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HUISZWALUWTIL
IN RAAMSDONK

Donderdag 29 november 2018

GEERTRUIDENBERG

Roestenbergstraat 92

KAATSHEUVEL

Raadhuisstraat 5

RAAMSDONK

Sluisakker 20

RAAMSDONK

Burg. Prinssenlaan 8

RAAMSDONKSVEER

Burg. Prinssenlaan 17

RAAMSDONKSVEER

Keizersdijk 105

RAAMSDONKSVEER

Keizersdijk 89

RAAMSDONKSVEER

Smidshof 14

RAAMSDONKSVEER

Watersnip 79

WASPIK

Berkenstraat 54

RAAMSDONKSVEER

€ 215.000
€ 183.000
€ 275.000
€ 309.000
€ 459.000
€ 239.000
€ 259.000

Eengezinswoning, tussenwoning
Eengezinswoning, hoekwoning
Eengezinswoning, vrijstaande woning
Eengezinswoning, vrijstaande woning
Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning

culinaire verwennerij
met de feestdagen
€ 350.000
€ 308.000
€ 137.500
€ 268.000
€ 200.000

De contouren van het nieuwe Hoge Veer op de Bastion-locatie te Geertruidenberg worden zichtbaar. Al enige tĳd geleden is de bouw van
start gegaan. Nu de fundering er ligt kan de opbouw beginnen.

Eengezinswoning, hoekwoning
Portiekﬂat (appartement)

bewoners zich bĳvoorbeeld bezighouden met tuinieren.

Eengezinswoning, tussenwoning

Overkroetenlaan 162

BREDA

Bergse Poort 1

GEERTRUIDENBERG

Haven 4

GEERTRUIDENBERG

Jacq. Stalkade 11

GEERTRUIDENBERG

Walgang 35

GEERTRUIDENBERG

Hildebrandlaan 3

OOSTERHOUT

Ockenburg 30

OOSTERHOUT

Hertogshoef 131

RAAMSDONKSVEER

Platte Akker 191

TETERINGEN

Colijnweg 31

ZWIJNDRECHT

H.N. Freericksstraat 14

WASPIK

Linthorst-Homanlaan 12

OOSTERHOUT

Stadhouderslaan 74

OOSTERHOUT

Middellaan 12

BREDA

Adriaen Aertszoonstraat 10

GEERTRUIDENBERG

Waterlooplein

OOSTERHOUT

Prins Bernhardstraat 5

RAAMSDONKSVEER

Zeislaan 143

OOSTERHOUT

€ 325.000
€ 235.000

Eengezinswoning, gesch. 2-onder-1-kapwoning
Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning

ä Pagina
17-18-19
€ 239.500

Eengezinswoning, eindwoning

€ 288.000
€ 289.000

Een nieuwe naam met vertrouwde gezichten. Joris
GRATIS WAARDEBEPALING
Detrie, Rob Trommelen en Maarten Verkaaik vanaf nu
Bel 0162 - 580 680 - Raamsdonksveer
samen
onder de nieuwe naam:
www.eramakelaardijamerstreek.nl

€ 206.000
€ 489.000
€ 200.000
€ 297.000
€ 229.000
€ 445.000
€ 295.000
€ 585.000
€ 298.000
€ 209.000

De vier woongroepen zijn op
de begane grond gehuisvest. De
huisvesting op de begane grond
draagt er onder andere toe bij
dat men zich beter kan oriënteren en meer in verbinding is met

terug naar Europa, eerst Italië en
dan naar Duitsland/Oostenrĳk.
Tĳdens de muziekstukken vanuit Frankrĳk werden de eerste
wĳnen gepresenteerd. Werkelĳk
topwĳnen, de selectiecommissie
heeft goed zĳn best gedaan. Om
de stemming er meteen goed in
te brengen werden tijdens het
nummer Les Lacs du Connemare stukken WC-papier op ludieke
wijze stukken aangeboden om
naar goed Frans gebruik tĳdens
dit nummer mee te zwaaien.
Het feest ging op dat moment
goed los. Ook werden de gasten
uit Limburg, Ohne Gewähr, geïntroduceerd. Tĳdens het nummer
La Vie en Rose speelden zĳ mee
met het groot orkest. Prachtige
combinatie.
Als het programma in Afrika is
aangekomen wordt het Onze
Vader in het Swahili gezongen
door het gelegenheidskoor. Dit
vormde wel een hoogtepunt van
de avond, het riep bĳ menigeen
kippenvel op, zo mooi dat dit

klonk. Fantastisch, hulde aan de
zangers en zangeressen en het
harmonieorkest.
Ook het muzikaal bezoek aan
Zuid-Amerika bracht iets spectaculairs mee, Jarno Matray
speelt een mooie solopartĳ in het
nummer Havana. Zo jong en dan
al voor een 500-koppig groot publiek dit stuk kunnen en durven
spelen, chapeau! Als afscheid
aan Zuid-Amerika speelde Ohne
Gewähr nog een fantastische
medley met Zuid-Amerikaanse muziek. Als u er niet bĳ was
heeft u misschien wel het dak
horen rammelen van de Koloszaal, wat een feest!
Daarna was het de beurt aan de
slagwerkgroep Rhythm Sticks.
Zij speelde ook een passende selectie uit hun repertoire,
voor het eerst onder leiding van
de nieuwe instructeur Dennis
Smits. Een bĳzondere primeur
dus waarbĳ vooral het bespelen
van cups op een groot vat ook
zeer werd gewaardeerd door het
publiek.
Italië was het volgende land dat
werd aangedaan. De harmonie
heeft laten zien dat je ook op operamuziek heerlĳk kunt feesten.
De handen de lucht in en meelal-

ERA makelaardĳ Amerstreek

Portiekﬂat (appartement)

Samen sterk door service

Herenhuis, tussenwoning

Eengezinswoning, tussenwoning (drive-in woning)

Weekblad

OOSTERHOUT
RAAMSDONKSVEER
Heuvel 10
Prins Bernhardstraat 1
4941 GH Raamsdonksveer 4901 KC Oosterhout Nb

Villa, vrijstaande woning

Eengezinswoning, tussenwoning
Portiekﬂat (appartement)

Eengezinswoning, eindwoning

Vrijstaande woning, met kantoor-/praktijkruimte
Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Penthouse

GRATIS WAARDEBEPALING
Bel 0162 - 580 680 of mail: info@tvmakelaardij.nl

Galerijﬂat (appartement)

Eengezinswoning, tussenwoning

€ 99.500

Portiekﬂat (service ﬂat)

€ 449.000

Herenhuis, halfvrijstaande woning

€ 249.000 Halfvrijstaande woning

de wereld om hen heen.
Toen de architect met het ontwerp van Hoge Veer Bastion van
start ging is hĳ, in verband met
de strikte eisen vanuit Zorgorganisatie Het Hoge Veer ten be-

s Work in Progress, voortgang nieuwe Hoge Veer.

Zaterdagavond, 24 november 2018 - Om 20.00 uur klonken de eerste
noten van het wĳnconcert van de Koninklĳke Harmonie de Eendracht tijdens het Spectacle du Vin door de Koloszaal. Ruim 500
liefhebbers van muziek en/of wĳn wachtten in spanning af wat er
ging gebeuren.

s Een blik op het feestende publiek.

Uw lokale
woningmakelaar

Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning

Wat een ’spectacle’ en wat een feest!
Nadat de eerste noten van het
openingsnummer Also Sprach
Zarathustra waren weggestorven en het welkomswoord door
Arwin Steigenga, die deze avond
samen met Pascal Hendriks
presenteerde, werd verzorgd
hield burgemeester Luteĳn een
speech geheel in de sfeer van
wijn. Hij sprak zijn verwondering uit dat dit kon, zo’n groots
opgezet festijn in zijn nieuwe
tĳdelĳke standplaats Geertruidenberg waar Raamsdonksveer
deel van uitmaakt.
Daarna werden de geselecteerde
topwĳnen voor de wĳnproeverĳ
van deze avond gepresenteerd
en naar binnen gedragen door
9 “wĳnmissen” onder de vrolĳke klanken van een Reisje langs
de Rijn. De sfeer van de avond
werd daarmee meteen gezet.
Het vormde de start van een
avond die nog lang zal heugen.
De muzikale wijnreis begon in
Frankrĳk; daarna via Zuid-Afrika naar Zuid-Amerika. Dan weer

KEIZERSDIJK 105
RAAMSDONKSVEER

Eengezinswoning, gesch. 2-onder-1-kapwoning

Contouren nieuwe Hoge Veer zichtbaar
Zoals op de foto te zien is zijn
de wanden van een deel van de
begane grond al geplaatst. Dit
deel van Hoge Veer Bastion gaat
een voorziening worden voor
mensen met dementie. Het worden vier woongroepen en iedere
woongroep is voor zes bewoners.
Per groep is er een privégedeelte en een gemeenschappelijk
gedeelte.
In het privégedeelte heeft iedere bewoner een eigen zit-/slaapkamer en een eigen badkamer/
toilet. Het gemeenschappelijke gedeelte bestaat, per groep,
onder meer uit een ruime gemeenschappelijke ruimte en
een professionele keuken. Hier
gaan de begeleiders samen met
de bewoners dagelĳks de eigen
maaltĳden bereiden.
De gewone dagelĳkse dingen zĳn
namelĳk de basis voor de activiteiten. De gemeenschappelĳke
ruimtes komen uit op twee grote tuinen die exclusief voor deze
woongroepen zĳn bestemd. In
deze tuinen, die goed zichtbaar
zĳn vanuit de gemeenschappelĳke ruimtes, kunnen de seizoenen worden beleefd en kunnen

€ 350.000

De Langstraat
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56E JAARGANG - WEEK 48

Van merwedestraat 24

len maar: Funiculi Funicula, Volare en de triomfmars van Aida;
nee, stilzitten viel niet mee! En
dit was slechts de opmaat van
de Grande Finale in Duitsland
en Oostenrĳk.
In die landen aangekomen werd
het publiek verrast met een door
de dirigent van de Eendracht,
Rens van Leeuwen, bewerkte
versie van de Bolero van Ravel.
Toen dat muziekstuk lekker op
weg was kwam ineens feestmuziek zoals Rosamunde voorbij.
En niet te vergeten 4 Alpenhoorns, die dit nummer compleet maakten. Een complete
verrassing maar wel goed voor
de sfeer. Daarna werd er lekker
gewalst op Geschichten aus dem
Wienerwald. En toen ineens al
weer tĳd voor het laatste nummer Böhmischer Traum. Na de
bedankjes en complimenten aan
alle uitvoerende muzikanten en
zangers van deze avond nog een
toegift waarna de mannen van
Ohne Gewähr het concert afsloten met een keur aan enorme leuke feestmuziek waarbij
ook de polonaise niet ontbrak.
Daarmee kwam een einde aan
een avond waaraan heel hard is
gewerkt. Het publiek ging uiteindelĳk moe maar voldaan naar
huis en ze zullen vast heerlĳk geslapen hebben.
De harmonie wil de dank uitspreken aan alle sponsoren die
deze avond mede mogelĳk hebben gemaakt, alle vrijwilligers
die meegeholpen hebben om
deze avond soepel te laten verlopen, natuurlĳk slĳterĳ Jan en
René Quist voor hun bĳdrage, de
mannen van Ohne Gewähr voor
hun optreden, het gelegenheidskoor voor hun fantastisch mooie
bĳdrage, dirigent Rens van Leeuwen voor zĳn vele bewerkingen
van de muziekstukken en natuurlijk het publiek, bijna 500
gasten, geweldig dat u er was.
Wij kijken er met veel plezier,
trots en voldoening op terug en
daarom zeggen wĳ nu al: wĳ zien
u graag terug bĳ versie 4 van het
Spectacle du Vin op 21 november
2020!

www.tvmakelaardĳ.nl

hoeve van de doelgroep, begonnen met het ontwerp voor de vier
woongroepen. Het ontwerp van
de woongroepen vormde vervolgens de basis voor het verdere
ontwerp van het gebouw.
‘Het wordt een bĳzondere voorziening,’ vertelt Menko Konings,
bestuurder van Zorgorganisatie
Het Hoge Veer. ‘Ten eerste vanwege het aantal van zes bewoners per groep, landelijk zijn
groepen van acht tot twaalf bewoners gangbaar. Ten tweede
omdat het geen gesloten, maar
een open voorziening wordt.
We gaan in principe uit van de
maximale vrĳheid van de bewoners, tenzĳ er een reden is om
hier anders mee om te gaan. Dit
kan per bewoner verschillen en
wordt aan de hand van de individuele mogelĳkheden, in samenwerking met onder andere de
familie, bepaald. Om dit op een
veilige en verantwoorde manier
te laten plaatsvinden, wordt er
gebruik gemaakt van de laatste
ontwikkelingen op het gebied
van de zorgtechnologie. Deze
zorgtechnologie kan de bewoners ondersteunen in hun functioneren en de medewerkers bĳ
het uitoefenen van hun werk.
Mensgericht is ons uitgangspunt
bĳ deze bĳzondere voorziening
en ook bij de rest van het gebouw. We willen dat de mensen
zo prettig mogelĳk kunnen leven
op een wĳze zoals zĳ dat willen.
Het gebouw, de zorgtechnologie
en de houding van de medewerkers gaan dit ondersteunen.’
Voor meer informatie zie:
hogeveer.nl/bastion

oktoberfestdongemond.nl

HET•HOGE•VEER

ook voor
ZORG•AAN•HUIS
0162-513450
www.hogeveer.nl

Het

gemeentenieuws
in uw weekblad

Multifocale bril
met €200 korting*
Het Anker 2-4
Raamsdonksveer

Of
50% korting
op een
merkmontuur*

* Vraag naar de
voorwaarden in de winkel.

AR
KNIP DE BON UIT EN KOM NA
!
PR AXIS RA AMSDONKSVEER

25%
20%
KORTING
op één artikel naar keuze
m.u.v. Kerstbomen

De korting geldt alleen bij Praxis
Raamsdonksveer tegen inlevering
van deze bon voor één artikel uit het
gehele assortiment m.u.v. lopende
aanbiedingen, opruiming, Ruiter
dakkapellen en ‘vaste lage prijs’
producten. Niet i.c.m. Air Miles
korting. Voor overige
voorwaarden zie praxis.nl/acties

Geldig donderdag
29 nov.
t/mjanuari
zondag
2 december 2018.
Geldig
t/m 21
2018

Praxis Raamsdonksveer
Bliek 25

