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UITGAAN

SPRAAKVERMAAK

De herfst is in het land en dus gaat zon-
dagmiddagcafé Spraakvermaak weer open. 
Zondag 14 oktober opent burgemees-
ter Gert de Kok het 12e seizoen en t/m 
maart kunt u op de 2e zondag van de 
maand naar café Ons Thuis in Terheijden 
voor een boeiende zondagmiddag. 
In de openingsaflevering ontvangen we 

o.a. Lilianne Ploumen, voormalig minister, nu prominent lid van 
de Tweede Kamer voor de PvdA, Jac Klijs, burgemeester van 
buurgemeente Moerdijk, Nilse en Henk van der Sanden en Twan 
van Meel van Albert Hein Made. Presentator Dik van Beest kan 
zondag (figuurlijk) achteroverleunen, want Ellen Verhaard uit 
Made is de gastpresentator.
Minister

Lilianne Ploumen was minister 
van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
in het vorige kabinet Rutte II. 
Daarvoor was ze partijvoorzit-
ter van de PvdA en sinds vo-
rig jaar zit ze voor deze partij 
in de Tweede Kamer.  In 2017 

won Lilianne Ploumen de Aletta Jacobsprijs. Deze prijs ontving 
ze vanwege haar verdiensten op emancipatiegebied. Haar slogan 
op de PvdA-website zegt veel: ‘Een land waar je toekomst telt 
en niet je afkomst’. 
Moerdijk

Jac Klijs, geboren en getogen 
in Wagenberg, is sinds 2011 
burgemeester van de gemeen-
te Moerdijk. Jac Klijs is lid van 
het CDA en was eerder wet-
houder in Heusden en burge-
meester in de Zuid-Hollandse 
gemeente Strijen. Hoe is het 
om burgemeester te zijn in een 
(wat betreft oppervlakte) grote 
gemeente, met een uitgestrekt 
bedrijventerrein met veel pe-

trochemische industrie en een daarbij horende grote haven? En 
dan is er de actuele kwestie van Albanese transmigranten langs 
de A16 bij station Lage Zwaluwe,  grenzend aan de gemeen-
te Drimmelen. ‘De jungle van Calais in mini-vorm’ schreef De 
Volkskrant een paar weken geleden.
Albert Heijn Made

Twan van Meel van Albert Heijn 
Made staat elke keer weer ga-
rant voor een boeiende en hu-
moristische column. ‘Het gewo-
ne ongewoon goed doen’ is de 
slogan die Twan en Corlinda van 
Meel, samen met hun medewer-
kers, elke dag toepassen. 

1000 keer Rondom de Toren
En we besteden aandacht aan dit prachtige huis-aan-huisblad. 
Op 4 november 1977 verscheen de eerste Rondom de Toren, 
41 jaar later (op 24 oktober a.s.) rolt de 1000e uitgave van de 
pers.  Vanzelfsprekend onderging Rondom de Toren in al die ja-
ren een metamorfose: van zwart-wit naar kleur, van dun naar 

dik, van lokaal naar ook regionaal, van geen of weinig naar een 
blad vol foto’s. Redactieleden Liesbeth Verdaasdonk en Tad Blot-
nicki vertellen waarom Rondom de Toren nog jaren mee kan.

Nilse van der Sanden verzorgt 
met haar vader Henk de mu-
zikale onderdelen. Nilse begon 
al vroeg met muzieklessen bij 
Eveline van Wijk. Ze is de vaste 
zangeres bij Bigband 2Swing4U 
uit Breda. Vader en dochter tre-
den ook samen op bij recepties, 
bruiloften, huiskamerconcerten 

en bedrijfsfeesten. 
Joke Schotel van de Bascule (Centrum voor ruiter en paard) in 
Lage Zwaluwe en Henk Lievens van Stalhouderij Zeggezicht in 
Terheijden spelen op 14 oktober de ‘Edele Dieren Quiz’. En ook 
in het nieuwe seizoen gaat Mirjam Schrauwen de hort op, op 
zoek naar bijzondere verhalen.
Praktische informatie 
Zondag 14 oktober: Spraakvermaak aflevering 69, café Ons 
Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Seizoenkaarthouders kunnen 
al om 13.30 uur naar binnen via de buitendeur aan de zijkant 
van de zaal, overige bezoekers om 13.45 uur via de gebruikelijke 
ingang. Om 14.30 uur opent Gert de Kok en is het woord aan 
presentator Dik van Beest. Mix sluit rond 16.45 uur af met het 
actuele Spraakvermaakslotlied.

CV DE KOECKEBACKERS ORGANISEERT 
ROMMELMARKT

Op zondag 14 oktober zal carnavals-
vereniging De Koeckebackers de jaarlijkse 
Wagenbergse Rommelmarkt organiseren. 
Een heel jaar verzamelen en een rondgang 
door Wagenberg zal ook dit jaar weer 
voor een mooie rommelmarkt zorgen. Op 
de rommelmarkt zal een enorme hoeveel-
heid spullen, van de meest uiteenlopende 

aard, voor een leuke prijs verkocht worden: glas-, porselein- en 
aardewerk, schilderijen, elektrische apparaten, boeken en Lp’s, 
snuisterijen, speelgoed, huis- tuin- en keukenspullen, kortom te 
veel om op te noemen. 
Zoekt u iets speciaals voor een leuke betaalbare prijs, dan is een 
bezoekje aan de Wagenbergse Rommelmarkt zeker de moeite 
waard. De Koeckebackers hopen iedereen te mogen verwelko-
men in café Bij Bas aan de Dorpsstraat 26 in Wagenberg. De 
deuren gaan zondagochtend om 11.00 uur open. Om 15.30 uur 
hopen we alles verkocht te hebben.
Een rommelmarkt kan uiteraard niet bestaan zonder “rommel”. 
Op zaterdag 13 oktober zullen we vanaf 09.30 uur door de 
straten van  Wagenberg rijden om de spullen op te halen.  U mag 
de spullen aan straat zetten of binnen laten staan want we bellen 
overal even aan (we nemen geen grote meubels, kasten, witgoed, 
computers, pingpongtafels en zonnebanken mee).
Tot ziens! CV de Koeckebackers

WANDELINGEN DOOR DE EENDENKOOI

Een aantal leden van Heemkundekring  de Vlasselt onderhoudt 
en restaureert al meer dan 25 jaar de eendenkooi in de Binnen-
polder van Terheijden. Zij mogen daarom van Staatsbosbeheer, 
de eigenaar van de Binnenpolder en eendenkooi, jaarlijks enkele 
gratis rondleidingen verzorgen voor de inwoners van gemeen-
te Drimmelen. Wilt u deze natuurparel in het buitengebied van 
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Terheijden eens bezoeken, dan is dit uw kans.
De wandeling is onder leiding van een gids, die u vertelt over dit 
gebied en hoe hier vroeger de eenden werden gevangen. Deze 
wandelingen vinden plaats op zondag 14 oktober om 14.00 
uur en zaterdag 20 oktober om 10.00 uur. Opgeven kan door 
een mailtje te sturen naar Kees Rompa: krompa@ziggo.nl.

OEHOE ! 
door Poppentheater Appelmoes 

Het is bijna zover… herfstvakantie!
Zin in een leuke activiteit? Er zijn nog 
een paar plaatsjes vrij om naar de vro-
lijke, muzikale herfstvoorstelling  voor 
kinderen van 4-8 jaar te komen.

Waar gaat het over? 
Het is herfst. Paddenstoelen groeien in het bos, de blaadjes val-
len van de bomen. Je zou er vrolijk van worden! Uil niet. Hij is 

jarig en is helemaal verge-
ten uitnodigingen te sturen. 
Nu komt er niemand op 
zijn verjaardag. Misschien 
dat Boom hem kan troos-
ten met zijn mooi  gekleur-
de bladeren? Maar ja…, er 
woont ook nog zo’n verve-
lende trol in het bos die er 
gek op is om verjaardags-
feestjes te bederven…!  
Kom je ook kijken hoe dit 
afloopt? 
De voorstellingen zijn op 
dinsdagmiddag 16 okto-



 
  

4

ber om 14.00 uur en woensdagochtend 17 oktober om 
10.30 uur. Oh ja, Sebastiaan, de allergrootste pop en vriend 
van poppenspeelster Renée wil ook graag komen.  Vinden jullie 
dat goed? 
Van harte welkom in de hobbyruimte van Gastenverblijf Mun-
nickenheide, Munnikenhof 20 in Terheijden. 
Ouders (of opa’s en oma’s) hoeven niets te betalen, voor de 
kinderen wordt een bijdrage van € 7,50 gevraagd. 
Na afloop is er limonade (gratis) en koffie of thee (€ 1,-) 
Omdat de ruimte knus en gezellig is, maar er daardoor niet zo 
veel plaatsen beschikbaar zijn, is het verstandig om een mail te 
sturen naar appelmoespoppen@outlook.com met vermelding 
van het aantal kinderen en ouders. Let op: De voorstelling is 
voor kinderen vanaf vier jaar!
Tot ziens in de hobbyschuur van Munnickenheide! 
Renée Jager

BINGO  VISCLUB S.I.O.G.

Het is weer bijna zover. Op vrijdag 19 
oktober a.s. organiseert de Wagen-
bergse visclub S.I.O.G. weer een grote 
bingo-avond in de zalen van café restau-
rant De Ruif in de Brouwerijstraat 57 te 

Wagenberg. De avond begint om 20.00 uur en zal zo rond de 
klok van 23.00 uur worden beëindigd. De zaal is open om 18.30 
uur.  
De prijs voor een boekje van 10 ronden bedraagt nog altijd 
slechts € 9,-.  Voor een dubbel boekje betaalt u € 15,-. 
De prijzen bestaan weer uit 
enorm grote levensmiddelen-
manden en vleesschotels. Daar-
naast zijn er twee koffieronden, 
aangevuld met thee, koek en 
een overheerlijke likeur. Uiter-
aard is er weer de hoofdprijs 
van € 150,-. 
Nog nooit op een bingo-avond 
van SIOG geweest? Wij raden 
u aan dit evenement eens te bezoeken. Naast de schitterende 
prijzen staat ook de gezelligheid hoog in het vaandel. Er zijn ruim 
voldoende zitplaatsen, dus plaats reserveren is niet nodig. SIOG 
raadt mensen die in groepsverband naar de bingo komen aan 
om tijdig aanwezig te zijn, mits u uiteraard als groep aan een en 
dezelfde tafel wilt plaatsnemen. 
Tot ziens op vrijdag 19 oktober a.s.  Wij wensen u veel bin-
go-plezier.

PUUR WIT PRESENTEERT: LEVI PARHAM 
& CHRIS BLEVINS 
“Geen dertien in een dozijn  Americana, maar 
soulvolle  Americana uit Oklahoma”

Donderdag 25 oktober 2018 komen de twee talentvolle 
Americana-artiesten Levi Parham en Chris Blevins uit Oklaho-
ma optreden in het Witte Kerkje in Terheijden. Levi Parham is 
een rootsrock artiest met een soulvolle stem met muziek beïn-
vloed door Jimmy LaFave en de bluesy Chris Blevins een gepas-
sioneerde southern (blues)rock singer-songwriter. 
Levi Parham behoeft voor de meesten geen introductie meer. 
Hij groeide op in McAlester, in het zuidoosten van Oklahoma. 
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De uitgebreide platencollectie van zijn vader die hij in zijn jeugd 
ontdekte, bepaalde zijn carrière als muzikant. Een geweldige per-
former die al enkele malen toerde door Nederland.

Opvallend bij Parhams muziek is de invloed van wijlen producer 
Jimmy LaFave. Zowel de ‘bouw’ van de nummers als de gekozen 
muzikale inkleuring ervan ademen nog altijd het geluid van LaFa-
ve. In de muziek van Parham hoor je allerlei invloeden, van blues 
tot folk en van soul tot country(rock).  Wijlen singer/songwriter 
Jimmy LaFave zei over Levi Parham: “I think he’s one of the best 
young new talents I’ve heard in Oklahoma in a long time”. 
Chris Blevins bracht met “Better Than Alone” volgens vele 
fans en critici een van de betere rootsalbums uit van 2017. Het 
album staat vol met southern (blues)rock en roots, gepassio-
neerd gezongen en gespeeld. 
Chris Blevins is een singer-songwriter uit Henryetta, Oklaho-
ma, die tot voor kort op het plaatselijke postkantoor werkte. 
’s Avonds treedt hij op in bars in Tulsa. Daar wordt hij ontdekt 
door producer Chris Combs. De liedjes van Chris hebben in-
grediënten van blues, country en rock, met een persoonlijke stijl 
passend bij artiesten uit Oklahoma.
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 emailadres: 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.

ALONG COMES MARY (2)

Een groot aantal Terheijdense fans be-
stempelt de band “Along Comes Mary” 
als de beste van de laatste jaren, en zeker 
als de band van het jaar 2018. Mede door 
de aandrang van de grote schare fans uit 
ons dorp zijn wij er in geslaagd om deze 

Belgische formatie op zaterdag 27 oktober live te kunnen 
bewonderen in De Cour.  Lang geleden gebeurde hetzelfde met 
“De Dijk” die ook op veler verzoek zijn opwachting maakte in 
Terheijden. 
Gewapend met een strakke band kleurt “Mary” onstuimig bui-
ten de lijnen, ze gooit alles in de strijd om van het optreden een 
waar spektakel te maken. Hits uit de jaren 50/60 wordt nieuw 
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leven in geblazen, waarbij swing en stomende rock and roll el-
kaar afwisselen om plots weg te dromen met prachtige ballads 
uit de golden years. Zaterdag 27 oktober gaat alle optredens 
ooit in Terheijden overtreffen. “Along Comes Mary” zal zeker 
2 uur lang op het podium staan, afgewisseld met de eveneens 
zeer geliefde band in Terheijden Houston Alley.  Als je komt, en 
dat doe je,  wil ik wedden dat je valt voor de muziek, zang, en 
charme van Along Comes Mary.  Voor de entree hoef je het 
niet te laten: ticket  € 5,-.  Voorverkoop: De Cour, Markstraat 
6, Terheijden, tel. nr. 076 8886463 en Tinckerbell 076 5933067. 
Aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

WINDBROKE IN HET  WITTE KERKJE

De Keltische folkformatie “Windbroke” treedt dit jaar op in 
veertien historische kerken, waaronder het Witte Kerkje. Aan-
leiding van de toer is het verschijnen van het tweede album van 
de groep met de titel “Beagnach”.  
De band: “Een theaterzaal is natuurlijk ook fijn maar in deze 
kerkgebouwen is het contact met het publiek zó direct en de 
sfeer vaak zó passend dat we dit dé plek vonden om onze cd te 
presenteren aan publiek.”
Windbroke

Neem vier muzikale mannen-van-een-zekere-leeftijd, een gro-
te dosis liefde voor authentieke Keltische muziek, een flinke 
bak humor en relativerend vermogen, en je krijgt de folkband 
Windbroke! Hoe verschillend het pluimage van de heren ook 
mag zijn, de individuele ontdekking van het Keltische genre in 
de folkmuziek bracht hen jaren geleden samen. De inmiddels 
hechte vriendschap is terug te vinden in de performance die het 
gezelschap neerzet. 
Muziekstijl
De kenmerkende luister-folk die Windbroke speelt is afkomstig 
uit streken die ooit zijn beïnvloed door Keltische culturen zoals 
dat niet alleen in Ierland en Schotland, maar ook in Frankrijk, 
Spanje en zelfs Portugal het geval is. Dit levert een sterk afwis-
selend programma op van verhalende liederen en instrumentale 
nummers die tranen trekkend melancholiek zijn, tot vrolijk, rit-
misch of opzwepend. Hierin bewandelt de band niet de gebaan-
de paden maar kiest voor minder bekende muziek uit de rijke 
Keltische traditie.
Historie
Windbroke en zijn voorlopers hebben een geschiedenis die 
teruggaat tot 1999. De huidige bezetting ontstond in 2013. 
Sindsdien timmeren de mannen uit  Vlissingen en omstreken 
behoorlijk aan de weg en is hun agenda gevuld met optredens, 
projecten en toertjes. In 2018 doet de band weer een toer langs 
historische kerken, dit keer ter gelegenheid van de release van 
de tweede cd.
Beagnach, bijna perfect!
Beagnach is de titel van het tweede album van Windbroke. “Be-
agnach” is Gaelic en betekent “Bijna”. De nummers op deze cd 
zijn namelijk bewust nèt niet zo gepolijst als te doen gebrui-
kelijk, maar “Beagnach” perfect zoals de gezongen verhalen of 
de traditionele tunes jaren geleden in de huiskamers en pubs 
geklonken moeten hebben. 
Het concert in  Terheijden op zondagmiddag 28 oktober 
begint om 15.00 uur. Entree is € 14,- (kinderen <12 jaar € 7,-). 
Kaarten kunnen aan de deur worden gekocht.  Voorverkoop en 
reservering verloopt via de website van de band: www.wind-
broke.nl.

JAZZIN’ABT  SWINGT IN  DE  PAS 
GEOPENDE  ‘ABT’

Op zondag 4 november 2018 organi-
seert Stichting Behoud de Antonius Abt 
wederom ‘Jazzin’Abt’. De aankomende 
editie wordt extra speciaal, omdat deze 
plaats zal vinden in de pas geopende, 
multifunctionele ruimte ‘De Abt’. In deze 
bijzondere setting zullen verschillende 
jazzartiesten, waaronder de internatio-
naal beroemde jazzpianist Rob van Bavel, 
optredens verzorgen. De zaal opent om 

15.00 uur waarna het matineeprogramma om 15.30 uur 
van start zal gaan. De entree is gratis.
Matinee
Na een succesvolle start in 2015 is het alweer tijd voor de der-
de editie van Jazzin’Abt. Centraal staat het lokaal jazztalent dat 
onze gemeente te bieden heeft. Zo zullen twee jonge saxofonis-
ten uit Terheijden, Susan Steevens en Paul Taks, begeleid worden 
door jazzpianist Rob van Bavel, die zijn roots in Wagenberg heeft 
liggen. Ook zangeres Eveline uit Terheijden is weer van de partij. 
De artiesten van Jazzin’Abt
De optredens vinden voor de eerste keer plaats in ‘De Abt’. 
Deze ruimte, gemarkeerd door een unieke afscheidingswand die 
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ook dienst doet als kunstwerk, zal voor het sfeervolle decor 
zorgen tijdens het matineeprogramma. Deze middag biedt dan 
ook een unieke kans om talentvolle muzikanten in een bijzonde-
re ambiance te bewonderen. 
Opbrengsten voor restauratie toren Antonius Abtkerk
Natuurlijk kan er tijdens deze middag van een drankje geno-
ten worden.  Alle opbrengsten hiervan zijn bestemd voor de 
aankomende restauratie van de toren van de Heilige Antoni-
us Abtkerk. Zo wil Stichting Behoud de Antonius Abt ervoor 
zorgen dat er nog lang genoten kan worden van optredens en 
andere activiteiten in dit kenmerkende gebouw in het centrum 
van  Terheijden. 
Kortom, reden genoeg om op 4 november te komen genieten 
van Jazzin’Abt!

Foto: Mirjam Schrauwen

43ste SERIE  THEECONCERTEN     
We zijn weer gestart in het Witte Kerkje!

Na een geweldig 34ste Amateurconcert 
op 23 september 2018 (zie elders in RdT) 
volgen nog:
4 november 2018: Mirjam de Barrien-
tos-Wesselink - zang/sopraan; Rodrigo de 
Barrientos - percussie;  Gustavo Wesse-
link de Barrientos - zang
16 december 2018: Mandoline Orkest 
Estrellita uit Molenschot. Dirigent: Benny 
Ludemann. Kijk ook op www.estrellita.nl

6 januari 2019: In overleg
17 februari 2019: Pauline Oostenrijk - hobo; Enno Voorhorst 
- gitaar. Kijk ook op www.ennovoorhorst.com, https://pauline-
oostenrijk.nl/,  https://youtu.be/5IOeD9HgCQc
17 maart 2019: Koorbizniz. Dirigente: Carole Kroese. Pro-
gramma:  Voor de tweede maal ‘Anders’. Kijk ook op www.koor-
bizniz.nl
maart 2019: JUMBO ‘Spek de Kas actie’ 
april 2019: RABO Amerstreek ‘Clubkas–actie’ voor Theecon-
certen
Algemene informatie
Adres:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. 
Entreeprijzen: Lage entreeprijzen! Met daarbij een vrijwillige gift 
hopen we de concerten nog lang voor u te kunnen blijven or-
ganiseren.
Entree per concert: € 6,50 // t/m 18 jaar gratis.
Abonnement: voor 5 concerten (november  t/m maart): € 29,50 
(Betaald vóór 1 nov. € 28,50)
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EN  TOEN GEBEURDE...

3-Concertenkaart: 3 concerten naar keuze € 18,50 (Betaald 
vóór 1 nov. € 18,-)
Bankrekeningnummer: IBAN: NL92 RABO 0305 7899 29 t.n.v. 
Stg.  Theeconcerten  Witte Kerkje  Terheijden 
Inlichtingen over de theeconcerten, abonnementen be-
stellen en plaatsen reserveren
Email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl of agaath@kaas-
schieter.org
Telefoon: 076-5931177 (Agaath Kaasschieter)
Info m.b.t. Theeconcerten: www.facebook.com/Theeconcerten-
Terheijden
Info m.b.t. Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl
Reserveren kan nu al voor alle concerten bij Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden.
Bij de indeling van de plaatsen zal rekening worden gehouden 
met het moment van reserveren. 
Tot 15.25 uur worden de gereserveerde plaatsen vrijgehouden. 

OUD OKTOBER-NIEUWS
65 jaar straatnamen

Straatnamen worden vastgesteld door de gemeente en kunnen 
verwijzen naar bv. plantennamen, dierennamen, vogelnamen, 
familie- en persoonsnamen of historische namen. Al deze ca-
tegorieën komen voor in Terheijden en in Wagenberg. Hoewel 
namen van straten bij ons pas sinds 1953 door de gemeenteraad 
officieel worden vastgesteld, betekent dit niet dat er voordien 
geen straatnamen zijn geweest. Elke (oude) straat, weg of pad 
droeg ook voor 1953 al een naam, die de bewoners er ooit zelf 
aan hebben gegeven. Daarom zijn de namen van diverse straten 
al eeuwenoud.

Tot 1953 was de gemeente in de bevolkingsadministratie ver-
deeld in wijken met letters. De allereerste administratieve huis-
nummering dateert van het jaar 1798 en liep van nummer 1 in 
de Hartel tot 360 in de Linieweg. In 1806 kregen de verschillen-
de wijken een letter:  Terheijden werd A, De Noord met Lange-
weg B,  Munnikenhof C en Wagenberg D, E en F.  De huizen wer-
den toen voorzien van een huisnummer. In die tijd kende men 
nog geen huisnummerplaatjes dus werden de huisnummers, in 
opdracht van de gemeente, op de deurstijl geschilderd.
Vanaf 1920 waren er nog 3 wijken:  Terheijden A, Wagenberg B 
en Langeweg C. Mijn ouderlijk adres was Dorpstraat B 12 en dat 
werd  Withuisstraat 12.

In de volksmond waren er al veel straatnamen in gebruik, maar 
officieel was hier vóór 1953 nog geen enkele straatnaam vast-
gesteld. In dat jaar werd besloten van de wijkindeling af te stap-
pen en ook over te gaan naar straatnamen. De eerste officiële 
vaststelling dateert van 13 oktober 1953. Vervolgens moesten 
er straatnaambordjes besteld worden en midden 1954 was het 
zover dat de straten zichtbare namen kregen.  Alle in 1980 be-
staande namen staan genoemd in  Vlasseltboekje 8 “Straatnamen 
in de gemeente Terheijden”, samengesteld door Harrie Bruijns.
Een aantal al lang in gebruik zijnde straatnamen was toen offi-
cieel geworden, zoals de Bergen, Schapenbogert, Schimmelse-
weg, Munnikenhof, Lageweg, Hoevenseweg, Zandkuil, Zuidveren, 
Onderdijk, Flippenpad, Thijssenweg, Brandestraat, Wildestraat, 
Scheerbiesstraat. De Wagenbergsche Straat werd ingekort tot 
Wagenstraat, Nieuwstraatje werd Nieuwstraat en het Ker-
kestraatje werd Kerkstraat. 

De ‘Dorpstraat’, die in beide dorpen werd gebruikt, ging officieel 
naar Wagenberg als Dorpsstraat. In Terheijden werd dat Hoofd-
straat en Raadhuisstraat. De Schuivenoord werd Schuivenoord-
seweg. De Moerdijkseweg was al lang de Terheijdenscheweg, 
ook wel ‘de Traaise Steenweg’ en ‘Noordse Steenweg’ genoemd, 
en die werd Moerdijkseweg.

Een aantal straten kreeg een andere naam: de Dreef werd Mark-
straat, Zandpleintje werd Beatrixplein en later Dorpsplein, de 
Molendijk werd Laakdijk en ‘t Moleneind werd Molenstraat. 
De Wagenbergse ‘Dorpstraat’ kreeg 3 namen: Withuisstraat, 
Dorpsstraat en Brouwerijstraat. Twee ‘Onderdijken’ werden 
Postweg en Parallelweg. En een deel van de Thijssenweg werd 
Vogelstraat.
Vervolgens moesten er straatnaambordjes worden gemaakt en 
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TERUGBLIK

die werden in de loop van 1954 aan het begin en het einde van 
de straten op de huizen bevestigd.
Johan van der Made

EEN  TERUGBLIK OP DE KERMIS 
EN DE  TRAAIERIE

Het weer was ons 
tijdens de kermis 
en de Traaierie ook 
dit jaar goed ge-
zind. Het was mede 

dankzij het mooie weer een gezellige editie.
In de week voorafgaand aan de kermis werd alles al opgebouwd. 
De kinderen, onderweg van de basisschool naar de gymzaal, wa-
ren maar wat nieuwsgierig naar wat er allemaal stond.
Helaas was er een behoorlijk gat in de kermis omdat het spook-
huis toch te groot bleek voor de straat.  Volgend jaar wellicht 
een andere leuke attractie erbij; we zijn er al druk mee bezig.
Zaterdag, de eerste dag van de kermis, was gezellig vooral voor 
de jonge jeugd.

Zondag werden al vroeg in de ochtend de kramen voor de 
Traaierie opgebouwd. Onze winkeliers die dit jaar meededen 
bedanken we enorm voor hun deelname. Jezelf presenteren en 
extra tijd maken voor een praatje is heel gezellig en is zeker 
goed voor de binding met de inwoners van  Terheijden e.o.
Daarom: Jola, ’Toptiekske, Liever Thuis, Kiki’s Hair, MJ atelier, Big 
Bread, Bakkerij Van Dongen, Marja’s Zuivelijs, Gewoon Debbie, 
Lidl, Logopediste  Vera van Gils, Huis vol Lichtjes, café de Harmo-
nie en café De Zevende Hemel, bedankt voor jullie deelname!
Ook de verenigingen waren goed vertegenwoordigd: brandweer, 
Traais Energie Collectief, Scoutinggroep D’n Hartel, Kloveniers-
gilde St. Antonius Abt, EHBO Terheijden, Karatevereniging Sho-
tokan, TCV De Schraansers, TIOS, Stichting Welzijn en Onder-

steuning, Heemkundekring De Vlasselt en Droomwerelden. 
De kinderen met hun kleedjes tussen de kramen hebben ook 
goede zaken gedaan.  Jong geleerd is oud gedaan gaat nog steeds 
op in deze tijd.
Daarnaast waren er op de Traaierie ook diverse ondernemingen 
van buiten Terheijden.
Alles tezamen was het een leuke en afwisselende markt, een 
leuke mix.
Vanwege de opening van ‘De Abt’ in Terheijden (het afgesplitste 
deel van de kerk) waren makelaar Reimus en soms ook dans-
groep The Fuse daar te vinden en niet op de markt.  Altijd fijn 
om samen te werken hierin. Het was dan ook een mooie en 
geslaagde opening.

Het muzikale gedeelte in de Hoofdstraat werd verzorgd door 
muziek van Gitaarschool Hilda Veen en Bigband Djazzkefet. 
Blaaskapellen Vur ne keer en Kiele Kiele trokken samen op en 
verzorgden op verschillende plaatsen op de markt een gezel-
lig stukje muziek. Dat alles gecombineerd met de kermis en de 
feestelijke opening van De Abt resulteerde in een druk bezochte 
zondag.
Alle bezoekers ook bedankt natuurlijk, we organiseren het voor 
jullie.
We hebben natuurlijk enkele puntjes van kritiek gekregen. Met 
opbouwende kritiek zijn wij altijd blij en we bekijken of we hier 
iets mee kunnen doen. Gelukkig hebben wij ook veel compli-
menten gehad, waarvoor dank. 
Eva, bedankt voor het rondbrengen van koffie zo rond 11.00 
uur, de meeste marktmensen waren er aan toe na het inrichten 
van de kramen. We hopen dat het voor de deelnemers aan de 
Traaierie ook een leuke en vruchtbare dag is geweest.

Maandag was er anderhalf uur lang een prikkelarme kermis. 
Hoe dat zo en waarom was daar zo weinig van bekend? Tja op 
de dag dat Rondom de Toren in de bus viel stond in Dagblad BN 
De Stem een stuk van een politieke partij met de kop: PRIK-
KELARME KERMIS NU OOK IN DRIMMELEN met een stukje 
tekst over een voorstel/onderzoek e.d. Onderaan het artikel 
stond:  eerstvolgende kermis 8 tot 11 september Terheijden.

Foto’s: Gerard van Vugt
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Natuurlijk hebben wij gelijk contact gezocht met deze politieke 
partij met de vraag waarom niet eerder contact is gezocht met 
ons? Of later na de kermis?  We wilden uiteraard graag meewer-
ken maar wij vroegen ons natuurlijk wel af hoe wij de doelgroep 
voor deze prikkelarme kermis moesten bereiken. Wij hebben 
contact gezocht met de initiator en toegezegd dat wij voor an-
derhalf uur een prikkelarme kermis wilden organiseren als zij 
voor de publiciteit wilden zorgen.  Alzo geschiedde.
Op maandagmiddag 16.30 uur was het zover; de lichten knip-
perden niet meer maar waren gewoon aan en de muziek ging uit.
Wij als organiserende partij hebben een behoorlijk aantal men-
sen aangesproken en gevraagd naar hun mening. De meeste be-
zoekers waren grootouders met hun kleinkinderen. De groot-
ouders vonden het fijn om met de kinderen makkelijk te kunnen 
praten. Een deel van de kinderen had het ontbreken van muziek 
niet in de gaten, maar een aantal miste de muziek toch wel. 
Er waren toch enkele mensen speciaal voor de prikkelarme ker-
mis gekomen en zij waren blij dat ook hun kind  in de draaimo-
len kon zonder de muziek en knipperende lichten. Een van de 
kinderen had daar een speciale bril voor op.  Fijn dat we als or-
ganisatie ook deze mensen van de kermis kunnen laten genieten. 
De tijd was gekozen omdat dit rondom etenstijd ligt en het een 
rustige periode is.  Volgend jaar weer!
Dinsdag was nog een leuke laatste afsluitende kermisdag.
Volgend jaar organiseert Harmonie Terheijden ook zeker weer 
de kermis en de Traaierie. Dit soort tradities moeten we in ons 
dorp behouden.
Op dit moment zijn wij al weer druk aan het repeteren voor 
een uitwisselingsconcert met de Nassau Harmonie Breda en het 
kerstconcert op 8 december a.s. samen met de Anthony Singers 
in De Abt in Terheijden. De Abt ziet er mooi uit, dat zeker,  we 
zijn ook benieuwd hoe het gaat klinken.

OVERVLIEGEN  BIJ  SCOUTING  
D’N  HARTEL!

Zaterdag 22 september was het dan ein-
delijk zover voor de drie welpen Jori, Quinn 
en Sietske. Zij gaan overvliegen van welp 
naar scout! Want hoe gezellig het ook is 
bij de welpen; nieuwe avonturen staan te 
wachten bij de scouts. Samen op hike, pio-
nieren, fietstochten maken, dropping, Hal-
loween-tocht, enz. Welp ben je vanaf 7 tot 
ongeveer je 11e, daarna word je scout en het 

maken van die overstap heet bij scouting overvliegen.  Alle leden 
van de scouting zijn aanwezig en de ouderen maken meestal 1 
à 2 dagen van tevoren een avontuurlijk bouwwerk. Daarop, om 
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en onder werd dit jaar door de 
welpen, scouts en explorers een 
parcours gebouwd. Ze starten 
zittend in een rijdende ‘troon’ 
gemaakt door de welpen en 
door hen voortgeduwd door 
een parcours vol obstakels. Ver-
volgens staand op de wandelen-
de A, geholpen door de scouts, 
nemen ze een paar reuze stap-
pen. Daarna mogen Quinn, Jori 
en Sietske tijgerend onder een 
net door om vervolgens liggend 
op de brancard richting snoep 
(en gelijk daarna meel) happen te 
gaan. Dan komt het grote bouw-

werk; eerst klimmend omhoog, 
dan in de schommelboot en dan 
echt ‘vliegend’ met de kabelbaan 
naar de scouts! Sietske, Jori en 
Quinn, namens de welpen wen-
sen we jullie veel avonturen bij 
de scouts! Op onze website vind 
je nog meer foto’s van het over-
vliegen en andere activiteiten. 
Wil jij eens mee komen spelen 
en ontdekken, kom dan eens kij-
ken bij scouting. Kijk op www.
scoutingdnhartel.nl voor meer 
informatie. Je mag altijd 4 keer 
gratis komen kijken.

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING  

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting 
die werd gehouden van 16 tot en met 22 
september heeft het mooie bedrag van 
€ 1743,75 opgeleverd. Langs deze weg aan 
alle gevers:  VEEL DANK.

Door de bereidheid, inzet en het enthousiasme van alle collec-
tanten en door Margot die geholpen heeft met het tellen van de 
bussen is deze collecte wederom een succes geworden.
Heel fijn ook dat dit jaar weer enkele nieuwe collectanten zich 
in wilden zetten voor de Nierstichting.
Namens Nierstichting Nederland HARTELIJK DANK, zonder 
uw inzet was dit resultaat niet mogelijk geweest.  
Nierstichting Nederland, Afdeling Terheijden, Lisette Buijks- de 
Vroomen.

AMATEURCONCERT

Zondag 23 september was het een muzikaal feestje in het  Witte 
Kerkje van Terheijden.
22 amateur-muzikanten wisten het hele concert de aandacht 
van het talrijke publiek vast te houden. Complimenten voor: 
- Vocaal Ensemble Kleurrijk met prachtig gezongen liederen; 
- de 19-jarige Leander met lastige, maar mooie, aansprekende 
orgelwerken.  Hij doet dat toch maar!  In 2 stukken met zang 
van Olga;
- Anne-Wim met drie eigen muziekstukken over de liefde, die hij 
met overtuiging zong en waarbij hij zichzelf begeleidde, steeds 
passend bij de emoties van ieder lied;
- Olga in een indrukwekkend gezongen lied van Debussy en 
prachtig begeleid door Leander;
- de 12-jarige Gustavo in 2 sprankelende Hongaarse dan-
sen, als quatre-mains, samen met zijn moeder Mirjam; 
Grote verrassing was dat Gustavo het Bananenlied niet alleen 
uitvoerde, maar dat een ‘ad-hoc band’ hem spontaan aan een 
swingende begeleiding hielp. Wat een stem en wat een adem 
heeft die jongen! Dat belooft nog wat!

- Als slot Biloute, geheel akoestisch deze keer, waardoor stem-
men en instrumenten beter tot hun recht kwamen. Mooi ge-
daan! De contrabassist was een aanwinst.
Zo’n feestje zorgt ervoor dat de organisatie van de theeconcer-
ten niets anders kan doen dan ermee doorgaan!

BASISSCHOOL ZONZEEL 50 JAAR! 
Tijd voor een feestje!

Wat kunnen we met alle leerlingen, 
team en ouders terugkijken op een 
ontzettend fijne en geslaagde ‘Reis 
door de tijd’! Een feest om nooit te 
vergeten!

een wilde avond...
16 november 2018

aanvang: 19.00 uur
start diner: 19.30 uur

Geniet van de lekkerste 
gerechten met wild!

Laat u verwennen met een vier gangen 
menu, compleet geinspireerd op het 
najaar! Heerlijke gerechten met wild!

Reserveren: 076 - 593 1297, graag 
vernemen we uw diëetwensen.

Het wilddiner kost € 49,50 per persoon.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 076 - 593 1297
www.restaurantripasso.nl info@restaurantripasso.nl
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OPROEPEN
Maandagmorgen 17 september staat op het versierde school-
plein een grote geheimzinnige machine te blinken en te prutte-
len. Vol verwachting en spanning zien de kinderen de dappere, 
maar ook wel een beetje aarzelende meneer Joop er als eerste 
in verdwijnen. Rook, spannende muziek, maar vooral ook veel 
nieuwsgierige kinderen die hun adem inhouden… De spanning 
is te snijden!  Als de deur van de machine weer open gaat, komt 
niet meneer Joop er uit, maar Professor Zon Zeel (deze lijkt 
wel verdacht veel op meneer Joop). Op uitnodiging van Pro-
fessor Zon Zeel gaan alle groepen met hun juf of meneer door 
de machine om terug te gaan in de tijd. De machine blijkt een 
tijdmachine.
Als alle groepen de reis door de tijd hebben gemaakt, kan het 
feest losbarsten.

De hele week wordt er gewerkt rondom de verschillende de-
cennia waarin de groepen na de tijdmachine zijn beland. Oude 
tijden herleven en zelfs over de toekomst wordt flink gefanta-
seerd door groep 8.  Van het gewone leren is deze week niet 
veel terecht gekomen, maar alle kinderen kennen nu wel iconen 
als Elvis en Abba. Daar kan geen rekenles tegenop!
De verwondering houdt niet op bij de magische tijdmachine! 
Door de hele week zijn er verrassende activiteiten.  Opa’s, 
oma’s, ouders en kennissen delen hun talenten in workshops, 
goochelaars hebben de kinderen aan hun lip en geven zelfs het 
geheim achter een échte goocheltruc prijs, rode wangen en 
stralende ogen tijdens de spelochtend, gezellig gezamenlijk eten 
in de groep, een spetterende podiumviering en als kers op de 
feesttaart de vossenjacht op de donderdagavond.  Hoe span-
nend,  maar ook hilarisch is het om samen met je ouders op 
zoek te gaan naar je meneer of juffrouw, verkleed als Elvis, een 
hippie of misschien wel een robot.
De avond heeft een extra feestelijk tintje door de fantastische 
prijzen die er tijdens deze tocht te winnen zijn. 
Uiteraard zijn alle kinderen aan het eind van de week nogmaals 
door de machine gegaan en weer beland in het nu.
De rust is weer teruggekeerd op onze fijne school,  maar onver-
getelijke herinneringen zullen tot nog ver in de komende decen-
nia worden meegenomen en gekoesterd.
Rest ons om een aantal bedrijven hartelijk te bedanken voor 
hun geweldige bijdrage aan deze week.  Zij maakten het mogelijk 
om hele mooie prijzen weg te kunnen geven n.a.v. de prijsvraag 
van de vossenjacht. Bedankt Fa. Rasenberg Terheijden voor de 
Efteling- en Jolabon, Jumbo Terheijden voor de minuut gratis 
winkelen, de 5 gevulde boodschappenkratten, de zakjes chips en 
het grappige optreden van Ernst en Bobbie, café Ons Thuis voor 
de borrelplank,  Tinckerbell voor het gezinsverrassingspakket en 
bakkerij  Van Dongen voor de slagroomtaart!

WEET U HET NOG… DANSLES?
Voor-zij-sluit-zij, achter zij-sluit-zij

Op de fiets naar Oosterhout, Breda of in Made bij ‘de Drie Lin-
den.’ Elke week was dat toch een hele spannende, maar vooral 
gezellige middag. Giechelend op de fiets; zie ik er leuk genoeg 
uit, zit mijn haar goed, dansschoenen aan, word ik gekozen door 
die hele leuke stoere jongen of dat mooie meisje? Maar voor-
al heel gezellig, samen met je vrienden en vriendinnen, nieuwe 
mensen leren kennen! En nieuwe danspasjes. In voorgaande ja-
ren werd er op elke gelegenheid wel gedanst en als je niet op les 
had gezeten, leerde je het vanzelf wel. 

Menig verliefdheid is ontstaan tijdens de dansles, of bij het vrij 
dansen. Je stond dan lekker dicht bij elkaar en je kon dan stie-
kem wat bij elkaar in zijn/haar oor fluisteren en wat afspreken. 
Wat een mooie jeugdherinneringen! 
Wie denkt: op mijn seniorenleeftijd zou ik graag mijn geheugen 
opfrissen en jeugdherinneringen ophalen tijdens een uurtje dan-
sles? Of juist nu eindelijk die droom eens naleven om juist die 
foxtrot of chachacha eens te leren? Of gewoon een gezellige 
middag met muziek, dansen, bakkie koffie en andere leuke men-
sen; dat is wel iets voor mij? Ik ben erg benieuwd of er mensen 
zijn die net zo enthousiast zijn als ik om deze ervaring van dan-
sles te ervaren. Gezellig in de wintermaanden een walsje dansen 
of een quickstepje doen, laat het mij weten. 
Groetjes, Femke 06-23067360.

COLLECTE SINTERKLAAS  TERHEIJDEN

Op zondag 18 november komt Sinterklaas aan samen met 
zijn Pieten in de haven van Terheijden. Om er ook dit jaar een 
mooi feest van te maken wordt er een collecte gehouden van 
deur tot deur. De collecteweek is van maandag 22 tot en 
met zaterdag 27 oktober. Hopelijk doet u een bijdrage om 
Sinterklaas te kunnen 
verwelkomen en uit te 
kunnen zwaaien. 
Ook zijn we op zoek 
naar collectanten! Wilt u 
tijdens de collecteweek 
collecteren in een paar 
straten van Terheijden 
dan kunt u zich aan-
melden via esthervan-
mook@hotmail.com.
Stichting Sinterklaas 
Terheijden

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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GEZOCHT: LEDEN  VOOR HET PLATFORM 
SOCIALE  ZEKERHEID

Algemeen
Het Platform Sociale Zekerheid (PSZD) is een adviesorgaan van 
de gemeente Drimmelen voor wat betreft Sociale Zekerheid 
van de burgers. Het PSZD functioneert in een omgeving waar 
de wet en regelgeving in beweging zijn evenals de rol van en 
positie van de gemeente in het sociale domein. Een lid van het 
platform levert een bijdrage aan het goed functioneren van het 
platform en wordt belast met specifieke taken die voor hem/
haar binnen bereik liggen. In het beleid van het PSZD is opge-
nomen dat de leden van het Platform een bepaalde achterban 
vertegenwoordigen.
Wat kunt u betekenen voor het Platform?
Wij zijn op zoek naar leden die een bijdrage kunnen leveren aan 
het mede vormgeven van adviezen m.b.t. de sociale zekerheid 
binnen de gemeente Drimmelen. U kunt uw bijdrage leveren 
omdat u ervaring heeft met een uitkeringssituatie of u wilt ge-
woon de ontwikkelingen volgen en al doende wilt u mee gaan 
doen om adviezen aan B&W op te stellen. Natuurlijk zijn we 
ook op zoek naar leden die wat meer ervaring in bestuurlijk 
opzicht hebben. Voor een ieder die belangststelling heeft geldt 
dat het kunnen lezen en begrijpen van niet altijd eenvoudige 
beleidsstukken gewenst is. Een internetverbinding en mailadres 
is in verband met verzending van stukken wel noodzakelijk.
Wat heeft het Platform  Sociale Zekerheid u te bieden?
* U wordt opgenomen in een club van enthousiaste mensen 
die zich graag inzetten om het sociale gezicht van de gemeente 
mede vorm te geven.
* U krijgt kennis en ervaring van de ontwikkelingen in het Soci-
ale Domein.
* U krijgt de gelegenheid om hiervoor scholing te volgen.
* U komt in contact met de gemeentelijke organisatie en andere 
samenwerkingsverbanden.
* U kunt daadwerkelijk een bijdrage leveren aan herkenbare 
maatschappelijke vraagstukken.
* U ontvangt een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Waar heeft het Platform zich de afgelopen maanden 
mee beziggehouden?
* Versterking van de cliëntenparticipatie werk & inkomen.
* Integraal sociaal beleid inclusieve gemeente; iedereen moet 
mee kunnen doen, met name op het gebied van de toegankelijk-
heid, bejegening inwoners.
* Overleggen met de betreffende  wethouder en beleidsmede-
werkers Sociale Zaken.
* Bestaanszekerheid; Noodfonds, armoedebeleid en reële ar-
beidskansen, extra werkmakelaar, duaal leren en inburgering via 
werkervaring voor statushouders.
Tijdsinvestering
Het PSZD vergadert maandelijks op maandag van 15.00 tot rond 
17.00 uur. Daarnaast wordt er deelgenomen aan werkgroepen 
en vergt de totale tijdsinvestering inclusief voorbereiding maxi-
maal 8 uur per maand.
Belangstelling?
Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van het platform, de heer Bob Nauta. Zijn telefoon-
nummer is 06 489 36 745.

U bent van harte uitgenodigd! 
Vrijdag 11 oktober zijn wij aanwezig op het vrijwilligersevent 
in het Dongemond College, Kempstraat 15 te Made van 17.00 
- 19.00 uur, daar kunt u persoonlijk informatie verkrijgen over 
deelname aan het Platform.

IETS VOOR JOU?

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:
Chauffeur Wagenberg AutoMaatje

Woon je in Wagenberg? Vind 
je het leuk om auto te rijden 
en wil je ook nog graag andere 
mensen helpen?
Voor AutoMaatje zijn we op 
zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Je rijdt mensen die minder mo-
biel zijn veelal binnen gemeente 

Drimmelen of andere korte afstanden zodat zij activiteiten kun-
nen blijven doen (op visite, naar een activiteit, een boodschap 
doen, naar het ziekenhuis en dergelijke). De planning wordt ver-
zorgd door SWO en de kosten voor de ritten worden betaald.
Overblijfmedewerker 
Ben je goed met kinderen en heb je tussen de middag tijd over? 
Als overblijfmedewerker begeleid je kinderen bij de maaltijd en 
bij het spelen daarna, zodat dit gezellig, veilig en goed verloopt.
Consulent Mantelzorger
Wil je iets betekenen voor mantelzorgers? Als consulent heb je 
telefonische contacten met mantelzorgers, voor steun en om 
mee te denken. Je maakt deel uit van een team dat mantelzorg-
ers ondersteunt en activiteiten en projecten voor hen uitvoert.
Vrijwilligerswerk bij vluchtelingenwerk 
Wil je iets betekenen voor vluchtelingen die in Drimmelen 
komen wonen? Ze kunnen veel steun gebruiken bij het maken 
van een nieuwe start: bij vluchtelingenwerk kun je als vrijwilliger 
helpen bij maatschappelijke begeleiding, als budgetcoach of hel-
pen als administratief medewerker op kantoor.

WIN EEN  TV KOK IN DE KLAS BIJ 
RABOBANK AMERSTREEK!

Ze zijn er weer: de Smaaklessen. Smaak-
lessen is een lesprogramma over smaak, 
voeding en voedsel voor groep 1 t/m 8 
van het basisonderwijs. In dit unieke les-
programma staat het beleven van voedsel 
centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen 
en kijken: met al hun zintuigen verkennen 
leerlingen het dagelijkse eten. Rabobank 
mag zich met trots hoofdsponsor van dit 

lesprogramma noemen! Doet de school van jouw kind al mee? 
Er is voor de deelnemende basisscholen in de Amerstreek na-
melijk een gave prijs te winnen: een kookworkshop voor leer-
lingen verzorgd door TV kok Danny Jansen uit Geertruidenberg. 
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Danny is onder andere bekend van 24 Kitchen 
en zijn kookboek ‘Wokking lekker’.
Kans maken? 
Als deelnemende klas stuur je een mail naar 
communicatie.amerstreek@rabobank.nl o.v.v. 
winactie Smaaklessen en geef aan waarom jouw 
klas deze prijs moet winnen. De winnaar krijgt 
half oktober persoonlijk bericht.

WE HEBBEN EEN  VRAAG !
T.C.V. De Schraansers  

Hè!? Oktober èn dan al carnaval?
Nee joh, nog lang niet! Maar wij zijn alvast 
begonnen om er een mooi en nieuw sei-
zoen van te maken! Eind augustus hebben 
we onze eerste vergadering gehad en we 
staan al weer te springen om vol enthousi-
asme er wat van te gaan maken! 

Komend seizoen willen we meer en meer laten weten waar we 
mee bezig zijn en een vereniging zijn met veel meer betrokken 
Traaise mensen die hun steentje bij willen dragen aan carnaval. 
Of je nu wel of geen lid bent, wat ons betreft mogen er veel 
meer mensen aansluiten bij onze commissies en/of vereniging 
om te helpen met het mooie carnavalsfeest in  Traaie! 
Wat vragen we nu precies? We nodigen iedereen uit om aan te 
sluiten bij onze commissies. Je denkt en praat dan mee, geza-
menlijk bespreken we wat voor een bepaalde carnavalsactiviteit 
leuk is om te doen, mogelijk te veranderen of vooral zo te blij-
ven doen.
Het voordeel voor de Schraansers is dan dat we hulp krijgen bij 
de vele activiteiten én dat we nieuwe ideeën en inzichten krijgen 
voor het  Traais carnaval.  Voordeel voor de carnavalsfanaat is dat 
je mee kan denken/praten over het Traais carnaval, superleuk 
vrijwilligerswerk verricht en het Traais carnaval nog meer op de 
kaart zet! 
We zullen met een voorbeeld uitleggen wat we bedoelen. Stel je 
gaat aansluiten bij de commissie ‘Optocht’. Dan denk én praat je 
dus mee over alles wat met de optocht te maken heeft; je denkt 
mee over hoe we nieuwe optochtdeelnemers kunnen betrek-
ken of hoe we de optochtroute kunnen aanpassen. 
De Schraansers kennen verschillende commissies waar we on-
dersteuning kunnen gebruiken. We ontvangen nu al ondersteu-
ning bij Festivalaaf/11-11 Bal, Jeugd en we hebben een aantal 
mensen gevonden die ons ondersteunen bij het maken van de 
carnavalskrant! Deze commissies kunnen zeker nog extra hand-
jes gebruiken.
Daarnaast wachten de volgende commissies nog op 
hulp: 
Commissie Sauwelen; een fantastisch weekend, 2 weken 
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SPORT
voor carnaval, waar diverse sauwelaars en acts een geweldige 
avond/middag voorschotelen.
De Sponsorcommissie, om na te denken en in actie te ko-
men om voldoende financieel draagvlak te krijgen om carnaval 
te laten bestaan.
De commissie Optocht om alle optochten vlot door Traaie 
te laten lopen, van kinderoptocht en grote optocht tot de Lam-
pionnenoptocht! 
En tot slot de commissie PR en Website, waar we ook al 
wat ondersteuning ontvangen, maar zeker nog handjes kunnen 
gebruiken.
Heb je interesse om aan te sluiten bij 1 óf meerdere van deze 
commissies? Neem dan gerust met ons contact op via info@
schraansers.nl óf een berichtje via facebook. We gaan hierover 
graag in gesprek! 
11e vd 11e Bal / Festivalaaf 
Op zaterdag 10-11 trappen we het carnavalsseizoen af met 
een jeugd 11-11 én volwassen 11-11 én Festivalaaf! Samen met 
Nootdkreet,  Toedeloe en Uitgeteld wordt dit een onvergetelij-
ke avond! Zet zaterdag 10-11 alvast maar in de agenda, want dan 
vieren we 11-11Bal.  We zoeken nog mensen die niet kunnen 
zingen maar wel graag eens zouden willen zingen; Nootdkreet  
heeft ons verzekerd dat iedereen mee kan doen met een carna-
valsnummer; hulp en  gezelligheid is daarbij inbegrepen! 
Jeugdraad & grote raad 
Voor zowel de jeugdraad als de grote raad zoeken we leden, dus 
groot en klein, oud en jong mag zich aanmelden! 
Alle kinderen die wonen in Terheijden, uit de groepen 7 en 8 
van de basisscholen, mogen zich opgeven voor de jeugdraad. In-
schrijfformulieren zijn inmiddels uitgedeeld op de Terheijdense 
scholen, maar ook terug te vinden op onze website! Ook als 
je niet in Terheijden naar school gaat, maar wel in Terheijden 
woont, mag je je opgeven. Dit kan nog tot 12 oktober 2018. 
Voor de volwassen raad zijn geen inschrijfformulieren, maar dat 
betekent niet dat je je niet kunt aanmelden! De Schraansers zijn 
op zoek naar nieuwe leden.  Voel je je aangesproken, wacht dan 
niet op een telefoontje van ons, maar neem met ons 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.
Tot zover onze carnavals-update! Het wordt wat ons betreft 
een carnavalsseizoen om in te lijste, laat dat nou ook net ons 
motto zijn: Ge ben om in te lijste! en ja ge ben om in te lijste als 
ge aansluit bij onze vereniging, het liefst met stake en cape, maar 
als dat anders moet, kom maar door hoor!! 
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

NSGK  ZOEKT  VRIJWILLIGERS  IN 
TERHEIJDEN 
Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK (Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind) houdt van 12 t/m 17 
november 2018 haar landelijke collecte. 
Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om 
geld in te zamelen voor kinderen met een 

handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Terheijden. 
Al ruim 65 jaar steunt NSGK met de opbrengst van de collec-
te onder andere speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en 
kleinschalige woonvormen, zodat kinderen en jongeren met een 
handicap volwaardig kunnen leven. Helpt u mee? Het kost maar 
een paar uur van uw tijd.  Voor aanmelding of informatie kunt u 
contact opnemen met Esther Weda, cweda@kpnmail.nl. 
Zie ook www.nsgk.nl

SPORTVERENIGING  TERHEIJDEN

Vanaf het huidige voetbalseizoen, seizoen 
2018/2019, beschikt SV Terheijden over een 
vernieuwde sponsorcommissie. De spon-
sorcommissie bestaat uit Stephan van Gurp 
(voorzitter), Henk Hendrickx (penningmees-
ter), Max Lips (secretaris), Frank Hoogers, Ge-
orge van der Velden en Wouter van Hooydonk 
(allen bestuurslid).

Bij de sponsorcommissie staat het principe ‘Voor wat, hoort 
wat’ centraal. 
Het doel van de sponsorcommissie is om de binding met en 
waardering van de huidige sponsoren te vergroten en daarnaast 
een relatie op te gaan bouwen met nieuwe sponsoren. Dit zal 
gedaan worden door het aanbieden van zes verschillende pak-
ketten.
Via de website www.svterheijden.nl zal snel meer informatie 
komen over de mogelijkheden voor sponsors bij SV Terheijden. 
Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie ontvangen? 
Mail naar sponsorcommissie@svterheijden.nl

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

Voor de 9e keer organiseert biljartvereniging Touché in samen-
werking met De Gouden Leeuw in Terheijden het Traais Kam-
pioenschap Driebanden. De zaal van De Gouden Leeuw wordt 
weer omgetoverd tot een waar biljartwalhalla en er wordt ge-
speeld op 3 biljards. Wie wordt de opvolger van Merijn van Peer? 
Het evenement wordt gehouden in de weekenden van 4 - 5 - 6 
en 11 - 12 - 13 januari 2019. Deelname is mogelijk voor ie-
dereen vanaf 16 jaar tot een maximum van 64 personen en kost 
€10,-.  Aan degenen waarvan het emailadres bekend is zal een 
inschrijvingsformulier worden toegezonden. Voor andere c.q. 
nieuwe deelnemers: neem contact op met Peter Joris, telefoon 
06 42714570 of stuur een mail naar peterjoris@ziggo.nl. Tevens 
zijn inschrijfformulieren te verkrijgen tijdens onze clubavond bij 
De Gouden Leeuw op dinsdag vanaf 20.00 uur. De inschrijving is 
geldig als het bedrag van €10,- is betaald. Uiterste inschrijfdatum 
is 1 december 2018.  Voor de goede orde: wie eerst komt, wie 
eerst maalt. Dit jaar waren er enkele deelnemers die we moes-
ten teleurstellen ivm het motto VOL = VOL. Dus ben op tijd met 
inschrijven. Wij streven weer naar twee fantastische weekenden 
en zullen ons daar dan ook weer volledig voor inzetten. Vrien-
delijke groet namens biljartvereniging Touché.

UITNODIGING IJSCLUB

Hiermede nodigen wij alle leden van IJs-
club Terheijden gaarne uit tot het bijwo-
nen van de te houden jaarvergadering 
over het seizoen 2017 - 2018 welke zal 
worden gehouden op Vrijdag 26 okto-

ber in café De Harmonie, Markstraat 5 te Terheijden, tel. 076 
593 1207.  Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Op de jaarvergadering is ieder met een geldige lidmaatschaps-
kaart van het afgelopen seizoen 2017 - 2018 van harte welkom 
(en stemgerechtigd). 
Agenda jaarvergadering:
- Opening      
- Toevoegingen agendapunten    
- Jaarverslag algeheel     



 17

- Jaarverslag financieel     
- Verkiezingen: Aftredend en herkiesbaar zijn: Rom van den  
  Broek, Ton Weterings.  Aftredend en niet herkiesbaar: Frans  
   Damen. 
-  Vaststelling contributie + entreegelden seizoen 2018 - 2019
-  Voorstellen/ investeringen/ plannen
-  Vaststellen budgetraming
- Rondvraag.

POSTDUIVEN SEIZOEN 2018 TEN EINDE

Zaterdag 15 september waren er 
twee vluchten. Een natourvlucht 
(jonge en oude duiven) vanuit Mor-

lincourt (260 kilometer) en een jonge duiven klassieker vlucht 
vanuit Orleans. Op zaterdag 22 september was er nog één na-
tourvlucht vanuit Pont St. Max (300 kilometer). Met deze vlucht 
wordt het seizoen 2018 afgesloten en zijn de kampioenen weer 
bekend. De postduiven kunnen nu lekker gaan genieten van de 
rust en lekker hun veren verwisselen (ruien). Rond de jaarwis-
seling zullen de meeste postduiven dan weer gekoppeld worden 
om vervolgens voorbereid te worden op vliegseizoen 2019.
Op de natourvlucht vanuit Morlincourt bewijzen Paul Couwen-
berg en Willie-Jan van de Goorbergh nog maar eens dat ze aan 
een zeer mooi seizoen bezig zijn. Als ik de tel niet kwijt ben 
behalen ze op deze vlucht hun 17e overwinning in dit seizoen. 
Naast prijs 1 en 2 worden maar liefst 10 duiven in de top 12 
genoteerd; grote klasse van deze liefhebbers uit Breda.
Op de klassieker voor de jonge duiven vanuit Orleans is het 
brons voor Willem Eestermans, maar het goud en zilver is er 
voor Jack en Nienke van Dongen. In de Bergen worden met 
ongeveer 10 minuten voorsprong op nummer 3 hun 2 duivinnen 
geklokt. De kampioenen van de jonge duiven 2018 zijn na het 
vliegen van deze vlucht ook bekend. Zowel onaangewezen als 
aangewezen is Willem Eestermans de kampioen. De beste jonge 
duif is de 676 van Combinatie Van Dongen.
Zoals gezegd werd er op 22 september de allerlaatste vlucht 
van 2018 gevlogen. Op deze vlucht ging de overwinning naar 
Combinatie Van Dongen (de 10e keer dit jaar) vlak voor twee 
duiven van de Combinatie Vd Goorbergh-Couwenberg. Hier-
mee werden ook de kampioenschappen natour bekend. Alle 
kampioenschappen gaan op deze discipline naar Willie-Jan van 
de Goorbergh en Paul Couwenberg en sluiten hiermee een 
mooi seizoen in stijl af.
Aangezien nu alle vluchten achter de rug zijn,  is ook de generaal 
kampioen van PV Terheijden bekend.  Dit is net als vorig jaar de 
Combinatie Van Dongen. De beste duif van 2018 wordt de 332 
van Willie-Jan en Paul. Deze duif weet maar liefst 14 maal in de 
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ten tussen de wedstrijd 
van de Dames 1 en de 
Heren 1 met de heren 
mee warmlopen en de 
keepers testen door ze 
mee in te gooien voor 
ze aan de wedstrijd 
begonnen. Duidelijk te 
zien was dat de jeugd-
spelertjes al veel ge-
traind hebben, daar alle 
ballen die de kinderen 
gooiden het doel in gin-
gen, en er bij de heren  
af en toe een stop van 
de keeper tussen zat.
Doel van deze middag 
was ook om de ouders 
van de jeugdspelers ken-
nis te laten maken met de vereniging en het handbalspel zoals 
dat door volwassenen gespeeld wordt. Sommige ouders hadden 
niet echt een beeld van hoe het spelletje gespeeld wordt en wat 
de regels nu precies zijn. Na deze enerverende handbalmiddag 
zit het met de handbalkennis van het snelle en zeer dynamische 
handbalspel nu wel goed. 

De jeugdspelers moedigden vol enthousiasme alle teams van 
Mixed-up aan door luid te roepen en met hun beentjes tegen de 
tribune te rammelen. Helaas bij de damesteams geen overwin-
ning maar bij de heren was er wel een ruime overwinning.
Mee komen trainen om te kijken of handbal iets is voor uw zoon 
of dochter mag altijd.  De F-jeugd traint op maandag van 18.00- 
19.00 in de sporthal van Wagenberg. Alle andere leeftijden zijn 
natuurlijk ook van harte welkom.  Voor Informatie kunt u con-
tact opnemen met Ronald Lievens 06-28444800
Met sportieve groet, Ronald.

prijzen te spelen dit seizoen.
Hieronder de eerste 10 prijzen:
Morlincourt 15 september - 185 duiven in concours:
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Comb. Vd Goorbergh-Couwenberg, 3, 4 
Comb.  Van Dongen.
Orleans 15 september - 81 duiven in concours:
1, 2, 4, 6 Comb.  Van Dongen, 3, 10 Willem Eestermans, 5 Comb. 
Hanegraaf, 7, 8, 9 Cees Joosen.
Pont St. Max 22 september - 85 duiven in concours:
1, 7 Comb.  Van Dongen, 2, 3, 5, 6, 8, 10 Comb. Vd Goor-
bergh-Couwenberg, 4 Comb. Willemse-Dudok, 9 Cees Joosen.

HANDBAL IS COOL!

Afgelopen zondag was het een drukte van 
jewelste in sporthal Driedorp te Wagen-
berg. Handbalvereniging  Mixed-up 2000 
uit Terheijden en Wagenberg stelde name-
lijk haar deuren open voor iedereen die 

geïnteresseerd is in handbal. Dit met name om nog meer jeugd 
aan het handballen te krijgen. 
Op het programma deze middag stonden maar liefst 3 thuis 
wedstrijden: Dames 1 tegen Heerle, Heren 1 tegen Taxandria 
en Dames 2 tegen Dongen. Met tussen de wedstrijden door 
genoeg te doen voor de nieuwe F-jeugd.

Sinds begin dit jaar heeft de vereniging  weer een F-jeugdteam 
als ook enkele kaboutertjes welke het F-team versterken. Deze 
werden afgelopen zondag in het zonnetje gezet en ze moch-
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VELDTOERTOCHT  TERHEIJDEN

Zondag 4 november organi-
seert  Wielervereniging Ter-
heijden de jaarlijkse veldtoer-
tocht. Deze tocht zal u weder-

om op mooie plaatsen brengen via mooie paden in en rond ons 
dorp.

Het enige wat u nodig heeft is een fiets en een helm, de rest 
regelen wij: 
- Een goed aangegeven, volledige route, die leidt over paden 
waar u normaal gesproken niet snel zal komen. Er zijn nl. diverse 
bedrijven bereid gevonden, die hun terrein aanbieden om deel 
uit te maken van de route.
- Keuze voor verschillende afstanden, waarbij er bij iedere af-
stand halverwege een pauze is met versnaperingen.
- En natuurlijk onze vrijwilligers; er is een tal van vrijwilligers die 
voor uw veiligheid zorgen en voor een heerlijk gevulde soep na 
afloop. 

Goed om te weten: de veldtoertocht heeft voor elk wat wils. De 
diverse routes zijn geschikt voor jong en oud, goed geconditio-
neerd of wat minder...
Kortom, een mooie, sportieve èn gezellige invulling voor uw 
zondagochtend.
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De molen van Ter-
heijden was favoriet 
bij onze fotografen!

1. Ellen Suijkerbuijk
2. Marianne 
Vermeulen

3. Yermolai Cantineau
4. Chantal Huijbregts

Onderstaande foto is 
gemaakt door 

Gerard van Vugt.

1

43

2
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VAN  ALLES  WATPOLITIEK

LIJST HARRY BAKKER GAAT  VOOR 
HOLE-IN-ONE!
Gelijk raak is zowel de opening van het vernieuwde 
Raadhuisplein als het aankondigen van straatschoon-
maak

Raadhuisplein
Het tweede deel van het centrumplan Made is door onze wet-
houder Jan-Willem Stoop geopend. 

Ruim zeventig belangstellenden 
stonden klaar op het Raad-
huisplein om hem de afslag te 
zien doen. Een parcours van 
midgetgolf-holes was aange-
legd voor iedereen die een 
slag wilde slaan om de opening 
mee te vieren. Koffie met lek-
kers, een praatje, contacten 
leggen, bewondering en er- en 
herkenning. Op het totaal ge-
restaureerde plein kunnen nu 
ook evenementen plaatsvinden, 
bloemen/plantenbakken en 
verlichting zijn in aantocht. Op 

naar een volgende stap van het vernieuwen van centrum Made.
Straatschoonmaak
Vegen en borstelen, u kent het wel, regelmatig moet u in of 
om het huis alles schoonmaken. Ramen wassen, stofzuigen en 
misschien ook wel uw tuin onderhouden of uw stoep vegen. 
Ook de gemeente Drimmelen heeft veel schoonmaakwerk……. 
zoals bijvoorbeeld het vernieuwde Raadhuisplein en ook straten 
moeten geveegd en geborsteld worden. Het is dan wel verve-
lend als je pas gewassen auto in een straat staat die geveegd gaat 
worden of net geveegd is….. dan kun je weer opnieuw je auto 
wassen.
Aankondiging vegen
Lijst Harry Bakker werd door een aantal inwoners van onze 
gemeente er op gewezen dat het vegen van straten niet aan-
gekondigd wordt in wijken door middel van bijvoorbeeld een 
bord (zoals dat in buurgemeenten wel gebeurt). Inwoners geven 
aan dat ze graag bereid zijn hun auto even ergens anders te 
zetten als daardoor de straat makkelijker en sneller geveegd 
kan worden. Ook zouden inwoners graag hun pas gewassen 
auto tijdig in een andere straat willen zetten om te voorkomen 
dat de auto weer opnieuw gepoetst moet worden. We stelden 
over dit onderwerp vragen en zijn blij dat het college de (poets)
handschoen opneemt en ervoor gaat zorgen dat de voor het 
vegen verantwoordelijke aannemer berichten gaat plaatsen in 
de plaatselijke media en tijdig borden gaat plaatsen in de wijken/
buurten waar geveegd gaat worden. Zo kunt u uw pas gewassen 
auto tijdig veilig wegzetten.
Een mooi resultaat waarmee we met elkaar Drimmelen weer 
mooier maken!
Lijst Harry Bakker

OP  WEG NAAR EEN KLEINERE, 
STEMMIGE KERK

Op zondag 9 september waren veel mensen aanwezig bij de 
feestelijke onthulling van de wand in de Antonius Abtkerk door 
burgemeester Gert de Kok. Een wand die het kerkgebouw 
splitst in twee ruimten. De grote ruimte wordt bestemd voor 
activiteiten van sociaal-culturele aard onder de naam “de Abt”.
Bij de onthulling waren veel mensen ook nieuwsgierig naar de 
kleinere ruimte waarin straks de kerkelijke vieringen plaatsvin-
den. Maar in deze sacrale ruimte is de verbouwing nog volop aan 
de gang, zodat daar al een kijkje nemen eigenlijk niet mogelijk 
was.

Inmiddels is de vloer daar weer netjes betegeld, wordt er vol-
op aan de banken gewerkt, krijgt het altaar zijn definitieve plek, 
krijgt het koor een nieuwe plaats en krijgt een aantal beelden 
weer een plek in de nieuwe kerkruimte.  Bij de nieuwe ingang 
aan de kant van het notariskantoor komt een tochtsluis en 
wordt er gewerkt aan een veilige ingang; verlichting en geluid 
vragen ook de nodige aandacht.

Dan volgt nog een grote laatste klus en dat is de schoonmaak 
van dit deel van het kerkgebouw.
Maar als die grote schoonmaak achter de rug is, hopen wij u 
te verwelkomen in een kleinere, maar stemmige kerkruimte in 
onze meer dan 600-jarige  Antonius  Abtkerk.
Voor de kerkgangers is het in deze periode van verbouwing wel 
afzien: stof, puin, wisselende zitplaatsen, een storende geluidsin-
stallatie, draden op plaatsen waar je het niet verwacht en alles 
verloopt niet altijd even vlotjes. De laatste tijd kunnen we hele-
maal niet in de kerk terecht, maar vinden we gastvrij onderdak 
in ’t Witte Kerkje.
Wij hopen dat u begrip en geduld kunt opbrengen voor de si-
tuatie waarin we nu verkeren om onze kerk op orde te krijgen. 
Wij houden u verder op de hoogte.
Werkgroep Onderhoud Kerk, parochiebestuur en pastoraal 
team

    OP NAAR DE 



22

WERELDWINKELWEETJE
Tony’s Chocolonely limited editions.  Ze zijn er weer! 

Chocoholics opgelet, want we hebben 
weer een heerlijke primeur voor je. Ook 
dit jaar lanceert Tony’s Chocolonely drie 
heerlijke limited editions om je tanden in 

te zetten.  Wij kunnen niet kiezen wat onze favoriet is… Jij wel? 
We houden je niet langer in spanning. Dit zijn de drie nieuw-
ste limited edition Tony’s Chocolonely-repen (met goed nieuws 
voor karamel-lovers):                                                                            
Blond 28% Gekarameli-
seerde Pecan: voor het eerst 
zit er een blonde chocolade-
reep bij. Dat is een witte cho-
coladereep, maar dan met een 
tikkie puur. In deze reep zitten 
ook gekarameliseerde pecan-
noten verwerkt, mjam!   
Melk 32% Shortbread Karamel: Hier willen we graag onze 
tanden in zetten: knapperige shortbread en sticky karamel in 
romige melkchocolade.  Zeg daar maar eens nee tegen… 
Puur 51% Cacaokoekje Karamel: Voor de laatste limited 
edition heeft Tony’s cacaokoekjes laten maken met hun eigen 
cacaopoeder, en deze samen met stukjes karamel in een pure 
reep gestopt. Deze reep is gemaakt zonder dierlijke ingrediën-
ten, dus hij is hartstikke geschikt voor vegans. 
De oorspronkelijke belofte van het chocolademerk was “100 
procent slaafvrij”. In de loop van de jaren bleek het echter niet 
mogelijk te zijn om volledig slaafvrij te produceren, waarop de 
leus werd gewijzigd in “Op weg naar 100 procent slaafvrij”. Tony’s 
Chocolonely kan nog altijd niet aantonen dat hun hele reep 
100% slaafvrij is geproduceerd. Wel is hun cacaomassa sinds 
2013, en hun cacaoboter sinds 2016 volledig traceerbaar. Het 
bedrijf heeft ook aangegeven dat de tekst op hun wikkel ‘Op 
weg naar 100 % slaafvrij’ er pas af gaat wanneer alle wereldwijd 
geproduceerde chocolade slaafvrij is! 
Ik wil je attent maken op het feit, dat onze hennepthee volgen-
de maand in de aanbieding is, dit in verband met het 25-jarig 
bestaan van de Wereldwinkel in Made. Wil je meer weten? Kijk 
op de website www.Made.Wereldwinkels.nl of ga ons volgen op 
facebook en kijk op “Kijk op Drimmelen”.
Wereldwinkel  Made

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand oktober is gemaakt door 
Marianne Achterbergh

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Bs Zonzeel viert 50-jarig bestaan

Basisschool Zonzeel in Terheijden bestond onlangs 50 jaar en 
dat werd uitbundig gevierd. Op maandagochtend stond er mid-
den op het schoolplein een tijdmachine. De directeur ging er als 
eerste in en daarna volgden alle kinderen. Na de opening was 
het 4 dagen feest. Met teveel activiteiten om op te noemen en 
als afsluiting een heuse vossenjacht. 
Bijzondere hobby’s: verzamelaar religieuze kunst

Sommige mensen hebben bijzondere hobby’s. Zo verzamelt 
Herman de Beer op zijn zolder in Hooge Zwaluwe religieuze 
kunst. Loes van Zwieten ging er met onze cameraman Kees van 
der Maden op bezoek en zij vielen van de ene verwondering 
in de andere. Het is namelijk in de loop der jaren een enorme 
collectie geworden en Herman de Beer is ook nog eens een 
geweldig verteller over afzonderlijke items. Een aanrader om 
naar te kijken!
Gemeente Actueel oktober
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester 
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Ook 
schuift de communicatieadviseur van de gemeente,  Anneke van 
Omme, aan om ons te informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
Verloren winkeltjes in Terheijden – deel 2
Omroep Drimmelen gaat samen met u weer even terug naar 
het verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drim-
melen. In deze 2e aflevering praat Joost Pieterman verder met 
Josine van Bekhoven over de winkeltjes in Terheijden van vroe-
ger. Natuurlijk ook in deze afleveringen weer mooie historische 
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foto’s.
Traaierie  Terheijden
Op 9 september organiseerde Harmonie Terheijden weer de 
jaarlijkse Traaierie. Deze wordt jaarlijks gelijktijdig met de ker-
mis georganiseerd. Het was er weer gezellig druk in de straten 
en ook de cafés en terrasjes zaten vol. Ondernemers, verenigin-
gen en stichtingen presenteerden zich en in De Cour werd de 
muziek van de sixties weer tot leven gebracht. De muzikale noot 
ontbrak natuurlijk ook niet in de vorm van diverse kapellen. 
Kortom: ons bezoekje was de moeite waard.

Opruimactie schone Maas
Jaarlijks wordt in diverse gemeenten door meer dan 500 vrijwil-
ligers zwerfafval langs rivieren opgeruimd. We kijken nog even 
terug naar de opschoonacties langs de Maas op 10 maart. Op 
die dag werden door circa 100 ANWB leden in de Biesbosch 
de oevers opgeschoond. Johan van den Hout, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Brabant, en John van Oosterhout van ge-
meente Drimmelen gaven het startschot en wij waren er bij.  
Mooi om te zien hoe de jeugd en de wat oudere jeugd zich 
gezamenlijk inzetten voor een schone natuur zonder plastic en 
blik. Hopelijk doen er ook volgend jaar weer veel mensen mee.

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.

AARDGASVRIJ CENTRUM TERHEIJDEN
3,4 miljoen euro van het Rijk 

De gemeente Drimmelen krijgt een subsidie van het Rijk om 
het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Dat maakte 
minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 1 oktober bekend. Dit betekent dat de 
gemeente het initiatief kan ondersteunen van het Traais Energie 
Collectief (TEC). Afgelopen juni diende de gemeente de sub-
sidieaanvraag van 3,4 miljoen euro in bij het rijksprogramma 
‘Aardgasvrije wijken’. Van de 75 gemeenten die een verzoek 
hebben gedaan, is Drimmelen één van de 20 van wie deze geho-
noreerd is. Samen met Eindhoven en Tilburg is het daarmee de 
enige Brabantse gemeente.
Het plan van het TEC richt zich op het aardgasvrij maken van 
Terheijden in twee fasen. De 
subsidie maakt uitvoering van 
de eerste fase mogelijk: het met 
duurzame warmte voorzien 
van 334 huishoudens en gebou-
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pen. Voor de veiligheid is het echter 
van belang dat de rollator technisch 
in orde is. Daarom organiseert Thebe 
samen met partners op 11 oktober 
een rollatorkeuring en training, zo-
dat u weer veilig en goed kunt blijven 
voortbewegen.  De toegang is gratis. 
Inloopmiddag Terheijden: 11 oktober 
2018,  inloop tussen 13.30 en 15.30 

uur in De Cour, Markstraat 6.  Wilt u meer informatie over de 
rollatormiddag? Neem dan contact op met Elly Akkermans van 
Thebe wijkverpleging op tel. 06-46727205.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Wagenberg, Hofstad 1 (4845 EL) (W-2018-0446): Het bouwen 
van een bijgebouw.
Wagenberg, hoek Nieuwstraat/Vogelstraat (4845 CH) (W-2018-
0435): Het ontwikkelen van een zonnepanelenveld.
Terheijden, Dorpsplein 2 (4844 CM) (W-2018-0455): Kantoor 
verbouwen tot restaurant.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Haagwinde 39 (4844 HA) (W-2018-0391): Het kap-
pen van twee bomen in de achtertuin.
Vastgesteld beleidskader grootschalige zonnevelden
De gemeente heeft de visie Duurzaamheid 2040 vastgesteld. 
Daarin zijn onder andere ambities vastgelegd voor energie. Eén 
van de ambities is om optimaal in te zetten op de opwekking 
van duurzame energie. Om stappen te kunnen zetten richting 
een energieneutrale gemeente in 2040 heeft de gemeenteraad 
een beleidskader voor grootschalige zonnevelden vastgesteld. 
Onder strikte voorwaarden is de komende 3 jaar 150 hectare 
vrijgegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden.
Het beleidskader is in te zien op de gemeentelijke website op 
www.drimmelen.nl/beleidsregels
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. 
Kieboom van de afdeling Grondgebied op het telefoonnummer 
140162.
Ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 20c, Wagen-
berg”
Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen 
maakt bekend dat tot en met donderdag 15 november 2018 
voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 20c, 
Wagenberg” ter inzage ligt.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van 
een nieuwe woning.  
Iedereen kan t/m 15 november 2018 de stukken met betrek-
king tot het ontwerpbestemmingsplan inzien in de hal van het 
gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.1719.3bp18parallelwg20c-on01. Tot en met 15 no-
vember 2018 kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen 
naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmings-
plan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de 
gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar (de heer G.P.M. van Tiel), van maandag tot en 
met donderdag telefonisch te bereiken onder nummer 140162.
Voorontwerpbestemmingsplan “Kerkstraat ong.” in 
Wagenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmings-
plan “Kerkstraat ong.” in Wagenberg in procedure te brengen. 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om ten zuiden van 
Kerkstraat 58 een woongebouw met vier wooneenheden te re-
aliseren. 

wen in het centrum, zoals de kerken en het zwembad. Terheijden 
krijgt een nieuw warmtenet, waarbij het water wordt verwarmd 
met thermische energie uit de rivier de Mark en biomassa van 
eigen bodem. Gemeente en TEC combineren de aanleg van het 
warmtenet met een geplande herinrichting van de doorgaande 
route in Terheijden. Afsluiting van de weg is dan maar één keer 
nodig. 
‘Een mooie steun in de rug’
Wethouder Jürgen Vissers is blij met de toekenning: “Wij zijn 
ons bewust van het feit dat we de stap naar andere energiebron-
nen moeten maken. Dat het Rijk ons hierbij gaat helpen is een 
mooie steun in de rug”. Pim de Ridder van het TEC is ook ver-
heugd: “Na de toekenning van een voorlopige vergunning voor 
Windpark de Noord vorige week, opnieuw een opsteker voor 
ons initiatief. De puzzelstukken die nodig zijn om Terheijden 
energieneutraal te maken, met energie uit zon, wind en water, 
vallen steeds meer op hun plek. We zijn hard op weg om het 
eerste energieneutrale dorp van Brabant te worden”.
Het programma Aardgasvrije Wijken
Het ministerie van BZK heeft van 75 gemeenten een plan ont-
vangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije Wijken. 
Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro be-
schikbaar voor ongeveer 20 wijken. De proeftuinen zijn bedoeld 
om te leren hoe samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeige-
naren, woningcorporaties, netbeheerders, 
energieleveranciers en andere betrokken 
partijen een bestaande woonwijk succes-
vol aardgasvrij gemaakt kan worden.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Nationale Brandpreventieweken: 
Maak van je roze wolk geen rookwolk

Uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge 
ouders een grotere kans op een woning-
brand hebben dan gemiddeld. Tegelijker-

tijd lijkt deze groep zich minder bewust van dit risico. 
Dit verhoogde risico op een woningbrand komt bijvoorbeeld 
doordat zij vaker elektrische apparaten met een hoog brand-ri-
sico zoals een wasdroger gebruiken. Daarnaast is er in een druk 
gezin vaak minder tijd om na te denken over de risico’s op 
brand. Sinds 1 oktober staan de landelijke Brandpreventieweken 
dan ook in het teken van de oproep ‘Maak van je roze wolk geen 
rookwolk’. De brandweer gaat daadwerkelijk bij jonge ouders 
op kraambezoek om samen te werken aan de veiligheid van hun 
gezin. 
Met felicitaties en makkelijk toepasbare tips voor een brand-
veilige start voor jonge ouders stapt de brandweer met haar 
samenwerkingspartners door het hele land af op jonge ouders. 
Met de boodschap ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ hel-
pen zij jonge ouders op weg. 
Tips om brand te voorkomen:
• Neem voorzorgsmaatregelen. Maak apparatuur (bijvoorbeeld 
wasdrogers) stofvrij.
• Zorg dat u snel weet dat er brand is. Plaats (gekoppelde) rook-
melders die u óók bij gesloten deuren kunt horen.
• Weet hoe u een brand blust. En weet wanneer u brand niet 
moet blussen, maar direct moet vluchten.
• Bespreek wat u doet als er brand uitbreekt. Spreek af hoe u 
kunt vluchten en wie welk kind in veiligheid brengt.
Kijk voor meer informatie op www.brandpreventieweek.nl
Rollator inloopmiddag:  Veilig omgaan met een rollator
Een rollator is een handig hulpmiddel om beter te kunnen lo-
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KERKEN

DOE JE MEE?

Kerkje met extra collecte Wereldmissiedag.  Voorganger pas-
toor P. Schellens - Anthony Singers.
Maandag 22 okt. 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 tot 12.00 uur, tel. 076 
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 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.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 14 oktober 2018, 10.00 uur: ds. A. Heringa uit Breda. 
Diaconiecollecte: Amnesty Werkgroep Terheijden. Locatie: het 
Witte Kerkje.
Zondag 21 oktober 2018. Gezamenlijke dienst in de Protes-
tantse Kerk  in Lage Zwaluwe 10.00 uur: ds. E. Fockens. Met 
medewerking van de cantorij onder leiding van Leander Schoor-
mans. Viering Heilig Avondmaal.
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk Drimmelen. Koffiedrinken 
na de dienst.

PRIJSVRAAG

Het kan niemand zijn ontgaan: 
We zijn op weg naar het 1000ste 
nummer van Rondom de Toren!
Een van de manieren om dit te vieren is het verloten van een 
LCD TV (43PUS6703/12), die ter beschikking wordt gesteld 
door de Gebr. Van Dijk uit Made. 
Maar….. hier moet je wel wat voor doen! 
In deze editie van Rondom de Toren staat ook weer een woord-
zoeker, net als de vorige en de volgende keer.  Als je alle woor-
den hebt gevonden, blijven er letters over die samen een zin 
vormen. Elke keer vind je een stuk van die zin. 
Om mee te loten voor die prachtige televisie stuur je na de 
laatste woordzoeker de volledige oplossing naar liesbeth@
rondomdetoren.nl of je belt de oplossing door via 076 5932137.
Veel plezier èn veel succes!

Iedereen kan tot en met donderdag 15 november 2018 de stuk-
ken met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan in-
zien bij de servicebalie van  het gemeentehuis, Park 1 in Made 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.
3bp19Kerkstraatong-vo01).
Tijdens die termijn kunnen over het voorontwerpbestemmings-
plan schriftelijk op- en/of aanmerkingen worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, 
Postbus 19, 4920 AA Made. Uw reactie wordt betrokken in de 
procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Op uw 
ingediende reactie zal het college schriftelijk reageren.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Hiervoor 

werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u 
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen.  
Denkt u nog aan de vrijwilligersmarkt op 11 oktober 
van 17.00 tot 19.00 uur in het Dongemond College, 
Kempsstraat 15, 4921 TB Made.

GEMEENTESECRETARIS COR SMITS 
VERLAAT GEMEENTE DRIMMELEN

Cor Smits, gemeentesecretaris 
en hoofd van de organisatie, 
verlaat de gemeente Drimme-
len per 1 januari 2019, maar 
vanwege vakantiedagen al per 1 
december 2018. Hij wordt ge-
meentesecretaris en directeur 
bij de gemeente Etten-Leur. 
Cor heeft ruim 10 jaar bij de 
gemeente Drimmelen gewerkt. 
In deze periode heeft hij ge-

werkt aan een open organisatie met meer verbinding met de 
politiek en de samenleving. Daarnaast heeft hij zijn kwaliteiten 
ingezet als strategisch adviseur bij de verkoop van de havens in 
Drimmelen.  
Burgemeester Gert de Kok roemt Cor Smits vanwege zijn laag-
drempelige karakter. “Hij draagt hiermee bij aan de goede sfeer 
in het gemeentehuis. Hij heeft ook een goede politieke antenne 
en staat open voor vernieuwing. En hij heeft achter de schermen 
een belangrijke rol gespeeld bij de verkoop van de havens. Ik 
vind het jammer dat hij gaat, maar we gunnen het hem allemaal.“  
De gemeente Drimmelen gaat een procedure voor opvolging 
opstarten.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 13 okt. GEEN VIERING BIJ ONS IN DE KERK.
Zondag 14 okt. 9.30 uur: Parochiële eucharistieviering in de 
Gummaruskerk in Wagenberg.
Maandag 15 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Zaterdag 20 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in het Witte 
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PRIJSVRAAG, deel 2 
T K T I J G E R G A Z E L L E

M R S D A L A O K P A A R D N

R O E C L E G U A A N M U Ï I 

U K Z H H N O P E L E E U W N

W O T I I I E K R A L G Z I D

R D N M K G L G L E N I E E S

O I A P A N N D F I E E R I L 

O L F A E A R F P K B B Y O T 

F C I N L R U O V A I E S H G

A H L S E B O K O L D K L J R

M E O E R E I T S H I W K L I 

E E V E R Z W I J N S N O E E

O T T O O P D N E Z I U D L R

P A A H C S N R O O H K E E F 

W H O N D D R A A P L J I N R
 
BOK    CHEETAH   CHIMPANSEE 
DUIZENDPOOT  EEKHOORN   EVERZWIJN 
EZEL    FLAMINGO   GAZELLE 
GEIT    GORILLA   HERT 
HOND    HYENA   IJSBEER 
KIKKER   KOALA    KOE 
KROKODIL   LEEUW   LEGUAAN 
LIBELLE   MUIS    NEUSHOORN 
NIJLPAARD   OLIFANT   OORWURM 
PAARD   PAPEGAAI   PINGUÏN 
POEMA   SCHAAP   SCHILDPAD 
SLANG   STIER    TIJGER 
VLINDER   WATERBUFFEL  WOLF 
ZEBRA 
 

Oplossing: __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ 
 

PRIJSPUZZEL deel 2

 

Uw post it gratis 
in Rondom de 

Toren? 

Mail 
liesbeth@rondom

detoren.nl 
  

 

 

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

De volgende keer is het zover: 
de 1000e Rondom de Toren!!!

Natuurlijk gaan we hier iets speciaals van maken! 
Wij zouden het erg leuk vinden als in dat bijzondere 
nummer ook berichtjes komen van lezers, bedrijven, 
verenigingen, politieke partijen, kortom: van iedereen 

die Rondom de  Toren een warm hart toedraagt! 
 Je mag je bijdrage uiterlijk 17 oktober sturen naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl. 
We hopen dat er veel mail binnenkomt!



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: elke woensdag/Grijs: 14-11-2018
                     Wagenberg         Groen: elke vrijdag/Grijs: 16-11-2018
Ophalen oud papier  13-10-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 17-10-2018     
     Wagenberg: 19-10-2018

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

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 17-10-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 17-10-18 (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


