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WAT EEN TOP WEEKEND!!!

Lovende reacties in de pers en vanuit het dorp en lovende re-
acties van de vereniging. Een zeer gemeend dank je wel aan alle 
mensen die de drie sauweldagen naar de Gouwe zijn gekomen, 
die gesauweld hebben, die opgebouwd hebben, die het geluid en 
licht verzorgd hebben, die voor de make-up hebben gezorgd en 
iedereen die ik nu nog vergeet. 
Na op vrijdag en zaterdag de dagwinst te hebben gepakt, is 
het onze debutant Ronald Lievens gelukt om ook gelijk Op-
persauwelaar te worden. Ronald proficiat. Maar ik wil ook zeker 
de andere sauwelaars niet te kort doen, Miëlle Stoop, Ronald 
Kustermans, Storm Kustermans en voor de 30e keer Christ 
vd Diepstraten, ook jullie proficiat met dit fantastische sauwel-
weekend. Verder nog een dikke proficiat aan het duo Fein en 
Gijn (Remco en Corné) om de zaal weer goed op te warmen 
en de dames van het V-team die ons gaan vertegenwoordigen bij 
BaronieTV, dus allemaal stemmen op liedje 12.

DAVEREND SAUWELWEEKEND

 Op 15, 16 en 17 februari was het weer sauwelen geblazen in De 
Gouden Leeuw. Ruim 500 mensen werden kostelijk vermaakt 
met een act, vijf sauwels en een zangnummer, vlot aan elkaar 
gepraat door prins Pierre II.
De 14jarige Storm Kustermans stal de 
harten van de zaal met zijn vlotte sau-
wel als “het zwarte schaap”. Dat het bij 
vader en zoon Kustermans in de genen 
zit, moge duidelijk zijn. Als Zwart Schaap 
vertelde Storm een scala aan situaties 
thuis. Situaties waardoor zijn familie hem 
het zwarte schaap van de familie noemt.

De act van het duo “Fein en Gijn”, gebracht 
door Remco van Bochove en Corné Dudok 
met spraak ondersteund door Christ-Jan 
Geppaart, was hilarisch en bezorgde meni-
geen kramp in de kaken van het lachen.

Christ van den Diepstraten als Nolleke wist de 
zaal te boeien met zijn mening over “de may” en 

de actuele politiek op onna-
volgbare wijze. 
Ronald Kustermans, jawel 
de vader van, als Sietse Dub-
bel kreeg de zaal plat met zijn grappen en 
woordspelingen. Dat hij de hele zaal lid maak-
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te van de club van lelijke mensen was mooi meegenomen, voor 
de club dan……….. Behalve dat hij door zijn nieuwe bril zelf 
veel dubbel zag, lag de zaal regelmatig dubbel bij zijn uitleg over 
allerlei termen en uitdrukkingen.

Miëlle Stoop als “Mientje Sop is gekapt”, 
wist fantastisch haar frustraties te ver-
woorden over het fietsventiel, dat altijd 
bij het op slot zetten in de weg zit. Ook, 
heel herkenbaar, de bijsluiter van medi-
cijndoosjes die altijd aan de kant zit waar 
zij het doosje openmaakt. Mientje leek als 
kapster meer oren te wassen van klanten 

dan haren te knippen. Ook de oren van de wethouder van Ge-
luk werden flink gewassen door Mientje.
Debutant Ronald Lievens werd 
door het publiek gekozen tot op-
persauwelaar, met zijn mooie 
woordspelingen. Als Amerikaan-
se cowboy, Cowboy Lucky Ron, 
wist hij opmerkelijk veel over een 
Terheijdens paardenpension. Veel 
woordgrappen gingen dan ook over paarden, pèrdjes, en pony’s 
en over zijn (stokpaardje) roze Jolly Jumper. Met zijn act werd 
Ronald zondagmiddag na de laatste voorstelling uitgeroepen tot 
oppersauwelaar van Traaie.

Het muzikaal intermezzo werd 
fraai verzorgd door het V-team, 
dat met het nummer over 
Rosé Bier volgens velen veel 
kans maakt om de Baronie-bo-
kaal terug naar Traaie te krij-
gen! Het wordt vast en zeker 

het beste carnavalslied. Dat Kiele Kiele vooraf en in de pauzes 
geweldig goed speelde zal niemand verbazen. 
Kortom, het sauwelweekend was een weekend “om in te lijste”.

CARNAVALSPROGRAMMA  TRAAIE
‘Ge ben om in te lijste’

Het is zover, carnaval 2019 staat voor de deur! 
Dit weekend is het carnaval en gaan we zorgen 
dat het een carnaval wordt om in te lijste! 
Wat ons betreft kan dit jaar de vlag uit! Letter-
lijk en figuurlijk; de unieke Schraansersvlag is al 
op menig gevel en vlaggenstok te zien. Wanneer 

u er ook een wil: hij is te koop bij Relinde Fijnaut óf op evene-
menten die De Schraansers organiseren!
Het programma van dit weekend vindt u in de carnavalskrant, op 
onze website, maar ook in deze Rondom de Toren. Zo ook de 
lijst met optochtdeelnemers voor de grote optocht aanstaande 
zondag. Eventuele wijzigingen en bijzonderheden zullen we ver-
melden op onze site en facebookpagina.
Natuurlijk is er op zaterdag ook een optocht, de kinderoptocht 
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trekt dan door de stra-
ten van Terheijden. Leuk 
voor alle kinderen die 
mee doen als veel men-
sen uit Terheijden even 
een kijkje komen ne-

men. Ze hebben mooie creaties gemaakt 
die de kinderen zeker willen laten zien. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de gro-
te optocht! Trek oe carnavalsjas en sjaal 
aan en bekijk de bijzondere creaties die 
de optochtdeelnemers hebben gemaakt! 
Het zal vast om in te lijste zijn!
We hopen met ons gevarieerd carnavals-
programma veel mensen te zien, van jong 
en oud, er is volop te beleven. Wat dach-
ten jullie van:
Scholenbezoek (en onze jeugdraad gaat 
ook mee!), bezoek verzorgingstehuis, re-
ceptie vrijwilligers en sponsors, Opwerm-
konsert, Snotpinnekusbal, kinderoptocht, 
sleuteloverdracht en carnavalsviering, 
jeugdcarnaval, cafébezoeken, grote op-
tocht, bezoek Baronie TV, seniorenmid-
dag, Nootdkreetdag, Braoipottemiddag, 
cafébezoeken, Jumbo-acties, kruiwagen-
race, kindermiddag met clown, lampion-
nenoptocht, onthullen en verbranden 
Boer Klaos en nog wat cafébezoeken!! 
Genoeg te beleven en te doen om bij 
deze activiteiten aan te sluiten! 
Wij van TCV De Schraansers wensen ie-
dereen een fantastisch carnaval 2019; Ge 
ben om in te lijste!
Sleuteloverdracht en Carnavalsvie-
ring in het Schraansersrijk
In de Schraanserskrant 
staat vermeld dat de 
carnavalsviering op 
zaterdag 2 maart zal 
plaats vinden in het 
Witte Kerkje. Toch is 
dat niet helemaal juist. 
Vorig jaar weken we 
eenmaal uit naar deze 
locatie. Dit jaar is het weer in de Sint 
Antonius Abt Kerk met de vernieuwde 
ingang aan de kant van het notariskan-
toor. De aanvangstijd van de Sleutelover-
dracht en de Carnavalsviering is 18.00 
uur. De sleutel wordt door burgemees-
ter Gert de Kok overgedragen aan Prins 
Pierre II. De carnavalsviering word geleid 
door pastoraal werker Gerard  Oost-
veen, Prins Pierre II en Prins Lars II en 
deze worden ondersteund door de veld-
wachters en hun raden van elf. De mu-
zikale noten zijn van het Traais Smart-
lappenkoor en Hofkapel Kiele-Kiele. 
De carnavalsviering is uniek in ons dorp; 
op een ludieke en muzikale manier staan 
we stil bij het ontstaan van carnaval! De 
sleuteloverdracht en de carnavalsviering 
is meteen een mooie gelegenheid om 

onze nieuw ingedeelde kerk te bewonde-
ren; ook deze is om in te lijste! 
Volledig programma
Vrijdag 1 maart 
Bezoek Windhoek, 10.00 uur
Bezoek Zonzeel,  11.00 uur  
Bezoek Zeggewijzer, 12.00 uur 
Bezoek Antonius Abt, 15.00 uur 
Receptie Jubilarissen/Club van 100, vrij-
willigers in De Gouden Leeuw, 19.00 uur
Opwermkonsert in De Harmonie,  21.30 
uur
Zaterdag 2 maart
Snottepinnekusbal 
(De Cour), 11.00 uur
Start Kinderoptocht 
(Dorpsplein), 14.00 u 
Opzetten Boer Klaos
(Dorpsplein),  ± 15.30 uur
Uitslag Kinderoptocht (De Residentie) ± 
15.45 uur 
Sleuteloverdracht & Carnavalsviering 
(Antonius Abtkerk) 18.00 uur 
Cafébezoek De Cour 19.30 uur, ‘t Barre-
ke 20.00 uur, Ons Thuis 21.30 uur
Zondag 3 maart
Opstellen grote optocht, 11.45 uur
Start grote optocht, 12.30 uur
Prijsuitreiking grote optocht (De Gou-
den Leeuw), 19.00 uur
Cafébezoek De Gouden Leeuw 20.00 
uur, De Harmonie 21.00 uur
Maandag 4 maart
Baronie TV (Breda), 10.15 uur
Seniorenmiddag (De Harmonie), 13.00 
uur
Nootdkreetdag (De Gouden Leeuw / 
Barreke) 14.00 uur
Braoipottemiddag (De Gouden Leeuw) 
16.30 uur
Cafébezoek Sovak / Doetertoe 19.00 
uur,  Ons Thuis 21.15 uur,  De Residentie 
 22.30 uur
Dinsdag 5 maart
Jumbo-actie (Jumbo), 13.30 uur 
Kruiwagenrace (De Harmonie), 14.00 u
Afsluiten Kindermiddag (De Gouden 
Leeuw), 16.00 uur
Vertrek Lampionnenoptocht, Aansluitend 
verbranding Boer Klaos (Dorpsplein), 
18.30 uur
Deformatie Jeugdraad (De Cour), 19.30 
uur
Cafébezoek De Harmonie, 20.00 uur, De 
Gouden Leeuw, 21.30 uur
Deformatie Raad & Prins (De Gouden 
Leeuw), 23.11 uur

UT PROGRAMMA VAN 
ERPELROOIERSLAND

Vrijdag  1 maart
08.30 uur    Carnavalsmorgen op basis-
school de Elsenhof
14.00 uur    Carnavalsmiddag voor de 
senioren in Plexat
19.00 uur    Plakkersfeest in café Bij Bas
20.30 uur    Leutig feest in Sportcafé 
Driedorp
22.00 uur    Uitreiking Burgemeesters-
penning in Sportcafé Driedorp
Zaterdag 2 maart
11.30 uur    Carnavalympics (pannenkoe-
kenfestijn) op het Van den Elsenplein
13.00 uur    Kindermiddag in café Bij Bas
13.45 uur    Opstellen Kinderoptocht op 
het Van den Elsenplein
14.00 uur     Vertrek Kinderoptocht
17.00 uur    Prijsuitreiking Kinderop-
tocht bij Sportcafé Driedorp
19.00 uur    Kinderdisco voor kinderen 
van 8 t/m 15 jaar bij Plexat
19.00 uur    Leutig feest bij café Bij Bas
Zondag 3 maart
09.30 uur    Carnavalsmis in de kerk ge-
organiseerd door Hofkapel de Leutband
10.00 uur    Pyjamabal in de grote zaal in 
café Bij Bas
10.00 uur    Soepbal in café Bij Bas
10.00 uur    Pruvurkusbal in Sportcafé 
Driedorp
13.15 uur    Opstellen grote optocht op 
het Van den Elsenplein
13.45 uur    Overdracht sleutel aan Prins 
Knillus dun Irste
14.00 uur    Vertrek grote optocht
20.00 uur    Prijsuitreiking in café Bij Bas 
Maandag 4 maart
14.00 uur    Wagenbergse bierfeste in 
café Bij Bas
14.00 uur    Feesten bij Sportcafé Drie-
dorp
Dinsdag 5 maart
13.00 uur    Baronie TV: Van de Prins gin 
kwaod in Erpelrooiersland, Hofkapel de 
Leutband en de Zingende Tasjes
14.00 uur    “Op de camping” bij Sport-
café Driedorp
19.00 uur    Lampionnenoptocht vertrek 
vanaf het Van den Elsenplein ...aanslui-
tend verbranding Oos Kee
20.11 uur    Ontbinden Jeugdraad en 
gangmakers in café Bij Bas
21.11 uur    Ontbinden Raad van Elf en 
afscheid Prins Knillus dun Irste in café Bij 
Bas ... aansluitend officiële afsluiting met 
haringhappen in café Bij Bas  LEUKE CARNAVALSFOTO’S 

GEMAAKT?
MAIL ZE UITERLIJK WOENS-

DAG 6 MAART NAAR
liesbeth@rondomdetoren.nl
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CARNAVALYMPICS
2 maart is het dan eindelijk weer 
zo ver: carnaval in Erpelrooiersland. 
En ook dit jaar gaan we opwarmen 
met de Carnavalympics, georga-
niseerd door Prins Knillus en de 
Raad van 11 en die werken dan 
weer samen met de meiden van 
Kidsswing en hun manager Colin! 
Dus dat gaat goed komen. 
Wil je ook dit jaar weer goed aan 
carnaval beginnen, kom dan naar 
het Van Den Elsenplein. We gaan 
starten om 11.30 uur. Voor deelname aan de carnavalympics 
vragen we een bijdrage van € 2,-. Er zijn dit jaar weer carnava-
lympicse spelletjes en heb je alle spelletjes gedaan en is je stem-
pelkaart vol? Dan aanvallen op de heerlijke pannenkoeken en 

warme chocomel. Als jullie dan nog 
energie over hebben doe dan nog ff 
een uitputtend swingend dansje van 
Kidsswing! 
Voor de beste 3 deelnemers van 
de carnavalympics is er nog een 
leuke prijs die we uitreiken tijdens 
de prijsuitreiking van de kinderop-
tocht. Jongens & meisjes, wij zijn er 
klaar voor, jullie ook? CARNAVA-
LYMPICS lets go! En o ja, jullie ou-

ders, opa’s & oma’s zijn ook welkom om jullie aan te moedigen 
natuurlijk.
Carnavalscomité van de CARNAVALYMPICS!

TROTS!!!

Zaterdag 16 februari was het eindelijk zover. Een moment waar 
wij als redactie van dun Erpel lang naar uit hadden gekeken. Na-
dat de allereerste Erpel nieuwe oogst door onze Prins Knillus in 
ontvangst was genomen, zijn wij met de grote en kleine raad op 
pad gegaan. In Wagenberg wordt 
de carnavalskrant ieder jaar huis 
aan huis verspreid. En met de zon 
die op onze bollekes scheen, was 
het absoluut geen straf om de hele 
dag lekker buiten te zijn. 
Wij zijn super trots op het eindre-
sultaat en vinden de complimenten 
die we krijgen hartverwarmend. 
Dank je wel aan alle inwoners van 
Erpelrooiersland. Jullie hebben ons 
ontzettend gesteund door massaal 
onze insignes te kopen. Nieuw dit 
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jaar was het “vriendje voor ’n tientje”. Een jute zakje met hierin 
het insigne, een echte kriel en een mooie button (die je natuur-
lijk op doet tijdens carnaval, zodat iedereen kan zien dat JIJ de 
Erpelrooiers dit jaar gesteund hebt met € 10,-. Een echte hit 
mag ik wel zeggen!!! 

KINDEROPTOCHT SCHRAANSERSRIJK

A1  CV De Gekleurde Meiden 
A2  CV De Sterren 
A3  CV We doen maar wat 
A4  Lava 9A
B1  CV De Oelewappers  
B2  CV Ut Gespuis
C1  CV De Kuifkes 
C2  CV ‘t Windhoekske 
C3  CV De Draokskes 
C4  CV De Donderstraaltjes 
C5  CV De Zonnekes 
C6  CV De Minibubbels 
C7  CV De Uiltjes

GROTE OPTOCHT SCHRAANSERSRIJK

A1 CV Ketel         Vlag uit in Traaie 
A2 CV Toog gegrepen       Enerzjie neutraal 
A3 CV Niet te Wijnig       #Mona Lisa 2.0 
A4 CV GoedGemutst        Wai zijn te mooi om in te lijste 
A5 CV De Landrovers       Om in te lijste 
A6 CV 3 Bierkus         Vrouwkes van staal 
A7 CV De Gangmaokers        Traaie is om in te lijste 
A8 CV Agge mar leut et!        Wai vinde ut langlaufen, wai  
                                             gaon  off piste!
B1 CV Op ût gemakskuh       Op volle toeren in Traaie 
B2 CV Stekkers en Snoeren    “Wij hebben lijst” 
B3 CV de Barkrukken            Oos leste kunsje 
B4 CV Uitgeteld                    Uitgeteld trekt de lijst 
B5 CV de Dropkes                 Wai stampen dun optocht dur 
B6 CV Vrouwkesfijnfisjenie     Lijsttafel 
B7 CV Toedeloe                    Carnaval geeft oos vleugels 
B8 CV Nie zo nauw               Ons verhaal is genderneutraal 
B9 CV De Dolle Divaas       Meej carnaval zijn wij allemaal  
                                            vreemde vogels
D1 Puzzelaer vof                    Reclamewagen
C1 CV Plûchen Bèr                Wai hebbe witte llijst 
C2 CV Beunhaze                   Ons stamcafé
C3 CV Ut Wur Wel Wa           Van Hijst bv 
C4 CV de Ouwe Paters          Bettie Akkum aai
C5 CV Knoop dû Hakkuh dur Wai zain om in te (l)ijzen 
C6 CV de Smullo’s                 SRV 
C7 CV de Braoipotte             Te mooi om in te lijsten 
C8 CV Gekzat                       Ski-Alaaf op ons 11de jaar

KINDEROPTOCHT ERPELROOIERSLAND

Individuelen:    Ons Meiske
Kleine groepen:   cv de Pieperkes
     cv de Ranja tappers
     cv de Eigenheimers
     cv de Bende van Ellende
Grote groepen:    cv de Superheroes
     cv de Matties
     de Ceedeekes
Wagens:    de Erpelstampers
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GROTE  OPTOCHT 
ERPELROOIERSLAND

Individuelen: De Frotterkes
          Bets en Betsie
          The united potatoes of  
                             Wagonmountain
Groepen:       Dar heddu ze wir
         De kliekskus

        CV de Babbelaars
        CV de Schuimbrouwers
        Du Meskes van du Leut
        Wai lulle oos er wel uit
       CV Ut volgende rondje

           CV vin ik leuk
Wagens:         CV de Koeckebackers
           Motters & Dotters
           Onraad

OPWERMKONSERT  

Pssssssssssssst, vrijdag 1 maart: de 
22ste editie van ‘t opwermkonsert van 
KieleKiele in café De Harmonie.
Begonnen als een geintje, maar de kapel-
len zijn super enthousiast, eindelijk een 
kroeg waar gewoon gefeest wordt, met 
een hoop publiek, met gezelligheid en na-
tuurlijk leuke carnavals muziek. 
We starten weer om half 9.

Vaste kapellen natuurlijk uit  Traaie:  Vur 
ne Keer, Nootdkreet en KieleKiele.
Vaste gasten:   Toeternietoe, een top ka-
pel uit Breda die vroeger allemaal inclu-
sief instrumenten op de fiets kwamen 
en een stukje aankleding van het podium 
regelden.  Een andere vaste kapel is Qwit-
nix, ook uit Breda, zet elke keer ook weer 
een prachtig stuk entertainment weg op 
het hoofdpodium.
Er is altijd iets wat we Act noemen, er is 
een loftrompet, en wie weet heeft Prins 
Pierre nog voor iemand een medaille?
Rudy organiseert dit voor KieleKiele nu 
ook al voor 22e keer, zeker een chapeau 
waard!! Hij organiseerde trouwens al 
eens eerder een verrassing……op het 
podium..?
Allemaal veel plezier  VOOR carnaval J 
Allemaal veel plezier met carnaval. 
Rudy en Jan + KieleKiele

’T IS  WIR ZO’NDAG

Het ene is voor de 22e keer, dus misschien 
ook wel tijd voor wat nieuws.
Zondag was vroeger na de optocht volle 
bak in alle cafés in Traaie. Die gezelligheid 
willen we een beetje terughalen en tja, als 
blaaskapel komen we dan al snel uit om 
nog wat kapellen uit te nodigen en er sa-
men een leuke avond van te maken.
Kom zeker ook langs, we gaan nog wat 
leuks doen buiten de muziek om. Er komt 
een artiest, ik mag alleen nog niet zeggen 
dat Jack Kunkels gaat optreden. Dus niet 
alleen getoeter maar ook effe wat anders.

Och ja, Patries heeft de poster gemaakt 
en nou weten we wie er allemaal komt 
toeteren. Dat is natuurlijk KieleKiele 
maar ook Toonloozzz uit Breda, een su-
pergaaf nest muzikanten. En de CC-band 
uit Zwaluw,  vroeger BB-band maar na de 
doorstart zijn ze een letter opgeschoven 
in het alfabet.
Belooft weer een leuke avond te worden, 
zondag 3 maart vanaf half 9 in café De 
Harmonie.
KieleKiele

ERPELROOIERS OPGELET!

Wilt u de foto’s van Carnaval 2018 van 
de Kinderoptocht én de Grote Optocht 
nog downloaden, dan kan dat nog tot 
Carnaval 2019! Daarna zijn ze niet meer 
beschikbaar.

Erpelrooiers_Kinderoptocht - deel 
1 – 2018
https://myalbum.com/album/mpgg2ZoQbZ00
Erpelrooiers_Kinderoptocht - deel 
2 – 2018
https://myalbum.com/album/VZoGGnJ2TJoc
Erpelrooiers_Grote optocht - deel 
1 – 2018
https://myalbum.com/album/yS4ufXNSDw7V
Erpelrooiers_Grote optocht - deel 
2 – 2018
https://myalbum.com/album/yhXiKjRESTtu

OUD FEBRUARI NIEUWS (2)

Weer op naar carnaval

Februari is de maand van de laatste voor-
bereidingen voor de carnaval.  In Terheij-
den zijn “De Schraansers” eind 1959 be-
gonnen, samen met Wagenberg. De eerste 
‘44 jaar Carnaval in Traaie’ is samen-
gevat in het Vlasselt-boekje 104 door Leo 
Vermeulen en Bert van den Belt (2004). 
Een ontvoering: In 1966 is door een 
groepje Wagenbergenaars een leuke stunt 
uitgehaald. ‘s Nachts namen ze Boer Kla-
os mee naar Erpelrooierslaand en zetten 
hem naast Oos Kee. De andere morgen 

    EN  TOEN GEBEURDE...
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was heel Traaie in rep en roer en burgemeester Van Bonning-
hausen eiste dat de pop onmiddellijk werd teruggebracht. Nadat 
iedereen was opgetrommeld, werd Klaos in Erpelrooierslaand 
op ’n carnavalswagen geladen en samen met de Raad van Elf 
en de Blaaskapel terug naar zijn standplaats in ‘t Schraansersrijk 
gebracht. Negen maanden later, tijdens de 11de van de 11de, 
bleek dat die ene nacht samenzijn van Klaos en Kee het nieuwe 
carnavalsinsigne had voortgebracht.
“De Erpelrooiers” op Wagenberg zijn gestart in 1965.  Zie over 
‘44 jaar Erpelrooiers’ het Vlasselt-boekje 124, samengesteld 
door Bertus Bogaers (2009). Tijdens die feestelijke dagen doen 
ook de ouderen mee. In februari 1968 is een leuke foto ge-
maakt (zie voorpagina) tijdens het bejaardenbal in café Nicortiny 
(nu Bij Bas). Later in datzelfde jaar kon men daar dia’s en films 
van het Wagenbergse carnaval gaan zien.
Johan van der Made

HIGH  TEA MET DE ZONNEBLOEM

Omdat het vorig jaar zo goed bevallen was, gingen 
we op 19 februari voor de High Tea weer naar De 
Harmonie. De zaal zat gezellig vol en de gasten 
waren benieuwd wat er dit jaar allemaal voor lek-
kers was.
Er was champignonsoep, sandwiches, wraps gevuld 

met kip, pannenkoekjes met warme kersen en slagroom, een 
toetje en slagroomsoesjes. Er was genoeg te eten en het smaak-
te iedereen goed.
Als klap op de vuurpijl kreeg de jarige heer Van den Broek uit de 
Lijsterbesstraat een vuurfontein aangeboden en werd hij door 
iedereen toegezongen.

Het was weer geweldig en met zorg gemaakt, waarvoor bedankt 
Katja & Joep en alvast tot volgend jaar.
Team Zonnebloem Terheijden

ZOMERVERMAAK

In de verlichte krochten van de An-
tonius Abtkerk is weer een vrijwilli-
gers groepje bezig om een spetterend 
en spatterend programma samen te 
stellen voor het komende Zomerver-
maakseizoen. Na zoveel jaargangen zou 
je denken dat de mogelijkheden om attracties in de regio te 
bezoeken uitgeput zijn, maar niets is minder waar. Meer dan 
80 bezienswaardigheden dienden zich aan, mede doordat onze 
actieradius door busgebruik uitgebreid werd en omdat gevoe-

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

VAN  ALLES  WAT
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lige voelhorens trillingen opvingen van 
nog onbekende culturele hoogstandjes. 
Natuurlijk waren er activiteiten bij die al 
eens de revue gepasseerd zijn, maar die 
of nog springlevend zijn of al in een grijs 
verleden hun waarde bewezen hebben.  
We zijn nu bezig een selectie te maken 
uit de overvloed omdat we maar zo’n 15 
excursies aan kunnen in de ons gegeven 
periode. Het aanbod is echter weer van 
een dusdanig niveau dat, als ik mocht kie-
zen tussen een reis naar Oezbekistan en 
Zomervermaak, de keuze makkelijk zou 
zijn.
Wij verwachten weer een enorme toe-
loop als ons boekje binnenkort uitkomt, 
gezien de successen van afgelopen jaar.  
Temeer omdat ook Wagenberg weer uit-
genodigd wordt te participeren. Vorig jaar 
was de deelname aldaar nog bescheiden, 
maar wij moeten het hebben van mond 
op mondreclame. We verwachten daarom 
een forse stijging bij onze buren. Een ding 
baart ons zorgen. Het zou wenselijk zijn 
een vertegenwoordiger uit Wagenberg 
in ons midden te verwelkomen om het 
imago van “Traaie First” wat af te vlakken. 
Dus Wagenberger(s), met het hart op de 
goede plek en begerig om over een paar 
jaar een koninklijke onderscheiding te 
ontvangen, meld u aan. 
Dus kwieke senioren en ook de wat min-
der mobiele (want we houden rekening 
met toegankelijkheid voor rolstoel/rol-
lator) zet een deel van uw onlangs ver-
hoogde AOW opzij om in te schrijven op 
1, 2, 3, 4 van onze excursies. Het belooft 
weer een leerrijk, interessant, vermakelijk 
seizoen te worden.
En niet alleen een Zomervermaakseizoen, 
maar op de valreep hebben een paar fa-
natiekelingen uit de organisatie nog iets 
bekokstoofd wat we gevoeglijk een 
Lentevermaakding kunnen 
noemen: Een rondleiding op het Vitalis-
college inclusief een lunch. Dit evene-
ment gaat waarschijnlijk plaatsvinden eind 
maart. De definitieve datum is nog niet 
bekend, maar u kunt zich nu al opgeven bij 
Therese Joosen, tel. 06-48257682 of per 
email: tjoosen46@gmail.com. Er is maar 
plaats voor 14 deelnemers! Dus haastige 
spoed is in dit geval alleen maar goed.
In een volgende editie van ons onvolpre-
zen dorpsblad leest u meer over de pre-
cieze activiteiten, tijden en kosten.

VAN HET WMO-PLATFORM 
DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het WMO-Platform Drimmelen advi-
seert het college van burgemeester en 
wethouders over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
WMO-zaken:
Zorgplannen van aanbieders
Aan de aanbieders van Zorg worden door 
de gemeente strengere eisen gesteld. De 
aanbieders moeten, onder meer, op tijd 
een zorgplan voor de gemeente beschik-
baar maken. Het doel is de kwaliteit en 
de effectiviteit van de zorgverlening be-
ter te kunnen beoordelen. Het Platform 
vraagt zich wel af of dit niet eerder een 
taak is van de regisseur, die het werk van 
de zorgaanbieder in de gaten zou moeten 
houden, dan van de gemeente.
Toezichthoudend ambtenaar
De G.G.D. is gevraagd de kwaliteit van 
WMO-diensten voor heel Brabant (met 
uitzondering van Breda) te bewaken. 
Denk bijvoorbeeld aan onaangekondigde 
bezoeken of aan een “mystery guest”. Ie-
mand dus die, ook onaangekondigd, op be-
zoek komt zonder zich bekend te maken.  
Beleidsplan 3D
Het Platform heeft opnieuw uitgebreid 
van gedachten gewisseld over de opzet 
van een beleidsplan 3D. Dat plan moet 
de WMO, Jeugdwet en Participatiewet 
met elkaar verbinden. Het Platform wees 
er met name op dat een uitwerking van 
de uitgangspunten van de eerdere nota 
“Samen aan Zet” ontbreekt in dit meer 
“integrale” beleid. (Samen aan Zet geeft 
als belangrijkste doel van het beleid: “Ie-
dereen moet kunnen meedoen in de ge-
meente Drimmelen”). Het Platform zal 
daarover een advies uitbrengen aan B&W. 
Jaaroverzicht 2018

Zoals gebruikelijk heeft het Platform 
weer een uitgebreid jaaroverzicht opge-
steld over het afgelopen jaar. Met verras-
send veel verschillende onderwerpen en 
daarbij informele en formele adviezen. 
En natuurlijk een overzicht van de Plat-
form-financiën.
Beleidsnota minimabeleid:
Samen met het Platform Sociale Zeker-
heid zal het WMO-Platform een reactie 
verzorgen op het herschreven plan Mini-
mabeleid en Schuldsanering. Een duidelijke 
verbetering van het oorspronkelijke plan. 
Accommodatiebeleid:
Voor de Cour in Terheijden en Plexat in 
Wagenberg moet een aanbestedingspro-
cedure plaatsvinden. Doel: in de accom-
modaties zoveel mogelijk maatschappelij-
ke activiteiten realiseren.
Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze infor-

matie? Reageren kan naar het WMO-Plat-
form Drimmelen per brief p/a Middel-
meede 5, 4921 BZ Made of per email: 
info@wmodrimmelen.nl.  
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

IETS  VOOR  JOU?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), 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:
Gastheer/vrouw 
Ben je sociaal en zorgzaam? Op de obser-
vatieafdeling in het Antonius Abt verbli-
jven mensen een korte tijd en zij vinden 
het fijn wat extra aandacht te krijgen.
Chauffeur AUTOMAATJE  

Vind je het leuk om auto 
te rijden? Door te rijden 
als vrijwilliger tegen reis-
kostenvergoeding help je 

mensen die minder mobiel zijn om toch 
overal te komen. Je rijdt wanneer het jou 
uitkomt. Vooral in Wagenberg, Made en 
Hooge en Lage Zwaluwe zijn chauffeurs 
zeer welkom.
Verhuishulp 
Ben je handig en houd je van aanpakken? 
Wanneer statushouders de sleutel van 
hun woning in Drimmelen krijgen is het 
voor hen heel fijn extra hulp te krijgen. 
Bijvoorbeeld bij het vinden van de goed-
kopere winkels, hulp bij het in elkaar 
zetten van spullen of 
vloeren leggen of hulp 
bij het verhuizen zelf. 
Begeleider bij  
handwerken
Ben je handig met 
handwerken en lijkt het je wat om ande-
ren hierbij te begeleiden? De deelnemers 
van de tijdelijke ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek zijn op zoek naar iemand 
die een handwerk groep wil begeleiden. 
Het zijn gemiddeld 4-6 dames.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflit-
sen van lopende 
actualiteiten van 
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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. 
Op toer langs de wagenbouwers van de May

Er wordt al druk gewerkt 
op de verschillende bouw-
plaatsen voor carnavals-
wagens in onze gemeente 
en het belooft weer een 
carnavalesk spektakel te 
worden tijdens de op-

tochten. Daar gaat natuurlijk 
heel veel werk aan vooraf, maar 
ook dat lijkt al één groot feest 
te zijn. Onze cameraman Marcel 
Raafs ging met de Gangmaokers 
op toer langs de wagenbouwers 
in De May en maakte een im-
pressie. 
Het ‘Grote Optocht’-bal Festivalsalarm

Op zaterdag 2 fe-
bruari organiseerden 
de Stichting De May-
enèrs en blaaskapel 
Vals Alarm het Grote 
Optocht-bal FestiVal-
sAlarm in  ‘t Trefpunt 
in Made. Dat was dit 

jaar maar liefst voor de 27e keer op rij. Er waren optredens 
van 24 blaaskapellen en ook konden deelnemers van de grote 
optocht van de May zich hier inschrijven. Een mooie opwarmer 
voor het grote carnavalsfeest!
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van 
informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. Deze 
maand heeft zij een gesprek met mantelzorgster Rietje Jansen 
over het belang van omgaan met dementie voor verenigingen.
Portret van Annie van der Ven

In onze serie Por-
tretten gaat Loes van 
Zwieten dit keer in 
gesprek met Annie 
van der Ven. In Made 
kennen ze haar na-
tuurlijk als postbe-
zorgster. Onze crew 
ging zelfs op een 
rondje met haar mee 

en maakte prachtige beelden van Annie in de sneeuw. Beroemd 
werd ze in De May met sauwelen. Ze werd zelfs een keer opper 
sauwelaer en won ook een keer de publieksprijs. Daarnaast is ze 
jaarlijks te bewonderen in een rol bij het Dorpstheater.  Annie 
vertelt vol enthousiasme over haar leven, werk en hobby’s. Zo 
komen we onder meer  te weten hoe ze aan haar typetjes voor 
de sauwels komt. Benieuwd geworden? Dan vooral kijken.
Woningmarkt gemeente Drimmelen – Deel 2
Er is heel wat te doen in de media over problemen op de wo-
ningmarkt. Wij waren benieuwd hoe de woningmarkt in de ge-
meente Drimmelen er voor staat en maakten daar een tweeluik 
over. In deze tweede aflevering ziet u interviews met Ellen van 
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Beijsterveldt, directeur-bestuurder van 
Woonvizier en met Thieu Visker, ontwer-
per van Tiny Houses. Wij vroegen hen on-
der meer naar hun plannen in de nabije 
toekomst.

SAMEN IS LEUKER

SIL staat voor Samen 
Is Leuker.  Via SIL 
proberen we mensen 
met dezelfde interes-
ses bij elkaar te bren-
gen zodat er nieuwe 

contacten/vriendschappen uit kunnen 
ontstaan.  
In 2019 organiseren we diverse activitei-
ten waarbij mensen elkaar kunnen ont-
moeten. Hieraan kunnen mensen  deelne-
men die op zoek zijn naar nieuwe contac-
ten.  Tijdens de bijeenkomst wordt speci-
aal aandacht geschonken  
aan het kennismaken met 
elkaar. We hopen een 
leuk divers  programma 
te hebben samengesteld.  
Tevens zal er maandelijks 
een bijeenkomst zijn bij 
SWO om te praten aan 
de hand van een thema en om ervaringen 
te delen.
Jaarprogramma 2019, ontmoetings-
activiteiten
Zondag 31 maart: Biesbosch Beleven.

Met een fluisterboot de Biesbosch in en 
een wandeling van 2 km met gids van 
Staatsbosbeheer van de Eendenkooi naar 
het bruggetje van St. Jan. In het voorjaar 
als het nog niet druk is in de Biesbosch 
en er nog weinig blaadjes aan de bomen 
hangen is er extra veel te zien.  Tijd: 13.30 
uur. Locatie:  Biesbosch Bezoekerscen-
trum, Biesbosch-weg 4. Kosten: € 15,-.  
Aanmelden z.s.m.
Donderdag 16 mei: Bezoek Molen 
Zeldenrust in Hooge Zwaluwe. Een ge-
zellige en informatieve activiteit met 
volop gelegenheid om kennis te maken 

met de andere deelnemers 
en een gezamenlijke lunch.  
Tijd: 10.00-15.00 u. Locatie: 
Kerkdijk 19 Hooge Zwalu-
we. Kosten: € 2,50.  Aanmel-
den vóór 1 mei.  
Dinsdag 13 augustus: 
Natuuractiviteit Munnikenhof Terheijden 
met excursie naar imker en een gezamen-
lijke lunch.  Tijd: van 10.30 tot 15.30 uur. 
Locatie: Munnikenhof 21 Terheijden. Kos-
ten: € 10,-.  Aanmelden vóór 8 juli.
Woensdag 9 oktober: High Tea bij Ma-

dame Delicieux in Made. Gezellig theeleu-
ten met een heerlijke selectie van zoetige 
& hartige lekkernijen uit eigen keuken. 
Volop gelegenheid om kennis te maken 
met de andere deelnemers. Tijd: 10.00 - 
15.00 uur. Locatie: Nieuwstraat 53, Made. 
Kosten: € 15,-.  Aanmelden vóór 2 okto-
ber.
Vrijdag 13 december: Bezoek kerst-
markt Dordrecht. Verdere informatie 
volgt op een later moment. Tijd:   nog 
nader te bepalen. Opstapplaats: Diverse 
plaatsen in de gemeente. Kosten: € 5,-. 
Aanmelden vóór 29 november.

WATER IS  VAN IEDEREEN. 
TOCH IS ER  VOOR IEDER-
EEN GEEN  WATER

In het kader 
van de water-
schapsverkie-
zingen probeer 
ik u, als num-
mer 10  op de lijst 3 van Ons Water, te 
overtuigen toch te gaan stemmen op 20 
maart. In het vorige artikel had ik het 
over de zuiveringsheffing. Ik hoop 
dat ik u kon overtuigen dat het wenselijk 
is dat de stem van de burger voor een 
evenwichtige kostenverdeling met de in-
dustrie wordt gehoord.
Deze keer wil ik de watersysteemhef-
fing wat nader toelichten. De watersy-
steemheffing is onderverdeeld in ingeze-
tenen, gebouwen, ongebouwd, natuur en 
openbare verharde wegen. Het kan dus 
kloppen dat u, op de aanslag die u van het 
waterschap ontvangt, meerdere heffingen 
moet betalen. Door de heffingen te ver-

delen wordt getracht de juiste kosten bij 
de veroorzaker te leggen. 
De Waterschappen zorgen voor bescher-
ming tegen wateroverlast, schoon water 
en voldoende water. Met het beheren 
van het waterpeil zorgen waterschappen 
voor goede aan- en afvoer van het opper-
vlaktewater om wateroverlast of verdro-
ging tegen te gaan. Eigenaren van wonin-
gen, gebouwen en grond hebben belang 
bij veilige dijken en goede aan- en afvoer 
van oppervlaktewater om hun eigendom-
men te beschermen. Het waterschap Bra-
bantse Delta bewaakt aan de noordzijde 
de dijken langs de rivier. Het waterschap 
zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden 
om de kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter op peil te houden en te verbeteren. 
De kosten voor de werkzaamheden aan 
het watersysteem worden, via de water-
systeemheffing, betaald.
Wat is het watersysteem? Er zijn meer-
dere watersystemen, maar om het een-
voudig weer te geven gaan we naar de 
polder met landbouw. We zien land, be-
groeiing en sloten. Wanneer het regent 
komt er een samenspel met wensen. Het 
hemelwater dat wel of niet bruikbaar is. 
Het kan ter plaatse blijven of moet wor-
den afgevoerd. Afgevoerd naar een sloot. 
Afhankelijk van het gebruik van het land 
in de omgeving moet er wel of geen wa-
ter in de sloten blijven staan. We zien dus 
stuwtjes, om het water op te houden, en 
gemaaltjes, om het water snel af te voe-
ren. Water in de sloten noemt men op-
pervlaktewater. Nu zit er ook water in de 
bodem, het grondwater, dat het grondwa-
tersysteem vormt. Ook het beheer van 
het ondiepe grondwater ligt bij het wa-
terschap. 
Daar verschillende watersystemen elkaar 
kunnen beïnvloeden zal het duidelijk zijn 
dat een goede afweging van diverse be-
langen noodzakelijk is. Mijn aandeel voor 
ONS  WATER zal de beschermingen 
van de belangen voor de burger en de 
natuur zijn.  
In de Keur van het waterschap staan re-
gels voor het onderhoud van de sloten 
om de af- en aanvoer van oppervlakte-
water te beschermen. Ook staan er re-
gels in om te voorkomen dat de dijken 
en oevers worden beschadigd. Voor de 
werkzaamheden heeft men vaak een wa-
tervergunning nodig. 
In de watersysteemheffing ingezete-
nen, die de burger moet betalen, zit niet 
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alleen de droge voeten, maar vooral de bescherming van het 
algemeen belang van schoon en voldoende water voor de mens. 
Tenslotte is ca 70 % van het menselijk lichaam opgebouwd uit 
water. Ook voor algemene natuurontwikkelingen wordt vaak 
een beroep gedaan op dit gedeelte van de inkomsten van het 
waterschap. 
Na de komende verkiezingen wil ik mij graag hard maken voor 
de belangen van de burger en de natuur. Heeft u vragen, stel ze 
gerust want als nummer 10 op de lijst 3 van Ons Water 
moet ik zeker voor de burger het antwoord weten. Bel  06-
83919632 of mail adres domien.vdberg@planet.nl.   
Voor een uitgebreide informatie over water verwijs ik naar de 
site van Ons Water: www.onswater.com
Domien van den Berg

MAAR  LIEFST 238 KANDIDATEN VOOR  
WATERSCHAPSBESTUUR

Op woensdag 20 
maart zijn de verkie-
zingen voor het al-
gemeen bestuur van 

waterschap Brabantse Delta. De verkiezingen zijn tegelijkertijd 
met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 
jaar of ouder die in Midden- en West-Brabant woont, mag stem-
men. De verkiezingen voor een nieuw bestuur zijn eens in de 
vier jaar. Dit jaar doen maar liefst 10 partijen met 238 kandida-
ten mee met de verkiezingen. Deze kandidaten willen graag één 
van de 23 gekozen zetels in het bestuur bemachtigen. Samen 
met de zeven geborgde zetels vormen zij dan na 20 maart 2019 
het nieuwe bestuur van het waterschap.   
Definitieve kandidatenlijsten bekend

Alle partijen konden een kandidatenlijst voor de waterschaps-
verkiezingen indienen bij het centraal stembureau. Vrijdag 8 fe-
bruari zijn de kandidatelijsten definitief gemaakt. Ook is de lijst-
nummering bekend gemaakt. De partijen die dit jaar vertegen-
woordigd zijn bij de waterschapsverkiezingen zijn: VVD, CDA, 
Ons Water, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, PvdA, 
50Plus, AWP niet politiek wel deskundig, ChristenUnie en Partij 
voor de Dieren. De kandidatenlijsten staan op de website van 
het waterschap: www.brabantsedelta.nl/verkiezingen.  
Kandidaten in feiten en cijfers
Enkele leuke weetjes over de kandidaten van de waterschaps-
verkiezingen:
58 vrouwen hebben zich kandidaat gesteld. Dat is een stijging 
van meer dan 70% ten opzichte van het aantal verkiesbare vrou-
wen bij de vorige verkiezingen in 2015.
De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 54 jaar. Daarbij is de 
jongste kandidaat 18 jaar, de oudste kandidaat is 82 jaar. 
De meeste kandidaten komen uit Breda. Daarna is Bergen op 
Zoom de meest voorkomende woonplaats van de kandidaten, 
gevolgd door Roosendaal, Tilburg en Et-
ten-Leur.
Waarom waterschapsverkiezingen?
Midden- en West-Brabant ligt voor een 
groot deel onder de zeespiegel. Goed wa-
terbeheer is daarom onmisbaar. Het water-
schap zorgt voor dit waterbeheer. U betaalt 
hieraan mee via de waterschapsbelasting, 
waarvan de opbrengst uitsluitend aan water-
beheer in Midden- en West- Brabant wordt 
besteed. Er spelen verschillende belangen 
op het gebied van natuur, recreatie, veilig-
heid, gezondheid, landbouw en ruimtelijke 
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ordening. De ene partij kiest voor natuur, de andere meer voor 
agrarisch belang. De ene partij richt zich bijvoorbeeld meer op 
stedelijke ontwikkeling, de andere heeft vooral aandacht voor 
innovaties. Door te stemmen op een partij heeft u invloed op de 
keuzes die het waterschapsbestuur de komende vier jaar maakt 
over het waterbeheer in Midden- en West-Brabant.
Actuele klimaatontwikkelingen onderwerp van gesprek
De aandacht voor klimaatverandering heeft gezorgd voor meer 
interesse in het werk van de waterschappen, zegt dijkgraaf Kees 
Jan de Vet. “We zien het klimaat veranderen. Denk maar aan 
de enorm droge zomer van 2018, maar ook door de extreme 
hoosbuien waar we mee te maken krijgen. Als waterschap wer-
ken wij samen met onze partners aan concrete maatregelen om 
de gevolgen van klimaatverandering te beheersen. Er is nu meer 
bewustzijn over wat waterschappen doen dan vier jaar geleden”. 
Stemhulp MijnStem online
Vanaf 18 februari 2019 kunt u de onlinestemhulp MijnStem ge-
bruiken voor stemadvies. In de onlinestemhulp MijnStem staan 
stellingen over onderwerpen waar partijen over van gedachten 
verschillen. De stemhulp is te vinden op www.brabantsedelta.
nl/verkiezingen

WERELDWINKELWEETJE

We hebben weer mooie mozaïek schalen in 
de Wereldwinkel, in heldere voorjaarskleu-
ren. Deze schalen worden gemaakt in Indo-
nesië en zijn Fairtrade geproduceerd. 

De schalen zijn gemaakt van aardewerk en komen uit Lombok. 
Ze worden in drie verschillende pottenbakkerijen gemaakt, ie-
dere vorm in een andere pottenbakkerij. De schalen worden 
geverfd in Bali, er worden drie kleuren verf gebruikt. Dan komen 
de schalen terecht bij het bedrijf van Sumantra. In dit bedrijf 
werken vijftien mensen: familieleden en buren. Het glas wordt 
geverfd door met een kwast verf op het glas te spatten. Daarna 
wordt het glas in repen gesneden. De vrouwen verzorgen het 

plakwerk. Ze smeren lijm op de 
schaal. De repen worden met 
een glassnijder één voor één 
in vierkantjes geknipt en op 
de schaal geplakt. Per dag kan 
een vrouw vier of vijf schalen 
maken. Met een mengsel van 
lijmcement wordt de schaal af-
gewerkt.
Wat wil Fairtrade berei-
ken?
Fairtrade/eerlijke handel wil 
dat producenten in ontwikke-
lingslanden een kans krijgen 
op een leven zonder armoede 
en met voldoende kansen op 
ontwikkeling. Niet door ont-

wikkelingshulp maar door fair met elkaar te handelen. Fairtrade 
maakt producenten en consumenten samen verantwoordelijk 
voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat 
armoede en achterstand wil omzetten in vooruitgang en ont-
wikkeling. Het leuke is: door fair te shoppen draag je bij aan een 
eerlijker wereld. Wie wil dat nou niet?
Kom onze winkel een bezoek brengen en verbaas je over de 
mooie collectie cadeau-artikelen. Je kunt ook de website bezoe-
ken: Made.wereldwinkels.nl. Of volg ons op facebook: Wereld 
Winkel Made. 
Tot ziens!   
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1. Colinda van Oosterhout
2. José Rasenberg

3. Ellen Suijkerbuijk
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5. Anita Dudok
6. Kees Jooren
7. Els Geurts

8. Gerard van Vugt
9. Marloe Flipsen

10. Marianne Vermeulen
11. Sander Lodewikus
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MEET UP  TRAAIS ENERGIE 
COLLECTIEF 

Het Traais Energie Collectief (TEC) tim-
mert met al bijna 500 leden flink aan 
de weg. Een duurzaam Terheijden komt 
steeds dichterbij. In april start het col-
lectief met de aanleg van een warmtenet 
in het centrum van Terheijden. Voor het 
zonnepark dat TEC aan de Bergen wil 
realiseren is de vergunning aangevraagd.  
Voor de Traaise windmolen op de Noord 
is de bouwvergunning al binnen. 
Meet Up 28 februari
Alle reden dus om je bij te praten. Dit 
doen we op donderdag 28 februari in 
zaal De Abt, die we voor de gelegenheid 
omtoveren tot TECafé. Neem plaats aan 
de bar voor de energiequiz en beleef de 
primeur van ons eigen TEC- biertje, dat je 
natuurlijk tijdens de Meet Up kunt proe-
ven. 
Zonnepark
Voor het zonnepark is het bovendien een 
spannende avond. De gemeenteraad be-
sluit op hetzelfde moment of het beleid 
over grootschalige zonnevelden, dat de 
laatste tijd veel ophef veroorzaakte, stand 
houdt.  We volgen de raadsvergadering 
tijdens de Meet Up nauwgezet, met een 
live verslag vanuit het gemeentehuis. 
Traais Energie Collectief
Het Traais Energie Collectief is een initi-
atief van inwoners van Terheijden. Samen 
willen zij een duurzame energievoorzie-
ning voor ons dorp realiseren, die in han-
den komt van Terheijdenaren.  TEC wil 
de opbrengst uit de energieprojecten ten 
goede laten komen aan Terheijden. Samen 
gaan we voor een sterk dorp, nu en in de 
toekomst. 
Meet Up in het TECafé, donderdag 
28 februari 2019.  Locatie:  Zaal De Abt,  
Antonius  Abtkerk.  Aanvang: 20.00 uur, 
inloop: 19.30 uur.
Leden en overige belangstellenden zijn 
van harte welkom. Kijk op www.traai-
senergiecollectief.nl/agenda voor het vol-
ledige programma en meld je aan. 

SPRAAKVERMAAK

Weer eens wat anders: 
Mart Visser, een bekende 
Nederlandse modeont-
werper, is op 10 maart 
te gast bij Spraakver-

maak. Madeleine van Toorenburg, lid van 
de Tweede Kamer voor het CDA, komt 
ook naar Terheijden, net zoals comédien-
ne Christel de Laat van Omroep Brabant. 
Het Trombonekwartet Nieuwe Veste 
zorgt voor muzikale afwisseling. Tim 
Ovington vertelt over zijn lotgevallen als 
reizende leraar.  
Haute-couture

Mart Visser geniet vooral bekendheid 
door zijn haute-couture-collectie. Naast 
deze exclusieve lijn beschikt het label ook 
over een zogenaamde prêt-a-porter lijn 
(confectiekleding).  Verder zijn er nog vele 
accessoires die het merk ‘Martvisser’ dra-
gen, zoals schoenen, tassen, bedlinnen en 
brillen. Op zijn website schrijft hij: “Het 
is altijd mijn doelstelling geweest om met 
het ontwerpen van een confectielijn de 
jonge oma, haar dochter en de volwassen 
kleindochter te kunnen kleden.” Mart Vis-
ser wordt overigens al jaren bekritiseerd 
door dierenrechtenorganisaties vanwege 
het gebruik van bont in zijn collecties.
Kinderpardon

Madeleine van Toorenburg zit al 12 jaar 
voor het CDA in de Tweede Kamer. Ze 
studeerde rechten in Utrecht, internati-
onaal recht in Londen en promoveerde 
vervolgens op de aansprakelijkheid van 
de medepleger van strafbare feiten. Sinds 
de verkiezingen van 2017 is Van Tooren-
burg namens haar partij woordvoerster 
veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, 
gevangeniswezen) en terrorisme-beleid. 
De afgelopen weken was ze volop in het 

nieuws vanwege de ommezwaai van het 
CDA rond de verruiming het zgn. kinder-
pardon. Uiteraard kijken we met Madelei-
ne van  Toorenburg ook naar 20 maart, de 
dag van de Provinciale Statenverkiezingen.
Comédienne
Christel de Laat, ‘n Bourgondische Bra-
bantse comédienne, is zondag columnist. 
Met haar nieuwste programma “Zijn daar 
nog vragen over?” toert ze langs de the-
aters. De meeste mensen zullen Christel 
vooral kennen als Betty van den Oetelaar. 
In die rol presenteert ze voor Omroep 
Brabant de wedstrijd  ‘Het  Lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje’. De voorron-
den zijn inmiddels achter de rug, op 27 
maart is de grande finale.
Travelling Teacher
De roots van Tim Ovington liggen in 
Schotland, op zijn 16e kwam hij in Ter-
heijden wonen.  Tim volgde de lerarenop-
leiding en werd docent Engels en Media-
wijsheid.  Als  The Travelling Teacher reis-
de hij de wereld rond om zich te verdie-
pen in het buitenlandse onderwijs. Terug 
in Terheijden vertelt hij over zijn nieuwe 
plannen. Mirjam Schrauwen ging op zoek 
naar de mythe van de Spinolaschans. En 
ze is op 10 maart ook gastpresentator. 
Trombonekwartet

Gerard de Krom, Cas van Haperen, Jac-
ques Jansen en Peter Nouws vormen 
samen het Trombonekwartet Nieuwe 
Veste. Het Bredase kwartet wordt regel-
matig uitgenodigd om deel te nemen aan 
festivals, concerten en evenementen en 
speelde ook op het prestigieuze Prinses 
Christina Concours. Bij Spraakvermaak 
spelen ze bewerkingen uit de filmmuziek, 
pop en jazz. 
Seizoenkaarten 2019/2020
Inmiddels is al een groot gedeelte van 
de seizoenkaarten 2019/2020 verkocht.  
I.v.m. met het komende jubileum (75e 
Spraakvermaak op 13 okt. a.s.) is het ver-
standig om in het bezit te zijn van een 
kaart. De prijs is onveranderd, een kaart 
kost ook in nieuwe seizoen € 17,50 en 
daarmee kunt u van oktober t/m maart 
6 keer naar Ons Thuis. Op 10 maart 
verkopen we bij de entree nieuwe sei-
zoenkaarten. Bestellen kan ook via www.
spraakvermaak.nl. Klik op de startpagina 
rechts bovenaan op de afbeelding van de 

UITGAAN
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seizoenkaart en de route naar een nieuwe kaart wordt in gang 
gezet. In de gemeente Drimmelen worden de kaarten gratis 
thuisbezorgd.
Praktische informatie
Zondag 10 maart: Spraakvermaak editie 74, slotaflevering van 
seizoen 12,  café Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. De deu-
ren gaan om 13.30 uur open, om 14.30 uur opent presentator 
Dik van Beest. Mix sluit rond 16.30 uur het 12e seizoen af met 
het actuele Spraakvermaakslotlied. 

KOORBIZNIZ MET MUZIEK DIE JE RAAKT
Dit concert wil je niet missen!

Op 17 maart  is  het mee te beleven in het 
prachtige  Witte Kerkje. 
Koorbizniz!? 
Ze kwámen niet eens uit Zeeland, maar 
werden er wel ontdekt: de Haarlemse vo-
calgroup Koorbizniz die al eens eerder bij 
ons optrad. Met zó veel succes dat we ze 
nu weer hebben uitgenodigd voor het pro-
gramma ‘En door…!’ 
Daarmee lijken ze een klassieker te worden zonder dat ze pas-
sen in de klassieke traditie in Terheijden. Want klassiek is toch 
niet de eerste beschrijving die je deze muzikale groep onder 
leiding van Carole ‘Cateau’ Kroese zou meegeven.
De muziek komt ‘binnen’
Natuurlijk, we herkennen de passie die we ook zien bij andere 
musici, de gedrevenheid, de intensiteit, het muzikale vermogen. 
Maar tegelijk hebben ze ook iets rebels, iets luchtigs, iets toegan-
kelijks. Iets dat mensen persoonlijk weet te raken. En is dat niet 
waar muziek over gaat?
Koorleden - Koornuiten
De samenstelling van het 13-koppige gezelschap heeft het afge-
lopen jaar een stevige verandering ondergaan. Met een geheel 
vernieuwd tenoren-bestand (3 man, uniek in deze tijd) kunnen 
ze komen tot een geluid dat ze zelf nog niet voor mogelijk hiel-
den. Het betekent wel dat ze extra stevig aan de bak moesten, 
niet alleen de tenoren maar de héle crew. 
Maar ook zélf kijken de koorleden met veel plezier terug naar 
het vorige optreden bij ons in ‘Ter Heidi’, zoals ze het zelf noe-
men (naar hun lyrische sopraan Heidi). Het blijft een maffe 
groep. Maar zingen dat ze kunnen…..!!

Anders dan Anders 
Michiel Peeters, correspondent van ’t Carillon, schreef in het 
weekblad van 10 november 2016 een recensie met de titel: ‘An-
ders dan Anders’ was echt anders en top! Aan het slot schreef 
hij: “De volle kerk genoot van het optreden van de Haarlem-
mers. Klank, warmte, zuiverheid en choreografie maakten het 
optreden van Koorbizniz tot een totale uitstraling die samenge-
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vat het best is te omschrijven als: bevlo-
gen beleving.”
Die muziekbeleving is op 17 maart hoor-
baar, zichtbaar en voelbaar in het Witte 
Kerkje!
Je wilt vast meer weten over dit bijzonde-
re stel koorzangers en hun muziek. Ont-
dek dan zelf dat je dit concert op 17 maart 
niet wilt missen: http://theeconcerten.
wordpress.com/concerten-2018-2019/ 
en www.koorbizniz.nl.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 17 maart,  aanvangstijd: 
15.30 uur. Locatie:  Witte Kerkje, Hoofd-
straat 1, Terheijden.   Entree slechts 
€ 6,50 / t/m 18 jaar GRATIS TOEGANG 
/ gratis thee in de pauze. Extra bijdrage? 
Graag! Inlichtingen en plaatsen reserve-
ren: Email: theeconcerten.wittekerkje@
ziggo.nl. Telefoon: 076-5931177 (Agaath), 
076-5934434 (Babs). Websites voor meer 
informatie over musici en programma: 
https://theeconcerten.wordpress.com 
(concerten 2018-2019), www.facebook.
com/TheeconcertenTerheijden.

BINGO VISCLUB “S.I.O.G.”

Vrijdag 15 
maart a.s. 
o r g a n i s e e r t 
de  Wagen-
bergse visclub 

“S.I.O.G.” haar eerste grote bingoavond 
in 2019. Deze bingoavond vindt plaats 
in café-restaurant “De Ruif” in de Brou-
werijstraat 57 te Wagenberg. De aanvang 
is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 
uur. Er worden weer 10 ronden bingo ge-
speeld. Op het programma staan 2 ron-
den met veel koffie en thee, koekje erbij 
en een fles overheerlijke likeur.  Verder 2 
ronden met vleesschotels samengesteld 
door slagerij Roy en Jos Havermans. Na-
tuurlijk ontbreken ook de 5 ronden met 
heel veel levensmiddelen niet. De was-
manden zullen weer overvol zijn.  Als klap 
op de vuurpijl is er de hoofdprijs van 
€ 150,-.  De prijs voor een boekje van 10 
ronden bedraagt nog altijd slechts € 9,- 
en voor een dubbel boekje betaalt u ook 
nog steeds slechts € 15,-. 
Mensen die in groepsverband de bingo 
willen bezoeken en graag bij elkaar aan 
dezelfde tafel willen plaats nemen, raden 
wij aan tijdig aanwezig te zijn. Plaats re-
serveren is niet mogelijk en er zijn ruim 
voldoende zitplaatsen beschikbaar. 
Nog nooit een bingoavond van “S.IOG.” 
bezocht?  De bingo van de Wagenbergse 
visclub is een echte aanrader, altijd span-
nend en heel gezellig. U bent van harte 
welkom. 
Tot ziens op 15 maart a.s.

GESCHIEDENIS PROTES-
TANTISME  TERHEIJDEN 
EN  WAGENBERG

De werkgroep Verbinding van de protes-
tantse gemeenten in Terheijden-Wagen-
berg en Lage Zwaluwe organiseert op 
vrijdag 22 maart een avond over de 
geschiedenis van het protestantisme in 
Terheijden en Wagenberg vanaf het jaar 
1568 tot heden.
Gedurende deze avond wordt in woord 
en beeld de geschiedenis van het pro-
testantisme in Terheijden en Wagenberg 
verteld door Martin Rijpsma. Het is een 
boeiende geschiedenis met verrassende 
elementen. Zoals de tijd dat Terheijden 
en Breda verwikkeld waren in een hevige 
strijd met de Spanjaarden en de Staatse 
troepen.
Hoe hebben de protestanten hun geloof 
kunnen belijden zonder kerk? Uiteindelijk 
hebben de protestanten een eigen kerk 
gekregen van Koning Lodewijk Napoleon.
En wat gebeurde er daarna met allerlei 
verbouwingen? De nodige anekdotes uit 
dit tijdperk zal Martin vertellen. Kortom, 
u kunt een boeiende presentatie ver-
wachten!
Plaats: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Ter-
heijden. Inloop met koffie of thee vanaf 
19.30 uur. Aanvang presentatie 20.00 uur. 
De toegang is gratis.
Na afloop kunt u de kerk en de nieuwe 
aanbouw bewonderen en is er tijd voor 
een drankje en een hapje. 
Namens de werkgroep Verbinding: van 
harte welkom!

TERHEIJDENLOOP

Na twee jaar geen Terheijdenloop is het 
vorig jaar, in samenwerking met gemeen-
te Drimmelen, vele partners en vrijwilli-
gers gelukt de Terheijdenloop weer op de 
kaart te zetten! Mede dankzij jullie (alle 
deelnemers) hebben we een hartstik-
ke leuk en gezellig evenement weggezet. 
We zijn erg trots op het succes van vorig 
jaar en alle positieve berichten die we na 
afloop hebben ontvangen. Dit heeft ons 
opnieuw veel energie en enthousiasme 
gegeven om door te pakken en de Ter-
heijdenloop dit jaar nog beter op de kaart 
te gaan zetten!
Dit jaar wordt de Terheijdenloop weer 
voor jong en oud georganiseerd op 
zondag 19 mei. In samenwerking met 
I Love Traaie (feesttent) wordt er een 

feestelijk evenement georganiseerd met 
alles er op en er aan! Zowel de 1, 2, 5 
als 10 kilometer hebben allen prachtige 
routes door de natuurlijke omgeving van 
Terheijden. Een evenement dat gewoon 
op je jaarlijkse hardlooplijstje behoort!  
Je kunt je via www.tothemaxgym.nl/ter-
heijden-loop inschrijven voor de Ter-
heijdenloop 2019! Ook zijn er al partijen 
van vorig jaar die ons weer steunen, wel-
licht heb jij ook interesse om partner te 
worden van de Terheijdenloop? Misschien 
een leuke banner weghangen van je bedrijf 
of iets betekenen voor de deelnemers tij-
dens de prijsuitreikingen? Alle support is 
welkom, stuur ons een mail via info@to-
themaxgym.nl en deel jouw idee met ons. 

Tot slot organiseren we ook voor alle 
deelnemers een hardloop-workshop met 
niemand minder dan Olympisch meer-
kamp atleet Pieter Braun. Ga voor meer 
informatie naar dezelfde link als voor 
het inschrijven van de Terheijdenloop. 
We zien je graag de 19e bij de startlijn en 
ook als je niet meeloopt hopen we je daar 
te zien als toeschouwer van het mooiste 
(hardloop)evenement van Drimmelen! 
Met vriendelijke groet, 
Team  Terheijdenloop

GOUD  VOOR ELLEN JAE 
EN  SILKE 
Samen voor Terheijden

Zaterdag 10 februari was 
er weer een plaatsingswed-
strijd voor de turnsters in 

SPORT
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het D2 en D3 niveau.
Deze wedstrijd werd 
gehouden in de 
nieuwe sporthal De 
Werft in Kaatsheu-
vel, voorzien van een 
prachtige turnhal. 
Samen met Taisha en 
5 turnstertjes heb-

ben wij een fijne wedstrijddag gehad. Als eerste waren Amelie 
en Dana aan de beurt. Voor beiden een goed verlopen wedstrijd. 
Er deden in iedere categorie ca. 15 deelnemers mee.
Dana Vis is 2e geworden en heeft zich daarmee gelijk geplaatst 
voor het Regio Kampioenschap, daarbij ook nog voor 2 toe-
stelfinales. Amelie heeft zich geplaatst voor 1 toestelfinale. In 

wedstrijd 2 was het de 
beurt aan Ellen Jae en Lizzy. 
Beide draaiden een goede 
wedstrijd, alleen vergat Liz-
zy twee onderdelen op de 
vloer. Jammer. Ze heeft zich 
wel geplaatst voor de toe-
stelfinale balk. Ellen Jae is 
1e geworden en heeft zich 
ook geplaatst voor het regio Kampioenschap en 2 toestelfinales. 

Wedstrijd 3 was voor 
onze Silke. Zij wist 
zich goed staande te 
houden tussen al de 
grotere turnsters. 
Zij werd glansrijk 1e 
en ook zij mag naar 
het Regio Kampioen-
schap en naar 2 toe-
stelfinales.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Aanvragen reisdocumenten
De gemeente Drimmelen gaat in maart naar on-
derstaande instellingen voor het aanvragen van 
reisdocumenten:
De Wijngaerd (Made), donderdag 7 maart 2019 
om 13.30 uur; Sovak (Terheijden), donderdag 7 maart 2019 om 
15.30 uur; De Ganshoek (Lage Zwaluwe), donderdag 14 maart 
2019 om 13.30 uur; Antonius Abt (Terheijden), donderdag 14 
maart 2019 om 15.00 uur.
Wilt u hiervan gebruik maken meld u dan eerst aan bij het ge-
meentehuis (Voor bewoners van Sovak doen de verzorgers dit). 
Woont u niet in een van de genoemde instellingen en is het 
moeilijk voor u om naar het gemeentehuis te komen? Neem 
dan contact op met het gemeentehuis (email: burgerzaken@
drimmelen.nl, telefoon: 14 0162). De medewerkers van de af-
deling Publiekszaken komen dan bij u op huisbezoek op deze 
dagen.
Iemand voordragen voor een lintje
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een 
koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdien-
stelijk is geweest voor de samenleving. Kent u iemand die vol-
gens u een lintje verdient? En woont diegene in de gemeente 

GEMEENTE
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Drimmelen? Dan kunt u die persoon voordragen bij 
de gemeente. 
Iemand voordragen gaat zo:
1. Op de website van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden 
https://lintjes.nl/voordragen vindt u meer informatie 
over de aanvraagprocedure. 

2. Download het aanvraagformulier, of vraag een aanvraagformu-
lier aan via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of telefonisch 
via 14 0162.
3. U wordt gevraagd om elke activiteit uit te schrijven en hier 
meetbare, realistische opgaven van tijd bij te vermelden.
4. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief alle 
vereiste bijlagen vóór 1 juli naar gemeente Drimmelen t.a.v. Be-
stuurssecretariaat, Postbus 19, 4920 AA  Made of mail naar be-
stuurssecretariaat@drimmelen.nl
5. Mogelijk nodigen we u uit op het gemeentehuis om de aan-
vraag door te nemen.
Iemand voordragen voor de uitreiking op Koningsdag (lintjesre-
gen) kan tot uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar van de uit-
reiking. Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onder-
scheiding vanwege een bijzondere gelegenheid, zoals het neer-
leggen van een bestuursfunctie, verdienstelijke bedrijfsfunctie of 
bij een jubileum? Dien het verzoek dan uiterlijk 6 maanden voor 
de geplande uitreikingsdatum in. 
Op de vraag: “Wie komen er in aanmerking voor een lintje?” is 
geen duidelijk antwoord te geven. Iedere aanvraag wordt afzon-
derlijk beoordeeld. Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden te 
noemen. De belangrijkste zijn: Iemand heeft zich de afgelopen 
jaren langdurig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samen-
leving, bijvoorbeeld door verenigingswerk, vrijwilligerswerk of 
mantelzorg. Tevens kunnen personen in aanmerking komen die 
bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring 
hebben gehad. Deze verdiensten moeten niet alleen belangrijk 
zijn voor het bedrijf of organisatie, maar de samenleving moet 
er ook baat bij hebben gehad. Iemand moet van onbesproken 
gedrag zijn. De burgemeester zal hiervoor de politie- en straf-
registers raadplegen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wanneer u meer informatie wilt of niet zeker weet of de door 
u beoogde persoon in aanmerking zou kunnen komen voor een 
lintje, belt u dan met de afdeling Bestuurssecretariaat (tel. 14 
0162) of mail naar bestuurssecretariaat@drimmelen.nl.
Tijdelijke rijbaanafsluiting viaduct Wagenberg

Sinds 6 februari is 1 rijbaan van de 
Wagenstraat in Wagenberg over 
het viaduct op de N285 afgezet. 
Er is een kraan tegen het viaduct 
op de N285 aangereden, waardoor 
het viaduct aan één kant is bescha-

digd. Het verkeer kan nog wel passeren over de andere rijbaan. 
Er geldt wel een inhaalverbod en voorrangsregeling voor de tij-
delijke wegversmalling.
Het viaduct moet gerepareerd worden. Het is nog niet duidelijk 
wanneer deze reparatie klaar is. De gedeeltelijke afsluiting blijft 
staan totdat de reparatie is uitgevoerd.
Doet je fietsverlichting het nog?
Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een 
paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. 

En fietsen in de ochtendzon… Dat 
lijkt ook nog heel ver weg. 
Niet alleen jij, ook je fietsverlich-
ting moet een lange adem hebben. 
De batterijtjes raken leeg. Doen 
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die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de 
fietsen van de kinderen? 
Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op 
een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó 
gepiept om er even een nieuwe in te zetten. 
Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de 
kans op een aanrijding in het donker met 17% af!
Belastingaanslag
Eind februari kunt u de gecombineerde belastingaanslag OZB, 
riool en afvalstoffenheffing verwachten. Ook de rekening voor 
het legen van de afvalcontainers in 2018 vindt u in deze aanslag 
(natuurlijk tegen het tarief van 2018). Heeft u een machtiging 
afgegeven voor automatische incasso? Dan wordt het aanslag-
bedrag in 10 maandelijkse termijnen aan het eind van de maand 
afgeschreven. Wilt u deze machtiging alsnog afgeven, dan kan dat 
via het formulier bij de aanslag. Kiest u niet voor de automati-
sche incasso, zorgt u er dan wel voor dat het hele aanslagbedrag 
uiterlijk 31 mei 2019 overgemaakt is.
Drimmelen schoon! Doe mee op zaterdag 
23 maart 2019 
Zaterdag 23 maart is het weer zover. Maak onze 
gemeente met zijn allen weer een stukje schoner! 
Aanmelden is mogelijk via evanloon@drimmelen.nl.
Tweede bijeenkomst 75 jaar bevrijding
Woensdag 6 februari vond de tweede bijeenkomst over 75 jaar 
bevrijding plaats. Veel ideeën vanuit de eerste keer zijn nu defi-
nitief gemaakt: 
- Half oktober verschijnt er een bevrijdingskrant met daarin het 
programma van de periode november 2019 t/m 5 mei 2020. 
- Op 9 november 2019 vindt in de Gummaruskerk de Tour of 
Freedom plaats. Hiervoor worden in ieder geval de veteranen 
uitgenodigd.
- In maart/april 2020 worden mensen uitgenodigd om iets te 
tekenen/schilderen of schrijven over wat de bevrijding voor hen 
betekent. Hierbij wordt ook het onderwijs betrokken.
- Op 5 mei 2020 willen we in alle dor-
pen een lunch/brunch organiseren. En 
we hopen dat na de brunch mensen 
langs een route met de gemaakte be-
vrijdingsschilderijen naar een centrale plaats lopen (net als bij de 
Vluchtweg). Hier vindt dan een bevrijdingsfestival plaats.
- Er worden door heel veel mensen en organisaties in deze peri-
ode allerlei activiteiten georganiseerd. De organisatie/coördina-
tie is in handen van Stichting Drimmelen Connect, Cultuurspot, 
Heemkundekring Made en Drimmelen en Dorpsgericht werken.
Mocht u ook nog ideeën hebben of mee willen doen neem dan 
contact op met de coördinator Dorpsgericht werken Lilian 
Lambrechts via llambrechts@drimmelen.nl
Nomineer uw geluksplek!
Gemeente Drimmelen is bezig met geluk! 
Daarom hebben we een bijzondere en leu-
ke vraag aan u. Wat is voor u een echte ge-
luksplek in de gemeente en waarom? Heeft u 
hier bijvoorbeeld iets bijzonders meegemaakt, 
komt u hier graag of vindt u deze plek heel 
erg mooi? Nomineer deze plek nu als officiële 
geluksplek! Stuur een foto van uw nominatie 
en het bijbehorende verhaal naar communi-
catie@drimmelen.nl. Binnenkort organiseren 
we een speciaal bezoek aan alle nominaties. Tijdens dit bezoek 
mag u uw verhaal met andere aanwezigen delen. Ook maken 
we bekend welke plekken officiële geluksplekken worden. Op 
deze plekken vereeuwigen we het bijbehorende verhaal en de 
foto. Zo kan iedereen die de plek bezoekt het beleven. Doet u 
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mee? Nomineren kan tot donderdag 28 
februari! 
Inleveren van carnavalsafval door 
carnavalsverenigingen bij de mili-
eustraat in Terheijden
Ook dit jaar kunnen carnavalsvereni-
gingen het (na de carnaval) vrijgekomen 
carnavalsafval gratis afgeven bij de mili-
eustraat in Terheijden, die daarvoor bui-
ten de normale openingstijden geopend 
is. Onder carnavalsafval wordt verstaan: 
oud ijzer, papier en carnaval gerelateerd 
afval. Dus geen grof huishoudelijk afval en 
dergelijke. Dit wordt namelijk geweigerd!
Om de carnavalsverenigingen hiertoe de 
mogelijkheid te geven is de milieustraat 
in Terheijden hiervoor speciaal geopend 
op donderdagochtend 7 maart 2019 van 
09.00 t/m 12.00 uur; vrijdagochtend 8 
maart 2019 van 09.00 t/m 12.00 uur; 
zaterdagmiddag 9 maart 2019 van 15.00 
t/m 17.00 uur.
Als u meer informatie wenst, kunt u 
contact opnemen met de medewerkers 
van de milieustraat in  Terheijden: 076-
5934795.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Dorpsplein 1 (4844 CM) (W-
2019-0068): Het plaatsen van een tuin-
huis. 
Wagenberg, Hoevenseweg 5 (4845 PC) 
(W-2019-0070): Het kappen van 14 bo-
men in een rij.
Terheijden, Ravensnest 5 (4844 TT) (W-
2019-0093): Het kappen van een boom.
Terheijden/Wagenberg, Wagenbergse 
Baan (I 1558) / Brandestraat (L 974) (ge-
legen naast de N285) (4844/4845) (W-
2019-0094): Het kappen van drie bomen.
Wagenberg, Wagenstraat 74 (4845 CX) 
(W-2019-0078): Het plaatsen van vijf 
trekkershutten.
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) 
(W-2019-0081): Het plaatsen van een 
materiaalcontainer.
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) 
(W-2019-0082): Melding brandveilig ge-
bruik.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Liedekerkestraat 24 (4844 
ED) (W-2018-0466): Het legaliseren van 
een carport.
Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning uitgebreide procedure
Terheijden, gebied tussen de Bergen 
en de Nieuwe Bredasebaan (4844) (W-
2018-0499): Aanleg van een zonnepark.
Wij zijn van plan om de genoemde ver-
gunning te verlenen. Het ontwerpbesluit 
met bijbehorende stukken ligt tot 28 
maart 2019 ter inzage. Binnen de inzageter-

mijn kan een ieder een zienswijze over 
het ontwerp naar voren brengen. Een 
schriftelijke zienswijze richt u aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA 
Made of digitaal naar gemeente@drim-
melen.nl.
Ingekomen milieumeldingen
Wagenberg, Wagenstraat 78 (4845 CX) 
(W-2019-0090): Het veranderen van het 
bedrijf.
Bestemmingsplan ‘Parallelweg 20c, 
Wagenberg’
Burgemeester en wethouders van Drim-
melen maken, gelet op artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 
januari 2019 het bestemmingsplan “Pa-
rallelweg 20c, Wagenberg” heeft vastge-
steld. Het plan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerp. De wijziging 
betreft de toevoeging van een parkeer-
regeling.
Het vastgestelde plan ligt tot en met 4 
april 2019 op het gemeentehuis, Park 1 te 
Made, voor een ieder ter inzage. Het plan 
is eveneens langs elektronische weg te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
onder nummer NL.IMRO.1719.3bp18pa-
rallelwg20c-vg01.  
Gedurende de termijn dat het besluit ter 
inzage ligt kunnen belanghebbenden die 
een zienswijze ten aanzien van het ont-
werpplan kenbaar hebben gemaakt be-
roep instellen. Voor zover het de wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp betreft 
kunnen belanghebbenden beroep instel-
len. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest om een ziens-
wijze ten aanzien van het ontwerpplan 
kenbaar te maken beroep instellen. 
Het beroep kan worden ingesteld bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019 EA te 
‘s-Gravenhage.
Het besluit treedt in werking daags na de 
termijn van terinzagelegging. Binnen de 
termijn van terinzagelegging is het mo-
gelijk een voorlopige voorziening te vra-
gen bij de Voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Een verzoek om voorlopige voorziening 
schorst de inwerkingtreding van het be-
sluit totdat op het verzoek is beslist.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsger i ch t 
werken gaat 
om het bevor-

deren van leefbaarheid, veiligheid en so-
ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie 
en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-

gen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via 
twitter: @LilianDrimmelen.  
Visie Dorpsgericht werken 3.0 
Op 31 januari 2019 heeft de gemeente-
raad de vernieuwde visie Dorpsgericht 
werken vastgesteld. De visie is in een bij-
zondere tekening in beeld gebracht, met 
een bijbehorende legenda en toelichting. 
Hiermee hopen we dat de visie voor ie-
dereen op een prettige en leuke manier 
te ‘lezen’ is. 

Alle mensen die hebben meegewerkt aan 
de visie worden hiervan voor zover mo-
gelijk persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De visie komt in de nieuwe krant Dorps-
gericht werken 2019/2020 te staan. Deze 
krant komt in de week van 18 maart 2019 
uit. Daarna komen verschillende onder-
delen van de visie in het Carillon en op 
wijzijndrimmelen.nl terug met een toe-
lichting. Ook zijn we nog bezig met het 
maken van een animatiefilm van de visie, 
waardoor deze door een nog grotere 
groep “gelezen” kan worden.
Het vervolg is dat we verder aan de slag 
gaan met de uitvoering van de verschil-
lende onderdelen van de visie. Dit met de 
gestelde doelstellingen en uitgangspunten 
in het achterhoofd. 
Wij willen iedereen die meegedacht 
en meegepraat heeft over de visie daar 
graag nogmaals voor bedanken. Hierdoor 
hebben we een visie kunnen maken die 
breed gedragen wordt door bewoners, 
bewonersgroepen, samenwerkingspart-
ners, het college, de gemeenteraad en de 
interne organisatie.  
Hoe kunt u omgaan met dementie 
binnen uw vereniging?
Over bovenstaand thema organiseren 
wij 3 interactieve bijeenkomsten in ver-
schillende dorpen. De bijeenkomsten 
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zijn bedoeld voor leden en besturen 
van verenigingen zoals KBO’s, W groep, 
Heemkundekringen, koren, muziekver-
enigingen, sportverenigingen, bewoners-
groepen/ dorpsraad etc. 
Data en locaties:
- Donderdag 14 maart om 20.00 uur in 
de Cour in Terheijden
- Woensdag 20 maart om 20.00 in den Domp in Lage Zwaluwe
- Woensdag 27 maart om 20.00 in de Korenbeurs in Made
Programma:
- Rineke Brons van Alzheimer Nederland geeft uitleg over de-
mentie en o.a. signalen van dementie.
- Ervaringen met dementie/dementerende leden vanuit vereni-
gingen.
- In gesprek met elkaar over hoe u hiermee om kunt gaan bin-
nen verenigingen.
- Terugkoppeling.
Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Demen-
tie brengt vaak allerlei vragen met zich mee. Ook besturen en 
vrijwilligers van verenigingen komen hiermee in aanraking door 
bijvoorbeeld leden die (licht) dementerend zijn. Hoe gaat u om 
met dit onderwerp? Waar kunt u aankloppen voor advies?
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep 
bewustwording dementie, KBO kring Drimmelen, SWO en 
Dorpsgericht werken gemeente Drimmelen. 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die 
geïnteresseerd is. Er wordt gezorgd voor koffie en thee 
met iets lekkers. Voor informatie kunt je terecht bij de coör-
dinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts llambrechts@
drimmelen.nl of via 14062

ESTHER DELISSEN NIEUWE GEMEENTE-
SECRETARIS 

Esther Delissen wordt de nieuwe gemeentesecretaris en hoofd 
van de organisatie van de gemeente Drimmelen. Esther Delissen 
begint per 1 juni 2019. “Ik zie er naar uit om te mogen werken 
aan een mooi en gezond Drimmelen”.
Esther Delissen is sinds juli 2018 ad interim gemeentesecretaris 
van de gemeente Alphen-Chaam en directeur ABG organisa-
tie bij de ABG-organisatie (de ambtelijke organisatie die werkt 
voor de gemeenten Alphen Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en 
Rijen). Na haar studie 
psychologie heeft ze 
ruim 12 jaar diverse 
(management)func-
ties vervuld binnen 
de gemeente Gilze 
en Rijen en vanaf 1 
januari 2016 binnen 
de ABG-organisatie. 
Esther Delissen is 45 
jaar oud en woont in 
Tilburg. 
Per 1 januari 2019 
verliet Cor Smits de 
gemeente Drimme-
len. De gemeente 
Drimmelen startte 
een procedure op. 
De gemeente sprak 
in totaal 7 kandida-
ten in diverse rondes 
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met pitches, opdrachten en gesprekken. 
Burgemeester Gert de Kok, hoofd van de selectiecommissie, 
zegt over de keuze voor deze kandidaat: “Esther Delissen past 
als persoon goed bij de gemeente Drimmelen. Ze heeft humor, 
is sociaal, informeel benaderbaar en heeft een pragmatische in-
steek. We kijken uit naar haar komst.”.

LIJST HARRY BAKKER ZIET HERPLANT 
BOMEN GEBEUREN

Herplantplicht? Het gebeurt echt!
Weet u nog….. opening van het kunstgrasveld Made? Er was 
gezelligheid, er werden kanonschoten afgevuurd, muziek van de 
Blaoskaffers en er waren twee toffe wedstrijden: politiek tegen 
oud Madese boys en vrouwen 1 tegen vrouwen Excelsior. Nu 
zo’n anderhalf jaar later zijn er vele mooie wedstrijden gewon-
nen op dit veld! Als moeder vind ik nu geen graspollen meer 
in mijn wasmachine, maar kurk-korreltjes in de garage na het 
legen van de voetbaltassen. Zo weet ik ook dat er altijd een 
potje vaseline in de tas moet zitten om je knieën in te smeren 
ter bescherming voor, tijdens en na een sliding. Ook op andere 
momenten is er vertier op of rond het kunstgrasveld. Jongeren 
komen samen om te voetballen of te chillen en laatst zag ik 
een honkballer aan het oefenen. Zo hoort het, voor iedereen 
toegankelijk!
Weet u nog dat paadje dat tussen de voetbalvelden 
doorliep?

POLITIEK

Visker Keukens
Bredaseweg 53
4844 CK Terheijden
076 593 49 49
info@viskerkeukens.nl
www.viskerkeukens.nl

Namens Visker,
een fijne carnaval!!
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 We hadden be-
sloten dat het één 
voetba lcomplex 
moest worden. 
Lijst Harry Bakker 
heeft toen aan-
dacht gevraagd 
voor bomen die 
moesten verdwij-
nen. Herplanten? In 
de nabije omgeving 
van het voetbalveld! Ik was blij verrast toen ik ineens vorige 
week wel vijftien bomen geplant zag worden en zelfs ook een 
aantal nieuwe struiken!
Top! We weten allemaal dat bomen zuurstof geven en dat is 
nodig rondom een sportcomplex. Niet alleen voor de sporters 
maar ook voor de toeschouwers, wat is het soms spannend 
tijdens een wedstrijd!
Het pupillenveld 
Teruggegeven aan de gemeente en ligt er nu nogal stil bij maar 
daar komt op korte termijn ook verandering in. Er zijn gesprek-
ken gaande en stichting BEI zal daar insectvriendelijke beplanting 
gaan aanbrengen. De scouting mag onder bepaalde voorwaar-
den gebruik maken van dit veld, ook daar zijn gesprekken gaan-
de. Het zou tof zijn, nu de lente in zicht komt, dat het veld zo 
snel mogelijk klaar is en de leden er zo snel mogelijk gebruik 
van kunnen maken.
Zo komt alles tezamen met weer veel groen terug! Het gebeurt 
dus echt dat herplanten en Lijst Harry Bakker volgt dat ook 
nauwkeurig.
Groetjes Femke Selders, Lijst Harry Bakker

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 3 maart 2019, 10 uur: Gezamenlijke dienst met de 
Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe. Mw. ds. S. van Meggelen 
uit Breda. Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 2019  Tools To 
Work. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur: Dienst bij SOVAK, 
zorg-instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Viering Heilig Avondmaal. Ds. E. Fockens. Locatie: SOVAK,  Mul-
tifunctioneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden. 

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 2 maart 18.00 uur: Carnavalsviering en sleu-
tel-overdracht door burgemeester de Kok. Voorgangers past. 
werker G. Oostveen en Prins Pierre.  Traais Smartlappenkoor 
en Raad van Elf. Let op! De viering is in de kerk van H. 
Antonius Abt en niet in het  Witte Kerkje!
Woensdag 6 maart 10.30 uur: Aswoensdag. Woord- en 
Communieviering in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorgan-
ger Mevr. G. v.d. Korput.
Zaterdag 9 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgan-
gers pastoor J. Paes en Mevr. F.  van Mook. Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 11 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.

KERKEN
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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 op-
nemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, 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 Terheij-
den tel. 076  5931216. Bij voorbaat dank.

SPIRITUELE  AVOND

Foto, voorwerp of bloem lezen door Tran-
cemedium Kitty de Bruyn tijdens de Spiri-
tuele Avond op woensdag 13 maart 2019 
in ’t Trefpunt in Made van 20.00 tot 22.30 
uur, inloop 19.30 uur, pauze rond 21.10 uur.                                                                                                                                             

Zij kan door middel van haar gaven contact maken met uw dier-
bare overledenen. Zij heeft de gaven van helderziend – horend 
– voelend – wetend – ruikend. Hierdoor is Kitty in staat om 
vragen te beantwoorden die u nog wil stellen aan overleden 
personen, vragen te beantwoorden over mensen uit uw omge-

ving, vragen te beantwoor-
den over uw toekomst, 
vragen te beantwoorden 
over wat u maar wilt we-
ten. Zij werkt die avond 
aan de hand van een door 
u mee gebrachte foto van 
een levende of overleden 

persoon of een bloem of een voorwerp van u zelf. Entree: € 
7,50  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact op-
nemen met Annie Fens 076-8871933,  06-53776005, of per email 
info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.anniefens.nl
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! Het zijn openbare avonden waarbij zoveel mogelijk 
boodschappen worden doorgegeven. U heeft altijd uw eigen 
verantwoordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld 
wordt door de mediums, paragnosten en therapeuten.

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

----------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl




