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DONATEURSACTIE
Zoals u zo langzamerhand gewend
bent doen wij in deze tijd weer een
beroep op uw vrijgevigheid. Bij deze
editie van Rondom de Toren vindt u
onze jaarlijkse envelop met het verzoek een bedrag te doneren. U kunt
er verzekerd van zijn dat wij uw donatie besteden aan het verfraaien en blijven uitgeven van Rondom de Toren. Dat u het blad
een warm hart toedraagt hebben wij weer gemerkt aan de vele
reacties op de 1000ste uitgave.
Mocht u geen envelop ontvangen: u kunt uw donatie overmaken
op bankrekening NL50RABO 0150 6933 11 ten name van
stichting Rondom de Toren. Wij hopen dat u gul geeft.
Met vriendelijke groet,
Peter van den Broek, penningmeester.

TERUGBLIK
GE BEN OM IN TE LIJSTE!

GEZONDHEID
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2018-2019
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
In een bomvol café vond zaterdag 10 november
de aftrap van carnaval plaats. Dat wordt er ‘een
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 534 024
om in te lijste’ met een jeugdraad van 21 kids,
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
een nieuwe Schraansersvlag en een vertrouwBloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
de en doorgewinterde enthousiaste Prins Pier				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
re II! Dat Traaie er klaar voor is bleek wel uit
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
de vele deelnemers aan Festivalaaf, de vele aanwezige carnaval				
ma. en do. 9 - 10 u
liefhebbers en de fantastische uitbundige sfeer deze avond!
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Jeugdraad
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
				
na contact apotheek Made
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
				www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 12 u
contact			sociaalraadslieden@		
				surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
				Raadhuisstraat 2c
SWO				
0162 - 451 894
Maar liefst 21 kinderen (!) maken dit jaar deel uit van de
POLITIE
jeugdraad! Prins Lars II (de tweede) als jeugdprins gaat gegaranAlgemeen nummer		
112
deerd lange polonaises lopen. Er sluiten een hele raad van 11,
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
2 pages en 2 narren, een veldwachter, adjudant én 3 jeugdbe				www.politie.nl
stuursleden achter hem aan. Een hele grote gezellige jeugdraad
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
(begeleid door Elles en Eefje) waar we vast nog veel van gaan
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
horen!
				www.drimmelen.nl
Festivalaaf
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
Festivalaaf, georganiseerd door Nootdkreet en gepresenteerd
				gemeente@drimmelen.nl
door Frank en Ewald, leverde een spannende en muzikale strijd
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
op. Maar liefst 8 deelnemers durfden het aan om voor het puopeningstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
bliek en de strenge (doch rechtvaardige) jury hun carnavalsOphalen afval
Terheijden
groen: 28/11, grijs: 05/12
nummer ten gehore te brengen. Zowel de jury als het publiek
Wagenberg
groen: 30/11, grijs: 07/12
schroomde niet om mee te zingen (of lallen) en duidelijk te laten
Ophalen oud papier		
08/12
weten wat zij van de verschillende nummers (en deelnemers)
Ophalen plastic
Terheijden 28/11 Wagenberg 30/11
vonden! Het B-Team, Vurnekeer, Hans, Jeugdraad, The Ameezing
OVERIGE
Blond and Bold, Remco, de Kroegtijgers en het V-team haalden
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
alles uit de kast om er een meer dan top Festivalaaf van te
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maken. Wij hopen alleen maar dat we deze nummers nog vaker
gaan horen! Zeker is dat de dames van het V-Team, met hun
meezinger over Rosé-bier, vaker te horen zullen zijn; zij wonnen
Festivalaaf en stemden in om Traaie te gaan vertegenwoordigen
bij Baronie-TV. Proost!
Prinsonthulling
Rond de klok van 22.00 uur was
het de beurt aan CV Toedeloe
om op wederom spectaculaire
wijze de Prins te onthullen. In
een volle zaal lieten zij het aan
het publiek om te bepalen welke
‘schaduw’ de beste antwoorden
gaf op 11 ludieke carnavalsvragen! Met een grote knal sprong
hij uit zijn eigen schaduw zo de
zaal in: Prins Pierre II! Hij mag dit
jaar voor de 9e keer op rij alweer
vooropgaan in de leut. En dat
doet hij niet alleen, samen met
Co de Veldwachter, zijn Raad, de
Wijzen, de Vrouwkes en Hofkapel Kiele Kiele gaat hij er een feest van maken wat om in te
lijste zal zijn!

Vlag
Beide prinsen, zowel Lars II als Pierre II, presenteerden naast het
embleem vol trots de nieuwe Schraansersvlag. Een lang gekoesterde wens van velen is dan eindelijk een feit: een speciale vlag
om de gevel, het raam, muur of jezelf, te sieren in aanloop naar
carnaval én met carnaval! Voor slechts €15,- is deze te koop tijdens evenementen georganiseerd door De Schraansers. Daarnaast is de vlag ook te verkrijgen bij Drogisterij Relinde Fijnaut.
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zijn in het bijzonder Nootdkreet voor Festivalaaf, Uitgeteld voor presentatie, Toedeloe voor onthulling, alle deelnemers Festivalaaf en zeker
alle aanwezigen! Het was een
topavond……eentje om in
te lijste!

Dank
Speciale dank aan iedereen die op wat
voor manier dan ook
mee geholpen heeft
om deze avond tot een
succes te maken! Dat

ST. DORPSRAAD WAGENBERG

Verslag van de vergadering van 7 november
Woensdag 7 november jl. was de St.
Dorpsraad Wagenberg weer in vergadering bijeen. Omdat een aantal leden
en gasten zich om verschillende redenen moest afmelden konden niet alle
agendapunten worden besproken.
Dat wil niet zeggen dat we niets te bespreken hadden.
Mededelingen:
Hoewel de wijkagent aangegeven had aanwezig te zijn om kennis
met ons te maken, moesten we hem toch missen.
Uitgaande stukken
Er is een mail uitgegaan i.v.m. nog af te wikkelen zaken rondom
het V.d. Elsenplein. Het betreft het aanbrengen van oprijbanden
voor de friet- en de viswagen alsmede het aanbrengen van een
bord waarop aangegeven wanneer in betreffend parkeervak niet
geparkeerd mag worden.
Tevens is gemeld dat de hazelaars voor de basisschool er wel
erg slecht bij staan. Uit het antwoord blijkt dat het hier dode
bomen betreft.
N.a.v. de notulen
Momenteel vinden op verschillende plaatsen herbestratingen
c.q. reparatiewerkzaamheden plaats aan de voetpaden in de
Dorpsstraat en Brouwerijstraat. Uitvoering daarvan laat te wensen over. Het zou beter zijn de voetpaden in zijn geheel te herbestraten. We zullen een schrijven hieromtrent doen uitgaan
naar de gemeente.
Duurzaam Drimmelen
Inmiddels is een viertal inwoners bereid gevonden deel te gaan
uitmaken van een verkennende werkgroep. De betreffende personen zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een
eerste oriëntatie.
Verkeersvraagstukken
Er heeft nog geen nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden m.b.t.
de Brouwerijstraat. Het resultaat van de tellingen die momenteel gehouden worden, wordt even afgewacht.
Wel zal navraag gedaan worden naar de stand van zaken m.b.t.
het plaatsen van een tweede (verrijdbaar) Matrixbord en het
aanbrengen van “30km” op het wegdek ter hoogte van de Thijssenweg.
Inloopavond Verlengde Elsakker
Deze inloopavond vond plaats op 24 september jl. De avond
werd zeer drukbezocht. Resultaten zijn nog niet bekend.
Er is een nieuw idee c.q. plan ingebracht m.b.t. de ontsluiting van
het plan Verlengde Elsakker. Wij kunnen ons in het plan vinden.
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Wij zullen ons standpunt in deze bekend
maken bij de projectontwikkelaar en de
gemeente.
Jaarvergadering – 10-jarig bestaan.
Januari 2019 bestaat de St. Dorpsraad
Wagenberg officieel 10 jaar. Wij willen
daar tijdens een feestelijke bijeenkomst
met een aangepast programma bij stil
staan. Gezien de voorbereidingen hebben
we de jaarvergadering verplaatst van 6
februari 2019 naar 24 april 2019.
Rondvraag
In 2019 stopt de huidige beheerster van
Plexat. De gemeente zal op zoek gaan
naar een nieuwe beheerder. Dit proces
zal in maart starten.
Ook bij Johan en Caroline komt een AED
te hangen. Deze wordt geschonken door
buurtvereniging De Straat vanwege hun
jubileum.
Het aanpassen van de Parallelweg tot
fietsstraat staat voor 2019 op de rol.
Onze volgende vergadering zal worden
gehouden op woensdag 23 januari 2019.

RABOBANK AMERSTREEK:
OPTIMALE BEELD- EN
GELUIDSKWALITEIT
BIJ SPRAAKVERMAAK
Zondag 11 november
jl. kreeg voorzitter
Wim Smetsers uit
handen van Johan Halters (foto Tien Mureau) een cheque van
€ 1588,-. Dit prachtige bedrag werd al
eerder door Rabobank Amerstreek aan
Spraakvermaak toegekend, de officiële overhandiging was bij de
start van de 70e editie. Met deze bijdrage
uit het Stroomversnellingsfonds van de
bank hebben we een zgn. ‘switcher’ aangeschaft. We zijn blij met deze donatie,
want daardoor konden we de finale stap
zetten naar een volledig digitaal systeem.
Met als resultaat een veel betere beelden geluidskwaliteit. Beoordeel op zondag

9 december a.s. zelf de beeld- en geluidskwaliteit in editie nr. 71. Die middag ontvangen we o.a. Gianni Romme, voormalig
olympisch én wereldkampioen schaatsen,
Alexander Rinnooy Kan, lid van de Eerste
Kamer voor D66, wethouder Jan Willem
Stoop en Cees Kwaaitaal, directeur van
BredaBouw.
Zondag 9 december: Spraakvermaak aflevering 71, café Ons Thuis, Bredaseweg 20,
Terheijden, aanvang 14.30 uur.
Zie ook www.spraakvermaak.nl

POLITIEK
DORPSPLEIN TERHEIJDEN
IN STAPJES AUTOVRIJ
Op
initiatief
van
VVD-raadslid
Petra
Kimmel is in de afgelopen raadsvergadering
de motie ‘Dorpsplein
autovrij’ aangenomen
samen met Groen
Drimmelen, Lijst Harry Bakker, PvdA en
Gemeentebelangen. Hierdoor worden de
eerste stappen gezet om het Dorpsplein
in Terheijden vrij te maken van auto’s.
Zo kunnen de inwoners van Terheijden
en bezoekers echt gaan genieten van het
centrale punt van het dorp. Belangrijk in
het plan is dat er genoeg parkeergelegenheid overblijft in de omgeving. Inwoners
van Terheijden krijgen zo een mooier
centrum en kunnen toch in de buurt blijven parkeren!

Het dorsplein vol auto’s is vele Terheijdenaren al jaren een doorn in het oog.
Niet alleen ontnemen de vele auto’s het
zicht op een van de oudste plekjes van
het dorp, ze zorgen er ook voor dat het
centrum van Terheijden niet als echt
centrumplein ingericht kan worden. Dit
is jammer, juist omdat het Dorpsplein als
middelpunt van het dorp een ontmoetingsplek voor heel Terheijden kan worden. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen maakte VVD-raadslid Petra Kimmel
uit Terheijden zich dan ook hard voor een
autovrij Dorpsplein.
Petra Kimmel: “Hoe leuk is het als het
Dorpsplein echt het visitekaartje van Terheijden kan worden. Waar genoeg bank-

jes staan zodat mensen, bijvoorbeeld van
het woonzorgcentrum, elkaar kunnen
ontmoeten. Of dat mensen gezellig een
terrasje kunnen pakken met uitzicht op
de twee monumentale kerken.
Terheijden verdient een mooi centrum.
Een autovrij Dorpsplein is hier een goede
stap naartoe!’
VVD Drimmelen is zich ervan bewust dat
de bereikbaarheid van het woonzorgcentrum en de winkels in Terheijden voorop
staat. Het Dorpsplein wordt dan ook niet
in één keer autovrij, dit zal de komende
jaren in stapjes gebeuren. Zo kunnen we
een goede plek zoeken voor de hulpdiensten en bezoekers van zorgcentrum
Antonius Abt. Daarnaast moeten mensen
natuurlijk ook kunnen parkeren om bij
onze Terheijdense topondernemers inkopen te kunnen doen. Tijdens de uitvoering van dit plan zal er dan ook gelet worden op voldoende parkeergelegenheid in
de omgeving van het Dorpsplein.
Zo krijgt Terheijden een mooi en bereikbaar centrum!

COMBINATIE ALGEMEEN
BELANG: HELAAS TOCH
GEEN ONSJE MINDER
Donderdag 8 november is de begroting
2019 behandeld met
een tekort van € 1.5 miljoen.
Beloofd was om met voorstellen te komen om dit tekort te verminderen.
Niets bleek minder waar. De begroting
gaf geen oplossingen. Het college, vertegenwoordigd door de politieke partijen
Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen, streeft er nu naar om halverwege
2019 ons te laten kiezen wat te doen.
De CAB vindt dat uitermate teleurstellend, want van uitstel komt afstel en de
rode cijfers zullen hierdoor alleen maar
roder worden. Tussen de regels door is in
de begroting al te lezen dat tal van zaken
op ons af gaan komen waar financieel op
dit moment helemaal nog geen rekening
mee is gehouden. Maar die dus wel flink
geld gaan kosten.
Geld wat we met zijn allen op moeten
gaan hoesten, dit terwijl de lasten voor
u als inwoner al flink stijgen t.o.v. vorig
jaar. Alleen al de afvalstoffenheffing stijgt
met maar liefst 22,04%. Daarvoor is nu
opnieuw een sinterklaasactie uit de hoge
hoed van Lijst Harry Bakker getoverd en
wordt er € 250.000,- uit de kas gegrepen
om voor u als inwoner de kosten minder te laten stijgen. Om gezichtsverlies
te beperken, vinden wij. Want nog niet
zo lang geleden werd het van de daken
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geschreeuwd toen u € 54,- gestort kreeg
op uw rekening. Dan kunnen ze het niet
maken om het nu alweer terug te vragen!
De coalitie heeft reeds € 2 miljoen aan eigen wensen ingeboekt. Hun verlanglijstje
is veiliggesteld. Met “één onsje minder”
nemen de coalitiepartijen LHB, VVD en
Groen Drimmelen blijkbaar geen genoegen en dat we daardoor € 1,5 miljoen in
het rood staan is hun keuze.
Want wethouder Bakker schermde met
allerlei zaken zoals het complexe karakter en samenhang in een begroting, we
hebben geld zat en het mag volgens de
regels van de provincie. Kan allemaal wel
zo zijn, maar het begrotingstekort wordt
hier niet mee opgelost. En u wordt er
uiteindelijk wel mee opgezadeld! Via bijvoorbeeld hogere belastingen, uitstel van
onderhoud aan wegen, voet- en fietspaden, hogere eigen zorgbijdragen enzovoorts.
Namens de Combinatie Algemeen Belang,
Sarien Hoevenaar

WIJZIGINGSVOORSTEL
PVDA DRIMMELEN
AANGENOMEN

Meer budget verkeersveiligheid
PvdA Drimmelen heeft tijdens
de begrotingsvergadering ervoor gezorgd
dat het budget
voor verkeersveiligheid verhoogd wordt. Daarbij heeft het college
de opdracht gekregen dit samen met inwoners te bekijken.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
vroeg PvdA Drimmelen met een rood
versierde fiets al aandacht voor verkeersveiligheid binnen onze gemeente Drimmelen. Onze inspanningen hebben tijdens
de begrotingsvergadering geresulteerd in
het verhogen van het budget voor verkeersaanpassingen bij onveilige situaties.
Inmiddels is de fiets van PvdA Drimmelen verdwenen uit het straatbeeld in de
gemeente Drimmelen, maar dat betekent

niet dat PvdA Drimmelen is stil blijven
zitten. Veel inwoners hebben ons benaderd met meldingen en klachten over
verkeersonveilige situaties.
Meer budget voor verkeersveiligheid
Met het verhogen van het budget voor
verkeersaanpassingen bij onveilige situaties, jaarlijks € 60.000,- (!) kan de gemeente meer klachten en meldingen
aanpakken. Daarbij heeft het college de
opdracht gekregen dit samen met inwoners te bekijken. U als inwoner van de gemeente Drimmelen bent immers de gebruiker van de wegen, fietspaden en trottoirs. Via het meldpunt van de gemeente
Drimmelen kunt u melding maken van
een verkeersonveilige situatie of neem
contact op met PvdA Drimmelen en doe
en denk met ons mee, want samen maken
we onze dorpen veiliger.

Wilt u ook uw straat of buurt veiliger maken?
Neem dan contact op met de leden van
PvdA Drimmelen of app/bel met tel. nr.
06-52398120, e-mail pvdadrimmelen@
ziggo.nl. Ook kunt u gewoon langskomen bij een fractievergadering van PvdA
Drimmelen. PvdA Drimmelen vergadert
iedere maandagavond om 20.00 uur in
het gemeentehuis in Made.
PvdA Drimmelen: Aandacht voor elkaar

LIJST HARRY BAKKER EN
DE BEGROTING 2019

De begroting 2019 is de eerste stap in
de uitwerking van het dit jaar gesloten
coalitieakkoord 2018-2022: “Een mooi
en gezond Drimmelen maken we SAMEN!” De Lijst Harry Bakker wil zo
goed mogelijk zorgen voor de inwoners,
de openbare ruimte schoon en veilig
houden en de lasten voor de inwoners
aanvaardbaar houden.
Tekort in 2019, daarna sluitend
De begroting van 2019 laat een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro. Dit
komt door:
- Stijgende pensioenpremies,
- Stijgende salarissen,
- Een forse tegenvaller in de bijdrage van

het Rijk,
- Onvoorziene extra uitgaven voor jeugdzorg.
Gelukkig is de gemeente Drimmelen financieel gezond en kan dit vanuit de reserve opgevangen worden. In 2019 komt
het college met voorstellen bij de Raad
om het tekort zoveel mogelijk teniet te
doen.
In het kader van geluk wil ik nog 3 onderwerpen benoemen!
1. Lijst Harry Bakker wil openbare
toiletten in dorpshart Made
Eén op de 4 Nederlanders blijft regelmatig thuis uit angst geen openbaar toilet te
kunnen vinden. Daarom wil de Lijst Harry
Bakker zich inzetten om gehoor te geven
aan de oproep van o.a. De Maag Lever
Darm Stichting (MLDS) en Continentie
Stichting om in het nieuw in te richten
dorpshart Made openbare toiletten te
plaatsen.
2. Lijst Harry Bakker wil inzet van
Plasticzuigers Seabin
De Lijst Harry Bakker heeft al eerder
aandacht gevraagd voor het plaatsen van
een plasticzuiger Seabin in alle havens,
zodat wij als gemeente ons steentje bij
kunnen dragen om de plastic soep te verminderen.
3. Lijst Harry Bakker wil een centrale bouwruimte carnaval gemeente
Drimmelen
In de achter ons liggende periode is een
commissie bestaande uit initiatiefnemers
van het Drimmelense carnaval en vertegenwoordigers van Lijst Harry Bakker en
de VVD druk bezig geweest om de mogelijkheden voor een centrale bouwruimte carnaval gemeente Drimmelen te bekijken. Het resultaat is dat er een stichting
wordt opgericht. Deze stichting wordt
gesteund door alle overkoepelende verenigingen/stichtingen van de gemeente
Drimmelen en 10 wagenbouw verenigingen. Vanuit politieke zijde is een Amendement op de begroting 2019 aangenomen
zodat er een werkbudget beschikbaar is
om de mogelijkheid te hebben om daadwerkelijk een centrale bouwruimte te
realiseren.
Ton de Bok, raadslid Lijst Harry Bakker

“Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!”
Moet kunnen!
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Bedankt voor de
mooie foto’s!
Tiny van Gool,
Frans Snoeren,
Esther van
Harmelen,
Gerard van Vugt

SINTERKLAAS IN WAGENBERG EN TERHEIJDEN
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kind (dit is voor een cadeau, chips, snoep
en limonade). Je kunt inschrijven t/m 23
november. Breng je vader en moeder,
broers en zussen, opa en oma mee. En
jullie weten het kinderen: Sinterklaas is
gek op tekeningen, kleurplaten en zelfgemaakte bouwsels en plakwerkjes.
Tot zondag 25 november in café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, 4844 CE
Terheijden. Tel. nr. 076-5932211.

EN TOEN GEBEURDE..
OUD-NOVEMBER NIEUWS
Deel 2
Eind 1861 was het zover: er ging ook op
Wagenberg onderwijs komen voor meisjes. Op 21 november 1861 arriveerden drie zusters en die begonnen met
“de christelijke lering en onderwijs in
handwerken”. Er bestond nog geen leerplicht, maar een Gemeentelijke Openbare
School was er al wel. Dat was een klein
dorpsschooltje met slechts één lokaal op
de hoek van de Kerkstraat en de Parallelweg (zie foto). In Terheijden stond ook
een Openbare School en daar kwam de
zusterschool in 1884.

De zusterschool en de woning voor de
zusters, het klooster, stonden toen op
het plein Onder de Toren. In november
1936 werd het 75 jaar bestaan van het
klooster met de meisjesschool gevierd.
En dat was in de krant van toen te lezen.

had gemaakt. Eind 19e eeuw had de rijtuigenverhuurder Koremans in Terheijden
een “wagendienst” naar Breda.
Omstreeks 1900 kwam de “omnibus”,
een oud model postkoets, met comfortabeler vervoer. Koetsier Antoon Anthonissen en later kastelein (in ‘Wit Huis’ en
in -nu- ‘Ons Thuis’) heeft er zijn bijnaam
Toontje ‘de bus’ aan over gehouden.
Vanaf november 1906 reed “stalhouder” Bastiaansen uit Princenhage tweemaal per dag een omnibusdienst van Wagenberg naar Breda.

Op vrijdag 23 november organiseren
wij weer een bingo in ons clubhuis aan
de Kerkstraat 11 in Wagenberg, aanvang
20.00 uur.

VRIJDAG
23 november

BINGO

In de krant van 13 november 1911
werd bekendgemaakt dat Wagenbergenaar Toon van Alphen met een omnibus
ging rijden. Op de foto staat zijn omnibus
op Wagenberg voor de halte bij ‘Logement De Roskam’ van genoemde Van Alphen aan de Dorpsstraat/hoek Kerkstraat
(nu de bushalte).
Johan van der Made

UITGAAN

Maar 9 jaar later, tijdens de bevrijdingsweek eind oktober/begin november 1944,
werd het klooster zwaar beschadigd.
Links van Plexat is een nieuw klooster
gebouwd, dat nu het Thomashuis is.
Het openbaar vervoer bestaat al vrij lang.
Voordat de weg naar Breda, nu Bredaseweg en Nieuwe Bredasebaan, rond 1820
nieuw werd aangelegd, voer dagelijks de
trekschuit naar en van Breda. Vanwege
de nieuw aangelegde straatweg gingen de
meeste mensen voortaan te voet naar de
stad. Meerijden kon met de voerman, die
enkele zitplaatsen op zijn voermanswagen

BINGO VCW

SINTERKLAAS BEZOEKT
CAFE DE ZEVENDE HEMEL
Het is weer zover:
Sinterklaas bezoekt
ook dit jaar weer
café De Zevende
Hemel. Vorig jaar heeft Sinterklaas al toegezegd zeker terug te komen. Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten worden zondagmiddag 25 november tussen 14.15 uur
en 14.30 uur verwacht bij café De Zevende Hemel en het zal net als eerdere jaren
weer een spectaculaire aankomst zijn!
De middag is voor kinderen t/m 12 jaar
en het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per

AANVANG: 20.00 UUR
IN DE KANTINE VAN

VCW
HOOFDPRIJS BINGO:
Alle ingrediënten voor een
heerlijk kerstdiner
(EN VELE ANDERE MOOIE PRIJZEN)

Kom je er samen met je ouders, broer/
zus, opa en oma weer een gezellige avond
van maken? De avond is toegankelijk voor
zowel leden als niet-leden.
De opbrengst van de bingo is bestemd
voor activiteiten van de Engelandcommissie.
Tot 23 november!

POPPENTHEATER
‘APPEL MOES’
Storm op zee!

Deze spannende, komische en muzikale
voorstelling nog niet gezien?
Zaterdagochtend 24 november om
10.30 uur is er nog een kans om te komen! Alle kinderen van 4-8 jaar zijn van
harte welkom in de hobbyschuur van
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landgoed
Munnickenheide,
Munnikenhof 20 in Terheijden.
Geef je wel even op per mail
(appelmoespoppen@outlook.
com), want de ruimte is knus
en gezellig, maar wel klein.
Je hoort dan of er nog plek is
en wat het kost.
Graag tot ziens!
Renee Jager

PUUR WIT PRESENTEERT: NATHAN BELL

Na twee seizoenen is het eindelijk gelukt om Nathan Bell te laten optreden bij Puur Wit. Niet zoals gebruikelijk op donderdag,
maar op dinsdag 27 november 2018 in het Witte Kerkje in
Terheijden. Nathan Bell is een geweldige singer-songwriter uit
Signal Mountain, Tennessee, die met zijn liedjes binnen enkele minuten weet te overdonderen door hun onbeschrijfelijke
schoonheid. Zijn ogenschijnlijk eenvoudige liedjes zijn zo doeltreffend goed geschreven dat ze je raken tot op het bot, niet
alleen door de tekst maar ook door de manier waarop ze worden gezongen door Nathan Bell. Hij toont aan dat een set goede
songs, een akoestische gitaar en een mondharmonica alles is wat
een singer-songwriter nodig heeft.
Na het opgeven van zijn muziekcarrière in de jaren 90 van de
vorige eeuw pakte hij rond 2007 zijn akoestische gitaar weer op.
Een jaar later bracht hij zijn eerste album “Black Crow Blue” uit.
Zijn stijl van storytelling doet denken aan singer-songwriters als
Chip Taylor, Townes van Zandt en Guy Clark. Veel van zijn songs
gaan over het leven van cowboys, indianen, soldaten tot en met
godsdienstfanaten. Vaak staat de eenzaamheid van het bestaan
daarin centraal.

In de muziek van Nathan Bell klopt een groot sociaal hart. Moraal en verfijnde smaak worden hier niet verward en vloeien in
zijn werk samen als twee onafscheidelijke vrienden. Zijn muziek
is rauw en gepassioneerd. Het is muziek uit de hoogste regionen van Americana, niets geen opsmuk maar pure liedjes gezongen vol met emotie. Veelal slechts begeleid door gitaar en een
mandoline en hier en daar wat achtergrondzang.
Wie Nathan al eens live heeft gezien weet hoe effectief zijn
solo-optredens over komen. Het is genieten van zijn “naakte”
muziek en openhartige ontboezemingen.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Tinckerbell,
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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 of www.facebook.com/
puurwit

“ZING ‘T VAN DE TOREN”
Meezingconcert in kerststijl

Op zaterdag 8 december organiseren
Anthony Singers en Harmonie Terheijden
een gezamenlijk kerstconcert: “Zing ‘t
van de Toren.” Nadat er al verschillende
evenementen zijn geweest de afgelopen
maanden heeft dit concert toch wel twee
kleine primeurs. Het is namelijk het eerste concert waarbij de nieuwe ruimte van
‘de Abt’ omgetoverd wordt tot een ware
concertzaal, uiteraard totaal in kerst-thema! Daarnaast is ook de invulling van
het concert een primeur in Terheijden.

Het is namelijk een heus meezingconcert! Dit is in het leven geroepen onder
de naam ‘Zing ‘t van de Toren’ waarbij alle
opbrengsten ten goede zullen komen aan

de restauratie van onze toren! Ga lekker
zitten en laat u verrassen door de klassiekers (en niet zo klassiekers), ten gehore
gebracht door afwisselend de Anthony
Singers en Harmonie Terheijden. Hier en
daar mag u ook een muzikaal steentje
bijdragen in de vorm van de ingebouwde
meezingmomenten. Of u nu kunt zingen
of niet, dat maakt niet uit, hoe valser hoe
beter! Geneer u niet en zing lekker mee,
wie de buurman of -vrouw ook is. De
tekst zal geprojecteerd worden op een
groot scherm zodat iedereen uit volle
borst mee kan zingen.
Nadat het concert is afgelopen kunt u
zich zeker nog even vermaken, want dan
gaat de bar open! Ook is er aan de moderne mens gedacht in de vorm van een
photobooth en misschien, heel misschien,
komt de Kerstman ook nog langs. De
Abt leent zich uitstekend voor een nazit,
waarbij u natuurlijk ook van harte welkom bent!
Kaarten zijn te koop bij café De Harmonie en DIO Relinde Fijnaut en kosten
€ 10,- (zitplaats) of € 7,50 (staanplaats)
en het concert begint om 20.30 uur.
Komt u ook een liedje meezingen?

10 X SCHITTEREN(D)!

Programma Mooiste Nacht is een
wervelende muzikale show
Nadat we zowel
de nieuwe gezichten als het “goud
van oud” onder de
artiesten van de
Mooiste Nacht van
Wagenberg aan u hebben voorgesteld in
de voorgaande edities van RdT is het nu
de hoogste tijd om een tip van de sluier van ons wervelende programma op
te lichten. De voorpret zullen we maar
zeggen. Het wordt weer Schitteren(d),
10 x schitterend zelfs. 10 x schitteren(d)
is ook het thema van de 2018-editie
omdat het dit jaar de 10e keer op rij is
dat de Stichting behoud Gummaruskerk Wagenberg een groots decemberevenement organiseert. We zijn er dan
ook trots op om u in 10 stappen mee
te nemen door ons programma vol van:
1 Schitterende Dans
Maar liefst 5 nummers uit het
programma zullen worden ondersteund
door de speciaal voor de mooiste
nacht geformeerde AllBeDancers. Een
dansgroep gevormd door leerlingen van
het Albeda Danscollege uit Rotterdam.
Dansen is hun leven, hun passie, ze doen
niets liever. Onder leiding van danser en
choreografe Elise Reniers zullen ze u
versteld doen staan. Komt dat zien. Dans

11
horen?
Wat
denkt u
van de
Danse
Macabre
van Camille
SaintSaën. Een prachtig klassiek stuk dat u
ongetwijfeld allemaal (her)kent als de
muziek uit het spookslot van de Efteling. En
dat door onze eigen jonge vioolvirtuoos
Xander Wassenaar met onze eigen
Harmonie. En, er zit nog meer “dans” in de
muziek maar dat verklappen we nog niet.
2 Schitterende Filmmuziek
“Brave” is een Amerikaanse animatiefilm
van The Walt Disney Company en OVU
brengt voor u de muzikale highlights uit
deze film alsmede schitterend werk uit
de film “How to train your Dragon”.
3 Schitterende Ballads
Als wij zeggen
“Unchain
my
heart” dan denkt
u vast aan Joe
Cocker. Maar dat
gaan we veranderen want na de
Mooiste Nacht
denkt u voortaan alleen nog
maar aan zanger
Jan van Etten en Prime. Of aan Charlotte
en Switch, maar in dat geval als het gaat om
de ballad Breakaway van Kelly Clarkson.
4 Schitterende Rock
Rock tijdens de Mooiste nacht betekent: Prime, a Stairway to heaven. En
Queen komt vast ook nog wel langs.
5 Schitterende Pop

Wij zeggen Abba en The Scene, The Isley
Brothers en John Farnham. En wij denken
Angela en Nilse, Switch en PipersRockOn.
6 Schitterende Blues
Dit jaar geen Mooiste Nacht denkbaar
zonder een ode aan de in augustus
overleden legende Aretha Franklin. Nilse zal haar eren met A Natural Woman.
7 Schitterende Gospel en Folk
Door Switch natuurlijk. Adiemus van
Karl Jenkins. Nooit van gehoord? Dat zal
rap veranderen. De Edwin Hawkins Singers, ja die kennen we natuurlijk: Oh Hap-
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py Day, een
feest der
herkenning.
8 Schitterend Musical
Wij zeggen
Elisabeth de
Musical en u denkt Pia Douwes maar wij zeggen Charlotte en
denken al aan het prachtige Ich Gehör nur mir.
9 Schitterende Doedels
Ja dat wordt weer kippenvel. Niet met een hele pipersband maar
in klein verband maar zo verrassend en in allerlei gedaantes,
ongekend mooi, het Pipersensemble PipersRockOn.
10 Schitterend Klassiek
En als je dan toch een violist in
huis hebt dan doen we het maar
gelijk goed. We noemden al de
Danse Macabre van Saint-Saën
maar daarnaast hebben we Bizet
en Vittorio Monti in het programma.Van die laatste zijn compositie
Czardas, gebaseerd op de Hongaarse volksdans Csárdás. Wie
houdt er niet van klassiek als je dat eenmaal gehoord hebt? Samen met OVU pakt Xander ons allemaal in.
Genoeg gezegd en geschreven nietwaar. Oh ja, de voorverkoop
is inmiddels gestart en wel in Terheijden bij Bakkerij Van Dongen
en het parochiekantoor, in Made op het parochiekantoor en in
Wagenberg bij ’t Grutterke, Garage Janssens, Bakkerij Van Dongen, het parochiekantoor en fam. Janssens, Brouwerijstraat 32.
U komt toch ook op 15 december? Graag tot dan.
Stichting behoud Gummaruskerk Wagenberg

13

Rondom de Toren 2018

THEECONCERTEN ‘18-‘19
Prachtige programma’s!
De serie is definitief rond (evenals die
van 2019-2020!). Het concert van 4 november met zang, gitaar en percussie
was een groot succes. Een gedeelte van
dit theeconcert is te zien en te horen op
de Facebook-pagina van ‘Theeconcerten
Witte Kerkje Terheijden’

kozen data erbij zetten. Uw plaats is dan
gereserveerd. De kaart zal bij het eerstvolgende concert bij de ingang klaarliggen.
Bankrekeningnummer: NL92 RABO 0305
7899 29, t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte
Kerkje Terheijden.
Inlichtingen en plaatsen reserveren:
Email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.
nl of agaath@kaasschieter.org
Telefoon: 076 - 593 1177 (Agaath) of 076

via het opgegeven e-mailadres. Gebruik
a.u.b. dezelfde naam van uw emailadres
als bij de te bestellen kaarten. Dit om
verwarring te voorkomen. Print uw deelnamebewijs en neem deze mee op zaterdag 22 december.
Like onze Facebookpagina “Vrienden van
D´n Amerkant” en u blijft op de hoogte
van onze activiteiten.
Graag tot ziens op zaterdag 22 december.
PS Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 4
januari 2019 Tractors By Night.
Met vriendelijke groet, D’n Amerkant

LEZERS IN DE PEN
BESTE INBREKER(S),

We hebben dit seizoen nog meer moois
te bieden waarbij u zeer welkom bent:
16 december 2018: Mandoline Orkest
Estrellita uit Molenschot, dirigent: Benny
Ludemann. Informatie: www.estrellita.nl
6 januari 2019: Cheng Quartet: HuiWen Winnie Cheng - viool, Wan-Ru
Cheng - viool, Shih-Hsien Sam Tsai - altviool, Sheng-Chiun Rick Lin - cello. Allen
uit Taiwan. Informatie: www.chengquartet.com Video: youtu.be/_KjMhxGupbA
Met dank aan de NSKA (de Nederlandse Strijkkwartet Academie, Amsterdam),
www.nska.nl/
Na het masterdiploma daar gehaald te
hebben volgt het Cheng Quartet hier nog
de postacademische opleiding.
17 februari 2019: Pauline Oostenrijk hobo, Enno Voorhorst - gitaar. Informatie:
www.ennovoorhorst.com https://paulineoostenrijk.nl Video: youtu.be/5IOeD9HgCQc
17 maart 2019: Koorbizniz, dirigente: Carole Kroese. Programma: Voor de
tweede maal ‘Anders’. Informatie: www.
koorbizniz.nl
Adres: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844
CA Terheijden
Entreeprijzen: Entree per concert
slechts: € 6,50, t/m 18 jaar gratis.
Met daarbij, indien mogelijk, een vrijwillige gift hopen we dezelfde lage toegangsprijs te kunnen handhaven en daarmee de
concerten voor iedereen toegankelijk te
houden.
Nog interesse in een 3-concertenabonnement? Maak dan € 18,50 per kaart
over naar onderstaand banknummer o.v.v.
naam en aantal. Als u al weet bij welke
concerten u wilt komen, dan graag de ge-

- 593 4434 (Babs).
Info m.b.t. Theeconcerten: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Info m.b.t. Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl

15e HERDERSTOCHT
Agro-toeristische
vereniging
D’n Amerkant
organiseert op
zaterdag 22 december voor de
15de maal de Herderstocht. De kaartverkoop voor deze sfeervolle wandeling
is inmiddels gestart.
Het is de organisatie weer gelukt om een
prachtige wandeltocht te organiseren.
Ook dit jaar weer op een unieke locatie in uw nabije omgeving. Misschien rijdt
u er wel vaak langs maar bent u er nog
nooit echt geweest.
De tocht gaat over een afstand van ongeveer 10 kilometer over verharde maar
ook deels onverharde paden. Halverwege
de wandeltocht is er een dienst die op
een unieke landelijke locatie wordt gehouden. Een gelegenheid om stil te staan
bij wat er in en om ons heen gebeurt. Een
mooi moment zo rond de aankomende
kerstdagen. Onderweg kunt u ook verrassende elementen verwachten. De kosten
van deze activiteit bedragen € 12,50 per
persoon.
Let op! De kaarten zijn alleen per e-mail
te bestellen: info@den-amerkant.nl. Betaling gaat via bankrekeningnummer NL92
RABO 0126 7583 87. Zodra de betaling
binnen is ontvangt u uw deelnamebewijs

Bij deze willen wij je (jullie) HARTELIJK
bedanken voor het inbreken in onze woning op dinsdag 30 oktober omstreeks 10
voor 7 ‘s avonds in Terheijden.
Jammer dat je / jullie geen visitekaartje
hebben achtergelaten zodat ik je / jullie
persoonlijk kan bedanken.
Ik hoop alleen dat het kluisje niet te
zwaar was.
Nogmaals hartelijk bedankt namens de
bewoners.

OPROEPEN
WRITE FOR RIGHTS 2018
In de maanden
november en december gaat de
grootste jaarlijkse brievenschrijfactie (de
“schrijfmarathon”) weer van start. In de
gemeente Drimmelen op 3 locaties:
25 november: Witte kerkje, Terheijden.
Schrijven van 11.30 tot 13.00 uur.
9 december: Lage Zwaluwe, Protestantse kerk. Schrijven van 11.30 tot 13.00 uur
10 december: Bibliotheek, Made. Schrijven vanaf 10.00 tot 12.30 uur.
We schrijven massaal voor mensen die
groot onrecht zijn aangedaan. Onze “Write for Rights”-schrijfacties (voorheen dus
de Schrijfmarathon) hadden voorgaande
jaren veel effect. Al vele dappere activisten die in gevangenschap verbleven en
voor wie wij schreven kwamen vrij.
Help jij dit jaar ook mee onrecht te bestrijden? Al in een paar minuten tijd maak
jij het verschil.
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Schrijf voor de vrijheid van de 30-jarige Atena Daemi uit Iran.
Schrijf ook voor nog vijf andere vrouwen: Marielle uit Brazilië;
Nonhle zuidoostkust van Zuid-Afrika; Geraldine Chacón uit Venezuela; Nawal, Rifgebied in Marokko; Pavitri Manjhi uit India;
Gulzar Duishenova uit Kirgizië; Me Nam uit Vietnam; Vitalina
Koval uit Oekraïne.
Rond 10 december voeren we dus actie voor deze vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Vrouwen die demonstreren voor
gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. Want vrouwen die hun nek durven uit te
steken krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele)
intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
Werkgroep Amnesty schrijfacties (525),
Inge Berendse,Yvonne Bours en Herman Nierse.

INSCHRIJVING TRACTORS BY NIGHT!
Op vrijdag 4 januari 2019 organiseert agro-toeristische vereniging D’n
Amerkant voor de 13e keer Tractors by
Night. Dit is een stoet van verlichte tractoren of landbouwvoertuigen al dan niet
met landbouwwerktuig erachter.
Om van deze stoet wéér een groot succes te maken hebben we
jullie nodig als deelnemer. Heb je zin om mee te doen aan deze
tocht, meld je dan aan! Dat kan via denamerkant@gmail.com
of kom langs bij Recreatieboerderij Johan en Caroline, Wagenstraat 74,Wagenberg.Tel. 076-5934503 / 06-28709242. Dagelijks
geopend van 10-18 uur.
Heb je altijd al een keer
mee willen rijden in deze
prachtig verlichte stoet dan
is dit je kans! Ben je in het
bezit van een geldig tractorrijbewijs of ben je bevoegd om in een landbouwvoertuig te rijden meld je
dan aan bij denamerkant@
gmail.com. Heb je vrienden, familie of klasgenoten maak ze dan
attent op deze route en oproep!
Inschrijving kost € 10,- maar daar krijg je een geheel verzorgde avond voor terug op vrijdag 4 januari 2019! Meer info: 0628709242.
Voor de gereden route like onze facebookpagina Vrienden
Van D’n Amerkant, daar wordt tijdens de tocht de actuele
info op gezet
Namens agro-toeristische vereniging D’n Amerkant veel kijkplezier!

VRIJWILLIGERSWERK
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.
Stichting Leergeld, zodat kinderen mee kunnen doen is
op zoek naar:
Intermediair stg. Leergeld: Wil je iets betekenen voor een
ander en kun je je inleven in het leven van een ander? Als intermediair ga je op bezoek bij ouders van kinderen die een aanvraag in-
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gediend hebben.
Klantcontactmedewerker: Ben
je handig met
verwerken van administratie en wil je
die inzetten voor mensen die het nodig
hebben? Je verwerkt de aanvragen die
ingediend zijn bij de stichting en handelt
deze ook af. Dit in samenwerking met de
intermediair.
SWO Zorgvrijwilligers
Vrijwillige gezinsondersteuner: Ben
je sociaal en voel je je snel thuis in een
gezin? Er zijn gezinnen die veel pech hebben en waarbij een of meerdere gezinsleden (verschillende) beperkingen hebben.
Zij hebben veel zorg naar elkaar en zijn
elkaars mantelzorger. Als vrijwilliger kun
je hen helpen door soms op te passen,
mee te gaan met een uitje, boodschappen
te doen of te helpen met wat hand- en
spandiensten. Eigenlijk een soort van een
jongere extra goeie vriend(in) of opa/
oma.
Zorgmaatje: Wil je graag een ander
helpen en kun je goed luisteren? Een alleenstaande, gezellige vrouw van 72 jaar
is soms angstig en wil graag geregeld haar
verhaal kwijt. Wie wil om de twee of drie
weken bij haar op bezoek?

king welkom. We hebben materialen
ter beschikking, dus iedereen kan meedoen. Er zijn speciale tafels voor rolstoelers. Ook hebben we een tafel met
tafeltennisrobot en schuiftafeltennis.
Deelname is gratis en u bent van harte
welkom!
Groet, Dirk Eikemans en Lars Wildenborg, Projectleiders Beweeg Mee.!

OPENING
SCHAATSSEIZOEN
Verkoopinfo:
Vanaf nu t/m 15
december
a.s.
zijn de seizoen-/lidmaatschapskaarten
2018-2019 van IJsclub Terheijden à
€ 7,- weer te koop bij Tinckerbell,
Hoofdstraat 72, Terheijden of Bakkerij
Van Dongen, Wagenstraat 4, Wagenberg.
Dit jaar ontvangt u, éénmalig, 1 plastic insteekhoes + nekkoord ter waarde van
€ 0,50 gratis!
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je
op www.ijsclubterheijden.nl

SPORT
BETTINE VRIESEKOOP BIJ
TTV TIOS TERHEIJDEN
in De Cour

Op dinsdagmiddag
27 november om
13.00 uur zal in De
Cour te Terheijden tafeltennislegende
Bettine Vriesekoop een clinic verzorgen
voor het Project Beweeg Mee!
Fantastisch dat zij dit wil doen….

We verwachten veel mensen, iedereen is welkom. Zoals eerder aangegeven zijn vooral mensen met een beper-

Overige informatie:
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub
Terheijden heeft men bij voldoende ijsdikte (infolijn: 076 5931000 of www.
ijsclubterheijden.nl) en tijdens de aangegeven openingstijden gratis toegang tot
de ijsbaan. Kinderen tot en met 6 jaar
hebben, mits onder begeleiding van een
seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze
kinderen hebben op dat moment dan dus
geen lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend
seizoen de navolgende dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel
(middag of avond) op werkdagen, € 2,-

per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en zondag.
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (middag of avond) op werkdagen, € 5,- per
dagdeel (middag of avond) op zaterdag en
zondag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw
rendabel en geeft altijd als eerste toegang
tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende
ijsdikte, dagelijks: Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud en of besloten
evenementen. Middag: 13.00 tot 17.15
uur. Avond: 19.00 tot 22.00 uur.
Opening Schaatsseizoen
Op 25 november van 14.30 t/m 20.00
uur is de opening van het schaatsseizoen
bij / in de beste après-schaatshut van
Drimmelen: ’t Houterom, met schaatsenruilbeurs, verkoop van de seizoenkaarten,
met live muziek van “Hit Bonanza”, worst
en snert, heel veel snert!

29e BILJART - TRIATLONTOERNOOI

georganiseerd door De Vriendschap
Binnenkort is het weer zover: op 20, 21,
27, 28 en zondag 30 december 2018
wordt in café restaurant De Ruif in Wagenberg voor de 29e keer het biljart-triatlontoernooi gespeeld. Dit alles in de spelsoorten driebanden, bandstoten en libre.
Op dit moment treffen de leden van het
organisatieteam de laatste voorbereidingen voor dit evenement waar vele biljartliefhebbers alweer enkele maanden naar
uitzien.
Café De Ruif, het clublokaal van biljartvereniging De Vriendschap, is rond de
kerstdagen weer helemaal in de ban van
dit jaarlijks terugkerend evenement. Op
2 wedstrijdtafels worden wedstrijden gespeeld door 12 teams van regionaal niveau. Het is zeker de moeite waard om
de sfeer van de biljartsport van dichtbij
mee te maken. Evenals vorig jaar belooft
het ook dit jaar weer ongekend spannend te worden. De Vriendschap is natuurlijk blij dat de titelhouder van vorig
jaar, ‘t Sluisje uit Oosterhout, aanwezig is

om hun titel te verdedigen wat uiteraard
niet wil zeggen dat het een makkie voor
ze wordt, want de andere teams zijn er
eveneens op gebrand om het toernooi
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1. Arno van Kuijk
2. Tonny van Geel
3. José Rasenberg
4. Anita Dudok
5. Jack Moerenhout
6. Jannie van Stokkom
7.Miëlle Stoop
8. Matthijs Suijkerbuijk
9. Gerard van Vugt
10. Anita Dudok
11. Frans Snoeren
12. Cees Streefkerk
13. Marius van Gool
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winnend af te sluiten.
De aanvang van de wedstrijden is 19.30
uur terwijl de finaledag aanvangt om
10.30 uur.
De opzet van het toernooi is als volgt:
Er worden door 8 teams voorrondes gespeeld, hiervan gaan de 4 winnaars over
naar de kwartfinale, aangevuld met de 4
sterkste teams van afgelopen jaar. Via een
knock-out systeem worden de wedstrijden afgewerkt tot er een winnaar is.
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen
te verdienen voor diegene die een partij
in de eerste beurt uitspeelt, verder zijn er
leuke attenties voor degenen die de kortste partij spelen in elke spelsoort.
Als er interesse is om aan dit toernooi
deel te nemen kun je contact opnemen
met Henk van Meer, telefoonnummer
076 5932507 of meer582@ziggo.nl

VELDTOERTOCHT 2018

terrein mocht lopen, wat het leuk, anders
en afwisselend maakte. Na afloop kon iedereen bijkomen onder het genot van een
heerlijke stevige soep en een consumptie.
Mocht je meegedaan hebben of iemand
kennen die mee heeft gedaan, de foto’s
zijn terug te vinden op de facebookpagina
van de Veldtoertocht en de website van
de Wielervereniging Terheijden.
Verder willen wij via deze weg iedereen
die een steentje heeft bijgedragen aan de
veldtoertocht hartelijk danken voor zijn
of haar inzet. Zonder jullie zou dit niet
zo’n groots en geweldig evenement kunnen zijn.
Sportieve groet,
de organisatie van de veldtoertocht.
Een leuk weetje….
Lucinda Brand, Nederlands Kampioene
in het veld en herstellende van het wegseizoen, heeft als training ónze veldtoertocht gefietst en was hier erg enthousiast
over!

Zondag 4 november gingen de eerste
vrijwilligers al om 05.30 u op pad om alles nogmaals te controleren; de paden, de
pijlen, de afzettingen. Deze ochtend was
het fris…. de temperatuur was onder 0
maar de sterrenhemel goed zichtbaar. Dit
bevestigde wat er voorspeld was: een
mooie heldere zonnige dag op komst.

VAN ALLES WAT
FOTO VAN DE MAAND

TURNWEDSTRIJD IN
DINTELOORD

Inschrijven kon tussen 08.00 u en 10.00 u
en mede door het mooie weer werd dit
massaal gedaan. Er kon gekozen worden
uit 25 km, 35 km of 55 km.
Vanaf het startpunt bij Pensionstal Zeggezicht gingen de routes voor de eerste kilometers veelal door en rond ons mooie
dorp. Er waren verschillende bedrijven
bereid gevonden waar de route over hun

nog maar pas in deze groep geselecteerde
meisjes.
Ze deden mee met alle vier de toestellen:
Sprong, Brug, Balk, Vloer.
De uitslag was:
Instap (8 jaar) D2: Ellen Jae Semler
1e prijs, Lizzy Rosebrand 3e prijs,
Instap (8 jaar) D3: Dana Vis 2e prijs.
Pré instap (7 jaar): Diede Cloin 1e prijs.
Pré Pré Instap (6 jaar): Maud Snoek: 1e
prijs, Lina Lemrini 2e prijs.
Kiara van Steen heeft 3 prachtige cijfers
behaald maar haar sprong mislukte en
toen werd ze 4e. De volgende wedstrijd
zal zijn in januari, februari of maart.

Zaterdag 10 november was de 1e
wedstrijd van het
seizoen 2018/19.
De vereniging HMS
uit Dinteloord had
nog 4 verenigingen
uitgenodigd om gezamenlijk een wedstrijd te draaien voor de jongste meisjes
met de voorgeschreven oefenstof van de
KNGU: D1-D2 -D3.
Het was een oefenwedstrijd voor de 6
tot 8-jarigen om aan echte turnwedstrijden te wennen. Er deden 31 meisjes mee
van de verenigingen HMS -Dinteloord,
De Kievieten uit Fijnaart, Vlug&Lenig uit
Oud Gastel, Samen voor Terheijden en
Udi uit Bergen op Zoom.
Onze 7 turnstertjes hebben geweldig hun
best gedaan en hun ouders hebben gelijk
kunnen zien wat ze zoal hebben geleerd
na de grote vakantie. 4 van hen zitten

Foto van de maand november van fotoclub Dinasa. De fotograaf is Lisette
Berkers.

OPEN OCHTEND
OBS DE WINDHOEK
De afgelopen weken heeft basisschool De Windhoek een ware
metamorfose ondergaan en zij zijn
dan ook erg trots op het resultaat. Op
vrijdagochtend 30 november van
9.00 uur tot 11.00 uur zet De Windhoek
zijn deuren open en organiseren zij een
open ochtend.
Een kleine school met een groot(s)
karakter!
OBS De Windhoek in Terheijden staat
voor goed onderwijs in een veilige omge-
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ving. Kenmerkend voor onze school is de individuele aandacht
voor het kind, de heldere structuur met ruime aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de focus op lezen als basis
van het leren. Door de kleine klassen krijgen de leerlingen meer
persoonlijke aandacht en kan er nog beter ingespeeld worden
op de onderwijsbehoeften.
Lezen is de basis van leren

‘Lezen is de basis van leren’ is een prachtige visie op onderwijs
en één van de belangrijkste speerpunten van OBS De Windhoek.
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van kinderen, opent
deuren naar een compleet andere wereld boordevol leuke en
spannende avonturen. Lezen stimuleert de fantasie en daarnaast
is het van essentieel belang voor de taal- en sociale ontwikkeling
van kinderen. 					
OBS De Windhoek beschikt over een prachtige bibliotheek op
school: Bibliotheek Het Windboek in samenwerking met Theek
5. De bibliotheek op school is een fijne, uitnodigende ruimte
voor kinderen om in aanraking te komen met letters, boeken en
om het leesplezier te ontwikkelen.
Open ochtend
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u OBS De Windhoek in
werking zien, dan bent u van harte welkom op vrijdag 30 november 2018 van 9.00 uur tot 11.00 uur. Kom een kijkje nemen en
ervaar het unieke, intieme karakter van de school, waar leerlingen in kleine klassen les krijgen waardoor er veel persoonlijke
aandacht is voor iedere leerling.

HERENKOOR ANTONIUS ABT: BISSCHOPPELIJK GOEDGEKEURD REGLEMENT
160 jaar geleden

Op 22 november 1858 kwamen in Terheijden 9 koorzangers en
pastoor Van Raak bij elkaar in herberg “Hof van Holland” van
mejuffrouw weduwe Kuijpers. Deze herberg was waarschijnlijk
gelegen op de plaats waar nu Hoofdstraat 10-12 en 14 te vinden
is.
Het was 22 november, de naamdag van H. Cecilia, een voor koren en muziekgezelschappen belangrijke dag, want de H. Cecilia
is immers de patrones van de muziek. Nog steeds wordt rond
die dag bij koren en muziekgezelschappen het Ceciliafeest gevierd en worden jubilarissen in het zonnetje gezet.
Naast feesten was er ook tijd voor serieuze zaken want de aanwezige heren namen een reglement aan en er kwam ook een
bestuur. Het koor stond er niet zo goed voor. Dat bleek uit een
door de pastoor geschreven briefje in het Oud-Rekeningboek
of Memorieboek:
“Op den dag van het Caeciliafeest geschiedt er een zingende
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dienst, waarvan het honorarium vroeger was de offerpenningen onder de Mis,
maar omdat er voor de vernieuwing van
het Koor eenige tijd zeer wijnig leden
waren, is het honorarium gesteld op een
gulden dat zo gebleven is”.
Voor 22 november 1858 was er al sprake
van een herenkoor in Terheijden. Sporen
daarvan gaan terug naar het jaar 1750.
Het reglement was opgesteld door Th.
de Kroon, die later president was van
de Zang- en Muziekvereeniging te Terheijden, naar richtlijnen van de bisschop.
De aanwezigen, pastoor en koorleden,
ondertekenden het reglement, latere
koorleden zouden ook hun handtekening
zetten onder het reglement.
Er kwam ook een bestuur met de pastoor, onder de titel van deken, permanent
aan het hoofd van het bestuur.

Artikel 1 van het reglement luidt als volgt:
“Het koorgezelschap der St.Antoniuskerk
te Terheijden zamengesteld uit werkende,
honoraire leden en élèves heeft ten doel
door kerkgezang de godsdienstoefeningen op te luisteren.” Verder opvallende
zaken in het reglement zijn: “Adspirant
-koorleden dienen een klein examen in
“den gregoriaanschen zang” af te leggen.”
Toelating tot het koor gebeurde door
ballotage waarbij de helft van de aanwezigen voor de kandidaat moest stemmen.
Het stemmen gebeurde met bruine bonen (tegen) en witte bonen (voor).
De leden betaalden geen contributie,
maar er werd gewerkt met een boetestelsel. Als men niet kwam opdagen bij vergaderingen en bepaalde diensten moest
een boete betaald worden aan de thesaurier (penningmeester) van het koor. Tot
1966 zou het boetestelsel gehandhaafd
blijven, daarna dienden de leden gewoon
contributie te betalen.
Inkomsten had het koor ook voor het
zingen in uitvaarten en jaargetijden, ook

voor het zingen in de mis van donderdag
en zaterdag ontvingen de zangers een
vast bedrag.
Als er een koorlid in het huwelijk trad,
zong het koor een Veni Creator en Te
Deum, maar de bruidegom moest dan
wel een “vaatje goed bier ten beste van
het gezelschap geven” en voor elk lid dat
kwam te overlijden “zal kosteloos eene
uitvaart geschieden”.
In 1908 was het 50 jaar geleden dat het
herenkoor een reglement kreeg en bij die
gelegenheid gingen de heren met pastoor
en kapelaan op de foto. Op de achterste rij staat vijfde van links Jac. van Bekhoven, de opa van ons koorlid Joep van
Bekhoven. Een koorlid dat dit jaar 25 jaar
aan ons herenkoor verbonden is en die
de naam van de familie Van Bekhoven in
het koor hooghoudt, want vanaf 1904 is

een Van Bekhoven lid van het koor. Joeps
overgrootvader Arnold was van 1887 tot
aan zijn dood in 1890 koorlid, opa Jac
kwam in 1904 bij het koor. Later kwamen
zijn ooms Gerard en Harrie bij het koor
en zijn vader Joep mocht 50 jaar lid zijn
van het koor.
Naast een zilveren jubilaris heeft ons
koor dit jaar een robijnen jubilaris. Jac
Geppaart mag zich 40 jaar koorlid noemen. Jac bekleedde de functies van voorzitter en secretaris en is ook al jarenlang
de bibliothecaris van het koor.
Onze vicevoorzitter en penningmeester
Wim Verdaasdonk viert dit jaar zijn koperen jubileum.
Onze jaarlijkse Ceciliaviering vindt plaats
op zaterdag 24 november met een
eucharistieviering in het Witte Kerkje om
19.00 uur, voorgegaan door pater Piet
Schellens scj. Na de eucharistieviering
worden onze jubilarissen gehuldigd.
Pierre Gruca, secretaris herenkoor Sint
Antonius Abt Terheijden

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Gezond en Wel - het spiraaltje
Deskundigen vertellen u in onze rubriek
‘Gezond en Wel’ wetenswaardigheden
over veel voorkomende ziekteverschijnselen en geven u tips. Deze week informeert Susan Kruithof, specialist huisartsgeneeskunde, u over het spiraaltje. Niet
alleen een voorbehoedsmiddel, maar het
helpt ook bij andere klachten.
Adoptie-overdracht Monument
Liniecrosser

Vrijdag 9 november organiseerde Stichting Verzetsgroep de Liniecrossers, samen met basisschool de Grienden, de
adoptie-overdracht van het Liniecrosser-monument. De adoptie-overdracht
vond plaats aan de oever van de Amer.
Daar werd herdacht dat in de periode
november ’44 tot 5 mei ’45 de Liniecrossers een bijzondere plaats innamen.
Stichting Verzetsgroep de Liniecrossers
heeft als doel de geschiedenis van de
Liniecrossers in leven te houden. Samen
met basisschool de Grienden is in 2011
het adoptie-initiatief ontstaan. De jongeren onderhouden het en helpen mee met
de jaarlijkse herdenking. Leerlingen van
groep 8 droegen symbolisch het stokje
over aan groep 7. Dit deden ze door middel van het doorgeven van een tas met
daarin voorwerpen die de Liniecrossers
tijdens de Tweede Wereldoorlog bij zich
hadden.

vervolg op pag. 22
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Kerstmenu 2018
Amuses*
***
Tonijn, little gem, soja, basilicum, mandarijn*
***
Tong, timbaal van witvis, spinazie, hollandaise
***
Rivierkreeft, gevogelte, rendang, bleekselderij
***
Kalf uit Langeweg, paddestoelen,
aardappelmouseline, saus van morille*
***
Chocolade, karamel, hazelnoot*
Genieten van dit menu?
Lunch 3 gangen (vanaf 12.30 uur)
€ 37,50 (u geniet van de gerechten met een *)
Diner 5 gangen (vanaf 18.00 uur)
€ 65,-

Rondom de Toren 2018
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1e en 2e
kerstdag geopend!
Lunch

aankomst tussen 12.30 en 13.00 uur

Diner

aankomst tussen 18.00 en 18.30 uur

Tijdens de middaguren heerlijk genieten van een
drie gangen lunch bij Ripasso! We selecteren 3
gerechten uit het grote menu en serveren deze
als lunch voor slechts € 37,50 p.p.

Geniet in een fantastische ambiance van ons
heerlijke kerstmenu! Het menu zal bestaan uit 5
heerlijke gerechten. De prijs voor het kerstmenu
inclusief amuses is € 65 p.p.

Graag vernemen wij bij de reservering welke producten
u niet mag eten of wellicht niet lekker vindt.
Reserveren kan enkel telefonisch: 076 - 593 1297.
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Halloween Fright Night Terheijden
Het was weer griezelen in Terheijden. Na een geslaagde tocht
vorig jaar was het enthousiasme groot om dit jaar ook mee
te doen. Maar
liefst 158 mensen
hadden zich ingeschreven en de
organisatie verdient een compliment voor de
huiveringwekkende taferelen die
zich in Terheijden
afspeelden. Het
was een Halloweentocht met
duistere aanbel-adressen en gruwelijke zombies, heksen en andere monsters. Groepen heldhaftige kinderen, al dan niet in gezelschap van ouders of oma’s en opa’s, moesten deze gruwelijkheden trotseren om tot hun beloning te komen. Wij griezelden
mee en maakten een verslag.
Gemeente Actueel
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.
Muziek in de regio - Havenkoor Vissershang

Deze week ook weer een aflevering van onze serie ‘Muziek
in de regio’. Aan het eind van onze uitzending ziet en hoort u
Havenkoor Vissershang, onder leiding van dirigent Leo van der
Heyden uit Lage Zwaluwe. Het koor van ongeveer 40 zangers
zong tijdens hun concert in ‘Onze Kerk’ te Hooge Zwaluwe veel
bekende zeemans- en vissersliedjes. Voor het publiek was het
duidelijk een feest van herkenning. Deze week deel 1, deel 2 van
dit optreden vindt u volgende week in onze uitzending.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, 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 radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9
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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.

2040 DRIMMELEN
ENERGIENEUTRAAL

STED Stichting Energietransitie
Drimmelen
Met het klimaatverdrag van Parijs in 2015
zijn er internationaal duidelijke afspraken
gemaakt om verdere opwarming van de
aarde tegen te gaan.
Ook in de gemeente Drimmelen wordt
actief gewerkt aan de overgang van een
fossiele naar een duurzame samenleving.
De gemeenteraad heeft in 2013 uitgesproken dat gemeente Drimmelen in
2040 energieneutraal moet zijn. Daarmee
wordt (grofweg) bedoeld dat Drimmelen
op jaarbasis evenveel duurzame energie
opwekt als er aan energie wordt gebruikt.
Green Deal
Een belangrijk project betreft de opwekking van windenergie langs de A16. Circa
100 MW aan windenergie wordt gerealiseerd. Op Drimmelens grondgebied worden 8 windmolens gebouwd.
De Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en
Zundert hebben, samen met (wind)projectontwikkelaars en allerlei maatschappelijke organisaties waaronder Stichting
Energietransitie Drimmelen, in een Green
Deal afgesproken dat minimaal 25% van
de opbrengsten van de windmolens terugvloeit naar de lokale gemeenschap en
daar ten behoeve van de energietransitie
wordt ingezet.
De revenuen voor Drimmelen worden
geschat op € 200.000,- per jaar gedurende de vergunningsperiode van de
windmolens (20 jaar). Deze middelen zijn
bestemd ter ondersteuning van de energietransitie in Drimmelen onder 3 voorwaarden:
a) iedereen moet mee kunnen doen;
b) betere verdeling lusten en lasten;
c) in te zetten als hefboom om de energietransitie te versnellen.
Drimmelense Energie Agenda
In de lokale energie agenda van Drimmelen (voortaan DEA genoemd) wordt
aangegeven hoe en aan welke projecten en initiatieven de opbrengsten van
de windmolens (de genoemde 25%) in
Drimmelen worden besteed.
De lokale energie agenda van Drimmelen
heeft tot doel een door alle partijen (woningeigenaren, huurders, corporatie(s),
bedrijven, instellingen, verenigingen en de
overheid zelf) in de gemeenschap gedra-

gen agenda te maken waarmee de doelstelling om energieneutraal te worden
wordt aangejaagd. De energietransitie is
een gezamenlijke uitdaging die vraagt om
een gezamenlijk plan. De essentie van de
lokale energie agenda is dat lokale partijen samen werken aan het energieneutraal
maken van gemeente Drimmelen. Iedere
partij heeft daarbij eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Ieder van de betrokken partijen heeft daarbij ook zijn eigen
beleid en in principe ook financiering van
zelf gedefinieerde projecten.
Stg. Energietransitie Drimmelen
In oktober 2016 is in gemeente Drimmelen de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) opgericht. Doel van de STED:
1. Helpen de eerder genoemde Green
Deal uit te voeren, zodat daadwerkelijk
minimaal 25% van de opbrengst van de
windmolens op een effectieve manier terugvloeit naar de lokale gemeenschap.
2. Helpen in de lokale gemeenschap draagvlak te creëren voor de energietransitie.
3. Beheer van het energietransitiefonds
dat gevoed wordt vanuit de opbrengsten
van de windmolens.
Momenteel worden in alle kernen gesprekken met diverse partijen gesprekken
gevoerd. Ook de plannen van het Traaise
Energie Collectief worden meegenomen
in de DEA.
Op donderdag 22 november zal tijdens de informatieraad in het gemeentehuis een toelichting gegeven op de DEA.
Aanvang 19.30 uur.

WERELDWINKELWEETJE
Sieraden, ter verfraaiing? Terwijl de
vrouwen van nature al mooi genoeg
zijn? Maar ook mannen dragen sieraden!
Mooie en bijzondere (sommige met een
symbolische betekenis) sieraden vind je
in de Wereldwinkel in Made. Er is veel
verscheidenheid, van veelkleurig tot sober. We hebben armbanden, kettingen en
oorbellen van verschillende materialen
zoals zilver, koper, metaal, leer e.d. Sieraden zijn leuk om te geven, maar
uiteraard ook leuk om te krijgen.
De sieraden zijn allemaal Fairtrade en
worden in diverse landen geproduceerd.
Zo komen de zilveren oorbellen met de
naam “Shell” uit Indonesië. Wayang en
Ketut zijn de eigenaren van Manik Mas,
een ambachtelijk familiebedrijf uit Indonesië. Met vakmanschap en gevoel voor
kwaliteit ontwikkelen zij sinds 2007 zilveren producten voor de Nederlandse
markt. Ze leerden het vak van hun ouders. Nu zijn ze ware kunstenaars met zil-

ver. In de loop van de afgelopen vier jaar
is het bedrijfje gegroeid en nu werken er
acht mensen. Het zilver heeft het hoogste
zilverkeurmerk (gemerkt in Gouda) en is
gegarandeerd nikkelvrij. Over de handgemaakte kettingen met glaskralen valt
niet meer te zeggen dan dat de kralen
van gerecycled glas zijn en in Guatemala
worden geproduceerd door een groep
thuiswerkende vrouwen. De ketting met
staaldraad is zowel lang als kort te dragen! De definitie die Wikipedia aan het
begrip “sieraad” geeft is de volgende: Een
sieraad of juweel is elk object dat op het
lichaam wordt gedragen met de bedoeling dat te verfraaien. Sommige sieraden
worden door lichaamsdelen heen gedragen. Hiervoor moeten gaatjes worden
gemaakt door de lichaamsdelen, meestal
door oren. Juwelen zijn sieraden die veelal edelstenen bevatten.

Het is leuk om vrijblijvend bij de Wereldwinkel in de Marktstraat in Made binnen
te lopen en ons assortiment te bekijken,
er is echt voor elk wat wils. Je kunt ook
onze website www.made.wereldwinkels.
nl bezoeken en ons volgen op facebook:
Wereld Winkel Made of op kijkopdrimmelen.nl.
Je kunt ook nog leuke Tunesische schaaltjes kopen met korting i.v.m. ons 25 jarig
bestaan!

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius
Abt te Terheijden.
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het
weekend
Zaterdag 24 nov. 19.00 uur: Feest van
Christus Koning - Caeciliafeest. Eucharistieviering in het Witte Kerkje met extra
collecte voor de koren. Voorganger pastoor P. Schellens - Herenkoor.
Maandag 26 nov. 10.30 uur: Woorden Communieviering in Verzorgingshuis
Antonius Abt.
Zaterdag 1 dec. 19.00 uur: 1e Advent
- Eucharistieviering in het Witte Kerkje.
Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. A.
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Schoenmakers.
Maandag 3 dec. 10.30 uur: Woorden 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. 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 wijzigingen in uw
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de
privacy mogen de gemeentes niet meer
doorgeven wie er komt wonen binnen
onze parochie. Bent u nieuw, verhuist u
binnen het dorp of gaat binnen 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 PROTESTANTSE GEMEENTE
TERHEIJDEN-WAGENBERG

het kader van de verkeersveiligheid ter
plaatse getroffen. Er is toen aan de zijkant
van de weg ter hoogte van de oversteekplaats een fietssilhouet geplaatst.
Fietssilhouet
Een fietssilhouet is een silhouet van
een fietser dat bedoeld is om de oversteekplaats duidelijker te maken en aan
te kondigen voor het overige verkeer.

Wethouder Jan-Willem Stoop vertelt
over het silhouet: “Met de plaatsing van
een fietssilhouet verwachten we dat de
oversteekplaats beter opvalt voor het
overige verkeer en de voorrangssituatie
verduidelijkt wordt. Samen met de gekleurde coating en de drempels hopen
we dat hierdoor de automobilisten meer
rekening houden met de fietsers en ze
veilig laten oversteken. Het silhouet zorgt
daarnaast voor een leuke kunstzinnige
toevoeging aan de openbare ruimte.”

LIEKE SCHUITMAKER
GEÏNSTALLEERD ALS
Zondag 25 november 2018. Laatste
zondag van het kerkelijk jaar. 10.00 uur: TIJDELIJK WETHOUDER
ds. E. Fockens. Met medewerking van
de cantorij onder leiding van Mariëtte
Verkerk. Diaconiecollecte: Vrienden van
DHAN
Zondag 2 december 2018. Gezamenlijke dienst met Lage Zwaluwe in het
Witte Kerkje in Terheijden. 10.00 uur:
ds. M. Wagenvoorde uit Breda. Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2018:
Tools to Work

GEMEENTE
BIJZONDER
FIETSSILHOUET

Fietsoversteekplaats Bredaseweg
De laatste tijd
heeft de gemeente
Drimmelen diverse
acties ondernomen
om de verkeersveiligheid van de fietsove r s t e e k p l a a t s
aan de Bredaseweg
in Terheijden te verbeteren. Na eerdere
aanpassingen werd op vrijdagochtend 9
november 2018 de laatste maatregel in

Op 15 november is Lieke Schuitmaker benoemd en beëdigd door de Drimmelense
gemeenteraad. Wethouder Schuitmaker
is 42 jaar en woont in Hooge Zwaluwe.
Ze werkt normaal gesproken voor de
Europese Commissie als projectmanager.
Ze heeft een communicatie achtergrond.
De portefeuilles van wethouder Schuitmaker zijn onder andere Economische
Zaken, Recreatie en toerisme, Havens,
Biesbosch, de Wmo, Ouderenwerk en
Accommodaties en buurthuizen.
De VVD Drimmelen heeft Lieke Schuitmaker voorgedragen om de portefeuille
van John van Oosterhout 16 weken over
te nemen. John van Oosterhout kampt
met gezondheidsklachten.

RAAD STELT BEGROTING
2019 VAST
Op donderdag 8 november stelde de gemeenteraad unaniem de begroting voor
2019 vast. De begroting van 2019 laat een
eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro,
waarvan ruim de helft incidenteel. Het tekort wordt in 2019 opgevangen vanuit de
algemene reserve. De begroting is weer
structureel sluitend in de jaren 20202022. De raad nam twee amendementen
en drie moties aan.
Amendementen (wijzigingen)
De raad besloot de begroting met twee
amendementen aan te passen.
- Op initiatief van Lijst Harry Bakker,
VVD, Groen Drimmelen (VP/D66), CDA,
PvdA en Gemeentebelangen wordt er
€ 25.000,- gereserveerd voor het realiseren van een centrale bouwlocatie voor
het bouwen van carnavalswagens.
- De PvdA diende een amendement in
om € 30.000,- extra beschikbaar te stellen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.
Moties (opdrachten aan het college)
De raad nam drie moties aan:
- motie Lastenverlichting (LHB, VVD,
Groen Drimmelen VP/D66): om een bedrag van maximaal 2,5 ton uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om de
verhoging van de afvaltarieven te kunnen
compenseren en zo inwoners te blijven
motiveren afval te scheiden;
- motie Dorpsplein Terheijden autovrij
(LHB, VVD, Groen Drimmelen VP/D66):
om bij de uitvoering van de centrumroute in Terheijden het Dorpsplein zo aantrekkelijk mogelijk in te richten voor bewoners en bezoekers en zo veel mogelijk
autovrij te maken;
- motie Respijthuis (CDA): om te onderzoeken waarom er nog geen respijthuis in
de gemeente bestaat. In een respijthuis
kunnen mensen die zorg nodig hebben
tijdelijk logeren, waardoor mantelzorgers
even tijd voor zichzelf hebben.
Een vierde motie van de PvdA om het
aanvraagproces van de Wmo tegen het
licht te houden, is ingetrokken. Het college deed de toezegging dit onderwerp
tijdens de behandeling van het gezondheidsbeleid mee te nemen.
Wethouder Harry Bakker: ‘2019 wordt
een uitdaging. We willen natuurlijk onze
plannen uitvoeren. Daarvoor is het bedrag dat we elk jaar krijgen van de rijksoverheid belangrijk. We willen veel doen,
zo goed mogelijk zorgen voor onze inwoners, de buitenruimte schoon en veilig
houden en de lasten voor de inwoners
ook dragelijk houden. Dat is de uitdaging!’
Zie ook: bit.ly/2PkWHpM (drimmelen.nl)
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NIEUWE OPZET
NIEUWJAARSBIJEENKOMST GEMEENTE
De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Drimmelen krijgt een nieuwe opzet. Op
initiatief van de gemeenteraad vindt de
bijeenkomst plaats op 9 januari 2019 in het
gemeentehuis en heet Nieuwjaarsontmoeting.
Want ‘ontmoeten’ daar gaat het om: het
gemeentebestuur wil op een nieuwe
eigentijdse manier inwoners, jong en oud,
ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en
organisaties een gelukkig nieuwjaar wensen.
Iedereen is die dag welkom in het gemeentehuis tussen 16.30 en
19.00 uur. Het programma wordt momenteel uitgewerkt, maar
zal in elk geval anders zijn dan voorheen. Natuurlijk houdt de
burgemeester wel zijn nieuwjaarstoespraak.
De afgelopen jaren organiseerde het Bedrijven Netwerk
Drimmelen, met ondersteuning van de gemeente, de jaarlijkse
bijeenkomst. De raad waardeert de inzet van de BND en pakt
de organisatie nu zelf weer helemaal op.
Initiatiefnemers uit de gemeenteraad: 9 januari: ‘Zeg het voort
en reserveer alvast deze datum!’

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Extra stimuleringssubsidie
Sinds 1 januari 2018 kunnen vrijwilligersorganisaties in de gemeente Drimmelen een stimuleringssubsidie aanvragen om
mensen met een beperking meer deel te laten nemen aan het
verenigingsleven in onze gemeente.
Deze éénmalige stimuleringssubsidie is met name bedoeld om
een extra stimulans te geven voor werving van leden met een
beperking. Ook (door)ontwikkeling van bestaande en/of nieuwe
activiteiten voor deze doelgroep vallen onder deze subsidie. De
subsidie wordt voor de duur van maximaal 2 jaar toegekend en
is afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. Een toegekende
subsidie kan maximaal € 1.000 bedragen.
Deze regeling geldt nog tot 31 december 2019. Als u denkt dat
uw vereniging hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u de stimuleringssubsidie aanvragen via de website www.drimmelen.
nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny
Abrahams. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per
email naar gemeente@drimmelen.nl ter attentie van mevrouw
L. Abrahams.
Help ons 75 jaar bevrijding te vieren in de gemeente!
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. En
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in 2020 is het 75 jaar geleden dat heel
Nederland bevrijd was. Deze bijzondere
mijlpalen willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan in onze gemeente! Daarom roepen we iedereen op
om met ons mee te denken over de vraag
hoe we de 75-jarige bevrijding kunnen
herdenken en de vrijheid kunnen vieren.
Op 21 november 2018 om 20.00 uur organiseren we hiervoor een bijeenkomst
in de Mayboom in Made. Iedereen is van
harte welkom!
Tijdens deze avond kunt u ook reeds
geplande activiteiten in het kader van
75 jaar bevrijding met ons te delen. Zo
kunnen we alle activiteiten meenemen in
de tijdlijn 2019/2020 voor het herdenken
van 75 jaar bevrijding in de gemeente
Drimmelen! We willen ook kijken hoe we
elkaar kunnen versterken en verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende activiteiten.
De partijen die samenwerken voor deze
feestelijke viering van onze vrijheid zijn
Drimmelen Connect!, Dorpsgericht
Werken, gemeente Drimmelen, Cultuurspot en Heemkundekring Made en Drimmelen.
Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen worden met
Lilian Lambrechts via llambrechts@drimmelen.nl
Buurtcultuurfonds Provincie
Noord-Brabant
De provincie
Noord-Brabant en
het Prins Bernhard
Cultuurfonds stimuleren inwoners,
lokale overheden,
ondernemers en
organisaties om met buurtcultuur werk
te maken van nieuwe beelden en plannen voor de eigen leefomgeving. En met
succes. Brabant heeft in de afgelopen zes
jaar een behoorlijk portfolio en netwerk
opgebouwd in buurtcultuur.
Het Buurtcultuurfonds is een regeling
voor buurtgerichte cultuurprojecten in
Noord-Brabant. Het fonds is bedoeld
om ideeën te realiseren die bijdragen
aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties,
culturen en kunstvormen én tussen stad
en platteland. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuur-

fonds Noord-Brabant. Op jaarbasis is er
€ 300.000,- voor buurtcultuurprojecten
beschikbaar.
Culturele verenigingen, stichtingen en
ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot
Kunst in de wijk en van textielproject tot
verhalenkamer. In Noord-Brabant vinden
initiatiefnemers, opdrachtgevers en partners elkaar op www.communityartbrabant.nl. Op dit online platform delen zij
kennis, ervaring en netwerk in community art. Wees welkom.
Sluitingsdata voor aanvragen zijn jaarlijks op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1
november. Voor de regeling en het aanvraagformulier van het Buurtcultuurfonds
Noord-Brabant kunt u terecht op www.
brabant.nl.
Advies nodig bij planontwikkeling of subsidie aanvraag? Neem dan contact op met
Kunstloc Brabant via joosje.duindam@
kunstlocbrabant.nl.
Home Safety Check: Brandveilig
leven
De brandweer en de gemeente Drimmelen werken al geruime tijd samen aan
brandpreventie. Eén van de belangrijke
activiteiten in dit kader 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 aangereikt
om uw brandveiligheid te verbeteren. Een
Home Safety Check duurt ongeveer 1 uur
en is geheel gratis. U verplicht zich tot
niets. U ontvangt na afloop 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, telefoonnummer en emailadres
vermelden zodat we u kunnen bereiken
voor het maken van een afspraak. De
heer Verschuuren stuurt de aanmelding
door naar de betreffende vrijwilliger.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Terheijden, Zeggelaan 112 (4844 SK) (W2018-0530): Het kappen van 2 eikenbomen.
Wagenberg, Postweg 9 (4845 CK) (W2018-0525): Het aanleggen van een inrit
en het bouwen van een overkapping
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Terheijden, Hoofdstraat 44 (4844 CE)
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(W-2018-0507): Het kappen van een
boom in de achtertuin.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Zandkuil 6 (4845 PE) (W2018-0529): Het veranderen van het bedrijf.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen
van
leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator
dorpsgericht werken samen met bewoners, 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.
Voortgang vernieuwde visie Dorpsgericht werken
De afgelopen periode zijn we druk bezig
geweest met het verzamelen van input
voor het opstellen van een nieuwe visie
Dorpsgericht werken. We hebben daarvoor enquêtes gehouden en gesprekken
gevoerd met het college van burgemeester en wethouders, bewonersgroepen,
bewoners, ambtenaren en samenwerkingspartners. Ook is er gebruik gemaakt
van een online platform.
Op 11 oktober 2018 is de nieuwe conceptvisie gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst. Na de presentatie van de
conceptvisie was er een interactief gedeelte waarbij de aanwezigen in groepen
met elkaar in gesprek zijn gegaan over 5
thema’s. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt om de conceptvisie
aan te scherpen en definitief te maken.
Op www.wijzijndrimmelen.nl kunt u de
uitslagen van de enquête en het online
platform vinden. Ook de presentatie inclusief de concept visie van 11 oktober
2018 staat op de website van WijzijnDrimmelen.
De visie wordt verder uitgewerkt en
voorzien van een toelichting. Deze wordt
op 17 januari 2019 behandeld in de opinieronde. Daarna vindt besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 31 januari
2019 plaats.
Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad komt deze in de nieuwe
krant van Dorpsgericht werken te staan.
Verder worden er via het Carillon en de
interactieve website www.wijzijndrimmelen.nl verschillende onderdelen van de
visie onder de aandacht gebracht.
Wilt u ook alert zijn in uw buurt?
Alert Drimmelen
Alert Drimmelen bestaat uit whatsappgroepen met leden die alert zijn in de
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buurt. Als ze verdachte situaties, personen of
voertuigen signaleren melden ze dat bij de
politie. Bij heterdaad meteen via 112, in andere gevallen via 0900 8844. Daarna sturen
ze een appberichtje naar de groep. Op deze
manier kunt u met elkaar alert zijn op wat
er in de straat/ buurt gebeurt en dat als dit nodig is delen met
de politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via het contactformulier op
www.alertdrimmelen.nl bij de juiste straat.

VERLEDEN NAAR....
Eerst een aanvulling op deel 1: in het pand van Bakker Van Dongen heeft na de HUBO nog manufacturenwinkel De KLOS gezeten van Els Vonk.
Deel 3
Hierbij weer een vervolg op de stukken van de middenstand in
Terheijden, zoals vermeld in de laatste nummers. We kijken nu
terug op de middenstand gevestigd aan de Bredaseweg.
Bredaseweg
6, Ad Kerremans was hier gevestigd met zijn verwarmingsbe
drijf, heeft ook nog een winkel
aan huis gehad. Voorheen
woonde hier Thijs Rompa, een
van de Rompa dynastie.
8, Eerst was hier gevestigd de
drogerij van Looierij Rompa,
daarna Elka Pieterman en nu
bedrijfsverzamelgebouw Mark
oever.						(1)
Bredaseweg
12, Hier was eerst gevestigd de looiputten van Looierij Rompa,
daarna de lederverwerkende industrie van Rompa
(2)
20, Eerst was hier gevestigd café van Toontje de Bus, daarna 		
kwam Cees Joosen in het café, daarna heeft er Dries Dekkers in
gezeten, daarna Bertus Peijpers, die noemde het café Du Commerce. Nu is het dan het huidige zalencentrum Ons Thuis.
24, Hier was eerst gevestigd de winterresidentie van circus Van
Bever, daarna heeft er een glasfabriek in gezeten die HR glas
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produceerde, toen Dré Dudok met zijn
timmerfabriek, nu nog timmerfabriek. (3)
26, Hier was gevestigd Drukkerij Faasen.
30, Waar nu de huidige roeivereniging gehuisvest is, was eerst de droogloods van Verhagen waterwerken
gevestigd. Deze loods staat er nog, is de
loods met opengewerkte wanden.
Terheijdenseweg
Deze naamswijziging is gekomen doordat
de gemeentegrenzen verlegd zijn. Voorheen was dit ook Terheijden, want de gemeente Terheijden liep tot de Hoge Brug,
dit is ter hoogte van het wielerparcours
van Breda Vooruit.
Van der Reijt kunstmest, voorheen was
hier gevestigd de Brabantse BouwMaatschappij ook wel Vriens genoemd in de
volksmond en Vriens betonwerken, die
dus vloeren ed voor de nieuwbouw produceerde. 			
(4)

Naast Van der Reijt, waar nu Jaap Rasenberg gevestigd is, was gevestigd de Magendaux, later Aga gassen.		
(5)
Waar nu de ingang van het bedrijventerrein is naar Thieu van Dorst was vroeger
een kleine Woonkern gevestigd, in de
volksmond Pindorp genaamd. Hier waren
hoofdzakelijk gevestigd de werknemers
die werkten op de bouwwerf van Korteweg Bouwmaatschappij die op het eind
van deze straat gevestigd was en die een
insteekhaven vanuit de Mark had.
Naast het huidig natuurgebied de Spinolaschans, was vroeger gevestigd café In de
Gebraden Aal
(6)

Nu komen we weer terug op de Bredaseweg, te weten:
Bredaseweg
11, Hier was eerst gevestigd garagebedrijf Fons van Dorst, daarna Thieu van
Dorst en nu Garage Bastiaansen (7)
7, Op de plaats waar nu Aannemersbedrijf P Rasenberg is, was direct tegen de
weg aan het café van Jan de Deugd gevestigd. Dit is door een storm in elkaar
gezakt, de restanten van het café hebben
ter plaatse nog lang gelegen.

Voetnoot:
1. Hier is nog een mooie anekdote te
vertellen: de toenmalige bedrijfsleider van
Elka Pieterman had binnen no-time een
crisiscentrum geïnstalleerd bij de Gouden
Leeuw, zodat de zaken door konden gaan.
Welnu, op korte termijn waren Architect van der Noort uit Oosterhout, Bredabouw als bouwkundige aannemer en
wij, Gebr. van Dijk Made, als installateur
weer aan het werk voor de nieuwbouw.
Op een dinsdagmiddag moesten we allemaal bij de bedrijfsleider in de directiekeet komen en hij vertelde ons het volgende. Het kon zijn dat het werk stilgelegd zou worden en wel om de volgende
redenen:
Er waren mensen van het milieu op het
terrein geweest zonder aanmelding en
die hadden bodemmonsters genomen.
Welnu, de uitslag van deze bodemmonsters was dat er verontreiniging in de
grond zat, wat begrijpelijk was en is, want
hier hadden looiputten gelegen met looizuur etc.
De bedrijfsleider vroeg hoe we dit konden oplossen. Welnu, antwoordden deze
mensen, het terrein rondom inkapselen
met damwand, diep genoeg, zodat de
verontreiniging niet verder kon komen.
Welnu, zei de bedrijfsleider, begin er maar
mee. Nee, zeiden de mensen van het milieu, dat dienen jullie te doen en de kosten
zijn voor jullie, dus voor Elka Pieterman.
Ik denk het niet, zei de bedrijfsleider.
Welnu, als jullie het toch zo gaan spelen
dan staat morgen in de krant: Elka Pieterman beëindigt zijn bedrijfsvoering omdat
mensen van de milieudienst ongevraagd
en zonder toestemming het terrein op
zijn gekomen. Hierdoor komen 250 mensen op straat te staan.
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De mensen van de milieudienst dropen
af en we hebben er nooit meer iets van
gehoord.
2.We hebben in ons eerder verhaal al aangehaald dat er nogal wat mensen uit Terheijden met thuiswerk wat bijverdienden.
Nu heeft Rompa leder- en kunstwaren
hier ook een essentiële bijdrage aan geleverd, want in die tijd werkte Rompa voor
Philips en de scheerapparaten zaten allemaal mooi verpakt in die luxe etuis, waarbij als je de rits opende het klepje omhoog ging en je apparaat eruit kon halen.
Per etui zaten daarin 2 verende scharnieren. Rompa zorgde ervoor dat je een
doos kreeg met 1000 scharnieren en een
pot bisonlijm, je moest die scharnieren
aan 4 zijden insmeren met bisonlijm en
dan uit elkaar op een losse kartonnen
kaart zetten, 100 stuks per kaart, 500 in
een doos.
Zie je het al voor je hoe je handen eruit
zagen met deze bisonlijm!!!

3. Ik denk dat veel Terheijdenaren zich nog
wel de brand bij circus Van Bever zullen
herinneren, want toen de brand uitbrak
bij het circus werden de dieren losgesneden en zo Terheijden ingestuurd, zodat ze
veilig waren en in Terheijden werden ze
weer opgevangen. Het waren niet enkel
paarden, maar ook pony’s, kamelen etc.
Ook kwam het voor dat bij de intocht
van Sinterklaas de Zwarte Pieten niet
op een paard zaten maar op een kameel.
Meestal was Koos van Dongen hiervoor
verantwoordelijk want hij zat in het Sinterklaascomité, maar had ook goede banden met circus Van Bever.
4. Ik ben zelf een tijdje onderhoudsmonteur geweest bij Vriens, en als wij dan de
bouwliften en/of gemotoriseerde japanners gereviseerd hadden en in de menie
gezet zodat ze buiten op het terrein opgesteld konden worden voor een volgend
bouwproject, was het zo dat binnen 2 à 3
weken alles een aluminiumkleur had. Dit
kwam omdat de Mark zo vervuild was,
dat je er je vulpen in kon vullen, spreekwoordelijk, zo zwart en goor was het water in de Mark t.g.v. de industrie uit Breda
en dan moet je weten dat de gehele Molenpolder is opgespoten met het zand uit
deze verontreinigde Mark.
5. Bij de Magendaux werd tijdens de de-
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cembermaand het carbid gehaald waarmee men carbid kon schieten tijdens het
oudejaarsfeest. Dit carbid had men nodig
om gassen te maken.
6. Wat kan het toch allemaal vreemd lopen: wat nu natuurreservaat de Spinolaschans is, was vroeger de vuilstortplaats
van de gemeente Terheijden. Terheijden
had ook nog een vuilstortplaats op de
noord achter het gemaal in de oksel van
de A 59.
7. Fons van Dorst was ook een van de
leveranciers van de DMF brommers en
motoren. Lang heeft deze reclame-uiting
nog op de gevel van zijn woning gestaan.
DMF stond voor Driebergsche Motorrijwielen Fabriek.

mensen heel goed hoe fout het met de
opwarming van de aarde gaat. Zonnepaneel-velden kunnen een deel van de oplossing zijn maar alleen op verantwoorde
plaatsen, bijvoorbeeld langs snelwegen.
Veel kritiek was er op de gemeente en de
gemeenteraad. Op een achternamiddag,
zo lijkt het tenminste, heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld. Van de bekende
natuurorganisaties was geen enkele door
de gemeente erbij betrokken.
In de hele gemeente mogen er 150 ha zonnepanelenvelden komen. 150 ha staat gelijk aan meer dan 200 voetbalvelden! Het
ergste is dat het gemeentebestuur niet gezocht heeft naar locaties waar op een verantwoorde manier zonnepanelen kunnen
worden geplaatst, met het effect dat er nu
wildgroei over de hele gemeente ontstaat.
De gemeente heeft het vinden van locaties en de communicatie met de bevolking overgelaten aan grondeigenaren en
handelaren in zonnepanelen. Alleen bewoners die direct kijken op toekomstige
panelenvelden (soms op 10 meter van
hun huis!) worden geïnformeerd met onduidelijke briefjes.

LEZERS IN DE PEN
STOP ZONNEPANELEN
in de gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft in september jl. beleid vastgesteld over het
plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied. Ondertussen is er een 6-tal agrariërs bezig een dergelijke ombouw van
hun bedrijf voor te bereiden.
Het kan toch niet zo zijn dat er rond
de dorpen Wagenberg, Hooge en Lage
Zwaluwe op 6 locaties bijna 100 ha aan
zonnepanelen worden geplaatst! 120 bewoners van deze dorpen waren het daar
snel over eens.
Zij kwamen woensdagavond 14 november bij elkaar in de Zonzeel in Hooge
Zwaluwe.
En niet alleen bewoners. Ook vele actieve
natuurorganisaties zoals de Stichting Bei,
KiemKracht, ANV (de agrarische natuurvereniging) en ZLTO (Zuidelijke Land- en
tuinbouworganisatie) lieten hun geluid
duidelijk horen: dit plan is slecht voor de
natuur, de biodiversiteit, de insecten, het
landschap en de bewoners. Deze plannen
gaan ook ten koste van waardevolle landbouwgrond.
Een vertegenwoordiger van Duurzaam
Drimmelen deed nog een dappere poging om de klimaatdoelen onder de aandacht te brengen. Er was echter niemand
in de zaal die deze doelen ter discussie
stelde, ook in onze dorpen weten veel

Jurist Jan Eelco Dijk legde de zaal uit hoe
je je juridisch kan verweren tegen deze
plannen. Je rechten kennen en gebruiken
is belangrijk, maar zeker zo belangrijk is
het om je inhoudelijk te verdiepen en je
door deskundigen te laten bijstaan.
Maar het beste is nog actie voeren en college en gemeenteraad er van overtuigen,
dat het anders moet en kan. Een aantal
raadsleden was aanwezig en kon horen
wat de Zwaluwnaren van de plannen vinden. De partijen die vóór deze plannen
gestemd hebben, waren helaas afwezig.
30 mensen en organisaties hebben hun
hulp en deskundigheid aangeboden, veel
mensen hebben hun steun uitgesproken.
De organisatoren van deze avond gaan
dus vol goede moed vervolgstappen
voorbereiden.
Wilt u uw mening geven over de gemeentelijke plannen of wilt u ons steunen in
onze acties om betere oplossingen te bedenken, reageer dan op onze Facebookpagina Zonne-panelenvelden Drimmelen.

IETS VERDER VAN...
TRAAISE ARTIESTEN
TREDEN WEER OP
Begin oktober hebben onze Traaise zangeressen Jeanne en Kitty met de Show Sisters een geweldige dinnershow weggezet.
Wie die avond gemist heeft, kan het nu
inhalen. Op 22 december organiseert
partycentrum de Posthoorn in Princenhage namelijk een Glittering Christmas
Dinnershow. Ook hier zullen deze beide
zangeressen weer volop te bewonderen
zijn. Nu uiteraard in kerstsfeer.
De accommodatie zal helemaal in kerstsfeer omgetoverd zijn. U kunt dan de
sfeervolle muziekavond bijwonen en van
een heerlijk driegangendiner genieten.
Krijgt u er geen genoeg van? Prima, dan
gaan de voetjes van de vloer en gaan we
ouderwets dansen en verder plezier met
elkaar maken.
De Show Sisters staan bekend om hun
spectaculaire shows waarbij niet alleen
de muziek maar ook de aankleding en
de choreografie van de show bewondering oogsten. Ook nu zullen de dames in
ieder geval te bewonderen zijn in meer
dan 7 verschillende outfits. Soms hebben
zij maar 6 minuten om een complete gedaanteverwisseling te ondergaan. Ook de
gastartiesten die zij meebrengen staan
garant voor een perfecte aankleding en
choreografie van hun nummers. De hele
cast belooft u dat het onmogelijk zal zijn
om stil te blijven zitten tijdens deze wervelende show.
Natuurlijk zal het repertoire die avond
afgestemd zijn op de Kerst, echter zonder de gebruikelijke Nederlandstalige
kerstliedjes. Denk in plaats daarvan bijvoorbeeld maar eens aan een dringende
smeekbede aan Santa Claus om de dames
van een man te voorzien of een oproep
om te gaan swingen rond de kerstboom.
Waarschijnlijk komt deze avond ook
nog de collega van Sinterklaas met zijn
sleebellen langs. Hoewel het altijd maar
afwachten is of hij van de jeneverfles af
heeft kunnen blijven….

De Show Sisters met uw illustere plaatsgenoten in Princenhage. Lekker eten en
feesten op zaterdag 22 december
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

in De Posthoorn. Aanvang 18.30 uur. Uiteraard is het aantal
plaatsen beperkt. Wees er dus snel bij om een kaartje te kopen
waarmee u toegang krijgt tot de avondvullende show en wordt
verwend met een welkomstdrankje en een heerlijk driegangendiner. Alleen uw drankjes komen daar nog bij. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Posthoorn of via de mail van de artistiek leidster
van de Show Sisters, Bea Hakkens: beahakkens@hotmail.com.

MANTELZORGEN ZONDER
JURIDISCHE ZORGEN?
Bent u mantelzorger
voor een dierbare? Als u
niet alleen de zorg voor
iemand heeft, maar ook
de financiële zaken en
administratie regelt, vragen instanties vaak om een juridische basis. Het levenstestament kan daarin voorzien.
Met een levenstestament wordt een vertegenwoordiger
aangewezen voor het geval iemand zelf geen beslissingen
meer kan of wil nemen. Denk aan beslissingen over administratieve en financiële zaken, maar ook over persoonlijke en
medische aangelegenheden. Belangrijk als u mantelzorger
bent, want veel instanties willen alleen met u handelen als
u juridisch gemachtigd bent. Denk aan de bank of het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.
Het is wel belangrijk dat degene die mantelzorg krijgt ‘op
tijd’ een levenstestament bij de notaris maakt. Immers, alleen
als iemand nog wilsbekwaam is kan een levenstestament
worden gemaakt. Wilsbekwaam wil zeggen dat iemand de
impact kan overzien van zijn of haar beslissingen.Als iemand
niet meer wilsbekwaam is, moet er bij de rechter ‘bewind’
(en eventueel mentorschap) worden aangevraagd.
Netwerk Notarissen biedt de mogelijkheid om de bespreking met de notaris over het levenstestament thuis voor te
bereiden met een oriëntatieformulier. Aan de hand hiervan
kan degene die het levenstestament wil maken alvast nadenken wat hij of zij door de notaris wil laten vastleggen. In
het gesprek met de netwerknotaris adviseert deze de beste
route om de wensen te realiseren. U kunt degene die het
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levenstestament wil maken vergezellen naar het notariskantoor.
De notaris kan ook bij diegene thuiskomen. Houdt u er wel
rekening mee dat de notaris ook altijd privé moet spreken met
degene die het levenstestament wil maken.
Van Meerwijk Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk
Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren
die steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij zorgen graag dat voor u en degene voor wie u
zorgt, alles perfect geregeld wordt.

KERSTACTIE SCALA VOOR KIKA
Opening door burgemeester Depla

Op dit moment werken leerlingen
en docenten van Scala in Teteringen keihard aan de voorbereidingen van een grandioze fancy fair.
Burgemeester Depla zal deze op donderdag 20 december
om 17.00 uur openen. De gehele opbrengst is voor KIKA!
Waarom KIKA: kinderen zorgen voor kinderen want kanker
gaat ons allemaal aan.
In de ochtend en middag van donderdag 20 december bereiden
leerlingen van Scala de fancy fair voor: van taarten bakken tot
verhalen schrijven, playbacken, wenskaarten maken, darten, poppenkast, muziek maken, dans, zang en nog veel meer. Om 17.00
uur start de fancy fair die afgesloten wordt met een spetterende
loterij met als hoofdprijs een weekend voor 6 personen naar
vakantiecentrum Dennenoord Texel, beschikbaar gesteld door
de ouders van een leerling.
Lege-flessen-wedstrijd
In de aanloop naar de fancy fair is Scala een lege-flessen-wedstrijd voor KIKA begonnen. Op dit moment staat de teller op

Een attractie over én met
LEGO producten!

3127 flessen en er is nog een maand te gaan; dit belooft een
mooi bedrag voor KIKA te worden.
U ook voor KIKA?
Bedrijven of personen die mee willen doen aan de fancy fair of
een geweldige prijs of producten voor de loterij willen sponsoren, zoals kerststukjes, taarten, etc., kunnen dit laten weten via
a.prinse@rocwb.nl.

PRAKTIJKSCHOOL BREDA OPENT EIGEN
KRINGLOOPWINKEL

Op dinsdag 6 november heeft Praktijkschool Breda haar eigen
kringloopwinkel De Kleine Vince geopend. Praktijkschool Breda heeft voor dit project de samenwerking met de Vincentius
Vereniging Breda opgezocht. De opbrengsten uit de winkel gaan
naar deze vereniging, die dit onder diverse goede doelen verdeelt. De school aan de Frankenthalerstraat heeft levensverrijkend onderwijs en levensecht leren als kernwaarden in haar
onderwijs verweven. Het zijn dan ook de leerlingen die onder
andere de vintage goederen sorteren, etaleren, prijzen en verkopen. De initiatiefnemers voor de winkel, Angela Nobelen en
Jolanda Vrolijk, zijn bijzonder trots op hun geesteskind.

� Bouwplaats: Bouw iets moois
en verdien een diploma.

Winkel: Ruime keuze – ook in

� losse onderdelen – en altijd
aantrekkelijk geprijsd.

Museum: Ontdek de geschiedenis

duck van LEGO met de zeer uitgebreide
collectie van 1932 tot nu.

eye

Panorama: Je komt ogen tekort in
deze leuke interactieve LEGO-stad.

www.minibillund.nl
www.a-tembo.nl

�
Dorpsstraat 28
Wagenberg

Opening
Angela Nobelen, initiatiefnemer, sprak de ruim honderd aanwezigen toe. Daarna was het de beurt aan een aantal leerlingen, die
speciale voorvertoning gaven van een aantal retroartikelen die
in de winkel te koop komen. De officiële opening werd daarna
verricht door Marianne de Bie, wethouder Jeugd, Onderwijs en
Cultuur van de gemeente Breda. Onder de belangstellenden waren ouders, docenten, leerlingen en afgevaardigden van de besturen van de Vincentius Vereniging en Stichting De Kringloper.
Sectoren en leerjaren werken samen in de winkel
Verschillende sectoren en leerjaren komen door dit creatieve

35

Rondom de Toren 2018

initiatief bij elkaar. De leerlingen van de
sector Dienstverlening gaan de winkel
draaien waar leerlingen uit de sector
Techniek de benodigde kledingrekken
maakten en houden zich nu bezig met het
repareren en opknappen van binnengekomen goederen. De sector Zorg en Welzijn wast en strijkt de ingeleverde kleding
en de sector Groen zorgt mede voor de
aankleding in de winkel. Tijdens schooltijd
werken de leerlingen dus in en voor de
winkel. Hierbij is altijd een docent aanwe-

zig om hen te begeleiden.
Praktijkschool Breda biedt haar
leerlingen levensecht onderwijs
Praktijkschool Breda heeft nu dus een
winkel in huis, waarmee de leerlingen de
kans krijgen om te beleven hoe het is om
in een échte winkel te werken, met echte
aanvoer, echte voorraad, een echte etalage, echte inrichting, echte materialen, echt
geld en echte klanten. Dit is het meest recente voorbeeld van hoe Praktijkschool
Breda levensecht leren naar de leerlingen
brengt.
Jolanda Vrolijk stelt: “Door het werken
in de kringloop krijgen onze leerlingen
meer verdieping in diverse basiscompetenties, zoals zelfstandig werken, samenwerken, communiceren, werkafspraken
maken en nakomen. Daarnaast leren ze
vak competenties, zoals klantvriendelijkheid, met geld omgaan, verkooptechnieken, etaleren en presenteren van materialen.” Angela Nobelen voegt daaraan toe
dat Praktijkschool Breda haar leerlingen
in de winkel voorbereidt op werken in
het echte bedrijfsleven.
Waarvoor kun je bij de kringloopwinkel terecht?
Bij De Kleine Vince kun je terecht voor
boeken, speelgoed, dames- en herenkleding, sieraden, tassen, schoenen, woonaccessoires en keukenspullen. De winkel

VELDTOERTOCHT
TERHEIJDEN
Foto’s:
Gerard van Vugt

aan Frankenthalerstraat 17 is geopend
op woensdagen van 14.00 tot 16.00. Op
donderdagen tussen 13.00 en 14.00 kan
iedereen gratis spullen inleveren. Meer
informatie over De Kleine Vince kun je
vinden op www.praktijkschoolbreda.nl
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