden tijdens een nieuwjaarsbal 
in Rijen en ‘Het Boerke’ was tot aan de nok toe gevuld!  Daaruit 
volgden nieuwe optredens en liep de agenda van de band al snel 
vol.  Speciaal voor de jarige Terheijdenloop en Café De Harmo-
nie treden deze geweldige artiesten geheel belangeloos op. Zet 
Eerste Pinksterdag dus in je agenda voor een sportieve dag en 
ouderwetse stapavond. Het dak gaat eraf bij Café De Harmonie! 

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 fietstocht is natuurlijk weer gratis. 
Ook dit jaar vinden weer alle activiteiten aan het begin van de 
Schans plaats (het terrein voor de kiosk). Dus om ca. 10.30 uur 
vindt hier dan ook de aubade plaats, daarna worden de ballon-
nen 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. Ook voor de 
jongere jeugd worden er weer 
diverse activiteiten georgani-
seerd.  Vanaf 13.00 uur starten 
we met leuke spelletjes, staan 
er luchtkussens klaar, kun je je-
zelf 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 2 weken sta je mis-
schien wel te feesten 
NAAST de Schans tijdens 
het Open Traais Kampi-
oenschap Fierljeppen tij-
dens Koningsdag. Bedenk 
je dan dat je 6 weken 
daarna kunt feesten IN de 

Schans tijdens I Love Traaie op 27-28-29 mei 2016!!
Feesten gaan we zeker met op vrijdagavond de WC Experien-
ce.  Al meer dan 25 jaar timmeren zij aan de weg, als één van 
de bekendste dialectbands van Nederland. Zelf noemen zij hun 
genre ‘Rock ‘n Loll’.  Een term die inmiddels meerdere bands 
bezigen maar die eigenlijk maar bij één band goed past: bij de 
WC Experience.
De laatste jaren weet de band ook steeds meer het eigen werk 
te integreren in de show, en dit lukt vrij aardig. De hit “Maag ik 
hier rooke?!” is daar ‘n mooi voorbeeld van, en zo zijn er nog 
tientallen nummers te noemen die uit het brein van Patrick Mar-
celissen en René van Rooij ontsprongen. Ook (solo)gitarist Ar-
jan van den Broek draagt steeds vaker zijn muzikale en tekstuele 
steentje bij, wat het muziekgenre van de heren wederom naar ‘n 
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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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OPROEPEN

hoger plan weet te tillen.  De strakke basis wordt gelegd door 
topdrummer Raymond de Graaf en bassist Jozz  Verheijen. Een 
show van WC Experience is alsof je door ‘n bulldozer van licht, 
geluid en show wordt overreden. De show wordt ondersteund 
door ‘n professionele crew die het klappen van de zweep al ja-
ren kent.  WC Experience is dus meer dan 5 muzikanten. Het is 
‘n compleet muziekcircus wat alle feesttenten en festivals in het 
land wil aandoen. Daarom staan ze dus op de vrijdagavond, na 
aankomst van de Traaise Kuierdagen. De entree is die avond 
GRATIS!!! Dat maak je niet vaak mee, dus ben erbij.

Zaterdagochtend is het weer tijd voor het Brood- & banket-
bakkerij Van Dongen Beachvolleybaltoernooi. Wie gaat 
er met de 1e plaats vandoor? 32 teams kunnen weer strijden 
om de felbegeerde eeuwige roem op het strand in Terheijden. 
Er is plaats voor 16 herenteams en 16 dames-gemengde teams 
en jeugdteams >12 jaar! Een team bestaat uit minimaal 4 spelers. 
DJ René van Gils zal deze middag voorzien van een lekker zomers 
muziekje. Inschrijven kan op www.ilovetraaie.nl. Inschrijfkosten 
bedragen € 50,- en dienen bij voorkeur vooraf overgemaakt te 
worden op rekeningnummer NL67RABO0177490128 onder 
vermelding van de teamnaam. Op zaterdagochtend krijgt ieder 
betalend team 20 consumptiemunten. Na betaling wordt het 
team binnen 2 werkdagen weergegeven in de desbetreffende 
poule.  Voor kinderteams is deelname gratis.  Inschrijven kan ook 
op de dag zelf maar liever van tevoren i.v.m. voorbereidingen.
Heb je altijd al graag met een kraampje op de Schans willen 
staan? Dan is dit je kans! Ook dit jaar hebben we weer de 
I Love Traaie Fair op zondagmiddag.  Voor meer info en aan-
melden stuur je een mailtje naar info@futurenails-terheijden.nl. 
De eerste sponsoren hebben zich al gemeld en daar zijn wij als 
stichting super blij mee! Wil jij I Love Traaie ook sponsoren? Kijk 
dan op onze site voor de sponsormogelijkheden 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

SPRAAKVERMAAK DOET  WEER MEE AAN 
DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

De Rabobank Clubkas Campag-
ne is er weer. Voor verenigingen 
en stichtingen dé manier om van 
Rabobank Amerstreek een mooie 
donatie te ontvangen en ook dit 
jaar doet Spraakvermaak weer 
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mee.  Als lid van Rabobank Amerstreek kunt u t/m 18 april stem-
men op Spraakvermaak en hoe meer stemmen we krijgen, des 
te meer geld we via de Clubkas Campagne ontvangen. Met deze 
bijdrage kunnen we de entreeprijs van zondag-
middagcafé Spraakvermaak laag houden. 
Stemmen
Tijdens de stemperiode bepalen de leden van 
Rabobank Amerstreek hoe het Clubkas-bud-
get verdeeld wordt. Iedereen die voor 1 maart 
2016 lid is van Rabobank Amerstreek mag vijf stemmen ver-
delen over de deelnemers. En hoe meer stemmen Spraakver-
maak krijgt, des te hoger de bijdrage wordt vanuit Rabobank 
Amerstreek. Onlangs ontving u van Rabobank Amerstreek een 
uitnodiging om te stemmen.
Spektakel 
‘Op naar een tiende seizoen’ kopte BN De Stem op 14 maart 
na afloop van de slotaflevering van seizoen 9.  Voormalig minis-

ter en burgemeester 
Annemarie Jorritsma 
schreef na afloop 
in het Gastenboek: 
‘Wat een spektakel 
op zondagmiddag in 
Terheijden. Ik heb 
in al de jaren nog 
nooit zo’n leuke af-
wisselende middag 
meegemaakt. Succes 

voor de toekomst.’ Zondagmiddagcafé Spraakvermaak is er in 
het nieuwe seizoen weer op de  2e zondag van de maand, van 
oktober t/m maart, café Ons Thuis in Terheijden. Zondag 9 ok-
tober trapt Spraakvermaak af voor het 10e seizoen. 

ANTHONY SINGERS  TERHEIJDEN 
SPAART  VOOR NIEUWE PIANO
 

Afgelopen jaar wonnen we de Korenjacht 
van  Terhejjden, waar we heel trots op zijn.
Onze elektrische piano doet het nog steeds, 
maar is al meer dan 20 jaar oud en is erg 
zwaar om te vervoeren.
Hij zal een keer aan vervanging toe zijn.  Voor 
een nieuwe zijn we aan het sparen. Met uw 
stem bij de Rabo Clubkas Campagne kunt u 
ons goed helpen.  Waarvoor onze dank.
Anthony Singers  Terheijden

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT
actie van Amnesty International

De werkgroep Am-
nesty-Terheijden or-
ganiseert in het Witte 
Kerkje wederom de 

maandelijkse schrijfinloop en wel op dinsdag 19 april van 
10.30 – 11.30 uur, kom even langs via de linkerzij-ingang. 
Amnesty voert wereldwijd acties voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Zonder jouw steun is onze strijd niet mogelijk. 
Help mensen in nood, doe mee aan onze schrijfacties.
Tot wie richten wij ons deze april maand?                                                                                       
De Chinese autoriteiten. Het gaat om de schrijver en blogger, de 
Tibetaan Druklo. Na een oneerlijk proces kreeg hij 3 jaar gevan-
genisstraf. Hij schreef een kritisch blog over de dreiging van Chi-
nese politie aan de vooravond van de herdenking van de grote 
opstand in Tibet in 1959! Ook willen wij ons richten tot de Oe-
kraïense autoriteiten in Kiev. De man Beskorovaynyi had in 2014 
een openbare speech gehouden waarop hij werd gearresteerd. 
Niemand heeft meer iets van hem vernomen. Amnesty maakt 
zich ernstig zorgen over zijn gezondheid en veiligheid. Tenslotte 
schrijven wij voor een Iraanse filmmaker en 2 muzikanten. Drie 
jaar gevangenis kregen zij, enkel vanwege hun artistieke werk dat 
niet in de smaak viel bij de autoriteiten.
Wat te doen?                                                                                                                            
Brieven met adressering en ondertekening met het adres van 
de schrijver/-ster worden gestuurd naar de instanties met een 
kopie naar de ambassades. Voor een snelle afhandeling van 
de schrijfacties zijn uitgewerkte, van adres voorziene brieven 
voorhanden. De brieven worden door ons in een verzamelen-
veloppe verzonden, (of naar keuze kan je een persoonlijk ac-
cent geven: de enveloppen zelf adresseren, frankeren en posten).                                                                                                  
Behalve de brieven zijn er solidariteitskaarten waarop een be-
moedigingsgroet kan worden geschreven. 
Werkgroep  Amnesty- Drimmelen, Inge Berendsen en Herman 
Nierse. 

UITNODIGING GEDECOREERDEN 
door het Oranjecomité Terheijden

Het Oranje Comité Terheijden nodigt alle gedeco-
reerden in de kern  Terheijden, samen met hun part-
ner, uit voor de Koningsdagbijeenkomst op woens-
dag 27 april 2016 om 12.00 uur bij de Gouden 
Leeuw in Terheijden.  Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie? Stuur een mail naar lisettesnoeren@
gmail.com of bel 06-22147001. 

SPRAAKVERMAAK  DOET MEE  AAN 
SPEK DE KAS-ACTIE 

‘Spaar de Kas van je 
Club’ is de volledige 
naam van de spaar-
actie van Jumbo Ter-
heijden. En ook aan 
deze actie doet Spraakvermaak mee. In het kort: klanten ont-
vangen in de winkel voor elke € 10,- aan boodschappen een 
waardepunt. Deze waardepunten kunt u in de winkel doneren 
aan een van de deelnemende verenigingen of stichtingen. Ook 
via de Facebookpagina van Jumbo Terheijden, www.facebook.
com/jumboterheijden, kunt u de waardepunten doneren: onder 
het tabblad clubkas. 
Entreeprijs
De spaaractie loopt t/m 10 mei.  Wij hopen dat u de waardepun-
ten aan Spraakvermaak schenkt,  want met deze bijdrage kunnen 
we de entreeprijs van zondagmiddagcafé Spraakvermaak ook in 
het nieuwe seizoen laag houden. 
Mooie middag

We kijken met een goed 
gevoel terug op het af-
gelopen seizoen, waarin 
vele prominente gasten 
naar Terheijden kwamen. 
André Bolhuis, voorzitter 
van NOC*NSF schreef in 
het Gastenboek: ‘Wat een 
mooie middag, grote aan-
wezigheid van het publiek 
bewijst het nut van Spraak-
vermaak.’ Elly de Bont, re-
gisseur bij KRO-NCRV van 

Spoorloos en De Reünie schreef:  ‘Wat een leuk en warm initia-
tief! Zeer afwisselend programma, professioneel voorbereid en 
uitgevoerd’.  
Aanvangstijd
Zondagmiddagcafé Spraakver-
maak is er in het nieuwe seizoen 
weer op de 2e zondag van de 
maand, van oktober t/m maart, 
in café Ons  Thuis in  Terheijden. 
Grootste wijziging is de aan-
vangstijd:  vanaf zondag 9 okto-
ber beginnen we al om 14.30 uur. 
Seizoenkaarten zijn via de website www.spraakvermaak.nl nog 
steeds te bestellen. Door op de startpagina rechts bovenaan te 
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klikken wordt de route naar een nieuwe seizoenkaart in gang 
gezet. De kaarten worden in de gemeente Drimmelen gratis 
thuis bezorgd. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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!
Word pionier bij de Scouting! (746)
Ben jij de persoon die een groep kinderen mee op pad neemt 
en leert hoe zij kunnen overleven in de natuur? Die hen knopen 
leert maken, een vlot leert bouwen en allerlei leuke activiteiten 
met hen onderneemt? Dan is Scouting d’n Hartel uit  Terheijden 
op zoek naar jou. Elke week worden kinderen tussen de 5 en 15 
jaar enthousiast gemaakt voor de natuur door leuke spellen en 
uitdagingen. Meld je aan en maak deel uit van een leuke actieve 
vereniging waar altijd van alles te beleven is!
Begeleiding kerkdiensten Vijf Heiligenparochie (3451, 
3452, 3454)
In de kerk vinden verschillende vieringen plaats, waaronder kin-
dervieringen, vormsels en de eerste communie. Hiervoor zijn 
voorbereidingen nodig. De parochie is daarom op zoek naar 
vrijwilligers die daaraan bij willen dragen. Bijvoorbeeld het be-
geleiden van de communicanten en hun ouders vooraf aan de 
eerste heilige communie, het uitzoeken van verhalen voor de 
kindermis en het assisteren bij de vieringen.  Vind je het leuk om 
te ondersteunen bij één van de missen? Laat het ons dan weten. 
Ondersteun bij Zomervermaak (3138)
Gun iedereen een geweldige zomer en help een handje mee bij 
Zomervermaak. Bij dit initiatief worden er voor ouderen die 
zelfstandig wonen, leuke uitjes georganiseerd door vrijwilligers. 
Zo gaan ze bijvoorbeeld picknicken op een boerderij, pannen-
koeken eten en naar verschillende musea. Hoe meer vrijwilligers 
er mee willen ondersteunen, hoe meer ouderen er mee kunnen. 
Geniet samen van de zomer,  help mee bij Zomervermaak!
Ervaring met loodgieten? (3413)
Eskadee is op zoek naar een loodgieter die af en toe wat kleine 
klusjes voor hen op kan knappen in Terheijden (en eventueel in 
Made).  Vind jij het leuk om hen af en toe te helpen en heb jij 
geen moeite met kleine kinderen die rond springen? Dan is dit 
jouw vacature. 

HARMONIE  TERHEIJDEN

Heeft u altijd willen kijken of muziek 
iets voor uw kind(eren) is? Binnenkort 
begint Harmonie Terheijden met een 
cursus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV). Deze cursus van 10 weken laat 
de deelnemer kennismaken met muziek 
en tijdens deze cursus krijgen de kinde-
ren verschillende instrumenten te zien 
en te bespelen, waardoor ze kunnen 
kijken welk instrument ze het leukste 
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LEZERS IN DE PEN

RONDOM DE  TAFEL

lijkt om te spelen. De cursus staat onder de deskundige leiding 
van conservatorium-student Paul  Taks en zal de deelnemers zo 
veel mogelijk bijbrengen over de beginselen van muziek maken. 
Geïnteresseerd? Mail dan naar info@harmonieterheijden.nl en 
wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de 
data, tijden, etc. 

HEEFT U IETS GEZIEN?

Heeft u ook zo genoten van het heerlijke weer 
op zondag 3 april?

Misschien bent u wel lekker een wandeling of een 
fietstocht gaan maken.

Misschien bent u daarbij wel over het parkeerterrein 
bij de Lidl gegaan?

Mogelijk is u daar iets opgevallen?
Mijn dochter heeft daar op die morgen haar fiets geparkeerd 

en heeft die ’s avonds weer opgehaald.
Helaas trof zij hem echter compleet vernield aan.

Graag kom ik in contact met degene die iets gezien heeft.
Of degene die het gedaan heeft (dat zou moedig wezen).

Zou u contact met mij op willen nemen?
Ik hoor heel graag van u!

Alvast mijn hartelijke dank!
Saskia Ros, spajy.ros@ziggo.nl, 06-41120956

HUISARTSENPRAKTIJK “ONDER DE 
TORENS” VERHUIST
Nieuwe locatie: Schepenhof 20 in  Terheijden

Lichtelijk grieperig, wie niet op dit 
moment, zit ik rondom de tafel met 
de twee huisartsen van de huisart-
senpraktijk Onder de Torens,  Van 
Haaren en Hectors. De reden voor 
het gesprek is relatief simpel maar 
wel belangrijk. De huisartsenprak-
tijk gaat verhuizen. In Ter-
heijden dan wel, want er vinden 
geen veranderingen plaats in de lo-
catie in Wagenberg. Die blijft op 
dezelfde locatie en met dezelfde 
openingstijden totaal ongewijzigd. 
Later in dit artikel worden overi-

gens de openingstijden van beide vestigingen duidelijk vermeld.
Waarom verhuizen, waarom weg van de locatie aan de Raad-
huisstraat 26?  Van Haaren en Hectors tegelijk: “Er is eigenlijk 
maar een tweetal redenen. De eerste reden is dat wij vinden dat 
de huidige locatie naar onze mening niet meer voldoet aan de ei-
sen die je moet stellen aan een moderne huisartsenpraktijk. Het 
gaat daarbij direct  om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de 
fysieke ruimte binnen het pand.  Voor mindervalide patiënten is 
het huidige pand slecht toegankelijk. Het pand is nu niet direct 
rollator- en rolstoelvriendelijk. Maar ook voor de valide patiën-
ten is het niet al-
tijd even makke-
lijk. Denk daarbij 
ook gewoon aan 
de locatie, direct 
aan de drukke 
Raadhuisstraat. 
Maar een twee-
de reden en ze-
ker zo belangrijk 
is de toename 
van het type 
werk dat er op 
ons af komt die 
het noodzakelijk 
maakt om naar een ander pand om te zien, en dat hebben wij 
dus gevonden in de Schepenhof.”
Een uitbreiding van het type werk voor jullie met jullie 5 col-
lega’s, heeft dat te maken met de nieuwe regelgeving, beleid en 
herverdeling van financiële middelen vanuit de Rijksoverheid 
richting de gemeentelijke overheden? “Ja, we zien duidelijk ver-
anderingen. Maar ook de druk vanuit de zorgverzekeraars, de 
diensten geleverd door de eerstelijnszorg, de huisartsen, zijn ge-
woon goedkoper dan bijvoorbeeld de zorg die geleverd wordt 
door ziekenhuizen en dergelijke. Ook de wens om mensen lan-
ger thuis te laten wonen, levert extra werk op voor de huisart-
sen en andere zorgverlenenden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten, wijkverzorging, somatische en geestelijke zorg. 
Dat betekent in de praktijk, letterlijk en figuurlijk, dat er op wijk- 
en dorpsniveau niet alleen meer maar ook meer verschillende 
diensten worden gevraagd.  Wij lossen dat op door met zorg-
teams te werken.  Verschillende disciplines bij elkaar, niet direct 
fysiek maar wel functioneel. Maar dat betekent wel dat onze 
praktijk in kwalitatieve en kwantitatieve zin verandert en dat 
betekent op haar beurt weer dat wij meer ruimte nodig hebben: 
vandaar de verhuizing.”
Wanneer verhuizen jullie? “De planning is half april.  Wij zijn 
ervan overtuigd dat wij in de nieuwe praktijk iedereen de ruim-
te en tijd kunnen geven om de goede zorg te leveren die onze 

    Foto Anneke Moerenhout



11

POLITIEK

patiënten van ons gewend zijn.” 
En daar, geachte lezers, zal het niet aan liggen. De waardering 
voor de huisartsenpraktijk Onder de Torens ligt volgens de pa-
tiënten ruim boven de 9. Namens Rondom de Toren wens ik u 
beiden en uw collega’s een probleemloze verhuizing toe en ik 
spreek de verwachting uit dat in Wagenberg en in Terheijden de 
zorg door u geleverd op datzelfde hoge peil blijft.
Spreekuur-tijden:
Wagenberg: iedere werkdag van 08.00 uur tot 13.30 uur, 
woensdag en donderdag vanaf 11.00 uur.
Terheijden: iedere dag inloopspreekuur van 08.00 uur tot 
10.00 uur, dit wordt gevolgd door het afspraak- spreekuur voor 
de rest van de dag. In de middag lopen de dokters visite van 
13.30 uur tot 15.30 uur, hierna is er weer spreekuur op afspraak.
Paul ter Sluis

LIJST HARRY BAKKER STELT U  VOOR  
AAN NIEUW BESTUUR

Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering 
van Lijst Harry Bak-

ker, dinsdag 15 maart 2016, is er afscheid genomen van voor-
zitter Hennie  Antes en secretaris Evelien Antes. Harry Bakker 
bedankte beiden voor hun jarenlange trouwe inzet met een 

speech en bloemenhulde. De twee stokjes zijn met algemene 
stemmen overgedragen aan Otte Strouken en Joost Pieterman. 
Ben Alderden had zich herkiesbaar gesteld en gedrieën vormen 
zij nu het nieuwe bestuur van Lijst Harry Bakker. Gesterkt door 
dit vertrouwen gingen zij meteen aan de slag!
Bestuursleden
Otte Strouken ziet zijn voorzitterstaak als verbinder en com-
municator tussen gemeenteraadsleden, gemeentebestuur, amb-
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tenaren en inwoners van het grootste belang. Otte zal zich daar 
dan ook de komende periode vol voor gaan inzetten waarbij 
collectieve belangen als woonplezier en leefbaarheid een rode 
draad zullen gaan vormen.

Joost Pieterman, gepensioneerd ondernemer, gaat naast de 
secretariële werkzaamheden zich inzetten om meer jongeren 
voor de politieke gedachten van Lijst Harry Bakker te interes-
seren. Jonge kiezers mogen verwachten dat Lijst Harry Bakker 
begrijpt wat er ook in hun leven belangrijk is en dat al die zaken 
voldoende aandacht krijgen. Een goede combinatie van ervaring 
en jeugdig enthousiasme houdt iedereen scherp, ook Joost.
Penningmeester Ben Alderden zal de nauwgezette financiële 
taak opnieuw op zijn schouders nemen. Hij is in een eerder 
mediabericht al aan u voorgesteld.
Toekomst
Lijst Harry Bakker gaat met dit nieuwe bestuur een inspireren-
de toekomst tegemoet, waarin we ons allemaal blijven inzetten 
voor een nog beter Drimmelen.  Voor U!
Lijst Harry Bakker

LUCHTKWALITEIT METEN  VIA (GRATIS) 
AARDBEIENPLANTJE
 

De laatste tijd is er meer belangstelling voor onze gezondheid 
en vorige week stond er in de krant ook een artikel over de 
verontreiniging in Brabant (Atlas Leefomgeving). Als lokale po-
litieke partij heeft de Lijst Harry Bakker actie ondernomen! 
Project
In de gemeente Drimmelen wordt de komende maanden een 
interessant project gehouden. De Universiteit van Antwer-
pen gaat de relatieve luchtkwaliteit meten door, verspreid over 
de hele gemeente, de opname van fijnstof e.d. in aardbeien-bla-
deren te meten via een nulmeting en een meting medio juni. 
Samen met studenten van de Avans en de Madese Natuurvrien-
den zijn de mensen van de Lijst Harry Bakker aan de slag gegaan. 
Op  vrijdag  8  april werden iets meer dan 300 plantjes Elsantha 

in een pot met grond gezet en vervolgens op zaterdagochtend 
9 april uitgedeeld aan een ieder die zich al opgegeven had mee 
te willen doen. 
Kick-off
In het clubhuis van MNV vond dinsdagavond 12 april jl. een 
openbare kick-off plaats door professor Roeland Samson en 
een medewerkster van de Universiteit van Antwerpen, die de 
wetenschappelijke metingen en rapportage deden. De studen-
ten van de Avans verzorgden de presentatie. Op de achtergrond 
houden we contact met het Rijksinstituut voor  Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM), de GGD en de provincie Noord-Brabant. 
Mogelijk komt er later nog een congres en/of presentatie van de 
resultaten en de vervolgstappen.
Gratis maar OP=OP
Graag nodigen wij de inwoners van Drimmelen uit om mee te 
doen! Via de Facebook pagina AIRbezen Drimmelen zijn al 
enkele tientallen opgaven binnen (aanmelden met postcode en 
huisnummer kan 
ook via airbe-
zendrimmelen@
ziggo.nl). Er kun-
nen maximaal 
zo’n 300 mensen 
meedoen. Liefst 
verspreid over 
de hele gemeen-
te i.v.m. een zo 
goed mogelijke spreiding en meetresultaat. De eerste aanmelding 
kwam uit de Biesbosch! Het enige wat je hoeft te doen is je nog 
opgeven, maar…. OP=OP.  Via je postcode en huisnummer krijg je 
een nummer (plakken we op het potje) en een protocol. Verzor-
gen is niet lastig (1x per week water geven) en alleen het plukken 
van de blaadjes in juni vraagt nog wat expertise, maar dat staat in 
het protocol en de mediakanalen. Medio juni heeft u dan lekkere 
aardbeien! Dus meldt u aan. Meer informatie: www.facebook.
com/airbezendrimmelen/?fref=ts; airbezendrimmelen@ziggo.nl;   
www.lijstharrybakker.nl; Harry Bakker  06-47472569
Lijst Harry Bakker

VLUCHTELINGENWERK BEZOEKT CDA 
LEDENVERGADERING IN DE COUR

Arja v/d Heuvel van Vluchtelingenwerk 
Drimmelen was te gast bij het CDA 
Drimmelen voor uitleg en gesprek met 
leden en genodigden. Dit was het ver-

volg op eerder contact op kantoor in Made en bij de bijeen-
komst in Hank ter gelegenheid van internationale vrouwendag. 
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Bij het gesprek in de Mayboom kregen zij een goed beeld van 
de bezoeken die daar worden gebracht door de begeleidende 
vrijwilligers en statushouders. De staf en vrijwilligers van het 
V-werk moeten zich echter wel behelpen met een te kleine 
ruimte en te weinig betaalde uren. De grotere aantallen status-
houders die verwacht worden, zal dit er niet beter op maken.
Mevrouw V/d Heuvel vertelde in vogelvlucht wat de werkzaam-
heden van V-werk zijn. Vooral de rol van de vrijwilliger kwam 
hierbij aan de orde. De benodigde kennis leren de vrijwilligers 
in een cursus van 2 dagen zodat ze op de hoogte zijn van de 
basisgegevens in de procedures. Met name vertegenwoordigers 
van aanwezige dorpsraden vroegen om contact in een vroeg sta-
dium. De buurt kan een bijdrage leveren bij de integratie als de 
nieuwkomers er eenmaal zijn. Positief is te melden dat de pro-
testante kerk in Lage Zwaluwe ruimte beschikbaar stelt voor 
het spreekuur. Het was een avond die veel informatie opleverde 
maar ook duidelijk maakte dat V-werk tot op heden het werk 
wel aankan maar dat de grotere aantallen die er te verwachten 
zijn om een andere aanpak vragen. Betrokkenen zullen hier nog 
over te spreken komen, maar dat de gemeente een partner in 
deze is staat vast. Meer professionele ondersteuning in uren dan 
wel met financiën en uitbreiding van ruimten ligt dan in het re-
delijke.
CDA Drimmelen, Sjaak van Schie en Riekje van  Vugt. 

SCHUIVENOORDSEWEG

Het gebied waar deze polderweg doorheen loopt, kennen we 
als ‘de Schuivenoord’. Ook de benaming ‘De Noord’ is daar be-
kend en die verwijst naar het noordelijk deel van het land van 
Nassau-Breda langs de Mark tussen Terheijden en Zevenbergen. 
Maar de oudst bekende laat-middeleeuwse benaming was ‘Vlas-
selt’, zoals toen ook de latere Binnenpolder werd genoemd. Uit 
het jaar 1286 is een pachtovereenkomst bewaard. In die tijd was 
op de Schuivenoord al sprake van bebouwde en woeste grond 
“van  Vlassele”, dat in beheer was bij het klooster van Catharina-
dal. De daarbij behorende kloosterhoeve heeft bestaan tot het 
begin van de 19e eeuw en stond tussen Moerdijkseweg 17 en 
17A. De voormalige boerderij op nr. 17 draagt van oudsher de 
naam ‘Hoeve Schuiven Noord’. Ook oud is Laakdijk 16 met de 
historische naam ‘Het Ooievaars Nest’, dat hoger in het land-
schap staat op de rand van de Schuivenoord. 
Lang geleden ging men vanuit Terheijden naar Zevenbergen 
waarschijnlijk eerst over een laag gelegen zandweg door het wa-
ter van ‘De Laak’ naar de hogere Schuivenoord en verder over 
Hokkenberg en Hazeldonk.  Vanaf eind 14e eeuw veroorzaakten 
overstromingen hier geregeld wateroverlast. Er kwamen dijken 
waar veel zand voor nodig was. De dijk langs de rivier, de Laak-
dijk met de Markdijk, zal met zand van de Schuivenoord zijn 
aangelegd en die dijk werd gebruikt als voetpad naar het ‘Nieuw 
Veer’. 
Een oude benaming voor het deel van de Schuivenoord, on-
geveer achter nummer 9 tot en met het ‘Nieuw Veer’ was 
‘Zantscraghe’ (zandkraag). Daar was in 1459 een (vermoedelijk 
houten) kapel gebouwd, omdat het dorpje Zonzeel door over-
stromingen was weggespoeld. Bij deze kapel lag land van de kerk 
met de naam ‘Kerkbeemd’. Nog in het begin van de vorige eeuw 
zou daar op een hek ‘De Kapelberg’ hebben gestaan. Die kapel 
en ook het veerhuis staan beide ingetekend op een landkaart uit 
1560. Deze gebouwen zijn kort daarna, in 1573, door de Water-
geuzen verwoest.  Voor meer informatie over dit alles verwijs ik 
naar de “Terheijdense Kronieken” 1 en 2 in de Vlasselt-boekjes 
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123 en 147.
Op die zandkraag heeft in de 17e en begin 18e eeuw ook een 
groot herenhuis met boerderij gestaan van de rentmeester van 
de Domeinen. Dat huis had de naam ‘Drieweg’.  Alleen de boer-
derij is overgebleven en stond ter plaatse van nr. 15. Meer hier-
over is te lezen in “Kastelen in Terheijden”,  Vlasselt-boekje 28.
De Schuivenoordseweg liep vroeger rechtdoor naar de Noord-
seweg bij Langeweg. De oude benaming was 1e Zonzeelse Weg.  
Voor de officiële invoering van de straatnamen in 1953 was ook 
de naam 1e Noordse Weg in gebruik.

Leuk om nog te vermelden is dat op een landkaart uit 1795 bij 
de splitsing met de Laakdijk een brug is getekend: “Brug aen 
den quaeden-hoek”, en ook een brug over de Laaksevliet. Daar 
ligt nu een natuurgebiedje dat vroeger ‘De Kwaaie Hoek’ werd 
genoemd. Dit stukje heel oude wilde natuur heet bij Staatsbos-
beheer ‘De Kleine Laak’ en maakt deel uit van de Ecologische 
VerbindingsZone (EVZ) tussen de Mark en Zonzeel bij Hooge 
Zwaluwe.
Johan van der Made

IBS GRIENDEN WINT E-WASTE RACE
10 teams van 5 scholen verzamelen 16.948 stuks 
elektronisch afval 

Groep 8 van IBS Grienden 
heeft de E-waste race Drim-
melen + Etten-Leur gewon-
nen. Leerlingen verzamelden 

5183 elektrische en elektronische apparaten in de buurt. Daar-
mee is IBS de Grienden uit Lage Zwaluwe (gemeente Drim-
melen) de winnaar geworden van de E-waste race in de twee 
gemeenten.  Wethouder Hans Kuijpers overhandigde dinsdag 5 
april de prijs aan het winnende team: een schoolreis naar de 
Ontdekfabriek in Eindhoven. 
De afgelopen weken hebben leerlingen van verschillende scho-
len elektrisch en elektronisch afval ingezameld in de buurt. Leer-
lingen van de Stuifhoek (Made), IBS de Grienden (Lage Zwa-
luwe), de Zeggewijzer (Terheijden), ’t Kofschip (Etten-Leur) en 
de Hasselbraam (Etten-Leur) deden mee aan deze wedstrijd. 
Buurtbewoners konden de afgelopen weken elektronisch afval 
aanmelden op een website, waarna scholieren het kapotte elek-
tronische afval zoals een citruspers, dvd-speler, of haardroger 
aan huis ophaalden.
Er was een spannende eindsprint tussen groep 7/8 van de Stuif-
hoek en groep 8 van IBS Grienden. Pas op de laatste ochtend 

van de race viel de beslissing. Het groep-8 team van IBS Grien-
den verzamelde 5183 stuks afval en won daarmee de E-waste 
race.  Als prijs bezoeken de leerlingen binnenkort techniekmu-
seum de Ontdekfabriek in Eindhoven. 

Apart inzamelen van elektronisch afval draagt bij aan een duur-
zame kringloop: onderdelen ervan worden opnieuw gebruikt. 
Zo komen schadelijke stoffen niet in het milieu en worden 
schaarse grondstoffen opnieuw ingezet. De E-waste race is be-
doeld als aansporing voor het apart aanbieden van elektronisch 
afval.  In Nederland wordt twee derde van de totale hoeveelheid 
elektronisch afval niet gerecycled, omdat het afval niet apart 
wordt aangeboden. Zo gaan waardevolle materialen verloren 
voor hergebruik. 
De E-waste race is een initiatief van de gemeenten Drimmelen 
en Etten-Leur in samenwerking met de Jonge Milieu Advies. De 
gemeenten zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij ge-
renommeerde recyclers terecht komt.

REUMAFONDS BEDANKT  TERHEIJDEN

Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in Terheijden voor hun grote 

inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.  Tijdens de col-
lecte van 21 t/m 26 maart 2016 is in  Terheijden in totaal 
€ 1961,85 opgehaald.  Hiermee levert  Terheijden een belangrij-
ke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare ziekte
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met een reumati-
sche aandoening. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn 
en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische 
ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reu-
ma is er sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en 
soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma 
vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te ge-
nezen of te voorkomen is. Reuma kan jong en oud overkomen.  
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt al 90 jaar voor een beter leven met 
reuma, nu en in de toekomst. We financieren onderzoek naar 
betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. 
We geven voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenvereni-
gingen en komen op voor de belangen van mensen met reu-
ma bij politiek en zorg. Dat brengt ons dichter bij een wereld 
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zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.  
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000,  Amsterdam. 
Zie ook www.reumafonds.nl

PAASFEEST OP DE ZEGGEWIJZER
Wat de maan te maken heeft met Pasen

Vrijdag 25 maart, Goe-
de Vrijdag, hadden de 
leerlingen een continu-

rooster in verband met de Paasviering. De ochtend begon met 
een gezamenlijke viering voorgegaan door Pastor Han Geppaart. 
Meerdere leerlingen uit de verschillende groepen werkten mee 
en samen maakten ze er een indrukwekkende en feestelijke 
Paasviering van.  Want zoals de pastor zo mooi vertelde: Pasen 
is een feest! Een feest voor iedereen.
De maan stond centraal
Vooraf aan de Paasviering werd tijdens de lessen in alle groepen 
het thema “maan” geïntroduceerd. De leerlingen leerden van al-
les over de maan. De vragen: hoe kan het dat we een halve maan 
zien, wanneer is het volle maan en waarom is de maan soms een 
hele dunne rand, werden beantwoord. 
De Paasviering
Tijdens de viering op deze Goede Vrijdag stond de maan cen-
traal in de gedichten, de liederen en tijdens de overdenking 

van pastor Han 
Geppaart van 
de Vijf Heiligen 
Parochie. Hij 
vertelde over 
de symboliek 
van de maan. 
De maan ziet 
alles en zag 
ook alles in 
de tijd van het 
paasverhaal. De 
pastor vertelde 
dat de maan 
de kruisiging 
en het sterven 
van Jezus niet 
aankon, daarom 
werd het don-
ker toen Jezus 
stierf aan het 
kruis. 
De liederen die 
gezongen wer-
den, waren ge-

varieerd en pasten bij het paasverhaal. Elke groep had een lied 
ingestudeerd en deze werden soms zo ingetogen gezongen dat 
het kippenvel opleverde. Delen uit het paasverhaal werden ook 
uitgebeeld door een aantal leerlingen en er werden gedichten 
voorgedragen. De viering was een uur samenzijn, stil staan bij 
het paasverhaal en de boodschap vertalen naar deze tijd.  Aan 
het eind van de viering volgde er een groot applaus!
De paashaastocht
Na de viering waren er verschillende activiteiten, voor de kleu-
ters stond de paashaastocht op het programma. De regen gooi-
de de planning helaas een beetje in de war. De paashaastocht 
werd vanwege de regen uitgesteld naar het begin van de middag. 
Gelukkig was het toen droog en gingen de groepen 1 t/m 3 in 
de wijk rondom school op zoek naar de paashaas. En speuren 

konden ze, want ze vonden de paashaas!
Spellencircuit
Voor de groepen 4, 5 en 6 was op school een spellencircuit uit-
gezet. In de verschillende lokalen waren toffe spellen klaargezet 
en er werd fanatiek gespeeld.  Voor de groepen 7 en 8 werd het 
programma ook aangepast. Ze zouden op de fiets naar het bos 
gaan voor het bosspel en een gezamenlijk lunch, maar met al die 
regen was dat niet echt een leuk plan. Ze zijn op school gebleven 
en hebben samen in de klas geluncht. Na de lunch hebben ze er 

een spelletjesmiddag van gemaakt en dat was enorm gezellig. 
’s Middags om twee uur werd de dag afgesloten en begon voor 
alle leerlingen het paasweekend.

MOOIE OPBRENGST COLLECTE 
AMNESTY INTERNATIONAL
  

De collecte van Amnesty In-
ternational, die van 13  tot 
en met 19 maart 2016 werd 
gehouden, heeft in de ge-
meente Drimmelen € 2520,- 

opgebracht. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun ge-
weldige inzet. 
Het was de veertiende keer dat de organisatie een landelijke 
collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en 
onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt 
zij geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bij-
dragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, zijn voor 
Amnesty dus van groot belang.
Collecteren voor mensen als Moses Akatugba
‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Am-
nesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’
Moses  Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op ver-
denking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd 
van het stelen van zo’n € 650,- en drie telefoons. Moses zegt 
onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. Maar na hevige 
marteling legde Moses toch een bekentenis af. Op grond van 
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Annelies van 
der Sanden,  

Anica Embregts, 
Gerard van  
Vugt, Frans 
Snoeren,

bedankt voor 
de mooie 

foto’s!

Ook mooie 
of leuke foto’s? 
Stuur ze naar 

liesbeth@
rondomde
toren.nl
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SPORT

wel iets of wat gespannen op de 
wedstrijdvloer. En ook wel een 
beetje terecht, veel van de deel-
nemers deden dan ook voor de 
eerst keer in hun karate loopbaan 
mee met een toernooi.
Met het tweede onderdeel, kumi-
te (vrij gevecht) waren het vooral 
de senioren die hun vaardigheden 
lieten zien op het wedstrijdveld. 
Ook hier waren er karateka’s bij 
die voor het eerst in wedstrijd-
verband het vrije gevecht aan-
gingen met een tegenstander van 
een andere sportschool of dojo. 
Het vrije gevecht was er niet min-
der om.  Met veel technieken en uithoudingsvermogen werden 
er mooie scores geplaatst.  Al met al een mooi toernooi om 
terug te kijken.

Heeft u na het lezen van dit artikel interesse gekregen voor 
deze sport, die wij niet alleen in wedstrijdverband maar ook in 
de recreatieve vorm geven,  kom dan een keer kijken in onze 
dojo.  Wij geven les op de maandag, woensdag (hoog niveau) en 
vrijdag.  Voor de jeugd begint de les om 19.00 uur tot 20.00 uur 
daarna zijn de senioren van 20.00 uur tot 21.30 aan de beurt. 
Meer info: www.karate.nl, facebook en/of Jan Vervoort 076-
5933867 of 06-52848378. 

GV  SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN
Oldies van  Terheijden winnen ZILVER

Van een 3-tal oud-turnsters kreeg ik in 
december 2015 een mail met de vraag 
of zij weer eens aan een springwedstrijd 
konden deelnemen. Navraag gedaan bij 
andere oud-turnsters waarvan er 2 ook 
wel zin hadden. Zo kregen we met een 
aanvulling van drie wedstrijdturnsters een 

groep van 8 waarmee we op 21 januari 2016 zijn begonnen met 
trainen. Na de eerste training veel spierpijn maar de volgende 
training toch weer present.
2  April 2016 was het de grote dag:  met z’n allen naar Oostburg 
in Zeeuws-Vlaanderen (2 uur rijden) waar de wedstrijd werd 
gehouden. Onze dames hebben het goed gedaan, flink aange-
moedigd door de meegereisde ouders en vrienden. De tijden 
van weleer kwamen weer terug, ook voor de ouders die na ja-
ren weer eens met elkaar op de tribune zaten. Ook de vrienden 
van de turnsters keken hun ogen uit wat de dames nog konden.
We deden met 3 onderdelen mee en het resultaat was een zil-

die bekentenis kreeg hij de doodstraf. Meer dan 800.000 men-
sen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de 
Schrijfmarathon 2014. Kort daarna kwam hij vrij. 

8x MATHIEU  VERDEYEN 
bij  TTV  TIOS  Terheijden

Op zondag 3 april jl. hield  TTV  TIOS  Ter-
heijden haar Terheijdense Kampioenschappen. 
Rond 09.30u verzamelden 9 jeugdleden en 
14 senioren zich in De Cour voor een aan-
tal sportieve maar ook spannende tafeltennis-
wedstrijden. Het was dit jaar voor het eerst 
dat de kampioenschappen voor de jeugd en 

senioren op hetzelfde moment èn locatie werden gespeeld. 
Dat gaf een volle zaal met zeven tafeltennistafels.  Er werden 
op deze dag bij zowel de jeugd alsook de senioren mooie, maar 
ook spannende en tactische wedstrijden gespeeld.  Het eind-
resultaat was als volgt: Bij de pupillen ging de 1e prijs naar  Tim 
Bezems, 2e werd Rick van Thoor en 3e Mitchel de Jong. Bij de 
junioren werd Tim Hendrikx 1e, Douwe de Vries 2e en Yordi 

Kools 3e. Bij onze senioren werd Mathieu Verdeyen voor de 
8e keer oprij kampioen, Corné van Duuren werd 2e en Edwin 
Wiersma werd na 19 jaar weer eens 3e.  De organisatie van deze 
sportieve dag lag ook dit jaar in handen van Werner en Carla. 
Op onze website www.tios-terheijden.nl vind je meer informa-
tie over onze tafeltennisvereniging.

EERSTE SHOTOKAN KARATETOERNOOI 
EEN FEIT!

Op zondag 6-3-2016 is er in  Terheijden  
naar originele Japanse  traditie een Shoto-
kan karatetoernooi gehouden. Voor deze 
volgens de oude regels van het Shotokan 
gehouden wedstrijd waren diverse scholen 
uitgenodigd om mee te doen. Dit waren 
onder andere Karate-dojo UMO Roosen-
daal, Karate Do Vlissingen,  Van Gils Sport 

Oosterhout, Budosport Elhatri Eindhoven, Karate Do Enschede 
en natuurlijk Karatevereniging Terheijden.
In de op deze dag in Japanse stijl ingerichte Cour in  Terheijden 
was de spanning goed te voelen.  Vooral bij de jongste kara-
teka’s die als eerst de strijd aan gingen met elkaar in het on-
derdeel Kata (schijngevecht). Niet alleen de jongsten, ook de 
senioren die aan dit toernooi hebben mee gedaan stonden toch 
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veren medaille op het onderdeel Pegases Minitramp. Prachtige 
prestatie! Een aantal dames zou graag door willen blijven sprin-
gen.  Als er nog meer oud-turnsters zijn die dit leuk vinden,  
meld je dan aan.
Joulette

BILJARTUITSLAGEN  OWBC 
 

Week 1
Maandag              - E.S.D.O.                   35.15 - 36.80                                                  
‘t Bielske              - De Vriendschap 3     34.97 – 38.81 
B.V. Bij Bas           - De Vriendschap 2     27.12 – 35.26  
De Vriendschap 1 - Keus Genoeg           38.74 – 27.97 
Week 2
‘t Bielske              - De Vriendschap 2     40.00 – 31.42 
B.V. Bij Bas           - Keus Genoeg           38.70 - 2920 
E.S.D.O.               - De Vriendschap 1     37.02 – 33.37 
De Vriendschap 3 - Maandag                  30.87 – 37.90 
Week 3
Maandag               - De Vriendschap 2    31.71 – 34.50 
Keus Genoeg        - E.S.D.O.                  34.34 – 34.04 
B.V. Bij Bas            - ‘t Bielske                 40.00 – 23.39 
De Vriendschap 1  - De Vriendschap 3    40.00 – 23.68  
   Vereniging          car.   partij  brt   moy   h.s.   punten
1 De Vriendschap 1   513      12  238   2,155   19    112,1 
2 E.S.D.O.          669      12  270   2,478   25    107,9 
3 Bv Bij Bas         330      12  231   1,429   13    105,9 
4 B.V. Maandag         359      12  290   1,238   14    104,8 
5 De Vriendschap 2   340      12  270   1,259   13    101,2 
6 B.V. ‘t Bielske          322      12  267   1,206   11      98,3 
7 De Vriendschap 3   498      12  278   1,791   10      93,5 
8 Keus Genoeg         361      12  264   1,367   21      91,5   
Kortste partij:  Henk van Meer,  9 brt 
Hoogste serie:  Kees Daamen,  25 car 
% Hoogste serie:  Jan Gelens,  38 % 
% Meest gestegen:  Nico Broeders,  61 %

MEGA JUDO VAN DE JUDOKA’S  VAN 
HARAGEI IN ZEVENBERGEN

Zondag 3 april waren er maar liefst 21 Haragei-judoka’s actief 
op het 500 punten toernooi. Ditmaal streek de judokaravaan 
neer in Sporthal de Borgh in Zevenbergen. Het was weer span-
nend want vandaag deden er enkele judoka’s voor het eerst mee 
aan een toernooi: Noud Linders en Rami  Takens.
Bij Rami hebben we eerst vakkundig nog een splinter uit zijn vin-
ger verwijderd. Daarna was hij klaar voor de strijd en behaalde 
hij een keurige 2de plaats. Er waren veel 5- en 6-jarigen onder de  
Haragei-deelnemers wat erg leuk was om te zien. Zo jong en 
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VAN  ALLES  WAT

De cursussen worden ook gegeven door vrijwilligers.  De do-
centen (vaak zelf ook actief bij een organisatie) krijgen dus niet 
betaald. Het voordeel voor een docent is dat je als docent er-
varing opdoet, een cursusprogramma kunt ontwikkelen en in 
contact kunt komen met veel vrijwilligers. Daardoor ontwikkel 
je jezelf en kun je jezelf (en ook de organisatie waar je voor 
actief bent) bekendheid geven. 
Maar het kan nog meer voordelen opleveren. Stel dat je als vrij-
willig docent geen baan hebt. Dan kan het geven van cursus-
sen juist een voordeel zijn bij het zoeken naar werk. En ook 
voor werkloze vrijwilligers kan het volgen van een cursus en/
of workshop juist de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het 
bevorderen van cursussen kan voor een organisatie vervolgens 
ook weer meer vrijwilligers opleveren. 
Het  VAD is dus tevens een platform waar mensen met mensen, 
organisaties met mensen en vraag en aanbod bij elkaar komen.  
Ook stimuleert het  VAD het actief worden van vrijwilliger om-
dat door het geven van cursussen en workshops het werk leu-
ker en aantrekkelijker wordt en je als vrijwilliger meer inzicht 
en kansen krijgt om bepaalde werkzaamheden voor organisaties 
te gaan doen. 

Via www.vadrimmelen.nl kun je je aanmelden voor een nieuws-
brief. Hierin word je op de hoogte gehouden van cursussen/ 
trainingen etc. en vind je verdere informatie. Kijk ook op de FB 
van  Vrijwilligers Academie Drimmelen. 

ROS DRIMMELEN

In de maand april zijn de volgende 
onderwerpen te zien:
Nieuws uit de regio: Op  23 en 24 
april 2016 zijn er weer de Zwaluwse 
havenfeesten. Dit jaar wil men het 
anders aanpakken.  We spraken hier-

over met voorzitter Janet Crezée en met Lucienne  Vos van het 
straattheater;  zij vertellen ons wat er allemaal staat te gebeuren 
tijdens deze dagen.
Corné van Meel: Wij waren te gast in de showroom van de 
firma  Van Meel Motoren in de Brieltjespolder in Made, waar 

dan al je mannetje staan.  We zijn trots op jullie!
Hieronder de uitslagen:
1ste plaats en kampioen:  Wouter Ritsema, Lotte Westgeest
2de plaats: Hailey Rombouts, Mathijs Ritsema, Djenna van Gils, 
Rami Takens, Mirte Westgeest
3de plaats: Pieter Visschers, Lars v/d Luijtgaarden
4de plaats: Rens Cas, Jorre de Vries, Damian van Elewout, Nils 
van Reeven,  Jasper Aelbers, Noud Linders, Kars van Reeven, 
Stan van Oosterhout, Dante Rosenthal, Sabine van Gils, Reinier 
Lubbers, Milan den Dopper.

Kijk voor foto’s op onze Facebook pagina www.facebook.com/
teamharagei.  We zouden het leuk vinden als jullie onze pagina 
liken.  Of kijk op onze website www.teamharagei.nl.

VRIJWILLIGERS  ACADEMIE DRIMMELEN

De Vrijwilligers Aca-
demie Drimmelen is 
Van, Voor en Door 
vrijwilligers. Het VAD 
organiseert cursussen, 
workshops, e-learning, 
enz. voor vrijwilligers 

in de gemeente.  Iedereen die als vrijwilliger voor een organisa-
tie actief is, is vrijwilliger.
De cursussen, workshops enz. zijn heel praktisch gericht, niet 
(onnodig) ingewikkeld en geheel gericht op het vrijwilligerswerk 
in brede zin. In de planning staan b.v. de cursussen “hoe bestuur 
ik een vereniging of stichting”, “hoe kan ik effectief vergaderen”, 
“hoe word ik een maatje”, “hoe help ik met het aantrekken van 
steunkousen”, maar ook “hoe bemiddel ik bij buurtconflicten”, 
“hoe ga ik om met agressie”, “hoe maak ik een website”, “hoe 
leer ik als begeleider te rijden met een rolstoel?” en “hoe leer ik 
mensen met een taalachterstand beter te lezen en te schrijven”.  
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de april-uitzending werd 
opgenomen. Er staan hier 
verschillende motoren, 
quads en natuurlijk ook 
veel accessoires zoals hel-
men, motorpakken etc. 
die noodzakelijk zijn om 
te dragen als men een mo-
tor wil besturen. Corné 

van Meel vertelt ons alles hierover; van hoe ze ontstaan zijn tot 
wat ze allemaal te bieden hebben.
Anita Bon: Moedige Moeders Drimmelen is een groep moe-
ders (en vaders) die samen komt om te delen, elkaar aan te 
moedigen en elkaar te steunen als ervaringsdeskundigen. Schrik-
barend veel ouders kampen met de zeer pijnlijke problemen 
rond de verslaving(en) van hun (pleeg/stief)kind.  Samen staan 
wij sterk. Samen komen wij verder. Samen leren wij inzien dat 
ieder van ons de keuze heeft een gelukkig leven te leiden, on-
danks de vernietigende effecten van verslaving op menig leven.
Paul Benschop: De Biesbosch Challenge is een adventurerace, 

een non-stop sportieve 
uitdaging die tussen de 6 
en 8 uur duurt. Voor de 
2e editie is de organisa-
tie een samenwerkings-
verband aangegaan met 
de ‘World Police & Fire 
Games (www.wpfg.nl). 
Samen proberen ze voor 
de editie een spectacu-

lair parcours uit te zetten.  Voor dit jaar zijn onderdelen kanoën, 
mountainbiken, hardlopen en kickbike (steppen) in het parcours 
opgenomen.  Het parcours voert je door de natuur en onder-
weg kom je diverse hindernissen tegen!
Mathijs Romme: Op 5 mei (Hemelvaartsdag) is er weer Jaar-
markt in Den Hout. De Houtse Jaarmarkt staat al jaren bekend 
om zijn honderden kramen met een zeer gevarieerd aanbod aan 
marktwaren. Een gezellige markt onder de groene bomen van 
de Houtse Heuvel. Op diverse podia zijn optredens van arties-

ten met volop live-muziek, straattheater en een speciaal kinder-
programma met muziek, dans en theater.  Voorafgaand aan de 
Jaarmarkt kun je je eerst even sportief uitleven door mee te 
doen aan de prestatieloop (Dauwrennen). Er zijn drie verschil-
lende afstanden: 7,5 km - 10 km - 15 km. De start is om 06.00 
uur.
Berken en wilgen knotten: De leerlingen van groep 7 en 
8 van basisschool de Stuifhoek in Made zijn momenteel bezig 

met een identiteitsproject. Dit houdt in dat ze ieder jaar een 
bepaalde doelgroep uitzoeken. Dit jaar gingen ze met een aantal 
vrijwilligers van de Madese Natuurvrienden in de Houtse Linie 
gezamenlijk een aantal wilgen knotten.
Boomfeestdag: Op woensdag 16 maart was het Boomfeest-
dag. Op die dag worden er op vele plaatsen nieuwe bomen ge-
plant. Zo ook in het Koningspark in Raamsdonksveer; daar werd 
door kinderen van verschillende basisscholen uit de gemeente 
een aantal nieuwe bomen geplant. En er werd tevens ook een 
vleermuizenkast onthuld door wethouder Kevin van Oort.
Muziek: de muziek is deze keer van de coverband De Bijtels 
met het nummer Stil in mij - Van Dik Hout. 
Presentatie: Annie Maijers en Guus Neefs. 

FOTO  VAN DE MAAND

De fotograaf is  Anneke van  Vugt

EEN GOED GESPREK –  
VOOR MANTELZORGERS

Edwin Vonk en Bert Fockens organiseren in samenwerking met 
het Steunpunt Mantelzorg van SWO Drimmelen  ‘Een goed ge-
sprek’, speciaal voor mantelzorgers in Terheijden. In een groep 
van maximaal 10 mensen met elkaar aan tafel om te praten over 
wat u bezighoudt. Elkaar ontmoeten, (levens)ervaringen delen, 
lotgenotencontact, gezien en gehoord worden en luisteren naar 
elkaar. Onder professionele begeleiding.
Locatie: Witte Kerkje in Terheijden. Datum: woensdag 20 
april van 14.30 tot 16.30 uur. Kosten: geen.  Vrijwillige bijdrage 
voor koffie en thee. Voor wie: iedereen die langdurig zorgt 
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende per-
soon. Partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis.
Aanmelden: email naar edwin@edwinvonk.com. Mocht u ver-
hinderd zijn en wel interesse hebben, geef het aan ons door, dan 
ontvangt u een uitnodiging voor een volgende keer.
‘Een goed gesprek’ is een initiatief van Edwin Vonk, vertrou-
wenspersoon en coach voor persoonlijke ontwikkeling, en 
Bert Fockens, geestelijk verzorger. Edwin en Bert organiseren 
bijeenkomsten in het  Witte Kerkje in Terheijden met als doel 
de kerk, zonder religieus oogmerk, weer een centrale rol in de 
gemeenschap te geven als plek voor ontmoeting, zingeving en 
persoonlijke ontwikkeling. 
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,  Bert Fockens en Edwin  Vonk

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

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

geving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.nl. 
Kanotraining Biesboschbevers

Kanovereniging de 
Biesboschbevers orga-
niseert voor de leden 
prachtige natuurtoch-
ten.  Werken aan vei-
ligheid op het water 
staat bij hen hoog in 
het vaandel. Ze zijn 
dan ook niet alleen in 

de lente- en zomermaanden actief, ook in de wintermaanden 
organiseren zij kanotrainingen. In deze uitzending  ziet u beel-
den van zo’n training in een zwembad.  Wat te doen als je kano 
omslaat?  Wij hebben er veel van geleerd. 
Gemeente Actueel
Anneke van Omme, communicatieadviseur van de gemeente 
Drimmelen, vertelt onder meer over de start van het e-platform 
Wijzijndrimmelen.nl en Koningsdag. Daarna maken we kennis 
met John van Oosterhout die eind februari is geïnstalleerd als 
wethouder. Hij zal vertellen welke onderwerpen in zijn porte-
feuille zitten en ingaan op een aantal actuele onderwerpen. 
Monumentaal Drimmelen – deel 4 van 4

Iedereen weet natuurlijk wel dat 
we in een mooie gemeente wonen. 
Maar kent u ook de monumenten 
in Drimmelen? U vindt in onze ge-
meente 54 rijksmonumenten, 273 
gemeentelijke monumenten en 3 
beschermde dorpsgezichten. Mede-
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werkers van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op uit om 
een aantal van die monumenten in beeld te brengen.  Deze week 
ziet u het laatste deel van deze boeiende fietstocht.
Nationale Boomfeestdag

Ruim 200 basisschool-
leerlingen uit onze 
gemeente deden op 
6 maart mee aan de 
nationale Boomfeest-
dag. De Boomfeestdag 
bestaat dit jaar 60 jaar. 
De leerlingen plantten 
daarom 60 bomen en 

bosplantsoen op verschillende locaties in de gemeente.  Wij be-
zochten Lage Zwaluwe en zagen daar hoe wethouder John van 
Oosterhout en leerlingen van basisscholen die klus klaarden. 
Ook kregen de kinderen heel wat informatie van Staatsbosbe-
heer over de mooie natuur in onze blauw-groene gemeente. 

SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 19 mei terecht op het spreekuur 
in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made.  Schikt de datum u niet, 
dan zijn er andere mogelijkheden in de regio . 
Voor senioren kost de keuring € 35,- 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, tel. 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.
regelzorg.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 meesten gemeenten en via 
mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook is het mogelijk Regelzorg te vra-
gen u een Eigen Verklaring toe te zenden.  Voor vragen over het 
invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met 
de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling 
ervan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
kan tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadvi-
seerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

REDHEAD DAYS NAAR DRIMMELEN! 
2 t/m 5 september 2016: “ Multicoloured Red”   

Redhead Days 
festival Breda 
Tijdens de jaarlijkse 
Redhead Days ko-
men roodharigen 
uit meer dan 80 lan-
den naar de binnen-
stad van Breda. Het 
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GEMEENTE

medewerkers goed reageerden. 
Het idee voor het trainen van medewerkers van organisaties 
in het omgaan met  dementie komt van  Mieke Mes van het 
netwerk Dementievriendelijke Gemeenten. Zij presenteerde 
dit tijdens de ‘Meet & Match’-bijeenkomst van afgelopen juni in 
het gemeentehuis. Supermarktondernemer  Twan van Meel (AH 
Made) stond hier positief tegenover. Zo ontstond samen met 
gemeente,  SWO en  Alzheimer Nederland het initiatief voor 
het trainingstraject. 
Het traject waar de Albert Heijn mee start past binnen de in-
spanningen van gemeente en verschillende maatschappelijke 
organisaties om van Drimmelen een dementievriendelijke ge-
meente te maken.  Wethouder Van Oosterhout gaat er dan ook 
vanuit dat meerdere winkels en organisaties zullen volgen. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Avondspreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk 
Sinds 7 april kunt u op donderdagavonden in het gemeentehuis 
terecht voor het avondspreekuur van het  Algemeen Maatschap-
pelijk  Werk (AMW).  Van 19.00 uur tot 20.00 uur zit een des-
kundige medewerker van Surplus  Welzijn klaar om u te onder-
steunen bij diverse problemen. Een afspraak maken is niet nodig. 
U kunt zich melden bij de servicebalie bij de ingang. 
Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat 
hoort bij het leven, maar soms is het nodig om met een onafhan-
kelijke deskundige te praten.  Vaak helpt het als u er over praat 
met familie, buren of vrienden.  Het kan ook zijn, dat u er samen 
niet uit komt. Of dat er niemand is met wie u erover durft of 
kunt praten. In zo’n situatie kunt u -zonder verwijsbriefje en 
gratis- altijd gebruik maken van de deskundige hulp van  AMW.  
Ook in het kantoor in  Terheijden kunt u tijdens het spreekuur 
op dinsdagen van 09.00 - 10.00 uur zo binnenlopen in het kan-
toor aan de  Raadhuisstraat 2C (tel (076) 593 12 22).
Plastic, drankenkartons èn blik samen in dezelfde zak
Vanaf nu kunt u ook blik kwijt in de afvalzak voor plastic en 
drankenkartons. Op de huidige zakken staat nog vermeld dat 
er geen blik en drankenkartons in mogen, maar dat mag dus nu 
wel! Binnenkort zijn er nieuwe zakken verkrijgbaar met de juiste 
tekst en van steviger materiaal.  Plastic, blik en drankkartons 
kunnen goed worden gerecycled en dus als grondstof dienen 
voor nieuwe producten.
NB:  Met ingang van 30 mei 2016 worden de zakken met plastic, 
drankenkartons en blik elke twee weken ingezameld!
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Ganzenpad 4 (4844 TS) (W-2016-0111): Het verbou-
wen van een garage tot zorgwoning.
Terheijden, Munnikenhof 20 (4844 PK) (W-2016-0110): Het re-
aliseren van een micro-bierbrouwerij.
Terheijden, (hoek) Omloop/Vliethof (4844 EH) (W-2016-0119): 
Het kappen en herplanten van 7 bomen.
Terheijden,  Vlasweel 32 (4844 TG) (W-2016-0120): Het kappen 
en herplanten van een boom achter de woning.
Wagenberg, Akkerstraat 2 (4845 EX) (W-2016-0107): Het kap-
pen van een boom in de achtertuin.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Oranjeplein 1 (4844 CV) (W-2016-0096): Het kap-

festival is gratis en toegankelijk voor iedereen (dus ook voor 
niet-roodharigen). Het Redhead Days festival vindt dit jaar van 
2 t/m 5 september plaats en wordt voor de 11e keer georgani-
seerd. In 2015 waren er rond de 40.000 bezoekers! 
Een kans voor Drimmelen!  
Het  Vrijetijdsplatform Drimmelen (VPD) heeft het initiatief ge-
nomen om met een groep ondernemers, naast het programma 
in Breda, een programma in Drimmelen en het Nationaal Park 
de Biesbosch aan te bieden!  Dit programma wordt via de web-
sites www.redheaddays.nl en www.visitbiesbosch.com bij natio-
naal en internationaal publiek onder de aandacht gebracht!  
Innovatiebudget  Vrijetijdseconomie Drimmelen 
Het innovatiebudget Vrijetijdseconomie is ervoor bedoeld om 
initiatieven van ondernemers te ondersteunen.  Het VPD neemt 
hierin haar rol als vertegenwoordiging van de toeristische sec-
tor in de gemeente Drimmelen.  
Arrangementen 
Ondernemers uit onze gemeente Drimmelen krijgen de kans 
zich toeristisch te profileren op velerlei wijzen.  Tevens wordt 
onze blauwgroene gemeente Drimmelen nationaal en interna-
tionaal nog meer op de kaart gezet, waarmee toerisme in onze 
gemeente gestimuleerd wordt. 
Er zijn verschillende arrangementen:  
- Geheel verzorgde dagtrips op vrijdag voorafgaand en maandag 
na afloop van het festival zoals fietsen in de polder,  boot/wan-
deltocht Biesbosch, kanobeleving in de Biesbosch. 

- Een belevings-
plein van “Voor-
tuin van de Bies-
bosch” tijdens de 
festivaldagen op 
zaterdag en zon-
dag waarin diver-
se ondernemers 
zich presenteren. 

-  Verblijfsaccommodaties in onze gemeente voor bezoekers van 
het festival. 
Door deelname aan het communicatietijdsplan van de Stichting 
Roodharigen zal de communicatie “all over the world” gaan 
plaatsvinden. Daarnaast worden ook de communicatiemiddelen 
van “Voortuin van de Biesbosch” veelvuldig ingezet om ons ge-
bied nationaal en internationaal op de kaart te zetten.  
Contact voor meer informatie: redheaddays@visitbiesbosch.
com. 

DEMENTIEVRIENDELIJKE  WINKEL

Donderdag 31 maart plakte 
wethouder John van Oos-
terhout bij de ingang van  de 
Albert Heijn in Made (Nieuw-
straat 104) de sticker ‘Demen-
tievriendelijke winkel’. Daar-
mee is de winkel de eerste  AH 
in deze regio die deze sticker 
van stichting  Alzheimer Ne-
derland krijgt. 
De afgelopen periode hebben 

de medewerkers van de supermarkt training gehad van deskun-
digen van  Alzheimer Nederland in het herkennen van dementie 
en hoe om te gaan met mensen die daaraan lijden. De winkel 
is bezocht door een ‘mystery guest’. Die constateerde dat de 
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pen van een blauwspar in de voortuin.
Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere proce-
dure
Wagenberg, Vlasselt 1 (4845 EV) (W-2016-0078): Het kappen 
van een boom in de voortuin.
Tijdelijke verkeersmaatregel 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij toestemming hebben gegeven tot het afsluiten van de 
Kerkstraat in Wagenberg tussen het Van den Elsenplein en de 
Parallelweg op 20 april 2016 van 11.00 tot 16.00 uur of zoveel 
korter of langer dan nodig is wegens verticaal transport bouw-
werkzaamheden Zwaluwe Bouw.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat 
om het bevorderen van leef-
baarheid, veiligheid en socia-
le betrokkenheid. Hiervoor 

werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u 
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen. 

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

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 16 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger: 
Pastoor J. Paes. Koor: Dames-Herenkoor.
Maandag 18 april 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karre-
mans.
Zaterdag 23 april 19.00 uur:  Woord- en Communieviering 
+ extra Collecte. Pastoraal werker: G. Oostveen. Koor:  Anthony 
Singers.
Maandag 25 april 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger: Dhr. P. van Gils. 
Zaterdag 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger: 
Pastoor J. Paes. Koor: Dames-Herenkoor. 
Maandag 2 mei 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
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 of verhuist u binnen het dorp of gaat 
binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. 
weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR  Ter-
heijden, tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank. 
Samen naar de kerk?! 

Graag! Wij, cliënten van Stg. Sovak, gaan 
graag naar de viering van de Rooms-Katho-
lieke kerk. Deze is op zaterdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur of op zondag van 10.00 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

tot 11.00 uur. 
Helaas kunnen wij dit niet zelfstandig. Gelukkig is er een groep 
vaste vrijwilligers die ons om toerbeurt ophaalt en na de dienst 
weer terug naar de woning begeleidt. Er is ten gevolge van ver-
huizing een aantal vrijwilligers weggevallen, vandaar de vraag 
aan u om ons te komen ondersteunen. Uw inzet zal eens per 
maand zijn, tenzij u vaker kunt en wilt. Heeft u interesse of kent 
u iemand die ons hierin kan helpen? Neem dan contact op via 
telefoonnummer 076-5932056 (José of Hennie).

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 17 april 2016, 10.00 uur: ds. M.  Wagenvoorde uit 
Breda. Diaconiecollecte: Focus on Education
Zondag 24 april 2016, 10.00 uur: ds.  W.P. van der Aa uit  Waal-
wijk. Diaconiecollecte: SAM Medic

DIE ZAUBERFLÖTE – WOLFGANG 
AMADEUS MOZART

Een prachtig samenwerkingsproject van Bredase Opera en 
Nieuwe  Veste op initiatief van Lex  Wiersma, dirigent van Bre-
dase Opera, en Lucie Hillen, zangpedagoge Nieuwe Veste. Het 
doel van dit project is zoveel mogelijk mensen een kans te bie-
den deel te nemen aan een unieke samenwerking. 
Zo heeft de Bredase Opera plaats voor mensen die graag willen 
meezingen. In eerste instantie misschien als project zanger, of 

direct als koorlid.  Aanmelden kan nog 
steeds.  Sinds begin maart staat Die Zau-
berflote wekelijks op het repetitie sche-
ma. 
Vanuit Nieuwe Veste 

hebben leerlingen de kans gekregen auditie te 
doen voor een kleine of grotere solistische rol. 
De rollen zijn inmiddels verdeeld tussen de veel-
belovende belangstellenden. Ook in het begelei-
dingsorkest nemen leerlingen van Nieuwe  Veste 
deel. 
Korte inhoud:
Mozarts Die Zauberflöte speelt in een oude Egyptische tijd en 
vertelt het verhaal van een samenzwering tegen de hogepriester 
van de tempel van de Wijsheid.  De opera toont ons de weg der 
mensheid,  in een “ongekend diepzinnige thematiek”.
De inhoud van Die Zauberflöte in het kort:
Prins Tamino krijgt van de Koningin van de Nacht de opdracht 
om, samen met de vogelvanger Papageno, haar dochter Pamina te 
redden uit de handen van priester Sarastro.  Zij wordt bewaakt 
door slavenopzichter Monostatos. Tamino is op slag verliefd op 

Pamina na het zien van haar portret. De Koningin van de Nacht 
geeft Tamino een toverfluit mee en Papageno een klokkenspel 
om hen gedurende hun reis te beschermen.  Tijdens zijn zoek-
tocht komt Tamino erachter dat Sarastro geen kwade heerser 
is, maar juist een goede en wijze priester en dat de Koningin van 
de Nacht slechte bedoelingen heeft. Tamino en Papageno krijgen 
van Sarastro een aantal beproevingen opgelegd, die zij uiteinde-
lijk met behulp van hun magische instrumenten weten te door-
staan. De laatste beproevingen, die van het water en het vuur,  
moeten Tamino en Pamina samen doorstaan. Hierna kunnen zij 
Sarastro’s rijk betreden en daarmee een beter leven. Papageno 
krijgt eveneens wat hij wilde, namelijk zijn Papagena. De macht 
van de Koningin van de Nacht en 
die van de slavenopzichter Mo-
nostatos worden vernietigd.
De opera is een spannende reis 
door het donkere domein van de 
Koningin van de Nacht naar het 
kasteel van Sarastro. Het is een 
spannende en humorvolle ope-
ra, die één van de hoogtepunten 
uit de operageschiedenis bevat: 
de wereldberoemde aria van de 
Koningin van de Nacht. Deze 
mooie en aansprekende opera 
zal ten gehore worden gebracht 
in de Grote Kerk te Breda. Een 
schitterende locatie die zich pri-
ma leent voor de semi scenische 
uitvoering.  Speciale lichteffecten en aankleding zullen de Grote 
Kerk omtoveren tot een mooi decor. 
Naast de inzet van leerlingen van Nieuwe Veste en koorleden 
van Bredase Opera zal ook een aantal professionele zangers de 
cast komen versterken. 
De rolverdeling is als volgt:
Koningin van de Nacht:  Marieke Steenhoek, professional. 
Papageno en verteller: Martijn Sanders, professional. Martijn 
heeft inmiddels meerdere malen met Bredase Opera samen-
gewerkt.
Sarastro:  Paul Fischer, leerling Nieuwe Veste.
Pamina:               Maartje Rammeloo, professional.
Tamino:                Augusto Valença, professional.
Papagena:  Esther de Rooij, leerling Nieuwe Veste.
Monostatos: John Hageman, leerling Nieuwe Veste. 
De rollen van de Drei Knaben, de Drei Damen, de geharnasten 
en de priesters worden in verschillende settings gezongen door 
leden van Bredase Opera en leerlingen van Nieuwe Veste.
Kortom een zeer aansprekend voorbeeld van samenwerking 
tussen twee instituten die muziek maken een warm hart toedra-
gen. Er wordt door alle betrokkenen met veel enthousiasme en 
plezier samengewerkt om er een schitterende voorstelling van 
te maken. Het resultaat van deze unieke samenwerking is te zien 
en te horen op vrijdag 29 april in de Grote Kerk te Bre-
da, aanvang 19.30 uur. Kaarten, inclusief een pauzedrankje, 
kosten € 25,- per stuk.  Vrienden van Bredase Opera ontvangen 
€ 2,50 korting. De kaarten zijn verkrijgbaar via Bredase Opera 
(stuur een mail aan bredaseopera@gmail.com) en aan de kassa 
van de Grote Kerk. 

MERCADO DE BELCRUM

De meest authentieke en eigenwijze markt van Breda? Ja hoor, 
dat is nog altijd de Mercado de Belcrum. Met ieder jaar meer-
dere malen aanbod uiteenlopend van food, vintage, kunst en de-
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sign brengen we 17 april de 
allereerste editie van dit jaar. 
Verwacht op deze lente-edi-
tie onder meer Kolder met 
vintagekleding, accessoires 
en alle items die je volgende 
Hollywoodfeestje compleet 
maken. Of Liekeland, het la-
bel van illustrator Lieke van 
der Vorst. Lieke laat zich in-

spireren door de markt en werken in haar groentetuin. Haar il-
lustraties worden gedrukt op  Arctic Paper, een duurzaam papier 
uit Zweden, en haar fairtrade tassen zijn gemaakt van biologisch 
katoen. Bitterzoet is een oude vertrouwde, wederom met ca-
ravan en heerlijke filterkoffie, biologische kruidenthee, huis ge-
perste sappen, vers gebakken taarten en gevulde soepen. 
Een veelzijdige, verrassende markt met zoveel moois en lekkers. 
Die wil je niet missen, dus tot 17 april! Mercado De Belcrum, 
Electron Breda, 17 april van 11.00 uur tot 17.00 uur.

IVN NATUURWANDELING LANDGOED 
VALKENBERG

Op zondag 17 april gaan de IVN-gidsen 
op zoek naar verrassende doorkijkjes en 
mooie vergezichten in het beekdalpark van 
landgoed  Valkenberg.
Stromend water, van nature vruchtbare 
gronden en een idyllisch landschap. Mensen 
hebben vanouds iets met de beekdalen. Dit 

kleinschalige landgoed is een eldorado voor de natuurliefhebber 
op zoek naar rust en stilte in een landelijke sfeer. Hoog opge-
schoten rododendrons en enorme dikke beuken wisselen met 
waterpartijen en statige lanen. Het is frappant dat je in één wan-
deling door zoveel verschillende landschappen kunt struinen.
Vertrek om 14.00 uur vanaf SBB-parkeerplaats bij Speelweide 
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“Eiken Mik”, Royaaldreef, 4858 Ulvenhout. 
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt 
u vinden op www.ivn-markendonge.nl. 

INFORMATIEAVOND  VOOR 
MANTELZORGERS 
 

Op dinsdag 19 april vindt het Al-
zheimercafé Drimmelen/Moerdijk in 
De Wijngaerd in Made plaats. Het 
thema dat centraal staat is “Voeding 
bij dementie”. Diëtiste Marie-Louise 
de Rooij vertelt ons waarom voe-

ding zo belangrijk is voor iemand met dementie. U krijgt prak-
tische tips en adviezen. Welke problemen komen er voor? En is 
er risico op ondervoeding?
Steun en ontmoeting
Het Alzheimercafé wordt maandelijks georganiseerd voor man-
telzorgers en andere belangstellenden die graag meer willen 
weten over dementie. Naast het verkrijgen van informatie geeft 
Alzheimercafé de bezoekers de gemoedelijkheid van een echt 
café. Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te 
steunen. Het Alzheimercafé vindt afwisselend in Zevenbergen 
en Made plaats. 
Waar en wanneer 
Het Alzheimercafé vindt op dinsdag 19 april plaats in De Wijn-
gaerd aan de Cyclaamstraat 2a in Made. Belangstellenden zijn 
vanaf 19.00 uur harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Entree is gratis en aanmelding is niet nodig.

UNIEKE KUNSTVEILING

Op zondag 24 april 
2016 wordt er een unie-
ke kunstveiling van mo-
derne kunst gehouden 
in de Annastede, Haagweg 
1, 4814 GA Breda. Inloop 
12.00 uur; start veiling 
13.30 uur. Opening door 

Marianne de Bie, wethouder Cultuur, Arbeidsmarkt en Sociale 
zaken. Bij voorinschrijving op info@kunstveilingtiko.nl kans op 
een gratis kunstwerk. Entree €10,- onder het genot van een 
hapje en een drankje.
Deelnemende kunstenaars: Frank van den Broeck, Roel van 
Daal,  Jacomijn den Engelsen, Frans Aerts, Felix van Breugel, Jos 
Boetzkes, Anneke Hendrikx, Martin Peulen, Myriam Melai, Ba-
rend van Hoek, Franka Wolke, Kees Habraken, Els Schuring, Kat-
helijne Hes , Loek Grootjans,  William van der Zanden, Margriet 
Oomen, Frans van Veen, Matthieu van Riel, Jolanda van Gennip, 
Jaap de Vries, Fons Storm en Maggy Kukler.
Kijk voor meer info op www.kunstveilingtiko.nl of stuur een 

mail naar info@kunstveilingtiko.nl. 
De opbrengst van de veiling wordt geïnvesteerd in de  Lodge 
(hotel, bar en restaurant) van het leer/werkcentrum Tikondane 
Community Centre, Zambia. Met de winst van de Lodge wordt 
Tikondane Community Centre een zelfstandige onderneming, 
onafhankelijk van giften!                                     
Meer lezen en weten over het  project, zie www.tikondanefoun-
dation.nl of www.tikondane.org.

PROEF HET  VERLEDEN   
Smakelijke verhalen tijdens Nassaudag 

Op tweede Pinksterdag, 16 mei, wordt in 
Breda de Nassaudag gevierd. Met een ge-
varieerd programma tussen 12.00 en 17.00 
uur wordt op verschillende Nassau-locaties 
herdacht dat de Nassaus tussen 1403 en 
1568 in Breda woonden.   
Het thema van de Nassaudag is ‘Proef het 

Verleden’. Om de verhalen uit de tijd van de Nassaus te la-
ten herleven, zocht de organisatie de samenwerking met culi-
nair historicus en wetenschapsjournaliste Lizet Kruyff.  Kruyff 
schreef meerdere historische boeken over eten, waaronder 
‘Oranje toetjes’. Met befaamd patissier Cees Holtkamp zette ze 
hierin de geheimen van de toetjes van ons koningshuis op een 
rijtje. “Lizet Kruyff is een autoriteit op het gebied van culinaire 
geschiedenis en weet alles over de eetcultuur van de Nassaus. 
Haar adviezen zorgen ervoor dat we dit jaar een Nassaudag om 
op te vreten hebben!”, zegt An van Dixhoorn van BLIKsum.   
Programma 
Uitgangspunt voor het programma op 16 mei a.s. is het feestban-
ket dat  Willem van Oranje in 1553 liet aanrichten ter ere van 
de doop van zijn eerste kind.  Op het Kasteel van Breda geeft de 
rijkelijk gedekte tafel in het Blokhuis, het huis waar  Van Oranje 
woonde, weer hoe het feestbanket eruit gezien moet hebben. 
Ook is daar een presentatie te zien van het archeologisch on-
derzoek naar de stortkoker uit de zestiende eeuw.  Aan de hand 
van de grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal kon nauwkeurig 
bepaald worden wat de aristocratie at. De voormalige achter-
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tuin van de Nassaus, het Valkenbergpark, is het domein van de 
kinderen die er samen Middeleeuwse spelletjes kunnen spelen.   
In de Grote Kerk smult het publiek zelf van een feestbanket 
met gerechten uit de tijd van  Willem van Oranje. Op het menu 
staat o.a. rivierkreeft, gerookte ganzenborst, varken aan het spit, 

frangipane-
taart met 
sinaasappel-
confiture
en bosuit-
tjessoep. In 
de zestien-
de eeuw 
werden in 
de aristo-
cratische

keukens veel Oosterse specerijen gebruikt, die voor het volk 
nog onbetaalbaar waren. Inmiddels zijn ze niet meer weg te 
denken uit onze eigen keuken en doen we veel inspiratie op bij 
andere culturen. In samenwerking met Stichting Nieuwkomers 
en  Vluchtelingenwerk Brabant Centraal bereiden nieuwkomers 
en vluchtelingen uit o.a. Syrië, Ethiopië en Eritrea de laatste gang 
van het banket.  
Menig boutje dat op tafel werd gezet in het kasteel, vond zijn 
weg via het jachtslot Bouvigne. Bouvigne staat daarom in het 
teken van de jacht: in het koetshuis en in de tuinen wordt het 
verhaal van de jacht verteld. Met o.a. valkeniers, eendenkooien, 
jachthoornblazers en een tentoonstelling met bijzondere jacht-
instrumenten en jachttaferelen.   

Educatief project 
Ruim driehonderd kinderen hebben deelgenomen aan het spe-
ciale lesprogramma rondom eetgewoonten en feestbanketten 
uit de tijd van de Nassaus. Speciaal voor de Nassaudag maakten 
leerlingen van groep 3 en 4 prachtige tafelkleden die de tafels 
in de Grote Kerk sieren. Honderdvijftig kinderen bekwaamden 
zich in het maken van vorstelijke taarten die niet zouden hebben 
misstaan op de eettafel van  Willem.   
Meer informatie is te vinden op www.bredanassaustad.nl/nas-
saudag-2016. Tickets voor het feestbanket zijn vanaf 2 mei te 
koop via de Grote Kerk en VVV Breda. Lizet Kruyff geeft op 10 
mei a.s. een lezing in de Grote Kerk.

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: 20-04-2016/Grijs: 30-04-2016
                     Wagenberg           Groen: 22-04-2016/Grijs: 29-04-2016
Ophalen oud papier  14-05-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-05-2016     
     Wagenberg: 06-05-2016

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 20-04-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 20-04-16 (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

Vanaf 13:00 bent u van harte welkom op ons terras.
Wij serveren vanaf 16:00 voor € 12,50 p.p. 

een onbeperkt BBQ buffet. 

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


