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UITGAAN

CREATIEVE MARKT

Het Witte Kerkje en MJ atelier organiseren op zaterdag 7 
april een Eigenwijze & Eigentijdse creatieve markt waarbij be-
zoekers kennis kunnen maken met originele producten en de 
maker zelf. Ook zijn er diverse workshops / demonstraties voor 
jong en oud. Én natuurlijk is er genoeg leuks en origineels te 
shoppen! De entree is gratis!
Dit evenement komt mede tot stand door een kleine subsidie 
van de gemeente Drimmelen met het project “Samen aan de 
Slag”. De wethouder zal deze dag een cheque komen overhan-
digen. 
Programma op 7 april van 11.00 tot 17.00 uur:
Workshop programma volwassenen (tegen een kleine ver-
goeding)
11.30 - 12.30 uur: “Het voorjaar schilderen” door Yvonne van 
Oosterhout 
14.00 - 14.45 uur: Zang “Spel en plezier met ritme en melodie” 
door Paulien Ongering 
15.00 - 16.00 uur: “Het voorjaar schilderen” door Yvonne van 
Oosterhout
Workshop programma kids (tegen een kleine vergoeding)
11.30 - 12.30 uur:  “Pollepelpoppen maken” door Poppenthea-
ter Appel Moes, Renée Lafeber 
12.30 - 13.30 uur:  “Zelfportret met foam en silk clay” door 
Marij Droomwerelden 
13.30 - 14.30 uur:  “Pollepelpoppen maken” door Poppenthea-
ter Appel Moes, Renée Lafeber 
15.00 - 15.30 uur:  “Spel en plezier met ritme en melodie” door 
Paulien Ongering 
15.30 - 16.30 uur:  “Pollepelpoppen maken” door Poppenthea-
ter Appel Moes, Renée Lafeber 
Demonstraties 
* Handlettering door “Vantasties” 
* Lichtjes maken en op stenen tekenen door “Huis vol lichtjes” 
* Uitleg over het samenstellen van thee door “Theebeleving” 
* Pottendraaischijf door “Doederij de Reevliet” 
* Deens papiersnijwerk door Marian Hop 
* Zantangles door Marja Machielse 

* Leerbewerking door “MJ atelier” 
Overige deelnemers 
Handmade Keramiek by Bregje | 
Marysia Lyskawa | SOVAK | Antoi-
nette van der Rijk | Lisette Buijks | 
JannetCreatief | Keramel Keramiek 
| Marlies Dirkse | Els Vonk | Margo 
van der Rijk | Living by Lotty | Lij-
ni Hindriks | Marian Breedijk | Joke 
de Graaff

VOORJAARSCONCERT

Zo langzaam maar zeker gaat het zonnetje 
steeds meer schijnen. Wij van Harmonie 
OVU krijgen alweer zin in het voorjaar 
en willen dit graag muzikaal verwelkomen 
samen met u!
Zaterdagavond 14 april geeft Harmo-

nie OVU in samenwerking met JOW! een 
voorjaarsconcert bij café Bij Bas. De aan-
vang is 19.30 uur en de toegang is gratis.
Tijdens deze avond willen wij weer nieu-
we muziekstukken ten gehore brengen, 
maar ook een aantal stukken die u al van ons kent. U zult een 
aantal nieuwe gezichten zien, want er is een aantal leerlingen 
doorgestroomd van JOW! naar het grote orkest.

Deze avond zal extra bijzonder zijn voor Harmonie OVU van-
wege een bijzondere gast. Namens het stroomversnellingsfonds 
(Rabobank) komt er een gast een cheque aan Harmonie OVU 
uitreiken ten behoeve van het instrumentenfonds.
Na het concert is er natuurlijk nog tijd voor een drankje om 
samen het voorjaar in te luiden!
Wij hopen u allen te zien.
Wanneer: Zaterdag 14 april 2018.  Waar: Café Bij Bas, Dorps-
straat 26 in Wagenberg.  Aanvang: 19.30 uur.

TOPBANDS IN  “LIVE ON SUNDAY”

Op zondag 15 april spelen de jaren 
50/60 de hoofdrol in De Cour in Ter-
heijden. Op twee podia wisselen top 
sixtiesbands elkaar af met alle songs 
die je maar kunt bedenken uit de 
gouden jaren.  Voor het podium een 

grote dansvloer zoals in de jaren zestig gebruikelijk was. De or-
ganisatie heeft niet lang hoeven nadenken over de line-up van 
deze middag ondanks dat buiten deze sixties top acts er ook 
nog voldoende prachtige bands te vinden zijn. Onze keus viel 
op de band die al vanaf de jaren 60 de sterren van de hemel 
speelt zowel voor dansend als luisterend publiek.  The Shakin’ 
Arrows uit Waalwijk is dan ook een aanrader voor eenieder 
die van de songs van Cliff & The Shadows, Buddy Holly, Fats 
Domino etc. geen genoeg kan krijgen. Dansbare muziek om van 
te smullen.  The Shakin’ Arrows speelde reeds met grote namen 
zoals Fats Domino, The Everley Brothers, Jerry Lee Lewis, Roy 
Orbinson en vele andere. 
Maar we krijgen nog meer te horen en te zien deze zondagmid-
dag in april.  Wij zagen meer dan een jaar geleden een 4-mans 
formatie ergens in Brabant voor een handjevol mensen spelen, 
sixties natuurlijk anders waren wij er niet geweest. De band 
kwam binnen met hun nummers uit eind jaren 50 en begin jaren 
60. Een strakke sound en ondanks het handjevol mensen swing-
de het de pan uit. De solo partijen waren een streling voor het 
oor en gespeeld met passie en gevoel. Dit is het, merkte ik op 
tegen mijn vrouw, meer sixties kan het niet worden. Nu, amper 
een jaar later, is de band Houston Alley een veel gevraagde 
band die, naar wij hopen, nog jaren op de podia te zien en te 
horen is.  Wij zijn trots deze band in de sixties Live on Sunday 
te hebben in De Cour.
Ook van de partij is het duo The Hilson Brothers, ook be-
kend als The Dutch Everley`s. Dit is het nog enige echte zingen-
de (broers) duo, met Everley songs en dat, net als de Shakin’ 
Arrows in de jaren zestig, optrad in diverse shows zoals met 
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Vader Abraham, Saskia & Serge en Rob de Nijs. De broers had-
den al op jonge leeftijd een radioprogramma bij de NCRV met 
Ria Bremer. Wonnen een platencontract bij Radio Luxemburg 
samen met Veronica, de topzender in die tijd. Schreven en schrij-
ven nog steeds mooie songs waaronder “Tell Me”,  een prachtige 
single die werd opgenomen met de Engelse formatie Weeling. 
De broers zullen jullie zondag 15 april mee terugnemen naar 
Crying in The Rain,  Wake Up Little Suzie, Bye Bye Love en meer 
van deze onvergetelijke songs van het Amerikaanse duo Don & 
Phil. Ondanks hun leeftijd beschikken de broers nog over pri-
ma stemmen. Ook in hun theateroptredens trekken ze uitver-
kochte zalen. The Brothers worden deze middag begeleid door 
Houston Alley.
Deze prachtige en unieke luister- en dansmiddag, waarbij de 
bands naadloos in elkaar over gaan en die uniek zal zijn, kost 
als entree slechts € 7,- en er zijn betaalbare consumptieprijzen. 
Zondag 15 april, locatie De Cour, Markstraat 6, 4844 CR Ter-
heijden - 076 8886463.  Zaal open 12.30 uur; aanvang 13.30, 
einde 18.00 uur.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
AD  VANDERVEEN 
Met Kersten de Ligny en Timo van Heerdt 

Op donderdag 19 april 2018 komt Ad  Vanderveen (trio) 
naar het Witte Kerkje in Terheijden. In de jaren tachtig maakte 
Ad Vanderveen naam als de Nederlandse Neil  Young.  Tegen-
woordig is hij een van de meest gerespecteerde singer-songwri-
ters in de rootsrock- en Americana scene. Hij is een folky én een 
rocker. Onverwoestbaar en zijn gitaarwerk is onovertroffen, zijn 
stem goed en de liedjes zijn stuk voor stuk meeslepend.
Ad  Vanderveen 

Ad  Vanderveen werd 
geboren in Hilversum 
maar zo goed als de helft 
van zijn familie woont in 
Canada. Nog voor de 
naam ‘Americana’ werd 
gebruikt, schreef Ad  
Vanderveen al nummers 
in de diverse genres wel-
ke later als Americana 
gebundeld zouden wor-
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EN  TOEN GEBEURDE...

den. Hij speelde in diverse bands alvorens hij in de negentiger 
jaren solo ging en als dusdanig al meer dan 30 albums op de 
markt bracht.  Vorig jaar speelde hij in juli de openingsact voor 
niemand minder dan Van Morrison. Zijn muziek kun je als tijd-
loos bestempelen.
In februari 2018 verscheen zijn nieuwe album ´Denver Nevada 
(Still Life)’. De songs op zijn laatste album hebben als thema 
eenzaamheid, verlangen en berusting.  Ad  Vanderveen is in Ame-
ricana een hele meneer en dat bewijst hij met dit nieuwe album. 
Tijdens zijn optreden zal hij worden begeleid door Kersten de 
Ligny, zang, autoharp en percussie en Timo van Heerdt op bas.
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 
en www.facebook.com/puurwit.

SPRANKELENDE  IERSE  MUZIEK 
IN  WITTE KERKJE  TERHEIJDEN
Celtic Ways door Merain,  Witte Kerkjes Tour 2018

Wie aan Ierland denkt, denkt aan mystieke landschappen, gast-
vrije mensen en adembenemende muziek. Merain (zang, viool, 
Keltische harp) heeft voor haar concerttour Celtic Ways de 
prachtigste Ierse muziek verzameld en toert daarmee langs de 
mooiste witte kerkjes in Nederland. Laat u in deze prachtige 
kerk in Terheijden meevoeren in Merain’s verfijnde Ierse sferen 
vol melancholie en vrolijkheid. 
De muziek

Met dit concertprogramma 
biedt Merain een caleidos-
copisch kijkje in de diver-
siteit van de Ierse muziek-
traditie, van barok tot pop. 
Op het programma staan 
traditionele Ierse liederen 
en melodieën, zoals ‘Come 
by the Hills’ en ‘Siúil a Rún’ 
die de dames van Merain in 
geheel eigen arrangemen-

ten spelen. Daarnaast voeren zij u terug naar de tijd van de ba-
rokharpisten Connellan en O’Carolan. Ronduit verrassend zijn 
hun akoestische covers van Enya, U2 en Luka Bloom.
Kortom, een prachtig afwisselend muzikaal spektakel met ver-
rassende bewerkingen, fascinerende toelichtingen en natuurlijk 
het aanstekelijke speelplezier van Merain.
Over Merain
De van origine klassieke musiciennes van Merain verzamelen, 
bewerken en schrijven zelf de muziek die zij in hun concerten 
spelen. Merain bestaat uit drie artiesten die hun instrument 
tot in de finesse beheersen: Mirjam Rietberg (Keltische harp), 
Mieke Manschot (zang) en Sandra Wallner (viool). Manschot en 
Rietberg studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, 
Wallner aan het Mozarteum in Salzburg. De concerten van Me-
rain zijn populair bij o.a. kamermuziekminnaars en Ierlandlief-
hebbers. Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg 
en is regelmatig te gast bij radio 4. Het spel van Merain werd 
in december in de Duitse pers omschreven als “buitengewone 

klankmagie”.
Kaarten: vrijdag 20 april 2018, 20.00 uur,  Witte Kerkje  Ter-
heijden, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. Kaarten zijn online 
te bestellen: €16,- (kinderen t/m 15 jaar €11,-) via www.merain-
trio.com
Witte Kerkjes Tour 2018
Merain’s Witte Kerkjes Tour trekt langs Hemrik, Ubbergen, Bla-
del, Terheijden, Den Ham en Engelbert.  Voor meer informatie 
bezoekt u de site van Merain: www.meraintrio.com

KONINGSDAG  TERHEIJDEN
 

De voorbereidingen voor Konings-
dag 2018 zijn al in volle gang! Dit 
jaar zal dit gevierd worden op vrij-
dag 27 april. Het thema dit jaar is 
Wild Wild West.
Het programma is bekend. De 
dag begint al vroeg, want om 

7.00 uur zal er op verschillende plaatsen in Terheijden re-
veille geblazen worden. Vanaf ongeveer 9.30 uur begint het 
fietsversieren bij basisschool De Zeggewijzer,  waarna om 
10.00 uur de versierde fietstocht naar de Schans start.  Er 
zijn weer veel mooie prijzen voor de mooist versierde fiet-
sen.  En de fietstocht is natuurlijk weer gratis. Dit jaar vinden 
alle activiteiten weer op de Binnen Schans plaats. Dus om 
ca. 10.30 uur vindt hier dan ook de aubade plaats, waarna de 
ballonnen opgelaten worden voor de ballonnenwedstrijd.  
‘s Middags vanaf 13.00 uur organiseren we i.s.m. Heijnevent  
activiteiten rondom het thema ”Wild Wild West”. Ook vanaf 
13.00 uur starten we met leuke spelletjes, staan er luchtkus-
sens klaar, kun je jezelf laten schminken, is er een dansclinic en 
nog veel meer. Alle activiteiten zijn natuurlijk ook weer gra-
tis! Dus kom gezellig langs op de Schans en doe lekker mee.  

Als er kinderen zijn die hun spulletjes willen verkopen, kan 
dat ook op de Binnen Schans. Er is gelegenheid vanaf 12.30 
uur je kleedje weg te leggen en je spulletjes te verkopen. 
Vanaf 17.00 uur zijn de activiteiten voor de jeugd ten einde.  
We hopen er samen met jullie een zonnige en gezellige dag van 
te maken. Dus doe mee met de activiteiten of kom gewoon 
gezellig kijken op de Schans!
Stichting Oranje Comité  Terheijden

GEEN ZWEMBAD OP  WAGENBERG, 
WEL EEN SPORTHAL

In de voorloper van ‘t Carillon, genaamd De Dongemond, was 
in 1968 een spectaculair nieuwsbericht te lezen. In de gemeen-
teraadsvergadering was het voorstel gelanceerd om 2 instruc-
tie-zwembaden aan te leggen. Jawel, ook een zwembad op Wa-
genberg. Men zat daar in  Terheijden kennelijk op een roze wolk 
... Daar kwam wel een instructiebad en dat was al klaar in de 
zomer van 1969.  Zie Vlasseltboekje 148:  “Redt het Puzzelbad” 
(2015).
Wagenberg viel hiermee buiten de boot, maar er kwam al heel 
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OPROEPEN

snel een heel mooi alternatief: namelijk een sporthal. Reeds 
in december 1968 was in de krant te lezen: “WAGENBERG 
KRIJGT GROTE  SPORTHAL”.
Na de nodige voorbereidingen e.d.  was de nieuwe sporthal eind 
1970 klaar en werd meteen in gebruik genomen. Compleet met 
het café-restaurant “bij de sporthal”, dit in afwachting van een 
naam. De officiële opening liet nog een klein half jaar op zich 
wachten. In Dagblad De Stem van 15 en 23 april 1971 kwam de 
nieuwe sporthal uitgebreid in het nieuws:
“Sporthal in Wagenberg op 1 mei feestelijk geopend
WAGENBERG - Zaterdag 1 mei wordt een grote dag in Wagen-
berg, want dan zal de voorzitter van de Nederlandse Sport Fe-
deratie, jhr. mr. A. Feith, de al intensief in gebruik zijnde sporthal 
officieel openen. Om half twee is de feestelijke opening, waaraan 
de plaatselijke sportverenigingen en muziek verenigingen mee-
werken.”

Zowel de sporthal als het sportcafé kregen namens de gemeen-
te Terheijden de naam: DRIEDORP.  Dit verwees naar de drie 
dorpen waaruit de gemeente Terheijden bestond.  Eind 2020 kan 
de sporthal haar gouden bestaan gaan voorbereiden. De naam 
‘Driedorp’ voldoet al niet meer sinds de gemeentelijke herinde-
ling in 1996. Maar de mogelijk t.z.t. vrijkomende naam PLEXAT 
zal ongetwijfeld kunnen voldoen. Johan van der Made

WIL  JIJ DIRECT  AAN DE SLAG  ALS 
HUISHOUDELIJKE HULP?

SWO organiseert Huishoudelijke Hulp in de gemeente Drim-
melen en nabije omgeving. Op dit moment zoeken we voor-
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al mensen die in Terheijden of Wagenberg volgens de regeling 
‘Dienstverlening aan huis’ via ons als huishoudelijke hulp werk-
zaam willen zijn. Neem contact op met Ton Broos of Ellen Dudok 
via het telefoonnummer 0162-748188 of ga naar onderstaande 
website voor meer informatie: http://huishoudelijkehulpdrim-
melen.nl/werken-voor/.

DAT GA IK DOEN!

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894,  email 
vip@swodrimmelen.nl.  We denken graag met je mee en helpen 
je verder. Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even 
contact op en we denken met je mee naar een activiteit die 
aansluit bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Gezellig gezelschap 
Bij Sovak woont een jonge man, geboren in Turkije en rolstoel-
gebonden. Hij spreekt goed Nederlands en zou graag met ie-
mand regelmatig een praatje willen maken in zijn eigen taal. Hij 
is dol op voetbal en fan van Fenerbahce, ook doet hij graag spel-
letjes op zijn I-pad. 
Administratief werk
Ben je goed met administratie? Bij vluchtelingenwerk ligt veel 
werk: ter ondersteuning van de teamleider en om zaken te rege-
len rondom plaatsingen van de statushouders.  Veel afwisseling in 
de werkzaamheden en je helpt 
er anderen mee. 
Taal- en huiswerkmaatje
Ben je goed met taal en vind 
je het leuk kinderen hierbij te 
helpen? Een tweeling van 8 jaar 
heeft extra begeleiding nodig 
voor spelling, lezen, meten en 
tafels. Door omstandigheden 
kunnen de ouders niet voldoende hulp geven bij het leren.
Tuinieren
Heb je redelijke groene vingers? Bij  Thomashuis wonen mensen 
met een verstandelijke beperking, de tuin is te groot om zelf bij 
te houden.  Wil je een of twee keer per week helpen?  
Chauffeur
Hou je van autorijden en wil je anderen helpen? Er zijn meer 
organisaties waar mensen die naar een dagverzorging of dagbe-
steding gaan, gebracht en gehaald moeten worden. Dit kunnen 
ouderen zijn of mensen met een verstandelijke beperking. Dit 
kan met je eigen auto of met een busje van de organisatie.  
Voorlichter Wonen met Gemak
Lijkt het je wat om voorlichting en informatie te geven? Wonen 
met Gemak geeft voorlichting over hoe je jouw huis zo goed 
mogelijk aan kunt passen om zo lang mogelijk in je eigen huis te 
blijven wonen; ook bij ouder worden.

SPRAAKVERMAAK EN DE RABOBANK 
CLUBKAS CAMPAGNE

 
Het is weer tijd voor de Rabobank Clubkas 
Campagne, voor verenigingen en stichtingen 
dé manier om van Rabobank Amerstreek 
een mooie donatie te ontvangen. Ook dit 
jaar doet Spraakvermaak weer mee. Als lid 

van Rabobank Amerstreek 
kunt u van woensdag 4 t/m 
maandag 16 april stemmen 
op Spraakvermaak en hoe 
meer stemmen we krijgen, 
des te meer geld we via de 
Clubkas Campagne ontvan-
gen. Met deze bijdrage kun-
nen we de entreeprijs van 
zondagmiddagcafé Spraak-
vermaak laag houden. Vol-
gend seizoen verhogen we 
de entreeprijs niet, d.w.z. 
voor € 17,50 kunt u een 
seizoenkaart 2018/2019 

aanschaffen en ook de prijs van een los kaartje blijft gelijk: € 
3,50. In de eerste week van april ontvangt u van de Rabobank de 
stemkaart per post. 
We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen sei-
zoen, waarin vele prominente gasten naar Terheijden kwamen. 
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Verkeer, 
schreef op 14 jan. in het Gastenboek: ‘Te gast bij Spraakvermaak: 
Wat een gezellige ontvangst en top infotainment! Een warm 
bad!’ 
Op www.spraakvermaak.nl zijn ook 
de uitspraken van andere gasten te le-
zen. Tevens kunt u via de site seizoen-
kaarten 2018/2019 bestellen.

STEM OP STICHTING 
SINTERKLAAS 
TERHEIJDEN! 

De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan! Dit is voor 
Stichting Sinterklaas dé manier om van Rabobank Amerstreek 
een donatie te ontvangen. 
Zoals u weet organiseren wij elk jaar de intocht en het uitzwaai-
en van de Sint en zijn Pieten aan de haven van Terheijden, als-
mede de tekenwedstrijd voor de basisschoolkinderen van groep 

1 tot en met 4,  met als beloning voor de 
6 mooiste tekeningen een ontbijt samen 
met de Sint! 
Tijdens de stemperiode van 4 tot en met 
16 april bepalen de leden van de Rabo-
bank Amerstreek hoe dit wordt verdeeld. 
Iedereen die lid is mag 5 stemmen ver-
delen over de deelnemers. Hoe meer 
mensen stemmen op Stichting Sinterklaas 

Terheijden, hoe hoger de bijdrage vanuit de Rabobank! 
Dus stem op ons! Uw stem is geld waard voor ons! 
Alvast bedankt, namens Stichting Sinterklaas  Terheijden.

ANTHONY SINGERS  TERHEIJDEN  WIL 
REPERTOIRE  VERNIEUWEN

Anthony Singers Terheijden bestaat binnenkort als 
koor 50 jaar. Ondanks “die leeftijd” zijn we nog 
springlevend. 
Wij willen graag ons repertoire vernieuwen, wat 
uiteraard niet voor niks gaat. Daarom doen we 
mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank 

en de Jumbo Actie in 
Terheijden en zijn we 
blij met iedere stem 



7



8

SPORT

LEZERS IN DE PEN
die op ons wordt uitgebracht.
Hartelijk dank daarvoor.

MET UW STEM STEUNT U DE BWF 
RONDE  VAN  TERHEIJDEN

Zondag 8 juli is weer de traditionele ronde van Terheijden 
in de Bergen, Poolse Dreef, Munnikenhof en een klein stukje 
Hoofdstraat.
Om deze ronde ook goed financieel te kunnen laten verlopen, 
zijn we dankbaar met iedere stem die op onze vereniging wordt 
uitgebracht. Daarom doen we mee aan de Rabo Clubkas Cam-
pagne en de Jumbo Aktie In Terheijden.
Hartelijk dank voor uw stem.

SPEK DE KAS & CLUBKAS CAMPAGNE

Ook zo genoten van carnaval 2018? Wil je 
wat terug doen, financieel én in de anonimi-
teit blijven? Dan is dit je kans, of liever gezegd; 
dan zijn dit 2 mooi kansen!!
Vanaf woensdag 28 maart heeft Jumbo Ter-
heijden een actie waarmee de verenigingen in 

Terheijden een financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Dit 
gebeurt met de ‘Spek de Kas van je Club’ actie. Tot en met 15 
mei heeft u, als klant van de Jumbo én carnavalsvierder, de kans 
om ook voor  TCV De Schraansers punten te sparen en zo bij 
te dragen aan dit mooie feest! 
Maar ook de Rabobank steunt verenigingen: vanaf 4 april kun-
nen leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op 5 favoriete 
clubs/verenigingen;  TCV De Schraansers is hier ook te kiezen! 
Mogen we op uw steun rekenen? Super bedankt! 
De Schraansers weten hoe belangrijk het verenigingsleven is, 
breng daarom sowieso jouw stem uit en steun je favoriete ver-
eniging / club! Bedankt!

UITNODIGING GEDECOREERDEN 
TERHEIJDEN

Het Oranje Comité  Terheijden nodigt 
alle gedecoreerden in de kern Ter-
heijden, samen met hun partner, uit 
voor de Koningsdagbijeenkomst op 
vrijdag 27 april om 12.00 uur bij de 
Gouden Leeuw in Terheijden. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie? 
Stuur een mail naar lisettesnoeren@
gmail.com of bel 06-22147001.

HOTEL TE KOOP

Zaterdag 23 maart was de laatste gelegenheid om “Hotel te 
koop”, gespeeld door toneelvereniging Wagenberg,  te zien. 
Het hotel is oud en vervallen en de eigenaar wil het graag verko-

pen om samen met 
zijn echtgenote van 
zijn pensioen te gaan 
genieten. De mensen 
die in hotel werken 
houden er merk-
waardige gewoontes 
op na. 
De kok kan maar 
een gerecht berei-

den: kip of was het nu haas? De echtgenote van de eigenaar 
heeft geen tijd om komende gasten te verwelkomen want zij 
moet haar roddellaadjes lezen. De piccolo werd geroepen door 
een luchthoorn te gebruiken. Bij het gebruik van deze lucht-
hoorn kreeg de zaal de schrik van zijn leven!
Dan meldt zich een 
mogelijke koper met 
zijn “secretaresse”. 
De eigenaar is dol-
blij maar dan komt 
de echtgenote van 
de potentiele koper, 
met haar vriendin 
ook naar het hotel. 
De verwikkelingen 
zijn compleet.
De lachsalvo’s klonken regelmatig door de zaal om de doldwaze 
situatie. Het was weer zeer de moeite waard deze uitvoering te 
bezoeken. 
Een enthousiaste bezoekster

PLEUNI  RIJVERS  WINT DE  ZILVEREN 
MEDAILLE IN ZUNDERT
GV Samen voor  Terheijden

Zaterdag 16 maart heeft Pleuni haar 2e plaat-
singswedstrijd geturnd. 16 december 2017 
was haar eerste wedstrijd en toen is ze nipt 
4e geworden. Pleuni turnde een bijna foutloze 
wedstrijd en
die werd be-

loond met een zilveren plak. Leuke 
bijkomstigheid is dat de turnster 
die zij zelf in Zevenbergen traint 
de gouden medaille heeft gewon-
nen. Met deze prachtige medaille 
heeft Pleuni zich geplaatst voor 
het regiokampioenschap. Tevens 
mag Pleuni ook naar de toestelfi-
nale brug en misschien nog wel 2 
toestellen erbij.
Pleuni, je laat weer eens zien: 
Waar een wil is, is een weg. 
Gefeliciteerd!
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KARATEVERENIGING  TERHEIJDEN 
HEEFT  TWEE NIEUWE KAMPIOENEN

Op maandag 19 maart hebben in de Dojo 
van Karate Vereniging Terheijden de jaar-
lijkse clubkampioenschappen plaatsgevon-
den.
Doordat de Sensei niet van tevoren had 
aangegeven dat dit evenement die avond 
zou plaatsvinden, was het voor alle kara-
teka’s een complete verrassing. De jeugd 

mocht het spits afbijten met als eerste onderdeel Kata (schijnge-
vecht). Met toch wel wat zenuwen en knikkende knieën hebben 
zij allemaal hun vaardigheden laten zien. Bij dit onderdeel was de 
8-jarige karateka Kai Spek uit Wagenberg de beste.

Bij het onderdeel Kumite (vrij gevecht) was Kai ook te sterk 
voor zijn tegenstanders. Met hele mooie technieken, zowel af-
weer als aanval, was Kai de beste. Mede doordat hij beide on-
derdelen heeft gewonnen, mag Kai zich een heel jaar met trots 
clubkampioen van Karate  Vereniging  Terheijden noemen.
Bij de senioren was de spanning niet minder. Ook hier hebben 
onze leden mooie Kata’s (schijngevecht) laten zien.

De deelnemers bij de senioren waren in de leeftijd van 11 jaar 
(Brayden van Schijndel) tot 68 jaar (Hans van der Steenhoven), 
die met hun leeftijd niet onderdeden voor de andere deelne-
mers, zij hebben hele mooie technieken laten zien. Maar er kan 
er maar één de winnaar zijn en dat was dit keer Michael  Ver-
voort uit Terheijden. De titelverdediger Joris Ruijters (clubkam-
pioen 2016-2017) maakte jammer genoeg een klein foutje in zijn 
Kata en verloor daardoor zijn 1e plaats bij het onderdeel Kata.
Michael Vervoort zette zijn strijd om de titel club-
kampioen stevig door.  In het onderdeel vrij ge-
vecht scoorde de 28-jarige Michael meerdere ke-
ren een punt tegen zijn tegenstanders waardoor 
hij ook hier een eerste plaats heeft bemachtigd. 
Ook Michael Vervoort mag zich een heel jaar club-
kampioen 2018 noemen.  
Nadat de winnaars hun prijs in ontvangst hadden genomen 
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mochten alle deelnemers nog even op de foto voor de regi-
onale huis aan huis bladen. De winnaars werden ook dit jaar 
gesponsord door onze hoofdsponsor Advocatenbureau Rassers 
uit Breda, die ook de prijzen voor ons toernooi van 4 maart 
heeft gesponsord.
Mocht u na het lezen van dit artikel info willen hebben over 
Karate  Vereniging  Terheijden heeft dan contact op via 
www.karate.nl, Facebook:  Shotokan Karate  Vereniging  Ter-
heijden of 06-52848378 Jan  Vervoort.

3e SHOTOKAN TOERNOOI  TERHEIJDEN
Op zondag 4 maart 2018 is in Ter-
heijden, naar originele Japanse tra-
ditie, het 3e Shotokan Toernooi Ter-
heijden gehouden. In totaal deden er 
89 karateka’s van 13 verschillende 
scholen mee met deze wedstrijd.
De oudste karateka die heeft deel-
genomen is Michel Brocks. Michel 
Brocks, van Karate Vereniging Ter-
heijden, is in zijn poule 3e geworden 
en dat is een zeer knappe prestatie 
aangezien de andere deelnemers van 
zijn poule een hogere kyu hadden op 
zelfs dangraden.  Wij zijn erg trots 
op Michel en wensen hem nog veel 
prijzen toe.

Het is weer een toernooi geweest om op terug te kijken.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP TAFELTENNIS

Op zondag 15 april 2018 houdt TTV 
TIOS  Terheijden haar jaarlijkse Terheijdense 
Tafeltenniskampioenschappen. Voor de 31e 
keer alweer!
Aan dit toernooi kunnen TIOS-leden, oud-le-
den en alle inwoners van Terheijden en Wa-
genberg (vanaf 16 jaar) deelnemen. We spe-

len in De Cour in Terheijden.
Vanaf 9.00 uur is de zaal open zodat iedereen wat kan inspelen. 
Om 10.00 uur starten we met de wedstrijden. De deelnemers 
worden ingedeeld in poules, de toeschouwers kunnen dit sport-
spektakel allemaal vanaf de zijkant meemaken en hun favorieten 
aanmoedigen. 
Het inschrijfgeld voor deze sportieve en gezellige dag is € 5,-.
Voor de winnaars is er een beker en de  TIOS-leden strijden 
ook nog om de clubbeker; de Jan Weterings Wisselbokaal.
Vooraf oefenen
Om goed voorbereid aan de start te komen hebben we al nieu-
we gezichten op de training gezien. Op 10 april kun je nog een 

training volgen. Deze 
wordt gegeven door 
Lennart Slaats, topspeler 
bij Belcrum. De training 
is van 20.00 tot 21.30 uur. 
Geen batje? Geen pro-
bleem, die hebben we op 
de club. Als je mee wilt 
doen kun je je opgeven 
bij Edwin Wiersma. Stuur 
hem dan een e-mail: ed-
jol1@ziggo.nl. Dat kan 
t/m maandag 9 april.

KIKI’S HAIR BLIJ MET NIEUWE LOCATIE  

Kiki’s Hair is al bijna weer 9 
maanden gevestigd in het nieu-
we pand aan de Hoofdstraat 53 
in Terheijden.
Eigenaresse Nicole Brands is 
blij met deze verhuizing: “We 
hebben meer daglicht en het 
pand voelt ruimtelijker aan.
Sinds de verhuizing hebben we 
ook veel nieuwe klanten gekre-
gen, het blijkt nu laagdrempeli-
ger en ook de heren weten de 
weg naar onze salon te vinden.
De koopavonden op donder-

dag en vrijdag blijken een schot in de roos (we werken dan 
alleen op afspraak).
We merkten dat de zaterdagmiddagen minder in trek kwamen 
en dat vooral mannen liever in de avond even naar de kapper 
willen...  onder het genot van een kop koffie of een biertje.
Voor de dames verkopen we nu ook betaalbare kleding. Even in 
de rekken “snuffelen” als je even moet wachten of de haarverf 
in moet werken.”
Nicole en haar medewerkers doen er alles aan om een kappers-
bezoek zo aantrekkelijk moge-
lijk te maken.
“Natuurlijk staat vakmanschap 
op de eerste plaats, maar ge-
zelligheid is voor ons ook heel 
belangrijk. 
Een klant moet zich prettig 
en comfortabel bij ons voelen, 
en dit alles voor een goede 
“prijs-kwaliteitsverhouding”. 
We hopen u dan ook snel bij 
ons in de salon te kunnen be-
groeten om kennis te maken 
met ons team voor een goed 
haar-advies.”

LIJST HARRY BAKKER BEDANKT  ALLE 
KIEZERS! 
Met 7 zetels is de Lijst HB weer de grootste partij in 
Drimmelen

Samen succes
De Lijst HB heeft weer met succes aan de gemeente-
raadsverkiezingen deelgenomen. Wij bedanken onze kie-
zers voor hun stemmen en steun. We zijn met 7 zetels 
weer de grootste partij geworden en daar kunnen we 
trots op zijn! Bijna 4000 mensen hebben op ons gestemd. 
De afgelopen vier jaar hebben we in een stabiele coalitie 
goed samengewerkt en veel bereikt voor onze blauwgroe-
ne gemeente. Er is voor miljoenen geïnvesteerd, de lasten 
zijn nauwelijks verhoogd en de gemeente is financieel gezond.  
Ik ben als lijsttrekker trots op ons team met goede wethouders, 
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raadsleden, burgerleden en veel ondersteunende leden. SAMEN 
hebben we dit goede resultaat bereikt en gaan we optimistisch 
de volgende periode in.

Dat moet toch kunnen!
Wij hebben gemerkt dat de inwoners van de gemeente een 
goede en servicegerichte dienstverlening verwachten. De Raad 
heeft hiervoor al stappen gezet en samen met het gemeente-
bestuur en de ambtelijke organisatie moeten we dit realiseren.  
Ook in de openbare ruimte kan er nog veel beter van stoepen 
tot fietspaden, terwijl onze veiligheid natuurlijk gewaarborgd 
moet zijn bij een juiste manier van handhaving. De komende 
tijd wil de Lijst HB de zorg nog beter invullen, de afstand tus-
sen gemeente en mensen, bedrijven en maatschappelijke or-
ganisaties overbruggen met initiatieven als participatie, dorps-
ontbijten, meer bankjes en mogelijkheden voor gelukscreatie.  
In een schone, duurzame buitenruimte leven onze inwoners ge-
zonder en gelukkiger. 
Dat moet toch kunnen!
De Lijst HB wil graag deelnemen in een nieuwe, attractieve co-
alitie die samen met de Raad gaat voor een beter, veiliger, geluk-
kiger en gezond Drimmelen!
Harry Bakker

GROEN DRIMMELEN (VP/D66) GAAT ER 
GEWOON  WEER  TEGENAAN

Een winst van ongeveer 200 
stemmen heeft tot tevreden 
reacties bij Groen Drimmelen 

(VP/D66) geleid. De derde zetel die in 2014 werd veroverd is 
nog steviger in handen van de partij gekomen. Dankzij voorkeur-

stemmen zullen Miriam Tiekstra en 
Hans Kuijpers de zetels naast Jurgen 
Vissers gaan innemen. Een teleur-
stelling voor Leo Mol die de afgelo-
pen jaren keihard heeft gewerkt en 
zich, zeker inhoudelijk, tot een van 
de betere raadsleden heeft ontwik-
keld.

Tevredenheid overheerst. Immers, de andere kandidaten bij 
de top 10 hebben prima gescoord.  Anita van Gennip was de 
grootste stemmentrekker in Drim-
melen, terwijl onze nieuwkomers El-
len Verhaard, Roxanne Pruijssers en 
Tim Eestermans ook veel stemmen 
hebben weten te vergaren. 
Nu de ‘kruitdampen’ zijn opgetrok-
ken gaat de partij er weer met volle 
energie tegenaan om weer de belan-
gen van onze inwoners te behande-
len.
Voor Groen Drimmelen zijn de 

speerpunten: meer invloed van de 
inwoners op de inrichting van de 
woonomgeving door het versterken 
van dorpsgericht werken. Samen 
met het ANV, de MNV en Kiem-
kracht inzetten op meer biodiver-
siteit door verdere verbetering van 
het bermbeheer en het realiseren 
van meer groene tuinen, school-
pleinen etc. Inzet op duurzaamheid 
door o.a. te werken naar een energie neutrale gemeente. Meer 
inzet op maatwerk bij de uitvoering van de gemeentelijke zorg-
taken voor de jeugd, de ouderen en mensen met een beperking. 
Goed onderwijs in goede schoolgebouwen. Realisatie van wo-
ningbouw op diverse locaties in o.a. Wagenberg, Hooge en Lage 
Zwaluwe en Made.  Verder vanzelfsprekend veel aandacht voor 
ons netwerk van verenigingen en het vrijwilligerswerk. Kortom, 
Groen Drimmelen bruist van de ideeën. 
Wilt u meepraten en meedenken over onze richting, dan stellen 
wij dat uiteraard bijzonder op prijs.  Inwoners zijn altijd van har-
te welkom bij onze vergaderingen. Of neem contact met ons op 
via info@groendrimmelen.nl.

KIEZERS BEDANKT!
CAB krijgt 2062 stemmen en behaalt daarmee 4 zetels

We zijn op 4 zetels geëindigd dit keer, 
maar dit is pas het begin. 
In de nazomer van 2017,  tijdens de leden-
vergadering van Combinatie Algemeen 
Belang, ben ik gekozen tot lijsttrekker van 
onze partij voor de gemeenteraadsverkie-
zingen 2018 van de gemeente Drimmelen. 
Een hele eer, omdat er maar 7 van zijn op 

een inwoneraantal van 27.000.                                                                                                         
Vanaf dat moment is er een kieslijst opgesteld en zijn we de 
campagne gaan voorbereiden en uitvoeren. Op de kieslijst ston-
den dit keer ten opzichte van 4 jaar geleden maar liefst 19 nieu-
we gezichten. Er was en is enthousiasme onder de leden en er is 
met veel inzet nogal wat gerealiseerd.

Posters plakken, borden plaatsen en raamposters verspreiden. 
Maar we hadden ook nieuwe banners. 
Zelf heb ik diverse debatten gevoerd, ook op televisie. En een 
kwis bij Spraakvermaak mogen winnen. 
Maar ook social media, zoals Facebook en onze mooie nieuwe 
website hebben bijgedragen aan het succes. Vooral met onze 
speerpunten via Facebook hebben we de discussie opengegooid 
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over diverse onderwerpen.
Voor iedere kern hadden we een eigen flyer met de belangrijk-
ste punten voor die kern, zodat u weet waar wij voor staan.  
En al deze inspanningen zijn niet voor niets geweest. CAB is 
als grote overwinnaar uit de stembussen gekomen.  Samen met 
Ad Buijs heb ik de afgelopen jaren in de gemeenteraad gezeten, 
maar nu zijn we weer met ons viertjes. Grote dank gaat uit naar 
alle partijleden, het bestuur en natuurlijk onze talrijke enthou-
siaste vrijwilligers. 
Maar u als stemmers op de CAB moeten wij als partij het mees-
te bedanken. Dankzij uw stem is dit fantastische resultaat be-
haald. U heeft laten zien vertrouwen te hebben in de CAB voor 
de toekomst. Bij deze onze dank. De komende periode kunt u 
op ons rekenen. 
Wij blijven aan de politieke weg timmeren. U kunt ons volgen 
en bereiken via Facebook. Ook zijn wij bereikbaar op www.
cabdrimmelen.nl.  Daar kunt u ons uitgebreide programma op 
uw gemak eens nalezen. Eventule vragen kunt u ook via de web-
site stellen.                                                                         
Met vriendelijke politieke groet, 
Teun van de Steenoven, Lijsttrekker CAB

EETPUNT ‘DE COUR’ BESTAAT 11 JAAR 
en ontvangt cheque ‘Samen aan de Slag’

Onder het thema ‘Samen eten is gezelliger dan alleen’ kookten 
de vrijwillige koks van het Eetpunt in de Cour op donderdag 
22 maart voor de 600e keer en het 11e jaar. In het kader van 
dit jubileum reikte wethouder Harry Bakker een cheque van 
‘Samen aan de slag’ uit en at daarna gezellig een hapje mee met 
de deelnemers.  Elke donderdag komt er bij het Eetpunt een 
warme maaltijd tegen een kleine vergoeding voor senioren en 
alleenstaanden op tafel in Terheijden. 
Samen aan de Slag

Met de regeling ‘Samen aan de 
Slag’ kunnen inwoners finan-
ciële steun aanvragen bij de 
gemeente voor hun initiatief. 

Deze aanvragen moeten bijdragen aan het vergroten van de 
leefbaarheid binnen de gemeente. Als er aan de gestelde voor-
waarden voldaan wordt, stelt de gemeente een eenmalige bij-
drage beschikbaar voor dit initiatief. De bijdrage is maximaal 
€ 2.000,- (in uitzonderlijke gevallen maximaal € 5.000,-). 
Voor meer informatie over de aanvraag en de spelregels kunnen 
inwoners terecht op https://drimmelen.nl/samen-aan-de-slag.

OBS DE  WINDHOEK EN SOVAK SLAAN 
HANDEN INEEN  TIJDENS NLDOET
Leerlingen en cliënten genieten zichtbaar van 
snoezelen met dieren

Een schildpad knuffelen, een stinkdier aai-
en of een python om je nek hangen; het 
kon allemaal op vrijdag 9 maart op OBS 
De Windhoek in Terheijden. Een bonte 
beestenboel liep los rond in de aula van 
de school. Leerlingen van De Windhoek 
mochten samen met cliënten van SOVAK 

in het kader van NLdoet de dieren vertroetelen. Snoezelen 
wordt een dergelijke activiteit genoemd. Mark Peeters van ‘Die-
ren-Zorg, snoezelen met dieren’ was voor de gelegenheid langs-
gekomen met zijn mobiele kinderboerderij. Hij had een bonte 
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verzameling dieren meegebracht. De leerlingen en cliën-
ten hebben zichtbaar genoten van het snoezelen én van elkaars 
gezelschap.
De school omgetoverd tot kinderboerderij 
Eigenlijk zou de activiteit om 10 uur beginnen, maar zo lang 
wilden de leerlingen van De Windhoek en de cliënten van SO-
VAK, die zich op school hadden verzameld, niet wachten. Zodra 
Mark Peeters zijn mobiele boerderij in de aula had geïnstalleerd, 
wilden de grote en kleine knuffelaars in spe meteen de dieren 
gaan vertroetelen. De dieren werden zodra ze werden losge-
laten, liefdevol ontvangen. 
Een gezellige beestenboel

De kippen, cavia’s, slangen, konijnen en de andere dieren konden 
op veel belangstelling rekenen. ‘s Ochtends kwam een flink aan-
tal gasten langs op school.  De kinderen van kinderopvang De 
Wijde Wereld bijvoorbeeld. Nieuwsgierig  genoten ze van alle 
dieren. Ook Harry Bakker kwam een kijkje nemen.  Zelfs een 
cameraploeg van het Oranje Fonds, de organisator van NLdoet, 
kwam langs voor opnames voor een gefilmd verslag van NLdoet. 
Presentator Bart Boonstra en zijn crew namen uitgebreid de tijd 
voor de opnames en interviews. 
Een aula vol jonge Freek  Vonkjes 

Er werd niet alleen veel geknuffeld, er werden ook grenzen 
verlegd. Soms was het namelijk best wel spannend. Zeker als 
Mark met de slangen langsliep. In het begin werd door sommige 
knuffelaars nog voorzichtig geopperd dat ze alleen de konijntjes 
durfden te aaien. Maar nog geen uur later stonden ze trots met 
de meterslange python om hun nek en waanden ze zich even 
Freek  Vonk. 
Waardevolle samenwerking De Windhoek en SOVAK 
OBS De Windhoek en SOVAK slaan regelmatig de handen in-
een. Elk jaar wordt tijdens NLdoet  een gezamelijke activiteit 
georganiseerd. In voorgaande jaren werd bijvoorbeeld voorge-

lezen, een high tea geserveerd en spelletjes gespeeld. Een cliënt 
van SOVAK vertelde dat hij deze keer zelfstandig naar De Wind-
hoek was gelopen, omdat hij inmiddels de weg naar de school 
kent.  Wat een mooi compliment!
NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland 
NLdoet zet elk jaar vrijwilligerswerk in het voetlicht en nodigt 
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te stek-
en. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Be-
atrix zijn de bekendste vrijwilligers van NLdoet. Deze grootste 
vrijwilligersactie van Nederland is het initiatief van het Oranje 
Fonds. Dit jaar vond NLdoet plaats op vrijdag 9 maart en zater-
dag 10 maart.

Onvergetelijke dag
Deze fantastische activiteit laat zien hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn. Daarom een groot en welgemeend dankjewel aan alle 
vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal 
dank je wel aan Ivo, Johan, Renaldo, Saskia, Frank, Wladimir en 
begeleider Theo van Gool van SOVAK. En natuurlijk Jolanda van 
Kooten, coördinator vrijwilligerswerk bij SOVAK en tevens 
drijvende kracht achter de samenwerking tussen De Windhoek 
en SOVAK. Bedankt Romy, leerlinge van het Dongemond Col-
lege, die in het kader van haar maatschappelijke stage kwam hel-
pen. Bedankt ook leerkrachten en hulpouders van De Windhoek.  
En last but not least: Dank je wel Mark Peeters en alle geweldige, 
mooie en lieve snoezeldieren. Jullie hebben veel mensen -klein 
en groot- een onvergetelijke dag bezorgd.

TRAAISE ENERGIE REVOLUTIE  VAN 
START 
Terheijden energieneutraal in 2025 

“De Traaise Lente is vandaag 
begonnen. De gevestigde orde, 
waaronder de politiek, is de af-
gelopen jaren te weinig in actie 
gekomen. We nemen het heft 
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in eigen hand met het Traais Energie Collectief. In acht jaar tijd 
maken we Terheijden energieneutraal.” Met deze woorden kon-
digde Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief de start 
aan van de energierevolutie in Terheijden. 
Traaise energierevolutie 

De Ridder spijkerde zaterdagmiddag 17 maart de ‘Akte van 
Afzwering’ aan de poort van het Witte Kerkje. “Dit is een be-
langrijke dag in de geschiedenis van het dorp”, benadrukte hij. 
“Vandaag begint onze strijd tegen de inzet van fossiele energie 
en CO2-uitstoot. Met het Traais Energie Collectief keren we 
het tij en bouwen we een eigen, duurzame energievoorziening. 
Terheijden energieneutraal in 2025,  het is een ambitieus en heel 
realistisch plan.”
Traaise zeepkist
Nadat De Ridder, samen met een drietal kinderen, de Akte ste-
vig aan de poort heeft gespijkerd, verzamelde iedereen zich in 
het Witte Kerkje. Diverse politici namen plaats op de Traaise 
zeepkist. Zij deelden hun visie over duurzaamheid en de ener-
gietransitie binnen de gemeente Drimmelen en specifiek voor 
Terheijden. 
Leren over duurzame energie

Ondertussen stroomde het kerkje vol met kinderen. Zij gingen 
aan de slag met knettergekke experimenten, samen met de pro-
fessoren van Mad Science. Met bijzondere proefjes ontdekten ze 
onder andere de krachten van statische elektriciteit en stonden 
de haren recht overeind. Leren over duurzame energie was nog 
nooit zo leuk geweest!
Duurzame energieprojecten 
Met het Traais Energie Collectief realiseren inwoners van Ter-
heijden samen, dichtbij huis, duurzame energieprojecten. Doel 
is om met zon, wind en water genoeg duurzame energie op 
te wekken om Terheijden energieneutraal te maken. Het Traais 
Energie Collectief wil eigenaar worden van de projecten. Leden 
kunnen op termijn mee-investeren. 
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VAN  ALLES  WAT

richt, dit is echter niet meer haalbaar. Het ruimen heeft dienten-
gevolge enkele jaren op een laag pitje gestaan. Het gaat nu dan 
ook om een aanzienlijk aantal graven (ca. 70 stuks). 
Een lijst met nummers en gegevens van de graven die geruimd 
gaan worden hangt op het publicatiebord op de begraafplaats. Er 
is ook een markering bij het grafmonument geplaatst. 
Bij ruiming zal -volgens wettelijke richtlijnen- alleen nog maar 
het grafmonument van het graf worden gehaald en worden af-
gevoerd.  De inhoud van het graf laat men ‘rusten’. 
Mocht u nog vragen hebben voor het bestuur van de parochie 
of voor de beheerder van de begraafplaats, stuurt u dan een mail 
naar info@naardekerk.nl en dan nemen zij zo spoedig mogelijk 
contact met u op.

UITBREIDING  WITTE KERKJE 

Misschien heeft u het al ge-
zien. Aan de achterzijde van 
het Witte Kerkje in Terheijden 
wordt hard gewerkt. Vanaf de 
parkeerplaats bij de Lidl is dat 
ook zichtbaar.
Een aantal jaren geleden heeft 
het bestuur van de Stichting 
Exploitatie Witte Kerkje Ter-
heijden bij de gemeente al een 
bouwplan ingediend en vergun-
ning verkregen. Dat plan wordt 
in fases uitgevoerd naar gelang 
er fondsen beschikbaar zijn.
In de eerste fase werd een blok 
aangebouwd met toiletten en bergruimte. Nu zijn we gestart 
met fase 2. In dit deel bouwen we drie ruimtes: een grote mul-
tifunctionele ruimte voor vergaderingen, cursussen, gespreks-
groepen en b.v. voor een hapje en een drankje na een huwe-
lijksvoltrekking, een tweede kleinere ruimte zal o.a. dienen voor 
condoleance, opbaren en familiekamer, maar is ook te gebruiken 
voor kleine vergaderingen of stilteruimte. Als laatste komt er 
een ruime berging.
Aansluitend aan deze aanbouw komt een ruim terras zodat ook 
bijeenkomsten buiten gehouden kunnen worden met zicht op 
de tuin. Naar verwachting zal het geheel voor de bouwvakva-
kantie klaar zijn. Dan moeten we zelf nog aan de slag om te 
schilderen en in te richten.
Dankzij financiële bijdragen van een flink aantal fondsen en mid-
dels subsidies is deze uitbreiding mogelijk geworden. Natuurlijk 
dragen we uit eigen middelen ook bij. Dat kan o.a. door de jaar-
lijkse bijdragen van onze  Vrienden van het  Witte Kerkje.
Wilt u ons steunen word dan ook Vriend voor € 50,- per jaar. 
U kunt zich opgeven door een email te sturen aan info@witte-
kerkjeterheijden.nl of te bellen met Koen Biesiot 06-16970402. 
Nadere informatie staat ook op www.wittekerkjeterheijden.nl.

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent 
een groot aantal kunstenaars. Hun 
werk is onder andere te bewonde-
ren tijdens de jaarlijkse kunstroute 

in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens achter het 
kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maandelijks een 
kunstenaar aan u voor.  Dit keer maakt u kennis met Diny van 
Helmond. Haar werken zijn te zien op www.dewisseling.com. 

Nieuwsgierig naar het collectief?
Wil je meer weten over de plannen van het collectief? Op de 
website vind je alle informatie en kun je je aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Lid worden van het collectief kan ook via de websi-
te www.traaisenergiecollectief.nl.

TERHEIJDEN IS WEER BIJNA SCHOON

Alweer voor de 5e keer gingen in een op-
gewonden stemming, en ver voor de af-
gesproken tijd, de 16 zwerfvuilrapers van 
Heemkundekring De Vlasselt op pad. 
Wat wordt er dit jaar weer gevon-
den? 
Dit jaar was het weer een nek-aan-nek-
race tussen de met hondenpoep gevulde 
plastic zakjes en de lege zwart/wit halve li-
ter bierblikken. De bierblikken hebben dit 

jaar gewonnen. Er zat ook een milieubewuste weggooier bij, die 
had namelijk zijn hondendrol in een zakje van bakker Van Don-
gen gestopt, een sterk staaltje van hergebruik, met een luchtje. 
Het worstenbrood smaakte overigens heel goed, nog bedankt 
Jürgen en Carolien. 
Twee van onze rapers, Henk en Ed, werden staande gehouden 
door vermoedelijk een kantonnier. Ze liepen bij het kruispunt 
van de omleidingsweg (waar het zo’n bende is) te rapen. Ze 
hadden intussen al 3 volle zakken, toen de goede man vroeg wat 
ze aan het doen waren en of ze een vergunning hadden.  Die 
hadden ze niet, ze moesten stoppen. Dat er nog rommel ligt is 
niet de schuld van Henk en Ed. 
De klapper van de dag had Ronald; die heeft een verdronken 
kinderfietsje van de roestdood gered. 
Zeker 24 volle zakken was het totale resultaat. 
Graag gedaan door de vrijwilligers van de Vlasselt.

WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS 
H.  ANTONIUS  ABT  TERHEIJDEN

In week 14 en 15 (vanaf 3 april 2018) zullen op de parochie-
begraafplaats in Terheijden werkzaamheden plaatsvinden met 
betrekking tot het ruimen van grafmonumenten.  Van de te rui-
men graven is de graftermijn verlopen en de rechthebbenden 
hebben aangegeven deze rechten niet meer te willen verlengen. 
De werkzaamheden zullen door professionals worden uitge-
voerd onder toezicht van de mensen van de kerkhofbeheer-
groep van Terheijden.
In het verleden werd deze zware arbeid door vrijwilligers ver-
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willig Levenseinde), iemand van de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg), Hospice Careyn, de Wensambulance en er zal 
een aantal uitvaartondernemingen en notarissen zijn. 
De middag is als volgt opgezet:  Tussen 13.00 - 13.30 uur wordt 
u in De Mayboom ontvangen met koffie. Om 13.30 uur zal Rie-
bert Verheugen de middag openen waarna de heer Jansen een 
lezing zal houden over “Keuzes rond het levenseinde”. Daarna 
zullen de aanwezige organisaties hun diensten toelichten. Het 
daaropvolgende uur is er gelegenheid voor een gezellige ont-
moeting en kunt u de informatiemarkt te bezoeken.
Om 15.30 uur sluiten we gezamenlijk af met een vragenhalfuur-
tje. Rond 16.00 uur ronden we de middag af.
Aan de middag zijn geen kosten verbonden, behalve de kosten 
voor het busvervoer wanneer u daarvan gebruik maakt. 
Wanneer u interesse heeft om deze middag bij te wonen, dan 
ontvangen wij uw aanmelding graag tussen 17 april - 1 mei 2018. 
We verzoeken u hierbij aan te geven of u gebruik wil maken 
van het vervoer per bus. U kunt uw aanmelding per mail door-
geven. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst, waarbij er een verdeelsleutel is gemaakt voor de 
beschikbare plaatsen per dorpskern.  Wanneer er te veel aan-
meldingen zijn, zal er een reservelijst worden aangemaakt.
Voor meer informatie kunt u op maandag telefonisch contact 
opnemen met M. Rops van Surplus Welzijn (076-5027788) of 
per mail m.rops@surpluswelzijn.nl.
U kunt uw aanmelding mailen naar één van onderstaande inle-
ver- of mailadressen:  Wagenberg: Elsakker 7 of m.moerbeek@
casema.nl.  Terheijden: Vlasweel 5 of tonvan.dongen@gmail.com

STILTEMEDITATIE  WITTE KERKJE 
Stilte brengt rust en antwoorden

Maandagavond 16 april is er weer 
onze maandelijkse stilteavond vanuit 
ons thema ‘een goed gesprek - in stil-
te’.  Weg van alledag, tijd voor jezelf, 
tot rust komen en aandacht voor het 
hier en nu. Met elkaar zitten we een 
half uur in stilte in de kerk. Je kunt me-
diteren maar het hoeft niet. Veel deel-
nemers genieten alleen van de rust en 
de stilte. Dat we dat met elkaar doen maakt het bijzonder.
Daag jezelf eens uit, doe eens iets anders en beleef iets bijzon-
ders.
Aanvang 19.30 uur met koffie of thee, tussen 19.45 uur en 20.15 
uur in stilte in de kerk. Daarna voor wie wil nog koffie of thee en 
een praatje, direct naar huis mag uiteraard ook. Locatie: Witte 
Kerkje, ingang zij-ingang. Kosten: geen. Vrijwillige bijdrage voor 
koffie of thee. Meer info: www.sameninhetwittekerkje.nl 
Data andere activiteiten in april:
9 april: goed gesprek - met diepgang
12 april: inspiratieavond persoonlijke ontwikkeling (alleen voor 
ingeschreven deelnemers) 
13 april: goed gesprek - met diepgang, ochtendgroep
23 april: goed gesprek - met diepgang
Aanvang 19.30 uur, ochtendgroep 9.30 uur.
SAMEN. Ontmoeting, zingeving en inspiratie

WERELDWINKELWEETJE

Het is april, tijd voor een nieuwe actie in verband met het 25-ja-
rig bestaan van de wereldwinkel in Made.
Besteed je deze maand voor € 25,- aan zowel food als non food 
artikelen in onze Wereldwinkel, dan ontvang je geheel gratis een 

Diny vond tekenen en schil-
deren al van jongs af aan leuk. 
Ook handwerken en knutselen 
zijn hobby’s van haar, ze houdt 
van het maken van kunst in 
veel verschillende vormen. Ze 
is creatief met veel enthousias-
me en grote precisie. Ze raakte 
geïnspireerd door de prenten 
van Monet. Zijn kleurgebruik 
sprak haar erg aan. Mede daar-
door begon ze 15 jaar geleden 
met schilderen. Op dit moment 
volgt ze een cursus schilderen 

in de Cour bij  Yvonne van Oosterhout. 

Diny schildert het liefst realistisch met maar één onderwerp, 
bijvoorveeld bloemen, potten of dieren. Dit is ook duidelijk te 
zien op de werken die je terugvindt op de site van 
www.dewisseling.com. Haar favoriete materiaal is pastelkrijt of 
olieverf omdat ze hiermee prachtige kleuren kan creëren. Het 
pastelkrijt is van Rembrand en Schmink en ze gebruikt ook pas-
telpotloden, kneedgum en verschillende materialen voor olie-
verf. Eerst wordt het onderwerp op papier gezet. Daarna volgt 
een eerste laag pastelkrijt of olieverf en wordt deze laag ge-
fixeerd. Als laatste volgt de afwerking en completeert een mooie 
lijst het geheel. Ze werkt niet in een atelier maar heeft thuis wel 
een mooie ruimte waarin ze heerlijk ongestoord kan werken.
Ben je benieuwd naar de schilderijen van Diny of wil je een van 
haar kunstwerken huren of kopen? Je vindt haar werk op 
www.dewisseling.com. Ze exposeert ze in de Wijngaerd in Made. 

“BAAS BLIJVEN TOT HET EINDE”

Mevrouw Anja van Rossum organi-
seert met ondersteuning van Surplus 
en de KBO’s Drimmelen een infor-
matiemiddag rondom verschillende 

onderwerpen waarmee mensen aan het einde van hun leven te 
maken kunnen krijgen.
De middag zal plaatsvinden op 16 mei 2018 in de Mayboom 
in Made. Wanneer u geen vervoer heeft kunt u gebruik maken 
van de  Traaie on Tour-bus die in alle kernen mensen ophaalt op 
centrale plaatsen. De kosten hiervan zijn € 3,- per persoon.
Op deze middag zullen diverse organisaties aanwezig zijn om u 
van informatie te voorzien. De middag zal worden geleid door 
de heer Riebert Verheugen, o.a. bekend van Spraakvermaak. 
Huisarts Dhr. drs. R.F.M. Jansen zal een lezing houden, er zal ie-
mand zijn van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrij-
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handig tasje gemaakt van muskieten-
net. Dit tasje is een prima vervanger 
voor de plastic tasjes en past gemak-
kelijk in uw handtas, erg handig dus. 

Vanaf nu hoef je dus niet meer met plastic tasjes rond te lopen. 
Ontvang deze maand dit toffe tasje gratis bij de Wereldwinkel in 
Made en voortaan heb je altijd een leuk tasje bij de hand voor 
je boodschappen! Muskietennettasjes, sterk, praktisch en licht 
in gewicht. 
Sinds 1 januari 2016 is het niet meer toegestaan om gratis een 
plastic tas bij de verkoop mee te geven. Het gebruik van al onze 
plastic weggooitasjes blijkt funest te zijn voor het ecosysteem 
van de zee. Daarom is het niet voor niets dat de overheid het 
gebruik van plastic tasjes wil ontmoedigen.

Om erger te voorkomen zou iedereen altijd een opvouwbaar 
boodschappentasje bij zich moeten hebben. Zoals bijvoorbeeld 
deze fairtrade-tasjes, gemaakt van elastisch muskietengaas.
Deze tasjes zijn bedrukt met bloemen, bijzonder vrolijk én 
duurzaam. En ze zijn er in vier frisse fluorkleuren: oranje, geel, 
rose en groen. In Dhaka, op het platteland van Bangladesh, ma-
ken vrouwen deze handige tasjes. Zij verwerven zich zo een 
inkomen en meer zelfstandigheid. En dat is erg belangrijk in zo’n 
door mannen gedomineerde samenleving. Zij maken deze tasjes 
van handige elastische netstof, die ze inkopen op de lokale markt. 
Help dus deze vrouwen én het milieu! Deze praktische muskie-
tennettasjes zijn een kleurig alternatief voor plastic tasjes! Deze 
netstof wordt in Bangladesh veel gebruikt voor het maken van 
klamboes. De stof van deze tasjes kreeg een andere toepassing 
en werd dus niet geïmpregneerd met gif tegen muskieten. Een 
veilig idee. Kijk ook eens op onze website: made.wereldwinkels.
nl.  Wij zijn ook actief op facebook:  Wereld Winkel Made. Je 
kunt ons ook vinden op “Kijk op Drimmelen” en op “Rondom 
de Toren”. Het leukste is natuurlijk dat je onze Wereldwinkel in 
de Marktstraat 24a bezoekt!

TRAAIE ON  TOUR

Het seizoen 2017 – 2018 van Traaie on Tour is weer gestart. 
Traaie on Tour is, dat weet u inmiddels, een initiatief  VAN Ter-
heijdense ondernemers VOOR  Terheijdense verenigingen!!
De deelnemende ondernemers / certificaathouders zijn:
FD Advies Breda B.V.,  Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg B.V.,  
Visker Interieurbouw B.V.,   Schilders Combinatie Antonissen

 V.O.F.  Terheijden,  Blommers Luchtdicht Bouwen B.V.,  
Bakkerij  VOF Jürgen & Carolien van Dongen,  T.C.V. De 
Schraansers, Café “Ons Thuis”,  Jean Bergé /Grote Man Shop, 
Simson Applicatie B.V., HRS geluid licht video,  Van Gils Techniek 
B.V., Tankpunt  Terheijden, Reimus Makelaardij en Hypotheken, 
SunExpress Zonwering & terrasoverkappingen.
Wij kunnen, mede door het ophouden van het Tankpunt, nog 
mede initiatiefnemers gebruiken. Dus heb je als ondernemer in-
teresse om,  voor relatief een gering bedrag,  dit project mede 
“in de lucht” te houden? Schroom dan niet en bel 06 53314716 
of mail frans.damen@fdadvies.nl voor nadere info. 
Terheijdense Verenigingen kunnen zich nog tot en met 
eind april  aanmelden/inschrijven bij “Traaie on Tour”. Let op: 
Na 30 april is deelname voor het lopend jaar niet meer moge-
lijk!
Na inschrijving kunt u, als verenigingslid, een- tot tweemaal per 
jaar de bus tegen kostprijstarief inzetten voor bijv. het jaarlijkse 
uitje, teerdag, kampioenswedstrijd(en) o.i.d. 
Voor nadere info of inschrijvingsformulier, bel 06 53314716 of 
mail frans.damen@fdadvies.nl. Uw aanvraag voor uw dagje uit 
dient u 6 weken voorafgaand aan de gewenste reisdatum aan te 
vragen met vertrekdatum + vertrektijd, reisdoel en vertrektijd 
vanaf het reisdoel weer naar huis.
De bus zal voor zover mogelijk steeds de gehele trip bij u aan-
wezig zijn/blijven. Er dient dus rekening gehouden te worden 
met parkeermogelijkheid en of de gewenste bestemmingen be-
reikbaar zijn voor de bus (liefst geen 30 km zones).
De bus is in onderhoud bij de firma  Verhoef te Wagenberg en 
wordt jaarlijks in januari door de RDW apk gekeurd en is dus 
geheel technisch op orde en voldoet aldus aan alle te stellen 
veiligheidsvoorschriften.
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen en 
omgeving waarbij actuele onderwer-
pen in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige medede-
ling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publica-
tie@omroepdrimmelen.nl. 
Traais Energie Collectief start energierevolutie

Op 17 maart startte het Traais Energie Collectief de energiere-
volutie in Terheijden. Om 15.00 uur kraaide het oproer met de 
stellingen die de jeugd samen met Pim de Ridder aan de poort 
van het Witte Kerkje spijkerde. Lokale politici reageerden daar-
na door plaats te nemen op de Traaise zeepkist. Om 15.30 uur 
gingen de kinderen aan de slag met spannende experimenten, 
samen met de professoren van Mad Science. In onze impressie 
van deze middag wordt tevens een toelichting gegeven op de 
toekomstplannen.  We gaan er ongetwijfeld nog veel van horen.
Van verleden naar heden - Aflevering winkels Hooge 
Zwaluwe
Omroep Drimmelen gaat samen met u weer even terug naar 
het verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drim-
melen.  Voor deze aflevering waren we in Hooge Zwaluwe, waar 
we onder meer een gesprek hadden met Willie en Gerrit Vos 

over de winkels die er waren. Natuurlijk weer met mooie histo-
rische foto’s.  Waar is die tijd gebleven?
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar een aflevering 
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GEMEENTE

AANBOD STANDPLAATS  HAVEN 
TERHEIJDEN  HORECAONDERNEMERS

De gemeente Drimmelen biedt voor het toeristisch seizoen van 
2018 een standplaats aan in de haven van Terheijden voor één 
of meerdere horecaondernemers. De standplaats is beschikbaar 
gedurende de zomertijd (medio maart-medio oktober). On-
dernemers kunnen zelf kiezen welke dagen of dagdelen zij de 
standplaats willen bezetten. Dit moet dan wel voor het hele 
seizoen gelden. Het schenken van alcohol is niet toegestaan op 
deze standplaats. Maar niet-alcoholische dranken en/of bereid 
voedsel verkopen mag wel.
Bezoekers toeristische fietsroute, pontje en Kleine 
Schans
De standplaats ligt langs een toeristische fietsroute aan de pitto-
reske haven van  Terheijden. Fietsers kunnen hier met het Mark-
pontje de overtocht van en naar de Haagse Beemden in Breda 
maken. Jaarlijks maken daar zo’n 20.000 fietsers gebruik van. 
Bij de haven ligt de toeristische trekpleister de Kleine Schans, 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Tijdens het toeristische 
seizoen vieren we hier evenementen zoals Koningsdag, I Love 
Traaie en het Zuiderwaterliniefestival.  
Voorzieningen en kosten
De standplaats is voorzien van een water- en elektra-aansluiting, 
dit kost € 2,- per dagdeel. De kosten voor de precario bedragen 
€ 9,67 per dagdeel. De vergunning kost € 42,30.  
Meer informatie of aanmelden
Horecaondernemers die interesse hebben in deze standplaats 
kunnen voor 10 april contact opnemen met Bert Koekkoek van 
de gemeente Drimmelen, bkoekkoek@drimmelen.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Snelheidsdisplays in uw gemeente

Waarschijnlijk kent u ze wel: die bor-
den langs de weg die laten zien hoe 
hard u rijdt. Soms geeft zo’n snelheids-
display het aantal kilometers per uur 
aan. Andere borden ‘zeggen’: ”U rijdt 
te snel”, of laten een smiley of een 
duimpje omhoog zien als u zich aan de 
maximumsnelheid houdt.

Een snelheidsdisplay meet niet alleen de snelheid, maar heeft 
nóg een doel. Zo’n digitaal bord laat u even nadenken, even be-
wust stilstaan bij uw snelheid. Misschien had u helemaal niet 
door dat u net te hard reed? 
De gemeente hangt zo’n bord op om de verkeersveiligheid te 
vergroten. Het idee is om weggebruikers te confronteren met 
hun eigen snelheid en weggedrag. De display roept actief op: Pas 
je snelheid aan!
Onderzoek toont aan dat te hard rijden ernstige verkeersonge-
vallen veroorzaakt. Met het plaatsen van een snelheidsdisplay wil 
de gemeente het een stukje verkeersveiliger maken in woonwij-
ken, rond scholen en bedrijfsterreinen. Voor een optimaal resul-
taat zal de gemeente de displays regelmatig verplaatsen.
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, 
politie, Rijkswaterstaat en ook scholen gezamenlijk aan de ver-
keersveiligheid. Zij doen dit onder het motto: Brabant gaat voor 
NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te 
zijn in het verkeer en zich te houden aan de snelheid. Dat is 
hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door 
menselijk gedrag; niet opletten, te hard rijden. Daar kun je dus 
zelf wat aan doen! Informatie over de campagne kun je vinden 

van Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. 
Coördinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien 
van informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen.
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.

DEFINITIEVE EINDUITSLAG 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 

Het hoofd/centraal stembureau heeft vrijdag 23 maart de uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Drimmelen 
vastgesteld. 
De zetelverdeling is als volgt:
Lijst Harry Bakker:  7
VVD:     4
CAB:     4
GD/VPD66:    3
CDA:     1
PvdA:     1
GB:     1
In totaal hebben 12.217  inwoners gestemd. Het opkomstper-
centage was 55,7%.
Gekozen kandidaten (per partij):
Lijst Harry Bakker: Harry Bakker, Jan-Willem Stoop, Loes van 
Zwieten, Femke  Selders, Loes Welten,  Ton de Bok,  Ton Ver-
hoeve.
CAB:  Teun van de Steenoven,  Ad Buijs, Sarien Hoevenaar, Coos 
Praat.
VVD: Tim Simons, Petra Kimmel-Steevens, Janet Crezée, Jack 
Rasenberg.
GD/VPD66: Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra, Hans Kuijpers.
PvdA: Hanneke de Bruijne-Quirijnen.
CDA: Riekje van Vugt-Buter.
GB: Gijs Broeders.
De volledige uitslag vindt u op onze website 
drimmelen.nl/gemeenteraadsverkiezingen. 
Start informateur
Zaterdag 24 maart maakte informateur Ton Braspenning, aan-
gesteld door de Lijst Harry Bakker, kennis met de lijsttrekkers 
van de politieke partijen. Tijdens een openbare bijeenkomst in 
het gemeentehuis van 9.30 uur tot 10.00 uur stelde de heer 
Braspenning zich voor en lichtte het proces toe. Binnenkort 
volgt meer informatie.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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op www.nulverkeersdodenbrabant.nl.
Home Safety Check: Brandveilig leven

De brandweer en de gemeente Drim-
melen werken al geruime tijd samen 
aan brandpreventie. Eén van de be-
langrijke activiteiten binnen brand-
preventie is het uitvoeren van de 
zogenaamde Home Safety Checks. 
Vrijwilligers, met brandweerkennis en 
–ervaring, komen bij u langs om uw 
woonsituatie door te nemen. Aan de 

hand van een checklist wordt gekeken naar alle zaken, die uw 
brandveiligheid kunnen verhogen. U krijgt tips en ideeën aan-
gereikt om uw brandveiligheid te verbeteren. Een Home Safety 
Check duurt ongeveer 1 uur en is geheel GRATIS. U verplicht 
zich tot niets. Na afloop ontvangt u een samenvatting van de tips 
en een rookmelder. Voor de (gratis) Home Safety Check kunt 
u zich aanmelden bij Joost Verschuuren, gemeente Drimmelen: 
jverschuuren@drimmelen.nl. Graag hierbij uw naam, adres, te-
lefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat we u kunnen 
bereiken voor het maken van een afspraak. De heer Verschuuren 
zal de aanmelding doorsturen naar de betreffende vrijwilliger. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Terheijden, achter Schansstraat (bouwkavel 23) (W-2018-0142): 
Het oprichten van een woning (Project ‘De Weelde’, kadastraal 
bekend G 4832).
Wagenberg, Wagenstraat 64A (4845 CW) (W-2018-0145): Het 
bouwen van een carport/fietsenstalling.
Terheijden, Zwanenstrek 8 (4844 SW) (W-2018-0153): Het her-
bouwen van de woning.
Wagenberg, Wagenstraat 64A (4845 CW) (W-2018-0158): Het 
starten van een Bed and Breakfast.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ruitersvaartseweg 46 (4844 PJ) (W-2018-0043): Het 
bouwen van een schuur.
Terheijden, Baroniestraat 7 (4844 CX) (W-2018-0039): Het kap-
pen van een boom (berk) in de voortuin.
Terheijden, Molenstraat 62 (4844 AP) (W-2018-0114): Het kap-
pen van een boom (berk) aan de voorzijde van de woning.
Wagenberg, Onderdijk 4A (4845 EK) (W-2017-0527): Het bou-
wen van een schuur/berging.
Concept beleidsregels zonnepanelen voor eigen ver-
bruik
De gemeente wil graag het gebruik van duurzame energie in de 
gemeente stimuleren en ziet in zonnepanelen een goede invul-
ling van dit streven. Dit geeft de noodzaak tot het vaststellen van 
beleid voor grondgebonden zonnepanelen. Zo kan de gemeente 
initiatieven duidelijk en eenduidig behandelen.
Het beleid gaat alleen over grondgebonden panelen voor eigen 
verbruik. Onder eigen verbruik wordt verstaan: het opwekken 
voor de eigen behoefte aan energie. Grootschalige initiatieven 
waarbij op een bedrijfsmatige manier energie wordt opgewekt, 
worden met dit beleid ook niet mogelijk gemaakt. Hiervoor 
wordt op een later moment apart beleid voorbereid.
Het concept beleidskader ligt tot en met donderdag 19 april 
2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Made. Het 
beleidskader is ook te raadplegen op www.drimmelen.nl via 
“Gemeenteraad en college B en W” en “Beleidsregels” onder 
het kopje “Ruimte en infrastructuur”.
Ten aanzien van het concept beleidskader kan iedereen gedu-
rende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk een reactie 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Drimmelen. 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

KERKEN

put.
Zaterdag 14 april, 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers 
pastoor J. Paes en Dhr. A. Braat - Dames- Heren- en Gummar-
uskoor.
Maandag 16 april, 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis Antonius Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend 
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 uur 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 opnemen met tel 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.

SCHOOL(BOOT)SEIZOEN IN BIESBOSCH 
WEER GESTART

Onlangs is het schoolbootseizoen van de Biesbosch Schoolboot 
in Drimmelen weer van start gegaan.  We zijn het seizoen goed 
begonnen met de Nationale Boomfeestdag en de eerste School-

Het postadres voor het indienen van inspraakreacties is: Postbus 
19, 4920 AA Made. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. 
Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 0162-690248. 

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 8 april 2018, 10.00 uur: ds. A.A. Rijken uit Ooster-
hout. Diaconiecollecte: Focus on Education. Locatie: het Witte 
Kerkje.
Zondag 15 april 2018, Gezamenlijke dienst 10.00 uur: ds. 
E. Fockens. Diaconiecollecte gezamenlijk doel:  Tools to Work. 
Locatie: Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 7 april, 19.00 uur: Beloken Pasen - Woord- en 
Communieviering.  Voorganger Mevr. F. van Mook - Dames- He-
ren en Gummaruskoor.
Maandag 8 april, 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. van de Kor-
put.
Zondag 8 april, 11.00 uur: Viering 1e H. Communie in de 
Gummaruskerk te Wagenberg.
Maandag 9 april, 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. van de Kor-

RIPASSOWEEK
Vrijdag 13 t/m zondag 22 april 2018

Sinds half maart is het terras van Ripasso in 
een geheel nieuw jasje gestoken! Om dit te 
vieren serveren we van vrijdag 13 t/m 22 april 
fantastische verrassingsmenu’s met een 
lagere prijs!

Bij elk verrassingsmenu krijgt u een gang gratis. 
U betaalt dus voor 6 gangen slechts de prijs van 
5 gangen! Bij 5 gangen de prijs van 4 etc...

Om gebruik te maken van deze actie dient u 
vooraf te reserveren ovv Ripassoweek. Producten 
die u niet mag eten of niet lekker vindt dienen 
vooraf doorgegeven te worden bij de reservering.

Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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boottocht. Jaarlijks gaan er zo’n 2500 leer-
lingen mee de Biesbosch in om een onver-
getelijke ochtend of dag te beleven. Wat 
ons betreft mogen dat er nog veel meer 
zijn. Kinderen zijn de natuurbeschermers 
van de toekomst. Staatsbosbeheer ziet na-
tuureducatie daarom als een belangrijke          

                              taak.
Boomfeestdag
De Nationale Boomfeestdag is een jaarlijks terugkerende acti-
viteit rond het begin van de lente. Het streven is dat alle kinde-
ren in Nederland tijdens de basisschooltijd minimaal één boom 
planten (One Tree per Child). Door het planten van bomen en 
natuureducatie beleven kinderen de wondere wereld van bo-
men. Zo leren ze het belang van bomen voor een duurzame 
leefomgeving en worden ze geïnspireerd zelf hun steentje hier-
aan bij te dragen. Dit jaar hebben leerlingen van De Keerkring 
in Dordrecht bomen geplant in De Biesbosch.  Mede dankzij het 
mooie weer hebben de kinderen genoten van het planten van de 
bomen én het ontdekken van het bos De Elzen. 

Biesbosch Schoolboot
Kinderen leren het meeste over de natuur, ín de natuur. 
Voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortge-
zet onderwijs biedt de Schoolboot hiervoor diverse pro-
gramma’s met uiteenlopende thema’s, waarbij  een beroep 
wordt gedaan op hoofd, hart en handen. Een bezoek aan 
de Biesbosch wordt daardoor altijd een echte belevenis. 
Op 14 maart jl. vond de eerste Schoolboottocht van dit seizoen 
plaats. Leerlingen van OBS Sterrendonk uit Oosterhout kropen 
met het programma ‘Biesbosch onder Vuur’ in de huid van de 
liniecrossers  WOII. Het was een zeer geslaagde ochtend. 
De Schoolboot is al een beproefd concept, inmiddels varen we 
vanaf het Biesboschcentrum in Drimmelen al ruim dertig jaar 
leerlingen naar de Biesbosch. Ook de komende maanden staan 
er weer tientallen schoolklassen ingepland. Wij hebben er zin in!
Meer informatie over de Biesbosch Schoolboot? Kijk op de 
website van Nationaal Park de Biesbosch of stuur een mail naar 
schoolboot@staatsbosbeheer.nl.

“IEDEREEN KAN DE TERING KRIJGEN, 
MAAR HET HOEFT NIET!”
KNCV  Tuberculosefonds

Op 24 maart (Wereld Stop Tuberculose Dag) is het KNCV 
Tuberculosefonds de campagne Iedereen kan de tering krij-
gen, maar het hoeft niet! gestart. De campagne omvat online 
activiteiten met spots, een quiz over wat tering precies is en 
een scheldpotje. Meer informatie staat op www.iedereenkand-
eteringkrijgen.nl. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziek-

te ter wereld.  Wereldwijd sterven 
5000 mensen per dag aan TBC. Dit is 
onnodig, want TBC is goed te behan-
delen. Dankzij snelle opsporing en 
beschikbaarheid van goede medica-
tie en goede medische zorg is tuber-
culose in Nederland al jaren onder 
controle. Tuberculosebestrijding is 
een van de verplichte gemeente-
lijke taken van de GGD. Als GGD 
West-Brabant vinden wij het belang-
rijk om aandacht te vragen voor de 
essentiële strijd tegen tuberculose. 
Cijfers van het RIVM bieden goed 
nieuws. In 2017 werd bij 787 patiënten in Nederland tubercu-
lose vastgesteld. Dat is 11% minder dan in 2016 toen er 889 
patiënten waren en brengt ons iets onder het niveau van 2014 
(814).
Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte wereldwijd en staat 
nog steeds in de top 3 van meest voorkomende meldingsplichti-
ge infectieziekten in Nederland. De verspreiding van tuberculo-
se in Nederland is goed onder controle. Dat komt door concen-
tratie van kennis en een goedwerkend systeem van TBC-opspo-
ring en –behandeling. Dat is hard nodig in een tijdperk waarin 
tuberculose minder vaak voorkomt, waar mensen migreren en 
over de hele wereld reizen. Met 10 miljoen nieuwe gevallen van 
tuberculose per jaar en oprukkende resistentie, blijft tuberculo-
se een mondiale bedreiging.
Tot 2014 nam het aantal TBC-patiënten in Nederland met ge-
middeld 4% per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal 
TBC-patiënten echter weer toe door de grote toestroom van 
asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika die onder barre omstandig-
heden naar Europa reisden. Nu deze toestroom tot stilstand 
is gekomen, daalt ook het aantal TBC-patiënten in Nederland 
weer. Mensen die zich in Nederland willen vestigen of langer 
dan drie maanden willen verblijven, uit landen waar tuberculose 
nog veel voorkomt, worden bij binnenkomst steevast gescreend 
op tuberculose.
Roxana van Nispen, TBC-arts bij de GGD West-Brabant: “Wij 
zien de ingezette daling in onze regio ook en dat is gunstig. We 
werken daarvoor intensief samen met diverse partners om tu-
berculose in risicogroepen te bestrijden en verder terug te drin-
gen. Met de screening bij binnenkomst vinden we alleen patiën-
ten die al ziek zijn. Samen met KNCV Tuberculosefonds doen 
de GGD-en onderzoek om te kijken of het mogelijk is om ook 
alle mensen met latente TBC-infectie op te sporen, preventief te 
behandelen en overdracht van de bacterie te voorkomen en de 
daling verder in te zetten.”

SOIREE MUSICALE CONCERTKOOR

Het Concertkoor Breda onder leiding van Geert van den Dun-
gen geeft met de lente in het hoofd een Soiree Musicale op 
20 april 2018, onder het motto “Sure on this shining night”. 
Op het programma staat dit keer een mengeling van vrolijke 
en ernstige liederen, vol poëzie en met wonderbare melodieën, 
zoals van Gabriel Faure, Edward Elgar, Antonin Dvorák, W. Pe-
terson-Berger en Benjamin Britten. Na afloop volgt onder het 
genot van een hapje en een drankje nog een gezellig samenzijn. 
Zo wordt dit voorjaarsconcert een hartverwarmende beleving 
in een originele omgeving.
Koor,  pianist en solist
Het Concertkoor wordt begeleid door de pianist Ben-Martin 
Weijand, al vele jaren een vaste kracht van het koor. De sop-
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raan Anitra Jellema luistert het con-
cert op met indrukwekkende so-
lozang, met aan de piano wederom 
Ben-Martin Weijand. Dit alles wordt 
aangevoerd door dirigent Geert van 
den Dungen.
Waar en wanneer?
Dit voorjaarsconcert zal plaats heb-
ben in Anna Stede (de voormalige St. 
Annakerk), Haagweg 1 Breda, op 20 
april 2018, aanvang 20.00 uur. In 
de directe omgeving van de kerk is 
ruim mogelijkheid tot -gratis- parke-

ren.
Kaarten verkrijgbaar via www.concertkoor.nl (076-5411905), 
bij de Vrije Boekhandel, boekhandel Van Kemenade & Hollaers 
en de  VVV.

MAAK JE EIGEN OPBLAAS-SCULPTUUR

Op maandag 9 april komt 
Danger Dave (de prettig ge-
stoorde kunstenaar van col-
lectief CoolShit) opnieuw naar 
Breda. Tijdens zijn workshop 
‘Create your own inflatable’ in 
De Watermaker kun je zelf aan 
de slag met het maken van je 

eigen opblaas-kunstwerk!
Voor (mini) ventilatoren en de nodige materialen wordt gezorgd, 
deelnemers wordt wel verzocht om zelf plastic (boodschappen)
tassen mee te nemen die ze gaan verknippen en plakken om zo 
een eigen ‘inflatable’ in elkaar te zetten.
Over CoolShit
CoolShit is een internationaal opererende ontwerpstudio en 
bestaat uit Dave Glass (aka Danger Dave) en Kill Cooper. Samen 
brengen zij het internet tot leven. Ze laten zich inspireren door 
beroemdheden, gossip, internet-memes en al het vreemde wat 
het internet te bieden heeft. Op deze wijze hebben ze een groot 
aantal opblaasbare sculpturen gecreëerd die wereldwijd zijn ten-
toongesteld, zowel in musea alsook op verschillende (muziek)
festivals. Enkele van deze sculpturen zijn Laser Cat’, ’Lionel 
Richie’s Head’ en ‘Happy Kanye’. Vorig jaar zette Graphic Mat-
ters samen met CoolShit de gigantische roze drol ‘Mr. Poopie’ 
op de Grote Markt in Breda. 
In samenwerking met Playgrounds Festival haalt Graphic Mat-
ters CoolShit opnieuw naar Breda voor een artist talk op 
Playgrounds Blend en de ‘Create your own inflatable’ workshop.
Overwerk is een serie van informele en inspirerende avonden 
waar ontwerpers en kunstenaars aan je worden voorgesteld. De 
avond vindt plaats in De Watermaker, een oud waterlaboratori-
um waar een groot aantal creatieve bureaus gevestigd is.
Praktische informatie
Maandag 9 april, locatie: De Watermaker, Hoornwerkstraat 1, 
4818 AN Breda. Timetable: 19.30 deur open, 20.00 aanvang, 
21.30 sculpturen opblazen, napraten en drinken.
Tickets zijn online in de verkoop en hier verkrijgbaar: https://
gdfb.stager.nl/Overwerk%20/tickets. Facebook event: www.face-
book.com/events/157341694929768/.

SPECIAAL BEZOEK DOCENTEN DE 
ROTONDE  AAN MINISTERIE  VAN OCW

Maandag 26 maart brachten twee docenten van De Rotonde, 

Karlijn van Aert en Marloes Meeuwissen, een bezoek aan het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. 
Dit deden zij samen met Johan Segers van het Cingel College en 
Fleur Holthuizen van het Vitalis College. Daar spraken zij over 
het structureel verankeren van de doorlopende routes van het 
vmbo naar het mbo. 
Samen met andere collega’s uit het land spraken zij, onder lei-
ding van OCW, over sterk beroepsonderwijs. In een aantal “ron-
de tafel”-gesprekken hadden zij het over de inzet van personeel, 
examinering en diplomering, studieduur en onderwijstijd en 
het hybride onderwijsmodel. Bij elke ronde kregen zij volop de 
ruimte om over het initiatief van De Rotonde te spreken. Dat 
bleek nogal uniek te zijn.
De leerlingen van De Rotonde maken in een vroeg stadium ken-
nis met het mbo. Zij bezoeken in het examenjaar drie mbo’s. Zij 
volgen daar een volledig keuzevak, waarbij ze les krijgen van een 
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mbo-docent. Leerlingen en do-
centen leren elkaar, de school, 
hun werkwijzen en eigenaar-
digheden beter kennen. Dit zal 
in de toekomst leiden tot een 
betere opleidings- en beroeps-
keuze en hopelijk minder uitval 
in het mbo. Hierdoor maken de 
leerlingen een bewustere keu-

ze wanneer ze overstappen naar het mbo. De Rotonde kijkt 
zorgvuldig naar hun uitstroomwensen en probeert haar aanbod 
van keuzevakken steeds passend te houden en te maken. Daar-
naast wil de school haar netwerk naar meer mbo’s (en dus keu-
zevakken) uitbreiden. Zo maakt de vmbo-school uit Breda van 
keuzevakken een kansrijk initiatief tussen vmbo en mbo.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt 
volgend schooljaar als de nieuwe groep leerlingen gestart is, op 
bezoek om het kansrijk initiatief van De Rotonde in werking te 
zien. 
Voor verdere informatie is iedereen vrij om contact op te ne-
men met Marloes Meeuwissen via tel. 076 5218268 of 
derotonde@rocwb.nl.

NASSAUSTADLEZING OVER 
PRIKKELENDE ‘ROMAN DE LA ROSE’

De Franse ‘Roman de la Rose’ was dé grote bestseller van de 
Middeleeuwen. Ook later bleef het een veelgelezen tekst.  Voor-
al het provocerende tweede deel, van de hand van Jean le Meun, 
heeft heel wat pennen in beweging gebracht, van boze lezers 
én van bewonderaars. Engelbrecht II van Nassau, Heer van Bre-
da, liet kort voor 1500 één van de allermooiste, zeer rijk ge-

illustreerde exemplaren maken 
van deze ‘art d’aimer’ oftewel 
liefdeskunst. 
Woensdag 11 april a.s. ver-
zorgt dr. Janet van der Meulen 
in de Grote Kerk in Breda de 
Nassaustadlezing over het Ro-
se-handschrift van Engelbrecht 
II van Nassau’ met de titel  
‘Vrome obsceniteiten. Dr. Janet 
van der Meulen, universitair do-
cent aan de UvA is een bevlo-
gen verteller die dit onderwerp 
als geen ander kan belichten. 
Het boek en de afbeeldingen 
zijn zó prikkelend, dat ze wer-
den omschreven als ‘vrouwonvriendelijk, obsceen en schande-
lijk voor de publieke moraal’. Het boek zou op de brandstapel 
thuishoren. 
De Nassaustadlezing op 11 april begint om 20.00 uur. De 
Grote Kerk is open vanaf 19.30 uur.  Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Van Kemenade en Hollaers, de Vrije Boekhandel 
en aan de balie van de Grote Kerk.

SPIRITUEEL CAFÉ DRIMMELEN IN ’T 
TREFPUNT

Laagdrempelige informatieve bijeenkom-
sten over Spiritualiteit, Bewustzijn en 
Healing. Er zullen allerlei thema’s en on-
derwerpen aan bod komen en regelmatig 
worden gastsprekers uitgenodigd. Het is 

Foto: Gerard van  Vugt
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op de eerste woensdagavond van de maand (voorlopige data 
4 april, 2 mei en 6 juni). Een interactief gebeuren waar je 
ook vragen kunt stellen en eigen ervaringen kunt delen en van 
gedachten kunt wisselen. Een informeel gebeuren waar je in-
teresses kunt delen met gelijkgestemden en er is ook ruimte 
voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit. U bent van har-
te welkom!
Locatie:  Hotel-Partycentrum  ’t  Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 
4921 ZJ in Made. Datum: woensdag 4 april 2018.  Tijd: 20.00 uur 
tot 22.00 uur, inloop 19.30 uur (pauze +/- 21.00 uur). Entree: 
€ 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank).  
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of per 
e-mail: info@anniefens.nl of www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

CONFRONTATIE!

Na haar debuutroman Con-
trole! en het vervolg Contact! 
komt auteur Esther van der 
Ham met een derde meesle-
pende roman in de C-serie. 
In Confrontatie! probeert 
hoofdpersoon Annabel na een 
traumatische ervaring in Span-
je thuis de draad weer op te 
pakken. Haar collega neemt 
haar mee uit, maar dan gaat het 
helemaal mis… Met Confron-
tatie! bewijst Esther opnieuw 

haar enorme schrijftalent. Maar een boek schrijven is een las-
tig traject. Om beginnende auteurs te helpen,  schreef Esther 
samen met Jolanda Pikkaart een praktische boekplanner met 
bijbehorend boek vol handige schrijftips. Beide titels verschijnen 
in april 2018 bij Droomvallei Uitgeverij.
Confrontatie!
Om Annabel even uit de sleur te halen, neemt haar collega haar 
mee uit. Maar dan dreigt Annabel de grip op de werkelijkheid 
steeds meer te verliezen. Het contact met haar familie ver-
slechtert en dan wordt ze ook nog beschuldigd op haar werk. 
Hoe loopt het af voor Annabel? Confrontatie! is een pakkende 
roman vol meeslepende familieperikelen. Intrigerend, indruk-
wekkend en aangrijpend, oordeelt recensent Moon Kager van 
Mustreadsornot:  “Van der Ham weet op zo’n kwetsbare manier 
de karakters neer te zetten dat het waargebeurd lijkt. Het had 
je familie kunnen zijn.”
Het boek ‘Confrontatie!’ (ISBN 978-94-92844-05-7) verschijnt 
in april 2018, wordt uitgegeven door Droomvallei Uitgeverij. 
Op de kalender
Nieuwsgierig naar de nieuwe titels van Esther van der Ham? De 
presentatie van Confrontatie! en de boekplanner met bijbeho-
rend boek vindt plaats op zaterdag 7 april 2018 vanaf 14.00 
uur in de crypte van de Luthersekerk te Breda. Op dezelfde 
dag presenteert auteur Anke van Haften haar boek ‘De kanker 
voorbij, (over)leven na kanker’ (ISBN 978-94-92844-09-5). En 
ook Daniëla Postma is aanwezig om haar boek ‘Jouw levensver-
haal hoort in een mooi boek thuis’ (ISBN 978-94-92844-19-4) 
te introduceren. Met inspirerende workshops van auteurs van 
Droomvallei Uitgeverij en heerlijke hapjes en drankjes belooft 
het een gezellig feest te worden voor boekenliefhebbers en as-
pirant-schrijvers.  Tot dan!

 

GEVRAAGD: 
werkster  

voor 1 x per  
twee weken  

voor drie  uur   
tel 06 41879626 

  

 

 

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.

 

Uw post it gratis 
in Rondom de 

Toren? 

Mail 
liesbeth@rondom

detoren.nl 
  

 

 



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  Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
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: 18-04-2018/Grijs: 25-04-2018
                     Wagenberg           Groen: 20-04-2018/Grijs: 28-04-2018
Ophalen oud papier  14-04-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 18-04-2018     
     Wagenberg: 20-04-2018

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 11-04-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 11-04-18 (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 - 
                                                    Jürgen en Carolien van Dongen
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


