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Illustratrice exposeert in de
bieb haar dierentekeningen

AANLEVEREN
Het aanleveren van tekst, advertenties
en zoekertjes kan elke week tot donderdag 12.00 uur. Alleen via e-mail:
info@modernzevenbergen.nl
Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot
maximaal 1000 karakters aanleveren.
Ingezonden stukken
De redactie is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van door derden
aangeleverde ingezonden stukken
BLADMANAGER
Jolanda Lint
Telefoon: 076 - 541 70 71
info@modernzevenbergen.nl
UITGAVE
Drukkerij Boekhoven - Perfekt
Belder 38, 4704 RK Roosendaal
Postbus 180, 4760 AD Zevenbergen
Tel.: 0168-32 35 30
www.modern-zevenbergen.nl

Stef den Ridder met haar boek ‘Vogels en de evolutietheorie’
door Marijke Venghaus
Ze kan ongelooflijk goed
tekenen. Dat is te zien in
de bibliotheek. Tot en met
28 februari hangt en ligt er
werk van de vorig jaar aan
St.Joost afgestudeerde illustratrice, Stef den
Ridder. De 23-jarige
Zevenbergse studeerde
af op biologisch tekenen
met haar afstudeerproject ‘Vogels en de evolutietheorie’.
Met potlood en fijnschrijver,
het materiaal waar Stef - niet
uitsluitend maar wel bij voorkeur- mee werkt, tekent ze
voornamelijk dieren en vooral
vogels. Verbluffend nauwkeurig zet ze haar op papier. Als

totaal en daarnaast vaak
in de verschillende details. Zonder daarbij het
karakter van het diertje
geweld aan te doen. Maar
ook torretjes, skeletjes, reptielen, katachtigen, te veel om
op te noemen, zijn in de
bibliotheek te bewonderen. Ze tekent ze
niet alleen, ze maakt
ook een uitgebreide
studie van de dieren
die ze onder handen
heeft. Naast boek ‘Vogels en
de evolutietheorie’, is onder
meer een dagboekje te zien,
met uiterst fijne tekeningetjes met beschrijvingen,
gemaakt tijdens een vakantie in Frankrijk. Een
kunstwerkje op zich.
Onwillekeurig dringt

de naam, Rien Poortvliet,
bij je op. Maar het werk
van Stef is nog fijner, nog
gedetailleerder. Stef heeft
zich enorm verdiept in
de evolutietheorie. “Ik denk
dat ik wel zo’n zeven of acht
boeken heb over de evolutietheorie van Darwin en van
Wallace. Zo heeft ze een studie gemaakt van de ‘oervink’,
ofwel de Darwinvink. Rond
dit vogeltje heeft ze, als onderdeel van haar afstudeerproject, een leuk project bedacht
onder de titel: ‘Verspreid de
Darwinvink’. Eenieder kan
een setje kaarten bij haar bestellen.

Lees verder op pagina 11
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Hulpdiensten
Stichting
Thuiszorg
West-Brabant

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 langdurig voor een zieke naaste zorgen en
Vrijwilligerszorg aan hulpbehoevenden in de thuissituatie. Men kan een beroep doen op een vrijwilliger
of buddy voor Vrijwillige thuishulp, Incidentele hulp,
Buddyzorg en Vrijwillige Palliatieve Termi-nale
Zorg. Voor al deze doelgroepen zijn wij tevens op
zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand. U
kunt contact opnemen met Mariëlle Roest 0620936154 (mantelzorgondersteuning) Lian Konings 0653100743 (Vrijwillige thuishulp, incidentele hulp,vrijwilligerswerk en Buddyzorg) Lydia van Doremalen
06-28121548 (Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg, vrijwilligerswerk) of via info@hoomondersteuning.nl.
Meer info: www.hoomondersteuning.nl

Surplus

Surplus is een regionale organisatie voor welzijn,
zorg, kinderopvang, comfort en wonen in West- en
Midden-Brabant. Een compleet aanbod onder één
paraplu.
Voor meer informatie, aanmelding en bemiddeling:
0168 33 18 26 www.surplusgroep.nl

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

Slachtofferhulp
Nederland
Slachtofferhulp Nederland is een professionele organisatie welke werkt met vrijwilligers. Slachtofferhulp
Nederland helpt na een (gewelds)misdrijf of verkeersongeval. Wij bieden naast de bekende emotionele opvang
tevens praktische en juridische dienstverlening. De
dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland is geheel
gratis. Bel 0900 – 01 01 (lokaal tarief). Tevens zijn wij
opzoek naar gemotiveerde vrijwilligers met het hart op
de juiste plaats, die van een uitdaging houden. Voor
meer informatie en aanmelding surft u naar
www.slachtofferhulp.nl

HINK STAP SPRONG
praktijk voor psychomotorische
kindertherapie

Marion den Hartog. De Lint 36, 4761 XL
Zevenbergen. www.hink-stap-sprong.net
06 - 54305483 - mmdenhartog@hotmail.com

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en
Verzorging thuis, Hulp bij het huishouden, Voeding
en dieetadvisering. Voor alle hulpvragen belt u 24 uur
per dag 0900-8122 (€ 0,10 p.m)
Thebe | Thuiszorgwinkel
Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Oosterhout, Heuvelstraat 1b. Geopend: maandag t/m vrijdag 09:00- 17:30 uur. Zaterdag van
10:00-13:00 uur. Voor uitleen, verhuur en verkoop
van thuiszorgartikelen Etten-Leur, Kerkwerve 50.
Geopend: maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 uur.
Voor uitleen en verhuur kunt u ook terecht in
Zevenbergen aan de Van de Markstraat 40.
Geopend: maandag t/m vrijdag 12:30-14:30 uur.
Cliënten in West-Brabant kunnen uitleenartikelen
gratis thuisbezorgd krijgen.

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)

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, RSI-klachten en sportblessures.
Meer informatie: Marcella Verburg, geaccrediteerd
APS Therapeute Okkerlaak 25, 4761 TD
Zevenbergen, tel. 0168-323295 | 06-51158450

Inloophuis
de Honingraad
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. 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.

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.

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

HumanistischeUitvaartbegeleiding
– Persoonlijke afscheidsrede; – Zonder winstoogmerk; –
Ondersteuning en advies; – Geheel conform uw wensen; – Humaan en respectvol. Gert Ruiter, 013-5333403
of 06-27095117. Dag en nacht.

Collega’s West-Brabant e.o.
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

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

Bonis
voeding- & dieetadvies
Persoonlijk voedings- en dieetadvies afgestemd op
uw situatie, voor volwassenen en kinderen.
Vergoeding via zorgverzekering is vaak mogelijk. Miranda
Bonis, diëtist. Galgenweg 62, 4761KN Zevenbergen. Een
afspraak maken kan online via: www.dietist-bonis.nl via
email: info@dietist-bonis.nl of via: 06-43223926
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virtus zevenbergen
programma competitie
datum

Thuis team

25-01-14

DVO’60 5		

25-01-14

Virtus A2		

25-01-14

Hoeven B2

25-01-14

Uit team

tijd

25-01-14

Virtus F1		

Hoeven F1

10:00

Virtus 2

13:00

25-01-14

Baronie F5

Virtus F2

09:00

Internos A3

14:30

25-01-14

SC Gastel F3

Virtus F3

09:00

Virtus B3

10:15

25-01-14

Virtus F4		

WHS F2G

09:00

Virtus C3		

BSC C3

12:45

25-01-14

Virtus F5G

De Fendert F4

09:00

25-01-14

VVC’68 C2G

Virtus C4

11:00
25-01-14

JEKA F21

Virtus F6

08:30

25-01-14

Nieuw Borgvliet D1

Virtus D2

09:30

25-01-14

Sliedrecht VR1

25-01-14

Virtus D3		

Roosendaal D7 11:15

25-01-14

Virtus MB1

25-01-14

Virtus D4		

Internos D5

10:00

25-01-14

Virtus MC1

SC Welberg MC2 11:15

25-01-14

Virtus E1		

Boeimeer E1

10:00

25-01-14

Ulicoten MD1

Virtus MD1

25-01-14

Roosendaal E2

Virtus E2

09:00
25-01-14

Virtus M1		

Steenbergen M1 10:00

25-01-14

Virtus E3		

26-01-14

Rood Wit W 1

Virtus 1

14:30

25-01-14

Virtus E4 ST Chrislandia/Oudemolen E1G 09:00

26-01-14

SVC 4		

Virtus 4

10:00

25-01-14

Unitas’30 E7

Virtus E5

09:30

26-01-14

Hoeven 6		

Virtus 5

10:00

25-01-14

De Fendert E5

Virtus E6

10:30

26-01-14

Roosendaal VR1

Virtus VR1

12:00

25-01-14

Virtus E7		

Seolto E4

09:00

26-01-14

Moerse Boys 3

Virtus 2

12:00
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Alliance E4

10:00

Virtus VR1

14:30

Moerse Boys MB1

11:15
11:00

Kerkdiensten
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. BARTHOLOMEUS
MARKT 19A, 4761 CE ZEVENBERGEN
Tel. 0168-323567
www.immanuel-parochie.eu/zevenbergen
www.immanuel-parochie.eu/zevenbergen
nieuw email adres:pkmidden@immanuel.eu
Zaterdag 25 januari 19.00 uur
Oecumenische gebedsviering
Zondag
26
januari
11.00
uur:
Eucharistieviering.
Voorganger:
Pastor
George Dirven.
M.m.v. Amicante
Misintenties:
Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v.
Fessem
Fam. v. Fessem de Graaf
Maria v. Gastel- Goverde
Nelly Dekkers e.v. Toon Zom
Truus Janssen e.v. Bastiaan v. Dongen (jgt)
Ouders Dietvorst- v. Beers
Ouders Johannes de Koning (jgt) en Isabella v.
Nispen
Arnoldus Krijnen, w. v. Wilhelmina Gabrielsvan der Heijden (jgt) en overl. kinderen
Overl. ouders Margaretha Krijnen en Petrus
Nuijten
Overl. ouders Maria v.der Heijden en Matheus
de Jong
Martinus de Jong e.v. Jeanny den Hollander
Wout Tielen e.v. Mientje de Jong (jgt)
Overl. ouders Tielen- Janssen
Cor Neefs e.v. Jeanne Krijnen

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 pastor P. de
Meijer, tel. 06-17850627

MZ Weekend
diensten
MODERN ZEVENBERGEN

Gereformeerde kerk
Zevenbergen

Huisartsenpost

Protestantse kerk Nederland
Stationstraat 2 Zevenbergen.
Zondag 26 januari 10.00 uur.
Voorganger: Prof. Chr. Vonck
Brasschaat. U bent van harte welkom

uit

Donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur is de
kerk OPEN voor bezichtiging - gesprek stilte - bezinning.
Koffie en thee staan klaar.
Welkom.

Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt Zevenbergen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zevenbergen.
Kerkdiensten NoordhavenKerk, Noordhaven 2 in
Zevenbergen. www.NoordhavenKerk.nl.
Actuele tijden op www.gkv-zevenbergen.nl
Zondag 26-01-14
9:30 Ds. A. van de Sloot (AlmkerkWerkendam)
16:30 Ds. Z. van Hijum

Hervormde Kerk
Gemeente Zevenbergen
Tijdens alle diensten is er crèche en kindernevendienst.
Zondag 26 januari
10.00 uur Ds.G.C.Buijs
Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.
www.hervormdzevenbergen.nl.

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,
Etten-Leur, 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:
0900-8844
Alarm: 112
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Zoekers worden alléén geplaatst na kontante
betaling aan ons kantoor in de Kristallaan 21.
De kosten bedragen € 15,25
max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)
aanleveren vóór donderdag 12.00 uur en alleen per mail!

Zoekertjes week 4
BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

COMPUTERS

Gerritsma
rioolservice.
ontstopping-aanleg-onderhoud. De specialist
voor al uw rioolproblemen. Kleine Krogt 37a,
4825 AN, Breda, Tel nr: 0800-541 96 93
Email: info@gerritsma-rioolservice.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.

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
stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging
op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.:
5423803 in Prinsenbeek.

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
scHaDe aaN UW aUto?? Maak een afspraak bij autobedrijf van Kruysdijk voor al uw
schade,
onderhoud
en
reparatie.
Logtenburg 4, 4841 PA Prinsenbeek
Tel: 076-5411692. Kijk voor onze acties op:
www.vankruysdijkautos.nl
CURSUS

Nico Wildhagen Bestratingen Prinsenbeek:
Sierbestrating; minigraafwerken, spitten en aanleggen van tuinen, levering van zand,
champignonmest, stenen. Tel. 06-51643140 of
076-5418084.

cursus bedrijfshulpverlening (BHv) Ook
voor Risico inventarisatie (ri&e) en opleidingen vca kunt u bij ons terecht. AOC Snijders
BV. 076-5204999 Prinsenbeek.
www.aoc-snijders.nlIVERSEN

ad Geerts electrotechniek: uw installatiebedrijf
voor aanleg en onderhoud van licht- en krachtinstallaties. Lid UNETO-VNI. Tel. 076 5411607, b.g.g. 06- 41268085.

Nail & Hair studio the Jongh look
Gespecialiseerd en gediplomeerd in nagel en
haarverzorging. Bel voor een afspraak bij mij in
de studio of bij u thuis. 076-5423338 / 0653948333 Bosloop 8 Prinsenbeek
www.thejonghlook.nl

Frank musters bestratingen. Gesp. in alle soorten sierbestr., ophogen van uw paden, terrassen
en opritten, tevens voor het leveren van mat. Bel
voor informatie of vrijbl. offerte: Tel. 0765420161, Raak 2 Prinsenbeek.
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. 0765209484/06-53435342. Gratis prijsopgave.
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.
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
Daken en Goten - met meer dan 40 jaar ervaring staan wij voor u klaar Vader en zoon ,graag
komen wij gratis bij u langs voor een oplossing .
Zinken goten en alle soort daken is geen probleem ,Garantie krijgt u bij ons 10 jaar op alle
werkzaamheden. Adres Valveeken 17 prinsenbeek Telnr 076-8892606 of 0619679916

scHaDe aaN UW aUto?? Maak een afspraak bij autobedrijf van Kruysdijk voor al uw
schade,
onderhoud
en
reparatie.
Logtenburg 4, 4841 PA Prinsenbeek
Tel: 076-5411692. Kijk voor onze acties op:
www.vankruysdijkautos.nl

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 - 331122m.nl
Yoga in Zevenbergen
Voor een ontspannen en bewuste start in 2014:
donderdagavond
van 20.30-21.45 uur en
vrijdagochtend
van 9- 10.15 uur
voor info en proefles :
Body-Mind Training en Therapie, 0168 338713
www.annebraspenning.nl
HULPDIENSTEN

Therapie M
Praktijk voor natuurgerichte
therapieën
massagetherapie
bij lichamelijke en stressgerelateerde klachten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, spanningshoofdpijn…
Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars mogelijk
(natuurgeneeskunde).
Kijk op www.therapie-m.nl
Praktijkadres: Veldkers 2, 4761 WG Zevenbergen
Tel. 06-111 011 26, e-mail: info@therapie-m.nl

MZ leesvoer
voor jong
en oud

PasFoto’s. op de juiste manier gemaakt 2e
set voor de halve prijs iedere zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Waar! Natuurlijk bij: Fasen Fotografie,
Kapelstraat 12 Prinsenbeek - 076-5415271
autobedrijf van Kruysdijk voert geen actie, bij
autobedrijf van Kruysdijk kost een aPK heel
het jaar door €25,- incl. Roetmeting of
Viergasmeting, BTW en afmeldkosten.
studio Jetje Trainingen voor sociale vaardigheid en
weerbaarheid. Voor alle kinderen die:
- willen groeien in hun sociale vaardigheden;
- sterk willen staan;
- hun zelfvertrouwen willen vergroten.
Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of
www.studiojetje.com
Bart van den oord Hoveniers
tuinontwerp-tuinaanleg-tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerkzaamheden groot en klein,
sierbestrating en schuttingen. Bel voor info. of
een vrijblijvende offerte. Tel. 06-25560978
info@oordhoveniers.nl -www.oordhoveniers.nl
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van kanker, bijvoorbeeld tijdens chemotherapie
of radiotherapie. Bij 20 tot 40% van de ziektevrije kankerpatiënten krijgen deze vermoeidheidsklachten een chronisch karakter.
Onderzoek wijst uit dat de lichamelijk onverklaarde chronische vermoeidheid na behandeling van kanker grote gevolgen heeft voor het
dagelijks leven. De ernstige vermoeidheidsklachten hebben naast lichamelijke problemen
vaak ook psychische, relationele en sociale of
maatschappelijke gevolgen. De lezing beschrijft
een behandelmodel ontwikkeld door
het kenniscentrum chronische vermoeidheid
van het Radboud te Nijmegen (NKCV) waar
mevrouw Aerts heeft meegewerkt als behandelaar aan een onderzoek op het gebied van chronische vermoeidheid.
Wilt u deze avond bijwonen? Aanmelding
graag t/m donderdag 23 januari via onze website www.honingraad.nl, per email naar welkom@honingraad.nl of telefonisch: 076 – 565
52 91.
De toegang is gratis. U bent welkom vanaf
19.00 uur.

Zevenbergse heemkundekring
en fototentoonstelling
Heemkundekring ‘Willem van Strijen” neemt
deel aan het suikerproject “Suikergoed” door
middel van een fototentoonstelling in de maand
februari in de grote hal van het gemeentehuis.
Aan het einde van de negentiende eeuw werd
zowel tropische rietsuiker als bietsuiker van
eigen bodem geconsumeerd. Suiker vernaderde
rond de eeuwwisseling van een luxe en dure
zoetstof in een goedkoop consumptiemiddel.
De suikerproductie van eigen bodem werd lucratief !
Nadat de grote meekrapindustrie werd verdrongen door de bietenteelt, bleek het verbouwen
van suikerbieten voor de West- Brabantse boeren een aantrekkelijk alternatief. Er werd steeds
meert geïnvesteerd in de kleigronden van WestBrabant. Het aantal suikerfabrieken in Nederland steeg snel. In 1875 waren dat er al 33 waarvan er 21 in West- Brabant stonden. In Brabant
was voldoende open en bevaarbaar binnenwater waardoor de suikerfabrieken goed bereikbaar waren. West- Brabant werd de suikerhoek
van Nederland genoemd !
In Zevenbergen werd de eerste suikerfabriek gesticht door de Maatschappij van Landbouw en
Beetwortelsuikerindustrie op initiatief van de
heer A. de Bruijn. Deze fabriek werd gebouwd
aan de Huizersdijk en begon in 1858 haar eerste
campagne. Zij kreeg aanvankelijk de naam “De
Bruijn” welke naam in 1883 werd veranderd in
“Azelma” naar een van de twee dochters van
heer De Bruijn. Deze naam is ook gegeven aan
een van de straten in Zevenbergen- Oost n.l. de
Azelmastraat !
In 1935 is “de Azelma” gestopt met de productie waarna in 1953 de gebouwen zijn gesloopt;
momenteel zou deze fabriek, mits de panden er
nog zouden staan, behoren tot het nationaal industrieel erfgoed !
Eveneens aan de Huizersdijk verrees in de negentiende eeuw suikerfabriek “De Phoenix”
terwijl ook aan de haven, maar dan aan de
Stoofstraat de derde suikerfabriek “De Dankbaarheid” verrees. Als vierde suikerfabriek, ook
aan de haven en tegenover “De Dankbaarheid”, werd aan de Blokweg de Coöperatieve
suikerfabriek (later Suiker Unie) gebouwd.
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Juist buiten Zevenbergen’s zuidgrens, n.l. op
Zwartenberg, bouwde aan het begin van de
twintigste eeuw Heerema van Vos ook een suikerfabriek.
De fototentoonstelling geeft een beeld van het
belang van de suikerindustrie voor de ontwikkeling van Zevenbergen. U ziet op grote foto’s
op welke wijze de suikerbieten worden aangeleverd bij de diverse Zevenbergse fabrieken en
op welke manier suiker uit deze bieten wordt
gewonnen.
Naast deze foto’s wordt uniek film- en diamateriaal getoond over die vergane Zevenbergse
suikerindustrie.
De fototentoonstelling in het gemeentehuis
loopt de gehele maand februari op elke werkdag behalve vrijdagmiddag. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 8.30- 18.00 uur,
op vrijdag 8.30- 12.00 uur en als extra op donderdagavond 18.00- 20.00 uur.

Surplus
Welzijn
Informatieavond voor mantelzorgers
Dinsdag 21 januari Alzheimercafé Drimmelen/Moerdijk
Op dinsdag 21 januari vindt het Alzheimercafé
Drimmelen/Moerdijk in De Zeven Schakels in
Zevenbergen plaats. Het thema dat centraal
staat is “Wat is dementie”.
Alzheimer Nederland zorgt dat u niet vergeten
wordt. Spreker tijdens deze avond is Jos Gorissen, dementieconsulent. Er wordt ook een film
getoond. Na afloop is er gelegenheid om uw ervaringen ten aanzien van de film uit te wisselen.
Het Alzheimercafé begint om 19.00 uur, de entree is gratis.
Steun en ontmoeting
Het Alzheimercafé wordt maandelijks georganiseerd voor mantelzorgers en andere belangstellenden die graag meer willen weten over
dementie. Naast het verkrijgen van informatie
geeft Alzheimercafé de bezoekers de gemoedelijkheid van een echt café. Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te steunen.
Het Alzheimercafé vindt afwisselend in Zevenbergen en Made plaats.
Waar en wanneer
Het Alzheimercafé vindt op dinsdag 21 januari
plaats in De Zeven Schakels aan de Kasteelweg
1 in Zevenbergen. Belangstellenden zijn vanaf
19.00 uur harte welkom. De avond begint om
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is
gratis en aanmelding is niet nodig.

IVN
Etten-Leur en
omstreken
IVN-lezing: Kleuren om te (over)leven.
“Kle(u)ren maken de man”. Kleding, feesten,
sieraden, schilderijen; kleuren spelen er een belangrijke rol bij.
Bijzonder is de functie van kleur in de natuur:
hoe komen kleuren bij dieren en planten tot
stand, waarvoor dienen ze? Hoe zien en ervaren dieren al die kleuren? Kun je alles wel
“zwart-wit” zien? Donderdag 30 januari orga-

door Jan C.D. Barel
Voormalig huisarts Van der Linde is een klein, dapper en aimabel kereltje en samen met zijn vrouw
dragen zij de eigenschappen eenvoud, plichtsgevoel
en groot gevoel voor patiënten hoog in hun vaandel.
Geboren op 27 december 1881 in Dirksland, werd
hij na zijn studie ‘medicijnen’ huisarts in Waddinxveen en kwam per 1 januari 1914 naar Zevenbergen.
Op de Markt vestigde hij zich als huisarts en wel in
de woning waar later notaris Goderie zich vestigde.
Vanaf de Markt verhuisde hij naar dit pand.
Dokter v.d. Linde had een grote, drukke praktijk
waardoor patiënten vaak buiten de wachtkamer, in
het gangetje (slop), hun beurt afwachtten. Patiëntenbezoek ging in het begin van zijn praktijk hier per
fiets en voor een bevalling buitenaf of bij een ernstig
ongeval werd gebruik gemaakt van een taxi of werd
de dokter gehaald met paard en rijtuig en ook uiteraard weer thuisgebracht. Dokter v.d. Linde was een
van de eerste Zevenbergenaren, die zich een auto
aanschafte.
Per 1 mei 1948 beëindigde hij zijn werk als huisarts
en werd opgevolgd door J. v.d. Erve, die wel gebruik
maakt van deze praktijklocatie, maar elders in Zevenbergen is gaan wonen..
Bij dokter v.d. Linde is van rust geen sprake. Hij is
mede-oprichter van het ziekenfonds A.Z.B.O. en
reeds diverse jaren voorzitter van dit fonds. Voor de
oorlog gaf hij voor geïnteresseerden les voor ‘hulp
in nood’ en momenteel EHBO- cursussen. Daarnaast is zijn inzet voor het Rode Kruis nog heel erg
groot.
Het derde pand in deze straat is het, in 1905 gebouwde, Postkantoor. In dit vrij grote gebouw is,
naast het postkantoor op no: 7, ook de woning van
directeur De Bie (no: 5).
Het bakstenen pand heeft cordons en lateien, hoekrisalieten met topgevels, sierankers, schuiframen
met bovenlichten met geometrische indeling onder
de lateien. Verder heeft het pand deels een afgeplat
schilddak en deels een zadeldak, beiden met rode
geglazuurde pannen. Het steegje tussen de woning
van huisarts v.d. Linde en dit kantoorgebouw heeft
ter afsluiting een hoog zwart gelakt smeedijzeren
hekwerk met PTT- logo. De afgeschuinde hoekrisaliet aan de rechterzijde van de voorgevel heeft op de
eerste verdieping een balkon met een sierlijk smeedijzeren hekwerk. In datzelfde hoekrisaliet een stuk
lager en op ooghoogte een brede, ingemetselde hardstenen postbus met twee gleuven; in goud boven de
betreffende gleuf…: BRIEVEN, DRUKWERK.
Het grote portiek heeft 2 ingangen; links is de voordeur van de directeurswoning en de rechtse is de ingang naar het daadwerkelijke postkantoor. Boven
de ingang van dit portiek is een smeedijzeren “hekwerk” waarin in het midden een ronde “doos of
trommel” van helder glas, die mogelijk ooit is bestemd voor een lamp.
Na de kantooringang een halletje waarin links een
binnendeur naar de directeurswoning en rechts een
deur die toegang geeft tot de lokettenafdeling. De
eerste blik die men werpt in die afdeling geeft uiteraard aan hoeveel wachtenden er voor je zijn terwijl
de tweede blik zich zeker zal richten op het loket…
.: wie is de loketist ? Als dat op dat moment Jac.
Vugt is, ben je ervan verzekerd dat het erg snel gaat.
Deze man kan papieren geld tellen met een snelheid
die niemand hem nadoet, zo razend snel !

niseert
IVN
Vogelen
Natuurbescherming/Moerdijkse Polders een
interessante natuurlezing over dit thema.
Via een presentatie met veel opnames van
kleurrijke planten en kleurrijke dieren probeert
bioloog én IVN’er Rini Kerstens uit Oost-Brabant het geheim van die kleurenpracht nader te
verklaren. De lezing is in het IVN Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, Etten-Leur Noord.
Aanvang 20.00 uur. Reserveren (niet verplicht)
kan via: pr@ivn-etten-leur.nl
Voor niet-leden is de entreeprijs €3,-

24 januari - Boven is het stil –
bij Cine7
Drama over een boerenzoon die door de
ziekte van zijn vader tot het besef komt dat hij
nooit het leven heeft geleid zoals hij dat zelf
zou willen
Helmer, een alleenstaande boer van midden
vijftig, brengt zijn bedlegerige vader naar de zolder om niet langer naar zijn wil te hoeven leven.
Als de achttienjarige Henk zijn knecht wordt,
komt er eindelijk beweging in zijn leven. Dit
drama van regisseuse Nanouk Leopold is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Gerbrand Bakker. De roman won vele nationale en
internationale prijzen, en is in meer dan twintig
landen vertaald.
De film markeert de laatste hoofdrol voor de
Nederlandse acteur Jeroen Willems, die in december 2012 op slechts vijftigjarige leeftijd bezweek aan de gevolgen van een hartstilstand.
Reserveren kan op: cine7@cultuurmoerdijk.nl
De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De
Schuur – Kerkstraat 23 – Zevenbergen
Vrijdag 24 januari - Aanvang: 20.00 uur – Zaal
open: 19.30 uur – Entree: € 6,50

bepalen wie de nieuwe Voorleeskampioen
wordt. Maandag 17 februari is het zover, dan
vindt de lokale ronde van de Voorleeswedstrijd
plaats in het gemeentehuis van Zevenbergen
van 19.00 – 21.30 uur.

KPJ
Zevenbergen
KPJ Zevenbergen zoekt jou!
Ben jij tussen de 16 jaar of ouder en heb jij wel
zin in een goed feestje?
Wordt dan lid van de gezelligste vereniging van
Zevenbergen en omstreken.
Voor slechts 20 euro per jaar bied KPJ Zevenbergen jou goedkope busreizen naar verschillende feesten in de omgeving met vertrouwde
busmaatschappijen. Voor slechts 10 euro wordt
je veilig heen en terug gebracht naar de vele opstapplaatsen. Zodat je altijd onbezorgd naar een
feestje kan gaan.
KPJ Zevenbergen organiseert ieder jaar in augustus een feest waarbij je als lid hier sterk bij
betrokken zal zijn. Vrijdag besloten feest voor
alleen leden, zaterdag het grote feest zelf en
zondag als afsluiting een gezellige bbq.
Voor meer informatie kijk op www.kpj-zevenbergen.nl of mail naar ledenadmin@kpj-zevenbergen.nl

Stichting Carnaval
Zevenbergen
Stichting Carnaval Zevenbergen organiseert
knutseldagen
Er zijn voor kinderen helaas vaak allerlei redenen waarom ze geen wagen kunnen bouwen
voor, en dus niet mee kunnen doen aan, de Kinderoptocht. Ruimtegebrek, gebrek aan begeleiding of materiaal zijn er zomaar een aantal.
Daarom organiseert Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) voor het derde jaar op rij de knutseldagen in het Knijnekot, de bouwloods van
SCZ, aan de Koekoeksedijk. In 2013 leverde dit
project maar liefst 12 groepen voor de optocht
die daarmee bijna verdubbeld werd in het aantal deelnemers.

Bibliotheek
Zevenbergen
Nationale Voorleeswedstrijd 2014 Moerdijk
De jaarlijkse Voorleeswedstrijd komt er weer
aan! Dit jaar hebben maar liefst 16 Moerdijkse
basisscholen hun Voorleeskampioen gekozen.
Zij gaan nu onderling uitmaken wie zich in
2014 Voorleeskampioen van Moerdijk mag
noemen en vervolgens mee mag doen aan de
Provinciale Ronde in maart/april 2014.
Een jury van deskundigen is aanwezig en zal

De Zevenbergse jeugd kan op de bouwlocatie
van SZC 4 weken lang naar hartenlust klussen
aan een eigen carnavalswagen en zo uiteindelijk
mee doen aan de kinderoptocht (zaterdag 1
maart). In vier simpele stappen van idee naar
plan, uitvoering en afwerking. Alles onder begeleiding van doorgewinterde carnavalsvierders
en gerenommeerde wagenbouwers. Ook voor
materiaal, zoals PVC pijp, verf, hout etc. wordt
gezorgd.
De knutseldagen zijn 4 achtereenvolgende
weken op zaterdagmiddag (vanaf 25 januari)
en op woensdagmiddag (vanaf 29 januari). Op
zowel zaterdag als woensdagmiddag van 13:30
tot 16:00. Meer informatie over de knutseldagen is te vinden in De Bult die vanaf 25 januari
wordt verspreid en op www.carnavalzevenbergen.nl.
Inschrijven
kan
via
demeeuwkes@home.nl.

Theater
De Schuur
Bijzonder Zevenbergs tintje in muzikale
cabaretvoorstelling
Arno van der Heyden
In Zó. staat Arno van der Heyden op een vrolijke manier stil bij de warmte en de waarde van
échte vriendschap. Op zaterdag 8 februari in
Theater de Schuur in Zevenbergen kunt u getuige zijn van deze unieke voorstelling met verrassende lokale invloeden….
Tijdens de voorstelling wordt het decor gevormd door live fotografie en verrassend herkenbare beelden en anekdotes. Namelijk de
foto’s en verhalen die Arno samen met pianist
Bas Mulder en fotograaf Pjotr Wiese diezelfde
dag al zoekende naar de lokale lekkernij en
markante figuren uit het straatbeeld van Zevenbergen verzameld heeft.
We hebben we de wereld aan contacten. We
surfen mee met elke trend. We skypen en hypen
via satellieten, maar we kunnen niet meer aarden. Ook Arno doet eraan mee. Ontvriend
AED-LOCATIES Zevenbergen
1. Gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15
2. De Borgh, Yshof 1
3. De Lindonk, Kristallaan 25
4. SGZ, De Knip Sportpark
5. Amorti Biljartver., Arienslaan 88
6. Brandweerkazerne, Kristallaan 2
7. ABN AMRO, Markt 14
8. De Zeven Schakels Kasteelweg 4
9. De Westhoek, Pr.Bernhardstraat 1
10. Paramed. Torenveld, Witte Arend 2a
11. Tholos Gez.Centrum, Lindonk 153
12. Slort en Tan, Neerhofstraat
13. Peeters Huisarts, Fabriekstraat 1
14. Gymzaal Droge Mark, Droge Mark 14
15. Tennisver. Lobbelaer, Paviljoen 3-4
16. Zwembad De Bosselaar, Pastoor van Kesselln.1, ‘s-zomers vervalt ‘s-winters
17. De Kristal, Kristallaan 25c
18. VV Seolto, Westrand 3-5
19. VV Virtus, Westrand 3-5
20. Hocheyclub Zevenbergen, Westrand 5
21. Groene Ster Jeu de Boule, De Knip Sportpark
22. Groene Ster Handbal, Galgenweg 64
23. Kruisver. GGD vd Markstraat 40
24. R. Verhaert, Zeestraat 127
25. H. van Oosten, Ansekerke 10
26. B&V partners in veiligheid, De Hil 18
27. Seniorenraad Zevenbergen, Kasteelweg 4
28. Hazeldonkse Zandweg 61
29. Praktijk Fysiotherapie, Kerkstraat 5a
30. 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.
pagina 13

door verre virtuele vrienden en vervreemd van
goede buren komt hij tijdens de voorstelling tot
inkeer. Dankzij de intimiteit van een kleine
theaterzaal, liederlijke verhalen en volle glazen
verandert hij van verre buur in goede vriend.
Arno van der Heyden is chansonnier, cabaretier
en presentator. In 1992 won hij de publieks- en
persoonlijkheidsprijs op het Camerettenfestival
in Rotterdam en sindsdien maakte hij acht muzikale cabaretvoorstellingen.
“Arno van der Heyden koestert het intieme cabaret, zoals dat nog door slechts enkelingen
wordt bedreven. Hij mag zich de schatbewaarder van Hollands cultuurgoed noemen” – Arno
Gelder, Algemeen Dagblad
Arno van der Heyden – Zó.
Theater de Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen
Zaterdag 8 februari 2014, 20.15 uur
Entree: €10,Reserveren: www.theaterdeschuur.nl |
06-81847050
Website: www.arnovanderheyden.nl |
www.broekenbuuren.nl

Klassiek Moerdijk presenteert…..Trio Khacha
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.
Het Trio Khacha bestaat uit Marleen RongenMatser viool, Kees Rongen klarinet en Marc
Geurtsen piano. Het drietal leerde elkaar kennen tijdens hun studie aan het Brabants Conservatorium en hun gezamenlijke deelname
aan verschillende Europese concertreizen.
In 2000 richtten zij Khacha op ter gelegenheid
van het afstudeerrecital van Marleen. Het eerste
stuk dat werd uitgevoerd was het ‘Trio’ van de
Armeense componist Khachaturian, vandaar
de naam Khacha.
De combinatie van viool, klarinet en piano is
bijzonder en kent een geheel eigen repertoire.
Veelal gaat het om eigentijdse composities,
waarin Slavische klanken en expressieve volksmelodieën doorklinken. Het jonge trio Khacha
heeft een voorliefde voor de klare en direct aan-

sprekende muziektaal van met name 20e
eeuwse componisten. Met hun energiek en
sprankelend spel vertolken zij niet alleen werken in de sfeer van hun naamgever Khachaturian maar ook speelse en ongecompliceerde
suites van bijvoorbeeld Milhaud. Het trio
volgde masterclasses bij het Tsjechische strijkkwartet Panocha en de Israëlische klarinettist
Ilan Schul.
Wanneer:
zondag 26 januari 2014.
Podium: Moerdijkzaal in het gemeentehuis
van Zevenbergen.
Aanvang: 12.00 uur
Programma:Het programma bevat werken van
A.Khachaturian, D.Milhaud, A.Piazolla,
Hugo Godron, Arvo Pärt en P.Schickele.
Kaarten:
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar op
de dag van het concert aan de kassa van de
Moerdijkzaal of in de voorverkoop voor € 11,=
bij Primera-Nagtzaam in Zevenbergen. Jongeren tot 16 jaar hebben gratis toegang.
Prijs voor het concert is inclusief koffie of thee
vooraf, een pauzeconsumptie en een programmaboekje.
Voor verdere informatie over het totale concert
programma zie: www.cultuurmoerdijk.nl

Wij zien uw kopij graag tegemoet: email
info@modernzevenbergen.nl, bij voorkeur
vóór donderdag 12.00 uur in de week die
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Dames 1 mocht in de vroege zondag ochtend
vertrekken naar Kaatsheuvel, hun wedstrijd
tegen Desk starte vol vertrouwen. Al na een
aantal minuten spelen, merkte het team op dat
men duidelijk beter was en dat er volop kansen
gecreëerd konden worden. Collectieve spel van
Groene Ster was de kracht tijdens hun wedstrijd. Waar Desk het liet afweten, liepen de
dames er overheen, break outs, mooie vrijgespeelde kansen werden benut en Groene Ster
kreeg letterlijk vleugels tijdens de wedstrijd.
Trots en terecht resultaat 14-27

Groene Ster

Handbal Nieuws
Heren 1 doet zich te kort thuis tegen Orion
Rucphen eindstand 22-24
E jeugd is sinds vorige week de trotse koploper
in hun klasse. Zondag speelde ze tegen HMC
uit Raamsdonksveer, de uitwedstrijd was 2-18
voor Groene Ster. De wedstrijd begon stroef
met enkele gemiste kansen door Groene Ster,
maar ondanks dat waren ze de betere ploeg. Dit
resulteerde in een ruststand van 9-0. In de rust
werden de tips gegeven waaronder het laag
schieten, de verdediging stond als een huis,
waarvoor ze hun complimenten kregen. Na
rust gingen ze voortvarend van start wat een
aantal snelle aanvallen gaf. Tijdens de break
outs werd de vrije man gezocht wat voor mooie
speelmomenten zorgde. Verdediging stond iedereen goed zijn, haar mannetje, er werd geen
kans weggegeven. Eindstand 22-0

Stuur uw berichten naar
MODERN ZEVENBERGEN
Ondanks dat MZ al ruim vijf jaar bestaat,
constateren we dat het veel mensen nog niet
duidelijk dat zij hun aankondigingen, berichten, verslagen (plus eventueel foto’s) direct ter
plaatsing naar MZ kunnen mailen. Uiteraard
gaat het dan niet om paginagrote verhalen.
Daar zal, met name, als het om verslagen
gaat rekening mee moeten worden gehouden.

F jeugd speelde zaterdag uit tegen de nummer
1 in hun competitie. Groene Ster wat af en toe
nog zoekende is naar de vrije speler en de kansen naar het doel wist het eerste doelpunt van
de wedstrijd te scoren. Hierna was het de beurt
aan Elshout, welke een aantal ballen had die
niet door de keeper te redden waren. Verdedigend werd er hard gewerkt, waardoor er potentiële tegendoelpunten werden voorkomen. In
de aanval was het moeilijk een kans te creëeren,
waardoor er gedurende de wedstrijd niet meer
gescoord kon worden door onze talenten. Eindstand 4-1.

voorafgaat aan de datum van plaatsing. .
Mocht u bijzonder nieuws hebben, waarvan
u denkt dat het wellicht een plaats op de voorpagina verdient, kunt u contact opnemen met
Marijke Venghaus: 0168-323073, of via
email: venghaus@planet.nl.
Start het nieuwe jaar met een goed voornemen: profileer uw vereniging, stichting, club,
of uw persoonlijke verhaal via MODERN
ZEVENBERGEN!

Oecumenische gebedsdienst
Week van gebed voor de eenheid
19 – 26 januari 2014
De Raad van Kerken te Zevenbergen organiseert een gebedsdienst tijdens de Week van
Gebed voor de eenheid. Deze dienst wordt gehouden op zaterdag 25 januari 2014 om 19.00
uur in de RK BARTHOLOMEUSKERK,
Markt 19A te Zevenbergen
De viering is voorbereid door christenen in Canada en heeft als thema:
“Is Christus dan verdeeld?”
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Zoekers worden alléén geplaatst na kontante
betaling aan ons kantoor in de Kristallaan 21.
De kosten bedragen € 15,25
max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)
aanleveren vóór donderdag 12.00 uur en alleen per mail!

Zoekertjes week 4
BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

COMPUTERS

Gerritsma
rioolservice.
ontstopping-aanleg-onderhoud. De specialist
voor al uw rioolproblemen. Kleine Krogt 37a,
4825 AN, Breda, Tel nr: 0800-541 96 93
Email: info@gerritsma-rioolservice.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.

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
stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging
op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.:
5423803 in Prinsenbeek.

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
scHaDe aaN UW aUto?? Maak een afspraak bij autobedrijf van Kruysdijk voor al uw
schade,
onderhoud
en
reparatie.
Logtenburg 4, 4841 PA Prinsenbeek
Tel: 076-5411692. Kijk voor onze acties op:
www.vankruysdijkautos.nl
CURSUS

Nico Wildhagen Bestratingen Prinsenbeek:
Sierbestrating; minigraafwerken, spitten en aanleggen van tuinen, levering van zand,
champignonmest, stenen. Tel. 06-51643140 of
076-5418084.

cursus bedrijfshulpverlening (BHv) Ook
voor Risico inventarisatie (ri&e) en opleidingen vca kunt u bij ons terecht. AOC Snijders
BV. 076-5204999 Prinsenbeek.
www.aoc-snijders.nlIVERSEN

ad Geerts electrotechniek: uw installatiebedrijf
voor aanleg en onderhoud van licht- en krachtinstallaties. Lid UNETO-VNI. Tel. 076 5411607, b.g.g. 06- 41268085.

Nail & Hair studio the Jongh look
Gespecialiseerd en gediplomeerd in nagel en
haarverzorging. Bel voor een afspraak bij mij in
de studio of bij u thuis. 076-5423338 / 0653948333 Bosloop 8 Prinsenbeek
www.thejonghlook.nl

Frank musters bestratingen. Gesp. in alle soorten sierbestr., ophogen van uw paden, terrassen
en opritten, tevens voor het leveren van mat. Bel
voor informatie of vrijbl. offerte: Tel. 0765420161, Raak 2 Prinsenbeek.
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. 0765209484/06-53435342. Gratis prijsopgave.
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.
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
Daken en Goten - met meer dan 40 jaar ervaring staan wij voor u klaar Vader en zoon ,graag
komen wij gratis bij u langs voor een oplossing .
Zinken goten en alle soort daken is geen probleem ,Garantie krijgt u bij ons 10 jaar op alle
werkzaamheden. Adres Valveeken 17 prinsenbeek Telnr 076-8892606 of 0619679916

scHaDe aaN UW aUto?? Maak een afspraak bij autobedrijf van Kruysdijk voor al uw
schade,
onderhoud
en
reparatie.
Logtenburg 4, 4841 PA Prinsenbeek
Tel: 076-5411692. Kijk voor onze acties op:
www.vankruysdijkautos.nl

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 - 331122m.nl
Yoga in Zevenbergen
Voor een ontspannen en bewuste start in 2014:
donderdagavond
van 20.30-21.45 uur en
vrijdagochtend
van 9- 10.15 uur
voor info en proefles :
Body-Mind Training en Therapie, 0168 338713
www.annebraspenning.nl
HULPDIENSTEN

Therapie M
Praktijk voor natuurgerichte
therapieën
massagetherapie
bij lichamelijke en stressgerelateerde klachten zoals rugpijn, nek- en schouderklachten, spanningshoofdpijn…
Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars mogelijk
(natuurgeneeskunde).
Kijk op www.therapie-m.nl
Praktijkadres: Veldkers 2, 4761 WG Zevenbergen
Tel. 06-111 011 26, e-mail: info@therapie-m.nl

MZ leesvoer
voor jong
en oud

PasFoto’s. op de juiste manier gemaakt 2e
set voor de halve prijs iedere zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Waar! Natuurlijk bij: Fasen Fotografie,
Kapelstraat 12 Prinsenbeek - 076-5415271
autobedrijf van Kruysdijk voert geen actie, bij
autobedrijf van Kruysdijk kost een aPK heel
het jaar door €25,- incl. Roetmeting of
Viergasmeting, BTW en afmeldkosten.
studio Jetje Trainingen voor sociale vaardigheid en
weerbaarheid. Voor alle kinderen die:
- willen groeien in hun sociale vaardigheden;
- sterk willen staan;
- hun zelfvertrouwen willen vergroten.
Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of
www.studiojetje.com
Bart van den oord Hoveniers
tuinontwerp-tuinaanleg-tuinonderhoud
Voor al uw tuinwerkzaamheden groot en klein,
sierbestrating en schuttingen. Bel voor info. of
een vrijblijvende offerte. Tel. 06-25560978
info@oordhoveniers.nl -www.oordhoveniers.nl
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• briefpapier • formulieren • ketting- formulieren • sets • naamkaartjes • alle soorten enveloppen • flyers • folders •
stickers • labels karton en pvc • digitaal drukwerk • kranten • huwelijkskaarten • geboortekaarten • jubileumkaarten •

Drukkerij Boekhoven-Perfekt
Belder 38, 4704 RK Roosendaal
Telefoon: 0168 32 35 30
E-mail: info@boekhoven-perfekt.nl

Groenstraat 16, 4841 BD Prinsenbeek
Telefoon: 076 541 70 71
E-mail: info@modernprinsenbeek.nl

www.boekhoven-perfekt.nl
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