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TERUGBLIK
OFFICIËLE OPENING H. ANTONIUS
ABTKERK EINDIGT MET UITREIKING
ONDERSCHEIDING
Zondag 20 januari jl. werd in Terheijden het patroonsfeest van
de H. Antonius Abt gevierd en werd onze kerk weer officieel
in gebruik genomen. Een kerk op maat, zoals bisschop Mgr. Jan
Liesen, onze voorganger in deze viering, onze kerk benoemde.
Er staat immers een wand in het eeuwenoude kerkgebouw
met aan de ene kant zaal “de Abt” en aan de andere kant de H.
Antonius Abtkerk op maat.
Een kerk op maat van deze tijd waarin de kerkelijkheid veel
minder is dan pakweg 40 jaar geleden. Maar wel een plaats
waar we steeds kunnen samenkomen om het geloof te vieren
rond kantelpunten in ons leven, een gebouw waar God en de
mensen elkaar willen vinden. De instandhouding van dit gebouw
en de activiteiten die daar plaats vinden, drijven voor een groot
deel op de vrijwillige inzet van veel mensen en ook worden
het gebouw en de activiteiten daarin in standgehouden door de
financiële bijdrage van velen. Dit is een groot goed, waar we heel
dankbaar voor moeten zijn.
Na de plechtige eucharistieviering, waarin ook Kloveniersgilde
St. Antonius Abt en onze drie koren een rol speelden, was
er gelegenheid tot ontmoeting in zaal “de Abt”. Tijdens deze
ontmoeting werd Jac. Geppaart in het zonnetje gezet vanwege
zijn jarenlang verrichte vrijwilligerswerk.

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 534 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
				
ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
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 - 11 u
contact			sociaalraadslieden@		
				surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
				Raadhuisstraat 2c
Namens het parochiebestuur mocht Pierre Gruca hem
SWO				
0162 - 451 894
toespreken en hij somde daar de vele activiteiten op die Jac.
POLITIE
in de afgelopen 40 jaar verricht heeft voor het herenkoor als
Algemeen nummer		
112
voorzitter, secretaris en bibliothecaris. Zeker niet onvermeld
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
bleven Jac. zijn activiteiten voor de Werkgroep Onderhoud Kerk,
				www.politie.nl
de WOK-groep, en zijn inzet bij de restauratie van de Mariakapel
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
aan de Poolse Dreef. Dit alles was voor het parochiebestuur
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
reden om voor Jac. een diocesane onderscheiding aan te vragen,
				www.drimmelen.nl
een onderscheiding die door de bisschop persoonlijk aan Jac.
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
werd uitgereikt.
				gemeente@drimmelen.nl
De aanwezigen benadrukten met een hartelijk applaus dat ze
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
het met deze onderscheiding voor Jac. van harte eens waren.
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
Ida, de vrouw van Jac., deelde in de vreugde en kreeg een mooi
Ophalen afval
Terheijden
groen: 06/02, grijs: 27/02
boeket bloemen als compensatie voor al die uren die Jac. in de
Wagenberg
groen: 08/02, grijs: 01/03
kerk doorbracht en zij hem thuis moet missen. Een best wel
Ophalen oud papier		
09/02
emotionele Jac. dankte iedereen voor de onderscheiding die
Ophalen plastic
Terheijden 06/02 Wagenberg 08/02
hem ten deel gevallen was.
OVERIGE
Petra Kimmel van de Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
sprak over de totstandkoming van de wand die vele emmers lijm,
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potten vernis, veel hout en glas gekost heeft. Het geraamte van
de wand in elkaar gezet door de firma Rasenberg, maar waar
ook weer vele vrijwilligers hun bijdrage aan hebben geleverd.
Zij deed de verdere plannen uit de doeken om van zaal “de
Abt” een nog sfeervollere ruimte te maken, waar activiteiten
van sociaal-culturele aard kunnen plaatsvinden.
Dat ons oude kerkgebouw in Terheijden een echt duurzaam gebouw mag worden, een blijvende parel in onze dorpsgemeenschap.

DAMESKOOR TERHEIJDEN
Op 23 januari hield Dameskoor Terheijden weer haar jaarlijkse
ledenvergadering. Besproken werd oa de verbouwde, verkleinde
kerk Antonius Abt, hopelijk mogen we nog vele jaren hier zingen.
Drie jubilarissen dit jaar: Netty van Hooydonk 45 jaar lid en
Nel Verdaasdonk 12.5 jaar lid. Beiden kregen een mooi boeket.
Wil de Laet is 25 jaar lid en kreeg hiervoor een zilveren kettinkje
met solsleutel.
Nogmaals proficiat dames!

EN TOEN GEBEURDE...
OUD JANUARI NIEUWS (2)
Tot ver in de vorige eeuw werden onze
huizen verwarmd met steenkolen. Die
werden op bestelling door “de kolenboer” thuis afgeleverd. In Terheijden
kon men ook bij “de kolenbond” kolen
bestellen. Op 20 januari 1924 had “de
kolenbond La Cooperation haar jaarlijksche ledenvergadering”. Daarin werd
meegedeeld “dat er in het afgeloopen
jaar 920 ton kolen aan de leden waren
omgezet”. Van deze steenkolenvereniging is ook nog een advertentie bekend
uit 1948. Meer hierover is te lezen in
Vlasselt-boekje 133 met oude beroepen (2011).
In januari 1958 herinner ik me een
sneeuwstorm. Bij het uitgaan van de school, na de Franse les rond
1 uur, liep ik in mijn eentje tegen de sneeuwjacht in naar huis. In
de Onderdijk, waar toen nog een sloot lag, zag ik geen hand voor
ogen. Dat was best spannend, maar het is goed afgelopen.
En in januari 1964 ging de nieuwbouw in de Molenpolder
officieel van start. Door burgemeester Van Bonninghausen werd
de eerste paal geslagen. Hij zei daarbij: ”Al is het dan niet een
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steentje, ik ben wel blij mijn
trekje te kunnen bijdragen tot
dit grote project. En dat alles
verder geheid zal verlopen.”
Vanwege het erg koude weer
werd de plechtigheid buiten
kort gehouden en ging men
naar een behaaglijke omgeving
in hotel De Gouden Leeuw
voor een heildronk. Er gingen
252 woningen en 88 garages
gebouwd worden plus een
school en politiebureau.
Johan van der Made

UITGAAN
HEEMKUNDEKRING DE VLASSELT
Op 4 februari 2019 wordt de algemene
ledenjaarvergadering gehouden van De
Vlasselt. De vergadering wordt gehouden in
café De Harmonie, Markstraat 5 te Terheijden.
Aanvang: 20.00 uur. Na de pauze zal de zeer
waardevolle spreker Boudewijn Calseijde
vertellen over de Nassaus van Breda en de
aanloop naar de 80-jarige oorlog.
U bent van harte welkom.

ASTRID KERSSEBOOM, ERIC SMIT
EN SAARTJE VAN DER MADE BIJ
SPRAAKVERMAAK

DE LEKKERSTE
SPARERIBS
VAN TERHEIJDEN
&
OMSTREKEN
EET JE BIJ
GROEN
ETEN & DRINKEN
Reserveer heel makkelijk je tafeltje
via onze website of bel ons!
Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I
www.etenendrinkenbijgroen.nl

Ook op de 2e zondag van februari
biedt Spraakvermaak weer een boeiend
en gevarieerd programma. Astrid
Kersseboom, presentator van het NOSJournaal, is te gast, net zoals Eric Smit,
hèt gezicht van Follow the Money. Saartje
van der Made, geboren en getogen in
Wagenberg, vertelt a.h.v. beelden over
haar werk als architect. Cor Smits maakte als gemeentesecretaris
onlangs de overstap van Drimmelen naar Etten-Leur. Die
overstap vormt geen beletsel om weer gastpresentator bij
Spraakvermaak te zijn.
Astrid
Astrid Kersseboom (foto Stefan Heijdendael) werkte na haar journalistieke opleiding eerst bij Omroep Brabant en stapte in 1998 over naar de NOS. Ze werd
nieuwslezer bij de radio en ging vervolgens bij Studio Sport werken. Af en toe
viel ze al in bij het NOS Journaal; in 2004
maakte ze de definitieve overstap. Vanaf 2007 presenteert Astrid Kersseboom
voor de NOS ook de traditionele televisie-uitzending rondom Koninginnedag/Koningsdag. En ze was de
centrale presentator bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013.
Eric
Eric Smit (foto Bob Bronshoff) schuift vaak aan bij DWDD, Pauw
of Jinek, wanneer Follow the Money bijzonder nieuws te melden heeft. Deze journalistieke beweging heeft een glashelder
doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. Follow the
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Money doet onderzoek naar mensen,
systemen en organisaties die zich
(financieel-economisch) misdragen
en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen
in de samenleving.
Of het nu gaat om de zorg, de financiële
wereld, de politiek of het onderwijs, als
je het geldspoor volgt dan ontdek je de
waarheid. In 2017 werd Smit uitgeroepen
tot Journalist van het Jaar. Een jaar eerder
won hij de finale van De Slimste Mens en
daarmee zit (na Klaas Dijkhoff) voor de
2e keer een Slimste Mens op het Spraakvermaakpodium.
Saartje
Saartje
van
der
Made
studeerde
Bouwkunde
aan de Technische Universiteit Delft. Ze
ging werken
bij Benthem
Crouwel Architects in Amsterdam en was betrokken
bij diverse projecten die verschillen in
schaal en functie: van musea en stedenbouwkundige ontwikkeling tot metrostations en kantoorgebouwen. Saartje
is een creatieve en originele denker die
bekend staat om haar gedurfde en verrassende oplossingen. Het recent opgeleverde nieuwe hoofdkantoor van de
Goede Doelen Loterijen in Amsterdam is
een mooi voorbeeld: hier is in nauwe samenwerking met de klant een duurzaam
gebouw gerealiseerd dat perfect aansluit
bij de wensen en waarden van deze organisatie. Ze vertelde er onlangs nog over
in het RTL4-programma 5 Uur Live.
Jan, Rob en Mirjam
Jan Huijbregts
uit Wagenberg
was drummer
in hardcore/
metalbands,
werd zanger in
verschillende
coverbands en
volgt nu een
opleiding om
ook andere genres te gaan zingen. Een
ideaal moment dus voor een optreden bij
Spraakvermaak. Bredanaar Rob Roovers
was al eens columnist bij Spraakvermaak
a gogo; op 10 februari spreekt hij vanaf
de preekstoel in een ‘gewone’ aflevering.
Rob heeft al een aantal jaren een belang-

rijke functie ‘achter de schermen’: het halen en brengen van hoofdgasten. Mirjam
Schrauwen ging mee met lijn 214 van de
buurtbus en raakte aan de praat met de
passagiers en de chauffeur.
Thecla en Jopie
Zondagmiddagcafé Spraakvermaak is ook
volgend seizoen weer open. Dat betekent
dat we op 10 februari (en ook op 10
maart) nieuwe seizoenkaarten verkopen.
Thecla den Exter en Jopie van Oosterhout
zitten bij de ingang met een grote stapel
seizoenkaarten 2019/2020. De prijs is
onveranderd; een kaart voor het nieuwe
seizoen kost wederom € 17,50 en daarmee kunt u van oktober t/m maart 6
keer naar Ons Thuis voor een aangename
zondagmiddag. Ook de prijs van een los
kaartje blijft hetzelfde: € 3,50. Bestellen
via www.spraakvermaak.nl kan ook.
Klik (vanaf 1 februari) op de startpagina
rechts bovenaan op de afbeelding van
de seizoenkaart en de route naar een
nieuwe kaart wordt in gang gezet. In de
gemeente Drimmelen worden de kaarten
gratis thuisbezorgd.
Zondag 10 februari: Spraakvermaak
aflevering 73, café Ons Thuis, Bredaseweg
20, Terheijden. De deuren gaan om 13.30
uur open, om 14.30 uur opent presentator
Dik van Beest. Mix sluit rond 16.45 uur af
met het actuele Spraakvermaakslotlied.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

CARNAVAL
SAUWELEN IN TERHEIJDEN
Ook in deze editie van
Rondom de Toren stellen 2
sauwelaars zich aan u voor!
Het sauwelweekend vindt
plaats in het weekend van
15, 16 en 17 februari.
Eerder hadden we al Christ en Ronald, nu
opnieuw een Ronald én Miëlle.
Sauwelaar 3 stelt zich voor:
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Ronald Kustermans, ICT- en Facility-beheerder bij een bedrijf in Oosterhout dat zich specialiseert in ontwerp
en oplevering van snoepproductielijnen.
Daarnaast heb ik een eenmansbedrijf, Kitso Automatisering, en ondersteun kleine
bedrijven en particulieren met automatiseringsvraagstukken.
In mijn overige vrije tijd ben ik speler en
voorzitter bij Toneelvereniging Wagenberg, secretaris en penningmeester bij
St. Dorpsraad Wagenberg en speel ik in
amusementsgroep Bietje Kwats uit Wagenberg.
Sinds 2010 ben ik tevens actief in tonpra-
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ten. Ik doe dit (uiteraard) in Wagenberg
(dit jaar voor de 10e deelname) en dit
jaar voor de 4e keer in Traaie. Daarnaast
doe ik in omliggende dorpen regelmatig
mee.

Wat kunnen we van jou verwachten
in het sauwelweekend (typetje, grap,
verhaal)?
Ieder jaar is het weer een uitdaging om
‘in de huid te kruipen’ van een origineel
typetje. Met name het verzinnen van
originele grappen en woordspelingen
wordt een steeds moeilijkere opgave.
Maar als eenmaal het idee en verhaal tot
bloei komen dan komt de fantasie weer
los en komt er weer wel een leuk verhaal
in de tekstverwerker. Ik heb nog steeds
plezier in het schrijven van grappige
stukken. Ook bij amusementsgroep Bietje
Kwats ben ik het hele jaar door bezig met
het schrijven van leuke kolderieke tekst.
Wat ik dit jaar in Traaie ga doen is natuurlijk weer een verrassing. Ik ga als Sietse
Dubbel die een bezoek komt brengen aan
Terheijden en je zult moeten komen kijken om te ervaren wat hij komt vertellen.
Ik doe een andere sauwel dan in
Erpelrooiersland (Wagenberg), dus dat is
op zich weer een verrassing.
Waarom moet iedereen naar het
sauwelweekend komen kijken &
luisteren?
Sauwelen, tonpraten, buutreden, maauwen of welke benaming het ook draagt,
is voor mij een leuke vorm als standupcomedian in een bepaald personage met
een kolderverhaal. Grapdichtheid moet
hierbij groot en de humor laagdrempelig
zijn en je dient het publiek door lachen
een leuke avond te verzorgen.
Sauwelen is onomstreden verbonden aan
carnaval. Met carnaval treed je ook in
een ander personage en maak je op een
kolderieke wijze plezier. Sauwelen is pas
echt leuk als je mensen lekker kan laten
lachen.
In Traaie weten de Schraansers dit op een
goed georganiseerde wijze tot zeer leuke
avonden voor het publiek te brengen.
Dit jaar hebben we 5 sauwelaars en
een jeugdsauwelaar op het podium.
Hieronder 2 debutanten waar ik hoge
verwachtingen van heb. Want ga er maar
eens staan en probeer het publiek maar
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eens 15 minuten te vermaken met een grappig verhaal. Dit blijft
altijd een grote uitdaging. Maar met een goede ondersteuning en
ontvangst vanuit het publiek moet dat zeker lukken. Een leuke
reactie vanuit de zaal maakt de sauwelaar sterker en dit maakt
de sauwelavonden het bezoek zeker waard.
Daarnaast natuurlijk dit jaar weer een geweldige openingsAct
van Duo Fein en Gein, de winnaars van het Festivalaaf en de zeer
goede muzikale ondersteuning van hofkapel Kiele Kiele.
Sauwelaar 4 stelt zich voor:
Hallo, hier een berichtje van mij
voor iedereen. Dus zowel voor
diegenen die nog nooit naar het
sauwelen zijn geweest, als voor
degenen die het sauwelen wel
kennen.
Eerst even voor degenen die mij
nog niet kennen. Ik ben getrouwd
met Jan-Willem en ben moeder
van 2 dochters die mij inmiddels
allebei al voorbij zijn gegroeid. Jaja ik weet het, dat is niet zo
moeilijk, hoor ik degenen denken die mij wel kennen. Ik ben bekkenfysiotherapeut en werk al bijna 20 jaar bij Fysio Terheijden in
het Kruisgebouw in Traaie.
In 2011 stond ik als Mientje Sop, DE in-traaie-verzorgster, voor
het eerst in de ton in de Gouwe. Daarna heb ik t/m 2016 ieder
jaar gesauweld, met als hoogtepunt Connie Lichter waarmee ik
in 2015 met het 55-jarig jubileum van de Schraansers zowaar
Oppersauwelaar ben geworden.
In 2017 en 2018 heb ik op andere wijzen een bijdrage mogen
leveren aan de sauwelweekenden. En wel als sparringpartner van
Miss Verstand in 2017. Het afgelopen jaar hebben Lieke Flipsen
en ik de opkomst van Prins Pierre opgeleukt en mochten we
ons winnende liedje van Festivalaaf 2.0 zingen.
Wat ik zo leuk aan het sauwelen vind, is dat je in de huid van
een typetje kan kruipen en zo het publiek aan het lachen maakt,
waardoor je bijdraagt aan een leuke gezellige avond of middag. Ik
vind het sauwelweekend een traditie die in ere gehouden moet
worden, vooral omdat er zoveel mensen plezier aan hebben.
Vanaf 2015 krijgen alle (oud-)sauwelaars een uniek speldje
van de Sauwelaarsbende (dit speldje is gesponsord door de
Schraansers). Samen met Cors Weterings organiseer ik één of
twee keer per jaar een Sauwelaarsborrel waar iedereen die ooit
in Traaie gesauweld heeft, welkom is.
Dit jaar heb ik er weer veel zin in om zelf in de ton te staan.
Wisten jullie dat Mientje Sop is gekapt?
Kom je ook genieten van een gezellige avond of middag op 15,
16 of 17 februari 2019?! Tot dan!!
Groetjes van Miëlle Stoop
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SAUWELWEEKEND WAGENBERG
Wat gaat een jaar snel! En wat gebeurt er ook veel in zo’n
jaar. Zeker in een klein dorp als Wagenberg blijft maar weinig
geheim…..
Wij, het Erpelrooierscomité, zijn trots jullie te vertellen dat
er dit jaar weer gesauweld gaat worden in Erpelrooiersland. 5
heren en 1 jeugdsauwelaar nemen plaats in de befaamde Ton.
Wie hun typetjes zijn en de inhoud van de sauwel houden ze
nog even voor zichzelf. Sommige zijn namelijk nog druk bezig
om hun sauwel te fine-tunen.

Twan van Oers, John Stroop, Ger van Turnhout, Toon de Laat,
Ronald Kustermans en Storm Kustermans, veel succes maar
vooral ook heel veel plezier met de voorbereidingen voor het
Sauwelweekend!
Ben jij nou ook zo nieuwsgierig en wil je je lachspieren eens
goed aan het werk zetten, zorg dan dat je erbij bent op 2 of 3
februari in café Bij Bas, Dorpsstraat 26. De entreekaarten
voor het Sauwelweekend zijn te koop bij Bakkerij Léon van
Dongen en café Bij Bas. Tot dan!
CC Erpelrooiers

DE FAMILIEBINGO IN WAGENBERG

Bingo, een spel dat al eeuwen oud is. Wie kent het niet!
Het Erpelrooierscomité zet zich graag in
voor de jeugd van Wagenberg. Zij zijn immers
de toekomst. En daarom organiseren wij
dit jaar weer een spetterende Bingo. De
opbrengsten van deze familiebingo komen
dan ook ten goede aan het jeugdcarnaval in
Erpelrooiersland.
Uiteraard zijn wij zeer vereerd met het hoge
bezoek van Prins Knillus dun Irste en zijn raad van Elf. Ook de
Leutband is van de partij en daarnaast staat er een grandioos
optreden van “De Zingende Tasjes” gepland. Zij hebben dit jaar
het Blèrefestival op Wagenberg gewonnen.
Leuk om te vertellen is dat, voordat de BINGO begint, onze
jeugdraad wordt geïnstalleerd. Daar kan dit jaar dus iedereen
bij zijn!
De werkgroep haalt echt alles uit de kast om de mooiste prijzen
te bemachtigen. Het hoogtepunt van deze bingo is dan ook de
prijs in de superronde: “een Nintendo Switch”. Zet daarom
zondag 10 februari in je agenda! Wij zien je graag vanaf 13.00
uur Bij Bas, Dorpsstraat 26 in Wagenberg.
Houd onze Instagram- en Facebookpagina in de gaten voor
meer info over het carnaval op Wagenberg.
CC Erpelrooiers

C.V. DE BABBELAARS ORGANISEERT HET
BOUWERSBAL 2019!
Ja meese, zaterdag 16 februari staat alweer de 20e editie
van het Bouwersbal op het programma. Bouwersbal is inmiddels
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een echt carnavalsbegrip in Erpelrooiersland geworden.
Een
warming-up
voor het grote
werk dat 2 weken
later
plaatsvindt.
Dit prachtig feest
wordt door C.V. De Babbelaars georganiseerd in Plexat te Wagenberg, vanaf 20.30
uur bende welkom.
Het thema van dit joar is: après-ski! Dus
trek oe mooiste outfit aan want de best
verklede man en vrouw zullen hiervoor
beloond worden door middel van een
prachtige prijs. Ieder joar blijven wai ons
verbaase hoe creatief de Woagenbergse
bevolking is! Ge ziet de gekste dingen
voorbijkomen. Afijn, duik oewe zolder
nog maar eens een keer op en ge komt
vast wel wa tegen dat op après-ski lijkt.
Dus wat trekte aan mee het Bouwersbal,
geen lelijke wijven maar gewoon een
après-ski pakske, das meer als zat. Mochte
nou nie zo creatief zijn dan hebben wai
natuurlijk nog wa kledingtips, wai zijn de
moeilijkste nie:
après-ski jurkske
après-ski broekske
après-ski shirtje
après-ski trui
après-ski pakske
après-ski helmpie
Daarnaast zal de avond muzikaal
ondersteund worden door de beste
party DJ van Nederland. Gelukkig

had hij nog een gaatje vrij de 16e, als
ge maar genoeg schuift met het geld
dan komen ze wel. Verder vinden er
spectaculaire liveoptredens plaats van
de plaatselijke Leutband, t’Hoogtepunt
en de winnaressen van het Blèrefestival
‘De Zingende Tasjes’. Kortom, ge zal deze

avond ogen en oren te kort komen om
alles mee te krijgen, een avond die ge nie
mag missen. Graag tot de 16e, Alaaf!
C.V. De Babbelaars

GE BEN OM IN TE LIJSTE!
T.C.V. De Schraansers

Nog 4 weken tot carnaval
2019 ! De maand februari
is zo voorbij én dan is het
carnaval!
Ge ben om in te lijste!
Nog 4 weken en dan is
het carnaval! Ons motto dit jaar ‘ge ben
om in te lijste’ vraagt om jullie inbreng!
Wie vind jij om in te lijste? Ken jij iemand
die het verdient om dit jaar in het zonnetje
gezet te worden door Prins Pierre II met
een speciale onderscheiding, handdruk,
zoen of woordje? Iemand die zich
belangeloos inzet voor carnaval of die om
wat voor reden dan ook met carnaval een
beetje extra aandacht verdient? Laat het
ons weten! De onderscheidingen worden
uitgereikt tijdens carnaval. Prins Pierre
en het bestuur van TCV De Schraansers
beslissen samen of een onderscheiding
kan worden toegekend.
Inzendingen kunnen tot uiterlijk 17
februari 2019 gestuurd worden naar
info@schraansers.nl. Vergeet hierbij niet
de naam en het adres van degene die
je voordraagt en de reden waarom je
deze persoon voordraagt te vermelden.
Daarnaast is het handig om ook je eigen
gegevens door te geven. Twijfel niet en
maak carnaval 2019 extra leuk voor die
Schraanser of dat Schraanserinneke die
zich inzet voor het Traaise carnaval!
33 jaar Jeugdraad, de Schraansers
zoeken jou!!
Dit jaar bestaat de jeugdraad 33 jaar!
En dat willen we gaan vieren met heel
Terheijden en omstreken, maar vooral
met oud-jeugdraadsleden! Op 23 februari
2019 organiseren we, samen met de
Gouden Leeuw, een Gouwe Party. We
hopen daar naast de huidige jeugdraad
vooral ook oud-jeugdraadsleden te
begroeten!
Wij vragen oud-jeugdraadsleden om zich
aan te melden voor het Gouwe Feest op
23 februari 2019, zodat we met elkaar
kunnen proosten op 33 jaar jeugdraad.
Heb jij in de jeugdraad gezeten? Hoe
leuk zou het zijn om leden uit jouw
jeugdraad-jaar te zien? Wil je dit feest
niet missen, meld je dan nu snel aan via
jeugd@schraansers.nl of wordt lid van
onze besloten facebook-pagina 33 jaar
jeugdraad. Laat je gegevens achter zodat
wij contact kunnen houden!
Gouwe Party; 23 februari 2019
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Carnaval valt dit jaar pas in het eerste
weekend van maart. Maar dat betekent
niet dat we zo lang wachten met feesten! Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten als sauwelweekend, inschrijven
optocht of kinderbingo, organiseren we 1
week voor carnaval, samen met onze residentie, ‘de Gouwe Party’!
Die avond vieren we 33 jaar jeugdraad
voor geheel Traaie en omgeving. Heb
jij wél óf niet in de jeugdraad gezeten;
dat maakt niks uit; iedereen is zaterdag
23 februari welkom om helemaal los te
gaan op de meezingers van Kafke, Randy
Watzeels en Raymon Hermans. En omdat
we voor iedereen er een echt feest van
willen maken is entree gratis! Dus noteer
deze datum en dit feest alvast in je nieuwe
agenda van 2019!!
De optocht, met de oude vertrouwde
route, gaat zondag 3 maart door de
straten van Traaie. Er zijn her en der al
bouwers gespot, ideeën geboren en
tot uitvoering gebracht! We hopen op
vertrouwde optochtdeelnemers, maar
zeker ook op nieuwe deelnemers. Doe
gewoon een keer mee en wie weet wordt
ook jij met het optocht-virus besmet.
Inschrijven voor de optocht is overigens
op zaterdagmiddag 9 februari in de Bar
bij Ed!
Sauwelen
In het weekend van 15, 16 en 17 februari
gaan we sauwelen! De voorbereidingen
zijn al in volle gang. Aanstaande donderdag zijn alle huidige, nieuwe en oudsauwelaars uitgenodigd op de sauwelaarsborrel van de sauwelaarsbende! Dit initiatief, opgezet door Cors Weterings en
Miëlle Stoop, zorgt ervoor dat er dan al
volop gesauweld gaat worden!
Wie de sauwelaars zijn is te lezen in de
vorige, deze én de komende Rondom de
Toren, want zij stellen zich graag aan u
voor!
Komende activiteiten; noteer ze in
de agenda’s:
9 februari brengen we de carnavalskrant
rond. Zorg dat u thuis bent, de krant is
gratis maar een donatie voor het Traais
carnaval stellen we zeker op prijs! ’s
Middags is het inschrijven voor de grote
optocht. Inschrijven kinderoptocht is via
het formulier in de carnavalskrant.
10 februari is de kinderbingo in de
Gouden Leeuw. Vorig jaar was de zaal
net groot genoeg om iedereen binnen te
laten, dus zorg dat je op tijd bent! Altijd
prijs Kinderbingo: zaal open 13.30 uur;
we starten om 14.00 uur!
Het weekend van 15 februari is het
dus sauwelen. Op vrijdag 22 februari
het gemeentelijk verbroederingsfeest,
zaterdag 23 februari vieren we 33
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jaar jeugdraad o.a. met zanger Kafke (mis dat niet) en vanaf 1
maart…. ja….. dan begint carnaval pas echt!

DE CARNAVALS TOP 30

Stem op je favoriete carnavalsplaten!
Het is weer mogelijk om te stemmen
op jouw favoriete carnavalsplaten voor
de Carnavals Top 30! Op de website
carnavalstop30.simpsite.nl/stemmen vind
je een poll met daarin een aantal opties
waaruit jij je favoriete platen kunt kiezen. Het is mogelijk om
elke 24 uur een stem uit te brengen op je favoriete plaat van
dit moment! De platen met de meeste stemmen worden
26 februari 2019 uitgezonden in de zes uur durende live
uitzending van de Carnavals Top 30 vanaf 18.00 t/m 00.00 uur
vanuit de Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Stemmen kan tot 25
februari 2019. Staat jouw favoriete plaat er niet tussen? Geen
probleem, want deze kan worden toegevoegd door je suggestie
te sturen naar carnaval@omroepdrimmelen.nl

Natuurlijk zijn we als team van de Carnavals Top 30 ook nog op
zoek naar verenigingen en bouwclubs voor hun inbreng in dit
radio programma. Heb jij nieuws te melden, over jouw club? Kom
langs in de studio. Mail ons via carnaval@omroepdrimmelen.nl
Meer informatie kun je vinden via www.omroepdrimmelen.nl/
carnaval

POLITIEK
DORPSGERICHT WERKEN, GEMEENTE
DRIMMELEN KOPLOPER OF TOCH NIET?
Afgelopen
donderdag werd op het gemeentehuis de visie
Dorpsgericht werken
3.0 behandeld. Uit de stukken blijkt dat gemeente Drimmelen koploper is!
Visie 3.0 is een visuele boom, opgetuigd met doelstellingen
welke een goede basis zouden geven voor de toekomst, ook
richting Omgevingswet en moet de visie 2.0 gaan overtreffen.
Dorpsgericht werken is een manier van werken om samen met
inwoners aan de voorkant gemeentelijk plannen en initiatieven
te ontwikkelen tot een gedragen plan. Aan de totstandkoming
is ontzettend veel aandacht besteed, enquêtes, bijeenkomsten,
gesprekken. Kortom, visie 3.0 is opgesteld in samenwerking met
vele partners, waarbij ieder zijn mening en ideeën heeft kunnen
inbrengen. Het proces wat gevolgd is verdient een compliment
en op papier is het een mooie versie.
Echter, Combinatie Algemeen Belang heeft twijfels!
Want in de opmaat naar de Omgevingswet, waar ook met tal van
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partijen is en wordt gesproken en waarbij
al meerdere sessies zijn belegd, blijkt in de
praktijk de afgelopen weken keer op keer
dat inwoners niet in belangrijke zaken zijn
gehoord. In veel plannen is totaal geen
sprake van SAMEN. Het lijkt erop dat de
gemeente alleen informeert, wanneer het
ze goed uitkomt!

Als voorbeeld noem ik de bomen in de
Marktstraat, Centrumplan Made, waarbij
de bewoners vooraf onvoldoende zijn geïnformeerd over het verwijderen van 3040% van de bomen. Of de soap rondom de
wel-niet-wel aanleg bushalte Abtslaan in
Terheijden. Of zoals het onderzoek naar
het instellen van eenrichtingsverkeer op
de Flierstraat in Lage Zwaluwe. Voor degenen die geklaagd hebben is het geweldig
dat er een proef komt, maar helaas zijn
ook hier de dorpsraad en de rest van de
bewoners van te voren niet geïnformeerd.
Zo ook het grootschalig zonneveldenbeleid wat er in 21 dagen doorheen is gejast.
Burger- en overheidsparticipatie heeft de
gemeente totaal aan zijn laars gelapt. Kijkend naar de aanvragen voor zonnepanelenvelden en de ophef hierover is dit een
groot fiasco geworden. Als inwoners van
onze gemeente heeft u ongetwijfeld de
rode Nee-pamfletten gezien en het welkomstbord in Lage Zwaluwe met de tekst
“Gemeentebestuur Schaam je”!
Naar onze mening moet de gemeente
nog veel leren en hun eigen beleid beter
uitvoeren.
Namens Combinatie Algemeen Belang,
Sarien Hoevenaar

OPROEPEN
IETS VOOR JOU?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag
met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan
gerust even contact op en we denken

met je mee naar een activiteit die aansluit
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Penningmeester
Ben je goed met cijfers en financiën en
vind je het leuk werk om een organisatie
te helpen hun cijfers op orde te hebben?
Bij KBO Lage Zwaluwe verwerk je de
financiën van de lidmaatschappen, en
de door de afdeling georganiseerde
activiteiten. De KBO maakt ook gebruik
van subsidie als het kan.
PR medewerker
Vind je het leuk om teksten te schrijven?
VAD (VrijwilligersAcademie Drimmelen)
organiseert cursussen voor-door-met
vrijwilligers. Je schrijft achtergrondinformatie over de te geven cursussen, voor
persberichten, de website, nieuwsbrieven
en facebook. Het team van VAD is een
leuk en enthousiast team dat VAD nog
bekender wil maken in Drimmelen.
Vrijwilligerswerk algemeen
Een organisatie heeft niet altijd nieuwe
vacatures, maar mensen die als vrijwilliger
iets willen doen zijn toch van harte

welkom. Deze vrijwilligersorganisaties
gaan graag met je in gesprek over hun
mogelijkheden en wat je leuk vindt om
te doen. Er zijn veel meer mogelijkheden
dan wat je zou denken en een gesprek is
dan een goede manier om eens rond te
kijken en je te oriënteren.
Wanneer je niet goed weet wat je wilt of
kunt: neem gerust contact op metVIP voor
een oriënterend gesprek, ik denk graag
met je mee. Tel 0162 451895 en email
corrie.marijnissen@swodrimmelen.nl

van een brief? Wilt u
uitleg om een ingewikkelde brief te begrijpen? Heeft u een
vraag over toeslagen,
uw uitkering of loon? Kom langs tijdens
ons inloopspreekuur.
Surplus Welzijn, Geld&Recht: Sociaal
Raadsliedenwerk, Raadhuisstraat 2c
Terheijden, 076-5027788.
Dinsdag en donderdag 09.30-11.00 uur.

GOEDE VOORNEMENS?

Als Netwerkcoach iets voor een
ander betekenen
Vrijwilligers gezocht voor cursus
‘netwerkcoach’
‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ is de
naam van een methode om het netwerk
van
mensen
te versterken.
SWO geeft in
het voorjaar van 2019 voor de derde
keer een cursus voor iedereen die zich
graag als vrijwilliger in wil zetten om
mensen met een klein sociaal netwerk
meer onder de mensen te brengen.
Waarom een netwerkcoach?
Een goed en sociaal netwerk is belangrijk in ieders leven. Het leidt tot vriendschappen waarbinnen samen leuke dingen doen of het delen van hobby’s een
belangrijke plek heeft. Je kunt lief en
leed delen of aan de ander steun of hulp
bieden, maar ook ontvangen natuurlijk.
Niet iedereen heeft een goed sociaal
netwerk. Het netwerk van bijvoorbeeld
mensen met een ziekte of beperking, of
van mantelzorgers, bestaat soms alleen
uit familie en betaalde hulp. Een sterk
sociaal netwerk helpt mensen om langer
zelfstandig te kunnen blijven wonen en
deel te kunnen blijven nemen aan de
samenleving. Sinds 2014 werkt SWO
met een team van vrijwilligers die zich
als netwerkcoach inzetten. We zijn nu op
zoek naar uitbreiding van ons team.

VRAGEN OVER GELD&RECHT?
Stap binnen bij het Sociaal Raadsliedenwerk! Iedere dinsdag en donderdag
houden wij een inloopspreekuur van
09.30-11.00 uur. Heeft u vragen over het
invullen van formulieren of het opstellen

Deelnemers 2018
Stappenplan
De vrijwillige coach werkt samen met
een cliënt via een stappenplan om een
sociaal netwerk op te bouwen of zijn/
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haar netwerk actiever te gaan gebruiken. Uitgaande van eigen
kracht, wensen en mogelijkheden, waarbij de nadruk ligt op
samen mogelijkheden bedenken.
Nieuwe cursus
Start op woensdag 20 februari, vervolgens op 13 maart, 27 maart
en 17 april 2019 van 9.30 - 12.00 uur in de vergaderruimte van
Gezondheidscentrum Het Vierendeel in Made.
Meer informatie en aanmelden: SWO: 0162 - 451894 Elly Punselie;
email: info@swodrimmelen.nl Website: www.swodrimmelen.nl

VAN ALLES WAT
MANTELZORGONDERSTEUNING
programma februari-maart

Ontmoetingsbijeenkomst voor ouders, die mantelzorgen voor hun kind: vrijdag 8 februari, 10.00 tot 12.00 uur,
in Activiteitencentrum de Slotjes, Slotjesveld 15 Oosterhout.
Wilt u graag eens in contact komen met andere ouders die
ook mantelzorgen voor hun kind? Samen worden ervaringen en
informatie uitgewisseld over allerlei lastige en mooie ervaringen.
Het is een open inloop, ongeveer 1 x per 2 maanden en u kunt
per keer kijken of u wilt gaan. Organisatie is door Aadje van
Essen van Surplus, 0162-748600.
Cursus omgaan met dementie: 15 februari, 1 maart, 15
maart en 29 maart, 13.30 tot 15.30 uur, in Vergaderzaal 1e
verdieping Gezondheidscentrum Het Vierendeel in Made.
Voor familieleden en naasten van mensen met dementie. Serie
van 4 bijeenkomsten die zijn bedoeld voor naasten van mensen
met dementie die thuis of in het verzorgingshuis wonen.
Doel is het geven van informatie over de aard, de gevolgen en de
problemen die de omgang met een persoon met dementie met
zich mee kunnen brengen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen
van ervaringen. Aanmelden gewenst.
Alzheimer café, Dementie en trauma: 19 februari.
Inloop: 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur
in De Wijngaerd in Made. De invloed van traumatische (o.a.
oorlogs-)ervaringen in combinatie met dementie op het gedrag.
Bezoekers krijgen meer inzicht
in gevoelens en gedragingen die
kunnen zijn ontstaan uit traumatische ervaringen. Ook is er aandacht voor het effect hiervan op
de mantelzorger.
Rouwverwerking: 27 februari,
14.00 tot 16.30 uur, bij Cecile
van Schie, Oud Drimmelen 4,
Oud Drimmelen.
Hoe het leven weer vorm geven na het overlijden van uw partner
aan wie u mantelzorg verleende? Ervaringen delen en erkenning
vinden bij anderen. Hoe om- en doorgaan in het rouw-proces.
Gastspreker Cecile van Schie. Aanmelden gewenst.
Een goed gesprek - voor mantelzorgers: 12 maart 19.30
tot 21.30 uur in het Witte Kerkje Terheijden (zij ingang).
SAMEN organiseert in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg ‘Een goed gesprek - voor mantelzorgers’ in Terheijden.
In een groep van maximaal 8 mensen met elkaar aan tafel om
te praten over wat mantelzorger zijn voor u betekent. Meer
info: www.sameninhetwittekerkje.nl Opgeven via welkom@
sameninhetwittekerkje.nl of bel naar 06-52046806.

Open dag Week van Zorg en Welzijn: 14 maart, 14.00 tot
20.00 uur, kantoor SWO 1e verdieping Gezondheidscentrum
Het Vierendeel in Made.
SWO heeft heel veel kennis en vrijwilligers in huis om u als
mantelzorger te ondersteunen. Denk hierbij aan AutoMaatje,
klussendienst, vervangende mantelzorgers, huishoudelijke hulp,
thuisadministratie, lotgenotencontact en nog veel meer. Kom
langs en beleef wat SWO voor u kan betekenen!
Alzheimer café, Wat kan de notaris voor u betekenen?:
19 maart. Inloop: 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde
21.30 uur in Woonzorgcentrum De Zeven Schakels in
Zevenbergen.
Uw naaste met dementie verliest geleidelijk de grip op de
wereld. Zodra hij/zij de gevolgen van een beslissing niet meer
kan begrijpen, spreken we van wilsonbekwaamheid. Dan mag hij/
zij belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld financieel of medisch
gebied niet meer nemen. Het is belangrijk om op tijd deze zaken
te regelen bij de notaris.
Voor meer informatie over het mantelzorgprogramma en
mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met Steunpunt
Mantelzorg,
Het Vierendeel 6,
4921 LC Made. Tel.
0162-451894. Email:
mantelzorg@swodrimmelen.nl Website:
www.swodrimmelen.
nl
v.l.n.r. Elly Punselie, Jannah
van der Wal, Riekje van Vugt
en Ria van Spijk

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.
Herbouw Witte Keet Biesbosch
De vrijwilligers van
Stichting
Vrienden
van de Biesbosch zijn
jaren bezig geweest
met het plan om
de
fundamenten
van de Witte Keet
te restaureren. De
Witte Keet was
een onderkomen voor de griendwerkers en rietsnijders die
verbleven in de Biesbosch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
speelde de Witte Keet een belangrijke rol als observatiepost
voor de verzetsstrijders. In onze uitzending ziet u nu een
overzicht van de werkzaamheden. Naast opnames van onze
cameracrew en interviews ziet u ook beeldmateriaal dat door
de vrijwilligers zelf is gemaakt.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht Werken. Dorpsgericht Werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
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Coördinator Lilian Lambrechts zal u in
deze rubriek voorzien van informatie
over actuele zaken die hiermee samen
hangen. Dit keer heeft zij een gesprek met
buurtsportcoach Benjamin van Wanrooij
over Sjors Sportief. Sjors Sportief en
Sjors Creatief geeft kinderen van de
basisschool de mogelijkheid om buiten
school kennis te maken met verschillende
sporten en creatieve activiteiten.

Tractors by Night
Ook dit jaar reden verlichte trekkers
en andere landbouwvoertuigen door de
kernen van de gemeente Drimmelen. Een
prachtige traditie op de eerste vrijdag van
het nieuwe jaar. Tractors by Night werd
dit jaar voor de 13e keer georganiseerd
door vereniging D’n Amerkant. Er
reden bijna dertig tractoren en andere
landbouwvoertuigen mee in de verlichte
optocht. De optocht vertrok vanuit
Terheijden en ging via Wagenberg, Made,
Drimmelen en Lage Zwaluwe naar Hooge
Zwaluwe. Natuurlijk stond ook Omroep
Drimmelen met draaiende camera’s
langs de route. Let vooral op het laatste
deel, als de tractoren over de donkere
Amerweg Zwaluwe rijden. Daar komt al
die verlichting toch het mooiste uit.

BND START INSPIRERENDE
ONDERNEMERSAVOND
Nadat de samenwerking met de gemeente Drimmelen
voor een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst is gestopt organiseert BND op donderdag 7 februari een inspirerende ondernemersavond.
Een avond waar alle ondernemers van de
gemeente Drimmelen voor worden uitgenodigd.
Niet zomaar een ondernemersavond
BND pakt uit met niemand minder dan
gastspreker Ben Tiggelaar en combineert
deze avond met een fantastisch optreden
van theatergroep Flamoes.

Programma

De deuren gaan om 19.00 uur open en
met een persoonlijke ontvangst met
bubbels gaat de avond al goed van start.
Het programma start om 19.30 uur en
is inspirerend, leerzaam maar vooral
ook luchtig. De gastspreker is niemand
minder dan Ben Tiggelaar. Dr. Ben
Tiggelaar verdiept zich al ruim dertig
jaar in innovatie en verandering. Hij richt
zich daarbij de laatste jaren vooral op de
psychologie van verandering. Tiggelaar is
bekend van boeken als Dromen, durven,
doen en De Ladder. Daarnaast schrijft
hij een wekelijkse column in NRC over
werk en management. Voor het luchtige
gedeelte zal theatergroep Flamoes voor
de nodige hilariteit zorgen. De avond zal
worden begeleid door Ellen Verhaard.
Netwerken
Netwerken en napraten over de avond
onder het genot van een hapje en drankje
zorgt ervoor dat nieuwe contacten
worden gelegd en ervaringen worden
uitgewisseld.
Waar BND sterk in is, is het samenbrengen van ondernemers en kennis en ervaring delen. Wil je kennismaken met dit
sterke netwerk, kom dan op 7 februari
geheel vrijblijvend kennis maken.
Locatie en kosten
Aan deze avond zijn geen kosten
verbonden. De locatie is Hotel Restaurant
de Korenbeurs in Made.
Alle ondernemers zijn welkom

Niet alleen de ruim 160 leden van BND
worden uitgenodigd, ook niet-leden die
nieuwsgierig zijn geworden naar deze
netwerkorganisatie zijn van harte welkom. BND verbindt en inspireert ondernemers. Wil je aanwezig zijn stuur dan
een mail naar info@bndweb.nl. De eerste
50 aanmeldingen worden beloond met
het boek ‘de Ladder’ van Ben Tiggelaar.
Meer informatie?
Aanmelden: Info@bndweb.nl Contactpersonen: Paul Segeren en Ton Zwinkels

WERELDWINKELWEETJE
Boterhammetje
mee? Ja, maar
dan wel in
hét duurzaam
alternatief voor
het plastic boterhamzakje! Je boterham
of lunch smaakt beter in een handige
Keep Leaf, het betere, duurzamere en
leukere alternatief voor het plastic zakje
of de broodtrommel!
Dit lunchzakje van Keep Leaf is gemaakt
van katoen met een waterafstotende
nylon binnenkant. Het klittenband sluit
het zakje heel goed af. De foodwrap is vrij
van schadelijke stoffen zoals weekmakers,
lood en uiteraard BPA. Het zakje kan
gewassen worden in de vaatwasser of
gewoon onder de kraan. Ook na langdurig
gebruik en veelvuldig wassen blijven ze
fris ruiken.

Deze herbruikbare, wasbare lunchzakjes
zijn gemaakt van duurzame materialen
en
worden
met
verantwoorde
materialen geproduceerd in India. De
Keep Leaf organisatie steunt met de
opbrengst van haar producten vrouwen
en meisjes met opleidingen en banen
en geeft ze zo een betere toekomst.
Jaswinder Salh, Canadese van Indiase
oorsprong, was altijd al gek van
mode. Ze maakte carrière bij diverse
grote modemerken. Toen ze kinderen
kreeg veranderde dat haar kijk op de
wereld. Ze vond dat er meer aandacht
moest zijn voor het milieu en de
werkomstandigheden
van
mensen.
De wens ooit een eigen onderneming
te beginnen had ze ook nog steeds.
In 2007 startte Jaswinder Keep Leaf en
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bracht ze haar idealen in praktijk. De fabriek waar Keep Leaf mee
samenwerkt is ETI (Ethical Trade Initiative) gecertificeerd. Dat
betekent bijvoorbeeld een langdurige samenwerking, scholing
en training van werknemers, goede werkomstandigheden
en geen kinderarbeid. In 2014 is Keep Leaf een partnership
aangegaan met Free the Children en heeft meegeholpen met
de bouw van een school in Rajasthan in India. Zij hanteren de
filosofie dat onderwijs het beste middel is om de cyclus van
armoede te doorbreken. Stop dus met het dagelijks weggooien
van een boterhamzakje en help mee de plasticsoep te verkleinen,
gebruik dus een Keep Leaf! Verkrijgbaar bij de wereldwinkel in
de Marktstraat te Made (de winkel met het torentje)!

UITNODIGING

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN

Nieuws uit het overleg
Het WMO-Platform Drimmelen adviseert het college van burgemeester en
wethouders over het beleid rond de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tijdens deze bijeenkomst werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor onder meer WMO-aangelegenheden, mevr. L. Schuitmaker.
WMO-zaken
WMO Abonnementstarief
Alle mogelijk betrokken inwoners ontvangen bericht over de
nieuwe Eigen Bijdrage. Voor de meeste mensen zal het een
meevaller zijn. De eerste rekening wordt pas in maart verstuurd
naar de cliënten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er weinig
problemen zijn. Mochten mensen toch een probleem hebben dan worden ze gevraagd dat te melden bij de gemeente.
PvdA-enquête WMO-cliënten
Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst geweest
van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van
MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Er zijn
afspraken gemaakt over de zgn. nazorg.Als er na een gesprek nog
misverstanden zouden zijn, dan heeft men afgesproken om een
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vervolggesprek te hebben. Het Platform
heeft gepleit voor een follow-up na een
cliëntgesprek. Even nabellen of navragen
of een en ander goed is overgekomen.
Dit kan mogelijke misverstanden of
conflicten waarschijnlijk voorkomen.
Koerskaart
Er zijn nog 2 subsidieaanvragen gedaan:
voor een zgn. beweegroute in Terheijden
en voor een “soort” kringloopwinkel in
Lage Zwaluwe. De plannen moeten nog
nader worden uitgewerkt.
Beleidsplan 3D
Het
Platform
heeft uitge-breid
van
gedachten
gewis-seld over
de opzet van dit
beleidsplan.
Sinds 2015 spelen gemeen-ten een
grote rol in ondersteuning aan mensen
die het (tijdelijk) zelf niet redden. De
veranderingen daarbij (met WMO,
Jeugdwet en Participatiewet) zijn erg
groot. Het is vooral een andere manier
van denken en handelen voor zowel
inwoners als de gemeente. Uitgangspunt
is: wat hebben inwoners in hun specifieke
situatie nodig en wat kunnen ze zelf
niet regelen? Dit plan beschrijft hoe de
gemeente Drimmelen hieraan werkt en
wil werken.
Vragen of opmerkingen over deze
informatie?
Reageren kan naar het WMO-Platform
Drimmelen per brief p/a Middelmeede
5, 4921 BZ Made of per email: info@
wmoplatformdrimmelen.nl
Website:
www.wmoplatformdrimmelen.nl

SAMEN AAN TAFEL

Nieuwe activiteit van SAMEN
SAMEN krijgt er
een activiteit bij,
SAMEN aan Tafel.
Eerstvolgende
keer: 1 maart.
Samen in een kleine
groep een maaltijd
verzorgen en nuttigen in de nieuwe
ruimte achter de kerk. Samen de tafel
dekken, gezellig maken, eten, een (goed)
gesprek voeren en weer samen opruimen.
Samen koken is uiteindelijk onze wens.
Dit kan zodra er een afzuigkap is. Tot die
tijd wordt de hoofdmaaltijd verzorgd en
worden bijgerechten als salades en dessert
met elkaar klaargemaakt of meegenomen
door de deelnemers. Dit wordt vooraf
afgesproken en georganiseerd.
Maandelijks organiseren we een Samen
aan Tafel. Er is plaats voor 12 tot 14
deelnemers tussen de 18 en 100 jaar. Deze

avonden worden georganiseerd door
deelnemers van SAMEN. Dus: houd je
van koken en gezelligheid? Wil je nieuwe
of bekende mensen ontmoeten? Vind je
het leuk gerechten klaar te maken en/of
mee te nemen? Meld je aan via welkom@
sameninhetwittekerkje.nl of door te
bellen naar Jacqueline, 06-45566108.
Waar: de nieuwe ruimte achter het
Witte Kerkje.
Wanneer: 1x per maand, eerstvolgende
keer 1 maart 17.30 uur.
Voor wie: een wisselende groep tafelgenoten tussen de 18 en 100 jaar.
Kosten: € 5,- voor de ingrediënten en
een drankje. Gemaakte kosten voor
een zelf meegebracht gerecht worden
terugbetaald.
Agenda februari/maart
4 februari Een goed gesprek - met
diepgang
11 februari Een goed gesprek - in
stilte
15 februari Een goed gesprek - met
diepgang. Ochtendgroep
1 maart Samen aan Tafel
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06-52046806 (Edwin Vonk).
We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin Vonk

ZONNEBLOEM BEDANKT
De afdeling Zonnebloem
wenst alle gasten en sponsors een goed en gezond
Nieuwjaar toe. Tevens
willen wij alle sponsors
uit de regio ontzettend
bedanken voor uw gulle
giften, dankzij u allen kunnen wij als vrijwilligers leuke activiteiten
voor onze gasten blijven organiseren. Wij
hopen daarom dat 2019, het jaar dat de
stichting Zonnebloem 70 jaar bestaat,
een geweldig mooi jaar gaat worden.
Het bestuur

FOTO VAN HET JAAR 2018

Foto van het jaar 2018 van
fotoclub Dinasa gemaakt
door Marianne Achterbergh

SPORT
JEU DE BOULESGROEP
WAGENBERG
Al bijna 17 jaar wordt achter in de tuin
van Plexat Jeu de Boules gespeeld. Op
maandag- en woensdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur komt een gezellige groep
samen om fanatiek dit spelletje te spelen.

Het hele jaar door wordt gespeeld, bij
slecht weer vinden er binnen bij Plexat
activiteiten plaats. Vind je Jeu de Boules
ook een leuke sport en zou je graag
mee willen gaan doen, kom een keertje
kijken op maandag- of woensdagmiddag.
Iedereen is welkom, jong en oud, ook
als je wat minder goed ter been bent is
dat geen probleem. En ook als je Jeu de
Boules wilt leren ben je welkom.
Dus wees welkom en kom gezellig
meedoen!

TRAAIS KAMPIOENSCHAP
DRIEBANDEN
Spanning tot en met de laatste stoot
Zondag 13 januari 2019: 12 uur, halve
finale Traais Kampioenschap Driebanden.
Poule 1: Ed Verweijmeren, Sander Jacobs,
Marco Kley en Henk de Snoo. Poule 2:
Marc Boelens, Christ van den Diepstraten,
Bas Vervuren en Eugène Meessen. In
poule 2 is de beslissing om half 4 gevallen.
Christ en Marc spelen in de finale. Poule 1
is tot het laatste moment spannend. Ed is
zeker van een finaleplaats, maar de 2e plek
gaat tussen Sander en Marco, die af moet
wachten wat Sander doet in zijn laatste
partij. Sander haalt niet genoeg punten
waardoor Marco de laatste finaleplek
bemachtigt.
Finale
Wedstrijd 1: Ed (19 caramboles) tegen
Christ (14 caramboles). Ed gaat op maar
mist de opstoot. Christ antwoordt direct
met 2 caramboles. In beurt 6 maakt Ed
4 caramboles en brengt daarmee de
tussenstand op 5 tegen 3 in zijn voordeel.
Christ, die in zijn 3e finale staat, mist
vooralsnog enkele maakbare figuren,
waardoor de stand na 10 beurten 10
tegen 4 staat voor Ed. Christ komt niet in
zijn spel, enkele klosballen tot gevolg en
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Ed maakt gestaag zijn puntjes. Na 20 beurten 13 tegen 5. Na 25
beurten nog een carambole te gaan voor Ed en in de 26e beurt
maakt hij zijn laatste carambole, wint met 19 tegen 5 en pakt 12
wedstrijdpunten. Christ behaalt 3,57 punt.
Wedstrijd 2: Marco Kley
(19 caramboles) tegen Marc
Boelens (13 caramboles). Marc
gaat op en scoort zijn 1e punt.
Beide spelers komen moeilijk
op gang maar in de 9e beurt
komt Marco met een serie van 3
op 6 tegen 4 in zijn voordeel. In
de 11e beurt pakt Marc de voorsprong: 7 tegen 6. Na 15 beurten
gelijke stand: 8 tegen 8. Na een stand van 11 tegen 8 maakt Marc
zijn laatste caramboles, waarna Marco in de gelijkmakende beurt
2 caramboles produceert en de eindstand bepaalt op 13 tegen
10 in het voordeel van Marc die 12 wedstrijdpunten verdient.
Marco verdient 5,26 punt.
Wedstrijd 3: Marc (13 car.) tegen Christ (14 car.). Moyenne ligt
dus dicht bij elkaar. Marc opent, maar na 5 beurten heeft Christ
de leiding: 4 tegen 2. Het blijft sprokkelen voor beide spelers en
na 10 beurten staat het 6 tegen 4 in het voordeel van Christ.
Na een mooie serie van 4 pakt Marc weer de voorsprong: 8
tegen 6. In de 17e beurt scoort Marc zijn laatste carambole, wint
de partij met 13 tegen 8 en scoort weer het maximaal aantal
wedstrijdpunten.
Wedstrijd 4: Marco (19 car.) tegen Ed (19 car.) Marco kan
bij winst de finale heel spannend maken. Ed opent met 2
caramboles, Marco antwoordt met 1 carambole, waarna Ed met
een tussensprint na 6 beurten de leiding neemt met 8 tegen 1.
Ed heeft er zin in en de goede vorm te pakken. Na 8 beurten
leidt hij met 12 tegen 2. Marco maakt een serie van 4, waarna
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ook Ed weer scoort en de stand op 14 tegen 6 brengt. In de
16e beurt scoort Ed 3 caramboles en komt op 19 caramboles.
Marco maakt in de gelijkmakende beurt nog 2 caramboles en
eindigt daardoor op 10 caramboles, wat hem 5,26 punt oplevert.
Ed weer het maximum (12) aan wedstrijdpunten.
Wedstrijd 5: Christ (14 car.) tegen Marco (19 car.) Christ
gaat op, maar mist. Marco antwoordt met 2 caramboles, waarna
hij in de 6e beurt uitloopt naar 7 tegen 0. Na 12 beurten: 9
tegen 1. Christ mist enkele opgelegde figuren en Marco komt
na 12 beurten op 12 caramboles. Christ heeft het moeilijk en
het duurt tot de 20e beurt voordat hij zijn 2e carambole maakt.
Een beurt later maakt hij een serie van 3 en komt daarmee op
5 caramboles, tegen 14 voor Marco. Beide spelers krijgen de
smaak te pakken waarna Marco de partij winnend afsluit: 19
tegen 11 en daarmee 12 wedstrijdpunten toevoegt.
Wedstrijd 6: De laatste partij tussen Marc (13 car) en Ed (19
car) moet de beslissing brengen. Beiden hebben in deze finale
tot nog toe het maximaal aantal te behalen punten gehaald. Ed
begint de partij maar mist waarna Marc direct antwoordt met 1
carambole, maar in beurt 3 komt het antwoord van Ed. Met een
serie van 5 neemt hij de leiding. Ed blijft puntjes pakken en loopt in
de 8e beurt uit naar 8 tegen 3. In beurt 12 maakt Ed 2 caramboles
en loopt uit naar 14 tegen 3. Marc herpakt zich en scoort 2
caramboles, waarna Ed op 15 caramboles komt en Marc op 5. In
beurt 20, bij een stand van 16 tegen 7, scoort Ed waarna Marc
zich nog een keer oplaadt en met een serie van 3 de spanning in
de wedstrijd terugbrengt: 17 tegen 10. De spanning is te snijden.
Ed scoort een carambole, waarna Marc de stand op 18 tegen 11
brengt. In de 19e beurt scoort Ed zijn laatste carambole. Marc
start zijn gelijkmakende beurt, moet 2 caramboles scoren om
zich kampioen te noemen, maar
blijft op 1 carambole steken. Ed
slaakt een diepe zucht.
Traais Kampioen Driebanden
2019: Ed Verweijmeren en
dus winnaar van de Toon Lips
Wisseltrofee.
Goede tweede is Marc Boelens,
Marco Kley wordt derde en Christ pakt de vierde plek.
Leuk om te weten: Totaal aantal gemaakte caramboles
bedraagt 4.144, gemaakt in 9.502 beurten, met een moyenne
van 0,436. De hoogste serie werd gemaakt door Marco Kley.
Hij kwam tot 9 caramboles.
Kortste partijen in het gehele toernooi:
Ronde 1: Peter Donckers, 17 car. in 14 beurten, moyenne 1,214.
Ronde 2: Simon Hamers, 11 car. in 12 beurten, moyenne 0,917.
Ronde 3: Christ vd Diepstraten, 14 car. in 14 beurten, moy 1,000.
Ronde 4: Marc Boelens, 13 car. in 14 beurten, moyenne 0,929.
Finale: Ed Verweijmeren, 19 car. in 15 beurten, moyenne 1,267.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

Vacature horeca
Landgoed Bergvliet is een jong
bedrijf
met
een
golfbaan,
golfschool
en
uitgebreide
horeca-faciliteiten.
De
aankomende jaren breiden wij
nog
eens
uit
met
80
recreatiewoningen
en
opent
begin 2019 Spa One, een groot
wellnesscenter, haar deuren op
het terrein van het Landgoed.
Wil jij meegroeien en deel uitmaken
van een dynamisch team met een
informele onderlinge sfeer? Voor
ons Horecateam zijn wij op zoek
naar versterking! Ben je fulltime of
parttime beschikbaar? Of juist op
zoek naar de ideale bijbaan? Dan
zoeken wij jou! Wij zijn op zoek
naar:
(Zelfstandig) medewerkers bediening
Zelfstandig werkend kok
Enthousiaste stagiaires

Kijk op www.landgoedbergvliet.nl
voor
meer
informatie
over
Landgoed
Bergvliet
en
onze
vacatures.

landgoedbergvliet.nl

Salesdreef 2 I 4904 SW Oosterhout I
076 - 579 5666 I contact@landgoedbergvliet.nl
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Biljartvereniging Touché dankt alle sponsoren (in welke vorm dan
ook), die dit niet meer weg te denken evenement in Terheijden
een warm hart toedragen. Uiteraard ook dank aan alle tellers en
schrijvers, personeel van de Gouden Leeuw en niet in de laatste
plaats aan alle deelnemers. Dank voor jullie sportiviteit.
Volgend jaar voor de 10e keer. Een jubileum. Wij kijken er naar
uit.

INSCHRIJVING DE OUDE WEIDELOOP
Vanaf nu kunt u inschrijven voor het hardloopevenement De Oude Weideloop op
zondag 7 april in Wagenberg. Dit kan via
www.deoudeweideloop.nl
Familieloop 1 en/of 2 km: 12.30 uur, 5 km:
13.30 uur, 10 km: 15.00 uur.
Sportieve groet en tot ziens op zondag 7 april

KOPPELTOERNOOI 3 BANDEN O.W.B.C.
Eugene Meessen en Rinus van de Diepstraten, beiden lid
van biljartvereniging het Bielske uit Wagenberg, zijn op 16 januari
in café De Gouden Leeuw in Terheijden winnaar geworden van
het koppeltoernooi 3 banden van de OWBC 2019.
Er werden door 8
koppels
voorwedstrijden gespeeld in
café De Harmonie,
hiervan gingen de
beste 4 koppels door
naar de finale. Over
het hele toernooi
verdienden Eugene
en Rinus dit kampioenschap, want ze
wonnen al hun wedstrijden. Het koppel Arno Prinse en Henk van Meer werd 2e,
de 3e en 4e plaats was voor Ad van Es/Nico Broeders en Jan
Dijkers/Roel Voogt.
De hoogste serie van het toernooi werd ook gemaakt door
Eugene Meessen met 6 caramboles.
1
2
3
4
5
6
7
8
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KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend:
Zaterdag 2 februari: GEEN VIERING.
Zondag 3 febr. 9.30 uur: Terugkomviering Dopelingen 2018
in de Gummaruskerk Wagenberg.
Zondag 3 febr. 11.00 uur: Parochiële eucharistieviering in de
Bernarduskerk in Made.
Maandag 4 febr. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
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Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 9 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra collecte voor het Fazantennest in Made. Voorganger pastoor
P. Schellens - cantor H.Vergouwen.
Maandag 11 febr. 10.30 uur: Woorden Communieviering in Verzorgingshuis
Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. v.d.
Korput.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat
nr. 2 is alleen geopend op dinsdag- en
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel.
5931216. U kunt dan afspraken maken
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact
opnemen met telefoonnr. 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, of 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
Zondag 3 februari 2019: Gezamenlijke
dienst met de Protestantse Gemeente
Lage Zwaluwe 10.00 uur: Mw. ds. A. van
der Meij uit Prinsenbeek. Diaconiecollecte:
KIA Werelddiaconaat. Locatie: het Witte
Kerkje.
Zondag 10 februari 2019: 10.00
uur: ds. A.A. Rijken uit Oosterhout.
Diaconiecollecte: Amnesty werkgroep
Terheijden. Locatie: het Witte Kerkje.

GEMEENTE
GESPREKKEN VOOR
EVALUATIE BELEID
ZONNEVELDEN GOED
VERLOPEN
Op 16 en 17 januari 2019
heeft de gemeente met inwoners en initiatiefnemers
gesprekken gesprek gehad
voor de evaluatie van het

beleid zonnevelden. De gemeenteraad
had op 13 december met een motie het
college van burgemeester en wethouders
opgedragen het beleid te evalueren. Dit
nadat er veel onrust was ontstaan onder
inwoners over de mogelijke komst van
zonnevelden bij hun dorp.

Op 16 januari 2019 is een evaluatieavond
georganiseerd voor inwoners. Daarvoor
waren alle mensen uitgenodigd die een
reactieformulier met contactgegevens
hadden ingevuld op de informatieavond
op 19 december, plus de mensen die
een brief of mail hadden geschreven
naar de gemeente. Daarnaast waren
de bewonersgroepen en de ZLTO en
Duurzaam
Drimmelen
uitgenodigd.
Tijdens de evaluatieavond voor inwoners
is er in groepen gesproken over het
proces en participatie. Er zijn veel goede
suggesties ter verbetering opgehaald
die bruikbaar zijn voor de evaluatie. De
avond verliep in een prettige sfeer.
Op 17 januari 2019 is een gesprek
gevoerd met alle vier de aanvragers van
vergunningen voor zonnevelden. Ook aan
hen is gevraagd wat zij van het gevoerde
proces tot nu toe vinden. Daarnaast is
gesproken over de stappen die zij nog
gaan zetten. Ook deze bijeenkomst heeft
de gemeente als constructief ervaren.
De opbrengst van beide bijeenkomsten
verwerkt de gemeente in een voorstel
voor de gemeenteraad. Het voorstel
wordt begin februari openbaar en zal een
verslag bevatten van beide bijeenkomsten.
Op 14 februari wordt het voorstel
besproken in de gemeenteraad tijdens de
opinieronde.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Het Regionaal Energieloket Drimmelen: tips en advies voor het verduurzamen van uw woning
Ook in 2019 en 2020 kunt u als inwoner
van onze gemeente gebruik maken van
het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl/drimmelen. Op deze
website vindt u informatie over het verduurzamen van uw woning: besparingstips,
subsidies, mogelijke maatregelen en bedrijven die de maatregelen voor u kunnen uitvoeren. Ook kunt u een HuisScan
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laten uitvoeren, offertes opvragen en is er
een digitale en telefonische helpdesk. Tot
slot kunt u een afspraak maken met een
energieambassadeur. Deze energieambassadeur kijkt samen met u naar uw woning:
welke maatregelen zijn mogelijk en wat
zijn hiervan de kosten en terugverdientijd
(energieadvies). Het Regionaal Energieloket is vooral gericht op woningeigenaren.
Maar de informatie over energiebesparing en subsidies is echter zinvol voor
huurders van woningen.
Rectificatie kosten inzameling gft
In tegenstelling tot wat er in de gemeentegids vermeld staat, zijn sinds 1 januari
de inzameltarieven als volgt:
- per lediging GFT-container 25 l € 0,60
- per lediging GFT-container 140 l € 2,60.
Meer informatie over de handige knop
van de afvalkalender op het startscherm
van je smartphone of tablet vindt u op
www.drimmelen.nl/afvalinzameling.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Terheijden, Polderstraat (4844 BJ) (W2019-0009): Het kappen van drie bomen.
Wagenberg, Brouwerijstraat 15 (4845
CL) (W-2019-0010): Het verbouwen van
de woning.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Terheijden, Liesveld 6 (4844 RA) (W2018-0612): Het plaatsen van vier dakkapellen op de woning.
Terheijden, Markstraat/Brabantstraat
(4844 CN) (W-2018-0601): Het kappen
van vijf bomen i.v.m. rioolwerkzaamheden
– met herplantplicht van drie bomen.
Wagenberg, Postweg 9 (4845 CK) (W2018-0525): Het aanleggen van een inrit.
Wagenberg, Dorpsstraat 12A (4845 CE)
(W-2018-0571): Het vergroten van de
woning.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Raadhuisstraat 33 (4844 AA)
(W-2018-0593): Het restaureren van de
woning.
Opleggen maatwerkvoorschriften
Wagenberg,Brandestraat 14 (4845 PH)(W2018-0395): Het opleggen van maatwerkvoorschriften voor bodembescherming.
Ontwerpbestemmingsplan
‘Munnikenhof 21, Terheijden’
Het college van b&w van Drimmelen maakt
bekend dat tot en met donderdag 28 februari 2019 voor een ieder ter inzage ligt
het ontwerpbestemmingsplan ‘Munnikenhof 21, Terheijden’. Het bestemmingsplan
heeft betrekking op het uitbreiden van de
camping. Eenieder kan tot en met die datum de stukken met betrekking tot het
ontwerpbestemmingsplan inzien in de hal
van het gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IM-
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RO.1719.0bp18munnikenhof21-ow01.
Eenieder kan mondeling of schriftelijk
zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden
ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de behandelend ambtenaar
(de heer G.P.M. van Tiel), van maandag tot
en met donderdag telefonisch te bereiken
onder nummer 140162.
DORPSGERICHT WERKEN
Oproep voor stichtingen, verenigingen, clubs en andere geïnteresseerden: Help ons 75 jaar bevrijding te
vieren in de gemeente Drimmelen!
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant
werd bevrijd. In 2020 is het 75 jaar
geleden dat heel Nederland werd bevrijd.
Dit bijzondere jaar willen we natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
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 te kunnen vieren.

van Scala Breda. Burgemeester Depla
opende om 17.00 uur de Fancy Fair en
daarmee gaf hij het startschot voor een
geweldige avond. Er vonden maar liefst
50 workshops plaats en er werden
gezamenlijk 10.000 flessen ingezameld.
De school is apetrots dat er een geweldig
bedrag is opgehaald voor KiKa, namelijk
€ 10.071,94.
Overige activiteiten
Op 20 december hebben de leerlingen
van Scala zich nog eens extra ingezet. Dat
deden ze door de Obstacle Run door de
school of de Fancy Fair voor te bereiden
en door gesponsorde activiteiten te doen
zoals mountainbiken. Iedere leerling heeft
op zijn of haar eigen manier een steentje
bijgedragen aan de opbrengsten voor
KiKa.

KOM BIJ HET KOOR
DAT GEEN KOOR IS

Op 21 november is er een eerste
inventarisatie geweest. Ook als u er toen
niet was maar wel ideeën hebt of mee
wil denken, bent u van harte welkom.
Alle activiteiten nemen we mee in de
tijdlijn 2019/2020 voor het herdenken
van 75 jaar bevrijding in de gemeente
Drimmelen! We bekijken hoe we elkaar
kunnen versterken en leggen verbindingen
tussen de verschillende activiteiten.
Kom daarom op 6 februari a.s. om 20.00
uur naar de Mayboom, Kerkstraat 10 in
Made. Iedereen is welkom!
Voor meer informatie en vragen kunt u
contact opnemen met Lilian Lambrechts
via llambrechts@drimmelen.nl
Namens Drimmelen Connect!, Dorpsgericht Werken, gemeente Drimmelen,
Cultuurspot en Heemkundekring Made en
Drimmelen

In de eerste plaats wensen wij jullie
natuurlijk een heel fijn 2019. Begin dit
jaar eens goed door jezelf iets leuks te
gunnen. Sluit je aan bij Zjo!On, het koor
dat geen koor is. Wij garanderen je een
hoop plezier en voldoening.
Zjo!On is een leuke groep mensen die
met elkaar muziek maken. Dat wordt
natuurlijk al snel een koor genoemd,
maar dat is Zjo!On niet. Bij een koor
heeft iedereen namelijk een beeld voor
ogen dat absoluut niet past bij Zjo!On.
Het is namelijk niet een in een aantal rijen
staande groep mensen die in stemmig
zwart/rood gekleed, veelal met boeken
voor zich en de bril op het puntje van de
neus, van links naar rechts deinend, met
elkaar een aantal liedjes zingt. Bestraffend
toegezwaaid door iemand die ervoor
staat: de dirigent.

IETS VERDER VAN....
SCALA HAALT MEGA BEDRAG OP VOOR KIKA
Op donderdag 20
december
2018
vond de grootse
kerstactie
plaats

Zjo!On is een muzikaal showteam.
Gekleed in showy outfit bewegen zij
zich over het hele podium of tussen het
publiek. Om, niet in toom gehouden door
de dirigent ervoor of gehinderd door

de stapels teksten die zij mee moeten
torsen, een ware show voor de kijkers
weg te zetten. Zij hebben dan ook een
heel ander repertoire dan de meeste
andere zanggroepen. Wat te denken van
nummers als Think, 100 Years, Let me
entertain you, How can I go on, etc.
Het publiek vindt het prachtig. Maar
wat nog belangrijker is: wij hebben er
zelf vreselijk veel plezier in en vormen
daarom een hechte club. We willen deze
groep nu wat uitbreiden. Daarom is er
ruimte in iedere stemgroep. Eigenlijk is er
maar één eis als je mee wilt doen: je moet
lol hebben in het met elkaar verzorgen
van een muzikale show. Alles wat daarbij
komt kijken, leer je tijdens de repetities.
Kom het eens proberen. In de huidige
groep zitten deelnemers uit de ruime
regio: Breda, Oosterhout, Terheijden,
Prinsenbeek.
Daarom
repeteren
wij centraal in De Dorpsherberg in
Teteringen, Willem Alexanderplein 4.
Iedere donderdagavond beginnen we om
20.00 uur en gaan we door tot 22.30 uur.
Met een pauze uiteraard. Na afloop is er,
voor wie dat wil, ook een leuke nazit.
Loop op donderdag eens binnen. We
zullen je met plezier ontvangen en kennis
laten maken met wat wij doen. Als je van
tevoren meer informatie wilt hebben,
bel dan met de artistiek leidster, Bea
Hakkens, 0622913914.

NIEUW UNIEK
MUZIEKPROJECT PRIME
in de Pannehoef te Oosterhout

Onder de titel
‘Rock Legends,
when Rock en
Sympho meet Prime’ geeft de Classic Rock Band PRIME, in samenwerking
met het John McFire Orchestra, weer een
uniek concert in Productiehuis de Pannehoef te Oosterhout. Gebracht worden
legendarische covers van o.a. QUEEN,
Led Zeppelin, Deep Purple,TOTO,Within
Temptation, Aerosmith, Epica, Guns n Roses, Meatloaf, ELO, Kansas, Pink Floyd etc.
verwerkt in een groot Rock Show Spektakel ……… puur genieten dus! Voor dit
soort grote muzikale projecten zoekt
PRIME vaak de samenwerking met andere muzikanten. Dit keer is dat gastzanger
“powerhouse” Maarten van den Brekel,
bekend als zanger van de band “Made4Made” bij de jaarlijkse TOP100 in Made.
De band wordt tevens uitgebreid met een
heel bataljon violisten, cellisten, blazers,
percussie, en een volle rij backingvocals
die voor het nodige kippenvel zorgt. Het
grote orkest staat o.l.v. dirigent en arrangeur Jan van den Brandt, alias John McFire.
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Naast vaste dirigent bij vier muziekverenigingen was Jan van den
Brandt de muzikale spin in het web bij veel grote producties
met als thema James Bond, Efteling, Halloween en meerdere promsconcerten. De vijfkoppige band Prime wordt bemand door
zangeres Angela Meessen, gitarist Jim Servaes, drummer Martijn
Verschuren, toetsenist John van Kalmthout en zanger/bassist
Danny Meessen. Allemaal muzikanten die op hun eigen manier
de lat heel hoog leggen en het beste uit zichzelf halen. Angela
eist met haar geweldige stem meteen een prominente plaats in
je geheugen op; Jim dwingt met zijn gitaarriffs en -solo’s menig
onderkaak op de laagste stand; John, de routinier, is met zijn
synthesizer, piano en Hammond meesterlijk onmisbaar; Martijn
dwingt met zijn strakke en creatieve ritmes beweging af, stilstaan
is geen optie; en Danny zorgt met zijn bas voor een volle onderbouwing en stuurt met zijn mooie stem geregeld solo’s de zaal
in. De Classic Rock Band PRIME is in de regio en zeker ook daar
buiten voor Classic Rock liefhebbers geen onbekende. De band
heeft zich gespecialiseerd in het zo dicht mogelijk benaderen
van de echte Rock klassiekers. Je weet wel, die nummers waarbij

je je jeugdherinneringen herbeleefd en je weer eens helemaal
uit je dak kunt gaan. PRIME heeft alles in huis om vrijwel alle
muziek te coveren, zowel vocaal als instrumentaal. De meest
uitdagende muziek wordt gebracht, inclusief de daarbij behorende legendarische toets-, gitaar- en drumsolo’s. De band kiest
bewust voor kwaliteit en niet persé voor kwantiteit. Prime is al
jarenlang bekend van optredens in bars en cafés in de wijde omgeving, maar de grootste successen worden toch behaald met
bijzondere grote muziekprojecten. Een goed voorbeeld hiervan
is het in 2018 gebrachte succesvolle QUEEN-concert, waarbij
maar liefst 27 nummers van deze onsterfelijke band werden gecoverd. Ook voor dit prachtige concert werd de band aangevuld
met gastmuzikanten, eveneens onder leiding van de meester-orkestleider Jan van den Brandt. Net als vorig jaar vindt de première plaats in het Oosterhoutse Productiehuis De Pannehoef.
Daarna hebben nog duizenden mensen genoten van dit unieke
concert. Een vervolg kon dus niet uitblijven! De repetities voor
deze muzikale uitdaging zijn al maanden in volle gang en ook
nu weer belooft het een onvergetelijk concert te worden. Op
zaterdag 2 februari start het concert om 20.00 uur in De
Pannehoef te Oosterhout. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Meer
informatie en gegevens over kaarten is te vinden op de website
www.prime4rock.com

SPIRITUELE AVOND
Trancemedium Anna van der Horst en Medium
Martine Debaeke zijn de gastsprekers tijdens de
Spirituele Avond met het thema Mediumschap en
Trancemediumschap in ’t Trefpunt, Raadhuisplein
1a in Made op woensdag 6 februari.
In een relaxte gemoedelijke sfeer krijgt u uitleg over mediumschap in al zijn vormen en kunt u vragen stellen aan beide medi-
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ums. Deze thema-avonden zijn interactief.
De Spirituele Avonden met een thema zijn laagdrempelige informatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en Healing
(Spiritueel Café Drimmelen). Een informeel gebeuren waar je
interesses kunt delen met gelijkgestemden en waar ook ruimte
is voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit. U bent van
harte welkom!
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop 19.30 uur (pauze +/- 21.00
uur); entree: € 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact
opnemen met Annie Fens 076-8871933/ 06-53776005, of per
e-mail: info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.anniefens.nl

OP HET NIPPERTJE...
OMROEP DRIMMELEN NU VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR

Maar dat is niet het enige,
de uitzendingen zijn ook
direct live overal ter weGoed nieuws voor alle inworeld te ontvangen via ‘De
ners die tot nu toe de uitzenLokale Omroep-app’. Via
dingen van Omroep Drimmedeze app zijn de lokale omroep
len niet konden beluisteren en
tv-kanalen dagelijks live te bebekijken, omdat ze geen Ziggo kijken. U kunt kiezen uit verschillende lokale omroepkanalen in
aansluiting hebben. Met steun Nederland. De lokale omroepsector in Nederland bestaat uit
ca. 280 omroepen die verspreid over heel Nederland een zeer
van de gemeente Drimmelen is dat nu opgelost.
Per 1 februari 2019 zijn we naast kanaal 42 op Ziggo nu ook belangrijke bijdrage leveren aan de lokale journalistiek.
Op 1 februari vindt ook de officiële opening plaats van
te horen en te zien op de volgende kanaalnummers:
- voor KPN, XS4ALL, Telfort met de witte afstandsbediening: onze nieuwe studio bij de Zonzeel in Hooge Zwaluwe, Poolsestraat 13. Wij nodigen u graag uit om dan een kijkje te komen
TV en kabelkrant 1476, Radio 1176.
nemen. Vanaf 15.30 uur is de
- voor Telfort met de zwarte afontvangst en om 16.00 uur zal
standsbediening en Edutel, Fiber.
de officiële opening plaatsvinden
nl, Stipte:TV en kabelkrant 2170,
met aansluitend een hapje en
Radio 3180.
een drankje. Wij hopen dat u in
Aan doorgifte via Tele2 en enkegroten getale gebruik zult male andere providers wordt nog
ken van deze uitnodiging.
gewerkt.
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Foto’s:
1 Matthijs Suijkerbuijk, 2 Joke den
Ridder, 3 Gerda Loonen, 4 Matthijs
Suijkerbuijk, 5 Gerard van Vugt, 6 Anita
Dudok, 7 Marianne Vermeulen
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Winterfoto’s van Tonny van Geel, Frans Snoeren, Anita Dudok, Gerry van Schendel en José Rasenberg.
Heb jij ook mooie foto’s? Mail ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl

