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OPROEPEN

EN  TOEN GEBEURDE...

VAN  ALLES  WAT

NATIONALE COLLECTE NIERSTICHTING

Ook dit jaar willen wij uw aandacht vestigen 
op de collecte van de Nierstichting in de 
week van 17 tot en met 23 september 
a.s.. Let u vooral ook op de diverse publica-

ties via bijvoorbeeld de krant, televisie en radio over het vele 
werk van de Nierstichting. 
Bijna alle (veelal zeer trouwe en ook weer enkele nieuwe) col-
lectanten die voor de Nierstichting in Terheijden collecteren, 
hebben hun hulp weer spontaan aangeboden. Nierstichting Ne-
derland hoopt dat zij niet voor niets bij u aan de deur komen.
Namens Nierstichting Nederland,
Lisette Buijks- de Vroomen, Liesveld 26, 4844 RB Terheijden. 
Tel.  076 - 5931249

VRIJWILLIGERSWERK, IETS  VOOR JOU?

‘Vrijwilligers ontmoeten elkaar’: Vrij-
dag 29 september van 16.00 - 19.00 uur 
bij Scouting MADE, Kievitstraat 10 (ingang via 
Madese Boys).
Ben je vrijwilliger of zoek je vrijwilligerswerk? 
Je bent welkom! LEUK, GEZELLIG ĒN LEER-
ZAAM. Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem 

contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 
0162 451894, email vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 
met je mee en helpen je verder. 
Er wordt gezocht naar vrijwilligers voor:
Administratief medewerker enquête
Zoek je een leuke tijdelijke klus? Houd je van administratie en 
het verwerken van gegevens? Dan is dit jouw klus. Je helpt mee 
met een enquête bij het project CREATIEF ONTMOETEN, een 
project met lokale kunstenaars die lessen geven.
Tuinier 
Vind je het fijn in de tuin te werken? Via de 
klussendienst worden lichte tuinwerkzaam-
heden gedaan bij mensen die door beper-
kingen en ziekte dat zelf niet meer kunnen, 
vooral de klussen die maximaal 1 uur kosten 
zoals onkruid weghalen en snoeien. Je doet er 
deze mensen een groot plezier mee als je hen helpt hun tuintje 
weer netjes te maken.
Overblijfvrijwilliger 
Ga je graag om met kinderen en heb je tussen de middag wat 
tijd over? Als overblijfouder help je mee om het overblijven 
voor kinderen leuk, veilig en gezond te houden.  
Goeie Kost!  Vrijwilliger
Wil je meehelpen om in Drimmelen nog meer gezonde maaltij-
den op tafel te krijgen? Je kunt bv meehelpen om de bestellingen 
uit te delen (in Lage Zwaluwe of Made) waar mensen ze op 
komen halen. Dit wordt gedaan met een gezellig praatje en een 
kop koffie/thee erbij.

160  JAAR  WAGENBERGSE 
BEGRAAFPLAATS

De Gummarus-parochie bestaat vanaf 1796 en is beschreven 
in de Vlasseltboekjes nr. 4 (1979) en 77 (1996). De eerste Wa-

genbergse kerk stond waar nu 
het wijkgebouw staat. De plaat-
sen van de voorgevel en van de 
kerktoren zijn met klinkers in 
de bestrating aangegeven, met 
daarbij een informatiesteen. 
Rechts naast die kerk lag de 
pastorietuin en daarnaast een 
kleine begraafplaats. 
Het inwonertal van Wagenberg 
was na 1796 gegroeid van 920 
naar ongeveer 1200 omstreeks 
1850. Het kerkhof en de toen-
malige kerk waren te klein ge-
worden. Er werden plannen 

gemaakt om een nieuwe pastorie te bouwen, om de kerk te 
vergroten en ook een nieuw kerkhof aan te leggen.
Als eerste kregen de pastoor en de kapelaan in 1856 een nieuw 
huis. Naast de voordeur van de nu voormalige pastorie werd 
een gedenksteen ingemetseld.  De kleine pastorie achter de 
kerk maakte plaats voor een uitbouw van de kerk. De vergrote 
kerk met het nieuwe priesterkoor werd door de bisschop van 
Breda ingewijd op 8 juni 1857 en de volgende dag vond deze 
plechtigheid voor het nieuwe kerkhof plaats.
Tien jaar later,  in 1867,  verleende de bisschop toestemming om 
op het kerkhof een groot zogenaamd  ‘Calvariekruis’ te plaatsen. 
Bij de ijzergieterij Klep-de Bruin in Breda (later de ETNA) werd 
het kruis besteld. Onderaan het kruis zijn de attributen van de 
dood te zien:  de zandloper,  twee zeisen en een doodshoofd 
met gekruiste knekels. 
Het monumentale kruis staat midden op het kerkhof. Het heeft 
lange tijd op een verhoging gestaan, ‘de Calvarieberg’, waarin 
enkele pastoors begraven hebben gelegen. 
Johan van der Made

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! De start was op vrij-
dag 1 september en dit keer zijn we niet gestart zoals te doen 

gebruikelijk was, maar met een 
oud-Hollandse spelletjesmid-
dag. Het waren 7 verschillende 
spellen waaronder spijkerpoe-
pen, stokken vangen en ook het 
gevreesde spiraal en degene die 
per spelletje het beste gescoord 
had ontving een lekkere doos 
bonbons. De animo hiervoor 
was groot en dit was te zien aan 

de bijgevoegde foto’s.  Tot slot was er een Rad van Fortuin waar-
mede cadeaubonnen te winnen waren. 
Daarnaast was er een demonstratie Koersbal verzorgd door 2 
dames van de vereniging uit Made die we bereid hebben gevon-
den om dit voor ons te komen doen. Onze vereniging start in 
oktober met het koersballen en er hebben zich al aardig wat 
spelers opgegeven om hieraan te gaan deelnemen. Dus ons pro-
gramma voor deze activiteiten zijn: 1 keer per maand Koersbal 
op vrijdag; 1 keer per maand kaarten op dinsdag; 1 keer per 
maand sjoelen op dinsdag; en 1 keer per maand Bingo op vrij-
dag. Ook kan er nog steeds op donderdag bij ons eetpunt van 
een 3 gangendiner genoten worden wat nog steeds door onze 
vrijwilligers verzorgd wordt. De bedoeling is om wat kleinere 
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uitstapjes te gaan ver-
zorgen met de Traaie 
on Tour-bus. Wij zullen 
onze leden informeren 
over deze activiteiten 
per nieuwsbrief. Nu de 
zomer alweer voorbij 
is hopen we dat in de 
herfst en winter deze 
activiteiten u aanspre-
ken en dat we weer vele 
gezellige middagen tege-
moet gaan.
Bestuur vereniging van 
senioren  Terheijden.

TERHEIJDEN ENERGIE NEUTRAAL: 
HET KAN! 
Duurzame energieplannen tijdens eerste Meeting Up 

Een heel dorp energie neutraal, is 
dat te ambitieus of heel realistisch? 
Volgens het Traais Energie Collec-
tief is het heel realistisch en zeker 
haalbaar voor Terheijden. Na de 

lancering in juni dit jaar heeft het collectief niet stil gezeten. 
Inmiddels zijn flinke stappen gezet om de energiepuzzel van  Ter-
heijden te leggen. Leden en geïnteresseerden worden bijgepraat 
over deze duurzame energiepuzzel tijdens de Meeting Up in het 
Witte Kerkje in  Terheijden op donderdag 21 september 
aanstaande. 
De energietafel
De eerste Meeting Up van het Traais Energie Collectief wordt 
een informatieve en energieke avond met inspirerende sprekers. 
De avond start met de onthulling van de Traaise energietafel. 
Petra Kimmel neemt plaats aan deze tafel en deelt nieuws over 
het Traais Energie Collectief en de vorm waarin ze verder gaan. 
Niek  Willemsen van IF Technology, een gespecialiseerd bureau 
in de toepassing van aardwarmte, vertelt over de opties voor 
een warmtenetwerk in het centrum van Terheijden. Pim de Rid-
der geeft een update van de kansen voor Traaise windenergie.
Nieuw puzzelstuk
Tijdens deze avond wordt ook een nieuw stuk in de Traaise ener-
giepuzzel gepresenteerd.  Wil je weten hoe dat puzzelstuk eruit 
ziet? Kom dan naar de Meeting Up. Daar hoor en zie je meer 
over deze en andere projecten van het Traais Energie Collectief.  
Iedereen is welkom
Ben je geïnteresseerd in duurzame energie, wil je graag meer 
weten over het Traais Energie Collectief of lid worden? Je bent 
21 september van harte welkom in het  Witte Kerkje in Ter-

heijden. De deuren 
gaan om 19.30 uur 
open. De avond begint 
om 20.00 uur en eindigt 
om 22.00 uur. De toe-
gang is gratis, aanmel-
den is niet nodig. Na-
tuurlijk zijn alle leden 
van harte uitgenodigd 
voor hun eerste Meet-
ing Up! Meer achter-
grondinformatie is te 
vinden op www.traai-
senergiecollectief.nl.  
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WERELD  ALZHEIMERDAG DRIMMELEN

Wereld Alzheimerdag in de ge-
meente Drimmelen, vrijdag 22 
september, zal gaan over ‘kunst’ 
en wat het kan betekenen voor 
mensen met dementie én hun 

mantelzorgers. Kunst kan op verschillende manieren belang-
rijk zijn voor mensen met dementie. Naast dat de hersenen op 
een goede manier aan het werk worden 
gezet is het een manier om emoties te 
uiten, leuk bezig te zijn en kan het trots 
en verwondering oproepen. Mensen met 
dementie kunnen dingen maken waarvan 
ze niet gedacht hadden dat ze dat nog 
konden.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder 
begeleiding zelf ook een kunstwerk maken 
en kunnen we kunstwerken bewonderen 

die gemaakt zijn door cliënten 
van SOVAK.
Iedereen die belangstelling 
heeft voor dit onderwerp is 
van harte welkom! Aanmelden 
is niet nodig.  
Meer informatie: SWO Drim-
melen, Ria van Spijk, coördina-
tor mantelzorg,  0162-451894
Waar: SOVAK, MFC Gruijt-
plein, Koningsveld 1 Terheijden 
Wanneer: Vrijdag 22 septem-
ber 2017
Programma: 10.00 uur inloop 
met koffie/thee/lekkers, 10.30 
start programma, 12.30 uur 
einde.

PLEZIER OP DE WERKVLOER

Wat mij de laatste tijd steeds meer opvalt zijn verhalen van 
mensen die moeite hebben met het gedrag van hun collega(‘s) 
en/of leidinggevende(n).  Verhalen van frustratie en onmacht als 
mensen zich op een bepaalde manier opstellen, en men niet 
weet hoe ze hier mee om kunnen gaan. Dit kan zo ver oplopen 
dat het ten koste kan gaan van het werkplezier. Het kan op den 
duur zelfs een burn-out in de hand werken.
Het lastige/uitdagende aan collega’s én aan leidinggevenden is 
vaak dat je ze niet zelf uit kunt kiezen. Je bent, om het zo maar 
te zeggen, in lastige gevallen, tot elkaar veroordeeld.
Maar hoe ga je daar dan mee om?
Ga je mensen negeren of ontlopen? (Dit is niet heel efficiënt 
aangezien je toch samen moet zien te werken). Of trek je juist 
wel je mond open, maar valt dat dan misschien wel weer ver-
keerd bij de ander?  Vaak zijn die overwegingen heel lastig. Je 
wilt zaken niet groter maken dan dat ze zijn, maar je hebt er wel 
degelijk last van.
Ben jij intussen wel klaar met een bepaalde situatie op je werk, 
en sta je er voor open om hier mee aan de slag te gaan?? Ik bied 
vanaf heden trajecten aan van 3 coachsessies voor die mensen 
die:
* Inzicht willen krijgen in hoe je in bepaalde situaties (anders) 

kunt reageren/opstellen. 
* Voor mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun 
eigen aandeel in het geheel en open staan voor verandering. 
* Voor mensen die zich zelfverzekerder en krachtiger willen voe-
len op de werkvloer, willen leren hoe ze voor zichzelf op kunnen 
komen en zich niet meer ondergesneeuwd willen voelen.
* Voor mensen die willen leren om rustig te blijven in bepaalde 
omstandigheden, zodat de situatie niet escaleert.
* Voor mensen die graag weer samen willen gaan werken i.p.v. 
tegen elkaar te werken.

Wat ik jou kan bieden is:
* Ten eerste luisteren naar jouw kant van het verhaal. Dit alleen 
kan al erg opluchten. Door ergens woorden aan te geven ervaar 
je vaak al weer meer ruimte in jezelf.        
* Daarnaast zal ik jou helpen om meer bewustwording te bren-
gen in de situatie. Vaak kijken we vanuit één standpunt naar een 
situatie wat zeer vernauwend kan werken. 
* Ik ga je eerlijk een spiegel voorhouden zodat je kunt gaan 
zien wat jouw eigen aandeel in het geheel is, zodat je zelf actie 
kunt gaan ondernemen/verantwoordelijkheid kunt nemen en 
zodoende verandering kunt brengen in de situatie.
* Bovenal wil ik je helpen bij het terugvinden van het werkple-
zier.
De sessies kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden, maar 
net wat jouw behoefte is en uiteraard wat het weer toe laat. 
Deze investering in jezelf  kan je heel veel opleveren. Het kan 
een rimpeleffect teweeg brengen dat merkbaar is op heel de 
werkvloer. 
Voel jij dat je hier klaar voor bent? Neem dan contact met mij 
op. Bel voor een GRATIS telefonisch oriënterend gesprek naar 
06 28326275.  Email:  info@silverlining-coaching.nl.
Voor meer info:  www.facebook.com/silverliningcoaching.
Patricia Knook, Silver Lining Coaching.

ARTIEST  VAN DE MAAND

In september is de Nederlandstalige Flau-
wekul Rockband Aplous de artiest van 
de maand op de radio bij Omroep Drim-
melen. Op hun website omschrijven zij 

zichzelf als volgt:
“Opgericht in de zwoele na-zomer van ‘99 door Roland, Edwin 
en Mark. Begin 2001 kwam Harrie erbij.  Toen was de band nog 
niet compleet maar er wilde verder niemand meedoen. Na wat 
oefenen (1,5 uur) werd er al gesproken over de eerste eigen 
nummers.  Was het maar bij spreken gebleven. De nummers 
waren niet meteen een succes maar dit lag niet aan de belab-
berde uitvoering door Aplous maar aan het publiek. Het publiek 
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had namelijk geen verstand van muziek maar wel van verwar-
mings-elementen, maar wat heb je daar aan in de zomer. Ook 
werden de optredens begeleid met een filmpje. In de loop der 
jaren trad Aplous op in diverse bejaardencentra en fancy-fairs, 
met als hoogtepunt het optreden in een doveninstituut (zij wa-
ren er stil van). Aplous heeft ook een demo gemaakt “fijn op 
reis”. Deze cd is niet helemaal representatief voor Aplous maar 
dat is Aplous zelf ook niet. De cd is trouwens helemaal uitver-
kocht. Ze zijn namelijk alle 4 door onze trotse ouders gekocht 
(na enig aandringen). In 2003 stopte Mark met de band omdat 
hij de friet in België veel lekkerder vond. Hij wisselde zijn Hol-
landse euro’s in tegen Luxemburgse euro’s (gunstigere koers) 
en ging in België wonen. De plaats van Mark werd overgenomen 
door Corné. Bij de auditie voor een nieuwe bassist kwam er 
verder niemand opdagen dus we moesten wel.  In 2004 speelde 
Aplous in het voorprogramma van Jovink. En warempel, na het 
optreden van Aplous stond de tent er nog. Dit was mogelijk 
omdat er genoeg nooduitgangen waren waardoor iedereen snel 
naar buiten kon. Daarna werd het toch nog gezellig. Nu heeft 
Aplous zijn eerste Demo “Aplous, snapt er geen klap van!” en 
probeert daarmee te laten horen waarom je naar ons optreden 
zou komen. En inderdaad, waarom zou je naar ons optreden 
komen? In 2008 werd het eerste Aplou-s-tival georganiseerd. 

Dit was een combinatie van muziek, plezier en afzien (voor de 
bezoekers althans). Maar door de gratis worst waren er toch 
nog enkele mensen op af gekomen. Deze bezoekers waren allen 
enthousiast en zeiden dat we het volgend jaar weer moesten 
organiseren. Zij zouden dan ook weer komen maar dan met 
meer honger. De band heeft intussen 5 nummers opgenomen 
voor nog weer een demo. De verkoop valt niet tegen maar bin-
nenkort komt de ‘aplous’-frisbee op de markt (die je ook in je 
CD-speler kan stoppen). Maar, anno nu is het met Aplous nog 
steeds klappen.”
Meer informatie over Aplous kunt u vinden via de website www.
aplous.nl. 

MAGNIFIEK KLASSIEK
Terug van weggeweest op de radio bij Omroep 
Drimmelen

Wat hebben Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Johann 
Strauss, Frédéric Chopin, George Gershwin, Ben van Nies, het 
Nederlands Philharmonisch orkest en Omroep Drimmelen met 
elkaar gemeen? Precies, je raadt het al: het klassieke radiopro-
gramma ‘Magnifiek Klassiek’!
Na een ruim jaar van afwezigheid is het klassieke meubelstuk 
van Omroep Drimmelen, Ben van Nies uit Terheijden, er hele-
maal klaar voor om zijn radioprogramma weer vol energie op te 
pakken. De liefhebbers van de kunsten kunnen hun hart ophalen 
want op zondag heerlijk ontwaken en de dag in stijl afsluiten met 
muziek van de klassieke meesters is weer mogelijk bij uw eigen 
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lokale omroep.
In het radioprogramma wordt aandacht besteed aan evenemen-
ten in onder andere het  Witte Kerkje in  Terheijden en de Waal-
se Kerk in Breda. Ook zal er om de week het specifieke geluid, 
de werking en het gebruik van een muziekinstrument uitgelicht 
worden dat in klassieke concertzalen gebruikt wordt. Ook zal 
geprobeerd worden om van een klassiek nummer de moderne 
versie te laten horen.  Af en toe is dat heel moeilijk dus het zal 
niet altijd lukken.
‘Magnifiek Klassiek’ is elke zondagochtend van 9 tot 10 uur (hh) 
en elke zondagavond van 18 tot 19 uur (live) te horen bij Om-
roep Drimmelen. 
Meer informatie over de programma’s van Omroep Drimmelen 
en de uitzendfrequenties kunt u vinden via onze website www.
omroepdrimmelen.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Gemeente Actueel september
Iedere maand komt een gast van het college van Burgemeester 
en  Wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Hebt 
u een vraag die u graag zou willen stellen? Mail die vraag dan 
naar gemact@omroepdrimmelen.nl en wie weet legt Riebert  
Verheugen uw vraag aan hem voor. Ook schuift Lilian Lam-
brechts aan om ons te informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
Markpontje  Terheijden 25 jaar in de vaart

Het Markpontje vaart nu al weer 25 jaar tussen Terheijden en 
de Haagse Beemden in Breda. Reden voor een feestje, want het 
was vanaf de start een groot succes. Er werden maar liefst een 
half miljoen passagiers overgezet in die 25 jaar.  Veel meer dan 
was verwacht.  Tijdens de reünie en receptie van (oud)schippers 
en genodigden werd schipper Han Loonen in het zonnetje gezet. 
Hij kreeg uit handen van burgemeester Gert de Kok de Bronzen 
Bever.  Wij waren erbij en maakten een sfeerimpressie van deze 
feestelijke dag.
Madese Boys – NAC Breda
Op zaterdag 8 juli werd voor de 5e maal de wedstrijd Madese 
Boys - NAC Breda gespeeld op sportpark de Schietberg. Naast 
het lustrum vond op deze dag ook de onthulling plaats van de 
nieuwe uitstraling van het sportpark. Peter Maas was voor ons 
van de partij en voor deze gelegenheid was de presentatie in de 

deskundige handen van Angela Martens.  Vanwege de vakantie-
periode bleef dit item even op de plank liggen, maar u had het 
nog van ons te goed!
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u?  Kom dan eens met ons praten.  Ervaring is niet nodig; 
wij leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de web-
site www.omroepdrimmelen.nl.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
 

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
Burgemeester en Wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Wmo-Platform 
Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een 
openbare vergadering bijeen.  In de laatstgehouden vergadering 
van het Platform is gesproken met de beleidsmedewerker 
Wmo van de afdeling Maatschappelijke Zaken over de volgende 
ontwikkelingen: 
Evaluatie Koerskaart: Via de Koerskaartdiscussies zijn veel 
suggesties binnengekomen om het leven in onze gemeente 
nog verder te verbeteren. Die worden nu bekeken op 
werkbaarheid. Het resultaat zal worden gepubliceerd en wordt 
ook toegezonden aan de deelnemers van de Koerskaart. In haar 
volgende vergadering wordt de evaluatie door het Platform 
besproken. 
Armoedebeleid: 
Het Platform heeft aandacht 
gevraagd voor de publicatie 
“Help mee! Maak je gemeente 
Schuldvrij”. Hierin worden 
onder meer mogelijkheden 
aangegeven hoe de gemeente 
schulden bij haar inwoners 
zou kunnen voorkomen of 
verhelpen. De gemeente is 
weliswaar geen bank maar kan wel een belangrijke rol spelen 
in het voorkomen van schulden door bv. bij schuldsanering met 
schuldeisers te overleggen. Ook kan de gemeente regelingen 
treffen bij de inning van gemeentelijke belastingen. In het kader 
van het armoedebeleid dient ook aandacht besteed te worden 
aan de opeenstapeling van eigen bijdragen en kosten voor zorg 
en ondersteuning. Deze kunnen nu soms boven het wettelijk 
maximum komen te liggen. 
Wmo-zaken:
- Mogelijke fraude binnen de Wmo-praktijk dient serieus te 
worden genomen. Het werkelijk gebruik van voorzieningen 
moet duidelijk zijn en met de cliënten worden besproken. 
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SPORT

- Het lijkt het Platform een goed idee om eens per jaar alle 
cliënten te bezoeken, zonder een directe aanleiding maar als 
contactmiddel in een goede verstandhouding. 
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het Wmo-Platform Drimmelen per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.
nl  Website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl

WERELDKAMPIOENEN  IN  HET 
ZONNETJE GEZET!

Vrijdagavond 1 september, tijdens de trai-
ning van Karate Vereniging Terheijden, stapt 
de wethouder van sportzaken, Jan-Willem 
Stoop, de dojo binnen. Waarom? Hij komt 
wederom twee wereldkampioenen huldi-
gen. José van den Diepstraten en Joost Ro-
vers worden naar voren gevraagd.  Deze 
twee karateka’s zijn namelijk op 1 en 2 juli jongstleden wereld-
kampioen geworden bij de WJKA (World JKA Karate Alliance) 
in Vlissingen, wat een geweldige prestatie is. Wethouder Jan-Wil-

lem Stoop vertelt dat hij voor de tweede keer in twee jaar tijd 
deze dojo bezoekt om wereldkampioenen te huldigen. In 2015 
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UITGAAN

Kevin en Melissa Vervoort (beiden leraar karate) en nu anno 
2017 weer twee topsporters van deze vereniging.  Dit wil wel 
iets zeggen over het niveau van deze vereniging in Terheijden. 
Mede door de intensieve trainingen en begeleiding van de Sen-
sei’s Kevin en Melissa zijn José en Joost tot deze topprestatie 
gekomen. Beiden karateka’s krijgen uit handen van Jan-Willem 
Stoop een oorkonde van de gemeente Drimmelen voor hun 
topprestatie en hij hoopt dat hij volgend jaar wederom naar 
de dojo kan komen, maar dan om de Europese kampioenen te 
mogen huldigen. Ook namens de leden en bestuur van Karate 
Vereniging Terheijden feliciteren wij nogmaals onze twee we-
reldkampioenen.
Voor inlichtingen: www.karate.nl / facebook, Shotokan Karate 
Vereniging  Terheijden of 06 52848378.

FEESTWEEKEND  WAGENBERG

Ook dit jaar houden wij, comité De Erpelrooiers, een feest-
weekend.  We zijn weer druk bezig om er een geslaagd weekend 
van te maken, voor iedereen wat wils. Hieronder volgt een korte 
weergave van dit alles. 
Locatie: Feesttent op het  V.d. Elsenplein te Wagenberg. 
Vrijdag 15 september:
19.30 u: Opening,  20.00 u: Bingo in de tent met geweldige 
prijzen.  We spelen 10 rondes en 1 Superronde. De boekjes kos-
ten enkel € 8,- en een dubbel € 14,-.  De Superronde kost 
€ 2,- per kaart. 
Dit alles komt ten goede aan onze JeugdCarnaval, want onze 
JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. 

Zaterdag 16 september: 
16.00 u - 23.00 u: Oktoberfest mmv Die Partyhosen en DJ 
Hansi Hauptstrasse. Kaarten voor dit spektakel kosten € 15,- 
per stuk.  Verkoopadressen: Bakkerij Léon van Dongen en Zn te 
Wagenberg, JOLA MADE te Made en Bakkerij Jürgen van Don-
gen te Terheijden. Uiteraard is er weer de mogelijkheid om een 
tafel te reserveren (via oktoberfest@erpelrooiers.nl) zodat je 
samen met vrienden bij elkaar kan zitten. Deze tafel kost €130,-, 
dit is inclusief 8 entreekaarten.  Wil je een goed plekje deze 
middag, wees er dan snel bij.  
Zondag 17 september: 
12.00 u - 19.00 u: Pleinfeest.  Deze dag wordt in en rondom 
de tent gehouden met * Div. Kraampjes * Nel Snottebel voor de 
kleintjes * Optreden van Showkorps Concento uit Breda. 
Vanaf 16.00 u spelen in de tent de coverbands Djemmr en The 
Nipple Twisters. 

Voor het aanmelden voor een kraam kun je onderstaand adres 
gebruiken.  Voor meer info kun je mailen naar info@erpelrooi-
ers.nl. Bezoek onze website www.erpelrooiers.nl of ga naar de 
FB pagina. 
Graag tot ziens op een van deze dagen in onze feesttent. 
CC De Erpelrooiers  Wagenberg

PUUR  WIT PRESENTEERT: MERCY JOHN

Op donderdag 28 september 2017 treedt Mercy John op 
in het Witte Kerkje in Terheijden. Noem het Roots, noem het 
Americana, de muziek van Mercy John is duidelijk geïnspireerd 
door artiesten als  Tom Petty en Bruce Springsteen. Ook invloe-
den van Ryan Adams en The Jayhawks zijn hoorbaar. Begin 2017 
verscheen zijn veelgeprezen nieuwe cd “This Ain’t New York”. 
Tijdens het concert wordt Mercy John begeleid door zijn gitarist 
Rolf  Verbaant en toetseniste Kirsten Boersma. Zij zullen zorgen 
voor een mooi en bijzonder intiem concert.
Mercy John 

Opgegroeid in een klein dorp midden in het Brabantse nie-
mandsland, ver van de grote wereld, is zijn eigen jeugd een 
goede voedingsbodem geweest voor de Americana die Mer-
cy John schreef, luisterend naar artiesten als Tom Petty, Bruce 
Springsteen en Ryan Adams. Op jonge leeftijd droomde hij van 
een nog onbekende wereld en het avontuur.  Later ontdekte hij 
al reizend en zoekend naar dat avontuur dat juist thuis de plek is 
waar het hart ligt en dat de wereld misschien wel erg groot en 
soms maar moeilijk te begrijpen is. 
Na de geprezen debuutplaat ‘Five More Days & A Matter of So-
mewhere’ was Mercy John regelmatig te horen op Radio 1, Ra-
dio 2 en 3FM.  Verder verzorgde hij het voorprogramma van o.a. 
Tony Joe  White, Van Dik Hout en Niels Geusebroek. Begin 2017 
verscheen zijn nieuwe cd ‘This Ain’t New York’ waarin Mercy 
John een wereld vol angst en geluk, liefde en verdriet beschrijft. 
Op het zelfgeschreven materiaal is de zanger en liedjesschrijver 
ontwapenend eerlijk over onze wereld vol angst, geluk, liefde en 
verdriet. Het geluid past binnen de Americana en is een geslaag-
de samensmelting van relaxte folkrock liedjes en vlot country-
pop repertoire, dat ongetwijfeld in een groot Amerikaans song-
book zou kunnen thuishoren.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14 en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef de 
naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens ont-
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vang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de 
ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De 
deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 
uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of www.
facebook.com/puurwit. 

SPRAAKVERMAAK GAAT 11e SEIZOEN IN

Bij de start van de eerste Spraakvermaak 
in 2007 konden we niet vermoeden dat 
we 10 jaar later weer een nieuw seizoen 
aan het voorbereiden zijn. Die eerste edi-
tie was trouwens op een prachtige dag: op 
zondag, de 11e van de 11e. En nu zijn we 

toe aan seizoen nummer 11.  Het zal geen bezoeker ontgaan zijn, 
tussen de eerste en de laatste editie is wel het e.e.a. veranderd. 
De redactie is uitgebreid en ook het aantal mensen dat voor en 
achter de schermen een aflevering vorm geeft. Inhoudelijk zijn 
de eerste afleveringen niet meer te vergelijken met die van het 
voorbije seizoen, m.a.w. ook Spraakvermaak heeft een ontwik-
keling doorgemaakt. De zondagmiddag zijn we trouw gebleven 
en dus opent burgemeester Gert de Kok op zondag 8 oktober 
wederom een nieuw seizoen. Zoals elk jaar vragen we vóór de 
start aan de makers van Spraakvermaak hoe het er voor staat. 
Nog even de namen op een rij, de makers van Spraak-
vermaak?

Dik en Maria van Beest,  Arjen van Drunen,  Theo den Exter, Pe-
tra Kimmel, Ankie Kop, Ad van Oosterhout, Mirjam Schrauwen 
en Tim Simons vormen de redactie en samen proberen ze van 
elke aflevering iets bijzonders te maken. Mede-oprichter Frans 
Adriaanse heeft vorig seizoen in de slotaflevering afscheid geno-
men, maar blijft Spraakvermaak van nabij volgen. 
Wie doen er nog meer mee?
Wim Smetsers nam in maart de voorzittershamer over van Pe-
tra Kimmel. Sandra Oprins zorgt voor een actuele website (zie 
www.spraakvermaak.nl), Cees Otjens is belangrijk bij de werving 
van sponsoren, Freek Reniers zorgt voor de beeld- en geluids-
techniek en de camera’s worden bediend door Ad Koenraad 
en Gerrit Reniers.  Tien Mureau is onze huisfotograaf, Anton 
Joosen en Gerard de Jongh bouwen elke keer het podium op 
(en breken het ook weer af) en Jopie van Oosterhout,  Thecla 
den Exter en Jack Reimus springen bij waar nodig. En ook in 
seizoen 11 sluit Mix (Alex Broekaart, Cor Vissers, Janette van 
der Aa en Theo den Exter) elke aflevering af met het immer 
actuele Spraakvermaakslotlied. Kathleen en Thieu Visker zorgen 
er samen met hun medewerkers voor dat Spraakvermaak ‘thuis’ 
is bij Ons Thuis.  Traditiegetrouw verrassen ze eind augustus het 
complete team (zie foto) met een bijzonder aangename start 
van het nieuwe seizoen.   
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bovenaan op de afbeelding van de seizoenkaart en de route naar 
een  nieuwe kaart wordt vanzelf in gang gezet. In de gemeente 
Drimmelen worden de kaarten gratis thuisbezorgd. 
Samengevat: zondag 8 oktober opent burgemeester Gert de 
Kok om 14.30 uur seizoen 11, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, 
Terheijden.

WANDELEN OP ZONDAG IS BLIJ MET 
TREKVEERKE!

Succes!
Het trekveerke achter het nieuwe havenkantoor in de haven van 
Drimmelen is een succes. Niet alleen dat het leuk is om zelf aan 
het wiel te draaien, zodat de ketting er voor zorgt dat je aan de 
andere kant komt,  het is zeker plezier hebben om met elkaar er 
gebruik van te maken.  Zorg dat je wel goed verdeeld staat aan lin-
ker- en rechterzijde, want wiebelen doet het pontje best wel.  Ove-
rigens geheel veilig als je de instructies die er staan maar opvolgt.  
Wandelaars kunnen nu met recht een “rondje haven” lopen en 
daar maakte ook “Wandelen op Zondag” graag gebruik van. 
Ook Marieke in haar mooie rolwagen kon mee!

Blijft de opzet hetzelfde?
Zeker en we proberen op-
nieuw vaart en afwisseling in 
het programma te brengen, 
d.w.z. aansprekende gasten en 
actuele kwesties wisselen el-
kaar in hoog tempo af. Vaste 
presentator is uiteraard Dik van 
Beest en per aflevering nodigen 

we een gastpresentator uit. Tim Simons en Arjen van Drunen 
presenteren het onderdeel Talent&Zo, de columnist deelt met 
de zaal zijn of haar kijk op de 
wereld, we spelen een quiz en 
er is altijd muziek.  Tien Mureau 
maakte vorig seizoen bijgaande 
foto’s van Adelheid Roosen en 
Toon Gebrands. En verder gaan 
we proberen om het  program-
ma tussen 16.30 en 16.45 uur 
af te sluiten, zodat er voldoende tijd over is voor de zgn. nazit.
Welke data kunnen we noteren?
Behalve 8 okt. zijn dat 12 nov., 10 dec., 14 jan., 18 febr. (vanwege 
carnaval dan op de 3e zondag van de maand) en 11 maart. De 
Franse zaal van café Ons Thuis in  Terheijden blijft uiteraard onze 
vertrouwde thuisbasis. Om 14.30 uur klinkt de openingstune, 
de deuren gaan al om 13.30 uur open, zodat iedereen een mooi 
plekje kan vinden. 
Zijn er nog seizoenkaarten te koop?
Dat is nog steeds mogelijk, al er zijn er wel veel verkocht.  Voor 
€ 17,50 kun je met een seizoenkaart zes keer bij Spraakvermaak 
terecht voor een aangename zondagmiddag. Bestellen kan ge-
woon via www.spraakvermaak.nl. Klik op de hoofdpagina rechts vervolg op pagina 14
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Anderhalf uur
Een wandeling vanaf Oud Drimmelen nr. 4, langs ‘t vaartje, door 
naar de haven via het dorp, oversteken met ‘t veerke en dan 
via de andere kant weer terug. Een perfecte loop van ongeveer 
anderhalf uur. Met schitterend weer en langs mooie door ANV 
Drimmelen ingezaaide bloemenranden een prachtwandeling 
voor de zondagochtend.

Op naar een volgende zondag
Elke zondag van de maand heeft vaste vertrekplaatsen in onze 
gemeente:
1e van de maand: Oud-Drimmelen nr. 4
2e van de maand: Hooge Zwaluwe, Restaurant Onze Kerk
3e van de maand: Wagenberg, Boerderijwinkel Johan en Caroline 
4e van de maand:  Terheijden, Camping Munnickenheide
5e van de maand: Lage Zwaluwe/Blauwe Sluis, Doederij de Ree-
vliet
We starten om  09.30 uur een  wandeling van één tot anderhalf 
uur.  Aanmelden hoeft niet. Kosten, behalve eventueel na afloop 
eigen consumptie, zijn er niet.  Wandelervaring is niet nodig, goe-
de schoenen wel. 
Kom…… en loop mee!

ONDERNEMERSGALA 2017 

Wie is de meest duurzame ondernemer 
van de gemeente Drimmelen en ontvangt 
de ‘MVO-prijs Gemeente Drimmelen’? Dit 
wordt bekendgemaakt tijdens het specta-
culaire Ondernemersgala op vrijdag 13 
oktober 2017. Ondernemers uit de ge-
meente Drimmelen zijn van harte uitge-
nodigd om deze bijzondere avond bij te 
wonen
Een feestelijke bewustwording
In onze gemeente zijn veel bedrijven zich bewust van hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en is het MVO denken en 
werken een onderdeel van de bedrijfsvoering. De onderneming 
uit de gemeente Drimmelen die een belangrijke voortrekkers-
rol vervult en een aansprekende MVO-prestatie heeft verricht, 
ontvangt de ‘MVO-prijs Gemeente Drimmelen’ tijdens het On-
dernemersgala 2017. 
Drie finalisten
Deze avond worden de drie finalisten voor de MVO-prijs ge-
presenteerd. Bedrijven die stuk voor stuk de kracht van MVO 
onderschrijven en het uitdragen in de regio. 
Gala-avond in een rijksmonument
De gala-avond vindt plaats in het oudste monument van de ge-
meente Drimmelen.  Een kerk met een indrukwekkende histo-
rie: de Sint Antonius Abtkerk te Terheijden. Tijdens deze avond 
kan er opnieuw geschiedenis worden geschreven. Hoe? Door 
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gezamenlijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de 
kaart te zetten, bewustwording te creëren en MVO uit te dra-
gen! 
Jan Rotmans spreekt deze avond
Er is een gevarieerd programma samengesteld. Jan Rotmans, 
hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam, spreekt deze avond. Rotmans is een autoriteit op het 
gebied van transities & duurzaamheid.  Tijdens het walking din-
ner zorgt het Bloomline Jazz Quintet voor de muzikale omlijs-
ting van de avond. 
Samenwerking SBAAT, BND & gemeente Drimmelen
Belangrijk om te weten is dat het gala wordt georganiseerd door 
vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt  Terheijden, in 
nauwe samenwerking met gemeente Drimmelen en Bedrijven 
Netwerk Drimmelen. De opbrengst van de avond is voor de 
Sint Antonius Abtkerk. Voor het onderhoud van dit prachtige 
gebouw zijn financiële middelen meer dan welkom.

Bent u onze gast?
Bent u ondernemer in de gemeente Drimmelen en benieuwd 
wie dit jaar de ‘MVO-prijs Gemeente Drimmelen’ wint? Meldt u 
dan uiterlijk 6 oktober 2017 aan via de site www.mvoprijsdrim-
melen.nl/ondernemersgala. De entreekaarten kosten € 75, - per 
stuk exclusief btw.  Vanaf 18.00 uur bent u welkom en de avond 
begint 18.30 uur. Feestelijke kleding is de dresscode voor deze 
avond. Galakleding wordt zeker gewaardeerd, maar is niet ver-
plicht.  We verwelkomen u graag!
Hans Kuijpers (Gemeente Drimmelen),  Ton Zwinkels (Bedrij-
ven Netwerk Drimmelen) en Cor Vissers (Stichting Behoud De 
Antonius Abt Terheijden)

LAAT  U  VERRASSEN IN HET  WITTE 
KERKJE 

Na de vakanties beginnen alle activiteiten weer volop te draaien. 
Het wordt een druk seizoen 2017-2018.  Iedereen staat te po-
pelen om van start te gaan. Doelstelling is dat het kerkje voor 
iedereen is. Natuurlijk gebruikt de Protestantse gemeente het 
kerkje voor de zondagse kerkdiensten, de cantorij en andere 
kerkelijke aangelegenheden. Maar meer en meer vinden ook an-
deren de weg naar dit prachtige monument dat vele mogelijkhe-
den biedt om elkaar te ontmoeten.
Op 4 september zijn de gespreksgroepen van Samen in het Wit-
te Kerkje met Edwin Vonk en Bert Fockens begonnen. Behalve 
op maandagavond start er maandelijks een vrijdagochtendgroep. 
Zie verder www.sameninhetwittekerkje.nl.
De succesvolle Puur Wit singer-songwriteravonden starten op 
donderdag 28 september met een optreden van Mercy John 
(trio).  Alle informatie is te vinden op www.puurwitconcerten.nl.
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De vertrouwde theeconcerten op de zondagmiddag komen ook 
weer terug. Al voor het 42e jaar!  Die beginnen op 5 november 
maar worden nog voorafgegaan door het jaarlijkse Amateurcon-
cert op zondag 1 oktober. Info via theeconcerten.wittekerkje-
terheijden.nl.
Dit najaar kunt u zich ook weer verbazen hoe een kerk omgeto-
verd wordt in een Rommelmarkt. We komen t.z.t. weer spullen 
ophalen en u kunt weer heerlijk snuf-
felen.  Dat gaat gebeuren  op zater-
dag 11 november.
Kunst in de kerk! Op 7 en 8 oktober 
geeft de kunstkring Drimmelen loka-
le kunstenaars weer de kans om hun 
beelden, schilderijen etc. te tonen. En 
op 21 en 22 oktober is er een expo-
sitie van Colinda van Meer.
Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld 
het optreden van Lenny Kuhr op zon-
dag 29 april 2018.  Drie jaar geleden 
was zij al een keer hier.  Nu heeft zij een nieuw programma met 
prachtige luisterliederen.  We verwachten weer een volle bak!
Meer en meer wordt het  Witte Kerkje een buurtkerkje waar ie-
dereen welkom is en wat gebruikt kan en mag worden voor vele 
doeleinden. Heel wat huwelijken, zowel burgerlijk als kerkelijk, 
zijn hier al gesloten. Na een overlijden kan een condoleance en/
of een afscheidsbijeenkomst hier gehouden worden. Cursussen, 
workshops, vergaderingen, het kerkje biedt vele mogelijkheden. 
En we blijven werken aan de uitbreiding van onze faciliteiten. 
Maar daarover een volgende keer.  En wist u dat u  VRIEND 
kunt worden van ons kerkje? Wilt u meer weten kijk op www.
wittekerkjeterheijden.nl of bel 06-27021028.
WITTE KERKJE - ONGELOOFLIJK WAT ER KAN! 
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POLITIEK

KERKEN

LIJST HARRY BAKKER……..DE LAATSTE 
LOODJES!

De laatste loodjes….
wegen het zwaarst, wordt wel eens gezegd maar na een reces 
van ongeveer anderhalve maand gaat de lijst Harry Bakker en-
thousiast en vol goede moed de laatste zeven maanden van deze 
zittingsperiode in.

Wat ons tot nu toe veel deugd 
heeft gedaan is de goede sa-
menwerking met onze coali-
tiegenoten. Natuurlijk, in een 
goed huwelijk gebeurt ook wel 
eens wat, maar al met al heeft 
de coalitie de wens uitgespro-
ken gezamenlijk en positief de 
eindstreep te halen! Wij vinden 
dat een loffelijk streven, ook al 
omdat dit al jaren niet meer 
voorgekomen is.

U als bewoner merkt er waarschijnlijk (nog) niet veel van maar 
de eerste verschijnselen van de verkiezingscampagnes hebben 
zich al geopenbaard. Nieuwe (aspirant) raadsleden lopen zich al 
warm door zich hoe dan ook te profileren. Het aantal ingedien-
de moties en amendementen zal met tientallen procenten toe-
nemen, vaak kansloos en alleen maar om de aandacht te trekken. 
Een goed voorbeeld diende zich al aan in de raadsvergadering 
van 13 juli jongstleden: een partij wist een groot aantal moties 
c.q. amendementen in te dienen onder het motto “Ik heb mooi 
zo’n 30 minuten extra spreektijd gehad”. Overigens:  geen van 
de voorstellen werd gehonoreerd. 
Goed, de lijst Harry Bakker gaat wel gewoon verder met busi-
ness as usual en blijft zich inzetten voor de bewoners en de 
ondernemers van Drimmelen. De tot nu toe bereikte resultaten 
kunt u om u heen zien.
Vindt  u  dat  er  bepaalde punten  zijn die extra aandacht nodig 
hebben? Contact ons  s.v.p.:  info@lijstharrybakker.nl of  via de 
mailadressen en telefoonnummers van onze fractieleden, zie de 
gemeentegids!
Komen naar het spreekuur bij Harry Bakker in het gemeente-
huis kan op elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.  U kunt 
vrijblijvend binnenlopen. Welkom!
Ton Verhoeve, fractievoorzitter lijst Harry Bakker    

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 16 september: GEEN VIERING IN TERHEIJDEN. 
Wel om 17.00 uur in Wagenberg i.v.m.  Vrijwilligersdag. Voor-
gangers: Pastoraal Team. Koor:  Anthony Singers. Extra Collecte.
Zondag 17 september 9.30 uur: Eucharistieviering. in H. An-
tonius Abt. Voorgangers: Pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook. 
Koor: Dames- Herenkoor en Gummaruskoor. Extra Collecte.
Maandag 18 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
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10 of zelfs 12 kernwoorden te bedenken op de vraag die ik mij 
stelde:  zijn wij eigenlijk nog wel nodig als kerk, als beweging, die 
wij in bezieling willen zijn? En als dat zo is, wat hebben wij dan 
specifiek in te brengen zodat mensen, de wereld in het groot en 
in het klein ook daadwerkelijk iets aan ons hebben?
Ik zocht minstens 3 woorden om recht te doen aan de Drieëne 
God; 7 woorden leken mij ook heel gepast vanwege de 7 gaven 
van de Geest; als het lukte zouden 8 woorden ook wel heel 
mooi wezen met een knipoog naar de acht Zaligsprekingen in 
Matheus 5; maar 10 woorden te vinden:  dat zou nog veel mooi-
er zijn vanwege de Tien Woorden ten Leven die het volk van 
onderweg meekreeg op hun zoektocht. Tenslotte dacht ik aan 
het geploeter van de twaalf apostelen en stelde ik me ten doel 
12 kernwoorden te vinden voor kerk en pastoraat.
Als bij influistering en ingeving door de stilte die mij overkwam 
ben ik weer teruggegaan naar Af,  stelde ik mij opnieuw de vraag: 
“Zijn wij nog wel nodig?” Ja, wij zijn zeker nodig, jij en ik als 
Gods eigen bezielde beweging, met hart voor de wereld en de 
mensen! Al is het alleen maar om als living statues, wanneer het 
ons gevraagd wordt, in beweging te komen om van het leven te 
getuigen tegen alles wat bij de dood hoort. We hoeven dat niet 
alleen te doen, want Gods eigen verlangen geeft adem genoeg 
voor een heel leven lang om de droom levend te houden dat 
onze wereld op weg is, ooit volmaakt zal zijn en bol zal staan 
van vrede.
Pastor Gerard Oostveen

VREDESWEEKVIERING

Zondagmorgen 24 september vieren de Geloofsgemeen-
schap H.  Antonius  Abt en de Protestantse Gemeente  Ter-
heijden-Wagenberg gezamenlijk de Vredesweek met een ge-
bedsdienst in de kerk H.  Antonius  Abt in Terheijden. De viering 
begint om half tien ’s morgens. Voorgangers zijn p.w. Han Gep-
paart en ds. Bert Fockens. Het Dames- en Herenkoor Terheijden 
en Wagenberg ondersteunt de samenzang, dirigent is de heer 
Heino  Vergouwen. Na de gebedsdienst wordt een ieder uitge-
nodigd om nog even na te blijven bij de koffie/theetafel. 
Het thema van de Vredesweek is ‘De kracht van verbeelding’, 
ingebracht door de vredesorganisatie PAX. PAX werkt in op-
dracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma’s en wordt 
gesteund door een brede groep betrokken burgers, maatschap-
pelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschap-
pen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse 
Kerk in Nederland.
De kracht van verbeelding.
In de huidige tijd van groeien-
de verdeeldheid doet PAX een 
beroep op de kracht van de 
verbeelding. 
Conflicten tussen mensen spe-
len niet alleen ver weg, maar 
komen dichtbij ons. Polarisatie 
vindt plaats tussen ‘wij’ en ‘zij’. 
Er wordt veel geschreeuwd en 
weinig geluisterd. Veel mensen 
voelen zich hier machteloos 
over en ervaren een gebrek 
aan verbinding met mensen in 
hun eigen buurt. Ook internati-
onaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebie-
den is wel veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven 
in vrede, een kracht ook onmisbaar toch  in ons eigen land om 
elkaar te blijven vinden.

Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 23 september: GEEN VIERING.
Zondag 24 september 9.30 uur: Oecumenische viering in H. 
Antonius Abt kerk. Vredesweek. Voorgangers: Pastoraal werker 
H. Geppaart en Dominee B. Fockens. Koor: Dames-Herenkoor 
en Gummaruskoor.
Maandag 25 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 - 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
tel.  076 5931216. Bij voorbaat dank.
Gezinskerk: Kom jij ook een handje helpen?
De zomer is (bijna) voorbij, maar neemt niet zomaar afscheid 
van ons. Denk eens terug aan een zomer vol herinneringen. 
Mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld de stralende zon maar 
misschien ook minder mooie herinneringen waar je het liefst 
niet meer aan terugdenkt. Bij die minder mooie herinneringen, 
was er toen iemand die je hielp, een arm om je schouder heen 
legde?  Wat voor goede dingen zijn er die wij voor elkaar kun-
nen doen, zodat wij goed voor elkaar kunnen zorgen? Als je 
hier nu eens over na zou denken, kun jij dan ook een stralend 
zonnetje zijn voor iemand die dat nodig heeft zodat diegene ook 
weer terug kan denken aan mooie herinneringen?
In de gezinskerk op 17 september gaan we vieren, samen 
met de geloofsgemeenschap (9.30 uur). Daarna is er voor de 
kinderen en hun ouders een samenkomst. In deze samenkomst 
werken we het thema uit dat 
sommige herinneringen een 
geweldige oogst kunnen zijn. 
Komen jullie ook een hand-
je meehelpen? Dan zien we je 
graag op zondag 17 september 
9.30 uur, Bernarduskerk Made. 
Werkgroep gezinskerk.

ZIJN  WIJ NOG WEL NODIG?
 

Het is een rare zomer met heel veel uitersten.  En dan heb ik het 
niet alleen over het weer en de bosbranden die op alle fronten 
bedenkelijke records gebroken hebben op wereldschaal. Nee, 
het zit dichterbij en roept naast onzekerheid ook beklemming 
op. De living statues op de Ramblas in Barcelona zullen, als ze al 
niet omver gereden zijn door een witte werkbus afgeladen met 
gasflessen, van de weeromstuit heftige afweergebaren hebben 
gemaakt op die zwarte donderdag in augustus. Zij staan daar 
namelijk sinds jaar en dag om te getuigen van leven dat bewon-
dering wekt, vrolijkheid brengt en willen ook helemaal niets met 
dood en verderf te maken hebben. Met onze verwonde wer-
kelijkheid voor ogen en met het oog op de leegloop van de 
kerk inclusief een eindeloze reeks kerksluitingen stelde ik mij de 
vraag:  zijn wij als kerk nog wel nodig?
Die zoektocht durfde ik best wel aan. Ik nam mij voor 3, 7, 8, 
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rochie, ouderenpastoraat en vrijwilligers; 2006 - 2011: Stichting 
Behoud Gummarus  Wagenberg; 2015 - heden: Initiator en lid 
van actiegroep 380 kV – A59 Nee; 2004 - heden:  Agrarische 
Natuurvereniging Drimmelen, oprichtster; 2002 - heden: Pen-
ningmeester agro-toeristische 
vereniging d’n Amerkant; 2012 
- 2014: Belevend leren op de 
boerderij – Klasseboeren

COLLEGE  WIJST NIEUWE 
ALCOHOLVERBODSGEBIEDEN AAN

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de lijst 
van alcoholverbodsgebieden vier nieuwe locaties toegevoegd. 
Ook op schoolpleinen van basisscholen en het terrein in een 
straal van 50 meter daar omheen is het ‘niet toegestaan alcohol-
houdende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.’ 
De nieuw aangewezen locaties zijn o.a.:
- het trapveld aan de Zeggelaan (en de daarachter/daarbij beho-
rende straten Klaverbeemd/Zeggelaan/Biezelaar) in  Terheijden;
- het speelbos aan de Schimmelseweg in  Terheijden.
Het college kan op grond van de APV alcoholverbodsgebieden 
aanwijzen. Dat gebeurt om overlast en vandalisme te voorko-
men of tegen te gaan. Op basis van overlastmeldingen van om-
wonenden, schoolpersoneel en ondernemers besluit het college 
een gebied aan te wijzen als alcoholverbodsgebied. Nu waren de 
komst van de speelbossen de aanleiding om de lijst van alcohol-
verbodsgebieden aan te passen. Deze bossen zijn voor kinderen 
en het college wil voorkomen dat oudere jeugd op deze locaties 
alcohol gaat nuttigen. De omgeving van de haven en Schans in  
Terheijden is geen alcoholverbodsgebied meer. 

Verbeeldingskracht stelt je in staat om je te laten inspireren 
door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven 
geloven in vrede, die  hoop bieden op een betere wereld waarin 
plaats is voor iedereen. Of naar het bijbels visioen van de pro-
feet Jesaja, “Mijn tempel zal heten: Huis voor alle volken”. 
Commissie oecumene Terheijden,  Herman Nierse.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 17 september 2017, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhui-
zen uit Oosterhuizen Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 24 september 2017, 09.30 uur: ds. E. Fockens en 
p.w. H. Geppaart Oecumenische gebedsdienst in de R.K. kerk 
Antonius Abt met medewerking van het Dames- en Herenkoor

BRONZEN BEVER  VOOR JOSÉ MUREAU-
DE JONG

Burgemeester De Kok heeft de gemeentelijke onderscheiding 
Bronzen Bever uitgereikt aan mevrouw José Mureau-de Jong uit 
Wagenberg. Zij ontving de onderscheiding voor haar vrijwillige 

inzet voor diverse instanties:
1967 - 1976: Bestuurslid en organisator bin-
nen de KPJ; 1980 - 1996: Bestuurslid en zeer 
actief binnen de KVO; 1997 - 2004: Actief bin-
nen de NCB/ZLTO Made/Drimmelen; 2014:   
Raadslid in de gemeenteraad Made/Drimme-
len; 2013 - heden: Bestuurder Vijf Heiligen Pa-
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ACTUEEL
Mantelzorgwaardering 2017

Bent u hulpbehoevend en ontvangt 
u hulp van een familielid, buurvrouw, 
vriend of iemand anders in uw direc-
te omgeving? Doen zij dit langer dan 
3 maanden wekelijks 8 uur onbetaald 
met elkaar? Dan kunt u voor uw man-
telzorgers een blijk van waardering 
aanvragen. Zie Drimmelen.nl/mantel-
zorg. Heeft u vorig jaar de mantel-
zorgwaardering ontvangen? Dan krijgt 
u een bericht voor de verlenging met 
een verkorte aanvraag. Heeft u nog 
niet eerder een aanvraag gedaan voor 
mantelzorgwaardering dan kunt u 

een aanvraagformulier downloaden op www.swodrimmelen.nl 
of via mantelzorg@swodrimmelen.nl. U kunt ook een papieren 
aanvraagformulier ophalen op het kantoor van SWO, Het Vie-
rendeel 6 in Made, naast de bloedprikpost. Zorg ervoor dat uw 
aanvraag vóór 18 december 2017 is ingediend. 
Hebt u een vraag? Kijk op onze website, mail of bel ons: www.
swodrimmelen.nl, email: mantelzorg@swodrimmelen.nl, kan-
toorbezoek SWO of telefonisch van 9.00 tot 14.00 uur, 0162 
451894 en vraag naar Ria van Spijk of Elly Punselie. Op donder-
dag tijdens het spreekuur mantelzorg op het gemeentehuis van 
10.00 tot 12.00 uur.
MVO-prijs: Wie is de meest maatschappelijk verant-
woord ondernemer? 
U kunt via www.mvoprijsdrimmelen.nl stemmen op een van de 
genomineerden voor de MVO-prijs. De genomineerden zijn:
• Restaurant Onze Kerk BV uit Hooge Zwaluwe
• Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw BV uit Drimmelen
• Biesbosch Business uit Lage Zwaluwe
• Boeien uit Drimmelen
• Amerland uit Made
• Helkant Plant uit Hooge Zwaluwe
• Gebr. De Leeuw BV uit Oosterhout
• Fortune Coffee uit Raamsdonksveer
De drie bedrijven met de meeste stemmen gaan door naar de 
finale. Op 13 oktober maakt wethouder Hans Kuijpers tijdens 
een gala in de Antonius Abt de winnaar bekend.  Voor meer info 
zie www.mvoprijsdrimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure
Terheijden, Ravendal 9 (4844 VE) (W-2017-0350): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Brandestraat (4845 PH) (W-2017-0330): Het kap-
pen van 3 bomen (esdoorns) in de berm – met herplantplicht 
van 3 bomen.
DORPSGERICHT WERKEN

WijzijnDrimmelen.nl is een inter-
actieve website die inwoners, onder-
nemers, organisaties, gemeente en 

verenigingen uit alle dorpen binnen de gemeente Drimmelen bij 
elkaar brengt. De website is bedoeld om de participatie en dia-
loog met elkaar op gang te brengen. Daarmee past het helemaal 
in de gedachte achter het Dorpsgericht werken.
Wij zijn de website aan het opbouwen. Er is nu al een aantal 
pagina’s beschikbaar.  Inwoners, verenigingen, ondernemers kun-
nen zelf initiatieven plaatsen op de pagina ‘Denk mee en Doe 
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mee’ of op het digitaal plein per dorp. Er kan ook gebruik ge-
maakt worden van de agenda. De bewonersgroepen hebben 
een eigen pagina. Binnenkort worden alle pitches van de Meet 
& Match op WijzijnDrimmelen geplaatst. Dus, kijk ook eens op 
WijZijnDrimmelen.nl!

TENTOONSTELLING ZUIDERWATERLINIE  

Tot en met vrijdag 29 september is een tentoonstelling over 
de Zuiderwaterlinie gedurende de openingstijden te bezichtigen 
in de hal van het gemeentehuis van Drimmelen. De toegang is 
gratis.
De tentoonstelling is van de Heemkundekring Made-Drim-
melen.  Als een bezoeker vragen heeft of uitleg wil dan beant-
woordt Cor Knoop deze. Als hij zelf daar niet aanwezig is, dan 
kan men hem tijdens de openingsuren van de expositie altijd 
bellen op 06-27204520.

De Zuiderwaterlinie is 
een van de waterlinies 
waarmee Nederland 
zich vanaf circa 1700 be-
schermde tegen aanvallen 
van vreemde mogendhe-
den. De kleine Schans in 
Terheijden en de Staten-
dam maakten onderdeel 

uit van de Zuiderwaterlinie, evenals de Houtse Linies en de Li-
nie van de Munnikenhof. Deze linies waren extra versterkingen 
op de hogere zandgronden omdat deze niet onder water gezet 
konden worden. Menno van Coehoorn vervolmaakte deze linies 
in een groot lint van verdedigingswerken dat in Noord-Brabant 
van Bergen op Zoom naar Grave loopt. Deze twee linies vor-
men de verdediging tussen de vestingsteden Breda en Geertrui-
denberg.
In tijden van oorlogsdreiging kon men het gehele gebied van de 
linies onder water zetten. De ideale waterdiepte was daarbij 
ongeveer 40 cm. Te diep voor paard en wagen en te ondiep 
voor boten. In 1830 werd de Zuiderwaterlinie nog versterkt in 
verband met de Belgische opstand.

IVN  WANDELING LAGE  VUCHTPOLDER

Zondag 17 september wandelen de natuur-
gidsen van IVN Mark & Donge langs nieuwe pa-
den in dit prachtige natte natuurgebied. In de 
Lage Vuchtpolder vind je weide- en watervogels, 
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bijzondere
planten en 
sporen van 
Spanjaarden. 
Dit gebied is 
uniek in Bra-
bant vanwege 
het zuivere 
water en de 
mix van klei, 
zand en veen. 
Vogels voelen 

zich thuis op de waterige weilanden tussen de restanten van de 
80-jarige oorlog. Na ruim 16 jaar is de herinrichting van de Lage 
Vuchtpolder klaar. Natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en 
recreatie zijn versterkt. Ga mee en ontdek de nieuwe paden en 

bruggetjes tijdens dit ommetje. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf de waterredoute aan de Zwarte 
Dijk bij kruising Nieuwe Dijkje, 4847  Teteringen. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur en is vrij toegankelijk. 
Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt 
u vinden op  www.ivn-markendonge.nl.

Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus? 

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

------------------------------------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Foto’s van:
1. Janine Klappert

2. Annelies van der San-
den

3. Anica Embregts
4. José Rasenberg
5. Anita Dudok

6. Marco van Kuijk
7. Gerard van Vugt
8. Anica Embregts

Ook mooie foto’s 
gemaakt?

Stuur ze naar liesbeth@
rondomdetoren.nl
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Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 43 50 00
Tandarts   0162 - 42 40 24
Pastorale zorg  06 - 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland en West-  0900 - 88 44
Brabant Team  www.politie.nl
Wijkagent  Arjan van Tricht & David Neumann 
Terheijden Wagenberg 0900 - 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden        Groen: elke woensdag/Grijs: 27-09-2017
                     Wagenberg       Groen: elke vrijdag/Grijs: 29-09-2017
Ophalen oud papier  14-10-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 20-09-2017     
     Wagenberg: 22-09-2017

Bibliotheek Terheijden:   di./wo. 15.00 - 17.30 uur
    vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  0162 - 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 20-09-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 20-09-17 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:   Postadres: Hoevenseweg 18 - 4845 PD Wagenberg 
                Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.zuidwest@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:      Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske - Tankpunt
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


