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VAN ONS

UITGAAN

DENKT U  AAN ONS?

40 Jaar Rondom de Toren, wat 
een mijlpaal! En wij zijn het blad 
nog niet beu….
Als u die mening ook hebt, zou-

den we het fijn vinden als u ons financieel wilt ondersteunen. Dat 
kan door een donatie op rekening NL50RABO0150.6933.11 
t.n.v. Stichting Rondom de Toren ovv ‘Donateursactie 2017’. 
Dankzij uw donatie kunnen wij het blad, dat u graag leest, blijven 
maken.  
Er zijn 5 leuke prijzen en een hoofdprijs beschikbaar gesteld 
door WenK Solutions (www.wenksolutions.nl). Op 31 decem-
ber a.s. worden de winnaars geloot en de prijzen uitgereikt. Dus 
als u kans wilt maken…..
De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Ingenieursbureau 
MUC en een aantal medewerkers van Werkplaats Ruitersvaart-
seweg (Sovak).

COMMISSARIS  VAN DE KONING 
WIM  VAN DE DONK
bij Spraakvermaak

Zijn naam werd genoemd eind oktober, zelfs 
als vicepremier in het nieuwe kabinet Rut-
te III. Toch bleef commissaris van de koning 
Wim van de Donk Brabant trouw. ‘Ik geniet 
met volle teugen van dit mooie ambt. Het gaat 
goed met Brabant en ik ga graag door om de 

provincie nog mooier te maken, samen met het nieuwe kabinet.’ 
Wim van de Donk wordt ge-
roemd om zijn intelligentie en 
zijn manier van besturen. Begin 
dit jaar werd hij door collega’s 
verkozen tot de beste lokale 
bestuurder van 2016. In de ver-
kiezing eindigde hij voor burge-
meester Ahmed Aboutaleb van              foto: Marc Bolsius             
Rotterdam die de prijs de twee keren daarvoor won. Van de 
Donk droeg de prijs in zijn speech op aan zijn inwoners: ‘Ik 
dacht: ik sta hier namens alle Brabanders, voor wie ik elke dag 
dit werk doe.’ Zondag 10 december vertelt Van de Donk zijn 
verhaal op het podium van Spraakvermaak.
B&B

‘Dokter Braat’ is nog steeds 
een begrip in Terheijden. Vanaf 
1981 hadden Huub en Monique 
Braat een huisartsenpraktijk in 
hun statige pand aan de Raad-
huisstraat. Vijf jaar geleden slo-
ten ze de praktijk en gingen op 
zoek naar een huis in Frankrijk 
om een B&B te beginnen. Dat 
huis vonden ze in Mirebeau, in 
de omgeving van Poitiers. Alle 
werkzaamheden in het huis 

doen ze zelf. De eerste 2 gastenkamers zijn gereed en ze zijn 
gestart met de bouw van 2 nieuwe kamers. Huub en Monique 
Braat passen niet helemaal in het plaatje van het TV-programma 

‘Ik Vertrek’, want in de wintermaanden wonen ze gewoon in Ter-
heijden. Mooie kans dus om ze eens uit te nodigen bij Spraak-
vermaak.    
Eredivisie Vrouwen

Na het voor Nederland zo suc-
cesvolle EK afgelopen zomer 
zit het vrouwenvoetbal in de 
lift. Tim en Arjen ontvangen in 
Talent&Zo Jade Adan uit Tete-
ringen, de talentvolle keepster 
van Achilles ‘29 uit Groesbeek. 
Jade keept op het hoogste ni-
veau, in de eredivisie vrouwen. 
Ellen Verhaard uit Made is a.s. 
zondag voor de 2e keer gast-
presentator. Ze is HR Manager 
bij EGLO Verlichting Neder-

land, tevens yoga-instructeur bij Entertrainment Factory en 
wedstrijdsecretaris Pupillen bij Madese Boys. 
Bart Pullens zorgt voor de muzikale afwisseling.
Kerstverhalen
Mirjam Schrauwen, Petra Kim-
mel en Theo den Exter gingen 
‘De Hort Op’ op zoek naar 
kerstverhalen. 
Vaste jaarlijkse columnist Theo 
van Duren heeft dit seizoen de 
decembermaand uitgekozen 
om naar Terheijden te komen. 
Theo is cabaretier en natuurfilosoof, tevens directeur van het 
Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Theo heeft een geheel eigen 
kijk op een aantal wereldse zaken en deelt deze steevast op 
humoristische wijze met het publiek. 
En we spelen de BOA’s-quiz met Charissa Jongeneel en Roy La-
gendijk, Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeen-
te Drimmelen.
Zondag 10 december: Spraakvermaak afl. 65, café Ons 
Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 13.30 uur, 
ingang zoals gebruikelijk via het café. Dik van Beest opent om 
14.30 uur het programma, rond 16.30 uur sluit Mix af met het 
Spraakvermaaklied, de humoristische terugblik op het program-
ma. Zie ook www.spraakvermaak.nl.                    

MUZIKAAL FEESTJE MET  THEE 
Trio Cortado: fluit, althobo en basklarinet

Trio Cortado speelt  op 10 december 2017 in het Witte 
Kerkje van Terheijden! Een ensemble, genoemd 
naar een kop koffie, in de serie ‘Theeconcerten’ 
(met gratis thee), dat belooft een mooie middag 
te worden!  En voor die mooie middag zorgen 
Hannah de Witte - fluit;  Arthur Klaassens - alt-
hobo en Vincent Martig - basklarinet.

Vanaf december 2012, dus nu precies vijf jaar, vormen Hannah de 
Witte,  Arthur Klaassens en Jasper Grijpink samen Trio Cortado. 
Jasper, die een concert met het Residentie Orkest heeft, wordt 
in  Terheijden vervangen door Vincent Martig, maar het ensem-
ble boet hiermee niets aan kwaliteit in.
Muziekkeuze
Het trio verrast altijd, want met de ongebruikelijke samenstelling 
van fluit, althobo en basklarinet wordt het ensemble gedwongen 
om haar muziek zorgvuldig te kiezen en zelf te bewerken. Daar-
naast speelt het ensemble ook stukken die speciaal voor Trio 
Cortado zijn gecomponeerd. Zo zit de muziek altijd als gegoten!
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Programma
Werken die oorspronkelijk in de 18e eeuw geschreven zijn wor-
den gespeeld, met als uitzondering preludes van Grieg die in het 
begin van de 20ste eeuw zijn gecomponeerd.  Alle composities 
zijn zeer vakkundig bewerkt voor de bezetting van dit trio. U 
hoort muziek van Avison, Bach, Mozart, Beethoven en Debussy, 
grote namen, mooie en aansprekende muziek, verrassend be-
werkt, toegelicht door de musici. 
Trio Cortado heeft inmiddels flink aan de weg getimmerd. 
Trio Cortado speelde onder meer in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw. Een aantal stukken van een concert in de zo-
mer van 2013 is uitgezonden op Radio 4, waar het trio in sep-
tember 2014 ook live te gast was (bij Opium op 4). In 2013 werd 
de halve finale bereikt van het Internationale Kamermuziekcon-
cours  Almere.

Extra info over de musici
De drie jonge musici behaalden hun Master-diploma aan de 
Conservatoria van Den Haag en Amsterdam, Vincent slaagde 
zelfs met een negen en twee onderscheidingen. Ze spelen alle 
drie bij gerenommeerde orkesten en ensembles, zoals het Radio 
Filharmonisch Orkest, het Residentie Orkest, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het Gelders Orkest en Asko|Schönberg. 
De zeer veelzijdige Vincent (links) is eerder aan de Universiteit 
van Leiden afgestudeerd in de studie ‘Vergelijkende Indo-Euro-
pese Taalwetenschap’. Nu is hij naast uitvoerend klarinettist ook 
arrangeur, dirigent en componist. In ensembles speelt hij naast 
klassieke muziek ook jazz en klezmermuziek. Hannah speelt zo-

“Er is een grote druk van zijn schouders gevallen en thuis zien wij 
  weer een gezellige, opgewekte jongen”. (een moeder)

Individuele huiswerkbegeleiding 

Meer weten? Kijk op de website www.inbegeleiding.nl 

stuur een mail naar ingrid@inbegeleiding.nl of bel met 06 - 37 45 02 48

Persoonlijke aandacht

Vergroten studievaardigheden

Rustige locatie in Terheijden

Overhoren leerwerk

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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LEZERS IN DE PEN

wel moderne fluit als traverso (de houten barokke voorloper).
Arrangementen/bewerkingen van de muziek
De arrangementen voor Trio Cortado zijn door Arthur en Jas-
per gemaakt.
Nieuw: wijziging entreeprijs!!
De entreeprijs voor 13- tot 18-jarigen is gewijzigd. Die is vanaf 
dit concert slechts € 3,50. Kinderen t/m 12 jaar hadden altijd al 
gratis toegang, zelfs zonder begeleiding.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 10 december 2017, aanvang: 15.30 uur, locatie: 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: € 6,50; kinde-
ren t/m 12 jaar gratis; tot 18 jaar € 3,50 (Dit is nieuw!). Bij de 
uitgang zijn we heel blij met een (niet verplichte) extra dona-
tie. Reserveren en informatie bij de Stg. Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden: email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl, 
telefoon: 076-593 1177. Info ook op Facebook: www.facebook.
com/TheeconcertenTerheijden/. Meer info over Trio Cortado: 
www.triocortado.nl.

SURPLUS,  WAT MAAK JE ME NU? (deel 2)

Enige tijd geleden hebben wij, vrijwillige chauffeurs van de dag-
opvang St. Antonius Abt en zorgboerderij Poolse Dreef in Ter-
heijden, u middels een ingezonden brief op de hoogte gesteld 
van het ontslag van de 16 chauffeurs door Surplus. In die brief 
hebben wij ook een oproep gedaan aan de politieke partijen van 
de gemeente Drimmelen of zij zich sterk wilden maken om deze 
maatregel van Surplus terug te draaien.
Er kwam respons van de Partij van de Arbeid, Lijst Harrie Bak-
ker, Groen Drimmelen (VP/D66) en het CDA.  Al deze partijen 
gaven aan dat zij het erg vonden voor de vrijwilligers en dat ze 
vragen zouden gaan stellen aan het college en aan de wethouder 
van de VVD die de WMO en zorg in zijn portefeuille heeft. De 
VVD was trouwens ook de enige partij die niet gereageerd heeft 
op de ingezonden brief.
Uit een later contact met de PvdA is gebleken dat de wethouder 
schriftelijk had laten weten niet in gesprek te gaan met Surplus. 
Hij vond het de verantwoordelijkheid van Surplus en het maak-
te hem niet uit hoe het vervoer geregeld wordt, als het maar 
geregeld wordt.
De Cliëntenraad van Surplus heeft met verbazing gereageerd op 
de ingezonden brief omdat zij ook niet in kennis waren gesteld 
van het heenzenden van de 16 vrijwilligers. Hierover hebben de 
Cliëntenraad en Surplus een vergadering gehad. Surplus heeft op 
die vergadering uitgelegd dat er steeds minder vrijwilligers zijn 
en komen, er minder cliënten komen en dat er nieuwe auto’s 
aangeschaft moesten worden. Om dan de continuïteit van het 
vervoer van cliënten te waarborgen is gekozen voor een taxi-
bedrijf. Door Surplus werd weergeven dat zij deze ophef van de 
vrijwilligers ernstig onderschat hadden. Bij andere vestigingen 
waren er geen problemen geweest. De Cliëntenraad is akkoord 
gegaan met deze uitleg.
Wij, de vrijwillige chauffeurs, vinden het echter nog steeds een 
onjuiste beslissing van Surplus en zijn ernstig teleurgesteld in de 
organisatie, dat er zo met mensen is omgegaan. Wij kunnen ook 
niet akkoord gaan met de motivatie die gegeven is aan de Cli-
entenraad. Het afgelopen jaar zijn er drie jonge vrijwillige chauf-
feurs bijgekomen, dus de leeftijd is zeker niet 81+, zoals boze 
tongen hebben beweerd. Als er een hiaat was in de personele 
bezetting van het rijden dan werd het onderling opgelost. De 
auto’s waren financieel afgeschreven, zodat ze niet duur meer 
zijn, maar technisch nog in goede staat van onderhoud.
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SPORT

Maar goed, we hadden niet de illusie dat de beslissing van Sur-
plus teruggedraaid zou worden. 
Wij bedanken alle cliënten, hun familieleden en de medewer-
kers van dagopvang St. Antonius Abt en de zorgboerderij Poolse 
dreef, voor het vertrouwen die zij ons hebben gegeven in het 
begeleiden van de cliënten en wensen onze cliënten nog een 
leuke tijd toe op de dagopvang.
Namens de vrijwillige chauffeurs, Maarten de Jong.

BASISSCHOLEN  TAFELTENNIS-
KAMPIOENSCHAP 2018  TERHEIJDEN EN 
WAGENBERG

Als we naar de ranking van de meest populaire 
kijk- en doesporten kijken, staat tafeltennis op de 
zesde plaats in de wereld (850 miljoen fans maar 
liefst). Dit komt vooral door het grote enthousi-
asme voor de sport in China. Maar in Nederland 
is tafeltennis ook populair.  Thuis, op het werk, op 

de camping of bij een vereniging, velen vinden “pingpongen” leuk 
en spelen het. 
Bij de kidssportactiviteiten hebben we gezien dat de Terheijden-
se scholieren het spelletje ook heel leuk vinden. Daarom pak-
ken we als  TIOS  Terheijden groot uit met het 1e Terheijdens 
basisscholen tafeltenniskampioenschap.  We gaan hier een klein 
beetje internationaal, omdat we de kinderen uit Wagenberg ook 
graag mee willen laten doen. 
Het toernooi vindt plaats op zondag 14 januari om 9.30 uur 
in De Cour in Terheijden en is bedoeld voor leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in Wagenberg en Ter-
heijden.  Woon je in Terheijden of  Wagenberg en zit je in dezelf-
de groep op een andere school dan ben je natuurlijk ook van 
harte welkom. 
Wil jij de eerste jeugdkampioen worden of gewoon gezellig 
meedoen, meldt je dan aan! 

Inschrijven: 
Voor leerlingen van De Zeggewijzer, De Zonzeel, De Windhoek 
of De Elsenhof, via je eigen leerkracht op school. Inschrijving 
voor leerlingen van andere scholen via een mail aan edjol1@
ziggo.nl. 
De inschrijving sluit op 8 december 2017. Meedoen is gratis!
We doen tijdens de dag meer dan het spelen van wedstrijdjes 
alleen. Er zijn ook andere spelletjes, er is een tafeltennisrobot en 
regionale topspelers zullen een tafeltennisdemonstratie geven. 
Het wordt een leuke gezellige en sportieve dag op 14 januari, 
dus zorg dat je erbij bent. En ouders zijn natuurlijk van harte 
welkom om aan te moedigen. 
We houden je op de hoogte via onze website www.tios-
terheijden.nl en onze facebookpagina.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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VELDTOERTOCHT  VERLOOPT 
VLEKKELOOS

De veldtoertocht, georganiseerd door Wielervereniging Ter-
heijden, is weer goed bezocht door vele sportieve deelnemers.

Zondag 5 november was het weer zover. 
De organisatie en alle vrijwilligers moes-
ten vroeg uit de veren om alles in goede 
banen te leiden. Vanaf 08.00 uur was het 
direct druk aan de inschrijftafel waarbij 
zelfs het zonnetje zich zo af en toe liet 
zien.  
Vanaf de start bij Pensionstal Zeggezicht 

werden de twee routes opgesplitst in 35 en 53 kilometer. Het 
begin van de 53 km tocht ging door ons mooie dorp Terheijden 
en werd door de vele deelnemers als zeer aangenaam bevon-
den. De 35 km ging vanaf de 
start linksaf via het Munniken-
hof, de Bergen in, om zo aan 
de eveneens aangename tocht 
te beginnen.
Bij beide tochten was er onge-
veer halverwege een rustpau-
ze ingelast. Voordat men zich 
kon verschansen aan de drankjes, koeken en bananen moest 
eerst het mooie parcours van het wielerbaantje van de Bredase 
Wielerverenging afgelegd worden. Dit in de winter aangelegde 
baantje is een officieel KNWU parcours. Het zeer technische 
parcours gaf de deelnemers aan het einde recht op hun ver-
diende pauze.

Hierna werd de route via de 
Vuchtpolder (Hoge Vucht Bre-
da) vervolgd om later het bos 
weer in te gaan.
Bij terugkomst bij Pensionstal 
Zeggezicht was er gelegenheid 
om de fiets af te spuiten. Uiter-
aard kon men ook direct door-

gaan voor de heerlijke tomaten-, erwtensoep of een drankje 
nuttigen in het nog altijd schijnende zonnetje!
Met zo’n geweldige en sportieve dag in ons achterhoofd kijken 
we al weer vooruit naar de volgende veldtoertocht, uiteraard 
weer de eerste zondag van november. 
Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers, sponsoren 
en bedrijven bedanken voor hun medewerking in welke vorm 
dan ook. 
Sportieve groet, de organisatie: Ad, Ewald, Henk, Joost, Kees, 
Roel en Wim.

LAATSTE  NIEUWS!

IJsclub Terheijden heeft een mooi ca-
deautje voor u, want: Door prettige sa-
menwerking met Optisport Kunstijsbaan 
Breda ontvangt u op zondag 10 decem-
ber a.s. per getoonde lidmaatschapskaart 
ruim 20% korting op een toegangskaartje van de Optisport 
Kunstijsbaan Breda. De gereduceerde toegangsprijs wordt hier-
door € 5,- voor volwassenen, € 3,85 voor kinderen. Hiermee 
kunt u van 12.00 t/m 16.30 uur heerlijk uw (nieuwe?) schaatsen 
gaan uitproberen op de kunstijsbaan Breda (www.optisport.nl/
schaatsbaanbreda/openingstijden). U dient uiteraard wel in het 
bezit te zijn van een lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden, 
seizoen 2017-2018. 
Op zondag 11 maart 2018, de laatste openingsdag van de Kunst-
ijsbaan, zal er ook een actie zijn voor onze leden. U krijgt dan, 
eveneens in een gezamenlijke actie, naast de korting zoals op 10 
december OOK een consumptie aangeboden!  
Nog geen lidmaatschapskaart?
Nog t/m 15 december a.s. zijn de seizoen-/lidmaatschapskaar-
ten van IJsclub Terheijden à € 7,- weer te koop bij Tinckerbell, 
Hoofdstraat 72,  Terheijden of Bakkerij van Dongen, Wagenstraat 
4,  Wagenberg. Dit jaar ontvangt u, éénmalig, 1 plastic insteek-
hoes + nekkoord ter waarde van € 0,50 GRATIS!
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je op www.ijsclubter-
heijden.nl.
Overige informatie:
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men bij 
voldoende ijsdikte (infolijn: 076 593 1000 of www.ijsclubter-
heijden.nl) en tijdens de aangegeven openingstijden gratis toe-
gang tot de ijsbaan. Kinderen tot en met 6 jaar hebben, mits 
onder begeleiding van een seizoenkaarthouder, gratis toegang 
(deze kinderen hebben op dat moment dan dus geen lidmaat-
schapskaart nodig).
Voor niet leden gelden voor komend seizoen de navolgende 
dagdeelprijzen: Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag 
of avond) op werkdagen; € 2,- per dagdeel (middag of avond) op 
zaterdag en zondag. 14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (middag 
of avond) op werkdagen; € 5,- per dagdeel (middag of avond) op 
zaterdag en zondag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan. Openingstijden ijsbaan bij voldoende 
ijsdikte, dagelijks: Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud 
en of besloten evenementen, Middag: 13.00 uur tot 17.15 uur, 
Avond: 19.00 uur tot 22.00 uur. 

SCHIETCLUB  WILLEM  TELL TERHEIJDEN 
70 JAAR!
Jaarlijkse feestavond voor de leden werd druk bezocht 

In 1947 is Schietclub Willem 
Tell Terheijden opgericht, dus 
bestaat de schietclub in 2017 
70 jaar! Op zaterdag 18 no-

vember jl. waren daarom tijdens de jaarlijkse feestavond voor al 
onze leden ook de huidige sponsors uitgenodigd. Iedereen werd 
de hele avond getrakteerd op een hapje en een drankje. Ook 
was er een loterij met veel leuke prijzen. 
Toon van Alphen werd bedankt voor zijn vrijwillige en belange-
loze inzet voor de Schietclub van het afgelopen jaar. Nogmaals 
hartelijk bedankt Toon!
Traditie tijdens de feestavond is het uitreiken van de bekers van 
de interne competitie van afgelopen seizoen. Jan Pirard werd dit 
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jaar tijdens het uitreiken geholpen door onze kermiskoningin 
Miëlle Stoop. Tijdens dit wedstrijdseizoen bij Schietclub Willem 
Tell werden 8 verschillende disciplines geschoten en omdat er 
ook nog in verschillende klassen geschoten wordt, waren er 
maar liefst 36 bekers om uit te reiken. De bekers waren allemaal 
voorzien van een persoonlijk schildje. 
Omdat verschillende leden met meerdere disciplines hadden 
meegedaan in de interne competitie, ging er een aantal leden 
met meer dan één beker naar huis. Thijs van Meegen spande de 
kroon met maar liefst 4 bekers. Helaas was niet iedereen aan-
wezig om de beker persoonlijk in ontvangst te nemen. De uitslag 
van de interne competitie 2016/2017 was als volgt:
Handboog 18 m. 1e Martijn Legierse, 2e Peter Eland en 3e Thijs 
van Meegen.
Luchtgeweer 10 m. 1e Julien van Geel, 2e Ronald Kuijs en 3e 
Miëlle Stoop. 
Kruisboog 10 m. C-klasse 1e Albert van Gool en 2e Harm 
Bouwmeester.  A-klasse 1e Cor Rombouts, 2e Arno de Koning 
en 3e Dennis de Reijer. 
Geweer 25 m. C-klasse 1e Ad Kaijen, 2e Hans Figiel en 3e Ben 
Matthee, B-klasse 1e John Redert, 2e Giel v/d Made en 3e Thea 
van Gool. A-klasse 1e Cor Rombouts, 2e Arno de Koning en 3e 
Marcel Spruit. 
Pistool 25 m. 1 hand 1e Marcel Spruit, 2e Ruud Koijen en 3e 
Thijs van Meegen. 
Pistool 25 m. 2 handen 1e Thijs van Meegen, 2e John Redert 
en 3e Johan Prescher.
Pistool 10 m. 1 hand 1e Derk van Brummen, 2e Thijs van Mee-
gen en 3e Wim Faasen. 
Pistool 10 m. 2 handen B-klasse 1e Frank van Leent, 2e  Wim 
Faasen en 3e Jimmy Kläring. A-klasse 1e Johan Prescher, 2e Tom-
mie Koreman en 3e Rob Happel.
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie behaalde prijs!
Op 8 en 10 december 2017 starten we met de interne compe-
titie van het nieuwe seizoen, 2017/2018.  Dan kan de onderlinge 
strijd weer beginnen!

Aan het eind van de avond ging iedereen met een mooie spe-
cial-edition pen met “Willem Tell Terheijden 70 jaar” naar huis. 
Deze gezellige feestavond is wederom mogelijk gemaakt door 
de geweldige organisatie van Jan en Ineke Pirard. Hartelijk dank 
hiervoor, Jan en Ineke!
Lijkt het je ook eens leuk om kennis te maken met de schiet-
sport? Dan ben je van harte welkom tijdens de openingstijden 
van de schietclub, op vrijdagavond tussen 19.30 en 0.00 uur of 
zondags van 10.00 -13.00 uur. Laat via info@svwt.nl even weten 
dat je wilt komen, zodat we kunnen zorgen dat er iemand be-
schikbaar is om je informatie en uitleg te geven. Ook voor infor-
matie voor een origineel en uitdagend teamuitje of activiteit met 
familie, vereniging of personeel kun je mailen naar info@svwt.nl 
of kijken op www.svwt.nl.
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EN  TOEN GEBEURDE...

KONINKLIJKE BEZOEKEN

Meer dan eens is er bij ons een koning of een koningin in het 
dorp geweest. Mij zijn er zes bekend. Slechts twee bezoeken 
hier hadden een doel en vier keer is de koninklijke stoet voor-
bijgekomen. 
In 1806 kwam de broer van de Franse keizer Napoleon, ge-
naamd Lodewijk Napoleon, naar Nederland. Hij was aange-
steld als koning van Holland. Het Brabantse bestuur informeer-
de de gemeenten hierover en vroeg om bij de doorreis van de 
koninklijke stoet de vlaggen uit te steken en de klokken te lui-
den. Op 17 juni 1806 kwam de koning in Breda aan. Het konink-
lijk paar zat in een koets bespannen met tien paarden en werd 
begeleid door een generaal en meerdere officieren. Een deel 
van de binnenstad was feestelijk verlicht. De volgende dag kwam 
de stoet door Terheijden. De Gilden van Sint Ambrosius (van 
de bijen) en van Sint Antonius (de schutters) zorgden voor een 
verwelkoming; een harmonie was er toen nog niet. Bij de kerk 
op  Wagenberg was een ereboog geplaatst.
In het voorjaar van 1809 reisde genoemde koning Lodewijk 
Napoleon door onze provincie. Op 27 april kwam een lan-
ge stoet paarden en rijtuigen naar Terheijden. Onze twee gil-
den zorgden weer voor de verwelkoming. De koning trok zich 
het lot van de protestanten aan en beloofde hen een bedrag 
van maar liefst 7000 gulden voor het bouwen van een eigen 
kerkgebouw. Voor de versiering in het dorp werden, zoals in die 
tijd gebruikelijk was bij feestelijkheden, boomstammen uit het 
Mastbos gehaald voor het opzetten van erebogen. De Gilden, de 
tamboers en “de burgers te paard” werden voor hun inzet bij 
deze feestelijkheden getrakteerd op bier, brandewijn en jenever.
Eind 1813 was het Koninkrijk der Nederlanden zelfstandig met 
als koning Willem I van Oranje-Nassau. Nederland en België wa-
ren toen één land. 
Kort na de Belgische Opstand in 1830 kregen hier de schansen 
en de linies, die er lagen voor de bescherming van Holland, een 
opknapbeurt. Overal werden soldaten ingekwartierd en de laag-
gelegen polders werden onder water gezet, zoals toen in elke 
oorlog gebeurde. In de winter lag er zowel links als rechts van 
de wegen een spiegel van ijs, waarop volop geschaatst werd. Dit 
is te lezen in ‘t Carillon van 16 november jl. in de historische 
rubriek van Goverd Antonius.
Eind oktober 1830 lag hier een veldbataljon van de Rotterdamse 
schutterij, meldde de Rotterdamsche Courant. In 1831 kwamen 
twee prinsen naar de omgeving van Terheijden om “het verde-
digings stelsel onzes rijks in oogenschouw te nemen. Algemeen 
was de vreugde waar de Vorsten passeerden”. Dit stond in de 
Bredasche Courant van 9 september 1831.
Eind 1832 bracht “Z.K.H. de Prins van Oranje” een bezoek 
aan de verdedigingswerken in Brabant en Zeeland. Op 7 decem-
ber kwam hij even kijken bij Terheijden, zoals te lezen was in een 
erg kort bericht in de krant. Meer is er niet over bekend. 
Op 29 april 1841 kon iedereen getuige zijn van het bezoek van 
koning Willem II aan Terheijden. De vorst was op reis naar 
Tilburg en kwam door onze gemeente. Het gemeentebestuur 
wilde goed voor de dag komen en had enkele erebogen laten 
opzetten om het dorp een feestelijk aanzien te geven. De vlag-
gen waren uitgestoken en de klokken werden geluid. Om drie 
uur was het dan zover: daar kwam de koning met zijn gevolg en 
hield halt voor het nieuwe raadhuis. Een korte ontvangst stond 
op het programma en er werden enkele geschenken aan de ko-
ning aangeboden. De toegestroomde menigte riep: “Leve de Ko-
ning”, schreef de gemeenteklerk na afloop. 
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ZAKELIJK NIEUWS

VAN  ALLES  WAT

En 7 september 1949 maakte de nieuwe koningin Juliana 
een autorit door Noord-Brabant. Op de scholen waren liedjes 
ingestudeerd en een welkomstgroet. Op de bewuste dag ston-
den velen op het plein voor de kerk in Wagenberg en ook in 
Stuivezand te wachten. Schoolklassen van Terheijden waren naar 
Made gelopen. Toen de koninklijke stoet in zicht kwam, begon 
iedereen “Oranje Boven” te zingen. De rij auto’s ging langzaam 
rijden en koningin en prins zwaaiden, maar.... stopten helaas niet. 
Johan van der Made

EVEN VOORSTELLEN: MARJA’S ZUIVELIJS! 

Wij zijn Ruud en Marja en wonen met onze twee 
zoontjes op boerderij de Laak, midden tussen Ter-
heijden en Wagenberg in. Wij zijn de derde genera-
tie Taks op deze melkveehouderij. Sinds dit jaar ma-
ken wij ook ijs van de melk van onze koeien onder 
de naam ‘Marja’s Zuivelijs’. 

Het idee om een eigen zuivelproduct te maken, hadden wij al 
langer. En het maken van ijs is al jaren een hobby van Marja. Na 
al dat experimenteren in de keuken, werd het dit jaar tijd om er 
echt werk van te maken!  Wij vinden het namelijk belangrijk om 
mensen in contact te brengen met onze boerderij, de keten een 
stukje korter te maken en te laten zien waar de oorsprong van 
ons voedsel ligt. Het is mooi om dat te kunnen doen door zelf 
een lekker zuivelproduct te maken!
Het ijs maken wij van melk van onze eigen koeien en zo veel 
mogelijk ingrediënten van dichtbij, zoals koekkruimels gebakken 
door bakkerij Van Dongen in Terheijden. De smaak van ons ijs 
komt alleen uit de melk en smaakmakers als fruit en vanille-
stokjes. We voegen namelijk geen kleur- of smaakstoffen toe en 
proberen ons ijs zo puur mogelijk te houden.
Wij verkopen ons ijs via lokale speciaalzaken en horeca. Het 
ijs verkopen wij in bekers van 500 ml, 1-persoons bekertjes en 
voor horeca in kleine weckpotjes. Een aantal keer per jaar willen 
wij een open dag houden op onze boerderij zodat iedereen de 
koeien en de ijsmakerij kan zien. Dit jaar hebben wij meegedaan 
met ‘Toer de Boer’ en al veel mensen mogen ontvangen op ons 
bedrijf! 

Waar is het ijs te verkrijgen? In Terheijden en Wagenberg hebben 
wij nu diverse verkooppunten. Op dit moment is het verkrijg-
baar in Terheijden bij bakkerij Jürgen en Carolien van Dongen 
en restaurant Ons Thuis. In Wagenberg is het verkrijgbaar bij 
bakkerij Léon van Dongen en Boerderijwinkel Johan & Caroline. 
Richting de feestdagen komt er bij de verkooppunten een folder 
te liggen met lekkere en makkelijk te maken ijsrecepten. Wellicht 
een mooie gelegenheid om ons ijs tijdens de feestdagen eens te 
proeven? 
Meer informatie en een volledig overzicht van de verkrijgbaar-
heid is te vinden op onze website www.zuivelijs.nl en wij zijn te 

vinden op facebook www.facebook.com/marjaszuivelijs. 
Groeten, familie Taks: Ruud, Marja, Loek en Sam

VERGOEDING  VOOR BRILLEN 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieuwe, 

goedkopere verzekeringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles uit 
uw huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verzekering, kan 
u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag u 
toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat uiter-
aard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril aan-
schaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het to-
taalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. 
Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog bijna een maand 
de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies of 
u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we nakijken.  
Bovendien is er bij ‘Toptiekske weer een leuke december-
actie aan de gang! Wanneer u in deze feestmaand een bril 
koopt, mag u een kerstbal kapot gooien. Hierin zit een kor-
ting. Deze loopt van 10% korting tot 100% korting en alles 
wat daartussen zit! Ook deze wordt gelijk verrekend met uw 
aanschaf. Dus, met een vette kerstbalkorting èn uw ziektekos-
tenvergoeding kan het wel eens heel gunstig uitvallen voor 
u! In deze toch wel hele dure maand helemaal niet slecht! 
Wij zien u graag tegemoet deze maand en natuurlijk ook de vol-
gende jaren. Onder het genot van een kopje koffie, kerstballen, 
een gezellig praatje en heel veel mooie monturen maken we er 
een feest van!

IETS  VOOR  JOU?
 

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact 
op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), 
telefoon 0162 451894, email vip@swodrim-
melen.nl. We denken graag met je mee en hel-
pen je verder.
Er wordt gezocht naar: 

Spel-vrijwilliger 
Houd je er van om bordspellen te spelen zoals rummikub, scrab-
ble, schaken, ganzenborden, kaarten? Bewoners van Antonius 
Abt vinden dit ook heel fijn. Ben jij degene die dit samen met 
hen 1 op 1 of met een klein groepje komt doen? 
Administratief ondersteuner
Ben je zorgvuldig en hou je er van administratie goed op orde te 
hebben? Je kunt de Vrijwilligersacademie Drimmelen (VAD) hel-
pen met het verwerken van aanmeldingen via de website voor 
de cursussen, 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 kana-
len en websites meer bekendheid wil krijgen voor al het goeds 
van deze winkel.
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FOTO  VAN DE MAAND  VAN 
FOTOGROEP PERSPECTIEF

Deze maand weer gemaakt door Daniëlle Thijssen. De foto is 
gekozen omdat uit minimalistisch lijnenspel toch een krachtige 
compositie ontstaat. De maand december is voor veel mensen 
de drukste maand van het jaar, maar de club gaat toch nog een 
verrassingsfototocht maken. Het programma voor volgend jaar 
is ook ongeveer rond. Er komen enkele bijzonder interessante 
lezingen en ook leerzame werkavonden. Houd deze krant voor 
meer details in de komende maanden in de gaten. Kijk ook op
www.fotogroepperspectief.nl.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Iedere week korte nieuwsflitsen van lo-
pende activiteiten van en voor Drimme-
len en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwer-
pers worden gezet. Dit keer wel een heel bijzondere uitzending, 
want we kijken ook nog even terug naar de intocht van Sin-
terklaas in Hooge Zwaluwe. De kinderen daar hadden een 

weekje langer moeten wach-
ten dan andere kinderen in 
onze gemeente, maar gelukkig 
kon hij op 25 november nog 
tijd vrij maken in zijn drukke 
agenda om naar Hooge Zwa-
luwe te komen. Kijkt u met ons 

mee naar deze feestelijke intocht? 
Maestro Meets Proms
Fanfare Concordia presenteer-
de op 18 november een thema-
concert: Maestro meets Proms. 
Dieuwke Stellinga, Ronald Kus-
termans en Mark de Bont kre-
gen hun dirigentenvuurdoop en 
streden om de felbegeerde titel 
‘Maestro van Hooge Zwaluwe’. Naast fanfare Concordia, onder 
leiding van Erik Rozendom, trad ook opleidingsorkest Toettie op. 
Gastoptredens werden verzorgd door Classic Rock Coverband 
Prime en zangeres Eveline van Wijk. De impressie die we van 
deze avond maakten, is vanaf deze week te zien.

Intocht Sinterklaas -Terheijden
Het is u ongetwijfeld niet ont-
gaan dat de Sint weer in het 
land is. Ook in onze gemeen-
te werd hij feestelijk ontvan-
gen.  Wij filmden dit jaar de 
intocht in Terheijden, waar hij 
door de kinderen, hun ouders 

en opa’s en oma’s werd ontvangen. Vol verwachting klopt ons 
hart……………
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.

ZOMERVERMAAK

Het seizoen zit er al lang weer op, 
maar tijdens het achterom kijken naar 
wat was, wordt er bij de stichting ook 
al vooruitgekeken naar 2018. En dat 
kost tijd.
Hopelijk hebt u het afgelopen seizoen 
positief ervaren. Aan de reacties die 

wij ontvingen, durven wij die mening ook aan te hangen. Als uit-
schieters werden de High Tea in de schuur bij de familie Bax en 
de fluisterbootexcursie in de Biesbosch genoteerd. Die komen 
volgend seizoen vrijwel zeker terug. Temeer daar er een over-in-
schrijving was bij laatst genoemde activiteit. Mensen, die bot vin-
gen-al zit die vis niet in dit natuurgebied- komen als eerste in 
aanmerking voor deze trip volgend jaar.
Wij, als organisatie, zouden het zeer op prijs stellen als u aan- of 
opmerkingen had: positief maar ook kritische opmerkingen zijn 
welkom. Wij organiseren het tenslotte voor u en als je midden 
in iets zit, ontgaan randverschijnselen je soms. Ook suggesties 
met beziens- en bezoekwaardigheden zijn van harte welkom. 
We hebben weliswaar al een lijst met zo’n 25 activiteiten, maar 
misschien zit er wat tussen waar wij geen weet van hebben.
Schroom niet om uw reactie te laten horen. Deze kunt u kwijt 
bij Niek van Tienen, tel. nr. 06 22425448, e-mail nic10en@gmail.
com of Piet Verheijen, tel. nr. 076 5931017, e-mail peevee100@
ziggo.nl. 
Volgend jaar staat er een grote verandering op het programma. 
Wagenberg wordt op Zomervermaak-gebied uit zijn isolement 
getrokken.  Alle inwoners van Wagenberg die de gezegende leef-
tijd van wijsheid en levenservaring hebben bereikt, mogen vol-
gend jaar meeprofiteren van hetgeen wij aanbieden. Dat wordt 
een beetje meer dringen op het inschrijffront, maar wij geloven 
dat het een sfeerverhogend element met zich meebrengt. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd.
En dan nog, het wordt wel eens vergeten, al dat leuks wordt 
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mede mogelijk gemaakt door onze sponsors die adverteren in 
ons boekje. Hopelijk is hun omzet daardoor zo gestegen, dat zij 
het komend jaar weer bereid zijn ons te steunen.
Nog enkele maanden een winterslaap houden en het is weer 
zover. Misschien toveren we nog wel een midwinteractiviteit uit 
de hoge hoed.  Blijf ons volgen in dit onvolprezen blad.

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

Één van de Schraansers
De Schraansers zijn op zoek naar nieuwe le-
den. Voel je je aangesproken? Wacht dan niet 
op een telefoontje van ons, maar neem contact 
op. Dat kan al door een mail te sturen naar 
info@schraansers.nl, een berichtje achter te 

laten op onze facebookpagina óf 1 van ons eens aan te spreken.
Ken jij mensen die misschien interesse hebben maar nog wat 
afwachtend zijn, heb het er dan eens over zodat we de vele 
activiteiten die we organiseren met carnaval kunnen blijven or-
ganiseren! 
Niet direct lid willen worden van onze club, maar wel het Traaise 
carnaval in stand willen houden, willen vernieuwen óf eens mee-
denken? Dat kan ook.  We gaan graag in gesprek. Dat hebben we 
afgelopen tijd al eens gedaan en gaan we zeker vervolgen! 
Carnavalskrant
Ben je nog geen adverteerder in onze carnavalskrant en zou je 
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! Alle informatie ontvangen wij graag voor 17 
december 2017.
Cadeautje voor de kerst?

Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau? Of sowieso goed 
voor de dag komen met carnaval? Vanaf nu te koop: ‘de Schraan-
serssjaal’! Wil je de unieke Schraanserssjaal in bezit krijgen? Ver-
krijgbaar voor € 11,-  per stuk. Ben er snel bij want het betreft 
een beperkte oplage. Op=op. 
Wil je een sjaal bestellen dan graag je naam, adres en aantal 
sjaals vermelden in een mail naar feestartikelen@schraansers.nl.
Agenda 2018 
Heb je al je nieuwe agenda? Zet dan alvast de volgende activi-
teiten erin:
20 januari: rondbrengen carnavalskrant & inschrijven voor de 
optocht! 
21 januari: Kinderbingo! 
Weekend van 26, 27, 28 januari: Sauwelweekend!
Hou voor alle informatie over de activiteiten in aanloop naar 
carnaval én het carnaval zelf onze website (www.schraansers.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!

WWW.RONDOMDETOREN.NL
Hij is weer in de lucht!
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MEDEWERKERS EN  VRIJWILLIGERS 
VAN  ANTONIUS  ABT KANJERS IN 
GASTVRIJHEID

Tijdens de dag van de Gastvrijheid in Utrecht op donderdag 16 
november heeft Antonius Abt in de categorie Verpleging en Ver-
zorging de Gastvrijheidszorg Award 2017 gewonnen. Er waren 
10 zorginstellingen genomineerd voor deze belangrijke waarde-
ring in de gezondheidszorg.
De bekendmaking werd met een luid gejuich ontvangen door de 
aanwezige medewerkers en vrijwilligers van Antonius Abt. Voor 
even was het Beatrixtheater, gevuld met 900 mensen uit de zorg, 
van Antonius Abt. Wat onderscheidt de winnaar van de andere 
deelnemende instellingen?

Het rapport van de jury luidt:
De zorginstelling straalt rust, warmte en gezelligheid uit. Anto-
nius Abt heeft gastvrijheid tot een grondbeginsel verheven. Dit 
blijkt uit de houding van medewerkers en de aankleding van de 
ruimtes, hierbij is bewust nagedacht hoe zij bijdragen aan een 
goede dag voor de bewoner. Medewerkers kunnen dit bewust-
zijn goed verwoorden. De zorg richt zich ook niet op de cliënt 
alleen, daarnaast vraagt Antonius Abt maandelijks aan mantel-
zorgers hoe het met hen gaat en probeert hen te helpen om te 
voorkomen dat zij overbelast raken. Opvallend is hun realisme 
dat een zorginstelling iets anders is dan vroeger thuis. Zoals 
een medewerkster opmerkt: ”Het lukt natuurlijk nooit om een 
thuis te bieden aan onze bewoners. Thuis waar ze woonden met 
hun gezin, waar ze met zijn allen aan de keukentafel zaten en op 
zaterdag samen tv keken met chips en een wijntje of biertje”.
Goed en gezellig eten staan daarom hoog op de agenda. Als er 
individuele wensen bij de warme maaltijd zijn, wordt daar zoveel 
mogelijk op afgestemd. Bij overlijden wordt men “gewoon” in 
het eigen appartement opgebaard. Bij het definitieve vertrek uit 
Antonius Abt vormen medewerkers en vrijwilligers een uitge-
leide.
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Tijden de terugreis naar Terheijden werd er nog volop nageno-
ten van deze bijzondere prijs.
Bij aankomst stond de volgende verrassing te wachten. Colle-
ga’s hadden de ingang versierd, boden iedereen een roos aan en 
hadden ook gebak geregeld. Onder het genot van een drankje 
werd nog even nagepraat over deze bijzondere dag voor mede-
werkers, vrijwilligers en bewoners van Antonius Abt.

TAALVRIJWILLIGERSTRAINING 
DOORLOPEN
Klaar om aan de slag te gaan

In Nederland zijn ca. 1,3 mil-
joen volwassenen laaggelet-
terd. Zij kunnen onvoldoende 
lezen, schrijven en rekenen of 
hebben onvoldoende digita-

le vaardigheden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 
huidige maatschappij. Bibliotheek Theek 5 heeft het voorkomen 
en bestrijden van laaggeletterdheid in haar beleid opgenomen. 
Daarom organiseert zij in samenwerking met Stichting Lezen & 
Schrijven trainingen voor taalvrijwilligers.
Een taalvrijwilliger begeleidt iemand op een coachende manier 
op gebied van taalvaardigheid. Zij krijgen een basistraining ge-
durende 4 dagdelen van 3 uur. Tijdens de training wordt achter-
grondinformatie gegeven over laaggeletterdheid: wat is je rol als 
taalvrijwilliger, op welke manier kun je je deelnemers zo goed 
mogelijk begeleiden bij het verbeteren van zijn/haar basisvaar-
digheden. Daarna volgt informatie over het proces van een taal 
leren, tips over werkvormen, hoe begeleid je iemand bij spreken, 
lezen en schrijven en vooral ook veel praktische tips. Tenslotte 
krijg je tekst en uitleg over het door Stichting Lezen & Schrijven 
ontwikkelde lesmateriaal.
Aan de slag!
Op maandag 20 november vond de laatste training plaats voor 
een enthousiaste groep vrijwilligers. Theek 5 wenst deze taalvrij-
willigers heel veel succes, maar ook veel plezier met het inzetten 
van hun kennis. Ondersteuning aan mensen die laaggeletterd zijn 
vindt zo dicht mogelijk in de buurt plaats. Onze nieuwe taalvrij-
willigers zullen dan ook enthousiast aan de slag gaan in en rond 
de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg.

Taalhuis
Binnen veel gemeenten wordt taalscholing aangeboden via een 
taalhuis. Dit is een meldpunt voor volwassenen met een taalachter-
stand. Een doorverwijspunt naar een passend taalaanbod/ koppe-
ling taalvrijwilliger-taalcursist. Een ondersteuningspunt voor taal-
vrijwilligers die taallessen geven. Een ontmoetingspunt voor men-
sen die een taalcursus volgen en een studieplek voor taalcursisten. 
Zelf aan de slag als taalvrijwilliger, meer weten over het on-
dersteuningsprogramma of benieuwd wat Theek 5 nog meer 
aanbiedt? Kijk op www.taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-
leven/het-programma of www.lezenenschrijven.nl. Of ga snel 
naar www.theek5.nl/digi-taalhuis.
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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) en komt iedere tweede 
woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 
GGZ
Tijdens het overleg van november lichtte mevr. G. Linssen van 
GGZ Breeburg het werk van GGZ toe. Zij sprak over 3 stadia: 
de behandeling, de begeleiding en de participatie. Bij behandeling 
betreft het genezen van mensen. Bij begeleiding gaat het om het 
helpen van mensen om deel te nemen aan het maatschappe-
lijk bestaan, aan de leefomgeving. Bij participatie is het doel om 
mensen aan onbetaald of zo mogelijk betaald werk te helpen. Bij 
behandeling betreft het de grootste groep mensen.  Voor Drim-
melen zou het gaan om ongeveer 300 mensen. Bij begeleiding 
om ongeveer 50 mensen. 
Beschermd wonen

Inwoners die psychische pro-
blemen hebben of dakloos zijn, 
moeten ook een normaal leven 
kunnen leiden.
Wanneer dat kan en men 

dat wil zou dat zoveel mogelijk in de eigen woonwijk moe-
ten kunnen. Soms kan dat zelfstandig, soms in een groep.  
Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor 
het beschermd wonen. Een regionale projectgroep (12 gemeen-
ten) heeft daartoe een notitie “Opvang en bescherming in de 
regio Breda vanaf 2020” opgesteld.
Huiskamerproject    
Surplus wil graag komen tot gemengde groepen die met elkaar 
in contact komen. Het gaat dan om mensen met en zonder 
beperking. Surplus wil starten in Antonius Abt in Terheijden.  
Inclusieve samenleving
Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maat-
schappij. Maar hoever staat het nu in onze gemeente met die 
integratie? Bureau “Zet” is ingehuurd om dit te onderzoeken. 
Beleidsambtenaren van de gemeente zijn daartoe ondervraagd. 
Interessant is echter vooral ook wat de inwoners ervan vinden. 
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.  Web-site: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent 
een groot aantal kunstenaars. 
Hun werk is onder andere te 
bewonderen tijdens de jaarlijk-

se kunstroute in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens 
achter het kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maan-
delijks een kunstenaar aan u voor. Dit keer maakt u kennis met 
Kees Spruit uit Wagenberg. Zijn werken zijn te zien op www.
dewisseling.com en in zijn atelier aan huis.
Kees is ongeveer 8 jaar geleden begonnen. Tijdens een kampeer-
vakantie kwam hij een beeldhouwer tegen. Op die camping kon 
je een blok zandsteen kopen en er stond een bak met hamers 
en beitels. Hij kocht een steen en is met beeldhouwen begon-
nen. Dat smaakte direct naar meer en bij thuiskomst is hij les 

gaan nemen bij Arjen Knook.  Arjen geeft les aan het  Atelier te 
Breda. 

In steen werkt Kees meestal 
en taille directe: hij krijgt een 
idee en gaat daarmee aan de 
gang. Soms maakt hij eerst een 
schets of een proef in gips. Hij 
kijkt daarna op het internet of 
er al iets gemaakt is wat op zijn 
idee of concept lijkt.  Als dat zo 
is, toetst hij zijn idee aan dat 
bestaande werk. Heeft hij niets 
toe te voegen dan is het op naar 
het volgende idee. Gaandeweg 
het proces van hakken verwer-
kelijkt hij zo zijn concept. Maar 
het kan ook totaal iets anders 

worden, steen breekt zelden precies zoals je dat wenst. Dat is 
overigens wel een deel van het plezier. Je gaat uit van A en de 
steen brengt je soms naar B.  Wat zijn werk uniek maakt is een 
grote mate van eigenheid.  
Kees bewondert het werk van 
Picasso en Constantin Bran-
cusi maar het werk van Zad-
kine, Barbara Hepworth, Tho-
mas More en Adriaan de Vries 
spreekt hem ook erg aan. Hij 
maakt abstracte beeldhouw-
werken en werkt, onder ande-
re, met kalkzandsteen, serpen-
tijn, Carrara marmer, Gruner 
Feldstein en Belgisch hardsteen. 
De verschillende steensoorten bewerkt hij op een bok met bei-
tels, kloppers, lichte en zwaardere vijlen en schuurpapier. Kees 
heeft geëxposeerd in Stads Galerie Breda en in de Rabobank 
te Terheijden. In zijn atelier aan huis in Wagenberg ben je altijd 
welkom als je in zijn werk geïnteresseerd bent.

KERSTINLOOP  WITTE  KERKJE

Elkaar ontmoeten, gezelligheid, warm-
te, een goed gesprek. Vuurkorf, kerst-
bomen, lichtjes. Warme chocomel, kof-
fie, thee, iets lekkers en kerstmuziek. 
Het Witte Kerkje zet voor ieder-
een de deur open op 22 decem-
ber tussen 16.30 en 20.00 uur. 

U bent van harte welkom, alleen of samen met iemand 
anders. Loop binnen, schuif aan, drink een drankje, maak 
een praatje, steek een kaarsje op of hang een kerstwens 
in de boom. Om 20.00 uur sluiten we af met een half uur 
stilte. SAMEN met elkaar in stilte in de kerk zitten. Wij 
zijn er om u te ontvangen en hopen u te ontmoeten! 
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door een bij-
drage van “Samen aan de slag” vanuit Dorpsgericht Wer-
ken in de gemeente Drimmelen.
Onze agenda voor december:
11  Een goed gesprek - in stilte. Aanvang 19.30 uur.
12  Een goed gesprek - voor mantelzorgers.  Aanvang 19.30 
uur.
15 Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep, aan 
vang 9.30 uur.
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POLITIEK

18 Een goed gesprek = met diepgang.  Aanvang 19.30 uur.
22 Kerstinloop met aansluitend een goed gesprek - in stil-
te.
SAMEN is een initiatief van Bert Fockens en Edwin Vonk 
om het Witte Kerkje, zonder religieus oogmerk, een cen-
trale rol in de gemeenschap te geven als plek voor ont-
moeting, zingeving en inspiratie. Meer informatie vindt u 
op www.sameninhetwittekerkje.nl. 
Bert Fockens en Edwin Vonk

MAATSCHAPPELIJKE  STAGE (MAS), 
JONGEREN GAAN  AAN DE SLAG

Wat is het
Tijdens MaS maken middelbare 
scholieren kennis met vrijwillige in-
zet en de samenleving. Het blijkt dat 
meer dan 20% van de leerlingen die 
een MaS hebben uitgevoerd nog steeds vrijwilligerswerk doen! 
Een bijzondere ervaring die ze de rest van hun leven bijblijft. 
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar ontdekken, doen en lachen 
tijdens hun maatschappelijke stage, die maximaal 30 uur duurt.
Bij MaS snijdt het mes aan twee kanten. De leerling maakt kennis 
met de organisatie, op korte termijn levert dit extra handjes 
op en ervaring met jongeren. Jongeren zijn enthousiast, fris en 
brengen nieuwe kennis, ideeën en energie met zich mee. Op 
langere termijn levert het nieuwe vrijwilligers op. Het is positief 
voor het imago van je organisatie, deze wordt bekender onder 
jongeren.
Ervaringen uit de praktijk
Interview met Marianne Eestermans, Surplus Antonius Abt en 
Poolse Dreef
Wat doen MaSsers:
Meestal word ik gebeld door een leerling die op zoek is naar een 
MaS, en maken een we afspraak. Voor een leerling van 14 jaar is 
dat al een groot leermoment. Langzaam zie je dat ze zelfverze-
kerder worden en gemakkelijker contact maken. Soms wordt 
een leerling een vrijwilliger, zoals een leerling die nog ruim een 
half jaar vrijwilliger op zaterdag in het restaurant is gebleven.
Eerst vraag ik goed door wat de wensen en mogelijkheden van 
de leerling zijn. Daarna vertel ik wat de organisatie verwacht 
zoals het omgaan met mobiele telefoons en kleding. Zij doen 
kennismakingstaken, zoals het inschenken van koffie, het maken 
van een praatje met een bewoner of het doen van een spelle-
tje. Wanneer iemand een tweede keer komt, verwacht ik meer 
initiatief zoals b.v. dat de leerling zelf de kopjes klaarzet. Soms 
bellen leerlingen samen. Ik laat ze dan samen op gesprek komen.
Wat levert het je op?
Met een Maatschappelijke stage kan je iemand een goede indruk 
van de werkzaamheden binnen je organisatie geven. Dit is mis-
schien wel een eerste stap in iemands studiekeuze en carrière. 
Het is heel bijzonder om daar getuige van te mogen zijn.

VVD  TROTS OP  ANTONIUS  ABT!
 

Na een bezoek aan je familielid of vriend in 
het verpleeghuis is het altijd erg moeilijk weer 
weg te gaan. Je moet de zorg uit handen ge-
ven en wilt met een gerust hart de deur dicht 
kunnen trekken. Berichten over problemen in 
verzorgings- en verpleeghuizen dragen niet bij 

Nog snel een donatie?
Dat kan op rekening 

NL50RABO0150.6933.11 
t.n.v. Stichting Rondom de Toren 

ovv ‘Donateursactie 2017’. 
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aan dat geruste hart. Sterker nog: ze voeden vaak onrust en 
bezorgdheid. Dit is onterecht want op heel erg veel plekken 
gaat het goed en krijgen onze ouderen de liefdevolle zorg die 
ze verdienen.  Antonius Abt in Terheijden is nu zelfs voor die 
gastvrijheid beloond!
De VVD Drimmelen vindt het ontzettend belangrijk dat mensen 
oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Het liefste zo 
lang mogelijk thuis natuurlijk, maar als dat niet meer gaat moet 
je erop kunnen vertrouwen dat je in je eigen gemeente oud kunt 
worden. Met een nieuwe Ganshoek, een verbouwde Wijngaerd 
en een prijswinnende Antonius Abt kijken wij met vertrouwen 
naar de toekomst. Die toekomst wordt ook vormgegeven door 
lieve en hardwerkende zorgmedewerkers, vele vrijwilligers en 
voor dag en dauw klaarstaande mantelzorgers. Zij verdienen 
onze steun. Samen werken we aan een Drimmelen waar je fijn 
en veilig oud kunt worden. Daar is nog veel voor te doen, maar 
we moeten ook trots zijn op de dingen die we bereikt hebben. 
We zijn dus trots op de zorg! 
Extra trots waren we afge-
lopen week op het Antonius 
Abt voor het winnen van de 
gastvrijheidsprijs. Daarom trak-
teerden we de medewerkers, 
bewoners, vrijwilligers en man-
telzorgers op taart en stroop-
wafels.

PVDA DRIMMELEN PRESENTEERT 
KANDIDATENLIJST GR-2018
Lijst PvdA Drimmelen vastgesteld, met aan het roer 
Hanneke de Bruijne 

De leden van PvdA Drimmelen 
bespraken tijdens de Algemene 
Ledenvergadering de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 2018. Ook werd de 

definitieve verkiesbare kandidatenlijst gepresenteerd. De lijst 
wordt aangevoerd door Hanneke de Bruijne, gevolgd op plaats 
2 door Peter van Gurp en Jopie Zasburg op plaats 3.  
Leden lokale PvdA Drimmelen kiezen voor socialer 
Drimmelen
De afgelopen vier jaar heeft PvdA Drimmelen als eenmansfractie 
in de gemeenteraad van Drimmelen oppositie gevoerd en waar 
nodig constructief meegewerkt met de andere partijen. Op een 
aantal belangrijke thema’s zoals de zorg en duurzaamheid wil 
PvdA Drimmelen haar steentje bijgedragen. Uiteraard zijn de 
leden van PvdA Drimmelen zich ervan bewust dat samenwerken 
ook de komende raadsperiode van belang is om onze plannen te 
kunnen realiseren. De leden spraken zich unaniem uit voor het 
verkiezingsprogramma “aandacht voor elkaar”.
Verkiezingsprogramma “Aandacht voor Elkaar”
In het verkiezingsprogramma “Aandacht voor Elkaar” wil 
PvdA Drimmelen o.a. het verbeteren van de WMO, zodat alle 
inwoners zeker kunnen zijn van zorg aan huis. Een belangrijk 
punt is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name 
voetgangers en fietsers. Tevens is in het verkiezingsprogramma  
de verbetering van het onderhoud van onze woonomgeving 
opgenomen en PvdA Drimmelen wil uitvoering van duurzame 
projecten, op het gebied van energie, bouwen, groen en 
ondernemen. Het verkiezingsprogramma van PvdA Drimmelen 
is opgebouwd uit een 6-tal hoofdthema’s. Deze 6 hoofdthema’s 
zijn gelijk aan de opbouw van de begroting van de gemeente 
Drimmelen. Er is voor deze opbouw gekozen om tijdens de 
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Er liggen nog uitdagingen voor de toekomst en daarom werken 
wij verder aan een goed en gezond programma voor de ge-
meente Drimmelen.  Wat zetten we op de agenda voor de ko-
mende vier jaar? In ieder geval nóg meer investeren in Drimme-
len, zoals aan een veilige en goed onderhouden omgeving waar 
iedereen met een tevreden gevoel woont. Wij willen investeren 
in gezondheid, geluk en gezelligheid. Onze groene partij wil een 
bos in de gemeente Drimmelen.
Al vier jaar
We hebben al veel input bij onze inwoners, verenigingen en be-
drijven opgehaald. Niet alleen de laatste weken, maar gewoon 
…..  de afgelopen vier jaar. Herkenbaar en zichtbaar voor ieder-
een. Een praatje over het weer, wat er leeft in het dorp en over 
hoe we dit kunnen vertalen. Maar ook ernstige problemen als 
“leed achter de voordeur” zijn besproken en er is meegezocht 
naar oplossingen. Het luisteren naar de mensen staat centraal. 
We hebben het spel gespeeld “Wat zou je doen met 1 miljoen” 
en dit heeft een goede basis gevormd voor ons conceptpro-
gramma. 

Ontbijt u mee?!
Samen met onze leden gaan we de speerpunten met het con-
ceptverkiezingsprogramma bespreken en wel tijdens een Engels 
ontbijt bij café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20 in Ter-
heijden. Zaterdagmorgen 16 december a.s. vanaf 9.00 
uur bent ook u welkom, lid of geen lid van lijst Harry Bakker. 
Luister en denk met ons mee over de toekomst van Drimmelen. 
Het aantal plaatsen is in verband met de organisatie weliswaar 
ruim maar er zit wel een limiet aan, dus geef je snel op. U kunt 
zich tot en met dinsdag 12 december aanstaande aanmelden via 
info@lijstharrybakker.nl. 
Lijst Harry Bakker

LIJST HARRY BAKKER  ROEPT  U OP!

Beste inwoners van Drimmelen,
Wie zijn dat nu eigenlijk die inwoners van Drimmelen?
De Lijst Harry Bakker denkt dan aan:
- Kinderen 
- Scholieren
-  Alleenstaanden, vaders, moeders, opa’s oma’s en andere ouderen. 
- Arbeidsmigranten
- enzovoort, et cetera……
Simpel, alle inwoners van onze mooie, groenblauwe gemeente!
Wat Lijst Harry Bakker graag van de Drimmelense bewoners 
wil weten is: 
Wat wilt u dat wij de komende vier jaar voor u doen?
Wat wilt u dat er in onze gemeente voor de inwoners gereali-
seerd wordt?
Wat vindt u dat er verbeterd moet worden?
Wat moet er gebeuren om het u (nog) meer naar de zin te maken?  
Wat zit u dwars?
Waar bent u blij mee en kan nog verder uitgewerkt?

raadsperiode 2018-2022 de benodigde financiële middelen voor 
onze plannen te kunnen koppelen aan de begroting.
Aandacht voor elkaar
Samenwerken met alle betrokkenen zal zeker nodig zijn om 
de gemeente Drimmelen nog meer van dienst te kunnen 
zijn. Dit wil PvdA Drimmelen samen doen met burgers, 
bedrijven, verenigingen, instanties, andere politieke partijen 
en buurgemeenten. Het verkiezingsprogramma van PvdA 
Drimmelen laat zien dat PvdA Drimmelen aandacht heeft voor 
iedereen, of je nu woont in Made, Lage Zwaluwe, Terheijden, 
Helkant, Drimmelen-dorp, Blauwe Sluis, Wagenberg, Hooge 
Zwaluwe, Oud Drimmelen of ergens anders op Drimmelens 
grondgebied. 

Van links naar rechts: Jopie Zasburg (no.3), Hanneke de Bruijne (no.1) 
en Peter van Gurp (no.2) 

IN GESPREK MET LIJST HARRY 
BAKKER……
tijdens Engels ontbijt op 16 december a.s.

De afgelopen periode is er veel gepresteerd en een goede basis 
gelegd voor een gezonde toekomst van de gemeente Drimme-
len.  Vele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn gerea-
liseerd. Daar zijn we trots op.
Afgelopen periode
De centrumroute Terheijden en het centrumplan Made zijn uit-
gewerkt en begin 2018 kan de schop de grond in. De zwembaden 
blijven de komende 25 jaar open en we zien goede mogelijkhe-
den voor een combinatie met andere particuliere sportinitia-
tieven, duurzame energie en/of woningbouw op deze terreinen.  
De Oude Weg in Lage Zwaluwe is na vele jaren praten opge-
knapt en de Ganshoek wordt nu gebouwd. Er is fors geïnves-
teerd in sport en spelen en er is veel gedaan voor het behoud 
van voorzieningen en de zorg. Er is extra geld voor beter groen-
onderhoud en ecologisch bermbeheer. 
Komende periode
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KERKEN

Natuurlijk heeft Lijst Harry Bakker ideeën. Die willen wij graag 
toetsen aan de ideeën van u, de bewoner van Drimmelen. Wij 
horen het graag van u en wij staan dan, net als de afgelopen vijf-
tien jaar, voor u klaar! Stuur s.v.p. een mail naar fractiesecreta-
ris@lijstharrybakker.nl of contact ons via www.lijstharrybakker.
nl. Ziet u ons op straat, spreek ons aan, wij bieden altijd een 
luisterend oor om u verder te helpen.
Lijst Harry Bakker

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 10 december 2017, 10.00 uur: ds. J.W. Allewijn:  
Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Lage 
Zwaluwe in de Protestantse Kerk, Kerkstraat 49 te Lage Zwalu-
we. Diaconiecollecte: Regiodoel:  Vluchtelingenwerk
Zondag 17 december 2017, 10.00 uur: Ds. E. Fockens. 
Derde zondag van de Advent. Gezamenlijke dienst bij SOVAK, 
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Diaconiecollecte: Stichting Belarus. Locatie: SOVAK, Multifuncti-
oneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 9 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra col-
lecte voor Kerstattentie, 2e Advent.  Voorgangers pastoor J. Paes 
en Dhr. A. Braat - Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 11 dec. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt. 2e Advent. Voorganger: Mevr. G. 
v.d. Korput.     
Zaterdag 16 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering  3e Advent. 
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Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers - Cantor 
H. Vergouwen.
Maandag 18 dec. 10.30 uur: Kerstviering in Verzorgingshuis 
Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Dinsdag 19 dec. 14.00 uur: Kerstviering voor de Zonne-
bloem in het Witte Kerkje. Voorgangers Past. werker H. Gep-
paart en dominee B. Fockens - Dameskoor.
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.

ENQUÊTE: HOE  WILLEN BEWONERS 
BETROKKEN  WORDEN, MEEDENKEN EN 
MEEDOEN?

Sinds woensdag 15 november staat de enquête: Samen maken 
wij Drimmelen op onze interactieve site www.wijzijndrimme-
len.nl. Wij vinden het belangrijk om onze bewoners, verenigin-
gen, ondernemers te betrekken bij plannen, beleid etc. Daar-
naast willen we dat mensen meedoen en staan we open voor 
initiatieven. Dit sluit aan bij de nieuwe manier van werken van de 
overheid. Wij willen van u weten hoe we dat op een nog betere 
manier samen met u kunnen doen. Vandaar dat we u uitnodigen 
om deze enquête in te vullen. 
Wat gebeurt er met de uitslag?

De uitslag van de enquête geeft ons belangrijke 
informatie over hoe wij onze bewoners, vereni-
gingen en ondernemers in de toekomst het beste 
kunnen betrekken en hoe we initiatieven kunnen 
ondersteunen. De uitslag van de enquête vormt 

de basis voor een online dialoog die de gemeente gaat opstar-
ten. In deze enquête wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. 
Daarnaast gaan we met bewoners, verenigingen, ondernemers 
etc. in gesprek in de verschillende dorpen. 
Waarom vragen wij u?
U kent uw eigen straat of buurt het beste. U weet wat er speelt 
en ook wat beter of anders kan. Wij  willen gebruik maken van 
die kennis en willen graag weten op welke manier u mee wil 
denken of mee wil doen. Dit kan gaan over het onderhoud van 
het groen in uw straat, de parkeermogelijkheden, het gemeente-
beleid, maar het kan ook gaan over leuke ideeën voor uw straat 
of buurt. 
Kunt u de enquête niet digitaal invullen, 
dan kunt u bij de gemeente een papieren 
enquête vragen via llambrechts@drim-
melen.nl. U kunt de enquête ook invul-
len bij fysiotherapeut Donckers, SWO, 
Woonvizier, Theek5 en het gemeente-
huis.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Milieustraat Terheijden
De Milieustraat Terheijden is op dinsdag 19 december aanstaan-
de om 15.00 uur gesloten.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure 
Wagenberg, Vogelstraat 50 (4845 PB) (W-2017-0459): Het bou-
wen van een schuur.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Liesveld 13 (4844 RA) (W-2017-0423): Het kappen 
van een boom (conifeer) in de zijtuin.
Terheijden, Raadhuisstraat 26 (4844 AD) (W-2017-0415): Het 
plaatsen van zonnepanelen.
Verkeersbesluit ten behoeve van het aanleggen van 
twee bushalten ter hoogte van de Ganzenweel/Klaver-
beemd in Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben ten aan-
zien van het bushaltepaar Abtslaan aan de Zeggelaan in Terhe-
ijden het besluit genomen om door het plaatsen van borden L3 
uit bijlage 1 van het RVV 1990, twee bushalten aan te leggen ter 
hoogte van de Ganzenweel en Klaverbeemd in Terheijden. Dit 
is als zodanig ook aangegeven op de tekening behorende bij dit 
verkeersbesluit. Na afronden van de bezwaarprocedure wordt 
de halte in een haltekom aangelegd en toegankelijk gemaakt. Op 
dit verkeersbesluit is de bezwaarprocedure van toepassing. 

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@rondom

detoren.nl 
  

 

 

De volgende editie (nr. 981, 20 -12) is de laatste van 2017.
Kopij en advertenties hiervoor graag inleveren 

uiterlijk woensdag 13 december.
Op 10 -1- 2018 verschijnt RdT 982. Kopij en advertenties 

graag uiterlijk 3 januari inleveren.



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: 13-12-2017/Grijs: 20-12-2017
                     Wagenberg           Groen: 15-12-2017/Grijs: 22-12-2017
Ophalen oud papier  09-12-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 13-12-2017     
     Wagenberg: 15-12-2017

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 13-12-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 13-12-17 (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


