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GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN
Indy  Verheijen 2e en Nienke de Wit 3e op het 

Regio-Kampioenschap in Kaatsheuvel

Zaterdag 16 april was het regiokampioenschap voor onze 8 
turnsters in het D1, D2 en de 4e divisie.
Het was een spannende wedstrijd met veel deelnemers varië-
rend van 20 tot 39 deelnemers per categorie.
In de 1e wedstrijd waren Indy en Lara Frijters D1 en Nienke D2 
aan de beurt.  Alle drie draaiden ze goed en het resultaat was 
een 2e plaats voor Indy en voor Nienke een 3e plaats. Deze twee 
turnsters mogen naar de districtsfinale 21 mei in Asten.
In wedstrijd 2 waren onze turnsters Roos Dirkse D2, Bente 
Dannis en Kimberly Berg 4e Divisie.
Helaas vielen ze niet in de prijzen maar Bente en Kimberly heb-
ben zich wel weten te plaatsen voor de districtsfinale 11 juni in 
Panningen.
Voor wedstrijd 3 kwamen Mandy van Kooten en Liza Bruijns 
allebei 4e divisie op de wedstrijdvloer.
Vooral voor Mandy was dit heel span-
nend.  Alle deelnemers zaten qua pun-
ten dicht op elkaar.
Ze is tenslotte 5e geworden en Liza 8e 
maar mogen wel allebei naar de dis-
trictsfinale in Panningen.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN
Amy Broeders Regiokampioene en Pleuni Rijvers 3e 
plaats

Zaterdag 9 april 
was in Axel het re-
gio kampioenschap 
turnen 6e divisie.  2 
Turnsters van GV 
SVT hadden zich 
hiervoor via 2 voor-
wedstrijden ge-
plaatst. Het was een 
enorm spannende 
wedstrijd met alle-
maal gezellige meele-
vende turnsters, die 
allemaal voor de 1e 
plaats streden.

Gelukkig draaide onze Amy heel goed met weinig fouten en 
hoge scores. Resultaat: Regiokampioene! Onze Pleuni stond 
naast haar op het podium met een 3e plaats, een Superprestatie!
’s Avonds waren er nog 2 turnsters van ons in de 5e divisie en 
die hadden minder geluk.  Taisha Prins en Britt Aarts maakten 
een aantal fouten in hun oefening en verspeelden zo hun podi-
umplek. Gelukkig hebben ze zich wel geplaatst voor de districts- 
finale in Asten.
Binnenkort in Kaatsheuvel turnen onze finalisten van de 4e di-
visie en D1.
 
WELKOM BIJ  TTV RUITERSVAART 

Terheijdense TennisVereniging 
‘Ruitersvaart’ is een tennisver-
eniging die nog steeds groeit en 

bloeit. Met circa 300 buitengewoon actieve en gezellige leden 
leeft de vereniging als nooit tevoren.  TTV Ruitersvaart beschikt 
over 6 all-weather banen van kunstgras en we zijn dan ook het 
hele jaar open. De verlichting mag branden tot 23.00 uur, waar-
door we ook ‘s avonds prima kunnen tennissen.  

Bij ‘Ruitersvaart’ kun je bij onze ervaren trainer tennisles ne-
men, maar ook afspreken met medetennissers op alle niveaus. 
Er zijn met grote regelmaat toernooien voor volwassen en voor 
onze Tenniskids, georganiseerd door een actieve evenementen-
commissie. Je kunt deelnemen aan de regionale en Tenniskids-
competities, en er is ook een onderlinge teamtenniscompetitie 
op vrijdagavond. Natuurlijk is het ook zeer vaak mogelijk om 
‘los’ te tennissen. Nieuwe leden ontvangen een prima introduc-
tie zodat zij zich al snel thuis kunnen voelen in onze vereniging. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit enthousiaste leden die kunnen 
rekenen op een groot aantal leden wat zich vrijwillig inzet op 
allerlei onderdelen. Het onlangs gerenoveerde paviljoen wordt 
gerund door de leden door middel van bardiensten. Het pavil-
joen is in principe iedere avond geopend vanaf 19.30 tot een uur 
na de laatste wedstrijd.   
Spreekt het bovenstaande je aan, schrijf je dan nu in bij onze 
vereniging T.T.V. Ruitersvaart, Ruitersvaartseweg 8, 4844 PH  
Terheijden. 
Info: www.ruitersvaart.nl, bestuur@ruitersvaart.nl.

WIELERRONDE TERHEIJDEN 8 MEI

Ook dit jaar organiseert W.V. Terheijden weer haar jaarlijkse 
wielerronde over de Munnikenhof, alleen later dan u misschien 
van ons gewend bent. 
Dit jaar staat er op 8 mei (Moederdag) weer een peloton vol 
fanatieke renners aan het vertrek bij Manage Zeggezicht.  Zij 
zullen elkaar proberen af te troeven om onze ronde aan hun 
palmares toe te voegen.

SPORT
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Er zijn 2 categorieën: de jonge honden in de 50- en de ervaren 
rotten in de 50+.
De 50+ categorie zal als eerste van start gaan om 10.30 uur, 
allemaal in de hoop de bos bloemen mee naar huis te kunnen 
nemen voor moeder de vrouw.  Wanneer deze hebben uitge-
vochten wie er op de hoogste trede van het podium mag staan, 
zullen om 12.00 uur de mannen van de 50- categorie van start 
gaan. In deze categorie wordt er niet alleen gestreden voor de 
winst,  maar ook wie er aan de haal gaat met de titel  “Kampioen 
van Terheijden 2016”.
Deelname aan het open kampioenschap van  Terheijden staat 
namelijk open voor (oud)inwoners van Terheijden en/of leden 
van  W.V. Terheijden.  Inschrijven kan op de dag zelf.

Waar al dit wielergeweld plaatsvindt kunt u zien in bijgevoegd 
plattegrondje.
Natuurlijk bent u van harte welkom om gratis te komen kijken, 
maar mocht u graag uw trouwe viervoeter willen meenemen, 
zorg er dan voor dat deze niet op het parcours komt.

HET 20e  ZEVENDE HEMEL 
VOETBALTOERNOOI

Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) wordt voor de 20e keer 
het Zevende Hemel  Voetbaltoernooi gehouden op de vel-
den van S.V.T.  De 20e editie van “ons” Zevende Hemel  Toernooi 
hadden wij ons, als organisatie, heel anders voorgesteld. Dinsdag 
5 april jl. heeft onze penningmeester Dennis Dieduksman een 
zeer ernstig ongeluk gehad en zal daar, zoals het zich er nu laat 
uitzien, maar gedeeltelijk van herstellen. Dennis is de persoon 
waar het allemaal om draait in een organisatie zoals die van ons. 
Dennis is een penningmeester in hart en nieren die zich ook 
met de hele verdere organisatie bemoeit en bezig houdt. Wij 
hopen dan ook dat Dennis zo goed mogelijk herstelt en zich, 
hoe dan ook, voor het Zevende Hemel Toernooi blijft inzetten. 
Ik wens Dennis dan ook namens het bestuur, alle deelnemers, 
vrijwilligers, scheidsrechters, EHBO, de mensen van SVT en 
sponsors veel kracht en sterkte toe. 

Na de nodige voorbereidingen is het weer zover en zijn wij he-
lemaal klaar met de voorbereidingen. De scheidsrechters heb-
ben weer toegezegd te komen, de EHBO zal er ook weer zijn, 
de elftallen (zowel dames als heren) hebben getraind en zijn op 
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COLUMN

elkaar ingespeeld. Er staat voor de jeugd weer een springkus-
sen, de bar en de barbecue staan weer klaar om de spelers en 
publiek te voorzien van een drankje en/of een hapje. Er worden 
weer loten verkocht en er zijn weer mooie prijzen te winnen 
zoals  Tablet T550,  Tablet en laptop, 3 rijlessen à 1,5 uur, Pro-
Sport Wifi PSC53  FW,  lingerie-cadeaubon en een dinerbon van 
de Zevende Hemel. De commissieleden en het bestuur weten 
wat ze moeten doen en hebben (tenminste volgens ons) niets 
over het hoofd gezien. De finalewedstrijd bij de heren en enkele 
wedstrijden van de dames worden gefloten door oud-KNVB-
scheidsrechter Jack van Hulten. 
Dit jaar doen er 16 heren en 6 damesteams mee met het inmid-
dels niet meer weg te denken Zevende Hemel  Voetbaltoernooi. 
De deelnemende damesteams zijn: TDO, ’t Barreke, Zevende 
Hemel, Gouden Leeuw, Ons Thuis en café De Buren. En bij de 
heren: café Bij Bas, Ratjetoe, Gouden Leeuw, Ligthart, ’t Barre-
ke, Holland Covers, KPJ Made, Zevende Hemel Oldstars, TDO, 
René’s Stube, De Buren, Shaktar Dônetsk, Zevende Hemel 1, 
Zevende Hemel 2 en  Traaie United. 
De loterij en prijsuitreiking zijn vanaf ca. 19.30 uur in café de 
Zevende Hemel.  De trekking van de loterij zal worden ver-
richt door Harry Bakker en de prijsuitreiking door een bekende 
voetballer of ex-voetballer van NAC Breda. De feestavond zal 
ook dit  jaar weer worden ondersteund door Disco TWICE en 
er is een spetterend optreden van JOS (Elvix) ANSEMS. Natuur-
lijk is het overbodig om te zeggen dat wij dit toernooi niet kun-
nen organiseren zonder onze sponsors, waarvoor onze dank. 
Namens de organisatie,  Ton  Weterings (voorzitter)

NIEUWE OUTFITS  VOOR HET G TEAM 
VAN SV  TERHEIJDEN!

Op zondag 24 
april hebben 
de leden van 
het G Team 
sp i k sp l i n t e r-
nieuwe outfits 
gekregen! Deze 
zijn om 13.30 
uur uitgereikt 
aan de spelers. 
Meteen daarna, 
van 13.45 uur 
tot 14.15 uur, 
speelde het G 

Team SV  Terheijden een wedstrijd tegen het G Team van DVVC 
Dongen.
Aartsen Fruit Breda BV heeft een foundation waarmee nieuwe 
kleding voor de spelers van het G Team gesponsord wordt.

POSTDUIVEN  PV  TERHEIJDEN 
GEWELDIG VAN START!!

Na een paar trainingsvluchten ging het duivenseizoen voor onze 
club op 9 april jl. toch echt van start met een vlucht vanuit Qui-
evrain (155 kilometer). De sprint werd meteen ingezet, want de 
duivin 2015-1779027 van Henk Rasenberg was maar liefst 5 mi-
nuten sneller dan de eerstvolgende duif van de vereniging. Naast 
deze mooie 1e prijs wist deze duivin zich ook als 1e te melden 
in de CC Drimmelen en Union De Baronie tegen ruim 3500 
duiven…..wat een geweldige prestatie meteen op deze eerste 
vlucht.  Op deze vlucht waren ook een kip, een rollade en eieren 
te winnen. De meeste prijzen gingen hier naar de ‘Rasenbergen’, 

te weten Henk,  Jaap en Hans.
De tweede vlucht, vanuit we-
derom Quievrain, was het 
ons jeugdlid Laura van Don-
gen die met prijs 1 en 2 aan 
de haal ging. Wat tevens in de 
CC Drimmelen (Terheijden, 
Wagenberg, Made, Lage Zwa-
luwe) voor prijs 1 en 2 zorg-
de. Deze vlucht was ook de 
eerste vlucht waarop extra 
prijzen te verdienen waren, ge-
organiseerd door onze actieve 
activiteitencommissie. De zak 
voer ging hier naar Laura van 

Dongen, een emmer vitaminekorrel ging naar Marc en Arantxa 
Geleijns, de taart van Bakker  Van Dongen ging naar Jaap Rasen-
berg en het winnende worstenbrood voor de laatste prijs ging 
naar Bas  Vervuren.
Het belooft voor onze vereniging een mooi seizoen te worden 
als we zo naar de start kijken! 
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht:
Quievrain 9 april 2016 - 193 duiven in concours: 
1, 10 Henk Rasenberg, 2, 5, 9 Bas  Vervuren, 3, 4 Jaap Rasenberg, 
6,  Walter Swagemakers, 7 Marc & Arantxa Geleijns, 8 Laura van 
Dongen.
Quievrain 16 april 2016 - 148 duiven in concours:
1, 2, Laura van Dongen, 3, 6, 7 Jaap Rasenberg, 4 Marc & Arantxa 
Geleijns, 5, 10 Willie-Jan vd Goorbergh, 8, 9 Comb. Gielen-Cop

VUILE KLOOTZAK

De redactie van Rondom de Toren acht de vrijheid van menings-
uiting hoog en dus mag mijn column deze keer ‘vuile klootzak’ 
heten. Niet dat ik iemand speciaal op het oog heb, maar zo’n 
uitspraak lucht bovengemiddeld op.  Vuile klootzak.  Alles moet 
gezegd kunnen worden. Kwetsen, beledigen, uitschelden, voor 
rotte vis uitmaken, geitenneukeren: het maakt de wereld een 
stuk beter en gezelliger.  Want als je toevallig het mikpunt bent 
van deze ‘wellevendheden’ reageer je daar altijd op in de zin van: 
‘ze hebben gelijk en ik zal nu mijn leven beteren, want als je me 
beter kent ben ik hooguit een klootzak, ga elke dag in bad.’
Laatst ontmoette ik iemand die het met de totaalvrije woord-
keuze pertinent oneens was. En dat terwijl de hele Nederlandse 
wereld vindt dat alles gespuid moet kunnen worden. Je bent 
echt een zonderling, een wat, een miskleun, een softie als je vindt 
dat er grenzen zijn.  Wetsartikelen over ‘belediging van een be-
vriend staatshoofd’ moeten zo snel mogelijk geschrapt worden, 
zo vindt 98,5 % van de Nederlandse bevolking.  Op weg naar een 
wereldomvattende vrede.
Zijn vader wilde de tienjarige niet naar de training van de voet-
bal brengen.  Het kwam voor deze keer niet goed uit in zijn 
agenda.  Pa had de pech dat het ook nog regende, dus fietsen 
was helemaal ‘not done’.  Toen vader zoonlief niet aan zijn ver-
stand gepeuterd kon krijgen dat het vervoer er niet in zat, ont-
spon zich de volgende dialoog:
‘Je hebt er gewoon geen zin in, zeg dat nou maar’, aldus de klei-
ne.  ‘Jongen, ik moet per se nog iets doen voor mijn werk en dat 
kan alleen maar nu’, verweerde pa zich.
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

MOEDERDAG
Zondag 8 mei 2016Moederdag Tea

Tussen 12.00 en 14.00 uur kunt u 
reserveren voor de Moederdag 
Afternoon Tea! Geniet samen met 
uw gezin van een overheerlijk plateau 
vol lekkere zoete en hartige hapjes, 
inclusief Moederdag aperitief en 
onbeperkt thee voor slechts € 24,50! 
Speciaal voor de mama’s: halve prijs!

Moederdag Diner
Vanaf 17.00 uur bent u van harte 
welkom voor het Moederdag Diner. 
Het menu bestaat uit 4 gangen 
inclusief Moederdag aperitief 
voor slechts € 42,50! Voor alle 
mama’s bij vertrek een kleinigheidje!

Beide arrangementen enkel op reservering.

Voor een avond culinair genieten!
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RONDOM DE TAFEL

‘Het werk is dus belangrijker dan ik?’ stelde het vrije talentje. 
Vader werd het beu en schroefde zijn volume op:  ‘Nee is nee en 
daarmee uit,  het is goed met jou, dram niet zo!’  En die duidelij-
ke boodschap maakte de maat vol:  ‘vuile klootzak!’ 
Hoe vader daarop reageerde is onderwerp van studie voor de 
Raad van Kinderbescherming, maar het resultaat  loog er niet 
om:  ‘Ga naar je kamer, helemaal geen training, ga eerst maar 
eens goed nadenken waarom je deze straf krijgt.’ 
Aan het eind van de avond, vader had zijn werk af, riep hij zijn 
zoon naar beneden.  ‘En jongen, heb je erover nagedacht en wat 
is daar uit gekomen?’ 
‘Ja maar pa, je vindt dat ik het nieuws goed moet volgen, want 
daar kan ik veel van leren,  zo ook vrijheid van meningsuiting!’ 
Jan

DE SPELJUF,  
KINDERTHERAPIEPRAKTIJK

Rondom de tafel met Ellen Meijers in haar praktijkruimte aan 
huis in Terheijden. De naam van haar praktijk, Speljuf, is een bij-
zondere. Ellen, waar staat die naam voor? “Speljuf is een kinder-
therapiepraktijk voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. 
Door middel van spel worden deze kinderen en jongeren gehol-
pen met problemen in hun doen en laten als gevolg van bijzon-
dere omstandigheden.  Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld 
echtscheiding, het verlies van dierbaren in de directe omgeving, 
maar ook aan problemen op het sociaal-emotionele vlak.” 
Ellen, voordat ik met jou wat dieper inga op “De Speljuf”, waar-
om deze praktijk en waarom in  Terheijden? Ellen: “Het ant-
woord daarop kan kort en krachtig zijn. Ik heb sinds mijn studie 
van een eigen praktijk gedroomd. Kinderen begeleiden in hun 
ontwikkeling, waarbij doen en handelen, creativiteit en interac-
tie centraal staat. Na werkervaring in diverse doelgroepen en 
inmiddels zelf moeder van drie kinderen is nu de tijd gekomen 
om die droom te verwezenlijken in Terheijden.” Ellen, je bent 
in 1998 afgestudeerd als creatief therapeute, met specialisatie 
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UITGAAN

Drama en daarbij een specia-
lisatie rouwbegeleiding. Later, 
in 2014 ben je ook gediplo-
meerd KIES-coach (kinderen 
in een echtscheidingssituatie) 
geworden. Hoe moet ik het 
spel, het spelen als therapeuti-
sche werking zien? Ellen:  “Spe-
len is leren, een middel om te 
leren praten over ervaringen, 
emoties en het omgaan met 
moeilijke dingen. Door de kin-
deren te laten spelen kan het 
kind eigenlijk onopgemerkt 
vertellen welke hulp zij/hij no-
dig heeft, al weten ze dat niet 
meteen te verwoorden. Door 
de kinderen te stimuleren tot 

spelen, met materiaal wat past bij hun leeftijd,  komen ze in eigen 
vertrouwde en veilige omgeving en laten zich zien, waarna je 
een hulpvraag kunt ontwikkelen.  Spel is dus een belangrijk hulp-
middel als therapeutisch instrument.” Naast deze spelsituaties 
geef je ook begeleiding aan kinderen/jongeren in een rouwpro-
ces of echtscheidingssituatie? “Ja, door het geven van individuele 
aandacht in het rouwproces door het maken en vullen van een 
“herinneringsdoos” wordt het kind geholpen dit proces zo goed 
mogelijk te doorlopen. Deze individuele aandacht geldt ook 
voor situaties waar echtscheiding voor problemen zorgt.  Via de 
KIES-methode worden spel- en praatopdrachten aan het kind 
aangeboden om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en 
een eigen stem hierin te krijgen als kind van gescheiden ouders.”

De praktijk is niet alleen aan huis toch? “Nee, in mijn prak-
tijk-ruimte aan huis wordt er individueel en in kleine groepen 
gewerkt aan hun hulpvragen.  Daarnaast wordt er ook ambulant, 
bij het kind aan huis gewerkt, waarbij ik een tas met spelmateri-
aal meeneem. Dat is afhankelijk van de thuissituatie, de proble-
matiek en ook wel de leeftijd van het kind/jongere. Ondertussen 
is Speljuf geïntroduceerd bij diverse basis- en middelbare scho-
len in de omgeving en kunnen ouders zo op de hoogte worden 
gesteld van mijn aanbod.” Als laatste Ellen, hoe ben je te berei-
ken en kunnen mensen zich inschrijven of aanmelden? “Momen-
teel werk ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag onder 
schooltijd en op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.  Via www.
speljuf.nl kunnen ouders contact opnemen en een vrijblijvende 
kennismaking aanvragen.  Aanbellen bij de praktijk in Raadhuis-
straat 56 mag ook”.
Ellen, namens Rondom de Toren wens ik jou een succesvolle, 
letterlijk en figuurlijk, praktijk toe.
Paul ter Sluis

TRAAISE KUIERDAGEN 2016

Van 24 t/m 27 mei organiseren wij weer de Traaise Kuierdagen.  
Dit jaar zijn er 18 deelnemers die voor de 12de keer mee kunnen 
lopen. Het enige wat ze dan in ieder geval moeten doen is zich-
zelf inschrijven. Het liefst op de inschrijfdagen, zodat wij weten 
hoeveel versnaperingen en medailles wij moeten aanschaffen en/
of bestellen. Ook dit jaar hebben wij weer diverse sponsors 
bereid gevonden om iets te doen, zodat het inschrijfgeld laag 
blijft en zelfs verlaagd wordt! Elke inschrijving kost dit jaar maar 
€ 3,00 per deelnemer. Hierdoor is er geen familietarief meer. 
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Onze sponsors bedanken wij nog apart in een latere editie van 
Rondom de  Toren en op onze stempelkaarten. De inschrijfda-
gen zijn dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei bij Café De Har-
monie van 18.30 tot 20.00 uur.  Wij zullen ook op dinsdag 24 
mei en woensdag 25 mei nog inschrijvingen accepteren,  maar 
de kosten zijn dan duidelijk hoger. Zoals gezegd liever vooraf 
inschrijven, want dat maakt het voor ons als organisatie veel 
makkelijker om alles goed te regelen. 
Het was ook weer mogelijk om via de basisscholen in te schrij-
ven. Deze inschrijvingen zijn allemaal binnen. 
24, 25 En 26 mei is het vertrek en aankomst weer vanaf het Puz-
zelbad.  Via deze weg willen wij alvast Stichting  Vrienden van het 
Puzzelbad en Optisport bedanken voor hun interventie. 
Op vrijdag 27 mei is het vertrek en aankomst op de Schans. 
Hiervoor uiteraard vast dank aan de organisatie van “I Love 
Traaie”. 

Muziekvereniging Harmonie Terheijden heeft weer toegezegd 
om op vrijdag 27 mei de deelnemers te begeleiden van het 
Oranjeplein naar de Schans.
Heel graag tot dan, want bewegen en de omgeving van Ter-
heijden bekijken is en blijft een mooie combinatie.
Het bestuur van GV Amicitas.

HARMONIE TERHEIJDEN GAAT WEER 
DAUWTRAPPEN
 

Op 5 mei (Hemelvaart) gaat Harmonie 
Terheijden weer Dauwtrappen. Elk jaar 
gaat de Harmonie naar een ander dorp 
in de omgeving om daar de mis op te 
luisteren en vervolgens weer terug te 
lopen naar Terheijden. Tijdens de terug-
weg wordt een aantal keer gestopt bij 
de lokale horeca om daar tot rust te ko-
men en gezellig wat te eten en drinken.  
Dit jaar gaat Harmonie Terheijden naar 

Wagenberg. Het is inmiddels een aantal jaren geleden dat de Har-
monie daar met het Dauwtrappen naartoe gelopen is. In die tijd 
is er in de horeca ook een aantal dingen veranderd.  Dit was voor  

ons meer dan genoeg reden om hier weer eens langs te gaan.  
We  zullen op 5 mei om 05.45 uur verzamelen bij café  De 
Harmonie in  Terheijden en  we  vertrekken daar om 6 uur.    Via 
de Ruitersvaart en de  Wagenstraat  zullen we naar  Wagenberg 
lopen.  Vervolgens zullen we rond 8 uur de mis bijwonen om 
daarna via café  Bij  Bas en Restaurant  Ripasso weer terug te 
lopen naar  Terheijden.
Wij hopen dat jullie allemaal bij ons aansluiten, zodat we 
met een grote gezellige groep vertrekken naar Wagenberg. 
Graag tot dan! 
Harmonie  Terheijden

I LOVE  TRAAIE
 

En? Met Koningsdag al een beetje in 
de stemming gekomen voor I Love 
Traaie 2016? Het duurt nog maar 
een kleine maand en dan is het zover.
Ook dit jaar zijn we blij dat de Traaise 
Kuierdagen op vrijdag weer start en 
finisht bij de tent van I Love Traaie. In-

schrijven voor dit geweldige evenement kan op 10 en 12 mei bij 
café De Harmonie van 18.30 tot 20.00 uur.
Inschrijven voor het Brood- & banketbakkerij  Van Dongen 
Beachvolleybaltoernooi kan nu al via onze site www.ilovetraaie.
nl.  We gaan er dan weer een sportieve zaterdag van maken. Dat 
is namelijk wel nodig als je de avond van te voren een super-
show van de WC Experience en DJ Jerzy hebt gehad waar je 
geen entree voor hoeft te betalen.
Zaterdagavond is het de beurt aan Royal Beat & Mental 
Theo!! En natuurlijk onze huis-DJ Jerzy! Zij gaan er een super-
avond van maken. Kaarten voor deze avond zijn vanaf 2 mei te 
koop bij DIO Relinde Fijnaut, café Ons  Thuis en ’t Barreke voor 
€ 10,-.  Aan de deur kosten de kaarten € 15,-.
Royal Beat is de ultieme live sensatie van Nederland! Als geen 
ander weten zij dance muziek met de juiste sounds te bren-
gen en dan toch met de extra beleving van een live-band. Maar 
ook alle andere stijlen zetten zij op unieke wijze weg.  Rock, 
dance, meezingers, pop…. Met verrassende medleys en altijd 
een 1 op 1 benadering van het origineel. Royal Beat is voor 
ieder evenement de juiste keuze! Iedere hit wordt met de juis-
te sounds en zeer goede vocalen live uitgevoerd. Het publiek 

wordt getrakteerd op een wervelende show met ongekende 
energie.  Verwacht hierbij alle grote danceknallers maar bijvoor-
beeld ook de vetste stadionrock. Royal Beat bestaat uit zes fris-
se muzikanten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend 
binnen de entertainment-industrie. Ze zijn innovatief, uniek en 
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professioneel en staan garant voor een onvergetelijke belevenis!
En om de avond geweldig af te sluiten,  hebben we Mental 
Theo met de 90’s show!!
Wie Mental  Theo niet kent, 
moet de afgelopen tien jaar 
onder een hunebed hebben 
gelegen. In de eerste plaats ken 
je hem natuurlijk van de vele 
(happy) hardcore-platen die hij 
in de jaren negentig met Char-
ly Lownoise in elkaar draaide. 
Eind jaren tachtig heette hij 
nog gewoon Theo Nabuurs 
en werkte hij bij Arcade. Daar 
stond hij aan het prille begin 
van de hardcore. Enkele jaren 
later ontmoette hij Ramon 
Roelofs (Charly Lownoise), die 
net als Theo met een hoop muzikale ideeën rondliep. Ze be-
sloten de krachten te bundelen en doken samen de studio in. 
Hun definitieve doorbraak kwam in 1994 met de plaat Wonder-
full Days. Hits als Stars, Together in Wonderland en Hardcore 
Feelings volgden en maakten van Charly Lownoise en Mental 
Theo internationale sterren. In 1995 trad het tweetal in totaal 
320 keer op. Later bleek dat  Theo geen muziek nodig heeft 
om mensen te entertainen. Op muziekzender  TMF ontpopte 
hij zich tot een succesvol presentator en creëerde hij als eerste 
het fenomeen hufter-televisie. Met zijn verslag van de Love Pa-
rade in Berlijn en een zelf gemaakte zomerspecial trok Theo de 
aandacht van TMF.  Binnen de kortste keren stond hij bekend als 
Nederlands brutaalste  VJ.  Dat hij brutaal is, zullen we misschien 
ook wel merken op I Love Traaie! 
Zondagochtend starten we weer om 10.00 uur met een Engels 
Ontbijt van Harmonie Terheijden en Djazzkefet. De opbrengst 
komt ten goede aan het instrumentenfonds van de Harmonie.
Aansluitend gaan we verder met de I Love Traaie Fair op zon-
dagmiddag.  Voor meer info en aanmelden betreffende de I Love 
Traaie Fair stuur je een mailtje naar Info@futurenails-terheijden.
nl.
In de tussentijd hebben we in de tent weer een spetterend 
optreden van dansschool Fuse!! De laatste uurtjes van I Love 
Traaie zijn voor de  Teteringse band Kwart voor 3.
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 sponsor mogelijkheden of stuur een 
mail naar info@ilovetraaie.nl.
Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de 
gaten voor meer info.
Stichting I Love Traaie

GEWELDIG FEEST 30-JARIGE 
TERHEIJDENLOOP

De stichting Terheijdenloop laat er met het 30-jarig jubileum 
geen gras over groeien. De van huis uit toch al enthousiaste club 
sportieve vrijwilligers gaat er helemaal voor. Dat het sportieve 
aspect bij hun in goede handen is, bewijzen ze al 30 jaar. Maar 
een geweldig feest bouwen om die 30 jaar op te sieren is hun 
ook wel toevertrouwd. Het gaat er bruisen op het Dorpsplein 
in Terheijden tijdens en na de wedstrijden. Een groot aantal ar-
tiesten gaat zijn opwachting maken op de diverse podiums op 
het Dorpsplein.
Vanaf het startschot om 12.00 uur tot rond de klok van 19.00 
uur zijn er doorlopend optredens van bands en soloartiesten. 
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Deze week willen wij de diverse bands die hun opwachting ma-
ken op zondag 15 mei aan jullie voorstellen. 
BoosT

De basis voor deze band is gelegd door zangeres Tamara Dol-
mans en drummer John Boeren. Na het eindigen van hun vo-
rige band besloten ze om verder te gaan en zochten naar mu-
zikanten die wat ervaring hadden zodat het repeteren al snel 
resultaat zou opleveren. De band beheerst vele muziekstijlen 
zoals rock, pop, soul en hedendaagse top 40 covers.  Vaak geeft 
men een eigen tintje aan de nummers zodat het de luisteraar 
een extra BoosT geeft. Zeker de moeite waard is de prachtige 
zangeres Tamara met een stem zoals zij eruit ziet.  Tamara was 
in 2015 nog te bewonderen in het Terheijdens Sixties Theater 
waar zij de harten deed smelten met mooie ballads uit de sixties. 
Buiten de frontlady  Tamara bestaat de band uit  Arjan Desjardijn 
(zang/leadgitaar), Wilfried Levering (toetsen), Rogier Nederlof 
(basgitaar) en John Boeren (drums). Het gaat een superleuke 
dag worden in Terheijden waar BoosT zeker aan zal bijdragen.
Up & Running

Een Brabantse Rockcoverband met een zangeres die iedereen 
in ons dorp wel kent en wij zijn trots dat zij met haar band ook 
van de partij is om het 30 jaar bestaan van de  Terheijdenloop 
(waar ze overigens zelf aan meedoet) op te luisteren.  Zoals ik 
al aangaf:  Babs Rasenberg, wie kent haar niet in Terheijden? Ze 
zong in alle kroegen in Terheijden, stond al een aantal malen in 
het Traais Sixties Theater, ook klonk haar stem prachtig in het 
akoestische wonder Het Witte Kerkje. Maar ze zingt samen met 
haar jongens de sterren van de hemel met nummers van Queen, 
Anouk, Wolfmother op open podia in de regio. Up & Running 
mag U niet missen, al hoop ik in stilte wel dat Babs sixties blijft 
zingen.
WellDunn
Deze ras-Terheijdense band aan U voorstellen is eigenlijk niet 
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nodig. Zowat elke Terheijdenaar kent de Classic Rockband, en 
niet alleen op het dorp maar ook ver daarbuiten. Het valt voor 
mij niet mee om een beetje neutraal over deze band te schrij-
ven omdat zij juist de muziek spelen die ik graag hoor.  Daarbij 
straalt het plezier er van af en neemt de band je mee naar de 
basis van de Rock de jaren 60 en 70.  De organisatie van 30 jaar 
Terheijdenloop is dan ook zeer in de nopjes dat WellDunn op 
15 mei zijn opwachting zal maken op het grote podium op het 
Dorpsplein.  Als er iemand ervaring heeft met buiten optreden, 
is het deze band wel. Zowel unplugged als versterkt door vette 
PA, het is allemaal geen probleem voor ze. En het opvallende is 
dat ook bij deze band (zoals bij alle) een prachtige zangeres de 
frontlady is, namelijk Joyce Brenters. Zij wordt terzijde gestaan 
door zanger/gitarist Joes Staszek, sologitarist Henk Zijlmans, 
mondharp/percussie Jack Selbach, drums Kees van der Linden, 
basgitaar Jacques den Ridder.  Een feestdag als deze is ondenk-
baar zonder  WellDunn. 
Upper Shelf

3 Jaar geleden vroeg Karel van Gestel, sologitarist van onze band:  
Ik heb een meisje bij mij op gitaarles,  zou zij niet een keer wat 
mee kunnen spelen tijdens een van onze optredens? Als jij denkt 
dat het gaat, laat haar maar een avondje mee doen op een repe-
titie. En de woensdag daarop kwam ze dan ook:  Ashley Oomen. 
Met een gitaarkoffer en een beetje verlegen kwam ze binnen. 
Karel had met ons 3 nummers afgesproken die ze zou gaan doen 
t.w. Bad Moon Rising, Little Thing Called Love en  Sweet Alaba-
ma. Eenmaal haar gitaar om haar nek kende je het stille meisje 
niet meer terug,  wat een geweldig gitaarspel van een 14-jarig 
meiske. Niet veel later hoorden wij dat ze in een bandje speelde 
en via Karel spraken we af om een optreden samen te gaan doen 
met haar bandje. Het was geweldig.  Afgelopen januari speelden 
we na 2 jaar weer samen op het nieuwjaarsconcert in Rijen en 
wederom een megasucces. Upper Shelf speelde reeds op grote 
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EN  TOEN GEBEURDE.....

podia waaronder de  Top 100 in Molenschot, Den Hout, Hazers-
woude, Top 2000 in Rijen, Top 2000 in Terheijden. 15 Mei zijn zij 
de afsluiter op het Dorpsplein ter ere van 30 jaar Terheijden-
loop. Upper Shelf speelt nummers van Eagles, Queen, Scorpions, 
Chuck Berry en Golden Earring. Frontlady’s zijn Laura en Da-
niek, sologitaar Ashley en Merijn, basgitaar Kasper, drums Paul.
En het gaat door……
Vanaf 20.00 uur is er in café De Harmonie een geweldige afslui-
ter in de vorm van een afterparty voor heel Terheijden. Vanaf 
20.30 uur treden daar op de band 3Generations, de Dongen-
se Peter Koelewijn, en onze Traaise diva Babs Rasenberg. 
Toegang gratis.

Omroep Drimmelen
Een van de grote animators bij het tot stand komen van deze 
grootse viering 30 jaar Terheijdenloop is Omroep Drimmelen. 
Wij als organisatie zijn blij met hun geweldige inbreng voor deze 
dag. Zij verzorgen het geluid en techniek op het plein, sturen de 
PR aan op Omroep Drimmelen, denken en doen mee in de or-

ganisatie en leveren daarbij nog diverse soloartiesten die tussen 
de bands door live zullen optreden. Als de line up van omroep 
Drimmelen vast staat zullen wij U daar uitgebreid over infor-
meren.

OUDE DORPSGRENS  WERD 
POSTCODEGRENS 

Iedereen die bij de rotonde het plaatsnaambord van Wagenberg 
passeert, die verwacht in Wagenberg te zijn.  Toch is dat niet 
helemaal waar.  Voorbij het plaatsnaambord ben je in feite nog in 
Hooge Zwaluwe. Dat is niet erg logisch. Ben je op weg naar een 
even huisnummer in de Thijssenweg te Hooge Zwaluwe, dan 
stuurt de navigatie je … Wagenberg in. Formeel ligt de dorps-
grens daar aan de  Wagenbergse zijde van de Brandestraat en 
de  Thijssenweg. 
Aan de andere kant van het dorp, bij het begin van de Withuis-
straat, staat het bruine bord van  Wagenberg met daarop de 
kerk,  maar de eerste huizen daar behoren formeel tot Ter-
heijden. Deze toch wel merkwaardige situaties zijn herkenbaar 
aan de postcodes.
De postcode is in Nederland ingevoerd in 1977. Deze bestaat 
uit vier cijfers en twee letters. De eerste 2 cijfers geven de regio 
aan, de laatste 2 cijfers de wijk. De twee letters geven de buurt 
en straat aan.  Terheijden en Wagenberg liggen in de regio Breda, 
beginnend met 48.  Terheijden heeft als wijkcijfer 44 en Wagen-
berg 45. Bij de toekenning is uitgegaan van de kerkdorpen en 
daarbij is gelet op de grens van twee parochies. 
Terheijden-Wagenberg: Komend vanuit  Terheijden sla je op 
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de Moerdijkseweg rechtsaf en ben je op de WITHUISSTRAAT. 
Bij het begin van de Zandkuil en de voormalige boerderij daar 
tegenover begon in de gemeentelijke administratie eeuwenlang 
‘Het Voorste Eind van de Wagenbergsche Dijk’.  Tot 1796 be-
hoorde Wagenberg tot het parochiegebied van Terheijden, dat 
toen is gesplitst.  Die parochiegrens werd eveneens gelegd op 
die plek waar Wagenberg administratief begon en liep in ooste-
lijke richting langs de Binnenpoldervliet, die daar nog altijd ligt. 
Pas later zijn aan het begin van de Withuisstraat woningen ge-
komen, maar die behoorden onder de Terheijdense parochie. 
Opmerkelijk was wel dat de kinderen die daar woonden op Wa-
genberg naar de katholieke lagere scholen gingen. Bij de Zand-
kuil en Withuisstraat 8 begint ook de postcode van Wagenberg 
4845. Maar de eerste adressen in de Withuisstraat hebben de 
postcode 4844 van Terheijden. 
Wagenberg-Hooge Zwaluwe: De THIJSSENWEG en de 

BRANDESTRAAT, zie de foto, hebben eveneens twee postco-
des. De postcode aan de noordkant is 4927 met als plaatsnaam 
Hooge Zwaluwe en behoort met nummer 49 tot de regio Oos-
terhout. De grens van de kerkdorpen Wagenberg en Hooge 
Zwaluwe gaat door deze straten.  Tot en met 1996 was dat ook 
de gemeentegrens en vóór 1815 zelfs de provinciegrens met 
Zuid-Holland. 
Hooge Zwaluwe-Made: Daar liggen de WATERTOREN-
STRAAT en de ZANDDIJK, zoals vroeger die hele straat werd 
genoemd. Links heeft de postcode van Hooge Zwaluwe en 
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rechts van Made.
Wagenberg-Made: Ook de STUIVEZANDSESTRAAT hoort 
in dit rijtje. De even huisnummers in het eerste gedeelte van 
deze straat hebben postcode 4845 van Wagenberg en aan de 
oneven zijde 4921 van Made.  Vóór 1930 behoorde het dorp 
Stuivezand tot de parochie Den Hout en kreeg toen een eigen 
kerk.  Van oudsher was Stuivezand onderdeel van de gemeente 
Oosterhout en in 1964 is het dorp bij Made gevoegd.
Bij de gemeentelijke herindeling in 1996 zijn de bestaande post-
codes hier ongewijzigd gebleven.
Johan van der Made

PLANNETJES

“Sandertje, Sandertje man, jij kan er echt wat van”.  Zo moet het 
ooit gegaan zijn toen mama Dekker haar zoontje vertrouwen 
leerde opbouwen in zijn eigen capaciteiten. Dat is mama goed 
gelukt, getuige zijn vastberaden pleidooi voor allerlei verzinsel-
tjes over wat dan ook. Bij de VVD moeten ze gedacht hebben 
dat een jonge gast als hij bij uitstek geschikt moest zijn om alle 
heilige huisjes nou eens lekker overhoop te halen. Om het niet 
te moeilijk te maken kreeg hij onderwijs en bijvoorbeeld media 
onder zijn hoede.  Nou, daar had Sandertje wel zin in. Eerst 
maar eens flink de bezem halen door de profilering van de pu-
blieke zenders. Daar moeten voortaan alleen nog gewichtige za-
ken behandeld worden. Dat moet je natuurlijk nooit doen als je 
zelf geen gewicht hebt, maar alla, schoonheidsfoutje, bijna niets 
gelukt.
Dan maar onderwijs. Ook daar had hij leuke ideetjes voor. Na 
al het gebroddel zou hij zich nu eens goed revancheren:  We 
gaan een proefje doen om mensen in de gelegenheid te stellen 
vakantie te nemen wanneer het uitkomt.  Wanneer gaat deze 
man eens nadenken voor hij zijn plannetje naar buiten brengt? 
Bijvoorbeeld:  “Stel ik het belang van het kind voorop, wat bete-
kent dit voor de sociale cohesie in de klas,  hoe gaat dat met het 
personeel, invaller hier invaller daar want de juf en de meneer 
willen ook op vakantie, lessen inhalen terwijl de rest van de klas 
weg is enz enz?”
“Dat heb ik toch weer mooi voor elkaar mama.” 
“Ja hoor jongen, knap gedaan hoor.”
Merijn.

VERKEERSEXAMEN  VOOR DE 
LEERLINGEN  VAN GROEPEN 7

Woensdag 13 april fietsten er veel kinderen met een oranje hes-
je door Terheijden. De jaarlijkse verkeersproef werd afgenomen. 
De leerlingen van de vier basisscholen uit  Terheijden en  Wa-

genberg deden hun uiterste best om zo veilig en goed mogelijk 
de uitgezette route af te leggen. 
Het verkeersexamen is een initiatief van alle scholen, politie en 
gemeente. In het kader van Brabants  Veiligheidslabel, wat ge-
start is in 2004, is het examen weer opgezet. 
De leerlingen moeten eerst een theorie-examen maken. De 
fietsen worden gekeurd en men gaat de route al eens verkennen 
want daarna vindt het praktische gedeelte plaats. De gemeente 
voorziet de route met bordjes met pijlen en zet de hesjes klaar. 
Ouders van alle scholen bemensten de controleposten. Ze ke-
ken nauwkeurig of de leerlingen veilig het parcours af legden.
Als eerste startten de leerlingen van bs De Zeggewijzer, daarna 
de leerlingen van bs De Windhoek en van bs De Elsenhof en 
als laatste de leerlingen van bs De Zonzeel. De heer Kees van 
Dongen van de politie hield onopvallend een oogje in het zeil. 
Hij verzorgt al jaren de examinering.
Nadat de ouders de lijsten met de plus- en minpunten hebben 
ingeleverd, gaat hij samen met de coördinator bekijken wie er 
geslaagd of gezakt zijn.
Het resultaat mocht er zijn. Over twee leerlingen werd nog een 
beraad gehouden en goed gekeken wat de aangegeven foutjes 
waren.

De volgende dag kon wethouder Harry Bakker op alle scholen 
iedereen gelukwensen met het behaalde resultaat. 
Gefeliciteerd allemaal. Jullie kunnen met een gerust hart naar 
het voortgezet onderwijs gaan fietsen over een jaar.

OP BASISSCHOOL  ZONZEEL KUN JE 
REKENEN!

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georga-
niseerd. Het is een dag voor alle basisscholen 
in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) 
die helemaal in het teken staat van rekenen. En 
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 
daarbu i -
ten. Want 
rekenen

is veel meer dan sommen 
maken in je werkboek!
Omdat op onze school 23 
maart (de landelijk gekozen 
datum voor de rekendag) 
niet uitkwam hebben we 
de rekendag verplaatst naar 
vrijdag 15 april. Terugkij-
kend op de dag vinden we 
dat deze dag erg goed is 
verlopen. Dat bewijzen ook 
de foto’s.
De titel van de veertiende 
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PAARDENDAGEN

Foto’s: Flip van Aalsum, Gerard van Vugt
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VAN  ALLES  WAT

  
Op 12 april zijn de groepen 5 t/m 8 de straat op gegaan om afval 
op te ruimen.  Wij kwamen zo tot de conclusie dat er héél veel 
sigarettenpeuken op straat liggen. In iedere zak zat er wel een! 
Wij vinden het heel slecht dat er zo veel op straat ligt want met 
een sigarettenpeuk op straat kan je wel 12 liter water vervuilen! 
Met het project hebben wij veel geleerd over afval en Wagen-
berg is weer een stukje schoner!
Geschreven door Dominique Sins en Jade Huijbregts, 
leerlingen groep 8 

LENTEKRIEBELS

Heb jij ook last van lentekriebels? Heb je zin om weer naar bui-
ten te gaan en hier activiteiten te doen? 
Als je het ook nog fijn vindt om dit samen met anderen te doen, 
is het doen van vrijwilligerswerk een hele leuke manier om lek-
ker buiten met anderen actief te zijn.  En de lenteperiode is hier 
uitermate geschikt voor. 
Hieronder lees je actuele vacatures die je buiten kunt doen.  Zit 
jouw vacature er niet tussen, laat het ons weten dan zoeken we 
met je mee.  Er is volop te doen en organisaties en mensen zijn 
heel blij met alle extra mensen die mee willen helpen om van 
Drimmelen een nog leukere gemeente te maken. 
Beverleiding (3572)
Als leider van de Bevers kan en mag je leuke buitenactiviteiten 
verzinnen en uitvoeren met kinderen tussen de 4 en 7 jaar. 
Wandelmaatje (3560)
Lekker naar buiten met bewoners van een zorgcentrum? Je doet 
hen een verschrikkelijk groot plezier hiermee.
Activiteiten met mannen met een licht verstandelijke 
beperking (3539)
Heb je een leuke hobby buiten (vissen, wandelen, fietsen, ter-
rasje nemen, varen, vliegeren: noem maar op)? Deze activiteiten 

Grote Rekendag is ‘Kijkje achter 
de code’.  De codes die tijdens 
de Grote Rekendag aan de orde 
zijn gekomen, doen denken aan 
de codes die gebruikt worden 
bij computers.  Tijdens de Gro-
te Rekendag gaat het om codes 
die een werkwijze, een volgorde 
beschrijven, maar nu zonder dat 
er computers aan te pas ko-
men. De kinderen leren denken 
in stappen die een computer 

maakt. 
Het thema van deze 14e editie 
sloot aan op de nieuwe vaardig-
heden die passen bij de 21e eeuw.  
Vaardigheden die we belangrijk 
vinden om aan te leren en zo de 
kinderen op onze school goed 
voor te bereiden op hun latere 
rol in onze maatschappij.  De kin-
deren leerden o.a.: 
- zoeken naar regelmaat en patro-
nen;
- systematisch werken;

- maken en lezen van symbolische 
weergaven;
– interpreteren en zelf ontwerpen 
van codetaal.
Het doel van de Grote Rekendag 
is kinderen onderzoekend te laten 
rekenen. Want zelf ontdekken le-
vert inzicht op. En niet onbelang-
rijk: het maakt rekenen leuk. Daar 
zijn alle leerlingen en leerkrachten 
enorm in geslaagd.

LEERLINGEN  BASISSCHOOL  DE 
ELSENHOF MAKEN  WAGENBERG 
SCHOON!

Op BS De Elsenhof zijn de 
kinderen bezig geweest met 
het project ‘Troep onder de 
loep’; een initiatief van de ge-
meente Drimmelen.
De kinderen hebben lessen 
gehad over afval. Ze heb-
ben bijvoorbeeld geleerd 
dat plastic een oneindig le-
ven heeft op straat. Afval op 

straat komt uiteindelijk in de plasticsoep terecht, een drijvende 
vuilnisbelt in een gebied in het noorden van de Grote of Stille 
Oceaan.  Als het afval heel klein is, denken (zee)dieren dat het 
eten is. Dieren kunnen aan veel plastic dood gaan. Vissen eten 
bijvoorbeeld ook plastic en wij eten deze vissen weer, dat is dus 
ook slecht voor ons!
Onze groep 8 was door de lessen een beetje in shock.  Wij ver-
baasden ons over de hoeveelheid afval over de hele wereld en 
over hoeveel mensen gewoon zomaar afval weggooien omdat 
ze te lui zijn om naar een prullenbak te lopen!  Tijdens de lessen 
hebben we afval gescheiden en zo kwamen we erachter dat als 
je afval scheidt je ook het milieu helpt.
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Uw hypotheekrente kan vaak nu al omlaag. 
Wat zijn uw financiële mogelijkheden?
Wij adviseren u graag over wat u het beste kunt doen. Maak een afspraak of kom 
even langs. Wij zitten vlak bij u in de buurt. Persoonlijk en vertrouwd. 

Wij werken met de volgende rentepercentages:
- 5 jaar vast 1,35 %
- 10 jaar vast 1,90 %
- 20 jaar vast 2,45 %

Actieperiode PlanVisie (t/m 31 mei 2016), kosteloze oriëntatie. Maak nu vrijblij-
vend een afspraak met onze Erkend Hypotheek-adviseur en wij doen de gehele 
oriëntatiefase vrijblijvend.

Uw belang
U wilt natuurlijk een hypotheek die mee kan bewegen met uw levensloop. Die 
zekerheid geeft daar waar nodig. Die u gemakkelijk kunt aanpassen wanneer dat 
gewenst is en die een scherpe rente hanteert. Maar wie levert die? Een bank, 
een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds? Kortom: welke hypotheek-
verstrekker zou in uw geval goed aansluiten?

Wij zien u graag op kantoor!

Onze werkwijze 
-  We brengen uw huidige financiële situatie in kaart. 
- We bespreken uw wensen.
-  We stellen een adviesraamwerk op met uw wensen als  

uitgangspunt. 
-  We onderzoeken welke geldverstrekker het beste bij u past, op rente 

én voorwaarden.
-  We bieden betaalbare bescherming waar nodig.
-  We bieden een hypotheekadvies toegespitst op uw totale financiële 

situatie voor nu én in de toekomst.
-  Wederzijdse vertrouwelijkheid is het uitgangspunt.

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

PLAN V I S I E
H Y P O T H E K E N
Bel voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek  
Hoofdstraat 7
Terheijden   info@planvisie.nl
076 888 46 22    www.planvisie.nl 

PlanVisie is er voor al uw financiële zaken.

De stand van zaken volgens PlanVisie
Bespaar 
direct!
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kun je ook uitvoeren met mannen die een lichte verstandelijke 
beperking hebben, dit ontzettend leuk vinden om te doen en 
hierbij iemand nodig hebben die hen helpt. 
Groene vingers gevraagd (3535)
Houd je van bloemen, planten en in de tuin werken? Bewoners 
van de Wijngaerd houden ook van bloemen en planten. Je kunt 
samen met hen leuke bloemstukjes maken, een deel van de tuin 
onderhouden of op een andere manier lekker bezig zijn met 
buiten- en tuinactiviteiten. 
Meefietsen met de scootmobielclub (3400)
Je fietst gezellig mee met routes van ongeveer 25 kilometer die 
al uitgezet zijn voor de scootmobiel-club in en rondom Made. 
Assistent scheidsrechter/vlagger (3304)
Lekker op het voetbalveld meehelpen om ervoor te zorgen dat 
kinderen en volwassenen lekker hun wedstrijden kunnen spelen. 
Fietsmaatje (3234)
Een 58-jarige man die matig verstandelijk beperkt is, zoekt ie-
mand die met hem wil gaan fietsen. Hij rijdt zelf op een drie-
wielerfiets. 
Chauffeur dagverzorging (3288)
Juist met mooier weer gaan mensen graag weer naar buiten en 
is de dagopvang een goede plek voor mensen die wat meer zorg 
nodig hebben.  Wil jij hen daar naar toe brengen? Bij Antoniusabt 
en zorgboerderij Poolse Dreef ben je dan zeer welkom.

VERENIGING  VAN SENIOREN  
TERHEIJDEN

Tijdens onze jaarver-
gadering op 8 april 
hebben wij afscheid 
genomen van Zus van 
de Made en Rina Berg. 
Deze 2 dames hebben 
samen 10 jaar lang het 
eetpunt van de vereni-
ging verzorgd wat elke 
donderdag plaatsvond. 
Dit waren dus meer 
dan 400 maaltijden die 

zij verzorgd hebben; een ware prestatie.
Wij zijn de dames heel erg dankbaar voor hun inzet en het lek-
kere 3-gangendiner wat zij verzorgd hebben.
Wij wensen hen nog het allerbeste toe.

Onze voorzitter heeft de dames in het zonnetje gezet 
met bloemen en een attentie.
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HET HOOGHUIS = GEEN DOKTERSHUIS 
MEER 

Zolang wij weten was “Het Hooghuis”, Raadhuisstraat 26 tegen-
over het begin van de Lageweg, het huis van de dokter. Vrijdag 
15 april was de laatste dag en werd een lange periode van ruim 
80 jaar afgesloten. 
De eerste dokter in de rij was Wiegman uit Almelo, die op zijn 
motor patiënten thuis ging bezoeken en later met een auto. Hij 
kwam in 1928 naar Terheijden en woonde eerst op Raadhuis-
straat 42, genaamd “De Prins”. Daar was hij dokter Van Dort-
mond opgevolgd.
In 1932 kocht Wiegman “Het Hooghuis” en werd dat het dok-
tershuis. Ongeveer 30 jaar was hij de huisarts van Terheijden en 
Wagenberg.
Eind jaren 50 kwam  Van de  Ven als “huisdokter”, die zijn prak-
tijk hier tot begin jaren 80 heeft uitgeoefend. Na hem kwam 
dokter Braat, een rasechte Brabander.
Nu is er al enkele jaren het huisartsenduo Hectors en  Van Haar-
en, eveneens Brabanders. Zij hebben als de laatste dokters het 
pand in de Raadhuisstraat verlaten en gaan hun praktijk voort-
zetten in de Schepenhof 20.

Het statige huis in Empire-stijl bestaat al enkele eeuwen en da-
teert uit de 17e eeuw. In die tijd was een hoog pand in een dorp 
een zeldzaamheid, vandaar waarschijnlijk de naam “Het Hoog-
huis”. En daar hebben vooraanstaande mensen gewoond. Om-
streeks 1800 was dat Segers, de laatste schout van Terheijden 
en hij werd toen de eerste burgemeester. Hij was afkomstig uit 
Roosendaal. Zijn huis telde maar liefst 11 ramen, die vanaf de 
straat te zien waren, plus 1 (voor)deur en een koetshuisdeur. 
Om met zijn koets te kunnen rijden had hij 2 paarden. Segers 
was tevens medicus en zijn tweede huis in de Lageweg, ter plaat-
se van nr. 22, werd “Doctorshof” genoemd, een naam die de 
huidige bewoner in ere houdt. 
Later in de 19e eeuw woonde hier de familie Weingärtner, met 
een tekenleraar, een kunstschilder en een steendrukkerij. In de 
drukkerij werden onder andere bidprentjes gedrukt. In de jaren 
80 woonde hier een sjieke dame die “freule van Aken” werd ge-
noemd.  In 1890 kwam notaris Wolters uit Heesch hier wonen. 
Hij werd gevolgd in 1922 door notaris Nelissen uit Breda, die in 
1930 een landhuis bouwde met een oprijlaan naast de protes-
tantse kerk; nu is dat Abtslaan 1.
Op de fotokaart van omstreeks 1920 staan bewoners van “Het 
Hooghuis” achter de ramen te kijken naar de fotograaf, die met 
zijn apparatuur toen nog een opvallende verschijning was.
Johan van der Made

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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Foto’s: 
Arantxa Geleijns, 
Patricia Knook, 
José Rasenberg, 

fam. Geurts, 
Annelies vd Sanden, 

Wim van Gils, 
Marius van Gool
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualitei-
ten van en voor Drimmelen en omgeving 
waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Terheijdense Paardendagen - Dag 1

Vorig jaar vond voor het eerst de Terheijdense Paardendag plaats. 
Vanwege het grote succes van die eerste editie moest er wel 
een vervolg komen. En dat werd groots aangepakt. Dit jaar maar 
liefst 2 dagen paardenplezier! Het programma beloofde een zeer 
gevarieerd aanbod. Om maar eens wat te noemen: kinderacti-
viteiten,  meerijden op een paardenkar, diverse demonstraties, 
een mini-marathon, lentefair, recreatierit voor ruiters en aan-
spanningen en een authentieke rit door de dorpen van een de-
legatie van de Brabantse Aanspanning.  Wij waren 2 dagen van de 
partij om voor u verslag te doen van dit evenement.  Vanaf deze 

week ziet u een interview met één van de organisatoren die ons 
vertelt wat er op deze dagen te beleven viel. Daarnaast ziet u 
een impressie van de eerste dag, waaronder beelden van de mi-
ni-marathon en activiteiten op het terrein aan de Munnikenhof.  
De impressie van de tweede dag, met daarin de mooie buitenrit-
ten en demonstraties, houdt u van ons te goed. De weergoden 
waren ons in 
ieder geval het 
hele weekend 
goed gezind. 
Opnieuw een 
prachtig evene-
ment, waarvoor 
de organisatie 
een dikke pluim 
verdient. 

Heeft u ons lezersonderzoek 
al ingevuld?

U vindt het op onze website, 
www.rondomdetoren.nl

Met uw opmerkingen kunnen we RdT 
nog leuker maken!
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POLITIEK

LIJST HARRY BAKKER ZET 
AARDBEIPLANTEN WEG 

Vele zakken potgrond, 360 potten en evenzoveel eerste kwali-
teit aardbeiplanten werden bij de Madese NatuurVrienden afge-
lopen 8 april klaar gemaakt, genummerd, gestickerd om vervol-
gens uit te delen aan bewoners van onze gemeente. Een klus om 
een representatieve verspreiding in onze hele gemeente Drim-

melen te krijgen.  Velen staken de handen uit de mouwen en zo 
ontstonden weer goede en leuke gesprekken. 

Dit om ons  Airbezenproject een start te geven. De media publi-
ceerde de afgelopen tijd veel over onze gezondheid en veront-
reiniging in Brabant. Ons  Airbezenproject kan nu daadwerkelijk 
achterhalen of ons Drimmelen schone lucht heeft!
RIVM 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, advi-
seerde ons een onderzoek te laten doen bij de Universiteit van 
Antwerpen. Professor Roeland Samson had daar al succesvol-
le metingen verricht. Door het meten van de relatieve lucht-
kwaliteit aan de hand van de opname van bio-magnetisme in 
de blaadjes van de aardbeiplant kunnen vele conclusies worden 
getrokken. Hiermee kunnen wij nog bewuster en duurzamer 
omgaan met de omgeving waarin wij leven. Wat kunnen we er 
dan vervolgens aan en mee gaan doen?
Bal gaat rollen!
Onder belangstelling van veel media en belangstellenden heeft 
een kick-off plaats gevonden. Professor Samson hield een duide-
lijke en praktisch gerichte presentatie van zijn al eerdere bevin-
dingen en resultaten. Wat doe je en kan je doen met de uitein-
delijke rapportage? Zeer verrassend! 
Natuurlijk laten 
wij nog van ons 
horen! Het balle-
tje gaat nu rollen 
door ook de aan-
dacht van Om-
roep Brabant en 
Belgische krant 
voor dit eerste 
in Nederland nu 
lopende Airbe-
zenproject. Een 
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GEMEENTE
supertaart van het  Airbezen Drimmelenlogo,  gemaakt door 
Lieke, mocht dan ook niet ontbreken om dit te vieren.
Wie?
De deelnemers gaan de planten nu twee maanden in de buiten-
lucht verzorgen. Medio juni worden de blaadjes weer verzameld 
en geanalyseerd, een rapportage volgt dan. Natuurlijk mogen de 
aardbeien gehouden worden want……… 

Bent u creatief? Wie heeft de grootste aardbei of verzint de 
meest creatieve verwerking van de eigen oogst? Wie maakt de 
leukste Airbezen foto? 
Stuur het s.v.p. naar info@lijstharrybakker.nl.
Lijst Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Posters plakken? Gebruik 
de vrije plakzuilen
Wilt u posters plakken? In de 
gemeente komen drie vrije 
plakzuilen. U mag hier gratis 
posters en affiches plakken voor activiteiten die niet commerci-
eel zijn. U hebt geen vergunning nodig. De drie vrije plakzuilen 
plaatsen we binnenkort in Made,  Terheijden en Lage Zwaluwe. 
In  Terheijden komt hij bij de rotonde Polderstraat (ter hoogte 
van het oude postkantoor). Meer informatie over de zuilen via 
telefoonnummer 140162. 
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen:
Terheijden, Hoofdstraat 8 (4844 CE) (W-2016-0132): Het op-
richten van twee studio’s.
Wagenberg, Dorpsstraat 56 (4845 CG) (W-2016-0131): Het 
aanpassen van het bankenplan in de Gummaruskerk.
Terheijden, Hoofdstraat 131 (4844 CD) (W-2016-0142): Het 
plaatsen van een dakkapel.
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 PH) (W-2016-0140): Het 
aanleggen van een kunstgras voetbalveld, het plaatsen van bal-
lenvangers en lichtmasten  en het kappen van 13 eikenbomen.
Wagenberg, Wagenstraat 90A (4845 CX) (W-2016-0151): Het 
herbouwen van een opslagloods.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Norbartstraat 21 (4844 CS) (W-2016-0061): Het 
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KERKEN

plaatsen van een dakkapel.
Wagenberg,  Akkerstraat 2 (4845 EX) (W-2016-0107): Het kap-
pen van een boom (spar) in de achtertuin.
Wagenberg,  Vlasselt 3 (4845 EV) (W-2015-0504): Het aanleggen 
van een inrit.
Terheijden, Omloop/Vliethof (4844 EH) (W-2016-0119): Het 
kappen van 7 bomen in het bosje – met herplantplicht van 3 
bomen.
Wagenberg, Vlasselt 1 (4845 EV) (W-2016-0151): Het kappen 
van een boom (esdoorn) in de voortuin – met herplantplicht.
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. 
Wijzijndrimmelen.nl
Wethouder Harry Bakker opende maandag 11 april het nieuwe 
digitale platform ‘Wijzijn drimnmelen.nl’. Dit platform is bestemd 
voor inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties om krachten te bundelen en ideeën te versterken. 
Op de homepage van deze website staan korte instructiefilms. 
Grijp je kans en doe mee! Een mooie gelegenheid om vrijwil-
ligers te werven, een oproep te doen voor deelname aan een 
activiteit of om een leuk idee te plaatsen. 
Link: www.wijzijndrimmelen.nl 

VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap  H.  Antonius  Abt te  

Terheijden
e-mail:  terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 30 april, 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger: 
Pastoor J. Paes. Koor: Dames- Herenkoor.
Maandag 2 mei 10.30 uur:  Mariaviering.  Woord- en Com-
munieviering in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger: 
Dhr. K. Karremans.
Woensdag 4 mei 19.00 uur:  Dodenherdenking in H.  Antoni-
us  Abtkerk o.l.v. Dhr. H. van der Maaten en Harmonie.
Donderdag 5 mei 06.00 uur: DAUWTRAPPEN naar Wa-
genberg met Anthony Singers en Harmonie Terheijden.  Vertrek 
vanuit café De Harmonie.  Aansluitend:
Donderdag 5 mei 08.00 uur: Woord- en Communieviering 
Hemelvaart in de H. Gummaruskerk te  Wagenberg.  Voorgan-
ger: Pastoraal werker H. Geppaart.
Zaterdag 7 mei 19.00 uur: Eucharistieviering. Moederdag. 
Voorganger: Pastoor  V. Schoenmakers. Koor: Dames- Heren-
koor 
Maandag 9 mei 10.30 uur: Mariaviering.  Woord- en Commu-
nieviering 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 doopbewijzen 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men 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. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank. 

IVN NATUURAVONTUUR IN DE    
ORANJEPOLDER

Op zaterdag 30 april gaan we met het 
hele gezin op zoek naar de koninginnen 
van de IVN natuurtuin in Oosterhout.
Wij mensen hebben een koning. In de 
natuur heb je heel wat koninkrijkjes 
waar een koningin de scepter zwaait. 
Mieren, wespen, bijen en hommels wo-

nen allemaal in volkjes met een vorstin. We gaan speuren naar 
deze majesteiten.  Waar zouden we deze kunnen vinden? 
De boomgaard, de insectenmuur, de kikkerpoel en de stapel-
muur zijn misschien goede plekjes. In de buurt van het konin-
ginnekruid? Dat is logisch! Of toch bij het nest van de winter-
koning? Het wordt sowieso een spannende middag met tussen-
door ook nog allerlei leuke doe-dingetjes.  En nu maar hopen 
dat de koning der dieren, de leeuw, niet thuis is!

Wanneer: zaterdag 30 april, start: 14.00 uur.  Waar: IVN 
Natuurtuin Oranjepolder, Domeinweg 9, 4908 BK Oosterhout. 
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt 
u vinden op www.ivn-markendonge.nl.

KASTEELWANDELING O.L.V.  VVV-GIDS

In de serie ‘laatste zaterdag van de maand 
wandelingen’ organiseert de VVV Breda op 
zaterdag 30 april een Kasteelwandeling. 
Een VVV-gids neemt u mee voor een uitge-
breide rondleiding over het terrein van het 
Kasteel van Breda, vroeger het woonpaleis 
van de eerste Bredase Nassaus, sinds 1828 
de thuisbasis van de Koninklijke Militaire 

Academie. U bezoekt o.a. de onderaardse gang op het terrein, 
het informatiecentrum in de Duiventoren van het Spanjaards-
gat en het Huis van Brecht, het oudste stenen huis van Breda.  
Omdat het kasteelterrein onder defensie valt, is het normaal 
gesproken niet voor publiek toegankelijk. VVV Breda is de enige 

organisatie die hier rondleidingen mag verzorgen. Vergeet niet 
een geldig legitimatiebewijs mee te brengen!
Door deel te nemen aan deze wandeling draagt u bij aan de 
instandhouding van het Kasteel van Breda, een uniek stukje cul-
tureel erfgoed. 

De Kasteelwandeling vertrekt om 14.00 uur vanaf de VVV aan 
de Willemstraat. Graag een kwartier voor vertrek verzamelen 
i.v.m. registratie legitimatiebewijzen.
Vooraf reserveren is aanbevolen: 0900-5222444 (€ 0,25 per mi-
nuut), info@vvvbreda.nl. 
Prijs: € 7,95 (volwassenen); € 6,95 (kinderen 4 t/m 13 jaar); 
GRATIS voor BredaPas- houders.
VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag van de maand 
(uitgezonderd 24 september) en tijdens schoolvakanties wande-
lingen o.l.v. een gids op inschrijving. Groepen kunnen deze, maar 
ook andere wandelingen, het hele jaar op afspraak lopen. 
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Groepsuitje Breda 
en Gek op Breda), YouTube, Twitter én in de App Store! 

SPIRITUELE  AVOND 

In Hotel ’t Trefpunt in Made wordt 
op woensdagavond 4 mei 2016 van 
20.00 uur tot 22.30 uur een spirituele 
avond gehouden met Channeling door 
Petra Busio. Omdat haar praktijk in 
mei al 10 jaar bestaat gaat het feeste-
lijk worden. Daarom pakt ze groot uit 
met deze speciale avond. Als natuur-
geneeskundig paranormaal therapeut 

werkt ze op geneeskundig vlak altijd samen met de spirituele 
wereld. De reading die je mag ontvangen geeft je heling en in-
zicht. Als transmedium werkt ze met de overledenen samen, die 
jou graag liefde en informatie door willen geven. Kom en laat 
je raken!
Meenemen: u hoeft niets mee te ne-
men, Petra krijgt alles spontaan door. 
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Tref-
punt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ in 
Made. Datum: 04 mei 2016. Tijd: 20.00 
uur tot 22.30 uur. De zaal is geopend 
vanaf 19.30 u (pauze + 21.10 u.). En-
tree: € 7,50  (a.u.b. gepast betalen, bij 
voorbaat dank)
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact op-
nemen met Annie Fens, 076-8871933 of 06-53776005, of per 
e-mail  info@anniefens.nl. Kijk ook op www.anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! Het zijn openbare bijeenkomsten. 
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“OORLOG EN  VREDE IN DE MUZIEK”

Op dinsdag 10 mei geeft de heer Rien 
de Bruin een lezing over het onderwerp 
“Oorlog en Vrede in de muziek” in In-
loophuis de Honingraad, J. W. Frisolaan 
100, Breda.

In het begin van de maand mei staat voor velen de herinnering 
aan de Tweede Wereldoorlog centraal. Op 10 mei brak deze 
oorlog uit in Nederland,  4 en 5 mei zijn de dagen van herden-
ken en vieren.
Berichten over oorlogen zijn dagelijks in het nieuws. Het mense-
lijk leed is onvoorstelbaar,  maar ook gevoelens van bevrijd zijn 
en overwinning horen erbij.
Kunstenaars hebben in alle tijden hun gevoelens over oorlog en 
vrede vorm gegeven. Componisten, soms in samenwerking met 
tekstschrijvers, hebben een vooraanstaande plaats in de grote 
verscheidenheid van kunstuitingen.  Zij hebben gezorgd voor 
een scala aan composities in alle mogelijke muziekstijlen.
In deze bijeenkomst ligt de nadruk op muziek uit de “klassie-
ke” sector. Hierbinnen zijn instrumentale en gezongen werken, 
profaan en religieus, solo, voor kleine bezetting en voor groot 
orkest. De muziek kan gaan over de vrede, de oorlog, het pro-
test, de herdenking of de overwinning. Soms oppeppend, dan 
meditatief, realistisch of aangrijpend.
Bij ieder muziekfragment hoort een korte toelichting over de 
muziek, de componist en de gebeurtenis naar aanleiding waar-
van de muziek is geschreven.
Aanmelding graag via onze website www.honingraad.nl, per 
e-mail naar welkom@honingraad.nl of telefonisch: 076 5655291. 
De toegang is gratis. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur; 
vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U kunt zich aanmelden tot 
en met maandag 9 mei.

LIZET KRUYFF HOUDT BREDA 
NASSAUSTADLEZING
De maaltijden van  Willem van Oranje en familie

Op dinsdag 10 mei verzorgt culinair historica Lizet Kruyff de 
Breda Nassaustadlezing over de copieuze diners van Willem van 
Oranje, zijn hofhouding en personeel in zijn kastelen. Het hof 
van Willem van Oranje in Breda, Brussel en Antwerpen deed in 
pracht en praal niet onder voor dat van andere vorsten uit zijn 
tijd.  
Willem is gehuwd met de schatrijke Anna van Egmond. De maal-
tijd wordt vier maal per dag opgediend. Dankzij boodschappen-
lijstjes weten we wat er op tafel kwam en hoe het bereid werd. 
Aan de hand van verschillende historische bronnen, schilderijen, 

archeologische vondsten en literatuur ontstaat zo een interes-
sant beeld van de keuken van Willem van Oranje en zijn familie. 
Lizet Kruyff neemt u tijdens deze lezing vol sappige anekdotes 
mee op ontdekkingsreis in de keuken en eetzaal van Willem van 
Oranje! Zij schreef het boek ‘Oranje Toetjes’ (2015). Eerder pu-
bliceerde zij ‘Rijntjes Keukengeheimen’(2013), ‘Mozarts Menu’ 
(2006) en ‘Twintig Eeuwen Koken en Eten’ (1997).  Kruyff is 
regelmatig te gast bij radio- en tv-programma’s als Landinwaarts, 
Tijd voor Max en Blauw Bloed.  

Aanvang: 20.00 uur / kerk open: 19.30 uur. Kaarten (inclusief 1 
consumptie): € 7,50.  Vrienden van Grote Kerk: € 6,50.  Te ver-
krijgen bij de  VVV,  Boekhandel van Kemenade & Hollaers en de 
balie van de Grote Kerk.
Tijdens de Nassaudag Breda, op maandag 16 mei, herleven de 
verhalen uit de tijd van Willem van Oranje. Met de adviezen van 
Lizet Kruyff wordt aan het thema ‘Proef het verleden’ een sma-
kelijke invulling gegeven. Het feestbanket dat  Willem van Oranje 
in 1553 liet aanrichten ter ere van de doop van zijn eerste kind 
is het uitgangspunt voor een programma vol optredens, kinder-
activiteiten, tentoonstellingen, wandelingen en bijzondere ont-
moetingen. Geniet o.a. van het heerlijke feestbanket in de Grote 
Kerk en bekijk op het Kasteel van Breda hoe de eettafel van 
Willem van Oranje eruit gezien moet hebben.  Voor tickets voor 
het feestbanket en meer informatie: www.bredanassaustad.nl/
nassaudag-2016. 
 
STARTERS PITCH MET HOOFDPRIJS VAN 
€ 15.000,- 
Blushuis viert 10-jarig jubileum met uniek event

Een unieke kans op een vliegende start maken beginnende on-
dernemers in de creatieve en innovatieve branche met de ‘Star-
ters Pitch 10 jaar Blushuis’. Maar liefst € 15.000,- aan prijzen 
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haalt degene binnen die de jury met o.a. wethouder Boaz Adank 
weet te overtuigen dat hij het beste bedrijfsidee heeft. De eind-
ronde vindt plaats op 15 juni om 16.00 uur in het Blushuis te 
Breda.
“Je kunt je jubileum vieren met een hapje, drankje en een strijk-
je, maar daar kiezen wij niet voor”, aldus boB Kuijs, directeur 
van het Blushuis. “Wij zijn al 10 jaar het kloppend creatieve hart 
van Breda en bestaan voor en door die ondernemers. Tijd om 
wat terug te doen.” 

Onafhankelijke jury
Voor de Starters Pitch kunnen degenen die hun bedrijf nog 
moeten starten of maximaal 5 jaar bezig zijn, inschrijven tot 1 
juni. Hieruit worden 5 kandidaten geselecteerd, die daadwerke-
lijk hun verhaal voor de onafhankelijke jury mogen vertellen. Het 
Blushuis laat de genomineerde pitchers niet zomaar voor de 
jury verschijnen. Zij krijgen vooraf een workshop pitchen door 
Velocitas en presenteren door  Vocalpoint.
Kritische vragen
Slechts 2 minuten de tijd krijgen de 5 kanshebbers om de jury 
te overtuigen van het feit dat zij de beste starter van Breda en 
omgeving zijn. Daarna krijgen zij allerlei kritische vragen te be-
antwoorden.  Van de stoïcijnse gezichten van de jury zal nog niet 
af te lezen zijn wie er met de € 15.000,- aan prijzen van door 
gaat. De jury trekt zich terug, beraadt zich en komt dan terug 
om hun oordeel aan de pitchers en het publiek te geven. 

Enthousiasme
Het Blushuis organiseert de Starters Pitch niet alleen. Het initia-
tief is enthousiast begroet door o.a. de Gemeente Breda, Rabo-
bank Breda, 216 accountants en veel bedrijven die in het Blus-
huis zijn gevestigd.  Daardoor kan de winnaar niet alleen een jaar 
lang een unit in het Blushuis betrekken ter waarde van € 5.000,- 
en eenzelfde bedrag aan financiële begeleiding voor een jaar 
ontvangen, hij ontvangt ook € 3.000,- in cash om te groeien, 
business development-begeleiding en nog veel meer.
Verdere informatie
Voorwaarden Starters Pitch 10 jaar Blushuis op starterspitch-
blushuis.nl. Het Model Business Plan Pitchers is daar ook te vin-
den.

Rondom de Toren 
wordt bezorgd op 

donderdag of vrijdag.
Geen RdT in uw 

brievenbus? 
Mail liesbeth@

rondomdetoren.nl
of kwaliteit.

roosendaal@axender.
nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode 
en huisnummer 

vermelden.

Uw post it gratis in 
Rondom de Toren?

Mail liesbeth@
rondomdetoren.nl
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Gezondheid

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: elke week/Grijs: 11-05-2016
                     Wagenberg           Groen: elke week/Grijs: 13-05-2016
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 04-05-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 04-05-16 (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 zijn het juiste adres voor: 
 

Eetcafé, Jubileum, evenementen, spraakvermaak, bruiloft, bedrijfsfeest, 
terras, terras aan het water, BBQ, vergadering, koffietafel, café, carnaval, 

Brabants spektakel, gala, themafeesten, receptie, symposium, 
mannenmiddag, lady’s fair, kraamborrel, netwerkmeeting,  

 

Het “Ons Thuis” gevoel. 
 

“Ons Thuis” Bredaseweg 20 Terheijden 
Tel: 076-5931600 

www.cafeonsthuis.nl - info@cafeonsthuis.n 

 
 
 
 

 


