Deze week in
Modern Zevenbergen
18 september
Turist bij Cine7

K&C ROUTE GROOTSTE EVENEMENT IN DE GEMEENTE

Twee weekenden barstensvol
kunst- en cultuurbeleving

Lees verder op pagina 8

Klassiek Moerdijk
presenteert…Ophelia
De exposanten in Villa Waterloo vlnr: Frank Dierks, Stef de Ridder, Henk de Graaf en Nicole van Wel

door Marijke Venghaus
Met weer zeven locaties meer dan vorig jaar
is de Kunst en Cultuur Route nog steeds groeiende. Waren het er vorig jaar 29, nu kan de liefhebber op 36 locaties in de gemeente Moerdijk
het werk van in totaal tachtig kunstenaars bewonderen. De groei zit hem ook in het gegeven
dat de jaarlijks samenvallende kunstroute en
Open Monumentendag voor het eerst aan elkaar gelinkt zijn. En daarmee is de K&C route
het grootste culturele evenement van de gemeente Moerdijk.
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Twee belangrijke feiten zijn vermeldenswaard:
In de eerste plaats bestaat de route tien jaar.
Vandaar dat er ook tussen de twee weekenden
in verschillende activiteiten zijn gepland. Ten
tweede: de werkgroep Kunst & Cultuur Route
is genomineerd voor de kunst- en cultuurprijs
2015. De prijs wordt uitgereikt op 19 september
op Fort Sabina in Heijningen.
Coördinator van de werkgroep Kunst & Cultuur
Route, Inge van Rijsbergen, licht toe: “De gemeente Moerdijk heeft best veel monumenten.
Wij hebben met enkele leden van onze werkgroep, samen met mensen van de gemeente,
het comité Open Monumenten Moerdijk opgericht met als doel samenwerking.” Dat heeft ge-

resulteerd in het feit dat niet alleen monumenten zijn opengesteld, maar dat daar nu ook werk
van kunstenaars geëxposeerd wordt. “Zoals ieder jaar zijn we in februari al begonnen met de
voorbereidingen. Locaties zoeken en bezoeken,
kunstenaars aanschrijven, verzorgen van de publiciteit, het samenstellen van het programmaboekje, alles bij elkaar een hele klus. Zeker nu
we ook nadrukkelijk de open monumenten erbij
betrokken hebben.”
Van de 36 locaties van de K&C route zijn er 22
een monument. Zo is voor het eerst een van
de markantste gebouwen van Zevenbergen,
Villa Waterloo, op deze dag voor het publiek
geopend. Villa Waterloo, beter bekend als
het oude gemeentehuis, net voor de spoorwegovergang naar de Hazeldonkse Zandweg,
was ooit het statige woonhuis van Adriaan de
Bruijn, directeur van de eerste suikerfabriek in
Zevenbergen. Na particuliere bewoning door
een aantal lokale notabelen, werd in het pand
een meisjespensionaat gevestigd en kreeg het
gebouw de raadselachtige naam Villa Waterloo.
Verder deed het pand onder meer dienst als gemeentehuis en was het Streekarchief er jaren in
gevestigd. Nu kan men de verschillende ruimtes
afhuren voor lezingen, cursussen, symposia en
dergelijke.
Lees verder op pagina 5

Column
Stralen
Ik wilde het eens met u hebben over het werkwoord stralen. Ik vind namelijk dat dit woord tegenwoordige te pas
en te onpas wordt gebruikt. En dan bedoel ik dus misbruikt..
Kijk, röntgenstralen, aardstralen, waterstralen, donderstralen, straalmotoren, straaljagers, ingestraald water van Jomanda, dat snap ik allemaal wel. Hoewel, dat laatste….nou ja, laat
maar.
Je kunt ook ’s morgens opstaan, het gordijn opentrekken en constateren dat er reeds een
stralende zon aan de azuurblauwe hemel staat (kán, meestal niet natuurlijk, meestal is het
grijs). We weten allemaal dat de zon kán stralen. Hete zonnestralen die je huid mooi bruinen
of zodanig verpesten dat een heel leger dermatologen daar riant van kunnen leven.
Maar neem nou die tv-reclames. Vooral die van wasmiddelen bijvoorbeeld. Ik weet niet
waarom, maar dat zijn van oudsher de slechtste en meest leugenachtige reclameboodschappen die je je huiskamer ingeslingerd krijgt. Wat is nou een stralende was? Bestaat toch niet!
Gut Koos, kijk nou eens wat je onderbroek daar mooi ligt te stralen. Heb ik net gewassen.
Nee, nee, niet aantrekken, gewoon even lekker laten stralen. Misschien lijst ik hem wel in.
Heerlijk, wat een lust voor het oog. Ik zei toch: niet aantrekken Joop! Ja hoor, toch doen hè
Joop. Kan je nou niet even gewoon in je blote kont blijven lopen, zodat ik kan genieten van
dat pas gewassen, stralende ondergoed? Nou is het in ene gewoon weer een lubberige zak
met een grauwsluier. Heel het stralende eﬀect naar de gallemiezen. Flauwekul toch. Een was
is schoon, bont als die bont moet zijn en wit als die wit moet zijn. Ruikt desnoods lekker.
Maar stralen?
Of een stralende huid. Heb je wel eens een huid zien stralen? Nou ik niet. Je hebt een babyhuidje, een strakke huid, een zachte huid, een donzig perzikhuidje. Of – wat in mijn omgeving met het klimmen der jaren vaker voorkomt – een vettige huid, een droge huid, een
rimpelige huid, een met levervlekken bezaaide huid, ja zelfs een perkamenten huid. Maar
een stralende huid, dankzij die fantastische, vochtinbrengende dag- of nachtcrême, emulsie,
gel, spray of wat voor smurrie dan ook? Ga nou toch weg. Een huid kan slechts geschaard
worden onder een van bovengenoemde categorieën. Een stralende huid? Moet je omgeving
zeker constant met een zonnebril op lopen!
Kom ik vanzelf op een stralende lach of glimlach. O.k. kan ik me nog iets bij voorstellen. Gerard Joling bijvoorbeeld met zijn blauw-wit gebleekte bek met tanden. Ja, dat zou je eventueel een soort van stralen kunnen noemen. Daar springen de vonken inderdaad van af. Meer
stralen dan oprecht lachen eigenlijk.
En toch, en toch…Als ik eraan denk dat mijn dochter deze week trouwt, voel ik van oor tot
oor een grijns opkomen. M’n gezicht glijdt uit, ik knijp mijn ogen een beetje toe, zie alles helderder, vind iedereen aardig en lief. Als dat al stralen wordt genoemd, weet ik zeker dat ik
straks, op het moment suprême, sta te stralen als een kerncentrale.

Colofon
MODERN ZEVENBERGEN is een informatieblad voor inwoners van Zevenbergen en
wordt wekelijks gratis thuisbezorgd.
AANLEVEREN TEKST
Het aanleveren van tekst en foto’s kan wekelijks tot en met donderdag 24.00 uur.
De redactie is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van door derden aangeleverde
tekst. Aanleveren tekst via:
info@modernzevenbergen.nl
AANLEVEREN ADVERTENTIES
Het aanleveren van advertenties voor
de e.v. uitgave is mogelijk tot uiterlijk donderdag 24.00 uur, via email: info@modernzevenbergen.nl.
BLADMANAGER/ ADVERTENTIEWERVING
Mariska van de Sanden
T 06-30924082
E mariska@modernzevenbergen.nl
BACKOFFICE
Judith Roosendaal
T 0168-331121
info@modernzevenbergen.nl
VORMGEVING
Jeroen Lips
UITGAVE
Drukkerij Boekhoven-Perfekt
Belder 38, 4707 RK Roosendaal
Postbus 180, 4760 AD Zevenbergen
Telefoon 0168-323530
MZ NIET ONTVANGEN?
Mocht u geen MZ hebben ontvangen om
welke reden dan ook, dan is deze te verkrijgen bij De Wereldwinkel, Boerenbond, 3
Musketiers, Gemeentehuis, Schoone
Woonwensen en bij De Borgh.
KLACHTEN?
Klachten over bezorging kunt u doormailen
of bellen naar:
info@modernzevenbergen.nl
Telefoon 0168 - 33 11 21
Volg ons op facebook!

IJzersterk
in drukwerk
Belder 38, 4704 RK Roosendaal
0168 32 35 30 • info@boekhoven-perfekt.nl
Groenstraat 16, 4841 BD Prinsenbeek
076 541 70 71 • info@modernprinsenbeek.nl

www.boekhoven-perfekt.nl
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kerkdiensten
Geloofsgemeenschap
H. BARTHOLOMEUS

Hervormde Kerk
Gemeente Zevenbergen

MARKT 19A, 4761 CE ZEVENBERGEN
Tel. 0168-323567
www.immanuel-parochie.eu
Email: pkmidden@immanuel-parochie.eu

Tijdens alle diensten is er crèche en
kindernevendienst.

Zondag 13 september om 10.30 uur
Oecumenische start viering. Voorgangers: Pastor
Piet de Meijer, Dominee Buijs en Dominee Barendrecht. Met orgel en samenzang. Kindernevendienst. Bloemengroet.
Aankondiging huwelijk: Op 25 sept.treden in het
huwelijk Jasper Verhoeven en Kelly Bakelman &
Luc Kickken en Geerte v.d. Zee
Misintenties:
Eerw. Heer v. Poppel
Voor levende en overl. fam. Kallenberg-Mientjes
Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem Fam. v. Fessem de Graaf Corrie OosterlingHalee Henk Oosterling Maria Hoek-Grevendonk
Augustinus Grevendonk Pierre Grevendonk Victor Mertens Tonny Broere w.v. Jan de Gouw Ouders Christoffel v. Dorst en Elisabeth Franken Lucia
de Jong e.v. Arnoldus v. Dorst Voor de overledenen van De Zonnebloem afd Zevenbergen en Langeweg Ouders van der Sanden-Raaymakers
(verjaardag) Ouders Smits-Luyten

Oproep ziekenbezoekgroep

H.BARTHOLOMEUS
Vanuit de geloofsgemeenschap H. Bartholomeus
te Zevenbergen verzorgt de ziekenbezoekgroep
regelmatig bezoekjes aan onze zieken. Het is echter moeilijk om iedereen, die daarvoor in aanmerking komt, te traceren. Vandaar deze oproep.
Kent u iemand die ziek is en ’n bezoekje vanuit
onze werkgroep op prijs zou stellen, of kent u iemand, die in het ziekenhuis verblijft of binnenkort
daar wordt opgenomen en ’n bezoekje van onze
eerstaanspreekbare pastor op prijs stelt.
Wilt u dit dan melden bij onze
Koosje Leijs, tel nr. 327181

Zondag 13 september
09:30 uur Ds. Z. van Hijum
16:30 uur Ds. E.B. Buitendijk (Waddinxveen)

Gereformeerde kerk
Zevenbergen
Protestantse kerk Nederland
Stationstraat 2 Zevenbergen.
www.gereformeerdekerkzevenbergen.nl
Zondag 13 september 10.30 uur
Startdienst van de gezamenlijke kerken
in de R.K. Kerk- Bartholomeusparochie.
Voorgangers: Drs. P. de Meijer
Ds. E. Barendregt.
Ds. P.G. Buijs.
Voor deze gezamenlijke startdienst nodigen wij u
van harte uit.
Na de dienst ont-moeting in ' het Anker '

Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt Zevenbergen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zevenbergen
NoordhavenKerk, Noordhaven 2 in Zevenbergen
www.NoordhavenKerk.nl

Weekend
diensten
Huisartsenpost

Buiten kantooruren met spoed een huisarts nodig?
Hiervoor kunt u bellen met de huisartsenpost EttenLeur of huisartsenpost Roosendaal.
Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 5040444, Bredaseweg 171, 4872 LA Etten-Leur
De huisartsenpost Etten-Leur is bedoeld voor alle patiënten van de huisartsen uit Bosschenhoofd, EttenLeur, Hoeven, Oudenbosch, Rijsbergen, Rucphen,
Sprundel, St. Willebrord, Zegge, Zevenbergen, Zundert.
Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00 Gevestigd in het Poortgebouw van het Franciskusziekenhuis,
Boerhaavelaan 21, 4708 AE Roosendaal. De huisartsenpost Roosendaal is bedoeld voor alle patiënten van de
huisartsen uit Roosendaal, Oud-Gastel, Kruisland, Dinteloord, Willemstad, Fijnaart, Standdaarbuiten, Nispen,
Wouw en Heerle.
Een speciaal daartoe opgeleide dokterassistente
(triage-assistente) beantwoordt de telefoon.
• Zij vraagt in het kort naar uw klacht
• Zij vraagt naar uw persoonlijke gegevens (geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer en huisarts)
• Gebruikt u medicijnen? Zorg ervoor dat u de naam
van het medicijn, de sterkte en de dosering bij de
hand hebt.
Bel altijd eerst, het is niet de bedoeling om zonder afspraak binnen te lopen, want wij behandelen patiënten
op basis van spoed.
Bel voor levensbedreigende situaties 112.
Ieder contact (ook telefonisch) wordt in rekening gebracht. Alle telefoongesprekken worden opgenomen.
Neem bij een bezoek aan de huisartsenpost uw identiteitsbewijs mee.

Openingstijden BENU Apotheek
Zevenbergen (Centrum):

De apotheken zijn van maandag t/m vrijdag opne van
8.30-17.30 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor
spoedgevallen terecht bij Dienstapotheek Etten-Leur,
Bredaseweg 173 te Etten Leur, Telefoon: 076-5025650

HOOM Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg:

Voor cliënten in hun laatste levensfase die thuis willen
sterven. Ondersteuning voor zowel cliënt als hun
naasten. Lydia van Doremalen T 06-28121548

Dierenartsenpraktijk Tussen
Mark en Amer Praktijk
Zevenbergen

Kuringen 2a, 4761 VA Zevenbergen (tegenover het gemeentehuis), tel: 0168 – 324489 bgg gezelschapsdieren:
0162 – 690010, website: www.tussenmarkenamer.nl
Openingstijden apotheek: ma t/m vr: 08.00-17.00u ma, wo en vr: 18.00-19.00u. Consulten en behandelingen uitsluitend op afspraak. Voor spoedgevallen zijn wij
24 uur per dag stand-by.

Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o:
Carla van der Padt - Regio West-Brabant
06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772)
carla.vanderpadt@allerzorg.nl

Careyn Kraamzorg

Langendijk 75, unit 24 Amphia Ziekenhuis
4819 EV Breda. Telnr. 076-5951751
Email: h.vanderhorst@careynkraamzorg.nl
Internet: www.careynkraamzorg.nl

Politie
Bel:
Alarm:

0900-8844
112
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Kruiswoordpuzzel met prijsvraag
Vanaf deze week
weer een puzzel met
prijsvraag in Modern
Zevenbergen!
De komende vier weken
mag u de uitslag mailen
naar onze redactie.
De winnaar
ontvangt een

cadeaubon
t.w.v. €50,te besteden bij

Duke’s
Tattoo &
bodyart
Puzzelaars kunnen de
uitslag mailen naar
info@modernzevenbergen.nl
Uit de juiste inzendingen
wordt na vier weken een
winnaar getrokken.
De winnaar krijgt
persoonlijk bericht.

H
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Een mooie gelegenheid om dit historische gebouw, waar iedere Zevenbergenaar wel enkele
keren per week langs rijdt eens van binnen te bekijken. Inge: “Uiteraard is niet het hele gebouw te
bezichtigen, want er zijn kantoren in gevestigd.
Maar we zijn heel blij met de verleende medewerking van de gebruikers. Vier kunstenaars
tonen er hun werk.”
Geen monument, maar wel een nieuwe locatie
in Zevenbergen is Galerie Pia aan de Noordhaven
88. Hier zijn schilderijen en keramisch werk te
zien. Uiteraard doen de leerlingen van atelier
David Chichua in het ketelhuis van de Oude Suikerfabriek weer mee, evenals op dezelfde locatie
San Vermaas met haar textielobjecten en installaties en Ellen Herber-Bazelmans met schilderijen.
Op de benedenverdieping maakt Modelspoorgroep Railkontakt ook dit jaar van de gelegenheid
gebruik de bezoekers de laatste bouwwerken te
tonen. Het immer smaakvol ingerichte Atelier

Donkisjot aan de Azelmastraat 5 is al jaren een
graag bezochte locatie in de kunstroute. Dat geldt
zeker ook voor atelier de Keet aan de Huizersdijk
met een gevarieerd aanbod aan beelden in keramiek, glas en brons, papierobjecten, sieraden,
schilderijen en tekeningen.
Nieuw in de route is onder andere ook het Kreekgebouw, de voormalige bibliotheek, tevens monument in Klundert. Hier is uiteenlopend werk te
zien van niet minder dan dertien kunstenaars.
Ook voor het eerst te bezichtigen is villa d’ Engelenburcht in Fijnaart, een authentiek ingerichte
stadsvilla.
Voorheen was sprake van de Kunst- en Ambachtenroute. Deze benaming is al jaren losgelaten
vanwege het wat oubollige karakter. Niettemin
heeft de K&C route 2015 als thema: kunst en ambacht. Van dat laatste is slechts op enkele plekken
in de route sprake. Zo kan men onder andere kennis maken met likeur en wijn maken in Oudemolen en in de Prullenkast, eveneens in Oudemolen
de kunst van het chocoladetruffels afkijken. Ver-

der tonen de verschillende heemkundekringen
en musea in de gemeente de ambachten van weleer.
Een flinke route. Is die nog op de fiets af te leggen,
zoals oorspronkelijk de opzet, of althans de aanbeveling? Inge: “Ach waarom niet, veel mensen
hebben tegenwoordig een elektrische fiets. Bovendien maakt men keuzes. Het is haast ondoenlijk alles te bezoeken. Zelfs in twee weekenden”
Een aantal locaties is alleen het eerste weekend
open. De meeste echter beide weekenden 13 en
14 en 19 en 20 september.
Vanwege het tienjarig bestaan is ook op veel locaties muziek te beluisteren. “Niet alle muziekoptredens staan in het programmaboekje vermeld”,
waarschuwt Inge. “Voor een volledig en actueel
overzicht moet men naar de website gaan:
www.cultuurmoerdijk.nl.”
De programmaboekjes zijn onder meer verkrijgbaar bij de bibliotheek en het gemeentehuis en
bij de locatiehouders.

Wereldwinkel

In de maand september zijn onze koffiesoorten
in de aanbieding.

was, kwam er te veel druk te liggen op dat eerste
schot, wat niet ten goede kwam van het scoringspercentage.
Bij rust stond het 6-4. Na de rust leek Melmac
moe. Zevenbergen kon het tij keren en de score
liep op tot 7-6. Met nog 7 minuten op de klok,
werd geen enkele aanval niet meer beloond met
een doelpunt. De score stokte en Melmac was
degene die na lange tijd de pech rondom de korf
ophefte. Vanaf dat moment kregen zij vleugels en
lukte alles. Uitslag 10-6.

Vervolg van de voorpagina

Fietstochten van
TWC Zevenbergen
Zuidhaven 89a
4761 CT Zevenbergen.0168-329200
www.7bergen.wereldwinkels.nl
maandagmorgen gesloten
We verrassen u met een (h)eerlijk recept.
Noedeltaart met zoetzure wokgroenten.
Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereidingstijd: ca. 15 minuten
Ingrediënten:
- 2 eieren
- zout
- 2 teentjes knoflook
- 2 el plantaardige olie
- 2 zakken (à 400 g) Japanse wokmix
- 200 g hamblokjes
- 1 pak noedels
- 3-4 tl Sambal Oelek
- flesje Woksaus Zoetzuur
• Bereid de noedels volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking en spoel af met koud
water
• Klop in een kom de eieren los met sambal en
zout naar smaak
• Pers er 2 teentjes knoflook boven uit
• Meng de noedels door het eiermengsel
• Verhit 1 el olie in een koekenpan
• Voeg de noedels toe en bak ze enkele minuten
op een laag vuur
• Leg een bord op de pan, keer de pan om en laat
de noedeltaart weer in de pan glijden
• Bak nu ook de andere kant enkele minuten
• Verhit de overige olie in een wok en roerbak de
Japanse wokmix in 4 minuten gaar
• Voeg de hamblokjes en de woksaus toe en wok
het kort mee.
• Serveer de noedeltaart op een schaal met bovenop de gewokte groenten.
Heeft u voor ons iets (h)eerlijks anders met noedels? Vertel het ons op facebook of op onze website of breng het recept naar onze winkel aan de
zuidhaven in Zevenbergen. Bedankt alvast voor
de moeite die u genomen hebt.

Zaterdag 12 September rijden de randoneurs
naar Putte een rit van 110 km vertrek 08.00 uur.
De toerrijders rijden naar Woensdrecht een rit
van 100 km vertrek 08.05 uur.
Zondag 13 September rijden de randoneurs naar
de Visdonk een rit van 65 km vertrek 09.00 uur.
De toerrijders rijden naar de Buissche Heide een
rit van 60 km vertrek 09.05 uur. De recreanten rijden naar Dorst een rit van 60 km vertrek 08.55
uur. Alle ritten starten vanaf sportpark ’De Knip’
in Zevenbergen. Uiteraard is het mogelijk om
eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd
naar het sportpark en sluit u aan. U bent van
harte welkom.

Na de zomervakantie, met een geduchte voorbereiding op zak, mochten alle teams van KV Zevenbergen aantreden voor de start van een nieuwe
competitie. De spelers hadden er zin in.
Zevenbergen 1 reisde af naar Tilburg, waar het
jonge studententeam van Melmac 1 hen ontving.
Dit was de eerste ontmoeting tussen beide ploegen. Welke tegenstand er dus geboden ging worden, was een verrassing.
In de eerste helft waren het de Zevenbergse
dames diel hele leuke kansen creëerde. Melmac
reageerde hier goed op en schakelde de dames
vrijwel direct uit. Melmac switchte naar achterverdedigen, geen onbekende tactiek, maar Zevenbergen wist hier geen oplossing tegen te
bieden. De nieuwe vaksamenstelling zorgde ervoor dat de aanvallende Zevenbergse dames, hun
afvang miste. Vorig seizoen konden zij schot na
schot lossen, welke door de lange heren in 80%
van de gevallen wel werd afgevangen en retour
geplaatst. Doordat de afvang nu minder sterk

Het 2e team werd tevens ontvangen door een
studententeam, Erasmus 2 te Rotterdam. Er werd
een leuke wedstrijd gestart. Puntje voor Zevenbergen, puntje voor Erasmus en zo door. Bij rust
was de stand opgelopen tot 5-4 en de teamleden
spraken in de kleedkamer af, om er nog een
schepje bovenop te doen. Er zat nog wel wat extra's in bij de Zevenbergenaren en daarmee was
de buit zeker binnen te halen. Het plan kon helaas
niet uitgevoerd worden. Na enkele minuten, bij
5-5, verdraaide een van de heren dusdanig zijn
knie, dat hij niet verder kon spelen. Zonder beschikbare wissel, had Erasmus dus een man meer
binnen de lijnen staan en konden zij de wedstrijd
naar hun hand zetten. De ongelijke strijd werd
beëindigd bij 10-6. Het C-team ging op bezoek in
Zwijndrecht. Twee nieuwe spelers hebben daar
een veelbelovend debuut gemaakt. Verder kon
de wedstrijd wel iets meer Zevenbergse pit gebruiken. Volgende wedstrijd wellicht. Deze ontmoeting eindigde in 5-2.
Het was zaterdag ook weer tijd voor KVZ F om aan
de wedstrijden te beginnen. De Zevenbergse
jeugd schoot knallend uit de startblokken, ondanks het zeer vroege tijdstip. Al snel hadden al
4 de veldspelers een doelpunt gemaakt en ging
Zevenbergen met 0-4 het eerste rustje in. Daarna
mocht Emergo een superspeler inzetten; maar
daar had Zevenbergen aanvallend gezien niet veel
moeite mee. De kleinste jeugd bleef de bal snel
en goed overgooien; schoten snel en onderschepte velen passes van de tegenstander. Een
erg goede wedstrijd, die uiteindelijk met 7-12
door KVZ F werd gewonnen! Een mooi begin van
de nieuwe competitie.
Uitslagen 5 september 2015:
10 - 6 Melmac 1 - Zevenbergen 1
10 - 6 Erasmus 2 - Zevenbergen 2
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7 - 3 Voltreffers 4 - Zevenbergen 3
5 - 2 Albatros C4 - Zevenbergen C
7 - 12 Emergo F1 - Zevenbergen F
Programma 12 september 2015:
12.40u Zevenbergen 2 - Oranje Wit (D) 8
14.00u Zevenbergen 3 - Olympia (S) 5
11.00u Zevenbergen C - Springfield C2
11.45u Zevenbergen F - DSO F1
Meer weten over KV Zevenbergen? Bezoek dan
onze website: www.kvzevenbergen.nl of vind ons
komend weekend op de Braderie, waar wij op
sportieve wijze vertegenwoordigd zullen zijn. Op
12 én 13 september bemannen wij een kraampje
en op zondag, om 13.30 en 16.30 uur, zullen wij
ons presenteren op het podium. Graag tot dan!

hij als een van de eersten met dialectzang een
breed publiek aan te spreken. Gerard is liefhebber
van blaasmuziek en laat zich tijdens zijn optredens graag begeleiden door plaatselijke harmonie- of fanfareorkesten. Dit is dan ook de reden
dat de muziekvereniging Gerard van Maasakkers
heeft uitgenodigd. Muziekvereniging Zevenbergen is een harmonieorkest bestaande uit 30 muzikanten. Tijdens dit concert wordt de harmonie
versterkt met 10 gastspelers.
Toegangskaarten á 15,00 euro, zijn vanaf 1 september verkrijgbaar bij de receptie van ‘De Borgh’

AV Groene Ster
Polsstokhoogspringen tijden het nazomerfestival
Net als vorig jaar is Atletiek Vereniging Groene
Ster aanwezig op het Sportplein tijdens het nazomerfestival in het centrum van Zevenbergen
op 12 en 13 september .
Deze keer kan het publiek onder andere kennis
maken met een onderdeel uit de atletiek waarbij
kracht, snelheid en coördinatie erg belangrijk zijn
namelijk polsstokhoogspringen. Diverse atleten
willen graag hun vaardigheden op dit lastige onderdeel aan u tonen.
Ook kan iedereen, net als vorig jaar, zijn topsnelheid bepalen. Na een korte sprint kunt u zien wat
uw topsnelheid is en misschien bent u wel net zo
snel als Dafne Schippers! Verder mag iedereen
van jong tot oud zondag om 12:30 uur bij het podium meedoen aan een leuke warming up die AV
Groene Ster organiseert. Kom dus langs bij de
stand van Atletiek Vereniging Groene Ster!

Katholieke Bond
van Ouderen
K.B.O. Afd. Zevenbergen Secretariaat p/a
C.P.W. Akkermans, Oude Kerkstraat 4, 4761 CH Zevenbergen
E- mail: kbo.zevenbergen@home.nl
Tel : 0168 – 324486 Rabobank 159841232.

Op dinsdag 15 september aanstaande organiseert de KBO afdeling Zevenbergen in samenwerking met de gemeente Moerdijk een bijeenkomst
over de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Er hebben nog al wat veranderingen
plaats gevonden. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Gasterij de Engel, Markt 13 te Zevenbergen, Aanvang 14.00 uur. Deze bijeenkomst is voor
iedereen toegankelijk !
U bent van harte uitgenodigd.
Het bestuur van de KBO afdeling Zevenbergen.

Fotoclub
Moerdijk

Muziekvereniging
Zevenbergen ontmoet
Gerard van Maasakkers.
Kaartverkoop gestart
Op zaterdagavond 31 oktober geeft Muziekvereniging Zevenbergen in samenwerking met Gerard van Maasakkers een concert in De Borgh te
Zevenbergen.
Gerard van Maasakkers is een bekende Nederlandse zanger uit Noord-Brabant die in zijn eigen
Brabantse dialect zingt. Eind jaren zeventig weet

Fotoclub Moerdijk organiseert interactieve lezing straatfotografie door Herman de Pagter
Herman de Pagter is een professioneel fotograaf,
met als specialisaties portretten en producten. Na
het volgen van diverse fotografieopleidingen, cursussen en workshops is hij zich meer en meer
gaan interesseren om mensen te fotograferen. Iemand op een mooie natuurlijke wijze fotograferen. Als straatfotograaf portretteert hij mensen in
hun leefomgeving. Volgens Herman geeft niet alleen de omgeving van de persoon zijn/haar leefwereld weer maar ook de tijd waarin wordt
geleefd. Straatfotografie is een wijze van documenteren van mensen in hun tijd. Straatfotografie gaat dus veel verder dan iemand fotograferen
die staat te wachten bij een bushalte of onder
een reclamebord doorloopt. “De mens is zo
uniek en divers dat het altijd een mooie en spannende opgave is om te mogen fotograferen”

AED-locaties
Zevenbergen
AED-LOCATIES Zevenbergen
Aangemeld bij Hartslag Nu en met code per sms
toegankelijk voor opgeleide vrijwilligers. Dag en
nacht.
1. Gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 toegang 24/7
2. Cura Serena, Zandberg 1. Ingang bewonersflat toegang 24/7
3. Brandweerkazerne, Kristallaan 2 toegang
24/7
4. Winkel Cocosystems, Noordhaven 44 toegang
24-7 halletje naast de winkel.
5. R.Verhaert, Zeestraat 127, toegang 24/7
naast de voordeur
6. Familie van Broekhoven, Hazeldonkse Zandweg 61,toegang 24/7 naast de voordeur
7. Amorti Biljartver., Arienslaan 88,toegang 24/7
onder de overkapping, links aan de muur.
Opvraagbaar tijdens de openingstijden of bij aanwezigheid bewoners.
8. De Lindonk, Kristallaan 25
9. De Borgh, Yshof 1
10. SGZ, De Knip Sportpark
11. De Zeven Schakels Kasteelweg 4
12. De Westhoek, Pr.Bernhardstraat 1
13. Paramed. Torenveld, Witte Arend 2a
14. Tholos Gez. Centrum, Lindonk 153
15. Huisartsenpraktijk Slort en Tan,
Neerhofstraat 5
16. Peters huisartsenteam ‘t Park Wilhelminastraat 15
17. Gymzaal Droge Mark, Droge Mark 14
18. Tennisver. Lobbelaer, Paviljoen 3-4
19. Zwembad De Bosselaar, Pastoor van Kesselln.
1, ‘s-zomers vervalt ‘s-winters
20. De Kristal, Kristallaan 25c
21. VV Seolto, Westrand 3-5
22. VV Virtus, Westrand 3-5
23. Hocheyclub Zevenbergen, Westrand 5
24. Groene Ster Jeu de Boule, De Knip Sportpark
25. Groene Ster Handbal, Galgenweg 64
26. Kruisver. GGD vd Markstraat 40
27. B&V partners in veiligheid, De Hil 18
28. Seniorenraad Zevenbergen, Kasteelweg 4
29. Ausecours-Nederland, ’t Huis Steeland, Zuidhaven 9, tijdens kantooruren gebruik alle bellen
30. Praktijk Fysiotherapie, Kerkstraat 5a
31. Kristallaan 1 T0168 35 00 00. Alleen tijdens
openingstijden te gebruiken van maandag tot
en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur.
32. Markland college, Gildelaan 82
33. Brocacef Maatmedicatie Zevenbergen Touwslagerij 17
34. Tandarts Wasser tijdens openingstijden Pinksterbloemstraat 2
35. BARU Services, Blokweg 19 aluminium entree
tussen deur 3 en 4.
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Als straatfotograaf fotografeert hij voornamelijk
op straat, in publiek toegankelijke gebouwen en
ruimten (voor zover dat is toegestaan). Tijdens
zijn lezing is er volop interactie met de aanwezigen en is er volop gelegenheid tot het stellen van
vragen. Zijn presentaties zijn doorspekt met foto's om te bekijken en te bespreken (hier draait
het tenslotte om).
De lezing wordt gehouden op dinsdag 15 september a.s. in Theater De Schuur aan de Kerkstraat
in Zevenbergen. Aanvangstijd 19:30 uur precies.
Ook als u geen lid bent van de fotoclub bent u van
harte welkom. Meldt u zich wel van te voren even
aan via: info@fotoclub-moerdijk.nl. De toegang
is gratis.

in de nasleep blijken het evenwicht en de dynamiek binnen het gezin geheel verstoord te zijn.
Het grootste vraagteken wordt geplaatst bij de
rol van Tomas, na zijn bedenkelijke gedrag tijdens
de noodsituatie. Het schijnbaar perfecte huwelijk
van Ebba en Tomas hangt nu aan een zijden
draadje.
Eén van de grote hits van het Internationaal Filmfestival in Rotterdam.
De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De
Schuur – Kerkstraat 23 – Zevenbergen
Vrijdag 18 september - Aanvang: 20.00 uur – Zaal
open: 19.30 uur – Entree: € 6,50

Zanglust Zevenbergen
Er is wederom een mooie najaars bingo bij
v.v.Zanglust Zevenbergen deze word gehouden
in Zaal Bij Verhoeven Kerkstraat 8 Zevenbergen.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen .Komt allen
er is plaats genoeg De balletjes gaan rollen om
20.00 uur Zaal open 19.00 uur Deze zaal is rolstoel toegangkelijk

Jeugdbiljart
vereniging
Amorti
UITSLAGEN LANDSCOMPETITIE JEUGD WEEK 1
Afgelopen zondag zijn de eerste wedstrijden gespeeld in de landscompetitie. Er zijn dit seizoen 7
nieuwe jeugdspelers waarbij het totaal nu op 15
spelers is gekomen. Alle spelers spelen op een
wedstrijddag 2 partijen. 3 Spelers vanAmorti zijn
de eerste wedstrijddag met 2 overwinningen gestart
Uitslagen:
Bradley Mariott-Rowan Kremer 9-11 Milano
Zweverink-Mike Fens 10-11 Stephan KortsmitBart v/d Wiel 11-7 Mike Fens-Milano Zweverink 11-7 Stephan Kortsmit-Jeannette vd Hooff
11-5 Rowan Kremer-Sharon Radings 9-10 Rick
v/d Wiel-Sybren Hofma 2-11 Bjorn Teuns-Sybren
Hofma 3-11 Mike,Stephan en Sybren hebben na
2 ronden elk 22 matchpunten en voeren hiermee
de standenlijst aan.
Op zondag 20 september spelen alle deelnemers
bij De Romein in Tilburg.
Op bijgaande foto de 4 Amorti spelers met vlnr
Stephan Kortsmit, Sybren Hofma,
Rowan Kremer en Mike Fens.

vv virtus
Volgende week woensdag 16 september is er een
vriendjes en vriendinnetjes dag. Alle f teams en
mini s mogen dan deze dag iemand meenemen .
Aanvang is 1400 uur tot 1600 uur dus wees op
tijd deze dag. Tussendoor krijgen de kinderen
drinken en na deze leuke training en zakje chips .

18 september
Turist bij Cine7
Zwart-humoristisch drama dat zich afspeelt op de
witte, besneeuwde hellingen van de Franse
Alpen, waar echtpaar Ebba en Tomas en hun
twee jonge kinderen van een skivakantie genieten. Totdat ze tijdens een lunch overvallen worden door een sneeuwlawine die alles op zijn kop
zet. Ze komen er fysiek ongeschonden uit, maar
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SBZ Zevenbergen
Hier volgen de eerste uitslagen van dit seizoen.
Baan 1Kor Fierens 327 pins,Nel Anemaat 410
pins,Corrie v.d.Sijde 340 pins.
Baan 2 Joke Kortsmit 326 pins, Joke v.d.Lans 276
pins, Jos Stoop 425 pins. Baan 3 Nelie Hoeven 439
pins, Netty Nagtzaam 289 pins,Mia Lokers279
pins. Baan 4 Hilde Oosterling 408 pins, Jan Zevenbergen 362 pins, Wim Martens 316 pins. Baan 5
Martha Rijnart 356 pins, Riet Vos 247 pins. Tot
volgende week.

“Ode aan Hazes alsof een
weerzien”
Aanstaande weekend staat Langeweg bol van de
muzikale activiteiten. Vrijdagavond dopen ze het
festival terrein om in een Dance –City met regionale en landelijk bekende DJ’s. Faya en Tony Junior glorieerde eerder in een tv-soap maar
verkozen een DJ leven boven de beeldbuis bekendheid. Zij zijn de toppers voor deze avond,
hoewel de regionale zeker niet zullen onderdoen
voor deze.
Zaterdag staat er al jaren een Tribute band van
formaat op het podium. Prime is dit jaar de opener. Vorig weekend stonden ze al op Langeweg
tijdens Pleinpop en beloofde daar al dat ze de lat
met Tuinfeesten wel even op hoog niveau zullen
leggen. Na de opening zal het podium worden
vrijgemaakt voor Frontaal die een dubbel jubileum vieren. 5 jaar op Tuinfeesten en 15 jarig bestaan van de band, “dat moet een feest worden”
aldus Bjorn Boerdam de zanger van Frontaal.
Als Tribute is dit jaar gekozen voor een puur Nederlandse act. De grootste zanger van de laatste
25 jaar op Nederlandse bodem, en misschien nog

wel bekender na zijn dood dan ervoor. Lesley Williams kruipt in de rol van Andre Hazes. Het speciale is dat Jan Buis met zijn Hollywood Boulevard
de muzikale ondersteuning geeft als band. Jan
speelde jaren met Hollywood Boulevard samen
met Andre Hazes van de kleinere zalen tot de
grootste stadions in Nederland. Nu begeleid Jan
artiesten van wereldformaat, maar ook regelmatig Lesley Williams in zijn vertolking van Hazes.
Jan is een geboren Amerikaan, opgegroeid in
Beatstad Den Haag. Een erelijst aan Nationale en
Internationale artiesten staan op zijn cv. Maar
zoals hij zelf zegt “trots dat ik met Andre de laatste 12 jaar mocht werken, we hebben heel veel
met elkaar gedeeld”. Hij was de vaste bandleider
in de succesjaren rondom Dré. Het samen met
Lesley Williams brengen van “de Ode aan Hazes”
voelt eigenlijk als bijna een weerzien van toen. De
organisatie van Tuinfeesten Langeweg heeft er
weer alles aan gedaan de avonden in een hogere
sferen te doen afsluiten.

Klassiek Moerdijk presenteert…Ophelia Trio
De koffieconcerten, gebracht onder de noemer
KLASSIEK MOERDIJK PRESENTEERT..., kenmerken
zich door de hoge kwaliteit van de musici in combinatie met een programma van vermaarde componisten. Klassiek Moerdijk opent het
winterseizoen met het koffieconcert Méditerranée van het Ophelia Trio.
In een zinderende reis rond de Middellandse Zee
staan vier folkloristische liederencycli centraal, als
rotsen in de branding, die onstuimig worden
omspoeld door een aantal instrumentale werken
van Canteloube, Ravel, Piazzolla en Bizet. Het geheel staat garant voor een warme méditerrane
sfeer om heerlijk bij ‘na te zomeren’.
Aan het begin van dit millennium bundelden
Marjoleine Schaap (sopraan), Karin Dolman (altviool) en Caecilia Boschman (piano) voor het
eerst hun krachten. In december 2003 kreeg deze
vruchtbare samenwerking een vaste vorm met
het eerste concert onder de naam Ophelia Trio.
Het trio heeft zich gespecialiseerd in thematische
programma’s en werkt regelmatig samen met andere disciplines, zoals beeldende kunst, literatuur
en theater.

De sopraan Marjoleine Schaap studeerde in 1995
af aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.
Na haar eindexamen vervolgde zij haar studie bij
Trudi Koeleman. Verder genoot zij masterclasses
en workshops bij Mark Deller, Robert Spencer,
Sheila Barnes en Adelisa Tabiadon. Altvioliste
Karin Dolman studeerde viool en altviool aan het
Rotterdams Conservatorium. Verder volgde zij
masterclasses bij Rivka Golani en Kim Kashkashian. Na het behalen van haar diploma Uitvoerend Musicus was zij prijswinnaar op het Lionel
Tertis altvioolconcours. Zij bespeelt een instrument van vioolbouwer Jan van der Elst.
Caecilia Boschman studeerde piano bij Frans van
Hoek aan het Rotterdams Conservatorium, waar
zij ook haar diploma Uitvoerend Musicus behaalde. Nadien zette zij haar studie enkele jaren
voort bij Jan Wijn en volgde zij masterclasses bij
Imogen Cooper, Oxana Yablonskaja en Horacio
Gutierrez. Het Ophelia Trio trad met succes op in
o.m. het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
en het Bürgerhaus Weserterrassen te Bremen.
In september 2008 was het Ophelia Trio te horen
in het Gergiev Festival met de wereldpremière
van ‘Breite und Tiefe’ van Martijn Voorvelt (1967).
Componist Jan Willem Nelleke (1963) droeg zijn
‘Ophelia Songs’ aan hen op en Gijs van Dijk (1954)
schreef in hun opdracht een liederencyclus op gedichten van Jan Eijkelboom. Het trio bracht een
CD uit onder de titel 'Philomel', met Engels- en
Franstalige werken van rond de vorige eeuwwisseling. De meeste van deze composities zijn niet
of nauwelijks op CD verschenen.
Wanneer:
Podium:
Aanvang:
Programma:

zondag 27 september 2015.
Moerdijkzaal in het gemeentehuis van Zevenbergen.
12.00 uur
Het wordt een gevarieerd programma met werken van:
Henry Duparc, Joseph Canteloube, Kurt Weill, Rossini, Paolo
Tosti, Manuel de Falla, Maurice
Ravel, Xavier Leroux, Henriette
Bosmans en Georges Bizet.

Kaarten: Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar voor € 12,50 op de dag van het concert aan
de kassa van de Moerdijkzaal te Zevenbergen.
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.

Wijkagenten Zevenbergen
In Zevenbergen zijn twee wijkagenten actief: Arie van der
Pol en Bastiaan Bogers. Zij proberen de inwoners van Zevenbergen zo goed mogelijk van dienst te zijn en verrichten
wijkgerichte werkzaamheden in uw wijk. Denk bijvoorbeeld aan controles in de wijk en contact onderhouden met
jongeren in de wijk om overlast te voorkomen. Zij zijn de
schakel tussen de wijk enerzijds en het politieteam anderzijds. De wijkagenten werken samen met collega-agenten,
wijkbewoners en partners zoals de gemeente, de wijkvereniging, de woonstichting, basisscholen en maatschappelijk werk aan het leefbaar maken en houden van uw wijk
of buurt.

Een kopje koffie vooraf, een programmaboekje en
een consumptie in de pauze zijn bij de prijs inbegrepen.
Voor verdere informatie over het totale concert
programma zie: www.cultuurmoerdijk.nl

Kom ook voetballen en win
mooie prijzen
Aankomend weekend Zaterdag 12 September en
Zondag 13 September 2015 staat Virtus op de
braderie in Zevenbergen. Wij als team D1 hebben
het initiatief genomen gedurende het weekend
de kraam te bemannen en zo Virtus te promoten
en hopelijk VEEL nieuwe leden te werven voor
onze geweldige vereniging. Tijdens de braderie
zullen wij ook proberen zo veel mogelijk geld in
te zamelen. Wij hebben namelijk het plan in het
voorjaar met ons team aan een internationaal
toernooi mee te doen. Tijdens de braderie kun je
bij ons in de kraam vakschieten en enveloppen
trekken en voor de kleine jeugd balletje hoog
houden . Hier zijn hele mooie prijzen mee te winnen die beschikbaar zijn gesteld door een aantal
bereidwillige plaatselijke winkeliers. Vooralsnog
zijn de weersvoorspellingen uitstekend. Des te
meer reden om ons aankomend weekend te
komen opzoeken en je te laten verrassen met
prachtige prijzen en uiteraard heel veel gezelligheid.
Met sportieve groet,
Voetbalvereniging Virtus

Bereikbaarheid
De wijkagenten zijn bereikbaar via telefoonnummer 09008844. Bel gerust om een afspraak te maken met uw wijkagent. Heeft u met spoed politie nodig, dan belt u uiteraard
112.
Wijkagent Arie van der Pol voor inwoners ZevenbergenWest, Moerdijk, Zevenbergschen Hoek is te volgen op
Twitter: www.twitter.com/wa_moerdijk03
Wijkagent Bastiaan Bogers voor inwoners Zevenbergencentrum en Langeweg is te volgen op Twitter: www.twitter.com/wa_moerdijk02
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hulpdiensten
Verloskundigenpraktijk
“Doortje Uil”
Lindonk 153, 4761 NG Zevenbergen
0168-324152. Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13:00 – 14:00.
Bij spoed: 06-22013323

HOOM, Hulp &
Ondersteuning
Op Maat
HOOM biedt Mantelzorgondersteuning aan mensen die
thuis langdurig voor een zieke naaste zorgen en Vrijwilligerszorg aan hulpbehoevenden in de thuissituatie. Men
kan een beroep doen op een vrijwilliger,
Buddy of Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.
Voor mantelzorg ondersteuning kun u contact opnemen
met Kitty Kiezenberg 06 51978812
Voor een vrijwilliger kunt u contact opnemen met
Carinne Delicaat 06-53100743 (incidentele hulp, vrijwilligerswerk en Buddyzorg). Voor een vrijwilliger bij terminale zorg kunt u contact opnemen met Lydia van
Doremalen 06-28121548 VPTZ (Vrijwillige Palliatieve
Terminale zorg) Voor al deze doelgroepen zijn wij altijd
op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand.
info@hoomondersteuning.nl.
www.hoomondersteuning

Surplus
Surplus biedt welzijn, zorg, wonen en comfort in Westen Midden - Brabant. Voor meer informatie, aanmelding
en bemiddeling: T 0168 33 18 26 www.surplusgroep.nl

Stichting
Thuiszorg
West-Brabant
Thebe Wijkverpleging
Wijkverpleging, voor alle hulpvragen belt u 24 uur per
dag 088-1173215.
E-mailadres: zevenbergen@thebe.nl
Kraamzorg, voor alle vragen belt u 24 uur per dag 09008122(€0,10 p.m.)
Thebe/ Thuiszorgwinkel
Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen
Etten-Leur, Kerkwerve 50. Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur.
Voor uitleen van kleinere artikelen kunt u ook terecht in
Zevenbergen aan de van der Markstraat 40. Geopend
maandag tot en met vrijdag 12.30-14.30 uur. Elke donderdag heeft de ledenconsulent van ledenvereniging
Thebe Extra spreekuur van 12.30-14.30 uur in Zevenbergen.

Paramedisch Centrum
Torenveld
Centrum voor fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie,
manuele geneeskunde, kinderfysiotherapie, cesar oefentherapie, ergotherapie, oedeemtherapie, logopedie en gewichtsconsulent Irene Kop.
Openingstijden:
maandag t/m woensdag
6.00 u tot 23.00 u
Donderdag
6.00 u tot 19.30 u
Vrijdag
8.00 u tot 19.00 u
Adres: Witte Arend 2A, 4761 JA Zevenbergen, tel. 0168
324580. Kerkweg 39, 4791 CS Klundert, tel 0168 324580
(kinderfysiotherapie)

EHBO Vereniging
Aqua ’53
Zevenbergen
EHBO-vereniging Zevenbergen, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen.
Bel: 0168325088 ehbo7bergen@kpnmail.nl

Zorgbelang Brabant,
afdeling Informatie en Klachtenopvang
Zorgbelang Brabant.
Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg
kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang
van Zorgbelang Brabant.
Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg
Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur.
www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Uitleenpunten:
Stelcomfort, Campagneweg 1 te Zevenbergen,
088-4000202, ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur.
De Zevenschakels, Kasteelweg 5 te Zevenbergen,
0168-323350, ma t/m vr 10.00 -12.00 uur
Voor leden loophulpmiddelen 4 maanden gratis.
Wijkzuster:
Renata van Es en Thecla Flipsen,
0168-371827, info@wijkzustergroep.nl
Inloopspreekuren wijkzusters:
Dinsdagmiddag, 13.00 - 14.00 uur in Pluspunt De Donk.
Dinsdagmiddag, 14.00 - 15.00 uur in Pluspunt Serena.
Kruisvereniging Zevenbergen:
0168-330382, secretariaat
kruisverenigingzevenbergen@live.nl
Afdeling Zevenbergen/Langeweg

De Buurtbus Opstaptijden
Opstaptijden van maandag t/m vrijdag
Van Driehoefijzers naar Zevenbergen
.30
.32
.33
.37
.43
.47
.52
.54
.55

Langeweg, Drie Hoefijzers
Zevenbergschen Hoek,Garage Huijbrechts
Zevenbergschen Hoek, Plein 1940
Lage Zwaluwe, Station NS
Moerdijk, Steenweg
Roodevaart
Blokweg
Zevenbergen, Station NS
Zevenbergen, St Jorisstraat

.06
.07
.09
.14
**.18
**.23
**.27
**.27
**.30
**

Zevenbergen, St Jorisstraat
Zevenbergen, Station NS
Blokweg
Roodevaart
Moerdijk, Steenweg
Lage Zwaluwe, Station NS
Zevenbergschen Hoek, Plein 1940
Zevenbergschen Hoek,Garage Huijbrechts
Langeweg, Drie Hoefijzers
Deze dienst rijdt alleen tijdens school vakanties
Aanvang route; maandag t/m vrijdag om 7:32
Zevenbergschen Hoek,
Garage Huijbrechts Einde route om 18:33

Van Zevenbergen naar Driehoefijzers

Zaterdag en Zondag of feestdagen
Heeft de Buurtbus lijn 218 GEEN DIENST
Effectieve en pijnloze therapie bij pijn, energieverlies,
vermoeidheid en ontstekingsreacties zoals onder meer
bij artrose, spier- en gewrichtsklachten, (lage) rugpijn,
fibromyalgie, burn-out, ME, reuma, chronische pijn, RSIklachten en sportblessures.
Meer informatie: Marcella Verburg, geaccrediteerd APS
Therapeute Okkerlaak 25, 4761 TD Zevenbergen, tel.
0168-323295 | 06-51158450

HumanistischeUitvaartbegeleiding

Inloophuis
de Honingraad

Collega’s, Vereniging voor weduwen en weduwnaars tot
65 jaar. Doel: mensen met een zelfde ervaring met elkaar
in contact brengen. Organiseren van activiteiten zoals, 6x
per jaar algemene bijeenkomst. 3 x per maand, wandelen,
fietsen, theater, etentje. Leesclub, kookclub enz. Collega’s
is géén datingclub!
Voor meer informatie: Collega’s West-Brabant e.o.
Contactpersoon: Wilna Voskuil, tel 076-5411972
E-mail: collegaswestbrabant@gmail.com

De Honingraad, inloophuis voor mensen met
kanker in West Brabant.

Een huis waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden vrijblijvend binnen kunnen lopen voor lotgenotencontact, een gesprek of informatie over
activiteiten. Een vertrouwde plek in een onzekere tijd.
Als geen ander beseffen wij hoe belangrijk het is om de
draad weer op te pakken en om dit samen met lotgenoten te doen.
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 9.30
tot 16.30 uur. Vrijdagmorgen van 9.30 uur - 12.30 uur.Tel:
076 565 5291; Johan Willem Frisolaan 100, 4818 LH
Breda
www.honingraad.nl; welkom@honingraad.nl

Praktijk Akkerwinde
Praktijk voor individuele therapie, relatietherapie en echtscheidingsmediation.
Marga van Blanken
0168-326670
Akkerwindestraat 61 4761 ZG Zevenbergen
www.praktijkakkerwinde.nl
info@praktijkakkerwinde.nl

AGOG:
Anonieme gokkers
Omgeving gokkers
De AGOG bied hulp. Info: 0900 - 2177721 www.stoppenmetgokken.nl Voor mensen die willen stoppen met gokken.
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TWB, Thuiszorg met Aandacht
Direct zorg nodig? Bel: 088 – 560 2000. Kijk voor meer
informatie op www.twb.nl. Als u voor een korte of langere periode thuiszorg nodig hebt, wilt u geholpen worden door iemand die bekend is met uw situatie. Een
deskundige medewerker die weet wat haar te doen
staat. Of het nu gaat om verzorging, verpleging of hulp
bij het huishouden. De medewerkers van team Moerdijk
staan voor u klaar.
Gratis hulpmiddelen lenen bij GezondShop
GezondShop is winkel en adviescentrum in één. U vindt
er deskundig en vriendelijk personeel dat u graag adviseert over een gezonde, veilige en zelfstandige leefstijl.
Tel:
0900
–
0401370
(€
0,10
p/m),
www.gezondshop.com , info@gezondshop.com Bezoekadres: Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal.

– Persoonlijke afscheidsrede; – Zonder winstoogmerk; –
Ondersteuning en advies; – Geheel conform uw wensen; –
Humaan en respectvol. Gert Ruiter, 013-5333403 of 0627095117. Dag en nacht.

Collega’s West-Brabant e.o.

Reddingsbrigade
Het Rooie Paerd
Moerdijk

Reddingsbrigade Het Rooie Paerd Moerdijk is met professioneel personeel de organisatie bij uitstek voor het
beveiligen, begeleiden en organiseren van evenementen op en rond het water.
www.rooiepaerd.nl Reddingsbrigade@rooiepaerd.nl

Kober
Kind aan huis
Kober kind aan huis biedt professionele gastouderopvang
in de regio West-Brabant en begeleidt vraag- en gastouders.
Onze enthousiaste en ervaren gastouders verzorgen dagelijks met zorg de opvang van kinderen in hun eigen huis. Bij
Kober kind aan huis besteden we veel tijd en aandacht aan
de professionaliteit en ontwikkeling van de gastouders. We
begeleiden hen, bieden scholing, ondersteuning en adviseren hen op pedagogisch gebied. Zo borgen we de kwaliteit,
de veiligheid en de continuïteit van de opvang. Bel voor info
naar (076) 504 56 07 of e-mail info@koberkindaanhuis.nl.

Zoekertjes week 37
BOEKHOUDING

COMPUTERS

Uw accountant/boekhouder TE DUUR? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en werkzaamheden. Alle varianten zijn mogelijk , zowel voor bedrijven als particulieren. Tel.:0653741316
www.adviesbureaudebruijn.nl

ESO is al 20 jaar dé leverancier voor computers en
software op maat. Nu ook voor uw webhosting.
Voor meer informatie : (076)544 91 11/
www.ESO.nl Computers va.495,- en notebooks
va. 595,-. Uiteraard ook voor reparaties en supplies.

BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN
Voor verbouwingen binnen en buiten, erfafscheidingen, open haarden, badkamers, stucadoorwerken, granol en spachtelputz. T. Janssen, tel.
5410157.
CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf.
Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein
Riool-en Ontstoppingsbedrijf.
Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering
Tel. 076-522 44 23 - www.coviklusbedrijf.nl
Beroepsklusser.nl Jeroen de Jongh
verbouwing, renovatie en onderhoud, geen voorrijkosten, goed en betrouwbaar, vrijblijvende
offerte, 1 jaar garantie voor meer informatie:
Jeroen de Jongh, www.beroepsklusser.nl,
info@beroepsklusser.nl, 06-47 563 567
FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN
VOOR AL UW BESTRATINGEN
PROFITEER NU TOT 1 JULI 2015 VAN HET TIJDELIJK
VERLAAGDE BTW TARIEF VAN 6% IN PLAATS VAN
21% OP ARBEIDSLOON
Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave
076-5420161 of 06-54355533
Select Totaal Bouw & Verbouw Breda.
*Nieuwbouw *Onderhoud *Renovatie *Verbouw
*Dakkapellen in één dag geplaatst Zeer goede
kwaliteit voor een scherpe prijs!!! Voor een snelle
vrijblijvende prijsopgave en deskundig advies! Bel
076-5042464.
Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas,
water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken,
dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88,
4835 GC Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342.
Gratis prijsopgave.
V bouw. Voor al uw verbouwingen, renovatie, onderhoud, in en om het huis. Bel voor een vrijblijvende offerte. 06 50 61 28 31 of 076 5419323
NICO WILDHAGEN BESTRATINGEN PRINSENBEEK
Sierbestrating, opritten, terras, aanleg tuinen, levering zand, grond, stenen, struiken of bomen
rooien met kraan (kan door een poort van min.
70cm), slechts 6% BTW op arbeidsloon.
Voor info of vrijblijvende prijsopgave:
tel.06-51643140 of 076-5418084

Vermast Automatisering Prinsenbeek.
Een nieuwe PC vanaf € 325,-. Notebooks al vanaf
€ 419,-. Alles met volledige garantie. Ook voor reparaties, (draadloze)netwerken en installaties aan
huis. Kijk voor meer informatie op
www.vermast.com of bel 076-8881897
DIVERSEN
Heeft u schade aan uw auto? Maak dan een afspraak bij AUTOBEDRIJF VAN KRUYSDIJK. Ook
voor onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht. Kijk voor meer informatie op: www.vankruysdijkautos.nl
Hair studio The Jongh look
Gespecialiseerd en gediplomeerd in haarverzorging. Bel voor een afspraak bij mij in de studio of
bij u thuis. 076-5423338 / 06-53948333 Bosloop 8
Prinsenbeek. www.thejonghlook.nl
Iedere vrijdag op de markt in Prinsenbeek.
Rits stuk van uw jas,tas,laars en broek.
Wij repareren deze vaak ter plaatse !!!
Ook drukkers,knopen en broekhaken.
We vervangen oude ritsen.
WWW van der wijst kleinvak.nl
Heeft uw auto een AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK? Dan dient uw versnellingsbak op tijd
gespoeld te worden, dus niet enkel afgetapt en
ververst.
Wilt u weten waarom dit van belang is? Kijk dan op
onze website: www.vankruysdijkautos.nl onder
het kopje nieuws.

De kosten per zoeker bedragen € 15,25
Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)
aanleveren vóór vrijdag 09.00 uur
en alleen per mail!

Te koop nieuwe kleiaardappelen
Primaire, frieslanders en geschrapte kriel, aardappeltjes bij W. Nooren, Liesboslaan 309 Breda
(bij kerk Liesbos)
Verkoop na 13.00 zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
WGD Grafische Dienstverlening
Wij geven uw drukwerk de juiste finishing touch
• mailverwerking • rillen / stansen • foliedruk •
wire-o • spiraliseren • sealen / krimpen • brocheren • vouwen
Meer informatie? Mail naar:
info@wgrafischedienstverlening.nl
of bel: 0168 - 331122
Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen
waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in
het werk om uw vordering snel te innen. Interesse
of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak 076 8 200 201. Kijk ook eens
op incassozonderkosten.nl
Borstonderzoek met thermografie pijnvrij en zonder straling. Ook voor jonge vrouwen; voor gevoelige borsten; of met implantaten.
Voor borsten met klachten, voor alle cupmaten en
verwijderde borsten.
www.degroenezuster.nl
Zuidhaven 9-11, 4761 CR Zevenbergen
06-33525243
AUTOBEDRIJvEN
VAN AART
www.vanaartbanden.nl
• banden • uitlaten • accu’s • beurten • keuren.
Industrieweg 11, Zevenbergen
Telefoon 0168 - 328741

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen
waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in
het werk om uw vordering snel te innen. Interesse
of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak:
076 8 200 201.
Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl
DE VLOERBEDEKKING SPECIALIST.NL
Leverancier van o.a. Tapijt, PVC, Laminaat en
Karpetten. Bezoek onze showroom aan de
Emmastraat 6 in Breda of de website.
Telefoon: 076-8502117.
Ook voor uw Gordijnen en Zonwering.

UW ZOEKERTJE
IN MZ NU
3 KEER
BETALEN IS
4e GRATIS
DOEN ! ! !
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