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UITGAAN

TRAAISE  KUIERDAGEN 

Donderdag 12 mei van 18.30 tot 20.00 uur in Café De Har-
monie!!! Dan is de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor 
de Wandelvierdaagse van Terheijden: De Traaise Kuierdagen, die 
worden gehouden van 24 t/m 27 mei. De kosten per inschrijving 
zijn € 3,-. De inschrijfkosten zijn verlaagd, dankzij de toezeggin-
gen van onze sponsoren. Er is een vaste groep bedrijven die zich 
kwaad maakt voor de deelnemers en de organisatie en daardoor 
is deze verlaging mogelijk (in willekeurige volgorde en zonder ie-
mand te kort te doen): Bakkerij Van Dongen, ‘t Trefpunt, Liever 
Thuis, Jola Mode, Cafetaria ‘t Markkantje, Slijterij  Van Dongen, 
B.V. Ingenieursbureau M.U.C., Rondom de Toren, ̀ Toptiekse, Tin-
ckerbell,  TP Afbouw, DIO Relinde Fijnaut, Kuijs Electrotechniek, 
’t Muldertje, Reimus Makelaardij en Rabobank Amerstreek. Naast 
deze vaste groep heeft zich dit jaar een nieuwe sponsor aange-
meld die een grote inbreng levert:  Jumbo  Terheijden. Tevens 
hebben wij ook van Engel Slaapcomfort en Planvisie een toezeg-
ging gekregen om te helpen.  Wij zijn trots op deze lijst en wij zijn 
ook zeker trots op onze samenwerking met de Vrienden van het 
Puzzelbad, de organisatie van I Love Traaie en muziekvereniging 
Harmonie Terheijden. Ook trots zijn we al op onze basisscho-
len. Wij hebben namelijk al 430 inschrijvingen via de scholen! 

LET OP: Op dinsdag 24 mei is het ook nog mogelijk om in te 
schrijven. Inschrijven vanaf 18.00 uur bij onze vertreklocatie het 
Puzzelbad! De kosten bedragen dan € 5,- per inschrijving. De 
vertrektijden op dinsdag 24 mei zijn voor de 3 en 5 kilometer 
van 18.30 tot 19.00 uur en voor de 10 kilometer van 18.15 tot 
18.45 uur.  Er zal ook dit jaar weer het nodige uitgedeeld worden 
aan versnaperingen en hierbij doen wij gelijk het verzoek om het 
afval hiervan mee te nemen naar de finish of in de daarvoor 
geschikte afvalzakken/bakken te doen. Wij adviseren vast om op 

vrijdag 27 mei met het vertrekken (vanaf de Schans) er rekening 
mee te houden dat muziekvereniging Harmonie Terheij-den ons 
vanaf het Oranjeplein om 19.45 uur voorgaat naar de Schans, 
alwaar de laatste stempel en medaille opgehaald kunnen wor-
den.  Als het weer nu eens gewoon meewerkt, dan kunnen wij 
met zijn allen genieten van deze prachtlocatie en het inhalen. 
Om de wandelaars op sommige plekken veilig over te laten ste-
ken, zijn wij eigenlijk nog op zoek naar een paar vrijwilligers die 
een paar uurtjes als verkeersregelaar kunnen fungeren. Je staat 
dan, altijd met z’n tweeen,  maximaal 1 uur op 1 plek. Gelieve 
hiervoor een klein mailtje te sturen naar traaisekuierdagen.amici-
tas@gmail.com met als onderwerp  Verkeersregelaar TKD 2016. 
Wij kijken uit naar 24 mei en zien u dan graag uw sportieve 
plicht doen, want bewegen is nu eenmaal heel belangrijk in ons 
drukke leven. Dus :
- Donderdag 12 mei van 18.30 - 20.00 uur inschrijven café De 
Harmonie.
- Dinsdag 24 mei inschrijven bij het Puzzelbad à € 5,- per in-
schrijving.
- Dinsdag 24 mei t/m donderdag 26 mei vertrek vanaf het Puz-
zelbad (hoofdingang).
-  Vertrektijden: 3 km en 5 km: 18.30 - 19.00 uur; 10 km: 18.15 
- 18.45 uur.
- Vrijdag 27 mei vertrek vanaf de Schans (tent I love Traaie)  
- Helpen? Mail naar traaisekuierdagen.amicitas@gmail.com
Met de wandelgroeten,
Het bestuur van GV Amicitas.

OLDTIMER BROMFIETS  TOERTOCHT 
VANUIT  TERHEIJDEN

De laatste jaren zijn er in heel Nederland tal van bromfiets-
clubs opgericht. Deze clubs van liefhebbers van oude brommers 
hebben allemaal één gemeenschappelijke belangstelling en dat 
is het koesteren van hun gemotoriseerde tweewieler.  Dat kan 
variëren van een oude en roestige, maar wel volledig originele 
brommer tot een werkelijk schitterend gerestaureerd exem-
plaar waar veel liefde, werk en in veel gevallen veel geld in is 
gestoken. Met welke insteek er ook aan de geliefde brommer 
word gewerkt, één verlangen hebben de meesten en dat is el-
kaar ontmoeten om samen iets met de geliefde hobby te doen. 
Er zijn clubs van liefhebbers die in een bepaalde regio wonen en 
daarom eenvoudig elkaar op kunnen zoeken en samen sleutelen 
of beurzen bezoeken. Andere clubs zijn landelijk actief via het 
internet en dan is dat een stuk lastiger. Maar ook bij clubs waar-
bij het wereld wijde web het verbindende medium is, bestaat 
de behoefte elkaar zeker een paar maal per jaar te treffen en 
gezamenlijk de hobby te beleven en gedachten uit te wisselen. 
Zo ook bij de Batavus Bromfiets Club die op de laatste zater-
dag van februari vele brommers van leden (heeft) tentoon(ge)
steld op de Oldtimerbeurs in het Groningse Zuidbroek. Daar-



 3

naast organiseert de Batavus 
Bromfiets Club, verspreid over 
geheel Nederland, voor haar 
leden een viertal ritten per 
jaar. Deze ritten worden geor-
ganiseerd door een lid van de 
club die een mooie route in de 
buurt weet en dat met ande-
ren wil delen. Dat is een goede 
manier om eens op plekjes te 
kijken waar je anders nooit zou 
komen. En wie weet nou beter 
waar een mooi plekje is dan ie-
mand die in de buurt woont?
Zo zal er zaterdag 21 mei 

vanuit  Terheijden een rit worden gereden waarbij tal van leden 
met hun fraaie Batavusbrommer aan het vertrek zullen verschij-
nen. Daarbij zullen brommers uit de vijftiger, zestiger en zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw te bewonderen zijn. Wie eens 
een blik op al dit fraais wil werpen kan terecht vanaf 10.00 uur 
Café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, 4844 CE Terheijden. 
Vertrek van de deelnemers is om 11.00 uur en de terugtocht 
is rond 15.00 uur gepland. De leden van de Batavus Bromfiets 
Club zullen u graag inwijden in hun geliefde hobby en zullen u 
graag alles vertellen over hun Batavusbrommer. Meer informatie: 
e-mail: info@batavusbromfietsclub.nl,  tel. 06 1939 2600.

STICHTING  ZOMERVERMAAK

Ja, u leest het goed: Zomer-
vermaak voor Senioren in 
Terheijden is een STICHTING 
geworden. 
Het was een organisatie voor en 
door vrijwilligers onder de para-
plu van Surplus. Maar nu is alles 
anders. We staan nu volledig op 

eigen benen. We mogen gelukkig nog gebruik maken van een 
aantal faciliteiten van Antonius  Abt. Door Zomervermaak on-
der te brengen in een stichting geeft het ons meer mogelijkhe-
den om voor senioren in Terheijden (65plussers, maar ook iets 
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jonger) nog meer en mooiere activiteiten te organiseren.  O.a. 
de benadering van sponsoren wordt gemakkelijker. Het notaris-
kantoor in  Terheijden heeft ons daarbij zeer geholpen. 
Wat gaan we doen in 2016?
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereidin-
gen van de activiteiten die we dit jaar in juli en augustus gaan 
houden, tijdens de grote zomervakantie wanneer veel jongeren 
op vakantie zijn en een groot aantal senioren thuisblijft.  Afspra-
ken zijn gemaakt met de bedrijven en instellingen die we gaan 
bezoeken. Alles wordt gedaan om het programmaboekje voor 
dit jaar weer volledig en op tijd klaar te hebben om straks te 
verspreiden onder de senioren in Terheijden.
Veel vermaak met Zomervermaak in 2016
Het geeft weer een goed gevoel als we kijken naar de activitei-
ten die we gaan houden, zoals: 
+ Een muzikale middag met Elckerlyc Speellieden in het 
Witte Kerkje. Dit wordt een erg leuke middag met veel muziek, 
maar ook hele mooie verhalen uit Brabant. 
+ Een bezoek aan een museum en aan de markt in Et-
ten-Leur.  Zeer de moeite waard. 
+ We gaan naar de chrysantenkwekerij in Made. Een middag 
tussen de mooie bloemen. 
+ De filmmiddag van Tiny van Gool met verhalen van 
Johan Bax. Altijd een leuke middag om terug te kijken op ge-
beurtenissen in  Terheijden met natuurlijk de leuke vertelsels 
van Johan. 
+ Lekker eten in Huize Raffy in Breda met een Indische 
maaltijd. Bij veel mensen is dit tehuis al bekend, waar we altijd 
zeer welkom zijn.
+ Hoe kaas gemaakt wordt zien we op de kaasboerderij in 
Oosterhout. Er zal best een stukje kaas geproefd mogen wor-
den.
+ Met de fluisterboot door de prachtige Biesbosch varen. 
Voor de natuurliefhebbers een mooie gelegenheid om de Bies-
bosch weer eens te gaan bekijken. 
+ In ons eigen dorp een bezoek aan de bloemenkwekerij van 
Damen en de bijenhouder Oprins. Wat is er mooier dan 
een bedrijf te bezoeken in ons dorp en uitleg te krijgen over het 
kweken van bloemen en het houden van bijen?
+ Een activiteit die we al meer gedaan hebben: het vlas- en 
suikermuseum in Klundert. Leerzaam en zeer interessant.
Al met al een keur aan activiteiten die wij voor u in petto heb-
ben. Met het inschrijfformulier in het programmaboekje dat 
straks verschijnt, kunt u uw keuze maken. In het programma-
boekje staan de data, de aanvangstijden, vertrektijden en de prij-
zen voor elke activiteit.  Houdt u uw brievenbus goed in de 
gaten, want het boekje komt er aan!!!!
Meer informatie over Zomervermaak?
Als u nog wat meer wilt weten over Zomervermaak voor 
Senioren in Terheijden kunt u contact opnemen met Nic van 
Tienen 06-2242 5448 of Tonny van Geel 06-3067 8550.

ABT HAPPEN 

Een nieuwe traditie is geboren: “Abt Hap-
pen”. Komt u op zaterdag 18 juni Abt Hap-
pen in de Antonius Abt en genieten van exclu-
sieve streekgerechten die zijn klaargemaakt 
door de Chef-kok van Café Ons Thuis? Het 
belooft echt een gezellige avond te worden, 
die u niet mag missen. Op deze avond in-

troduceren wij ook onze eigen Abt Wijn. U kunt kiezen uit 
een heerlijke witte Chardonnay of een volle rode Merlot. 
Abt Happen staat gelijk aan een gezellige avond in de Antonius 

Abt, met heerlijke gerechten uit onze eigen streek. De avond 
wordt georganiseerd door Stichting Behoud de Antonius Abt, 
in samenwerking met Ons Thuis. Chef-kok Frie Rasenberg trak-
teert u op diverse gerechten, bereid met asperges van Antonio 
van Beek, vlees van Hoeve ‘t Boschend, kaas van Kaasboerderij 
‘t Bosch, brood van Jürgen en Caroline van Dongen, zelfgemaakt 
ijs van Cathy’s Keuken en producten van “Goede Kost”.  Wij 
hebben René van Gils van Van Gils Techniek bereid gevonden 
om de avond te begeleiden met passende muziek.
Wij ontvangen u op 18 juni 2016 graag vanaf 17.30 uur met een 
glas van onze eigen  Abt  Wijn.  Rond half zeven zullen de eerste 
voorgerechtjes geserveerd gaan worden en de avond wordt af-
gesloten met koffie en thee rond 22.30 uur.  De overige drankjes 
zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden voor deze onvergetelijke avond door 
vóór 7 juni 2016 € 30, - per persoon over te maken op re-
keningnummer NL03RABO0142830658 ten name van Stichting 
Behoud de Antonius Abt te  Terheijden en onder vermelding van 
naam, adres en woonplaats.  Wij bezorgen uw toegangskaart(en) 
persoonlijk bij u thuis. 
We hebben een beperkt aantal plaatsen en vol is vol, dus wees 
op tijd!
De opbrengst van  Abt Happen komt uiteraard geheel ten goede 
aan Stichting Behoud de  Antonius  Abt Terheijden en zal ge-
bruikt worden om volgend jaar onze toren te restaureren.
Bestuur Stichting Behoud de Antonius Abt  Terheijden.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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PUUR  WIT PRESENTEERT: 
JEROEN KANT & ANDRE VAN DEN 
BOOGAART

De twee Brabantse singer-songwriters Jeroen Kant en André 
van den Boogaart zullen het Puur Wit seizoen 2015 – 2016 
afsluiten. Beide authentieke zangers zingen in hun moedertaal 
over zaken die hen raken en die rechtstreeks uit het leven zijn 
gegrepen. Zij zullen op donderdag 26 mei 2016 optreden in 
het Witte Kerkje in  Terheijden.
Jeroen Kant

Jeroen Kant is een ei-
genzinnig liedjesschrijver. 
Verwacht van hem geen 
lieve liedjes of zeemzoe-
te lovesongs. Zijn terrein 
is dat van de authen-
ticiteit en de cynische 
weemoed. Hij zingt over 
spijt, de monotonie van 
het bestaan, gemiste kan-
sen en de gulzigheid van 
de moderne mens naar 
steeds meer. Zijn liedjes 
zijn verhalen die ergens 
over gaan en die je aan 

het denken zetten. Jeroen Kant zoekt en streeft naar authen-
ticiteit en vindt die ook. Geen clichés, geen compromissen en 
verlies van eigenheid.  Wie naar zijn songs luistert, merkt dat en 
weet dat hier iets klinkt dat echt is. 
Jeroen Kant is winnaar van de Nekka-prijs 2015/2016, winnaar 
publieksprijs van ‘De Grote Prijs Van Nederland’ 2011. Deed 
in 2013 mee aan ‘De Beste Singer-Songwriter van Nederland’, 
speelde theater- en clubtours en festivals als de Zwarte Cross. 
“In de lijn van Bram Vermeulen en Boudewijn de Groot”, sprak 
de pers over Jeroen Kant. Stap in de compacte wereld van Je-
roen Kant, gevuld met liedjes en gedichten vol liefde, humor en 
zelfspot. Met zijn vierde album “Nooit Genoeg” laat Kant horen 
dat hij tot de top van zijn genre behoort.
André van den Boogaart

André van den 
Boogaart is een 
artiest van het 
authentieke
soort, charman-
te rocker met 
Brabants hart, 
zingt zijn ruwe, 
maar gevoelige 
blues ook in zijn 
moedertaal. Een 
gitarist en zanger 
die het leven ook 
echt beleeft en 

dat met rauwe poëzie beschrijft. Zijn liedjes zijn dan ook alle-
maal rechtstreeks uit het leven gegrepen.
De Brabantse singer-songwriter André van den Boogaart is niet 
van de zoetsappigheid. Hij zingt over drank, depressie en het 
gebrek aan geld.  Van den Boogaart is zonder meer een ruwe 
bolster.  Zijn blanke pit ontdek je tussen de regels van zijn open-
hartige teksten. Het rauwe karakter komt veelvuldig terug in de 
woorden. Soms vervaarlijk en stoer, een andere keer gevoelig. 
In 2012 verscheen zijn eerste eigen werk, ‘Met modder in mijn 
bloed’. Het nummer “Hey God’ van deze cd werd in 2012 door 
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de Brabantse omroepen verkozen tot Brabants Moiste. In 2014 
verscheen zijn tweede album, ‘Rauwe Rand’. 
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 ont-
vang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de 
ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De 
deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 
uur. 
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit.

HET DUBBELKWARTET  TERHEIJDEN 
PRESENTEERT HAAR LENTECONCERT
Een voorjaarsboeket van Madrigalen en Folksongs

Op 22 mei aanstaande zal in het Witte Kerk-
je in Terheijden het lenteconcert van het 
Dubbelkwartet Terheijden plaatsvinden. Het 
concert begint om 15.30 uur en duurt inclu-

sief pauze tot ca. 17.00 uur. De toegang is gratis, u kunt uw waar-
dering laten blijken door een gift in het mandje bij de uitgang.
Wat kunt u verwachten: 
Voor de pauze zingt het Dubbelkwartet zeven madrigalen. Deze 
worden ook wel herdersliederen genoemd. Zij waren in de Re-
naissance erg populair in Italië en ook in de periode van de 
Barok in Engeland.  Van de Engelse componisten presenteert het 
Dubbelkwartet u a-capella een afwisselende bloemrijke variatie. 
Het lenteboeket wordt nog uitbundiger door een muziekstuk 
voor fluit en piano.
Na de pauze presenteert het Dubbelkwartet u “The sprig of 
thyme (het takje tijm)” van John Rutter.  Onder deze verzamel-
naam heeft de bekende componist Rutter traditionele Engelse 
gedichtjes voorzien van prachtige melodieën die voor ons een 
feest zijn om te zingen en voor u om naar te luisteren. U zult 
er allerlei emoties in tegenkomen: van verdriet, radeloosheid en 
diep verlangen tot volle vreugde en uitbundigheid. 
Het gehele concert zal in het teken staan van de vrolijk op-
bloeiende bomen en planten in het voorjaar en de takjes tijm. In 
het oude Griekenland werd tijm gebruik als rookoffer voor de 
liefdesgodin Aphrodite. Vrouwen maakten zichzelf aantrekkelijk 
door takjes tijm in hun haar te doen. Ook werd tijm verwerkt 
in kransen. Tijm staat dus symbool voor liefde en elegantie. 
Adellijke dames uit de middeleeuwen gaven hun ridders een tak-
je tijm mee als symbool voor moed en kracht. 
U bent van harte uitgenodigd om dit lenteconcert bij te wonen. 
Wij zien u graag!

OPENINGSFEEST CREATIEF  ATELIER 
LUNA

Nog een paar weken en dan is het 
open dag in mijn nieuwe atelier. 
Het belooft op 21 mei een gezellige 
middag te worden met oa:
* Kraampjes van Margriet Kraan 
met prachtig viltwerk en bijzondere 
sieraden (www.margrietkraan.nl) en 
van Kitty van Pel. Zij heeft haar te-
kenpraktijk in Heemstede en wordt 
“de Ikoon van de Mandala” genoemd 
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(www.kittyvanpel.nl)
* Deze middag kun je 
op elke tijd deelnemen 
aan creatieve activiteiten 
zoals steen schilderen, 
boetseren en mandala’s 
kleuren. De workshops 
worden ondersteund 
door Kitty en Mariëlle. Je 
kunt zelf lekker creatief 
aan de slag!
* Voor geïnteresseerden 
geeft Sandrijn Ekkel kor-
te consulten handlezen.

* Iedere deelnemer van dit openingsfeest dingt mee in een lo-
terij naar een cadeaubon voor een gratis workshop.  Om 16.30 
uur worden de winnaars bekend gemaakt en worden er wens-
ballonnen opgelaten. Wat is jouw wens?
* Er is gratis koffie en thee als je even wilt genieten van de
prachtige ligging aan de weilanden van het atelier. Feestelijke 
hapjes zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Gegevens:
Openingsfeest 21 mei van 13.00 
tot 17.00 uur bij Creatief Ate-
lier Luna, Hartelweg 1, 4825 BZ 
Breda. (www.creatiefbreda.nl).  
Als je over de Terheijdenseweg 
richting Terheijden rijdt, is het na 
de ijsbaan de eerste weg rechts 
en daarna op de t-splitsing links. 
Halverwege de straat vind je het 
atelier.
Voor de activiteiten van het steen 
schilderen en boetseren wordt 
een kleine bijdrage gevraagd van 
€ 2,-. Het is dus handig als je wat 
klein geld bij je hebt.  Voor de organisatie is het fijn als je even 
een mailtje stuurt dat je komt naar marielle.hassing@ziggo.nl. 
Ik hoop jullie allemaal deze feestdag te ontmoeten! 
Mariëlle Hassing

KAARTVERKOOP I LOVE  TRAAIE 
GESTART!

Het heerlijke weer van het afgelopen weekend hebben we ook 
besteld voor I Love Traaie 2016!!
Hopelijk begint dat lekkere weer al op dinsdag zodat de Traaise 
Kuierdagen ook alle dagen mooi weer hebben. Inschrijven voor 

dit evenement kan t/m 
12 mei nog bij café De 
Harmonie van 18.30 
tot 19.30 uur. 
De Traaise Kuierdagen 
start vrijdag vanaf de 
tent van I Love Traaie.  
Als de wandelaars bin-
nengehaald worden 
door de Harmonie 
Terheijden is er aansluitend een feestavond met een gratis op-
treden van de WC Experience!!
Als het zonnetje dan toch schijnt is het perfect weer voor het 
Brood- & banketbakkerij Van Dongen Beachvolleybaltoer-
nooi. Er zijn al aardig wat teams aangemeld maar je kunt je nog 
steeds inschrijven via www.ilovetraaie.nl/beachvolleybal.
De kaarten voor de zaterdagavond van I Love Traaie met Royal 
Beat & Mental Theo zijn voor € 10,- te koop bij DIO Relinde 
Fijnaut, Café Ons Thuis en ’t Barreke. Aan de deur kosten de 
kaarten € 15,- dus doe er je voordeel mee!
Zondagochtend starten we weer om 10.00 u met een Engels 
Ontbijt van Harmonie Terheijden en Djazzkefet. Al jaren ver-
zorgt de Harmonie Terheijden een geweldig muzikaal ontbijt in 
de tent en dit jaar dus in Engelse stijl. Kaarten voor deze och-
tend kosten € 10,- en zijn te koop bij café De Harmonie, DIO 
Relinde Fijnaut en bij de kassa van I Love Traaie. De opbrengst 
komt ten goede aan het instrumentenfonds van de Harmonie.
Vanaf 12.30 uur gaan we verder met de I Love Traaie Fair 
met diverse leuke kraampjes.  Voor meer info en aanmelden be-
treffende de I Love Traaie Fair stuur je een mailtje naar Info@
futurenails-terheijden.nl.
Om 14.30 uur hebben we in de tent weer een spetterend op-
treden van dansschool Fuse! 
Kwart Voor 3 uit Teteringen sluit dit jaar I Love Traaie af. Co-
verband Kwart  Voor 3 maakt muziek 
zoals het hoort: bezeten, vol inhoud, 
dynamisch en opzwepend! Gewapend 
met een breed repertoire en een ge-
zonde dosis humor maken zij van elk 
optreden een feestje.  Zij gebruiken 
een mix van vette bas, opzwepende 
beats, rollende gitaren, funky toetsen 
en frisse vocalen waarmee rock, soul 
en levensliederen door elkaar geschud worden.
We zijn heel blij dat veel lokale bedrijven I Love Traaie financieel 
willen ondersteunen.  Zonder hun is dit evenement niet moge-
lijk.  Wil jij I Love Traaie ook sponsoren? Kijk dan op onze site 
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OPROEPEN

voor de sponsormogelijkheden 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

VERLOREN

Op 25-04-2016 ben ik omstreeks 17.30 uur gaan pinnen bij de 
Rabobank in Terheijden. Ik ben hierna gelijk naar huis gegaan 
(Berkenhof) en daarna naar de Jumbo. Hier merkte ik dat ik 

mijn portemonnee kwijt was. 
Waarschijnlijk is na het pinnen, tijdens het terugstoppen van 

mijn portemonnee in mijn broekzak, mijn portemonnee tussen 
mijn regenbroek en mijn normale broek terecht gekomen en 

ben ik hem daarna verloren. 
Het gaat om een kleine, bruine portemonnee die net groot 

genoeg is voor mijn pasjes. Hierin zitten mijn pinpas, ID-kaart, 
zorgpas (Ohra), klantenkaart (Gastronoom) en € 70,- contant 
geld in het hoofdvak en 2 mini usb’s (64gb ieder) met metalen 

behuizing in het voorvak. 
Wil diegene die mijn portemonnee gevonden heeft contact 

met mij opnemen via 06 23982915? 
Met vriendelijke groet, Jarno  Verheijen

COLLECTE KINDERHULP

Wat doet Kinderhulp? In ons land staat 
een groeiende groep kinderen door ern-
stige problemen thuis langs de zijlijn. In 
tehuizen of gezinnen met financiële pro-
blemen is vaak geen geld voor vanzelf-
sprekende zaken zoals een fiets, zwemles, 
vakantie of sporten. Nationaal Fonds Kin-

derhulp zet zich al meer dan 50 jaar in voor deze kwetsbare 
groep, zodat ook deze kinderen kunnen meedoen in onze maat-
schappij. Want ieder kind heeft een beetje gewoon geluk nodig 
om aan een betere toekomst te kunnen werken!
Een voorbeeld waarbij Kinderhulp wordt ingeschakeld: Een 
meisje van 17 jaar, die er helemaal alleen voor staat. Mishan-
deld door haar vader en niemand om op terug te vallen. Bureau 
Jeugdzorg heeft een kamer voor haar geregeld, maar geld voor 
de inrichting is er niet. Laat staan ouders die helpen met schilde-
ren en behangen. Kinderhulp brengt uitkomst. 
In de week van 8 t/m 14 mei 2016 wordt weer de jaarlijkse col-
lecte van de Kinderhulp gehouden.
Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

BRIDGECLUB UP AND DOWN IS OP ZOEK 
NAAR  NIEUWE LEDEN

Onze bridgeclub heeft wekelijks 
bridgeavonden in Made en Ter-
heijden en een bridgemiddag in 
Made. Wij  organiseren bij vol-
doende deelname, op een nog in 
overleg te bepalen avond, een ba-
siscursus om je de eerste beginse-
len van het bridge bij te brengen. 
De cursus bestaat uit 12 lessen 
van ongeveer 2,5 uur en start in 
september. Bridge leren is niet 
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moeilijk, maar het moet wel goed worden uitgelegd. Daarom 
wordt er een bridgecursus gegeven.  Al vanaf les één zit u met 
de kaarten in de hand en leert u het spel spelenderwijs.
Wat is bridge?
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel 
plezier kunt beleven. Bij bridge speel je samen met je partner die 
tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer 
je met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. 
Dit doe je door te anticiperen op de ontwikkelingen tijdens het 
spel. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want ie-
dereen kan bridge leren. Elk spel duurt ongeveer tien minuten. 
In competitieverband worden er meestal 24 spellen per sessie 
gespeeld.  Voldoende kansen dus om je te revancheren na een 
spel dat niet zo goed ging. Omdat je steeds tegen andere paren 
speelt, is bridge een sociale sport. Je ontmoet veel verschillende 
mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spel-
regels zijn wereldwijd hetzelfde.
Geïnteresseerd ?
Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 50,- per jaar. 
Als u lid wordt, is de cursus gratis. Na afloop van de cursus doet 
u mee op onze wekelijkse speelavond. Die is op maandagavond 
in Café ‘t Tapperijke in Made, op donderdagavond  in Café De 
Harmonie in Terheijden of op de woensdagmiddag in Café Hof 
van Holland in Made. Informatie en opgeven kunt u bij Erie Lie-
vens-Segeren 076-8896961 (erielievens@hotmail.com) of bij Ad 
Goos 0162-685978 (ad.goos@kpnmail.nl). 

“DIT HAD IK NIET DURVEN DROMEN”
Vliegende start voor kinderdagverblijf  Terheijden

Kinderdagverblijf De Wijde Wereld heeft een vliegende start 
gemaakt. Sinds de opening half maart hebben zich al meer dan 
14 kinderen ingeschreven bij het kinderdagverblijf in Terheijden. 
“Elke week starten er weer nieuwe kindjes”, aldus eigenaresse 
Ankie van Es, “dit had ik niet durven dromen.”
De Wijde Wereld is een kruising tussen een gastouder en een 
kinderdagverblijf.  “We hebben met onze eigen huiskamer, ate-
lier, open keuken en moestuin de huiselijke sfeer van een gastou-
der. Daarbij bieden we een duidelijke pedagogische visie, waarin 
het kind centraal staat”, vertelt Van Es, zelf moeder van twee 
kinderen. “Kinderen gaan zich pas ontwikkelen als ze zich thuis 
voelen. Daarom werken we bij De Wijde Wereld met één kleine 
groep van maximaal tien kinderen. Dat geeft rust. En ik merk dat 
veel ouders daar naar op zoek zijn.”
In de voormalige bakkerij aan de Hoofdstraat in Terheijden is 
een schitterend nieuw kinderdagverblijf ingericht. De vorige 
twee kinderdagverblijven op dezelfde locatie gingen failliet. Dat 
zorgt soms voor wat twijfel bij ouders, merkt Van Es. “Ze zijn 
wat terughoudend, omdat ze zich afvragen of we wel blijven 
bestaan. Maar dat is nergens voor nodig”, vertelt de Zevenberg-
se. “Het loopt boven verwachting. En op donderdag en vrijdag 
zitten we al bijna vol.” Zo vol zelfs, dat er een extra pedagogisch 
medewerkster start. “Femke Selders komt samen met mij op de 
groep werken. Een extra vast gezicht voor de kindjes, waardoor 
we nog meer mogelijkheden hebben om met de kinderen de 
wereld te ontdekken.”
“Mijn droom is uitgekomen”, vertelt Van Es, die zelf al 12 jaar 
actief was binnen de kinderopvang. “Om vanuit mijn eigen visie 
een kinderdagverblijf te runnen is geweldig. Ik hoor van ouders 
dat hun kinderen staan te popelen om naar De Wijde Wereld te 
komen. Een mooier compliment is er niet.”
De Wijde Wereld is van maandag tot en met vrijdag geopend 

van 7.30 tot 18.30 uur. Elke dag wordt een warme biologische 
maaltijd aangeboden. Ouders zijn van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Hiervoor kan contact worden opge-
nomen met eigenaresse Ankie van Es via 06 - 52334094. Meer 
informatie is ook te vinden op www.kinderopvangterheijden.nl.
Over De Wijde Wereld
De Wijde Wereld is een kinderdagverblijf zonder winstoog-
merk in Terheijden (Noord-Brabant). De Wijde Wereld werkt 
met kleine groepen van maximaal 10 kinderen. Rust, warmte 
en geborgenheid staan bij De Wijde Wereld centraal. In de pe-
dagogische visie en dagelijkse praktijk staat het kind centraal. 
Hierbinnen wordt gewerkt vanuit respect voor de natuur en de 
maatschappij.

GOEDE ZONNEBRIL BELANGRIJK!

Nog steeds wordt er gedacht: een 
zonnebril is een zonnebril. Dit is 
echter niet waar. Er zit wel degelijk 

verschil in de kwaliteit van de glazen. Zo zou het kunnen dat 
een UV-werend ‘wit’ glas béter beschermt dan een goedkoop 
donker glas. Goede basis zonneglazen is dus essentieel voor de 
juiste bescherming. ‘Toptiekske kan u daarbij helpen.  Want naast 
UV-bescherming zijn er nog veel meer coatings en glazen voor 
uw zonnebril. Neem bijvoorbeeld een polariserende laag. Dit 
kunt u voorstellen als een soort hele fijne zonwerende lamel-
len, die alle hinderlijke glinsteringen wegfiltert en de natuurlijke 
kleuren intact laat. U kunt bij ‘Toptiekske het verschil ervaren 
tussen een donker glas en polariserende glazen. Een goede zon-

nebril kun je met mooi weer op, maar ook met slecht weer en 
zelfs in een tunnel zal hij niet storen, omdat deze glazen tevens 
tot 75% contrastverhogend werken. Natuurlijk is al dit moois 
ook op sterkte te krijgen. U leest het goed! Krijgen! De hele 
meimaand krijgt u bij aankoop van een complete bril een zonne-
bril op sterkte cadeau.  U heeft keus uit een rits leuke monturen 
en daar komen kwaliteits-zonneglazen in op uw eigen sterkte. 
Wilt u tevens genieten van de polariserende laag? Tegen een 
kleine toeslag is dit uiteraard ook mogelijk. Hoe fijn is dat aan 
het begin van de zomer! Kom profiteren van deze aanbieding. 
Elders in dit blad kunt u de actie nog eens nalezen in onze ad-
vertentie.
Tot ziens in onze winkel!

VADERDAGLOTERIJ BIJ CAFETARIA  
’t TREFPUNT 

Aan tafel met Adrie en Riet  Vlasblom, ei-
genaars en uitbaters van cafetaria ’t Tref-
punt in Terheijden. Aanleiding is de door 
hun te organiseren Vaderdagloterij met 
als trekkingsdatum 19 juni 2016. 
Adrie en Riet hebben 5 jaar geleden cafe-
taria ’t Trefpunt overgenomen en hebben 
zich sindsdien een vaste plek binnen Ter-
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heijden en haar regio verworven. Na het begin is de zaak fors 
uitgebreid en vernieuwd. Door hun goede ligging en de aan-
wezigheid van het terras met de juiste ligging zien zij klanten 
komen uit  Terheijden natuurlijk, maar ook uit Wagenberg en 
Breda. Het feit dat zij ook ANWB-steunpunt zijn met oplaad-
punt voor de e-bikes,  helpt daarbij. 
De Vaderdagloterij heeft als hoofdprijs een gas-barbecue. De 
loten zijn gratis en worden uitgegeven bij een besteding van mi-
nimaal € 5,-. Naast de gas-barbecue zijn er meerdere prijzen 
zoals barbecuebenodigdheden en waardebonnen voor frites en 
snacks. De winnende lotnummers zijn aanwezig in cafetaria ‘t 
Trefpunt en worden ook in Rondom de Toren gepubliceerd. 

MEER DAN ALLEEN CAFE: “BIJ BAS”
Dorpstraat 26, Wagenberg 

Rondom de cafétafel met Bas Mulder, 
sinds 1 januari 2016 uitbater van “Bij Bas” 
in Wagenberg wat voor de carnaval nog 
“Café Nicortiny” was. De jonge eigenaar 
oogt ontspannen en dynamisch. Mijn eer-
ste vraag is dan ook: “Bas, Café Nicortiny 
is en was al sinds jaar en dag een begrip 
in Wagenberg en omgeving. Na een moei-

lijke en wat onduidelijke periode voor 1 januari 2016 stap jij in 
dit bedrijf.  Je doopt uiteindelijk tijdens carnaval het café om tot  
“Bij Bas”.  Vertel eens waarom.”
“Na mijn opleiding de HOM (Hotel, Ondernemer en Manage-
ment) aan de Rooi Pannen 
in Breda wilde ik mijn ei-
gen zaak. Ik was al een 
aantal jaren werkzaam in 
verschillende horecabe-
drijven, waarvan de laatste 
drie jaar bij Café Nicor-
tiny. Overigens kwam ik 
daar al vanaf mijn 15e jaar. 
Ik zat in Made op school 
en met mijn vrienden uit 
Wagenberg kwam ik al 
vaak bij Nicortiny. Vanuit 
mijn opleiding wilde ik al 
een bedrijf/horecazaak 
waar ik mijn ei in kwijt 
kon, waar ik een zaak kon 
inrichten op mijn eigen 
manier en met mijn eigen 
visie. In het najaar van 2015 kwam er een mogelijkheid om uitba-
ter/huurder te worden van Café Nicortiny. Ik heb dat met beide 
handen aangegrepen en tijdens het carnaval was het zover:” “Bij 
Bas”.  Wat is dan je “eigen ik” waar “Bij Bas” voor staat?
“Mijn bedrijf moet een café zijn, aangevuld met zalen voor eve-
nementen en partijen. “Bij Bas” is er voor een breed publiek, 
met de gezelligheid van een Wagenbergs café. De toegankelijk-
heid, laagdrempeligheid voor in eerste instantie bewoners van 
Wagenberg en haar directe omgeving is daarbij essentieel.” Hoe 
is die eerste periode gegaan, het is ook economisch gezien niet 
de meest sterke periode in de regio geweest? “Ik heb vanaf het 
eerste begin eigenlijk wel al een groei gezien in het aantal be-
zoekers, vaste klanten maar ook aanloop van buiten.  Wij (in dit 
geval Bas en zijn vriendin Karlijn Joosen) proberen ook extra 
service te bieden aan onze klanten. We hebben bijvoorbeeld 

een kleine eetkaart geïntroduceerd, waaronder de inmiddels be-
faamde Dorpshap. Ook serveren wij tussen 17.00 en 19.00 uur 
diverse maaltijden zoals Carpaccio, Saté, Kip Piri-piri, Spareribs 
en Schnitzel.  Alles om ook gasten die even geen zin hebben om 
zelf een maaltijd te bereiden met een gezellig drankje in een 
dorpse omgeving van dienst te zijn.” Daarnaast zijn jullie ook 
actief in het verenigingsleven en organiseren jullie evenementen 
binnen Wagenberg. “Jazeker, ook al weer omdat wij onderdeel 
zijn van de Wagenbergse samenleving en wij ook actief willen 
zijn voor de bewoners en onze klanten. Ondermeer een biljart-, 
darts- en vogelvereniging hebben hier een thuis. Ook de harmo-
nie en met carnaval de Leutband zijn hier thuis.” Bas, wat zijn 
jouw toekomstplannen? “Eerst maar eens daadwerkelijk onze 
plaats als “Bij Bas” in de Wagenbergse samenleving laten landen. 
Op termijn gaan wij de beide zalen moderniseren en willen wij 
ook vernieuwend bezig zijn met ons bedrijf.  Natuurlijk kijken 
we verder dan alleen Wagenberg, waar de meeste klanten van-
daan komen, maar we willen onze regio duidelijk maken dat we 
er zijn:  Bij Bas ‘op de kaart zetten’.”
De openingstijden en de wijze waarop jullie te bereiken zijn? 
“Wij zijn maandag en woens-
dag vanaf 19.00 uur geopend en 
donderdag tot en met zondag 
vanaf 13.00 uur, verder zijn wij 
iedere dag telefonisch te berei-
ken op nr. 076 - 593 1566 of 
06 - 18 54 23 61 of via de mail 
info@bijbaswagenberg.nl.  Aan 
onze website, www.bijbaswa-
genberg.nl, wordt gewerkt en 
die zal binnenkort helemaal up 
to date zijn. Like vooral onze 
Facebook Pagina “Bij Bas” en u 
wordt iedere week op de hoog-
te gehouden van natuurlijk de 
Dorpshap en onze andere acti-
viteiten en evenementen.”
Bas en Karlijn, namens Rondom de Toren 
wens ik jullie een zonnige toekomst toe met een mooi bedrijf 
als basis:  Proost!
Paul ter Sluis

WEER NIEUWE  WINNAARS BIJ 
POSTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

Inmiddels zitten vlucht nummer 3 en 4 van het seizoen er ook 
weer op. Op 23 april werd de wedvlucht van uit Quievrain 
gewonnen door de combinatie Wim Gielen en Eddy Cop uit 
Breda. Het was hun eerste overwinning sinds de start van de 
combinatie vorig jaar. 
Op 30 april ging het goud en zilver op de vlucht vanuit St. Quen-
tin naar Willie-Jan van de Goorbergh uit Breda. Zijn duivin 578 
was ook de snelste van CC Drimmelen en deze duivin die gebo-
ren is in 2015 heeft inmiddels al 3 overwinningen geboekt en is 
dus een erg goed duifje.
We hebben nu 4 vluchten gehad met 4 verschillende winnaars, 
wie zal de volgende winnaar zijn?
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht:
Quievrain, 23 april 2016, 218 duiven in concours: 

Foto’s: Rosanne Fuik
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1 Comb. Gielen-Cop, 2, 5, 6, 9 Jaap Rasenberg, 3, 7, 8 Willie-Jan 
van de Goorbergh, 4 Marc & Arantxa Geleijns, 10 Laura van 
Dongen
St. Quentin, 30 april 2016, 232 duiven in concours: 
1, 2, 4, 7 Willie-Jan van de Goorbergh, 3 Laura van Dongen, 5, 6, 
10 Comb.  Willemse-Dudok, 8, 9 Jaap Rasenberg

UPDATE  TRIATHLON  TERHEIJDEN

Nog maar slechts 4 weken te gaan en dan barst het op 12 juni in 
Terheijden en Wagenberg van topsport. Wagenberg?? Inderdaad 
ook in Wagenberg. In één van de vorige edities van Rondom de 
Toren meldden we dat het  fietsparcours van de Triathlon van 
Terheijden door Langeweg zou gaan. Echter bleek later dat er 
in Langeweg ook een vergunning was verleend aan een ander 
evenement en om nou dwars over de kermis te gaan, vonden we 
qua veiligheid toch te ver gaan.  Vandaar even  verder gezocht en 

een  mooie nieuwe route gevonden waarbij we dus een stukje 
van  Wagenberg doorkruisen. 
Het fietsparcours ziet er als volgt uit: start nabij bedrijventerrein 
’t Spijck.  Vervolgens gaat het door Bredaseweg, Hoofdstraat, 
Raadhuisstraat, Molenstraat, Moerdijkseweg, afslaan naar Wa-
genberg  Withuisstraat, afslaan naar Hoevenseweg, vervolgen tot 
aan fietspad N285. Via linkerzijde naar rotonde Driehoefijzers, 
links naar Driehoefijzerstraat, links naar Moerdijkseweg, keer-
punt nabij Restaurant Ripasso en terug naar de Tol. Links naar  
Bredeweg en Schuivenoordseweg en daarna via Moerdijkseweg 
door Terheijden weer naar café Ons Thuis, waar na 20 km het 
keerpunt ligt voor de volgende ronde.
Het aantal inschrijvingen is boven verwachting.  Vorig jaar tik-
ten we net de 500 deelnemers aan en momenteel naderen we 
reeds de 600 inschrijvingen.  Vooral het aantal deelnemers aan 
de 1/4 triathlon is grandioos te noemen. Hiervoor hebben zich 
al meer dan 300 deelnemers aangemeld. Dit zal een sensationele 
zwemstart opleveren in de Mark bij Roeivereniging Breda. De 
1/4 triathlon (1 km-40 km-10 km) start om 12.00 uur. 
De 1/2 triathlon start als eerste om 10.00 uur.  Dit zijn de man-
nen  van de lange adem (2,5 km-80 km-20 km). Voor deze af-
stand hebben zich reeds meer dan 100 atleten gemeld.
De kortste afstand, de 1/8 triathlon (0,5 km-20 km-5 km), start 
om 10.15 uur. Ook hier verwachten we een recordaantal in-
schrijvingen.  Voor deze kortste afstand worden bij de Triathlon 
Vereniging Breda 12 deelnemers uit de omgeving zonder tria-
thlonervaring in 10 weken klaargestoomd om deze afstand tot 
een goed einde te volbrengen. Deze opstartgroep kan uw aan-
moedigingen goed gebruiken.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor de deelnemers uit de ge-
meente Drimmelen. Om te beginnen de man van de lange adem 
uit Hooge Zwaluwe, Jan Peter Simons. Hij heeft meer dan 20 
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hele Iron Man triathlons volbracht en heeft zich ingeschreven 
voor de 1/2 triathlon. Op de 1/4 triathlon nemen  Toin Bastiaan-
sen, Marck den Breejen, Richard Groenenberg en Robin Knook, 
allen uit Terheijden, graag uw aanmoedigingen in ontvangst. En 
voor Bregje Holthaus, de enige deelneemster uit Wagenberg, 
kan de hele Wagenbergse bevolking zich langs de Hoevenseweg 
scharen om haar aan te moedigen. Bij de 1/8 triathlon kunnen 
we Marjolein Dukker, Frank de Haan,  Dennis van Ommen,  Sy-
lvia Hekstra, Anjo Meeuwissen (allen  Terheijden), Connie en 
Davey Lakeman ( H. Zwaluwe) en Marc en Peter de Peijper en 
Menno Raas (Made) naar de finish juichen. 
Als jij je ook nog als deelnemer bij dit lijstje wil voegen, ga dan 
naar de website van  Triathlon  Vereniging Breda (www.tvbreda.
nl/terheijden) en schrijf je in. Doe dit voor 29 mei, want daarna 
sluit de inschrijving.  
Maar ook als toeschouwer of supporter kun je jouw favorieten 
aan komen moedigen ter hoogte van Roeivereniging Breda, Café 
Ons Thuis of elders op het parcours.
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, die ons willen on-
dersteunen door op een loop- of fietspost te staan en zo bij 
te dragen aan de veiligheid voor toeschouwers en deelnemers.                                                                                     
Met een mailtje naar gdepeijper@gmail.com kunnen we samen 
een geschikte plaats zoeken waar je mee kunt helpen om van 
deze wedstrijd weer een groot succes te maken.
Stichting Triathlon Evenementen Midden & West Brabant

KIP KAKELKOEK

Op een regenachtige middag in de voorjaarsvakantie zijn we met 
onze kleinzoon van 3 jaar naar een voorstelling van Poppenthe-

ater “Appel Moes” geweest in 
het knusse Gastenverblijf Mun-
nickenheide in  Terheijden.
Op de banken lagen leuke 
boekjes klaar; de kinderen 
hoefden zich niet te vervelen 
tot de voorstelling begon.
Toen iedereen er was,  ging 
poppenspeelster Renée op 
zoek naar Kip Kakelkoek. Ze 
vroeg of de kinderen wilden 
helpen door hard te roepen en 
ja hoor: heel zachtjes was er 
een kippengeluidje te horen.
Kip Kakelkoek was weggekro-
pen omdat ze zich niet lek-

ker voelde, ze had erge buik-
pijn…… Wat was er aan de 
hand?? Kip Kakelkoek moest 
een ei leggen! En niet één, twee 
eieren maar liefst! Voorzichtig 
werden de eieren op een warm 
plekje gelegd en even later… 

krrrak… krrrak… kropen er kuikentjes uit.  
De kinderen zaten ademloos te kijken en te luisteren. 
Terwijl Kip Kakelkoek en haar kindjes na afloop lekker uitrust-
ten, werd er een toepasselijk liedje gezongen. Daarna mochten 
de kinderen haar nog goed bekijken en aaien en tot slot kreeg 
iedereen drinken en een koekje. Het was een erg leuke middag 
voor jong en oud!
Een enthousiaste oma. 

LIJST HARRY BAKKER ZET ZICH IN VOOR..

Openingstijden zwembaden
Enige tijd geleden heeft Lijst Harry Bakker een motie ingediend 
wat betreft de openingstijden van de zwembaden. De meerder-
heid van de zwembadgebruikers had te kennen gegeven dat het 
toch wel zeer prettig zou zijn dat het zwembad met mooi weer 
eerder open gaat (voor eind april) en ook eventueel langer open 
blijft in september.  Vorig jaar hebben we de toezegging gehad 
dat het bij mooi weer een week langer open zou blijven. Maar 
helaas waren de weergoden ons niet goed gezind. Nu is de week 
van 25 april erbij getrokken. Het zwembad is open gegaan om-
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dat het ook in onze regio meivakantie was. Lijst Harry Bakker is 
erg blij dat wethouder Stoop zich hier hard voor heeft gemaakt 
en dat het ons dus gelukt is.
Bewegingsles in het water voor basisscholen in onze 
dorpen
Ook hebt u waarschijnlijk in BN de Stem gelezen dat Lijst Harry 
Bakker vragen heeft gesteld om, als pilot, een extra bewegings-
les in het water aan te bieden. Landelijk speelt de discussie of 
er niet structureel een derde gymles bij moet komen.  Wat zou 
het mooi zijn als de gemeente Drimmelen dit al aan zou kunnen 
bieden en de koploper in deze gehele discussie is. Wat is uw 
mening daarover? Wij horen het graag.
Eigen bijdrage WMO
Ook houden we de mensen die zorg nodig hebben in de gaten. 
Lijst Harry Bakker heeft ervoor gezorgd dat we deze zorgtaak 
zacht hebben laten landen, dat er een goede overgang was van 
het Rijk naar de gemeenten. Nu moeten we blijven volgen of het 
goed blijft gaan. Na verschillende signalen, vragen en contacten 
uit het werkveld te hebben ontvangen hebben wij daar vragen 
over gesteld aan het college. Want het kan toch niet zo zijn dat, 
nu de zorg anders ingedeeld is, de inwoners van onze gemeente 
nu 2 x een eigen bijdrage moeten betalen? We zullen nog op 
de antwoorden moeten wachten, maar graag willen we u laten 
weten dat we daar mee bezig zijn.
Mantelzorgwaardering
Donderdag 21 april jl. hadden we weer de maandelijkse raads-
vergadering. Dit keer stond de waardering voor de mantelzor-
gers op het programma. Lijst Harry Bakker heeft al meerdere 
keren aangegeven dat we geld van de zorg bij de zorg willen 
houden. Dus ook het geld wat we begroot hebben voor de 
mantelzorgwaardering moet bij deze mensen terecht komen. 
Daarom stelden wij voor dat dit bedrag verhoogd wordt. Lijst 

Harry Bakker wil dit graag naar 
€ 150,- brengen (was € 100,-
). Deze doelgroep heeft het 
zo hard nodig! De gemoede-
ren liepen hoog op en bij de 
stemming bleek dat het gelijk 
was. Dan is het zo, dat we de 
volgende raadsvergadering op-

nieuw gaan stemmen  om het bedrag te verhogen naar € 150,-! 
Zo ziet u maar,  allerlei zaken los van de politieke agenda pakken 
we op naar aanleiding van de input, die we van jullie als inwoners 
van onze gemeente krijgen.  Daar zijn we ontzettend blij mee. 
Jullie hebben ons gekozen, dus wij zijn er voor jullie!
Groetjes, Femke Selders, Lijst Harry Bakker

ZONNEBLOEM  TERHEIJDEN BESTAAT 30 
JAAR

Op 26 april 2016 vierden wij het 30-ja-
rig bestaan van onze Zonnebloemafdeling. 
Dit feit mochten wij niet zomaar voorbij 
laten gaan. Het is toch heel wat dat al 
30 jaar lang mensen worden bezocht en 
mee uit genomen worden door vrijwil-
ligers. Dus organiseerden wij voor deze 
dag iets geheel anders. We gingen uit eten.  
Wij gingen die dag met onze gasten naar 
Huize Raffy in Breda waar we werden ver-

welkomd met een drankje.  Toen iedereen een plaatsje gevonden 
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EN  TOEN GEBEURDE......
had werd er een warme maaltijd geserveerd die iedereen zich 
goed liet smaken. Na het eten verhuisden we naar de grote zaal. 
Daar was het intussen al aardig bezet door de bewoners van 
Huize Raffy.  Het was zelfs zo druk dat er heel veel stoelen 
moesten worden bijgehaald voordat iedereen een plaatsje had. 
We kregen een optreden van het  Traais Smartlappenkoor dat al 
klaar stond op het podium.

Al snel zongen de mensen mee met “Daar bij die molen” en 
“Waarom fluister ik je naam nog”. In de pauze ging het koor 
even iets drinken en kregen de gasten een drankje op hun plaats 
en er werd rondgegaan met 3 enorme schalen met snacks. Na 
afloop was er een dankwoord en bloemen van onze voorzitter 
Marius Buijs voor het Traais Smartlappenkoor, dat met hun op-
treden deze bijzondere dag nog feestelijker maakte.
Al met al werd het een aardig dagje uit voor onze gasten, waarbij 
dank voor het  Traais Smartlappenkoor, Huize Raffy, onze vrijwil-
ligers en chauffeurs die met z’n allen deze dag tot een succes 
konden maken.
Ria Meijvis (secretariaat Zonnebloem)

RIET RASENBERG  TERECHT IN DE 
BLOEMETJES GEZET

Het was even slikken voor het  Vlasselt-bestuur toen Riet aangaf 
dat zij wilde stoppen met het inpakken/stickeren van de boekjes.
Een rekensommetje leert ons dat Riet, uiteraard gehol-
pen door haar echtgenoot Piet, in de ruim 30 jaar een 
kleine 100.000 boekjes heeft ingepakt. Dit alleen al zou 
een goede reden kunnen zijn om Riet tot erelid te be-
noemen, ware het niet dat zij al erelid van de Vlasselt is. 
Riet, mede namens onze 1100 leden, hartelijk dank voor jouw 
inspanning “achter de schermen”. 

OMLEIDINGSWEG EN MAASROUTE 

Tijdens de aanleg van de Omleidingsweg (nu de Wagenbergse 
Baan genaamd) en de Maasroute A59, in 1984-1985,  ging ik af en 
toe in de weekenden met de fiets een kijkje nemen en vanaf de 
nieuwe rijbanen wat foto’s maken. Mijn toen nog jonge dochters 
vonden dat best spannend en gingen wel eens mee. “Hier rijden 
jullie later zelf met de auto.” 
De  A59 was toen nog de N59 en loopt vanuit Zeeland tot voor-
bij ‘s-Hertogenbosch, met een onderbreking aan weerskanten 
van Zevenbergen.  Vanaf 1969 tot begin jaren 80 eindigde deze 
weg vanuit Made bij  Wagenberg in de haakse “Tarzanbocht”, 
die minister Smit-Kroes in december 1983 was komen bekijken. 
Met de aansluiting naar rijksweg 16 werd kort daarna begonnen. 
Inmiddels werd ook gewerkt aan een nieuwe weg langs Ter-
heijden en Wagenberg om de dorpen te ontlasten van het 
doorgaande verkeer. Die nieuwe weg begon bij de brug over 
het Markkanaal om oostelijk langs Terheijden te gaan naar ge-
noemde Tarzanbocht in de Maasroute, waar een viaduct werd 
gebouwd (zie de foto).  Van daar lag er al een weg naar waar nu 
de rotonde ligt.

Op 1 november 1986 werd de nieuwe weg officieel geopend. 
De festiviteiten begonnen in  Terheijden en de Harmonie speel-
de de “Fietspadenmars”. Met enkele olifanten en leden van het 
Terheijdens Theater werd, op het nieuwe viaduct in de Maas-
route, de Omleidingsweg op ludieke wijze geopend door burge-
meester  Van Maasakkers.
Niet iedereen was er gelukkig mee. In  Terheijden hing een vlag 
halfstok en er vloog een reclamevliegtuigje met de tekst: “De 
blunderweg is open”; dit stond daarna in de krant. Jammer dat 
de  Wagenstraat zomaar was doorgesneden.
Een jaar later was de doortrekking van de Maasroute klaar. De 
Tarzanbocht was verdwenen en de zandwinput werd groter. 
Ook Zevenbergschen Hoek was verlost van veel doorgaand 
verkeer. In december 1987 kreeg burgemeester  Van Maasak-
kers wederom de eer om de officiële openingshandeling te ver-
richten, nu door een stuk vangrail vast te schroeven op Knoop-
punt Zonzeel.
De formele naam Omleidingsweg is op verzoek van VP/D66 in 
1998 gewijzigd in Wagenbergse Baan en voorzien van straat-
naambordjes. De aansluiting op de Brandestraat en de Wagen-
bergsestraat was al langer een kruispunt met verkeerslichten. 
Dat drukke punt werd in 2002 vervangen door een rotonde 
met vijf afslagen.
Dit krabbeltje is gebaseerd op krantenberichten uit die tijd. 
Johan van der Made.
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VAN  ALLES  WAT

RIVER  ZYDECO BAND
Artiest van de maand mei bij Omroep Drimmelen

Nabij de Biesbosch, het enige moe-
rasgebied in Nederland, ligt het dorp-
je Raamsdonk. De Raamsdonkse 
Swamp-Studio is de thuisbasis van de 
band.

De RZB bestaat uit 7 muzikanten en tijdens grotere evene-
menten of op verzoek wordt de band versterkt door de “Zy-
deco-singers” backing vocals. De band speelt met veel plezier 
op de meest uiteenlopende muziekevenementen, in het Jazz-, 
Blues-, Countrycircuit, muziekcafés en verzorgt met regelmaat 
concerten in hun thuisbasis de Swamp-Studio.  Voor een alsmaar 
groeiend publiek verspreidt de band het “Zydekosis”-virus in 
Nederland en Europa.

Zydeco is een muziekvorm die ontstond in het begin van de 20e 
eeuw onder de Creoolse bevolking van Zuid-West Louisiana 
in Amerika, onder invloed van de Frans sprekende Cajuns. De 
muziek is sterk gesyncopeerd en meestal in up tempo, en wordt 
gedomineerd door de accordeon, ritmisch ondersteund door 
drums, wasbord (frottoir), basgitaar, elektrische en akoestische 
gitaar, en saxofoon. De muzieksoort ontstond als een samen-
smelting van traditionele Cajunmuziek met Afrikaans-Ameri-
kaanse tradities, welke ook de basis waren van de R&B en de 
Blues.
De eerste opnames zijn bekend uit 1928 (Amade Ardoin). Mid-
den jaren vijftig werd de muziek breder bekend gemaakt door 
Clifton Chenier (King of Zydeco) en b.v. Boozoo Chavis. Vanaf 
de jaren ’90 wordt de muziek wereldwijd verspreid door jon-
ge Louisiana Zydeco muzikanten. Steeds meer Europese bands 
spelen de Zydeco roots-muziek met een hedendaagse sound,  
zo ook de River Zydeco Band.
Direct na het eerste concert van de River Zydeco Band in 1992 
besloot een aantal muziekvrienden het eerste Internationale 
Cajun en Zydeco Festival te organiseren in Raamsdonksveer. 
Vanaf 1993 is het festival gegroeid tot een van de meest toon-
aangevende festivals van dit muziekgenre in Europa. Ieder jaar in 
mei wordt Raamsdonksveer omgedoopt tot ZydecoZity.  Met 
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medewerking van een 100tal vrijwilligers ontstaat op 27, 28 en 
29 mei in ZydecoZity een smaakvol Louisiana-decor, waar ie-
dereen zich direct thuis voelt.
Tijdens dit 3-daagse swingende en dampende muziekspektakel 
voelt de River Zydeco Band zich gastheer en speelt samen met 
nationale en Internationale bands, “They love it”.
Deze maand is de groep River Zydeco Band de artiest van de 
maand bij Omroep Drimmelen. Meer informatie over River Zy-
deco Band kunt u vinden via de website www.riverzydeco.com.  

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen 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 2

Vorig jaar vond voor het eerst 
de Terheijdense Paardendag 
plaats.  Vanwege het grote suc-
ces 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: kinderactiviteiten, mee-
rijden op een paardenkar, diverse demonstraties, een mini-mara-
thon, lentefair, recreatierit voor ruiters en aanspanningen en een 
authentieke rit door de dorpen van een delegatie van de Bra-
bantse Aanspanning.  Wij waren 2 dagen van de partij om voor u 
verslag te doen van dit evenement. Een impressie van de eerste 
dag zag u al eerder.  Vanaf deze week volgt een impressie van de 
tweede dag met daarin de mooie buitenritten en demonstraties.
Gemeente Actueel
Karly Tànczos, communicatieadviseur van de gemeente Drim-
melen, vertelt over wat er deze maand actueel is bij de gemeen-
te. Zij zal onder meer wat vertellen over de windmolens en 
over de opinieronde die in mei plaatsvindt over het vluchtelin-
genvraagstuk. Daarna komt wethouder Jan Willem Stoop ons 
bijpraten over onder meer het centrumplan Made en de open-
bare ruimte.
Koningsdag 2016
Het was koud met ook nog eens flinke buien op Koningsdag. De 
opkomst in de verschillende kernen viel dan ook wat tegen, ook 
al was een aantal activiteiten naar binnen verplaatst.  Toch was 
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het weer gezellig voor de mensen en vooral de kinderen die dit 
jaarlijkse feest meevierden. Een sfeerimpressie van Koningsdag 
in onze gemeente is te zien in onze uitzending.
Oldtimer Weekend

Op 16 en 17 april vond het 10e TOV Oldtimerweekend plaats 
in  Terheijden. Op de zaterdag werd gestart met een toertocht 
voor de tractoren. Daarna onder meer de trek de trekker-wed-
strijd, waarin clubs of teams konden bewijzen wie de sterkste 
club is van Terheijden en omstreken. Op zondag waren de old-

timers te bezichtigen. Natuurlijk was er ook weer een groot 
aantal activiteiten en bezienswaardigheden op het terrein aan 
de Munnikenhof.  We zager er zelfs een boer ouderwets ploegen 
met paard en het was-vrouwtje was ook van de partij. Een im-
pressie van dit geslaagde evenement ziet u nu in onze uitzending. 

HEEL DRIMMELEN  AAN DE 
ZONNEBOILER??

Regelmatig organiseert de Coöperatie 
Duurzaam Drimmelen een zogenaamd 
4D-café. Een bijeenkomst met informatie 

over alles wat met duurzaamheid te maken heeft en de moge-
lijkheid voor leden en niet-leden om elkaar te ontmoeten.
Op 24 mei gaat het 4D-café over zonne-energie. U hoort on-
der andere meer over de derde ronde zonnepanelen en over 
zonneboilers.  Verder hoopt Duurzaam Drimmelen via deze 
avond ook vrijwilligers te vinden voor de activiteiten van haar 
werkgroepen.  Vrijwilligers zijn nodig voor het mee helpen uit-
werken van o.a. de projecten Zonneboilers en  Zon op Ander 
Dak. 
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1)  Stand van zaken Coöperatie Duurzaam Drimmelen: Lopen-
de projecten zijn o.a. windenergie, woningisolatie en energiere-
ductie. Ook duurzame voeding 
is een belangrijk onderwerp.  
Waar zijn nog vrijwilligers voor 
nodig? 
2) Derde ronde zonnepanelen:  
Wat is er tot nu toe bereikt?
3) Zonneboilers. De volgende 
vragen worden beantwoord:  

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

NIEUWE OPENINGSTIJDEN!
Sinds woensdag 4 mei 2016 bent u weer van harte welkom 

tijdens de middaguren! Onze vernieuwde openingstijden zijn:

Woensdag t/m vrijdag 12.00 tot 21.30 uur. 
Lunch van 12.00 tot 14.30 uur, diner vanaf 17.00 uur

Zaterdag 14.00 tot 21.30 uur. Geen lunch (snack en 
koffiekaart tijdens de middag), diner vanaf 17.00 uur.

Zondag 12.00 tot 21.30 uur.
Lunch van 12.00 tot 16.00 uur, diner vanaf 17.00 uur.

Dit zijn de openingstijden van onze keuken. Uiteraard bent u zo vrij 
om zo lang te blijven genieten in ons restaurant als u zelf wenst.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN!
Sinds woensdag 4 mei 2016 bent u weer van harte welkom 

tijdens de middaguren! Onze vernieuwde openingstijden zijn:
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Wat is een zonneboiler precies?  Voor zonneboilers is dit jaar 
subsidie beschikbaar.  Wat houdt deze subsidie in? Wanneer 
komt u in aanmerking voor subsidie?  Voor welke huishoudens 
zijn zonneboilers geschikt?  Wat is het kostenplaatje en welk 
rendement levert dit dan op? 
Als er voldoende interesse is, gaan we dit collectief regelen.
4) Zon op Ander Dak: Een onderwerp dat hierbij aan de orde 
komt is de postcode-roos. Die bepaalt in welk gebied gebruik 
kan worden gemaakt van zonnepanelen op een ander dak, als 
uw eigen dak daar niet geschikt voor is. Ook los van de  postco-
de-roos zijn er mogelijkheden voor zon op ander dak. Hiervoor 
wordt een basisplan van aanpak geschetst. Om dit verder uit te 
werken is veel kennis nodig: financieel, juridisch, welke regelin-
gen zijn er….  Duurzaam Drimmelen zoekt extra vrijwilligers 
die deze kennis kunnen inbrengen.
5) Komt er een vierde ronde zonnepanelen? Ook dit dient 
nader uitgewerkt te worden. De ontwikkelingen gaan immers 
steeds sneller.
Meer dan genoeg dus om een avond mee te vullen. Na het pro-
gramma is er natuurlijk ruimschoots de gelegenheid om na te 
praten. De eerste contacten met nieuwe vrijwilligers kunnen 
dan ook worden gelegd.
U bent van harte welkom op dinsdag 24 mei in ’t Trefpunt, Raad-
huisplein 1 in Made. Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur.

FOTO VAN DE MAAND

Foto van de maand mei van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is  Anja van der Veeke.

RESTAURATIE  MOLEN DE  AREND 
Maar de winkel blijft open!

De wieken van molen De  Arend zul-
len de komende maanden niet draaien. 
Het ingewikkelde “Engels kruiwerk” 
achter de wieken is verwijderd. Daar-
door kan de kap van de molen niet 
gedraaid worden om de wieken in de 
wind te zetten. De molen staat dus in 

de ruststand tot het moment dat het kruiwerk weer terugge-
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plaatst is. De verwachting is dat dit begin juni 2016 gaat plaats-
vinden. In de tussentijd zal er ook gestart worden met het ver-
nieuwen van het voegwerk van de muren. Hiertoe zal de molen 
in de komende weken in de steigers gezet worden. Daarna zal 
de molen nog geschilderd worden.  Als dit allemaal klaar is, dan 
is de molen De Arend weer geheel toekomstbestendig en kan 
hij qua techniek weer generaties mee. In de molen zelf is het 
grote bovenwiel met kammen geheel gerestaureerd. Dit wiel 
van 1,5 meter doorsnee was te zien op de  West-Brabantse 
Molendag van 20 maart jl., maar zal voor de rest van de tijd in 
al zijn schoonheid voor vreemde ogen verborgen blijven. De 
West-Brabantse Molendag was een leuke dag voor iedere be-
zoeker. Jong en oud heeft de tocht, over ingesleten smalle trap-
treden, naar boven gewaagd en genoten van de oude slimme 
technieken om de molen te laten draaien. Natuurlijk naast het 
mooie uitzicht over het dorp  Terheijden en omstreken. De res-
tauratie kon gestart worden dankzij subsidies van het rijk en 
de provincie. De gemeente Drimmelen heeft bij de overdracht 
van de molen aan de Stichting financieel gezorgd dat de molen 
nog een tijd normaal onderhouden kan worden. Maar aan alles 
komt een einde. De komende jaren zal de Stichting Molen De 
Arend veel acties gaan ondernemen om het kostbare onder-
houd aan de molen zelf te financieren. U kunt nu al donateur/

vriend worden van de molen De Arend.  Alleen met de steun 
van de inwoners van Terheijden en omstreken kan de molen blij-
ven draaien en als erfgoed voor onze kinderen en kleinkinderen 
blijven bestaan. U kunt dit doen via een vriendenkaart die u bij 
de molenwinkel kunt krijgen of u aanmelden via onze website 
www.stichtingmolendearend.nl.
Vanwege de restauratiewerkzaamheden zal de molen De Arend 
niet deelnemen aan de Molendagen van 14 en 15 mei 2016. 
De molenwinkel blijft gedurende de restauratiewerkzaamheden 
gewoon open en bereikbaar.
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KERKEN

ANTONIUS  ABT GENOMINEERD VOOR 
GASTVRIJHEIDSZORG  AWARDS 

Tien verzorgings- en verpleeghuizen, 
vijf ziekenhuizen en vijf GGZ-instellin-
gen zijn genomineerd voor de Gast-
vrijheidzorg Awards 2016. Een des-
kundige jury onder leiding van Jenneke 

van  Veen heeft deze toppresteerders in de categorieën Verple-
ging & Verzorging, Ziekenhuizen en GGZ zorgvuldig beoordeeld 
en de winnaars geselecteerd die op 8 juni tijdens een feestelijk 
Awardsdiner bekend worden gemaakt.
Ongeveer 150 zorginstellingen hebben in 2016 deelgenomen 
aan de ingrijpend vernieuwde audit van Gastvrijheidzorg met 
Sterren. Een opvallende tendens is dat steeds meer zorginstel-
lingen het auditsysteem gaan gebruiken als intern hulpmiddel 
om de gastvrijheidzorg te verbeteren. Zo kozen dit jaar ruim 40 
instellingen voor een nulmeting, waarbij de volledige audit door-
lopen wordt maar de zorginstelling de resultaten alleen intern 
gebruikt.
Ongeveer 110 zorginstellingen kozen er voor dit jaar publieke-
lijk mee te dingen naar de Gastvrijheidzorg Awards. 
Waarderingssysteem
Gastvrijheidzorg met Sterren is een waarderingssysteem voor 
de kwaliteit van de gastvrijheidzorg in zorginstellingen. De waar-
dering komt tot stand via interne beoordelingen van manage-
ment, cliëntenraad, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en fami-
lieleden en daarnaast via twee bezoeken door externe auditeurs, 
waarvan één bezoek als mystery guest. Gastvrijheidaspecten die 
worden beoordeeld zijn onder meer ambiance, bejegening, be-
leid, eten & drinken, faciliteiten en klantvriendelijkheid.
Uitreiking Gastvrijheidzorg Awards 2016
De Gastvrijheidzorg Awards worden door juryvoorzitter Jen-
neke van Veen, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg, uitgereikt tijdens het Awardsdiner van 
Gastvrijheidzorg met Sterren, dat op 8 juni plaatsvindt in Hotel 
Okura in Amsterdam. Daar vindt bovendien de uitreiking van 
het eerste exemplaar van de Sterrengids plaats aan Erik Gerrit-
sen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van Gastvrijheidzorg met Sterren zijn LOC 
Zeggenschap in zorg, Gastronomisch Gilde en B+B Vakmedia-
net, uitgever van onder meer Gastvrije Zorg, Zorginstellingen, 
Boardroom Zorg en Kwaliteit en veiligheid in Zorg (KiZ). Het 
project wordt mede mogelijk gemaakt door de partners Bidvest 
Deli XL, Distrivers, FrieslandCampina, Unilever Food Solutions, 
Verscentrum.

PEUTER-KLEUTERKERKVIERING
 

Evenals voorgaande jaren is er op 1e Pinksterdag (15 mei) 
om 11.00 uur in de Gummaruskerk te Wagenberg een viering 
voor peuters en kleuters, ouders en familie.

We vieren weer zoals je gewend 
bent met muziek, gebedjes, een 
verhaaltje en wat beweging. Dit 
jaar maken we een dansje over het 
vuur van de hemel. Zouden we ook 
vlammetjes van vuur op onze hoof-
den krijgen? Na afloop nog even ge-
zellig napraten.  Tot 1e Pinksterdag.
Werkgroep Peuterkleuterkerk.
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GEMEENTE

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 14 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Pinksteren. Extra Collecte Ned. Missionarissen.  Voorganger: 
Pastoraal werker H. Geppaart. Koor: Dames- Herenkoor o.l.v. 
Dhr. J. van Opdorp.
Maandag 16 mei, 2e Pinksterdag. GEEN VIERING in  Ver-
zorgingshuis  Antonius Abt. .
Zaterdag 21 mei  19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Mevr. A. Schoenmakers. Koor: Dames- Herenkoor.
Maandag 23 mei 10.30 uur: Mariaviering. Woord- en Com-
munieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. 
K. Karremans.  

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Nieuwe losloopgebieden voor honden
De gemeente is gestart met de uitvoering van het vernieuwde 
hondenbeleid. Op sommige plaatsen in de dorpen komen extra 
poepbakken. In  Terheijden (langs de Markdijk van de Liedeker-
kestraat tot aan het begin van de Markkant) en in Wagenberg 
(het terrein achter De Vlasselt) zijn al hondenlosloopgebieden 
ingericht. Nog in te richten in Terheijden is het losloopgebied 
aan de Ganzenweel, de grasstrook tussen het wandel/fietspad 
met bomenrij en waterloop. Alle in 2015 geregistreerde hon-
denbezitters hebben een brief ontvangen met een folder, die 
ook op www.drimmelen.nl staat. 
De regels heeft de gemeente niet veranderd. Hondenbezitters 
zijn verplicht hondenpoep op te ruimen binnen de bebouwde 
kom, ook in hondenlosloopgebieden. Aanlijnen van de hond in 
de bebouwde kom moet ook, behalve in de losloopgebieden. 
Buiten de bebouwde kom hoef je de hondenpoep niet op te 
ruimen en mag de hond los. Natuurlijk alleen als dat veilig kan 
en met respect voor de omgeving. 
Wekelijkse inzameling GFT
De wekelijkse inzameling van het Groente Fruit en Tuin-afval (de 
groene container) is gestart. Dit geldt niet voor de woningen in 
het buitengebied, hiervoor blijft de inzameling op afroep in de 
even weken op dinsdag van kracht!
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Zeggelaan 2 (4844 SH) (W-2016-0156): Het uitbrei-
den van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Dorpsstraat 56 (4845 CG) (W-2016-0131): Het 
wijzigen van het bankenplan in de Gummaruskerk.
Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij toestemming hebben gegeven tot het opheffen van het 
éénrichtingsverkeer van de Wagenbergse Baan, Wagenberg voor 
werkverkeer wegens werkzaamheden door Dura Vermeer en 
Gasunie in de periode tot en met 24 juni 2016 en 1 augustus tot 
en met 28 oktober 2016 of zoveel korter of langer dan nodig is;

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

vanaf 1,75%
10 jaar rentevast

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

Hypotheekrente 

 

GEZOCHT:  
Turks sprekende 

Terheijdenaar e.o. om 
het spreken mee te 
oefenen. Ik wil je 

eventueel ook helpen 
met het verbeteren van 

de Nederlandse taal.  
Tel. 076-5933587 

  

 

 

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

4 mei Dodenherdenking 
Foto’s: Gerard van Vugt



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: 25-05-2016
                     Wagenberg           Groen: elke week/Grijs: 27-05-2016
Ophalen oud papier  14-05-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 01-06-2016     
     Wagenberg: 03-06-2016

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 18-05-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 18-05-16 (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 

 
 
 
 

 


