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Kerstmis

Geniet van een fantastisch kerstdiner!
Kerstavond 24 december 18.00 uur

Eerste kerstdag 25 december 18.00 uur

5 gangen inclusief:
aperitiefhapjes, amuse en 

5 heerlijke gerechten! 
€ 59,50 per persoon

Wijzigingen in het menu of allergieën  
en diëetwensen dienen bij de 

reservering worden aangegeven.

bij 

aperitiefhapjes en amuse
***

tartaar van tonijn en kreeftenmayonaise
vadouvan, koolrabi, radijs

***
krab en pompoen

gember, bosui, kokos, groene curry

***
gepocheerd ei en kaviaar
aardappel, Parmezaanse kaas

***
tournedos Rossini en rode wijn jus met truffel

spinazie, paddestoelen, zilverui, biet

***
éclair en koffie

melkchocolade, steranijs, hazelnoot

Restaurant Ripasso Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Wij hebben vakantie van dinsdag 26 december 2017 
t/m 11 januari 2018.
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40 JAAR RONDOM DE  TOREN
Op 4 november 1977 verscheen het 1ste nummer van Rondom 
de Toren. Dat het nu, 8 november 2017 en dus 40 jaar en 4 
dagen later, nog steeds uitkomt en goed gelezen wordt, is zeker 
een artikeltje waard!! Dit jaar en het volgende zijn er allerlei 
heuglijke feiten rond Rondom de Toren te vieren: 1ste nummer 
40 jaar geleden uitgekomen, de Stichting Rondom de Toren 
bestaat op 17 maart 2018  40 jaar en in het najaar van 2018 
verschijnt de 1000ste Rondom de Toren!! Dat is toch wel heel 
bijzonder. Zeker in het voorbije tijdsbestek gezien: van stencil-
werk tot de digitale tijd!
In het begin van de jaren 70 begon kapelaan Van Beek van St. 
Antonius Abt een op A4 getypt mededelingenblad, geheten 
“Rondom de Toren”. Dit blad verscheen zeer onregelma-
tig én werd alleen bij parochianen bezorgd! Pastor Cees Vos, 
Carel Janssen en Jo Flipsen startten in 1972 deze uitgave op-
nieuw, maar met een opzet van 10x per jaar verschijnen, huis 
aan huis (dus ook bij de niet-parochianen). Voor de versprei-
ding zorgden de dames van de Katholieke Actie. Na een paar 
jaar kwam de vraag van de Molenwinkeliers of er ook ad-
vertenties geplaatst konden worden. Na zwaar overleg met 
het kerkbestuur werd dit toegestaan en kon al het parochie- 
stencilwerk betaald worden. Toen al een “win-win” situatie. 
Toen de toenmalige burgemeester van  Terheijden, jonkheer Von 
Bonninghausen tot Herinckhave, stopte als burgervader, werd 
zijn plaats ingenomen door dhr. J van Maasakkers. Deze kwam 
met de vraag of het gemeentelijk nieuws kon worden opgeno-
men in Rondom de Toren. Met een kleine gemeentelijke subsi-
die was dit haalbaar en werd Rondom de Toren een gemeen-
telijk informatieblad voor Terheijden, Wagenberg en Langeweg. 
In augustus 1981 verscheen het  100ste nummer, in juli 1997 het 
500ste en in het najaar van 2018 zal het 1000ste verschijnen.
Mensen in Wagenberg en Terheijden, het is echt heel bijzonder 
dat Rondom de Toren nog steeds zo’n prominente plaats in-
neemt in onze dorpen. Dat is te danken aan u, lezers, aan u, de 
mensen die al 40 jaar kopij aanleveren (nog steeds: vóór en dóór 
de lezers), aan u, adverteerders, zonder wie we het blad echt 
niet konden en kunnen maken, aan u, die hand- en spandiensten 
verlenen waar nodig, maar natuurlijk het grootste woord van 
dank aan onze vrijwilligers van bestuur en redactie, die het blad 
al 40 jaar lang maken, in elkaar zetten, verfraaien, en zorgen dat 
het elke 2 weken weer bij u in de bus ligt. 
Voor al deze actieve vrijwilligers: HARTELIJK DANK VOOR 40 
JAAR RONDOM DE  TOREN!!
Christ  Verdaasdonk (oud-redactielid en oud-voorzitter RdT)

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

Voor de 8e keer organiseert Biljartvereniging Touché in samen-
werking met De Gouden Leeuw in  Terheijden het Traais Kam-
pioenschap Driebanden.
Het kampioenschap wordt volgens traditie gespeeld in het eer-
ste (5, 6 en 7 januari) en tweede weekend (12, 13-14 janu-
ari) van het nieuwe jaar. Lokatie: De Gouden Leeuw.  Er wordt 
gespeeld op 3 biljarts. Deelname is mogelijk voor IEDEREEN, 

met een maximum van 64 spelers.  Belgische telling. Drie partij-
en per poule. Maximaal aantal beurten: 30.
De eerste inschrijvingen zijn al binnen.  Deelname kost € 10,-.
Opgeven vóór 1 december 2017 middels e-mail naar peterjo-
ris@ziggo.nl  of bij Jan Santbergen, tel. 06-25076356. Ook op 
onze clubavond (dinsdag vanaf 20.00 uur) is inschrijving mogelijk.
Wij gaan uit van voldoende deelname zodat we weer een fan-
tastisch kampioenschap kunnen spelen met een goede sterke 
winnaar.

ARTIEST  VAN DE MAAND

In november is Johnny Gold de 
artiest van de maand bij Omroep 
Drimmelen. In zijn biografie lezen 
we: “Een feest is pas een feest als 
Johnny Gold komt of is geweest!!! 
Daarmee is alles eigenlijk gezegd..., 
als een tot leven gekomen stripfi-
guur dendert hij over de Neder-
landse podia, komisch, gedreven en 
soms ontroerend. Hij is een echte 
flapuit, zonder onbeschoft te wor-
den,  spraak- en smaakmaker eer-
steklas.”

De afgelopen jaren scoorde hij enkele feesthits zoals ‘Samen 
zijn’,  ‘Jou Herken ik’,  ‘Hajo Hajo’, ‘Roeien Roeien’ en vele an-
dere. Meer informatie over Johnny Gold kunt u vinden via de 
website www.keesverlee.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. 
Griezelen: Halloweentocht in  Terheijden

Het was griezelen geblazen op 
zaterdagavond 28 oktober in 
Terheijden. Prachtig verklede 
kinderen en ouders verzamel-
den zich op het Oranjeplein 
om de Halloweentocht te gaan 
lopen. Prima georganiseerd 
met aanbel adressen onderweg 

en een hele groep vrijwilligers die zorgde dat alles goed verliep. 
De kinderen hebben er duidelijk van genoten en riepen al met-
een: volgend jaar weer!
Kunstweekend Hooge en Lage Zwaluwe
In het weekend van 7 en 8 oktober werd in de dorpen van 
Drimmelen voor de 3e keer een kunstweekend georganiseerd. 

Ongeveer 100 amateur-kunste-
naars exposeerden hun werk 
in hun eigen dorp.  Wij zagen 
er een zeer gevarieerd aantal 
kunstwerken en spraken enkele 
kunstenaars.  Vanaf deze week 
kunt u kijken naar de exposities 

SPORT40
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in Hooge en Lage Zwaluwe.
Hondenvereniging Made

Als u een hond heeft, is het 
prettig als hij geleerd heeft 
naar u te luisteren. Bij de hon-
denvereniging in Made worden 
daarvoor met groot enthousi-
asme cursussen gegeven door 
vrijwilligers.  Van puppytraining 

tot en met voortgezette cursussen, behendigheid en pakwerk.  
Trouwens, nieuwe vrijwilligers kunnen ze altijd gebruiken. Wij 
namen een kijkje en zagen hoeveel plezier honden en baasjes 
daaraan beleven.  Wordt u er net zo enthousiast van als wij? 
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 website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

WAT BETEKENT DE NIEUWE EUROPESE 
PRIVACYWETGEVING VOOR VRIJWILLI-
GERSORGANISATIES?

In mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) in werking, deze regeling raakt ook alle 
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Alle organi-
saties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van 
vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en 
hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: 
organisaties moeten nadenken over welke persoonsinforma-
tie ze bewaren, hoe ze de persoonsinformatie beschermen 
en het melden van datalekken. 
Dit is nog niet zo gemakkelijk: welke informatie van mensen 
heb je nodig om goed te functioneren als organisatie. Heb je 
bijvoorbeeld wel adresgegevens nodig als je met leden com-
municeert via sociale media en e-mail? En is het noodzakelijk 

dat we weten wie suikerziekte heeft 
en moet dat in hetzelfde ledenbe-
stand bewaard worden? 
Hoe meer persoonlijke informatie 
in een databestand wordt opgeno-
men, hoe kwetsbaarder dat bestand 

is. Deze nieuwe wet verlangt van organisaties dat ze vastleg-
gen in een plan wat ze aan persoonsgegevens vastleggen en 
hoe ze die data beschermen.
Heb je vragen over dit thema of wil je hulp bij het maken 
van een plan: neem gerust contact op met het Vrijwilligers 
InformatiePunt (Het Vierendeel 6, 4921 LC Made; telefoon 
0162 451894; email vip@swodrimmelen.nl).
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PSYCHISCH  KWETSBAAR?

We weten inmiddels allemaal dat er 
steeds meer op ons afkomt:  via media, 
social media, druk op de werkvloer en 
een minder tolerante samenleving. Dit 
kan leiden tot een psychische overbe-

lasting. Deze kan van korte duur zijn, want meestal herstellen we 
hier zelf weer van, maar ook van een hardnekkiger aard. De weg 
naar een huisarts of specialist is misschien niet zo snel genomen 
vanwege bijvoorbeeld de gedachte dat het wel weer over gaat, 
of er is nog zo veel te doen en soms ook schaamte. Het kan ech-
ter best fijn zijn om er eens over te praten met iemand anders, 
en je hart te luchten.
Bijvoorbeeld met een ervaringsdeskundige (deelgenoot) die 
weet hoe het is om ook met een psychische kwetsbaarheid om 
te gaan. In samenwerking met Surplus zijn er inmiddels 3 voor-
lichtingsavonden geweest voor mensen die hiermee geconfron-
teerd zijn bij zichzelf of naasten.  Aan de hand hiervan is gecon-
stateerd dat er behoefte is binnen de gemeente Drimmelen om 
hiermee door te gaan. 
Deze ervaringsdeskundige heeft, in overleg met Surplus, beslo-
ten dit te doen middels een inloopmiddag. U kunt hier vragen 
stellen aan Mireille Luijkx of in gesprek met elkaar en zelfs ge-
woon aanwezig zijn is prima.
Dit jaar zal deze nog plaatsvinden op dinsdag 14 november 
en dinsdag 12 december van 13.30 tot 15.30 uur, in het 
Bruine Café in het Antonius Abt aan het Dorpsplein 1 in Ter-
heijden.  Voor volgend jaar wordt er nog een agenda opgesteld. 
Meer informatie kunt u op de flyer vinden welke verspreid is 
via diverse openbare instellingen, of via Surplus Welzijn aan de 
Raadhuisstraat 2a. Wilt u een en ander nog bespreken dan kunt 
u contact opnemen met Jacqueline Slotboom, tel 06-13185217 
of per mail jacqueline.slotboom@surpluswelzijn.nl.

DE ONTMOETING…
Contact met lotgenoten die ook rouwen

“Ik ben blij dat ik mijn verhaal kwijt kan.”
“Ik voel me begrepen en gerespecteerd.”

“Ik merk dat ik niet de enige ben.”
“Je mag hier zijn wie je bent.”
“Ik vind het belangrijk om ook informatie te krijgen over een rouw-
proces.”
Lotgenoten ontmoeten elkaar, iedereen heeft iemand verloren 
aan de dood. We beginnen met een kopje koffie of thee. We be-
groeten elkaar, praten wat. We zitten in een fijne rustige kamer 
waar we elkaar goed kunnen verstaan en de wereld even stil-
staat. Even aandacht voor je verlies en hoe je daar mee omgaat. 

En hoe je weer doorgaat, soms met de moed der wanhoop. Er 
kan gehuild worden en soms wordt er ook gelachen. Gepraat 
en ook alleen geluisterd.  Alles mag, luisteren naar liedjes of ge-
dichten. U bent van harte welkom woensdag 15 november 
2017 om 18.30 uur in de aula van Leemans Uitvaartverzorging, 
Leeuwerikstraat 25 te Made.
Wij gaan deze avond de volgende invulling geven:
* Welkom 
* Kopje koffie/thee
* Uitleg “Hoe kwam deze avond tot stand” 
* Muziek/Gedicht/mooie tekst…
* Is dit voor herhaling vatbaar (voorjaar?), in de vorm van een  
   workshop of wandeling?
* Afsluiting

Verzorgd door Linda Leemans en Elly 
Akkermans. Bij aanmelden en/of vra-
gen kunt u contact opnemen met Lin-
da: tel. 06-53803281, info@leemans-
uitvaartverzorging.nl of Elly: tel. 06-
46727205, ellyakkermans@ziggo.nl.
Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze avond.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

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. 
Armoedebeleid
Het Platform heeft samen met het Platform Sociale Zekerheid 
gereageerd op het conceptplan Minimabeleid en Schuldhulpver-
lening. Daarin staan veel beleidswensen. Dat zijn nog geen voor-
stellen.  Alle betrokken instellingen zijn voor een presentatie van 
het beleidsplan uitgenodigd.
Jeugd- en Jongerenbeleid
Het Platform heeft gereageerd op de conceptnota Jeugd- en 
Jongerenbeleid. Een nadere toelichting werd gevraagd over on-
der meer Jeugdhulp, Jeugd en veiligheid, Jeugd en gezondheid en 
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Sport. Er is nagegaan of de jeugd belangstelling heeft voor de 
oprichting van een jeugdraad.  Vooralsnog lijkt de jeugd hiervoor 
niet veel interesse te hebben.
Informatie over WMO-zaken
Evaluatie koerskaart: De ideeën die het spelen van de koers-
kaart heeft opgeleverd worden, waar mogelijk, meegenomen in 
bestaande werkzaamheden. Het Platform vraagt over een half-
jaar geïnformeerd te worden over de uitvoering van de ideeën.
Aanpak eenzaamheid: Uit de enquête onder ouderen (75 
jaar en ouder) werd een behoefte aan hulpaanbod geconclu-
deerd.  Tot nu toe is daarvan nog niet veel gerealiseerd. Het 
blijft lastig om eenzame ouderen te bereiken. Meer persoonlijke 
benadering blijft wenselijk.
Contracten voor begeleiding: In 2019 moet er een nieuwe 
aanbesteding plaatsvinden met betrekking tot ambulante bege-
leiding, dagbesteding en hulp in de huishouding. Deze voorzie-
ningen worden door de casemanagers  WMO geïndiceerd. 
Training dementievriendelijkheid: De gemeente Drim-
melen wil dementievriendelijk zijn. Een 20-tal personen heeft 
deelgenomen aan een cursus daarvoor, gegeven door de Vrij-
willigers Academie Drimmelen. 
Daarnaast is er een training 
geweest van gemeentelijke me-
dewerkers.
Fraude: Het Platform vraagt aandacht voor de signalen met 
betrekking tot fraude. Daarbij dient rekening te worden gehou-
den met de privacy van de cliënt. Een vertrouwenspersoon zou 
hiervoor kunnen worden ingeschakeld. Spontane bezoeken van 
de gemeentelijke medewerker kunnen het vertrouwen tussen 
gemeente en cliënt ten goede komen.
Vragen? 
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. 

HET 26e  SEIZOEN  VAN HET 
MARKPONTJE IS EEN FEIT

Op 29 oktober 2017 is het zesentwintigste seizoen van het  Ter-
heijdense Markpontje afgesloten. Het pontje krijgt even rust.
Hoewel de balans voor dit seizoen nog niet is opgemaakt, be-
staat de indruk dat we iets minder passagiers dan in 2016 heb-
ben mogen overzetten.
Dit seizoen was een periode met ups en downs. Op 15 augustus 
vierden we het zilveren jubileum van het Markpontje met een 
drukbezochte reünie en receptie van het bestuur, de oud-schip-
pers, schippers en genodigden. Daarbij werd ons jubileumboekje 
met het wel en wee over 25 jaar Markpontje gepresenteerd. 
Geïnteresseerden kunnen dit boekwerk lezen op de site van 
een van de schippers, Jan van Vliet, de schrijver. Zie daarvoor 
www.janvanvliet.nl.
Een van de schippers werd door burgermeester De Kok ver-
rast met de gemeentelijke onderscheiding,  de Bronzen Bever, 
vanwege zijn grote inzet voor het Markpontje vanaf haar eerste 
afvaart 25 jaar geleden.
Een andere mijlpaal betreft de schipper, die ook het klein onder-
houd en de brandstofvoorziening verzorgt, dat doet hij al 20 jaar. 
Volgend jaar maakt ook hij als schipper de 25 jaar vol.
Het was een seizoen met wat wisselende weersomstandighe-
den, maar ook pech achtervolgde ons. Elf dagen moest de pont 
uit het water omdat de koppeling het begaf en de schroef en de 
schroefas weer krom waren. 
Dit seizoen waren er een twintigtal abonnementhouders, het 
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was een plezier om hen dagelijks over te mogen zetten. Onze 
dank gaat naar hen uit, altijd vriendelijk en bereid tot een gezel-
lig praatje. We hopen jullie ook het volgend seizoen te mogen 
verwelkomen.
Het Markpontje neemt nog steeds een belangrijke plaats in het 
recreatieve verkeer.  Al bij al houdt dit in dat 11 vrijwilligers, 9 
mannen en 2 vrouwen, vele malen heen en weer hebben geva-
ren, volgens een vast rooster. Ook hier is zeker een grote dank 
op zijn of haar plaats.
Tijdens de wintermaanden zullen enkele noodzakelijke repara-
ties en het onderhoud worden uitgevoerd. 
24 Maart 2018, wanneer de klok weer verzet gaat worden, gaat 
het Markpontje aan zijn 27ste vaarseizoen beginnen.  Wij zul-
len u tijdig berichten wanneer u weer van knooppunt 22 naar 
knooppunt 73 kunt oversteken.
Het bestuur van de stichting Heen en Weer en alle schippers 
danken de vele klanten.  We zien u graag volgend jaar, 24 maart, 
weer op ons pontje.  Tot het volgende seizoen.
Dick Recter, voorzitter van de Stichting Heen en Weer

GEACHTE INWONERS

Deze week was er een probleem met het ac-
count van onze Stichting. De meesten van u 
hebben wel begrepen dat het verzonden be-
richt niet van onze Stichting afkomstig was. Wij 
gaan er ook vanuit dat u de bedelmail reeds 
heeft verwijderd.
Dit betekende ook dat wij u via de mail niet 
konden bereiken. Na veel energie en hulp van 
anderen, kunnen wij weer veilig onze account 

gebruiken. Het lag ook niet aan onze computer. Het probleem is 
veroorzaakt door lieden die niets met onze Stichting te maken 
hebben. 
Zoals u weet is het doel van onze Stichting; het inzamelen van 
geld voor het behoud van het gebouw. Wij zouden nooit geld 
voor één persoon vragen.
Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen, in de hoop en 
verwachting dat ons dit niet nogmaals kan gebeuren. Wij danken 
u voor uw begrip. 
Met vriendelijke groet, Stichting Behoud An-
tonius Abt Terheijden.
www.behouddeantoniusabt.nl Email: sticht-
ingbehoudantoniusabt@hotmail.com

VERGOEDING  VOOR BRILLEN
 

Allereerst feliciteren wij 
Rondom de Toren met 
hun 40ste verjaardag. Om-
dat wij al 23 jaar deel uit-

maken van dit leesplezier,  hebben we voor u een leuke actie op 
touw gezet.  Van 8 tot en met 22 november geeft ‘Toptiekske u 
financieel een extra duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziek-
tekostenvergoeding krijgt;  wij geven tot en met 22 november 
€ 40,- korting op een complete bril. Dat is mooi toch? Op 
onze reguliere collectie, maar óók op onze ToppieCollectie.
Het jaar is weer bijna voorbij. De zorgverzekeringen komen 
weer aan de deur kloppen voor nieuwe, goedkopere verzeke-
ringen. Maar de vraag is:  haalt u wel alles uit uw huidige zorg-
verzekering? Afhankelijk van uw verzekering, kunt u uw bril vol-
ledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag u toch niet laten 
ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat uiteraard erg zonde 
vinden.  Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril aanschaft, zorgen wij 
voor de declaratie van de vergoeding. Deze zal gelijk van het to-
taalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. 
Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog ruim anderhalve 
maand de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet 
precies of u nog recht heeft op vergoeding,  ook dat kunnen we 
voor u nakijken. 
U bent van harte welkom om onze leuke brillen te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

GE STAOT ‘R GEKLEURD OP! 
T.c.v.  De Schraansers, carnaval 2017-2018

Nog maar een paar dagen en het is weer 11 
november! We gaan er dit jaar kleur aan ge-
ven met ons motto ‘Ge staot ‘r gekleurd op’. Ie-
dereen is welkom op het groot, niet te vermij-
den, 11-11 bal! Samen met, maar vooral door 

Nootdkreet en CV Uitgeteld gaan we er een geweldige muzikale 
avond van maken! 
Jeugd 11-11
Vorig jaar zijn we gestart met een eigen 11-11 bal voor de jeugd 
en dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Ben jij benieuwd wie er 
allemaal in de jeugdraad zitten en wie er jeugdprins of jeugdprin-
ses wordt? Kom dan zaterdagavond 11 november om 8 uur naar 
De Gouden Leeuw! Iedereen is welkom,  maar zeker de jeugd! 
Volwassen 11-11
Aansluitend aan het jeugd 11-11 zal CV Uitgeteld op spectacu-
laire wijze de nieuwe Prins Carnaval onthullen. Wie zal er dit 
carnavalsseizoen voor gaan in de leut? Kom op tijd naar onze 
residentie en feest gezellig met ons mee! 
Festivalaaf 
En dat het een feest wordt is wel zeker met een vernieuwd en 
geheel in een ander testbeeldjasje gegoten Festivalaaf, georgani-
seerd door Nootdkreet! Het programma loopt als rode draad 
door de gehele avond. Het wordt een creatieve en muzikale 
avond met veel deelnemers, waar zeker nog over doorgespro-
ken of gezongen gaat worden! Iedereen is welkom op zaterdag 
11 november voor het eerste carnavalsfeest van dit seizoen! 

ZAKELIJK NIEUWS40

UITGAAN40
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Carnavalskrant
Bent u nog geen adverteerder in onze carnavalskrant en zou u 
dat wel willen? Een mailtje naar carnavalskrant@schraansers.nl 
is de eerste stap om er met uw organisatie ook gekleurd op te 
staan in onze krant! Ook verenigingen en andere carnavalsvier-
ders die wat willen melden over hun activiteiten mogen kopij 
aanleveren aan carnavalskrant@schraansers.nl.  Het lijkt nog ver 
weg, maar voor je het weet valt deze kleurrijke carnavalskrant 
weer in de bus! 
Hou voor alle informatie over 11-11 bal, de activiteiten in aan-
loop naar carnaval, én het carnaval onze website (www.schraan-
sers.nl), facebookpagina, of instagram in de gaten. Het wordt een 
mooi seizoen met veel activiteiten waarbij we hopen dat velen 
met ons gaan meedoen, in wat voor vorm dan ook! 

BLERE FESTIVAL
De Erpelrooiers Wagenberg

Verkiezing carnavalslied 2018
Motto: UT LOPT OP ROLLUKES  
Zaterdag 11 november a.s. is het weer zo-
ver....  Verkiezing van het Carnavalslied 2018 
van Erpelrooiersland. 
Op deze avond gaan de deelnemers met el-
kaar de strijd aan om gekozen te worden tot 
winnaar.  Aanvang 20.30 uur in Dorpshuis Plexat te  Wagenberg. 
Ook wordt Prins Carnaval 2018 op ludieke wijze onthuld en we 
zullen ons nieuw insigne bekend maken. 
De voorverkoop voor het Sauwelen start die avond om 20.00 
uur in Plexat.  Max. 4 kaarten per persoon en de kaarten kosten 
€ 7,50 per stuk. Leeftijd vanaf 16 jr. 
Reden genoeg om op zaterdag 11 nov. a.s. naar Plexat te komen!
CC De Erpelrooiers

DICHTERS,  DOENERS  EN 
DRUKTEMAKERS BIJ SPRAAKVERMAAK

Spraakvermaak houdt wel van afwisseling en van wonderlij-
ke combinaties. Zondag 12 november zijn o.a. te gast: Bart 
Chabot (dichter, schrijver en podiumdier), Andy Marcelissen 
(tonpraoter, theatermaker en schrijver van larie-gedichten) en 

zuster Maria Magdalena, priorin van de 
Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. 
Gerrit Reniers en Jan van Vliet, schippers 
van het jubilerende Markpontje, hacker 
Mischa Rick van Geelen en muzikaal ta-
lent Tom Simons maken de gastenlijst 
compleet. Variatie, vermaak en vertier in 
een bomvol programma.

Bril
Achter de opvallende bril van Bart 
Chabot gaat een tomeloze ener-
gie schuil, vastgelegd in zijn poë-
zie, verhalen en biografieën. Over 
Herman Brood schreef hij een bi-
ografie in maar liefst 4 delen. Bart 
Chabot maakte theaterprogram-
ma’s met o.a. Remco Campert, 
Jan Mulder, Jules Deelder, Martin 
Bril en Ronald Giphart.  Was vaste 
deelnemer aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal en hij 
was ook al eens de slimste Nederlander in De Slimste Mens. Dik 
van Beest en gastpresentator Henri Rethans krijgen vermoe-
delijk hun handen vol aan deze Haagse druktemaker. Na afloop 
zal Bart Chabot zijn boeken signeren en verkopen. Bijgaande 
foto is gemaakt door Anton Corbijn, wereldberoemd fotograaf 
(en filmregisseur) van vooral rock-musici en andere artiesten, 
tevens huisfotograaf van U2.
Theatershow

Tonproater Andy Marcelissen uit 
Raamsdonkveer staat er om be-
kend dat ie met veel woorden niks 
kan zeggen. ‘Dichter bij ’t Volk’ was 
de titel van zijn eerste theater-
show waarin hij zijn publiek verras-
te met lieftallige onzin, afgrijselijke 
kitsch, grandioze kolder en zijn in-
middels befaamde larie-gedichten 
(die het daglicht soms niet kunnen 
verdragen).  Andy is deze keer de 

columnist van dienst en hij gaat daarna het verbale gevecht aan 
met Dik van Beest en gastpresentator Henri Rethans. Na afloop 
richten we vóór het podium een boekenwinkeltje in, want ook 
Andy zal na afloop zijn boeken signeren en verkopen.
Oase van rust
Mogelijk is zuster Maria Magdalena een oase van rust tussen 
alle doeners en druktemakers. ‘Moeder en manager’, zo ziet de 
priorin van de Norbertinessen zich. ‘We hopen dat we iets bij 
kunnen dragen aan deze wereld. Niet omdat we beter zijn, maar 
omdat we iets willen uitdragen wat de moeite waard is’. Haar 
religieuze gemeenschap werd in 1271 gesticht, sinds 1647 heb-
ben de zusters hun prachtige thuisbasis in priorij Sint Cathari-
nadal in Oosterhout. Onder leiding van zuster Maria Magda-

lena organiseren de Norbertinessen 
ontmoetingsmiddagen en workshops, 
restaureren antieke boeken en ze lie-
ten een wijngaard aanleggen die wordt 
onderhouden door de sociale werk-
voorziening Wava/!GO. De afgelopen 
weken deden de zusters mee -samen 
met de 2 andere kloosters in de zgn. 
Heilige Driehoek- aan de zeer suc-
cesvolle Biënnale. Op 10 okt. kreeg 
Maria Magdalena uit handen van Wil-
lemijn van Hees (burgemeester van 
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Geertruidenberg) de aanmoedigingsprijs van het Participatie 
Netwerk Event. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een werk-
gever in West-Brabant die bijzonder is opgevallen door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
Pontje
Ruim een half miljoen passagiers werden de afgelopen 25 jaar 
door het Markpontje (Terheijden-Haagse Beemden) overgezet. 
Met de schippers Gerrit Reniers en Jan van Vliet kijken we terug 
en spelen met hen de pontjesquiz.  Tim en Arjen ontvangen in 
hun rubriek Mischa Rick van Geelen, een van Nederlands beste 
ethische hackers. Mischa zoekt beveiligingslekken (bij de over-
heid, ABN Amro, Vakantieveilingen enz.) zodat deze opgelost 
kunnen worden. Mirjam Schrauwen, Petra Kimmel en  Theo den 
Exter gingen met camera en microfoon naar De Bloemenstal in 

Made.  Tom Simons uit Made (broer 
van Tim) zorgt voor de muziek.  Tom 
volgt de opleiding Social Work bij 
Avans Hogeschool in Breda. Zijn fa-
voriete genres zijn jazz en soul en hij 
luistert graag naar Louis Armstrong 
en Fats Domino.

Zondag 12 november:  Spraakvermaak afl. 64, café Ons Thuis, 
Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 13.30 uur, ingang zo-
als gebruikelijk via het café. Dik van Beest opent om 14.30 uur 
het programma, rond 16.30 uur sluit Mix af met het actuele 
Spraakvermaakslotlied.
Zie verder www.spraakvermaak.nl. Rechts bovenaan op de start-
pagina zijn reacties te lezen van gasten uit voorgaande edities. 

AANKOMST  SINTERKLAAS  IN 
TERHEIJDEN

Ook dit jaar, op zondag 19 november om 13.30 uur, komen 
Sinterklaas en zijn Pieten weer met de boot in de haven aan.
Aan de haven staan hopelijk veel kinderen met hun ouders luid-
keels te zingen onder de muzikale begeleiding van de Harmonie.
Als  Sinterklaas aan land is gekomen en veel kinderen een handje 
heeft gegeven, zal hij op het podium plaats nemen. Het podi-
um en de haven worden versierd met tekeningen, die door de 
kinderen op school zijn gemaakt. Dit jaar is er wederom een 

wedstrijd verbonden aan de tekeningen: 
de Sint zoekt de 6 mooiste tekeningen uit, 
de makers van deze tekeningen mogen sa-
men met Sinterklaas en een paar van zijn 
Pieten gaan ontbijten bij café Ons Thuis.
De microfoon zal door onze spreekstal-
meester Roland ook even worden over-
gedragen aan Harry Bakker, die namens de 
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gemeente een officieel woordje tot Sinterklaas zal richten.
Als allen van de mooie woorden en muzikale klanken hebben 
kunnen genieten, zal de Sint een rondrit op Amerigo maken 
door het dorp, samen met de Harmonie.
De route zal hetzelfde zijn als vorig jaar: Haven,  Van Goorstraat, 
Brabantstraat, Polderstraat, Hoofdstraat tot garage Van Riel,  
hier keren wij en gaan bij de rotonde rechtsaf de Zeggelaan 
in, Ruitersvaartseweg, Lageweg, Schapenbogert, aan het einde 
rechtsaf, Molenstraat tot de Laakdijk, ook hier keren wij weer 
en gaan via de Raadhuisstraat naar het Dorpsplein waar de ont-
binding is nabij  Antonius  Abt. 
Helaas: als de regen met bakken uit de hemel komt, gaat de 
rondrit niet door.
Na de intocht gaat de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen 
aan de bewoners van het Sovak.  Daar wordt niet alleen voor de 
bewoners, maar ook voor de kinderen uit  Terheijden een leuke 
voorstelling georganiseerd van 15.00 tot 17.00 uur.  
Tot zondag 19 november, 
Stichting Sinterklaas  Terheijden
 

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
DIETER  VAN DER  WESTEN + BAND
“Kennismaking met Americana met een vleugje 
wereldmuziek”

Op donderdag 23 november treedt Dieter van der Wes-
ten met zijn band op in het  Witte Kerkje in Terheijden.  De Ne-
derlandse folkroots en Americana singer-songwriter bracht vo-
rig jaar het album ‘Old Oak Tree’ uit dat door muziekrecensen-
ten lovend werd ontvangen. Hij maakt intrigerende akoestische 
Americana liedjes met een vleugje wereldmuziek. Zijn nieuwe 
album ‘Old Oak Tree’ bevat tien liedjes met persoonlijke deels 
autobiografische teksten. Live wordt hij begeleid op contrabas, 
percussie, gitaar, banjo en dobro. Muziekblad Heaven gaf het al-
bum een 7.5 en schreef er het volgende over:  “Het zal duidelijk 
zijn dat  Van der Westen 2017 inzet met een Nederlandse Ame-
ricanaplaat die dit jaar nog maar overtroffen moet worden.”
Dieter van der Westen 
Dieter van der Westen is gitarist/bassist, componist en mu-
ziekproducer. Hij heeft een sterke voorkeur voor het gebruik 
van akoestische instrumenten in zijn muziek. De teksten die 
hij schrijft zijn associatief en deels autobiografisch, de melo-
dieën zijn eenvoudig en puur. Dieter werkt als muzikant in de 
Noord-Afrikaanse muziekgroep Kasba, waarmee hij internatio-
naal actief is in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. In Nederland 
werkte Dieter van der Westen samen met artiesten als  Thé 
Lau, Bløf, Paul de Leeuw, Frank Boeijen,  Ali B,  Eric  Vloeimans, 
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Gerard van Maasakkers,  Astrid Nijgh en het Metropool Orkest. 
Hij maakt prachtig verstilde, melancholische Americanamuziek. 
Zelf noemt hij zijn muziek acoustic roots en dat dekt ook vol-
ledig de lading.  Tijdens zijn optreden in het Witte Kerkje is de 
bezetting: Dieter van der Westen, akoestisch gitaar en leadzang; 
Eric van der Westen, contrabas en backing vocals;  Aron Raams, 
elektrisch gitaar en backing vocals; Gijs Anders van Straalen, 
drums en backing vocals.
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 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit.

SIXTIES KERSTSHOW IN DE COUR

De mooiste tijd van het jaar,  hoor je vaak 
de mensen zeggen. De sfeer, soms een 
witte wereld, een sneeuwpop in de voor-
tuin, de nachtmis die zelfs dit jaar in De 
Cour plaats vindt en de jaarlijkse Kerst-

show in De Cour uit de jaren van lang geleden.  Voordat de kaar-
ten beschikbaar waren, stroomden de bestellingen weer binnen 
voor deze o zo nostalgische Kerstshow. En echt niet alleen de 
mensen uit die tijd die zich willen verzekeren toch zeker niet 
tegen het bordje uitverkocht te willen lopen. Ook heel normaal, 
de top 1000 festivals komen er weer aan, en zeker 40 % van de 
nummers komt uit de jaren zestig. Sixties is HOT, sixties is de 
basis van prachtige muziek. 
Ook dit jaar hebben wij weer gekozen om de show samen met 
een koor te gaan presenteren. Dit jaar is dat het Mades Mee-
zing Koor dat voor deze gelegenheid de mooiste kerstnum-
mers heeft ingestudeerd.  Samen met het Sixties Theater gaat 
het weer een onvergetelijke avond worden op zaterdag 16 
december. Ook is er weer die super afterparty in De Cour 
Foyer met deze keer de top Sixtiesband Houston Alley en 
special act De Nederlandse Everley Brothers. De kaarten 
voor deze mooie kerstavond kosten jullie slechts € 5,- en in 
totaal hebben wij 250 kaarten.  Wij streven er steeds naar om 
deze kaartprijs zo laag mogelijk te houden zodat een ieder van 
deze mooie show kan genieten. Kaarten zijn te koop bij De 
Cour en Tinckerbell,  Hoofdstraat Terheijden. Kaarten dus € 5,-, 
zaterdag 16 december aanvang 20.00 uur. De Cour is open vanaf 
19.00 uur.

WAGENBERG  SERVEERT 2017
Vaste prik op de 2e zaterdag van december

Menigeen in Wagenberg en 
omstreken houdt al jaren-
lang de 2e zaterdag van de-
cember vrij in zijn agenda 
omdat de Stichting Behoud 
Gummaruskerk dan traditie-
getrouw een sfeervolle en 
spraakmakende decemberac-

tiviteit organiseert. Zo ook dit jaar en wel voor de  9e keer. 
Na 6 x  “de Mooiste Nacht van Wagenberg” en de 2 voorgaan-
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de edities van Wagenberg Serveert volgt nu op zaterdag  9 
december:  WAGENBERG SERVEERT 2017. Voor de 3e 
maal een sfeervol en muzikaal omlijst 3-gangendiner in een fee-
erieke ambiance.
Voor wie het zich nog kan herinneren of het van horen zeg-
gen heeft:  Wagenberg serveert is een evenement met als ba-
sis-ingrediënten: Heerlijke Muziek, een Heerlijk Maal, Heerlijke 
Mensen en een Feeërieke Ambiance. En dat allemaal weer zo-
veel mogelijk van, voor en door de lokale gemeenschap. Helaas 
moeten we het dit jaar zonder onze vermaarde chef Ralph van 
Groesen stellen. Ralph is vanaf begin december culinair verant-
woordelijk voor de opening van een nieuw restaurant. Dat gaat 
goedkomen, dat is hem wel toevertrouwd weten we inmiddels. 
We zullen hem zeker missen maar over de culinaire invulling  
van de 3e editie van Wagenberg Serveert hoeft u zich geen zor-
gen te maken; dat komt ook goed en daarover later meer. 
Onze muzikale ingrediënten zijn in ieder geval ongewijzigd: de 
Wagenbergse Bigband Djazzkefet onder leiding van Koen Min-
naert speelt voor u de sterren van de hemel. En of het allemaal 
niet op kan, ook zangeres Nilse van der Sanden is samen met 
Henk weer van de partij om voor sfeervolle muzikale intermez-
zo’s te zorgen. En dat allemaal voor het goede doel: het behoud 
van ons trotse rijksmonument, de fiere Gummarus, Chapeau!
De komende tijd zult u ongetwijfeld in dit huis-aan-huis blad nog 
meer lezen over Wagenberg Serveert 2017: het menu, de mu-
ziek, onze sponsors, de kosten enzovoort, maar inschrijven kan 
al vanaf heden. Afhankelijk van de belangstelling worden daarna 
in Wagenberg nog huis-aan-huis inschrijfformulieren bezorgd, 
maar vol=vol, dus als u interesse heeft dan vragen wij u gebruik 
te maken van de inschrijving per e-mail, gericht aan ons secre-
tariaat: a.p.m.janssens@hetnet.nl of telefonisch 076-5933964, 
of via dhr. Jan Broeke janbroeke@casema.nl, 076-5933286, of 
via dhr. Ernest Boel info@ernestboel.nl, 076-5932853. Kom het 
beleven!
Samen met u werken wij aan het behoud van de Gummaruskerk 
onder het motto  “Wij houden de hoogste tijd HOOG”.
Hartelijke groeten, Stichting Behoud Gummaruskerk Wagen-
berg.

HERDERSTOCHT

Agro toeristische vereniging D’n 
Amerkant organiseert op vrij-
dag 22 december voor de 
14de maal de Herderstocht. De 
kaartverkoop voor deze sfeer-
volle wandeling is inmiddels ge-
start. 
Het is de organisatie weer gelukt om een prachtige wandeltocht 
te organiseren. Ook dit jaar weer op een unieke locatie in uw 
nabije omgeving. Misschien rijdt u er wel vaak langs maar bent 
u er nog nooit echt geweest. De tocht gaat over een afstand 
van ongeveer 10 kilometer over verharde maar ook deels on-
verharde paden. Halverwege de wandeltocht is er een dienst 

die op een unieke landelijke locatie 
wordt gehouden. Een gelegenheid 
om stil te staan bij wat er in en om 
ons heen gebeurt. Een mooi moment 
zo rond de aankomende kerstdagen. 
Onderweg kunt u ook verrassende 
elementen verwachten. 

De kosten van deze activiteit bedragen € 12,50 per persoon. 
Een deel van de kaartverkoop doneren we aan een lokaal goed 
doel, waar we na de Herderstocht op terugkomen. 

De kaarten kunt u afhalen bij Recreatieboerderij Johan en Ca-
roline Halters, Wagenstraat 74 in Wagenberg.  Telefoonnummer: 
076-5934503. Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Reser-
veren is helaas niet mogelijk, alleen afhalen.  Voor info: denamer-
kant@gmail.com.  
Let op! Ook dit jaar een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar, dus wacht 
niet te lang om teleurstellingen te 
voorkomen!
Met vriendelijke groet, D’n Amerkant  

TRACTORS BY NIGHT 
12e Editie, inschrijving is van start gegaan

Op vrijdag 5 januari 2018 organiseert Agro toeristische ver-
eniging  “D’n Amerkant” Tractors by Night.  Dit is een stoet 
van verlichte tractoren of landbouwvoertuigen al dan niet met 
landbouwwerktuig erachter.
Heb je zin om mee te doen aan deze tocht, meld je dan aan! Dit  
kan via denamerkant@gmail.com of kom langs in de boerderij-
winkel bij Recreatieboerderij Johan en Caroline,  Wagenstraat 
74 in Wagenberg, telefoon: 076-5934503 / 06-28709242. Dage-
lijks geopend van 10.00-18.00 uur.
Heb je altijd al een keer mee willen rijden in deze prachtig ver-
lichte stoet dan is dit je kans! Ben je in het bezit van een geldig 
tractorrijbewijs of ben je bevoegd om in een landbouwvoertuig 
te rijden, meld je dan aan bij denamerkant@gmail.com. Heb je 
vrienden, familie of klasgenoten maak ze dan attent op deze rou-
te en oproep!

Inschrijving kost € 10.- maar daar krijg je een geheel verzorgde 
avond voor terug op vrijdag 5 januari 2018! 
Houd voor de gereden route onze site www.den-amerkant.nl 
in de gaten en like onze facebookpagina “Vrienden Van D´n 
Amerkant”, daar wordt tijdens de tocht de actuele info op gezet. 
Namens D’n Amerkant: veel kijkplezier!

DORPSPLEIN

Dit plein in Terheijden werd vóór de invoering van officië-
le straatnamen in 1953 “Zaandpleintje” genoemd en ook wel 
“Beatrixplein”. Het was onverhard en aanzienlijk groter, want 
het verzorgingshuis en de bank zijn later gebouwd.  Vanaf 1925 
stond daar een grote muziekschulp, waarin de Harmonie zo-
mer-avondconcerten gaf. In 1959 was er sprake van “sloop/
afbraak voormalige muziekkiosk aan het Dorpsplein”. De Ra-
bobank is hier in 1970 gekomen en het Verzorgingshuis St.  Anto-
nius Abt dateert van 1988.
Maar lang geleden zag dit stukje van Terheijden er totaal anders 
uit. Op die plek kwamen namelijk twee dijken samen. Nu zijn 
dat de Markstraat en het eerste gedeelte van de Hoofdstraat. 
Dijken die het toen nog jonge dorp moesten beschermen te-
gen overstromingen, want de Mark stond in open verbinding 
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met het buitenwater met dagelijks eb en vloed. Dat onze dijken 
tamelijk hoog zijn geweest, blijkt o.a. uit de omschrijving in het 
cijnsregister van 1484: “onder den dyck by het dorp daar een 
weeltken in leght” (cijns was een belasting op onroerend goed). 
Omstreeks 1610 is de dijk hier verlaagd.
Daar midden in het dorp  Terheijden heeft lang een ‘weeltken’ 
gelegen. Het dorpsbestuur sprak van ‘Dorpsweel’ en in de volks-
mond was het gewoon ‘de weel’. Die weel was de watervoorzie-
ning voor het dorp en werd gevoed met water uit de Mark. Men-
sen die geen pomp hadden, kwamen water scheppen uit die weel.  
En in geval van brand fungeerde de weel als brandput.  Daarbij 
stond ook een gemeentelijke schutskooi voor het tijdelijk opvan-
gen van loslopend vee.

Het grasveld bij deze weel werd officieel “de gemene bleykerije” 
genoemd. D’n bleik was vroeger een stukje grasveld in de ach-
tertuin waar onze voorouders de witte was in de zon te drogen 
legden. Daardoor werd het linnengoed weer mooi wit ofwel 
bleek.  Vrouwen in Terheijden die geen eigen gazon hadden, kwa-
men met hun witte was naar de dorpsweel. Ze spoelden daarin 
het wasgoed en legden het op de gemene of gezamenlijke bleik. 
Voor de veiligheid stond rond de Dorpsweel een houten hek-
werk met een trap. Uit 1720 is bekend dat een vrouw van de 
natte trap was gegleden en in de weel gevallen.  Ze werd met 
een lange haak uit het water gehaald en men dacht dat ze ver-
dronken was. Gelukkig was dat niet het geval. 
Gedurende lange tijd werd hier geregeld een veemarkt gehou-
den. In 1722 was na afloop “het plein niet behoorlyck afgesla-
gen” (niet goed schoongemaakt). Daarom besloten schout en 
schepenen (gemeentebestuur) het schoonmaken aan te beste-
den. Omstreeks 1920 was de dorpsweel overbodig geworden. 
Na de kerkbrand eind 1922 is mede met het brandafval de weel 
gedempt. 
In 1923 kreeg Terheijden een groot H.Hartbeeld en dat werd 
feestelijk ingewijd op het Zandpleintje. Enkele jaren later is het 
verplaatst naar de kerk, ongeveer op de plek waar nu de Vrij-
heidsmuur staat. Het beeld is in de 50er jaren verdwenen.
Eeuwenlang is dit ook de plek voor de jaarlijkse kermis en al 
tientallen jaren voor de weekmarkt. En vele jaren heeft in het 
weekend hier de favoriete frietkraam van Moerenhout gestaan.
Johan van der Made

HELP JE ONS?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), tel. 0162 451894, email vip@
swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen je 
verder.

Er wordt gezocht naar:
Spelvrijwilliger 
Houd je ervan om bordspellen te spe-
len zoals rummikub, scrabble, schaken, 
ganzenborden of kaarten? 
Bewoners van Antonius Abt vinden dit 
ook heel fijn. Ben jij degene die dit sa-
men met hen 1 op 1 of met een klein 
groepje komt doen?
Administratief ondersteuner
Ben je zorgvuldig en hou je ervan administratie goed op orde 
te hebben? Je kunt de Vrijwilligersacademie Drimmelen (VAD) 
helpen met het verwerken van aanmeldingen voor de cursussen 
via de website, beantwoorden van vragen, de lijst doorsturen 
naar organisatoren en docenten, deelnemers uitnodigen voor 
de cursus, evaluaties versturen en verzamelen en voorkomende 
werkzaamheden. 
Maatje
Hou je van uitjes? Wie wil er op zondagmiddag mee als bege-
leider met een 50-jarige vrouw in een rolstoel uit Terheijden 
naar de film of stad? Er wordt voor vervoer gezorgd,  je kunt zo 
instappen en samen genieten van een leuke middag uit!
‘Internet’ vrijwilliger
Ben je handig met PC en internet? Bij de Wereldwinkel zijn ze 
op zoek naar iemand die via de verschillende social media ka-
nalen en websites meer bekendheid wil geven aan al het goeds 
van deze winkel.

COLLECTE  VOOR KINDEREN MET EEN 
HANDICAP
NSGK collecteert, ook in Terheijden

Duizenden vrijwilligers gaan binnen-
kort weer op pad om geld in te zamel-
en voor kinderen en jongeren met een 
handicap. Ook in Terheijden komen zij 
aan de deur tijdens de landelijke col-
lecteweek van NSGK (Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind) van 13 t/m 18 novem-
ber 2017.
Gewoon kind zijn
In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en 
jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen.  Veel 
kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scho-
len. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de 
buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sport-
club, de theatercursus of de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij 
vaak aan de zijlijn. NSGK helpt om deze drempels uit de weg 
te ruimen, zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en 
werken, sámen met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. 
Vrijwilligers
NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele donateurs 
en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals 
vrijwilliger Louis van Veen zegt: ‘Het idee dat ik gehandicapte 
kinderen kan helpen aan een beetje extra geluk in een toch vaak 
lastig leven geeft me veel voldoening.’
Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor 
kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland.  Wilt 
u weten wat NSGK in uw regio doet? Op de website www.nsgk.
nl ziet u recent ondersteunde projecten op een landkaart. Wan-
neer u inzoomt op uw woonplaats,  ziet u welke NSGK-project-
en daar mede mogelijk worden gemaakt dankzij uw steun.
Collectant gemist?

OPROEPEN40
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Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch een 
bijdrage overmaken? Dat kan door de letters NSGK te sms-
en naar nummer 4333 (eenmalige gift van €2,50), of met een 
online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde ma-
nier omgaat met de giften die zij ontvangt.
Helpt u mee?
Helaas hebben we nog niet genoeg collectanten in Terheijden. 
Helpt u mee? Het kost maar een paar uur van uw tijd. Voor 
aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Esther 
Weda, cweda@kpnmail.nl. Zie ook www.nsgk.nl.

AMNESTY ACTIE BRIEVENSCHRIJVEN

Wanneer? Op dinsdagmor-
gen 21 november van half elf 
tot half twaalf. Gelegenheid om 
brieven verzendgereed te ma-

ken en groetenkaarten te schrijven.
Waar? Witte Kerkje Terheijden. 
Maandelijkse actie ook thuis te verzorgen
Tevens worden brievensetjes bezorgd bij degenen die zich aan-
gemeld hebben om thuis te schrijven. Deze worden verzameld 
voor frankering en verzending naar autoriteiten in diverse lan-
den. 
Bestemmingen
De bestemmingen worden iedere maand door de werkgroep 
geselecteerd uit de lijst die door Amnesty International Amster-
dam is vrijgegeven. De model-brieventeksten zijn door de Am-
nesty-organisatie ter beschikking gesteld.
Werkgroep Amnesty International Drimmelen, (525),
Inge Berendsen,  Yvonne Bours en Herman Nierse.

LIJST HARRY BAKKER STELT U  VOOR
AAN…

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 
maart 2018 in het vooruitzicht zit Lijst Harry Bakker bepaald 
niet stil. Nieuwe aspirant raadsleden melden zich, nieuwe gezich-

(Foto: Bertil van Beek)
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voor het dorpsleven en vooral in Lage Zwaluwe, hiervoor heb ik 
me aangesloten bij een politieke partij: Lijst Harry Bakker. Ik wil 
hier mezelf ontwikkelen en hard maken voor onder andere de 
volgende thema’s: jeugd, verenigingen en evenementen & horeca. 
Door mijn activiteiten voel ik me betrokken bij de plaatselijke 
horeca, zodoende hoor en zie ik van de mogelijkheden en on-
mogelijkheden bij het organiseren van plaatselijke evenementen.
De zorg
Met betrekking tot de zorg wil ik me inzetten voor preventie. 
Voorkomen is beter dan genezen en hoe makkelijk zou het zijn 
voor groepen mensen die verzorging en aandacht nodig hebben 
als zij een aanspreekpunt/regisseur zouden hebben!?
Ambitie

Wat ik wil bereiken is dat er 
meer en betere initiatieven 
worden ontwikkeld om gro-
tere groepen mensen te be-
reiken zodat Zwaluwe nog 
meer gaat leven. Omdat ik 
overtuigd ben van mijn meer-
waarde bij de plaatselijke 
discussies heb ik mezelf aan-
gemeld als aspirant raadslid. 
Loes Welten, 
Lijst Harry Bakker

GROEN DRIMMELEN NODIGT  U  UIT OM 
TE PRATEN OVER UW DORP

Op 18 november komen we 
op bezoek in Terheijden en Wa-
genberg. 

In gesprek samen met inwoners werken we aan een top 5 van 
belangrijke ontwikkelingen voor de dorpen.  Zaterdag 18 no-
vember ’s morgens gaan we in gesprek op verschillende locaties 
in Terheijden en ’s middags zijn we in Wagenberg.  Wat moet 
er komende 4 jaar in Terheijden en Wagenberg gebeuren?  We 
nodigen alle inwoners, verenigingen en instellingen uit om met 
ons mee te doen.
De afgelopen 4 jaar is het nodige gebeurd in Terheijden en Wa-
genberg.  We hebben er o.a. mede voor gezorgd dat het Puzzel-
bad in Terheijden openblijft en dat te borgen voor de komen-
de 25 jaar. Er zijn trapveldjes/Cruijffcourts gerealiseerd voor 
de jeugd en er zijn speelbossen aangelegd. Een burgerinitiatief 
rondom sociale randvoorwaarden windenergie is gefaciliteerd. 
40 Jaar achterstallig onderhoud in al onze havens is/wordt aan-
gepakt.  Er is extra geld vrijgemaakt voor onderhoud van wegen, 
met nadruk op fiets- en voetpaden.  In Wagenberg is de sporthal 
opgeknapt en een nieuwe beheerder aangesteld.
Dat zijn goede ontwikkelingen voor het dorp. Maar stilstand is 
achteruitgang en daarom willen we met mensen uit Terheijden 
en Wagenberg in gesprek. We zijn benieuwd of er nieuwe plan-
nen worden gemaakt en ideeën worden uitgebroed.  
Wat zetten we op de agenda voor de komende 4 jaar? Welke 
ontwikkelingen helpen het dorp weer een stap verder vooruit?
Programma Terheijden:
10.00 uur: in Zorgcentrum Antonius Abt praten we met elkaar 
onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.
11.00 uur: bij het sportpark van SV Terheijden vervolgen we het 
gesprek.
11.45 uur/12.30 uur: rondwandeling door Terheijden.
Programma Wagenberg:
14.00 uur: zijn we aanwezig in het café van Sporthal Driedorp, 
om met u te praten onder het genot van koffie met wat lekkers.

ten gaan meewerken. Graag stellen wij aan u voor……
Loes Welten
Ik ben 21 jaar en woon in Lage Zwaluwe. Momenteel volg ik 
de opleiding tot verzorgende IG/maatschappelijke zorg en werk 
daarnaast in het verzorgingstehuis. Dit is mijn eerste jaar in de 
opleiding en ik hoop over drie jaar werkzaam te zijn in de re-
validatie. Dit sluit mooi aan bij mijn eerdere opleiding op het 
CIOS (centraal instituut opleidingen sport) waar ik mijn diploma 
sport- en bewegingsbegeleider heb gehaald.
Carnaval
Voor het carnaval in Lage Zwaluwe zet ik mij ook graag in en ben 
daarbij ook lid van de Raad van 11 in het Biesboschrakkersrijk.  Ik 
doe dit sinds 2014 met veel liefde en plezier omdat ik het carna-
val een warm hart toe draag en niet zou willen dat het uitsterft.  
Sociaal betrokken
Gezien mijn sociale betrokkenheid wil ik me breder inzetten 
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15.00 uur/16.00 uur: rondwandeling door  Wagenberg.
Groen Drimmelen/D’66 gaat graag met u allen in gesprek en wij 
hopen dan ook op een grote opkomst. Wilt u graag deelnemen 
dan kunt u zich aanmelden bij info@groendrimmelen.nl. Bent 
u niet in de gelegenheid dan kunt u uw mogelijke vragen/ aan-
dachtspunten altijd kwijt via dit mailadres.
U kunt natuurlijk ook op 18 november spontaan binnenlopen of 
aansluiten bij de rondwandelingen op genoemde ontmoetings-
punten. Wij hopen op een grote belangstelling.
Met vriendelijke groeten.
Groen Drimmelen (VP/D’66)

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Buurtbus 222 Terheijden - Wagen-
berg - Made gaat andere route rijden
Arriva heeft besloten de proef met buurt-
bus 222 nog een jaar te verlengen. 
Als er in 2018 onvoldoende reizigers gebruik maken van buurt-
bus 222 verdwijnt deze buurtbus.
In de huidige situatie rijdt buurtbus 222 voor een groot deel de-
zelfde route als lijn 123.  Om zoveel mogelijk reizigers te kunnen 
bedienen, hebben Arriva, de buurtbusvereniging en de gemeente 
een andere route afgesproken, namelijk:
• in Terheijden: vanaf Raadhuisstraat, via Markstraat, Hillen, Bra-
bantstraat en Polderstraat terug naar Raadhuisstraat. De buurt-
bus komt niet meer langs de Zeggelaan.
• in  Wagenberg blijft hij dezelfde route rijden, namelijk Brou-
werijstraat, Dorpsstraat en Withuisstraat.
• in Made: vanaf  Zuideindsestraat via Geraniumstraat, Haagstraat, 
Prinsenpolderstraat, Nieuwelaan en Valkenbergstraat naar ge-
meentehuis. Daarna via Blockmekerstraat en Esdoornlaan naar 
Brieltjenspolder.
• in Oosterhout blijft hij dezelfde route rijden op Weststad, na-
melijk Distributieweg, Logistiekweg en Technologieweg.
De nieuwe haltes krijgen een zeer simpele uitvoering, enkel met 
een haltepaal. Buurtbus 222 rijdt deze route met ingang van de 
nieuwe dienstregeling per 11 december 2017. De buurtbus rijdt 
elk uur overdag van maandag t/m vrijdag.  
De buurtbus rijdt een vaste dienstregeling dankzij vrijwilligers 
uit de dorpen. Wilt u als vrijwilliger meedoen met deze buurt-
busvereniging, neem dan contact op via buurtbustwm@gmail.
com, of bel met de coördinator Leo Verschuren op 06-51427784.
Gemeentegids 2018
De nieuwe gemeentegids, inclusief de afvalkalender 2018,  wordt 
in week 46 (13 t/m 19 november 2017) door PostNL huis-aan-
huis verspreid. Meldingen of klachten over de bezorging kunt u 
doen via email info@aksemedia.nl (ovv naam, adres, postcode).
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere pro-
cedure
Wagenberg, Wagenstraat 33A (4845 CT) (W-2017-0437): Het 
starten van een Bed and Breakfast.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2017-0372): Het op-
richten van een nieuwe loods.
Wagenberg, Gomarrusstraat 15 (4845 EE) (W-2017-0422): Het 
bouwen van een schuur.
Terheijden, Zeggelaan 6 (4844 SH) (W-2017-0370): Het kappen 
van een boom (spar) in de voortuin – met herplantplicht van 
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een boom.
Bestemmingsplan  ‘Wagenstraat 78, Wagenberg’
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 12 oktober 2017 het be-
stemmingsplan ‘Wagenstraat 78’ heeft vastgesteld. Het plan is 
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 
Het vastgestelde plan ligt tot en met 14 december 2017 op het 
gemeentehuis, Park 1 in Made, voor een ieder ter inzage. Het 
plan is eveneens langs elektronische weg te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder nummer  NL.IMRO.1719.0bp17wa-
genstraat78-vg01  . 
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om een zienswijze ten aanzien van het ont-
werpplan kenbaar te maken kunnen beroep instellen bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 
EA in ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking daags na de 
termijn van terinzagelegging. Binnen de termijn van terinzage-
legging is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij 
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst de 
inwerkingtreding van het besluit totdat op het verzoek is beslist.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! 
Steeds meer inwoners maken een afspraak voor zij 
naar het gemeentehuis komen

Steeds meer inwoners weten dat zij een afspraak moeten ma-
ken voor zij naar het gemeentehuis komen om bijvoorbeeld een 
paspoort aan te vragen. Sinds de invoering op 1 september jl. 
maakt al circa tweederde van de bezoekers van tevoren een 
afspraak. De meeste afspraken worden online gemaakt.
Sinds 1 september werkt de gemeente volledig op afspraak. In-
woners die een product of dienst nodig hebben van de gemeen-
te (denk aan paspoort, rijbewijs, Verklaring Omtrent Gedrag 
e.d.) kunnen online een afspraak maken via drimmelen.nl, of 
telefonisch via nummer 14 0162. Door het werken op afspraak 
zijn klanten gelijk aan de beurt en verloopt de dienstverlening 
efficiënter. 
Overgangsperiode
In deze eerste periode worden nog alle mensen die binnenko-
men geholpen. “Veel inwoners zijn nog gewend dat ze gewoon 
binnen kunnen lopen, dat begrijpen we”, aldus één van de balie-
medewerkers. “We zoeken dan een vrije medewerker, en zeggen 
ze dat ze een volgende keer echt een afspraak moeten maken. 
Als je het eenmaal weet, is het heel makkelijk.” Begin volgend 
jaar gaat de gemeente met behulp van een enquête aan bezoe-
kers vragen wat zij vinden van deze manier van werken en wat 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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beter kan. 
Digitale dienstverlening
Naar het gemeentehuis komen is voor een aantal producten 
helemaal niet meer nodig.  Zaken als verhuizingen, huwelijken 
en uittreksel basisregistratie personen, kunnen 24 uur per dag 
digitaal worden gemeld/aangevraagd via drimmelen.nl. 

PEUTERTOESLAG  ALS STIMULANS  
VOOR  VOORSCHOOLS  ONDERWIJS

In een opinievoorstel aan de gemeenteraad stelt wethou-
der Hans Kuijpers voor niet-werkende ouders een inko-
mensafhankelijke toeslag te geven voor de kosten van 
peuteropvang. Werkende ouders hebben recht op een toe-
slag via de Belastingdienst. Een wetswijzing maakt het mogelijk 
niet-werkende ouders ook toeslag te geven. De gemeente wil 
er voor zorgen dat hierdoor meer peuters meedoen aan voor-
schools onderwijs op de peuteropvang.  De wethouder vindt het 
belangrijk dat peuters goed voorbereid zijn op de basisschool. 
Vanaf 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang 
in werking. Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderop-
vang verdwijnt door die wet. Peuteropvang wordt door de wet 
gelijk aan kinderopvang.  Voor peuteropvang moeten ouders ook 
ongeveer net zoveel gaan betalen.  Als allebei de ouders werken 
kunnen zij voor de kosten van kinderopvang èn peuteropvang 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 
De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het voorschool-
se onderwijs dat de peuteropvang geeft. Als een of beide ou-
ders niet werken kan er geen toeslag worden aangevraagd bij 
de Belastingdienst. Daarom wil de gemeente Drimmelen deze 
niet-werkende ouders van peuters tegemoet komen met een 
bijdrage. Om oneerlijkheid te voorkomen maakt de gemeente 
deze bijdrage inkomensafhankelijk. Hoe meer je verdient, hoe 
hoger de eigen bijdrage aan de peuteropvang.   
De subsidie aan de instellingen voor de peuteropvang bouwt de 
gemeente af in de komende jaren. In Drimmelen gaat het om de 
subsidie aan de kinderopvangorganisaties Eskadee en De Roef. 
Wel geeft de gemeente hen extra geld voor uitbreiding van het 
aantal plaatsen voor peuteropvang. Dit betaalt de gemeente uit 
de ‘Asscher gelden’ om de deelname onder peuters te verhogen.     

Het subsidiebeleid voor peuteropvang is in de gemeenteraad op 
2 november 2017 tijdens de opinieronde besproken.

KERKDIENSTEN  PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 12 november 2017, 10.00 uur: ds. P. Masmeijer uit 
Zegveld. Diaconiecollecte: KIA Binnenlands Diaconaat. Locatie: 
het Witte Kerkje.
Zondag 19 november 2017, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhui-
zen uit Oosterhout. Diaconiecollecte: Focus on Education. Lo-
catie: het Witte Kerkje 

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 11 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger 
pastoor J. Paes  -  Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 13 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 18 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra 
collecte voor Jongerencollecte. Voorgangers pastoor J. Paes en 
Mevr. G. v.d. Korput. Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 20 nov. 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. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen 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-

KERKDIENSTEN40



22

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.

OPEN MIDDAG EN REÜNIE DE 
ZEGGEWIJZER  VOL MOOIE 
HERINNERINGEN 
40-jarig jubileum basisschool De Zeggewijzer 

‘Hoe gaat het met je? Waar 
woon je? Wat voor werk ben je 
gaan doen?’ De meest gestelde 
vragen die de reünisten van De 
Zeggewijzer op elkaar afvuur-

den. Vrijdagavond 3 november was de uitgelezen kans om herin-
neringen op te halen en bij te praten met oud-klasgenoten. Veel 
anekdotes kwamen ook al boven tijdens de open middag op 
school. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de school 
stonden de deuren ’s middags open voor geïnteresseerden. De 
reünie voor oud-leerlingen en (oud-)teamleden vond ’s avonds 
plaats in de Gouden Leeuw.
Spectaculaire opening

Twee professoren van Mad Sience en directeur Colinda Rijpers 
gaven vrijdagmiddag met een spannend vuurexperiment het 
startsein voor de open middag. “Deze opening past helemaal 
bij het onderwijs van de toekomst. In vuur en vlam voor de 
wetenschap!”, vertelt Rijpers enthousiast. “Leerlingen inspireren 
met uitdagende en educatieve wetenschap en techniek krijgt 
met ons nieuwe Wetenschap Techniek Lokaal een plek binnen 
onze school. Hoe het inhoudelijk precies vorm krijgt, zijn we 
momenteel aan het onderzoeken.”
Onderzoekend leren 
Tijdens de open middag maakten de bezoekers al wandelend 
door de gangen kennis met de school of haalden herinnerin-
gen op. De doe-techniekmiddag stond op het programma. Deze 
keer een bijzondere editie met de wetenschapsproefjes droog 

ijs en statische elektriciteit. Naast het Wetenschap Techniek Lo-
kaal waren de bezoekers onder de indruk van het onlangs ge-
opende ‘uit de kunst lokaal’. Een prachtige ruimte waar samen 
muziek maken centraal staat.

Vertrouwd weerzien met oud bekenden
Veertig jaar De Zeggewijzer, het was een vertrouwd weerzien 
met oude bekenden. De Gouden Leeuw in Terheijden stroomde 
vrijdagavond vol met reünisten. Soms was het even hard naden-
ken over wie er voor je stond, vervolgens de herkenning en 
de herinneringen. Telefoonnummers werden uitgewisseld, foto’s 
gemaakt en vervolgafspraken gepland. 

School met stevige basis
Met trots spreekt Rijpers over de school. “Daar waar De Zegge-
wijzer voor staat, is de basis gelegd in het verleden. Deze basis 
staat en is goed. De slogan ‘In Welzijn leren’ klopt en past ons. 
Natuurlijk kijken we of De Zeggewijzer voor de toekomst ei-
gentijds genoeg is. We moeten ons blijven ontwikkelen en mee-
gaan met veranderingen. Naast het leren uit boeken besteden 
we bijvoorbeeld veel aandacht aan samenwerken en jezelf pre-
senteren. Centraal staat de eigenheid van de leerlingen.”
Feestelijk jaar afgesloten
Rijpers vervolgt: “Een jaar geleden ben ik gestart op De Zegge-
wijzer en naar het team, mijn voorganger, alle ouders en leerlin-
gen wil ik graag mijn complimenten uitspreken. Het was gewel-
dig om de mooie herinneringen over 40 jaar De Zeggewijzer te 
horen. Maandag kijken we met het team weer vooruit. Op naar 
een stralende toekomst!”
Meer weten over De Zeggewijzer? De nieuwe website www.
zeggewijzer.nl staat online! 

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
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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: 15-11-2017/Grijs: 22-11-2017
                     Wagenberg           Groen: 17-11-2017/Grijs: 24-11-2017
Ophalen oud papier  11-11-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 15-11-2017     
     Wagenberg: 17-11-2017

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 15-11-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 15-11-17 (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


