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Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval    Terheijden   groen: elke woensdag, grijs: 11/09
          Wagenberg   groen: elke vrijdag, grijs: 16/08, 13/09
Ophalen oud papier  17/08
Ophalen plastic            Terheijden  21/08  Wagenberg 23/08
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

NAAR 75 JAAR BEVRIJDING (1)

Aan het eind van dit jaar herdenken wij het feit dat we 75 jaar 
geleden zijn bevrijd door de Polen. Aan de Tweede Wereldoor-
log was eindelijk een eind gekomen. Een oorlog die in Nederland 
was begonnen in de vroege uren van 10 mei 1940. In Breda 
(Ginneken) waren soldaten van een grensbataljon gelegerd met 
daarin de Terheijdenaar Huub van Oosterhout. Hij had die nacht 
wachtdienst en om iets na middernacht kreeg hij telefonisch 
de boodschap dat het gebouw snel moest worden verduisterd 
vanwege naderende vijandelijke vliegtuigen: Duitsland had ons 
land de oorlog verklaard. Zijn compagnie kreeg opdracht om 
naar Zevenbergschen Hoek te gaan, waar Duitse parachutisten 
bleken te zijn geland. Daar aangekomen raakten ze in een vuur-
gevecht en vielen er gewonden. Huub heeft zijn schokkende be-
levenissen als dienstplichtig soldaat tijdens de eerste weken van 
de oorlog beschreven en die zijn geboekstaafd in Vlasselt-boekje 
72:  “Bij ‘De Tol’ begon de oorlog” (1995).
Op 11 mei 1940 na de middag werd door een Duits vliegtuig 
de brug over het kanaal met een bom vernield. Het verslag van 
de bombardementen in mei 1940 is na te lezen in Vlasselt-boek-
je 146:  “Oorlogsherinneringen” (2015).

In de meidagen van 1940 zijn 3 soldaten afkomstig uit Ter-
heijden,  Wagenberg en Stuivezand gesneuveld en 1 soldaat in 
het Duitse leger.
Het eerste oorlogsslachtoffer was de 20-jarige Wagenbergse 
dienstplichtig soldaat Jan de Kroon. Ook hij was gelegerd in 
Breda en ging met zijn onderdeel op de eerste oorlogsdag per 
fiets naar Moerdijk. Bij Blauwe Sluis kwamen ze al in contact met 
de Duitsers en Jan werd daar dodelijk gewond.
De Terheijdenaar Toon van Dongen, 31 jaar, was vanwege 
de mobilisatie weer opgeroepen en ingedeeld bij een mitrail-
leur-compagnie. Hij was gelegerd in de Peel. Daar werd zijn 
compagnie door de Duitsers overmeesterd. Toon was zwaar-
gewond geraakt en is reeds op 11 mei overleden in Someren.
En de op Stuivezand (in het Wagenbergse gedeelte) wonende 
Jan de Been, 20 jaar, was vanuit Bergen op Zoom naar Delft 
gestuurd. Daar waren Duitse troepen geland. Jan werd al vrij 
snel zwaargewond en overleed 14 mei in een Rotterdams zie-
kenhuis. 
Nederland werd verder overspoeld met vijandelijke soldaten, 
die in grote groepen lopend over ons land werden verspreid. 
In de nacht van 14 op 15 mei 1940 werd een groep soldaten 
vanuit Engelse vliegtuigen boven Wagenberg beschoten. Daarbij 
kwam één soldaat om het leven: Franz Wagner, afkomstig uit 
Oostenrijk. Hij werd tijdelijk begraven op het kerkhof in Wa-
genberg. Een van die vliegtuigen werd door de Duitsers raak 
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geschoten en is neergestort vlakbij Den Hout. Dit is beschreven 
in “Vliegtuigcrashes in de 2e Wereldoorlog in de gemeente Oos-
terhout”, pag. 106-110 (2019).
De mobilisatie en de bevrijding van onze dorpen is na te lezen 
in Vlasselt-boekje 70 (1994).
Johan van der Made

OPENING  TO THE MAX GYM 2.0 
Every new journey starts with a new beginning!
 

De afgelopen maanden is er voor  To The 
Max Gym (TTM) heel veel veranderd. 
Zo hebben wij de “oude gymzaal van 
Terheijden” omgetoverd tot een com-
plete sportschool, met groepslessen én 
fitness. Daarbij is TTM een mooi begrip 
geworden in het dorp en omstreken 
waar wij erg trots op zijn. Zonder de 

hulp van vele bedrijven, lieve mensen en dierbare buddy’s zou 
dit nooit gelukt zijn. Dit hebben wij natuurlijk niet alleen gedaan, 
vele bedrijven, men-
sen en buddy’s heb-
ben ons geholpen. 
Zowel de binnen- als 
de buitenkant van de 
gymzaal is compleet 
aangepakt. Niet al-
leen de ruimtes 
zijn vernieuwd, ook 
nieuwe groepslessen 
en nieuwe coaches 
hebben het TTM team versterkt.  Al met al heel veel nieuwe 
dingen die we graag met iedereen in  Terheijden & omstreken 
willen delen!

ZAKELIJK NIEUWS

• Erkend zonnepaneel installateur in de regio
• Gecertificeerde installateurs; NEN1010 en VCA
• Werkt alleen met A-merk panelen en omvormers
• Kosteloos en vrijblijvend schouwen
• 10 jaar garantie op onze installaties

Kijk voor meer informatie op www.wedak.nl
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Altijd al benieuwd geweest naar wat we daar precies doen? Wat 
er is veranderd aan “de oude gymzaal”!? Dan is dit je kans; bij 
deze nodigen we jullie allemaal uit om 1 september tussen 
12.00 uur en 15.00 uur langs te komen voor een hele leuke 
middag!
Met sportieve groet,
Team  To The Max, Meester Aalbersestraat 13A, 4844 AW  Ter-
heijden.  Website: www.tothemaxgym.nl

VERANDERINGEN BIJ DE COUR!

Sinds 1 augustus 2019 zijn Bram 
Franken (33) en Tim Ovington (29) 
de nieuwe exploitanten van de Cour 
in Terheijden. Beide heren zijn op-
gegroeid in het dorp en zijn als duo altijd enorm betrokken 
geweest bij activiteiten in Terheijden. Zo kennen de meeste 
mensen hen van de Summer Sports Week, die zij in 2012 in 
Drimmelen oprichtten.
De Cour is volgens Bram en Tim een geweldige mogelijkheid 
om weer iets terug te geven aan het dorp. Het gemeenschaps-
huis, wat onderdeel uitmaakt van de gemeente Drimmelen, 
schreeuwt erom om op een andere, frisse manier aangepakt 
te worden. Bram en Tim zien geweldige kansen: “Wij willen dat 
iedereen in de regio zich welkom gaat voelen bij ons. Of je nou 
bij één van onze verenigingen aan komt sluiten, komt werken 
aan onze ondernemerstafel met een lekkere bak koffie, of een 
evenement wilt organiseren; eigenlijk is alles mogelijk.... zo staan 
wij erin!” 
Tijdens de afgelopen 10 jaar hebben beide heren zich enorm 
verdiept en verrijkt binnen hun werkvelden. Bram heeft meer-
dere sociaal maatschappelijke projecten opgezet in de regio 
Rotterdam. Als buurtsportcoach en jongerenwerker heeft hij 
succesvolle projecten opgezet om jongeren op een positieve 
manier uit te dagen. Daarnaast runt Bram al 3 jaar zijn eigen 
sportbedrijf, B-Fit Terheijden. Bram begeleidt alle doelgroepen 
binnen het dorp om fit en vitaal in het leven te staan. Er is een 
breed lesrooster waarbij elke dag een divers aanbod van boot-
camps, BBB-workout tot kids bootcamp tot ouder-kind boot-
camp.
Tim is vooral aan de slag gegaan binnen de onderwijswereld in 
zowel binnen- als buitenland. Als ‘Tim The Travelling Teacher’ be-
zocht hij in de afgelopen 2 jaar 44 scholen en 6 gemeenschaps-
huizen om zijn visie op onderwijs te verrijken. Zijn inzichten en 
ervaringen gaat hij in de Cour met iedereen delen in zijn nieuwe 
‘Leerfabriek’. Basisschoolkinderen van groep 4 t/m 8 kunnen op 
maandag, dinsdag en donderdag na school ‘wereld workshops’ 
volgen in de Leerfabriek. Daar later meer over. 
Uiteraard gaan Bram en Tim ook alle verenigingen en stichtingen 
koesteren die al actief zijn binnen de Cour. Die maken al jaren-
lang deel uit van de Cour en die samenwerkingen kunnen nu 
alleen maar sterker worden. 
Zij kijken er naar uit om iedereen welkom te heten.  Vanaf 19 
augustus is de ‘soft’ opening voor alle verenigingen, stichtingen 
en clubjes. Kort daarna (precieze datum volgt zsm) is de officië-
le opening waarbij iedereen 
uit de regio uitgenodigd is!
Tot snel in de Cour! 
Bram Franken, b.franken@
decour.nl, 06-46013006; 
Tim Ovington, t.ovington@
decour.nl, 06-23603043
Adres: Markstraat 6, 4844 
CR  Terheijden
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HET IS ZOVER….
Het vrijwilli-
gersevent
wordt op don-
derdag 26 sep-
tember 2019 
van 17.00 tot 
19.00 uur ge-
houden in het 

Dongemondcollege te Made. Een mooie 
kans om vrijwilligerswerk in het zonnetje 
te zetten voor organisaties, vrijwilligers 
en toekomstige vrijwilligers.
Wat willen we organiseren?
Workshops, in gesprek met vrijwilligers, 
bingo n.a.v. vragenlijst, lekkere hapjes ver-
zorgd door Goeie Kost, vacaturewand, 
demonstraties, profileren op een ander 
manier en jullie goede ideeën. 
Laat jezelf (je organisatie) zien! 
Wil je meedoen, laat het weten!
We vragen een quote (waarom zo blij 
met vrijwilligers?), een vacature en een 
quizvraag per organisatie.
Reacties en vragen voor 1 september  
naar Silvia Vos (silvia.vos@swodrimme-
len.nl).
Namens de werkgroep Corrie Marijnis-
sen en Silvia Vos van SWO, Marianne Ees-
termans en Hierona van Gils van Surplus 
Welzijn en Guus Neefs van V.A.D.

GROTE ROMMELMARKT 
WITTE KERKJE  

Zaterdag 21 september van 9.30 uur 
tot 16.00 uur organiseert het Witte Kerk-
je wederom een grote rommelmarkt. Het 
is inmiddels een jaarlijkse traditie! Voor-
gaande jaren was het zeer succesvol. Er 
was veel belangstelling en de opbrengst 
hebben we onder meer aangewend voor 
de aanbouw aan de achterzijde van het 
kerkje. 
In de week voor 21 september zullen 
we weer op vele adressen in Terheijden 
de nodige nog ECHT GOED bruikbare 
“rommel” ophalen of kunt u spullen afle-
veren bij het kerkje op daarvoor later nog 
aan te geven tijden. Met de ervaring die 
we nu hebben weten we welke artikelen 
het best verkoopbaar zijn. Keukenspullen, 
lampen, kleine meubeltjes, leesboeken, 
gereedschap, serviesgoed, schilderijen, 
speelgoed, fietsjes, babyspullen, elektroni-
ca, brocante, we hebben het graag. Maar 

geen kleding of grote meubels! U kunt 
dus vast gaan verzamelen en ongetwijfeld 
komt u in uw huis spullen tegen die u al 
lang niet meer gebruikt. Kijkt u eens in 
uw kasten, op de zolder, in de schuur etc. 
Leest u ook de nadere aankondigingen in 
de huis-aan-huis bladen. Alvast bedankt 
voor uw medewerking. Kijkt u voor de 
activiteiten en verdere informatie o.a. 
over trouwen en rouwen, workshops, 
exposities en muzikale activiteiten opde 
website www.wittekerkjeterheijden.
nl. Heeft u vragen? Stuur een email aan 
info@wittekerkjeterheijden.nl. 
Bestuur St. Exploitatie Witte Kerkje 
Terheijden

HET GEBAKSPLAN: NU 
BENT U AAN DE BEURT!

Inmiddels hebben 
al 5 basisscholen 
meegedaan aan 
Het Gebaksplan. 
Ruim 120 kinde-
ren hebben op 
een vrijdag al een 
gebakje gegeten 
met een dorpsge-

noot. Hieruit zijn mooie contacten ont-
staan en is er gesmuld van de gebakjes.
De kinderen genieten nu van een welver-
diende, hopelijk zonnige vakantie. Ook 
veel verenigingen, dorpshuizen en activi-
teiten liggen in de zomer stil.
Juist nu zullen veel inwoners daarom ge-
nieten van een extra bezoekje. Dus, nu 
bent u aan de beurt! Geef u op, krijg 2 
gebakjes van Surplus en ga op vrijdag 30 
augustus gezellig bij een dorpsgenoot 
op visite.
Groetjes, Femke Selders en Carola van 
Gils, Surplus Welzijn, 076 5027788 / drim-
melen@surplus.nl 

DRIEDORP LIVE

Na een zeer geslaagde 1e editie van Drie-
dorp Live in 2018 volgt 1 september 
a.s. editie nummer 2.
Deze keer ook weer vol rock-, pop- en 
sixtiesmuziek om van te smullen. Ook 
deze keer weer 3 bands.
Als eerste zal deze middag om 15.00 uur 
aantreden de 3 mans sixties band Fanny 
Hill. 3 muzikale vrienden, Jan van Etten, 
Rob van Bokhoven en Rob Joling, die met 
elkaar de band in 1967 begonnen zijn en 
na 52 jaar hebben besloten om die num-
mers van toen weer eens lekker een keer 
te gaan spelen! Back to the sixties met 
Beatles, Stones, CCR en Jimmy Hendrix!  

Als 2e band die middag om 16.15 uur 
The Muddy Chucks. Modderige All 
Stars van deze 4 Brabantse plattelands-
muzikanten uit Etten-Leur en omgeving! 
Zij brengen energieke stevige gitaarrock 
van A tot Z met nummers van o.a. Black 
Crows, Herman Brood en Vengance!

Als 3e en laatste band is om 17.30 uur 
N-Zo aan de beurt! Ook vorig jaar 
aanwezig en wederom een knallende af-
sluiting! Ze zijn steeds vaker te horen 
en te zien in onze regio en zeker niet 
voor niks, want ze spelen een heerlijke 

UITGAAN

OPROEP
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MADE 
Sparrenhof 56:  
Leuke eengezinswoning met een ruime berging, een fraaie overkapping en een diepe achtertuin op het zuidoosten 
met achterom. Grond 190 m2. Inhoud ca. 380 m3. Woonopp. ca. 111 m2. O.a. sfeervolle woonkamer, moderne 
keuken, aparte speel-/hobbykamer, 3 slaapkamers (4 mogelijk). 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k.   

 

MADE 
Zuideindsestraat 3 d:   
Prachtig en zeer bijzonder appartement (in maisonnettevorm) met lift en eigen parkeerplaats, gelegen in het centrum 
in de voormalige Blasiuskerk. Behoud van veel authentieke details. Woonoppervlakte ca. 128 m2.. Inh. ca. 455 m3. 
O.a. ruime woonkamer met open keuken, grote slaapkamer en badkamer. Extra kamers mogelijk op 2e verdieping. 
Vraagprijs € 279.000,-- k.k. 

 

ZEVENBERGSCHENHOEK 
Zwingelmolen 17:   
Goed onderhouden, moderne 2-o-1 kapwoning met een garage en berging. Grond 246 m2. Woonoppervlakte ca. 
115 m2. Overige inpandige ruimte ca. 16 m2. Inhoud ca. 467 m3. O.a. sfeervolle woonkamer, open keuken, 
bijkeuken, totaal 4 slaapkamers, modern sanitair, achtertuin op het zuidoosten en grenzend aan een waterloop. 
Vraagprijs € 320.000,-- k.k. 

 

MADE 
Kloosterstraat 30:  
In het centrum gelegen, (voormalig) woon-/winkelpand met een garage en grote loods. Grond 798 m2. Woonopp. ca. 
240 m2. Overige inp. ruimte ca. 102 m2. Externe berguimte ca. 224 m2.. Inhoud ca. 1145 m3. O.a. slaapkamer en 
badkamer op begane grond, 2 woonkamers, eetkeuken, 3 slaapkamers en 2e badkamer op 1e verdieping..  
Vraagprijs € 485.000,-- k.k. 

 

MADE 
Stationsstraat 42a:       
Gerenoveerd, gemoderniseerd, royaal en karakteristiek herenhuis met een dubbele carport, een grote schuur en een 
overkapping. Grond 427 m2. Woonoppervlakte ca. 270 m2. Inhoud ca. 952 m3. O.a. ruime woonkamer, fraaie woon-
keuken (anno 2018), multifunctionele ruimte, bijkeuken, 6 slaapkamers, badkamer, doucheruimte en ruime tuin (Z). 
Vraagprijs € 525.000,-- k.k.  

 

DRIMMELEN 
Herengracht 9: NIEUW 
Op een unieke locatie aan de Herengracht gelegen, compleet gerenoveerd, karakteristiek herenhuis met een 
multifunctionele ruimte, een veranda, 2 bergingen en parkeergelegenheid (met carport) op eigen terrein.  
Grond 1022 m2. Woonoppervlakte ca. 208 m2. Inhoud ca. 755 m3. Extra badkamer en slaapkamer op begane grond. 
Vraagprijs € 695.000,-- k.k. 

 

TERHEIJDEN 
Koningsveld 11:   
Prachtig half vrijstaand herenhuis in jaren 30 stijl met een garage, ruime oprit en een zeer grote privacy biedende en 
fraai aangelegde achtertuin. Grond 1143 m2. Woonoppervlakte ca. 245 m2. Inhoud ca. 1029 m3. O.a. grote sfeervolle 
living, moderne luxe keuken, eetkamer, bijkeuken, 4 slaapkamers (meer mogelijk) en 2 moderne badkamers. 
Vraagprijs € 749.000,-- k.k.   

 

WAGENBERG 
Brouwerijstraat 27: 
Prachtige, gerenoveerde, monumentale woning met veranda, grote garage, vrijstaande berging en overkapping. 
Grond 657 m2. Woonoppervlakte ca. 247 m2. Overige inpandige ruimte ca. 66 m2. Inhoud ca. 1169 m3. O.a. fraaie 
kamer ensuite, woonkeuken, bijkeuken, kelder, kantoorruimte, totaal 5 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 785.000.-- k.k. 

 

DEN HOUT 
Houtse Heuvel 32: 
Bijzonder fraai gelegen, zeer karakteristieke, jaren 30 villa met een inpandige garage, een serre en een prachtige 
parkachtige tuin. Grond 1695 m2. Woonoppervlakte ca. 446 m2. Inhoud ca. 1406 m3. In woning zijn veel authentieke 
en zeer mooie details bewaard gebleven. Voor een juiste indruk is de woning zeker een bezichtiging waard! 
Vraagprijs € 885.000,-- k.k. 

 

APPARTEMENTENCOMPLEX “DE DRAGONDER” TE MADE 
Nog slechts 5 appartementen beschikbaar! 
De appartementen zijn levensloopbestendig, hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk afgewerkt en van alle 
gemakken voorzien. Elk appartement heeft een unieke indeling. Ze zijn allemaal voorzien van een balkon of een 
tuin/terras met erfafscheiding. Woonoppervlakte ca. 111 m2 tot ca. 145 m2. 
VON prijzen € 340.000,-- tot € 476.000,-- 

 

BINNENKORT IN DE VERKOOP: 
TETERINGEN  “De Kleine Generaal” 
Kleinschalig nieuwbouwproject, gelegen aan de Schijfstraat in Teteringen, bestaande uit 3 woningen met binnentuin 
en een hoog afwerkingsniveau. De woningen zijn voorzien van een berging en 2 eigen parkeerplaatsen. 
Woonoppervlakte ca. 232 m2 tot ca. 294 m2. Inhoud (incl. patio/vide) ca. 539 m3 tot ca. 802 m3. 
VON prijzen € 415.000,-- tot 499.000,--  
Wij zijn u graag van dienst voor aanvullende informatie. 
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mix van Classic Rock en Nederpop met 
nummers van o.a. Golden Earring, Bløf 
en Herman Brood. Niet voor niks is hun 
motto: Keep on rocking in the free world! 
Al met al een middag om bij te zijn op het 
buitenterras van sportcafé Driedorp in  
Wagenberg! Geen entree, gewoon lekker 
genieten vanaf 15.00 uur! 
Dus zet 1 september in uw agenda!

PUUR  WIT CONCERTEN 
GAAN  WEER BEGINNEN!

Op woensdag 4 september 2019 be-
gint alweer het zevende seizoen van Puur 
Wit in het Witte Kerkje in Terheijden. 
Ook het komend seizoen hebben wij 
weer artiesten uit alle windstreken, zoals 
de Verenigde Staten, Canada, Ierland, En-
geland en natuurlijk Nederland, waarbij 
een variatie aan stijlen zoals countryrock, 
blues, folk, alt country en country aan bod 
zal komen. Check vooral onze Facebook-
pagina of de website, zodat u geen con-
cert hoeft te missen.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
BORIS MCCUTCHEON & 
THE SALTLICKS 
 “High desert waltzes en 
aanstekelijke rootsrock” 

Het nieuwe seizoen begint al vroeg name-
lijk op woensdag 4 september 2019 
met een optreden van Boris McCutche-
on & the Saltlicks. Vorig jaar ging het con-
cert niet door vanwege een ongeval net 
voor zijn tour, maar dit jaar is hij weer 
in Nederland. Een absolute aanrader! Zijn 
muziek is rauw, intens en sfeervol. Hij is 
gezegend met een stem die gruizig, warm, 
kalmerend en soulvol tegelijk is. Een stem 
als geen ander eigenlijk.
Boris McCutcheon & the Saltlicks speel-
de al op veel Nederlandse festivals en zijn 

talent voor tekst en melodie zijn onbe-
rispelijk. Boris’ ‘roots’ liggen op het plat-
teland van Massachusetts, maar hij heeft 
zich inmiddels al enige tijd geworteld in 
de bergen van New Mexico, de plek waar 

zijn muzikale ziel zich het meest thuis 
voelt, vandaar dat de term New Mexicana 
opduikt bij het omschrijven van zijn mu-
ziek die voor de hoofdmoot bestaat uit 
Americana maar waar vele verschillende 
invloeden in te horen zijn zoals folk, blues 
soul, country, pop en rock. Je zou er in-
vloeden van Leonard Cohen, Steve Earle 
en Neil Young in kunnen aanwijzen, maar 
eigenlijk is zijn stijl gewoon uniek. 
Zijn laatste studioalbum is “I’m Here Let 
Me In”, waar de invloeden van de woestijn 
van zijn geliefde New Mexico altijd weer 
doorheen waaien. Ook de recensenten 
zijn erg enthousiast over Boris McCut-
cheon hetgeen blijkt uit de volgende re-
censies: “Een lust voor het oor”- NRC, 
“Om van in de war te raken, zo mooi” 
– Het Parool, “Ontstijgt zijn genre en 
creëert zijn eigen” – AltCountry.nl, “Een 
van de meest veelzijdige talenten die op 
deze aarde rondlopen…” – Heaven, “Een 
talent waarmee serieus rekening dient te 
worden gehouden” – Oor
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijg-
baar bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in 
Terheijden. Het is ook mogelijk om kaart-
jes te reserveren via het e-mailadres 
puurwit@gmail.com. Geef de naam van 
de artiest aan en het aantal kaarten. Ver-
volgens ontvang je een bevestigingsmail 
en liggen de kaartjes klaar bij de ingang 
van het Witte Kerkje voorafgaand aan het 
concert. De deuren gaan open om 20.00 
uur en het concert begint om 20.30 uur. 
Meer informatie? Kijk op www.puurwit-
concerten.nl en www.facebook.com/
puurwit.

NIEUWE SERIE  THEE-
CONCERTEN MET EEN 
BIJZONDERE START 
44ste serie 2019 – 2020 

De schoolvakanties zijn 
weer voorbij en we star-
ten vol energie met de 
concerten in het Witte 
Kerkje. Ook deze keer 
hebben we weer een 
prachtige serie met zeer 
afwisselende concerten.
Kunstenaars en mu-
zikanten/musici
Zondag 15 septem-
ber: die dag is de ‘op-
maat’, speciaal voor amateurs, die dan 
de kans krijgen om van de prachtige 
akoestiek en sfeer te genieten door zelf 
te musiceren. Het 35ste Amateurconcert 
zal bijzonder zijn en er is nog de moge-
lijkheid voor enkele kunstenaars en mu-

zikanten/musici om zich in te schrijven. 
Dus….. stuur direct een e-mail of pak 
je telefoon. Je krijgt extra informatie en 
kunt je ook opgeven.
Zaterdag 14 september 
De kunstenaars mogen naast het door 
een muziekstuk geïnspireerde werk nog 
enkele andere werken exposeren in het 
prachtige Witte Kerkje. De kerk kan dan 
op zaterdagmiddag enige tijd voor publiek 
opengesteld worden. 
Abonnementen en drie-concert-
kaarten 
Deze zijn te bestellen voor 5 of 3 con-
certen en alle concerten zijn op zondag-
middag om 15.30 uur. Het Amateurcon-
cert blijft ook dit jaar gratis te bezoeken. 
Reserveren kan nu al voor alle concerten. 
Bij de indeling van de plaatsen zal reke-
ning worden gehouden met het moment 
van reserveren.

15 september 2019: 35ste Amateurcon-
cert, toegang gratis, aanmelding mogelijk 
voor kunstenaars en musici.
3 november 2019: ARTEX Quartet 
– saxofoonkwartet met 4 gedreven en 
ambitieuze saxofonisten: Christiaan van 
der Weij – sopraansaxofoon, Els van der 
Weij – altsaxofoon, Miriam Stoffelsma – 
tenorsaxofoon, Nina van Helvert – bari-
tonsaxofoon. http://artexquartet.com 
15 december 2019: Kamerkoor Toon-
kunst Rotterdam met dirigent Maria van 
Nieukerken. www.toonkunst.nl/over-ons/
kamerkoor
5 januari 2020: Rogier de Pijper – fluit, 
Enno Voorhorst – gitaar. www.rogier-
depijper.nl en www.flutecolors.com. Gi-
psy Dance – Eward German, gespeeld 
door Rogier. www.youtube.com/wat-
ch?v=j2oQT2UGQzk&feature=youtu.be, 
www.ennovoorhorst.com   
16 februari 2020:  Vocaal Ensemble 
DRIEST, o.l.v. Frans van Hoek. Ien Bouw-
mans, Lieve van Tuijl, Peter Cornelissen en 
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Peter Ruiter zingen liederen van componist/tekstschrijver Frans 
van Hoek in Renaissance- of Barokstijl.
29 maart 2020: Leids Barok Ensemble. 30 jaar LBE, voor de 3e 
keer nu bij ons, eerder in 2000 en in 2005. www.hetlbe.nl
Entree per concert: blijvend laag! Slechts € 6,50; t/m 18 jaar 
gratis. Een vrijwillige gift? Graag! Dan kan de toegangsprijs laag 
blijven.
Abonnement: voor 5 concerten (nov t/m maart): € 29,50 (voor-
verkoop € 28,50).
3-Concertenkaart: 3 concerten naar keuze: € 18,50 (voorver-
koop € 18,-).
Cadeaukaart:  Wilt u iemand een theeconcert in het Witte 
Kerkje cadeau doen? Er zijn mooie cadeaukaarten te koop voor 
€ 6,50 p.p. per concert, excl. porto.
Rekeningnummer: NL92 RABO 0305 7899 29 t.n.v. St. Theecon-
certen Witte Kerkje Terheijden, adres: Witte Kerkje, Hoofd-
straat 1, 4844 CA Terheijden.
Informatie/reserveren: 
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl, telefoon: 076-
5931177 (Agaath) 076-5934434 (Babs), website: https://
theeconcerten.wordpress.com, Facebook: www.facebook.com/
TheeconcertenTerheijden,  YouTube-kanaal: www.youtube.com/
channel/UCGgL7O9gt-gxEFuC1Wdz1BA

‘DE KRACHT  VAN ONS  THOMASHUIS 
ZIT IN DE  VERBINDING’
 
Na mijn 1e interview in de Rond-
om de  Toren van 19 juni zijn meer 
mensen enthousiast geworden 
om te vertellen over hun bedrijf. 
Om mijn vakantiegevoel wat lan-
ger vast te houden, fiets ik langs 
de glinsterende Wagenbergse 
Put naar mijn volgende interview. Kleurrijke planten langs de oe-
ver en de torenspits van de Gummaruskerk op de achtergrond 
doen de rest. Voordat ik mij afvraag waarom ik mijn vakantie-
budget investeer om van onze gemeente wég te reizen, sta ik al 
voor het voormalig kloosterpand in de Kerkstraat te Wagenberg. 
Hier is sinds 2008 het Thomashuis gevestigd. Achter de klas-
siek kleine ramen blijkt een lichte en vrolijke inrichting schuil 
te gaan. Ik heb een gesprek met zorgondernemers Jolanda en 
Martien Scheepers- Knoops, die sinds 1 oktober 2013 dit Tho-
mashuis leiden. Helaas voor mij zijn de 8 huisgenoten naar de 
dagbesteding elders. Hun levendigheid had mij nog een beter 
beeld gegeven. Dankzij de foto’s en andere bijdragen van de 
huisgenoten op de website en binnenshuis krijg ik wel een ge-
voel van wat zich tussen deze muren afspeelt. 
Ondernemers
Jolanda is ‘opgegroeid’ in de zorg, als verpleegkundige in ge-
handicaptenzorg, verpleeghuis en thuiszorg en uiteindelijk als 
clustermanager. Martien heeft sociologie gestudeerd, waarna 
hij werkzaam werd binnen Personeel & Opleidingen. Eerst in 
de detailhandel, maar sinds 2001 in de gehandicaptenzorg. Ook 
hij bereikte daar een leidinggevende functie. Over hun vorige 
werkgever in de gehandicaptenzorg zijn ze goed te spreken. Ze 
merkten echter dat het systeem van een grote instelling hen be-
lemmerde om de cliënten nog meer centraal te plaatsen. Na een 
verkennende periode volgde de ommezwaai en besloten zij om 
zich aan te melden als zorgondernemers van een Thomashuis, in 
dit geval  Thomashuis Wagenberg.

DE ZIEL VAN DE ZAAK



9Rondom de Toren 2019

Thomashuis
Het uitgangspunt is om zorg en begelei-
ding te bieden aan volwassenen met een 
verstandelijke beperking. De oprichter, 
Hans van Putten, heeft het concept be-
dacht uit onvrede over het aanbod van  
grootschalige instellingen voor zijn ver-
standelijk beperkte zoon Thomas. Belang-
rijk daarbij is dat het ondernemerspaar 
zelf in het huis woont, als een ‘kruidenier 
boven zijn zaak’. Zo zien zij zelf wat er 
speelt en gaat er geen tijd, energie en aan-
dacht verloren aan tussenliggende lagen. 
Daarnaast wordt kritisch gekeken naar 
wat nodig is voor goede zorg en wor-
den onnodige rapportages, protocollen 
en procedures vermeden. Het succes van 
deze aanpak blijkt uit het feit dat de tel-
ler inmiddels staat op 118 Nederlandse 
Thomashuizen en ook de controlerende 
overheid lijkt langzaamaan de waarde te 
erkennen van mens boven aantoonbare 
beheersing.
Het huis in Wagenberg nodigt de bewo-
ners uit om zichzelf te zijn; de inrichting 
is gelijk aan die bij u en mij. Als je echter 
beter kijkt, dan vind je in de hoeken per-
soonlijke dagborden. Middels pictogram-
men wordt daarop aan de bewoners de 
zo gewenste structuur getoond. De ge-
borgenheid van een Thomashuis is echter 
niet het voornaamst. De tekst bij de af-
beelding van Thomas in de kamer is veel-
zeggend: De bewoners moeten niet inte-
greren in de zorgwereld, maar het doel is 
om de zorgwereld onderdeel te laten zijn 
van de gewone wereld.
Verbinding
Vanaf het begin is door Jolanda en Martien 
gewerkt aan zichtbaarheid in en verbin-
ding maken met de omgeving. Beiden ko-
men oorspronkelijk uit Eindhoven, maar 
raakten snel vertrouwd met Wagenberg. 
Een sympathieke aftrap hiervoor was 
het Open Huis. De bewoners zelf doen 
vaak de rest. Met enthousiast zwaaiende 
maatjes ga je immers niet onopgemerkt 
over straat en als het kan, dan dragen zij 

graag een steentje bij aan hun omgeving. 
Het ophalen van glas, het collecteren 
voor goede doelen of het flyeren voor 
de middenstand; alles gaat met de onbe-
vangenheid die de bewoners uitstralen. 
Verder is er het tuinconcert, met mede-
werking van Harmonie Onze Vrije Uren 
uit Wagenberg. Vrij toegankelijk en ieder 
jaar een groter publiek. In combinatie met 
familie,  vrijwilligers en de vaste mede-
werkers die zich voor het Thomashuis in-
zetten, maakt dit het stel zichtbaar trots. 
Drijfveren
Hier wordt duidelijk gekozen voor het le-
ven van de huisbewoners, zo blijkt als ik 
expliciet vraag naar de diepere drijfveren 
om dit Thomashuis draaiende te houden. 
Zij halen iedere keer weer het beste in 
beiden naar boven. Liefde en idealen, ver-
enigd in een onderneming; je kunt er ja-
loers op zijn. 
Het eigen sociaal leven van Jolanda en 
Martien is op een lager pitje komen te 
staan, maar krijgt wat meer lucht bij het 
beoefenen van muzikale hobby’s. Verder 
nemen ze iedere 3 weken echt tijd voor 
elkaar tijdens een lang weekend weg.
Als ik na afloop naar buiten loop, draai 
ik mij om en kijk ik eens rustig naar het 
pand. De letters op de voorgevel vormen 
de naam van het pand: ‘Maria Assumpta’. 
Het verwijst naar de Moeder van Jezus, 
ook wel Moeder van Barmhartigheid. Ge-
zien het huidige gebruik blijft het deze 
naam met recht dragen.

GV SAMEN  VOOR 
TERHEIJDEN

Zaterdag 29 juni was 
de laatste wedstrijd 
van het seizoen 2018 
/ 2019. Het was de 
Toestelfinale 4e en 5e 
divisie en D-niveau 

in Prinsenbeek.  5 van onze turnsters 
hadden zich geplaatst voor 1 of meerdere 
toestellen.

Mirte Verdaasdonk heeft een 3e prijs en 
Bente Dannis een 2e prijs behaald; beiden 
voor de balk. Gefeliciteerd!

B-FIT NIEUWE LOCATIE!
Sinds augustus heeft B-FIT een nieuwe, 
gave en uitdagende locatie, namelijk een 
ruimte in de Cour in  Terheijden.

SPORT
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Vanaf 1 september zal er ook een nieuw rooster zijn waarin 
verschillende doelgroepen bediend worden. Zo zijn er natuur-
lijk bootcamps, fullbody workouts en BBB trainingen, maar ook 
Kids Gym, Kids Bootcamp en Ouder-Kind Bootcamp. En ook 
een Samen in Beweging-les waarin verantwoord bewegen en 
sociaal sporten centraal staan. 
Een groot voordeel van de nieuwe locatie is dat er de moge-
lijkheid is om te douchen, je na de les een gezellig drankje kunt 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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Zomerfoto’s van:

1, 3, 7, 8, 12 Gerard van Vugt
2. Christ Verdaasdonk

4. Frans Snoeren
5. Gerda Loonen
6. Henk van Meer

9. Marianne Vermeulen
10. Een bloeiende artisjok bij Annema- 
     rie Vermunt, foto Gerard van Vugt

11. Frans Snoeren
13. Jack Moerenhout
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doen aan de bar of stamtafel en dat er veel mogelijkheden zijn 
qua trainen. Er is ruimte om te werken aan je eigen sportdoelen, 
of dit nu is gezellig samen bewegen, sterker worden, conditie 
verbeteren of afvallen. 
Ben je benieuwd? Loop gerust eens binnen en kom kennis ma-
ken met team B-FIT. Een professioneel team met passie voor 
bewegen dat zowel kundig als sociaal is. 

GEWELDIGE SEIZOENS-AFSLUITING  
TEAM HARAGEI

Maandag 1 juli hebben we als afsluiting van 
het judoseizoen een ouder/kind-les geor-
ganiseerd voor de judoka’s tot 9 jaar. Wat 
een geweldige opkomst. Na enkele minu-
ten kwamen de eerste zweetparels tevoor-
schijn en er waren alleen maar stralende 
gezichtjes te zien. Wat waren de kids er 

trots op dat ze met hun eigen papa of mama mochten judoën.  

Voor de judoka’s van 9 jaar en ouder werd er een zeer techni-
sche leerzame les verzorgd door gasttrainer Henk van Tilburg. 
Henk heeft Haragei-trainers Dennis en Maikel vroeger altijd ge-
traind en bij Team Haragei waren ze zeer vereerd met de komst 
van Henk. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer en de eerste les van het 
nieuwe seizoen is maandag 19 augustus. 
Wil je ook gaan judoën, zumba of boxing-bootcamp kijk dan op 
www.teamharagei.nl of www.facebook.com/team.

HET DRIMMELS KAMPIOENSCHAP 2019

Op zaterdag 6 juli jl. heeft de 2e ontmoeting van dit regionale 
vistoernooi plaatsgevonden.
1ste ontmoeting
Na de 1ste wedstrijd van zaterdag 1 juni was er nog van alles 
mogelijk om het kampioenschap op je naam te zetten. Henk 
Kokke liet toen met drie gevangen vissen 64 cm noteren en Jan 
Vos kwam op 46 cm. Daarna kwamen nog Walter van Meel en 
Ferdi Mertens met ieder 23 cm. Het was maar karig wat er toen 
viel te noteren op deze bijzonder warme zaterdag.
Ook op de 2e dag kwamen de deelnemers toch op tijd bin-
nen in de nieuwe locatie van restaurant De Buren aan het 
Dorpsplein in Terheijden. Ook dit jaar hoopte de organisa-
tie op toch nieuwe en meer inschrijvin-
gen dan op de 1ste visdag. Gelukkig kwa-
men we toch nog aan 27 inschrijvingen.  
De loting was om één uur en werd ook 
deze keer door het vallen van de bingo-
ballen bepaald. Dit om alle praat achteraf 
weg te nemen. Er was toch wat spanning te 
voelen: loot ik een goede plek of niet. Maar 
wat is een goede plek in het water rondom 
de Schans? De vis zwemt deels rond en be-
reikt dan de dam en kan dan alleen terug. 
Waarom is er toen bij de renovatie van de Schans geen 
brug, of goedkoper, één duiker geplaatst?
Na de loting vertrokken de vissers richting parkeerplaatsen 
rondom het viswater. De organisatie had op plattegronden de 
vislocaties en de dichtstbijzijnde parkeerlocaties aangegeven.  
2e ontmoeting
Door  Wim Mertens, die om gezondheidsredenen niet mee 
kon vissen, werden de organisatie en ook de deelnemers van 
de vangsten op de hoogte gehouden. Er werd al wel beter ge-
vangen deze keer.
Stipt om 17.00 uur werd door voorzitter Leo van Geel het 
eindsignaal gegeven. Dit kwam mooi uit voor Johan van Din-
teren, want in de laatste minuten wist hij nog een flinke bra-
sem van 57 cm te verschalken. Aan de waterkant werden de 
gevangen vissen gemeten en op de wedstrijdkaarten genoteerd. 
Daarna werden deze kaarten bij Dennis in restaurant De Bu-
ren afgegeven en kon hij de vangst per deelnemer, zowel aantal 
als de grootte van de gevangen vissen, op de laptop verwerken. 

De Sportvissers
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De score was als volgt:   Tiny van Geel 9 vis-
sen (3 brasems) en 228 cm. Raymond Ki-
vits 113 cm en 23 vissen. Bert van Gerven 
70 cm en 5 vissen. Dat waren de eerste 3.  
Hierna de uitslag van de overige deelne-
mers: Jan Vos 70 cm (2 stuks waarvan 1 
brasem); Ben de Wijs 64 (3); Johan van 
Dinteren 57 (1 brasem); Christian Weda 
54 (1 brasem); Walter van Meel 51 cm (17 
drietjes); Ferdi Mertens 45 cm (1 brasem); 
Jan van Gool 36 (2);  Tommy van de Zanden 
35 (2); Wim Tempelaars 33 (2); Piet Ver-
meulen 31 (2); Henk Kokke 31 (1); Huub 
Römgens 21 (1); Cees Avontuur 18 (1); 
Bernhard de Wijs 18 (1); Joop van Steen-
deren 16 (1); Adam den Draaier 10 (1). De 
overige vissers wisten geen vis te landen.   
Tijdens deze confrontatie werd er meer 
gevangen: 77 vissen (7 brasems) en 10,01 
meter aan lengte.
De einduitslag

Het lijkt wel een litanie, maar het hoort 
erbij, om ook een definitieve uitslag te 
vermelden. Dit uit erkenning voor de in-
zet van alle deelnemers, die 2 x drie uur 
aan de waterkant hebben gezeten.  Al was 
het deze keer beter uit te houden qua 
temperatuur als de 1ste zaterdag van juni.
Op de 21ste plaats ex aequo Wim Mer-
tens en Dennis Dieduksman; 20ste geza-
menlijk Leo van Geel, Rinus Havermans, 
Theo Kwaaitaal, Paul Prins, Sjaak van 
Steenderen en Kees van der Veeke met 
0 score; 19de Adam den Draaier met 10 
cm; 18de Joop van Steenderen 16 cm; 16de 
Bernhard de Wijs en Cees Avontuur met 
18 cm; 15de Huub Romgens met 21 cm; 
14de Piet Vermeulen met 31 cm; 13de Wim 
Tempelaars met 33 cm; 12de Tommy van 
de Zanden met 35 cm; 11de Jan van Gool 
met 36 cm; 10de Christian Weda met 54 
cm; 9de Johan van Dinteren met 57 cm; 8ste 
Ben de Wijs met 64 cm; 7de Ferdi Mertens 
met 68 cm; 6de Bert van Gerven met 70 
cm; 5de Walter van Meel met 74 cm; 4de 
Henk Kokke met 95 cm; 3de Raymond Ki-
vits met 113 cm; 2de Jan Vos met 116 cm 
en 1ste Tiny van Geel met 228 cm.
Zo zie je maar weer, dat je het nooit 
van tevoren kan zeggen. Deelnemers 
aan het Drimmels Kampioenschap die 
2 keer hebben mee gevist, hebben wel 
een grotere kans om te winnen, maar dit 

is nooit een wet van Meden en Perzen.  
Wel zijn er op 6 juli zeven brasems en 
op 1 juni slechts een brasem gevangen. 
Op bijgaande foto feliciteert voorzitter 
Leo van Geel zijn jongere broer Tiny 
van Geel met het behalen van het 
Drimmels Kampioenschap 2019. 

Eindelijk weer eens 
een Traaise winnaar! 
Namens de organi-
satie bedanken we 
alle vissers voor 
hun deelname en 
hengelsport De 
Fauna voor de door 
hun mede beschik-

baar gestelde cadeaubonnen. Maar ze-
ker niet in het minst de sponsoren: uit 
Breda aannemersbedrijf Jaap Rasenberg 
en Dubbelman Keukens en Montage; uit 
Etten-Leur café d’Ouwe Brug; uit Made 
cafetaria De Schutter; uit Raamsdonks-
veer hengelsport De Fauna en uit Ter-
heijden Bakkerij van Dongen, Bousema 
& van Kuijk Fysiotherapie, restaurant De 
Buren, Handelskwekerij Snoeren, autorij-
school LesLips, st. De Zevende Hemel en 
T.P. Afbouw voor het financieel mogelijk 
maken dat wij om de 2 jaar het toernooi 
in de gemeente Drimmelen kunnen or-
ganiseren.
Namens de werkgroep van de organise-
rende Terheijdense hengelsportverenigin-
gen De Sportvissers en G.I.V.U. 

OMROEP DRIMMELEN 
‘Altijd in de buurt’

In de periode 
van 31 juli tot 
21 augustus 
heeft Om-
roep Drim-

melen tv een vakantieprogrammering.
We zenden dan, naast de nieuwsrubriek 
42 Actueel, steeds een special uit. De laat-
ste week tot 21 augustus zendt Omroep 
Drimmelen beelden uit van: 
42 Actueel
Iedere week korte nieuwsflitsen van lo-
pende activiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving, waarbij actuele on-
derwerpen in de schijnwerpers worden 
gezet. Hebt u een nieuwswaardige mede-
deling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.
Dinner Show St. Caecilia Made
Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia 
uit Made viert dit jaar het 100-jarig jubile-
um. Naast andere activiteiten organiseer-

den zij eerder dit jaar de ‘Global Dinner 
Show’ in hotel De Korenbeurs. Bezoe-
kers genoten er van een heerlijk 6-gan-
gen diner, terwijl ze luisterden naar de 
harmonie, de slagwerkgroep en muzikale 
gasten. Het programma werd afgesloten 
met een polka workshop. Zoals beloofd 
bij de uitzending van de korte impressie, 
kunt u nu de uitgebreidere reportage be-
kijken en beluisteren. 

INWONERS DRIMMELEN 
RICHTEN SAMEN 
ENERGIECOÖPERATIE OP 

Een groep inwoners uit de verschillende 
kernen van de gemeente Drimmelen gaat 
op korte termijn een energiecoöperatie 
oprichten om samen duurzame energie 
op te wekken. Het streven is dat de deel-
nemers zelf profiteren van de opbrengs-
ten van de opgewekte stroom.   
Als eerste stap wordt een energiecoö-
peratie opgericht en een plan van aanpak 
opgesteld. Komende herfst zal in elke 
kern een informatieavond gehouden wor-
den om de plannen toe te lichten. Later 
dit jaar kunnen bewoners zich als lid aan-
melden.  
Van protest naar positieve energie 
De initiatiefnemers ergerden zich aan het 
gemeentelijk beleid voor de aanleg van 
grootschalige zonnevelden in het buiten-
gebied. Nu dit is aangepast, richten zij hun 
energie op een bijdrage aan de energie-
transitie in de gemeente Drimmelen.  
Postcoderoosprojecten 
De energiecoöperatie wil onder andere 
duurzame stroom opwekken. Als eerste 
wordt gestart met zogenoemde ‘postco-
deroosprojecten’, waarbij zonnepanelen 
op agrarische en andere daken worden 
gelegd. Door de aanschaf van certificaten 
kunnen inwoners in hetzelfde en aan-
grenzend postcodegebied deelnemen in 
de projecten. De deelnemers krijgen een 
korting op hun energierekening en ver-

VAN  ALLES  WAT

G.I.V.U.
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dienen zo hun investering terug. Het is met name interessant 
voor mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen of willen plaat-
sen, bijvoorbeeld omdat de ligging van het dak ongunstig is of 
omdat ze in een (gemeentelijk) monument wonen.  
Samenwerking 
De coöperatie werkt samen met onder andere de gemeente 
Drimmelen, Rabobank Amerstreek en ZLTO voor ondersteu-
ning, advies en coaching. De initiatiefnemers hopen binnen een 
jaar het eerste project gerealiseerd te hebben. Bewoners kun-
nen zich naar verwachting binnen enkele maanden inschrijven.  

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand juli had u nog van ons 
tegoed. De fotograaf is Frank van der Sanden.

De foto van de maand augustus is gemaakt door  Trudy Roovers.

NIEUWS UIT HET OVERLEG
Van het Wmo-platform Drimmelen

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het college van burge-
meester en wethou-
ders over het beleid 
rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Tijdens de vergadering van juli kwamen de volgende onderwer-
pen ter sprake:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertrui-
denberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroei-
en aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. 

M a r k s t r a a t  6
T e r h e i j d e n

B r a m :  0 6 - 4 6 0 1 3 0 0 6
T i m :  0 6 - 2 3 6 0 3 0 4 3

 
w w w . d e c o u r . n l

 

N e e m  c o n t a c t  o p  o f  k o m
g e z e l l i g  b i n n e n  l o p e n !  

H e t  S o c i a a l  
C u l t u r e e l  C e n t r u m  

V o o r  I e d e r e e n !

# d e c o u r t e r h e i j d e n
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Mevr. T. Kuijsters van de gemeente vertelde 
dat per 1 januari 2020 het CJG een andere 
organisatievorm krijgt. De twee gemeen-
ten blijven samen het beleid bepalen. Voor 
de cliënten verandert aan de zorg niets. 
Op 22 augustus is er een informatieronde 
op het gemeentehuis over het CJG.
De omgevingswet
De omgevingswet is een nieuwe wet die 
een zeer grote vereenvoudiging moet zijn 
voor de ontwikkeling en het beheer van 
de leefomgeving. Met de leefomgeving 
wordt dan alles bedoeld wat buitenshuis 
is en effect heeft op de mens dus bv. ook 
gezondheid en veiligheid. Mevr. K. v.d. 
Spek van de gemeente praatte met het 
Wmo-Platform over de stand van zaken 
in Drimmelen. De bedoeling is dat de wet 
per 1 januari 2021 in werking treedt.
Tientallen wetten en honderden regels 
moeten dan herschreven zijn in 1 wet. 
Op 22 augustus is er een informatieronde 
op het gemeentehuis over de omgevings-
wet.
Minimabeleid, schuldhulpverlening
Het beleidsplan is door de gemeenteraad 
goedgekeurd. 
Mevr. J. Schoenmakers van de gemeente 
nam nog eens een aantal zaken door zo-
als: voor de minima komt er een gratis 
abonnement voor de bibliotheek en voor 
sporten. Voor chronisch zieken en gehan-
dicapten is een aanvraag voor extra voor-
zieningen mogelijk. 
Voor de scholen blijft er een fonds van 
€ 500,- per school voor speciale situaties 
van de leerlingen. Van het noodfonds van 
de gemeente wordt ook regelmatig ge-
bruik gemaakt.
Verder besprak zij de nieuwe regelgeving     
die er komt voor de zgn. inburgering van 
nieuwkomers. De gemeenten gaan weer 
zelf bepalen hoe daar mee om te gaan. 
Er wordt een inburgeringsplan opgesteld 
en de gemeente betaalt (met geld van het 
rijk) en regelt de inburgeringscursus weer 
vanaf 2020. 
De gemeente Drimmelen heeft zich sa-
men met de andere Dongemondgemeen-
ten aangemeld voor een proef met zgn. 
duaal leren. Dat betekent bv. Nederlandse 
les volgen maar ook al werken.

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@wmoplatformdrimmelen.nl
Site: www.wmoplatformdrimmelen.nl 

WIE  WINT  VERKIEZING 
HIPPISCHE ONDERNEMER 
VAN HET  JAAR?  

Tijdens het ondernemerscongres op 
Horse Event in Vijfhuizen wordt op vrij-
dag 13 september  weer de Hippische 
Ondernemer van het Jaar bekend ge-
maakt. De drie kandidaten voor de eind-
ronde dit jaar: Pensionstal Zeggezicht 
in Terheijden, Zilfia’s Hoeve in Houten en 
Manege de Stap in De Mortel. Zij worden 
in de weken voorafgaande aan het con-
gres aan de tand gevoeld door een des-
kundige jury, die tijdens het congres zijn 
eindoordeel bekend maakt. 

Pensionstal Zeggezicht is een bijzon-
der bedrijf van Ronald en Daniëlla Lie-
vens, mooi gelegen aan een poldergebied. 
Zeggezicht richt zich op groepshuisves-
ting. Het dierenwelzijn staat hier voor-
op, met veel ruimte voor sociaal contact, 
bewegingsmogelijkheden en ruimte voor 
natuurlijk gedrag. Wanneer je meegaat in 
de visie van groepshuisvesting, kun je hier 
met je paard of pony terecht. 
Informatie over de andere kandidaten is 
te vinden op www.horse-event.nl.

De genomineerde bedrijven worden on-
der meer aan de hand van de volgende 
criteria beoordeeld: klantgerichtheid van 
de onderneming, onderscheidend ver-
mogen, creativiteit en innovatief karakter, 
aandacht voor kwaliteitsverbetering (die-
renwelzijn en veiligheid), deelname aan 
collectieve regelingen binnen de sector, 
personeelsbeleid en bijscholing, het be-
haalde en te verwachten financiële ren-

dement. 
Meer info is te vinden op www.hor-
se-event.nl.

DUURZAAMHEID  IN 
WAGENBERG

De gemeente Drimmelen is begonnen 
met het werken aan een omgevingsvisie 
en een toekomstvisie. De hoofdlijnen 
voor duurzaamheid (ambities, doelstellin-
gen) komen hier in te staan. Deze worden 
uitsluitend verder uitgewerkt in een geac-
tualiseerd beleidsplan duurzaamheid, dat 
in de eerste helft van 2020 klaar is. In dit 
hele traject worden bewoners betrokken.
Dat de gemeente in 2040 energieneutraal 
wil zijn hebt u ongetwijfeld al eens ge-
hoord of gelezen. Na de zonnevelden-dis-
cussie heeft de raad aan het college de 
opdracht gegeven om een plan van aan-
pak op te stellen hoe de dorpen in 2040 
energieneutraal kunnen worden. Dit plan, 
dat eind 2020 klaar moet zijn, wil de ge-
meente graag samen met de inwoners 
gaan ontwikkelen.
Eind 2018 verliep dat voor o.a. Wagen-
berg nogal negatief, chaotisch en vol 
commoties. Het was voor Wagenberg 
en de gemeente Drimmelen een valse 
start. Maar negatieve zaken kunnen ook 
ten goede keren. Vanuit de ervaringen van 
eind 2018 is de Stichting Behoud Wagen-
bergs Landschap ontstaan en is er vanuit 
St. Dorpsraad  Wagenberg een werkgroep 
geformeerd - bestaande uit enkele leden 
van de Stichting en een aantal “onafhanke-
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lijke” inwoners - om te gaan bekijken wat de energietransitie in 
de toekomst voor ons dorp en onze inwoners zal kunnen gaan 
betekenen en hoe wij daar zelf mede sturing aan kunnen geven. 
Vast staat dat, als wij als bewoners niet zelf met ideeën komen, 
plannen ontwikkelen of maatregelen nemen om te komen tot 
energiebesparing, deze zullen worden opgelegd door de lande-
lijke overheid. Denk daarbij aan het Klimaatakkoord.
Onlangs zijn St. Behoud Wagenbergs Landschap en de werk-
groep vanuit St. Dorpsraad Wagenberg bij elkaar gekomen om 
samen met deze opdracht aan de slag te gaan. Zij worden daar-
bij ondersteund door een ambtenaar vanuit de gemeente. De 
werkgroep bestaat uit Ad van Oosterhout, Toon Hop, Kees Frij-
ters, Leon Broere, Joop Sibon, Wim van Groesen en Kees van 
Gurp en krijgt ondersteuning van Toine van Arendonk, beleids-
medewerker Energietransitie gemeente Drimmelen.
Een van de eerste zaken die wij als werkgroep (samen met de 
gemeente) oppakken is om u, bewoners van Wagenberg, op de 
hoogte te brengen en te houden van ontwikkelingen die op dit 
gebied voor m.n. Wagenberg van belang zijn. Wij denken dat er 
in ons Wagenberg mensen zijn die ook willen meedenken en 
meepraten over wat op dit gebied goed is voor Wagenberg, wat 
de mogelijkheden zijn, maar ook wat er niet zou kunnen. Wilt u 
met ons nu en in de toekomst meedenken over deze problema-
tiek sluit u dan bij ons aan. Dat kan door een mailtje te sturen 
naar leon.broere@planet.nl of naar keesvangurp@outlook.com.
Wij op onze beurt zullen blijven communiceren via ’t Carillon, 
Rondom de Toren en de gemeentelijke site Wij zijn Drimmelen. 

PROGRAMMA NAJAAR 2019
Vrijwilligers Academie Drimmelen

Ook in het najaar van 2019 staat er weer een mooi aanbod 
op de agenda van de vrijwilligersacademie. De workshops en 
cursussen zijn gratis voor vrijwilligers en zijn bedoeld om het 
vrijwilligerswerk leuker, makkelijker en aantrekkelijker te maken.
Voor meer informatie voor tijden en locaties, of hoe u zich kunt 
aanmelden, kijk op onze website www.vadrimmelen.nl.
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ST.  DORPSRAAD 
WAGENBERG
Verslag vergadering 19 juni 2019

Een korte terug-
blik op onze jaar-
vergadering; de 
energietransitie 
en het huishou-
delijk reglement 

waren belangrijke agendapunten. 
Helaas waren, om verschillende redenen, 
nogal wat leden afwezig zodat de verga-
dering kort en vlot werd afgewerkt, zon-
der grote beslissingen te nemen.
Mededelingen
Het ligt in de lijn van de bedoelingen dat 
nog dit jaar een aanvang genomen gaat 
worden met de werkzaamheden aan de 
Parallelweg. Deze zal dan worden inge-
richt als fietsstraat. Na de vakantie zullen 
we, samen met groenvoorziening Mid-
Zuid (het bedrijf dat tegenwoordig het 
groenonderhoud in ons dorp verzorgt) 
een rondgang maken. 
Energietransitie
Inmiddels is er een werkgroepje gevormd, 
bestaande uit vertegenwoordigers van St. 
Behoud Wagenbergs Landschap, enkele 
inwoners en leden van de Dorpsraad. Aan 
deze werkgroep zal een ambtenaar van 
de gemeente, die belast is met de porte-
feuille energietransitie, aan de werkgroep 
worden toegevoegd. De werkgroep gaat 
bekijken wat e.e.a. voor Wagenberg kan 
betekenen en wat voor projecten er zoal 
mogelijk kunnen zijn.
Evaluatie jaarvergadering
Deze jaarvergadering stond in het teken 
van het 10-jarig bestaan. Om dit toepas-
selijk te kunnen organiseren ontvingen 
we bij de opening van de vergadering, een 
cheque uit het fonds “Samen aan de Slag”, 
waarvoor onze dank aan de gemeente.
Het aantal belangstellenden viel wat te-
gen, juist nu -op een ludieke wijze door 
“Een Bietje Kwats”- werd teruggekeken 
op de afgelopen 10 jaar. Voordat “Een 
Bietje Kwats” hun sketches voor het 
voetlicht bracht, werd het jaarverslag be-
handeld en hield Leon Broere van St. Be-
houd  Wagenbergs Landschap een inlei-
ding over het proces van energietransitie 
zoals dat tot nu toe verlopen was en waar 
we heen willen.
Overleg Brouwerijstraat
Helaas heeft er nog geen bijeenkomst 
plaatsgevonden van de werkgroep Brou-
werijstraat. Deze zal na de vakantie ge-
houden worden.
Huishoudelijk Reglement
Omdat er te weinig leden aanwezig wa-
ren werd de afronding van het huishou-
delijk reglement aangehouden.

Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering is 
op woensdag 11 september in Sportca-
fé Driedorp. We beginnen ook dan om 
20.00 uur.

NIEUWE  EXPLOITANTEN 
DE COUR EN PLEXAT
Twee gemeenschapshuizen in onze ge-
meente krijgen ieder een nieuwe exploi-
tant. Het aanbestedingstraject voor zowel 
De Cour (Terheijden) als Plexat (Wagen-
berg) is definitief afgerond. 
Wethouder Lieke Schuitmaker: “Voor 
deze aanbestedingen hebben we sterk 
gelet op hoe de bewoners van de dor-
pen betrokken worden bij de activitei-
ten in De Cour en Plexat. We vinden 
het belangrijk dat onze gemeenschaps-
huizen een plek zijn waar mensen graag 
komen en waar onze inwoners zelf ook 
mee kunnen denken. Daarom heeft bij-
voorbeeld klantgerichtheid een grote rol 
gespeeld in het gunnen van de opdracht. 
Denk daarbij aan het betrekken van loka-
le partijen, de band met het dorp en idee-
en om de openingstijden gedurende het 
jaar te verruimen. De mooiste dingen in 
onze dorpen komen tot stand als we de 
dingen samen organiseren en de krachten 
bundelen. Daar zijn onze inwoners goed 
in en dat moeten we koesteren!” 
De officiële overdracht zal na de zomer-
vakantie plaatsvinden. Met dit bericht 
stellen we de nieuwe exploitanten graag 
alvast aan u voor. 
De Cour (Terheijden)
Bram Franken en Tim Ovington

“Wij vinden het een eer dat wij de nieu-
we exploitanten worden van De Cour 
in ons dorp, Terheijden. Wij hebben ons 
jarenlang ingezet op verschillende ma-
nieren binnen de gemeente Drimmelen 
en sinds 1 augustus zetten wij dit voort 
binnen De Cour. Bram zal zich met name 
bezig houden met de sport-zijde van de 
Cour en Tim zal zijn visie op onderwijs 
kwijt kunnen in zijn nieuwe ‘Leerfabriek’. 
Daarnaast kijken wij er enorm naar uit 
om samen te werken met de huidige 

stichtingen, verenigingen, ondernemers 
en (nieuwe) gebruikers van De Cour. 
Fijne vakantie allemaal en tot snel!” 
Plexat (Wagenberg) 

Sportfondsen: “We doen het samen! 
Sportfondsen is enorm verheugd om de 
exploitatie van sociaal cultureel centrum 
Plexat te mogen verzorgen. Samen met 
de gemeente Drimmelen, SWO, Beheer-
groep Plexat, de verenigingen en lokale 
partners gaan we vol enthousiasme aan 
de slag in Wagenberg. Het coalitieakkoord 
van de gemeente Drimmelen heet ‘Een 
mooi en gezond Drimmelen maken we 
SAMEN!’. Hier sluiten wij ons bij aan en 
wij willen een positieve bijdrage leveren 
aan de gezondheid en het geluk van de 
Wagenbergers. Wij werken al vele jaren 
nauw en naar tevredenheid samen met 
de gemeente Drimmelen, in onder an-
dere de kern Made. Bij Sportfondsen zit 
maatschappelijk ondernemen al bijna 100 
jaar in het bloed. Graag zetten we onze 
kennis en ervaring in voor een krachti-
ge en samenhangende exploitatie. Plexat 
is en blijft dé huiskamer en het sociale 
hart voor alle inwoners van Wagenberg 
en omgeving. 1 augustus zijn we gestart. 
Na de zomervakantie organiseren we een 
avond om ons nader voor te stellen. Meer 
informatie hierover volgt. Wij kijken er 
naar uit om zoveel mogelijk Wagenber-
gers te mogen begroeten in Plexat.”
De gemeente heeft de verenigingen en 
andere gebruikers van De Cour en 
Plexat vanaf het begin betrokken om in-
put te krijgen voor het programma van ei-
sen voor de aanbesteding. Bijna alle wen-
sen zijn verwerkt. Ook zijn we in gesprek 
gegaan om tot een warme overdracht te 
komen. De gemeente doet er samen met 
de nieuwe exploitanten alles aan om de 
overgang voor de verenigingen en andere 
betrokken partijen zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Na de overdracht zullen 
de nieuwe exploitanten een kennismaking 
organiseren. 
Tot slot wil de gemeente Drimmelen 
hierbij graag nog de vorige exploitanten 
van De Cour en Plexat bedanken voor 
hun inzet de afgelopen periode en ze ver-
der veel succes toewensen! 

GEMEENTE
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GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Het Sociaal loket (voorheen 
Wmo-loket)
Het Wmo-loket heeft sinds kort een 
nieuwe naam: het Sociaal loket. Het 
Sociaal loket is op het gemeentehuis 
het laatste loket in de publiekshal 
(gezien vanaf de ingang). Bij het So-
ciaal loket kunt u vragen stellen over 
uitkeringen en bijstand. Ook kunt u daar terecht met vragen 
over Wmo-voorzieningen zoals een scootmobiel, deeltaxi, dag-
besteding en hulp bij het huishouden. Ook voor informatie over 
bijvoorbeeld mantelzorg, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de 
Ziektekosten verzekeringswet (Zvw) kunt u bij het Sociaal loket 
terecht. 
Het Sociaal loket is elke doordeweekse ochtend open zonder 
afspraak. ’s Middags is het loket op afspraak bereikbaar. Voor 
meer informatie en het maken van een afspraak kunt u terecht 
op www.drimmelen.nl/sociaal-loket. 
Oproep ideeën voor sport en bewegen in de openbare 
ruimte
We willen de openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten. 
Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte. We zijn al 
enkele jaren bezig om de openbare ruimte hier gebruiksvrien-
delijk voor in te richten. Zo hebben we in de gemeente drie 
speelbossen gerealiseerd en twee kunstgras trapvelden. In na-
volging hiervan wordt deze zomer aan de Onderstraat in Lage 
Zwaluwe het derde kunstgras trapveld aangelegd. Als aftrap is 
een bijzondere beweegbank 
op sportieve wijze geopend 
door wethouder Jan-Wil-
lem Stoop. Het doel van 
deze bank is om op een 
laagdrempelige manier zo-
wel de jongeren als oude-
ren in onze gemeente aan 
het bewegen te krijgen én 
te houden. Daarnaast kan 
de bank ook de sociale interactie bevorderen.
We vragen u als inwoner van de gemeente Drimmelen actief 
mee te denken aan een beweegvriendelijke en gezonde leefom-
geving. Wilt u bijvoorbeeld in elke kern van de gemeente een 
beweegbank? Misschien liever een tafeltennistafel of heeft u nog 
andere ideeën voor sport en bewegen in de openbare ruimte. 
We horen graag uw idee. Via www.wijzijndrimmelen.nl kunt u 
tot 1 oktober 2019 uw reactie aan ons doorgeven. Na de zomer 
analyseren we de ideeën en zullen we u verder informeren over 
het vervolg.
Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor 
Chronisch Zieken en Gehandicapten 2019 (MvCG)
Hebt u moeite om rond te komen van een laag inkomen van-
wege de extra kosten die u heeft door uw ziekte of beperking? 
Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële tegemoet-
koming 2019. Om te bepalen of u in aanmerking komt, zijn de 
volgende zaken nodig:
- Een ingevuld aanvraagformulier.
- Een bewijs van uw inkomen en van uw eventuele partner van 
  2017 of 2018.
- Een bewijs dat u chronisch ziek bent of gehandicapt.
- Inzicht in de meerkosten die u vanwege uw ziekte of beperking  
  heeft.
Voor informatie over de hoogte van het inkomen of de meer-
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kosten kunt u www.drimmelen.nl raad-
plegen.
Wanneer u al eerder een tegemoetko-
ming heeft ontvangen, hoeft u niet op-
nieuw een aanvraag te doen. U ontvangt 
de tegemoetkoming automatisch of u 
krijgt van ons een verzoek om actuele in-
komensgegevens te verstrekken.
U kunt een aanvraagformulier aanvragen 
bij het Sociaal loket. Zij zijn dagelijks ge-
opend tussen 9.00 en 12.30 uur. U kunt 
het aanvraagformulier ook downloaden 
op www.drimmelen.nl/tegemoetkoming-
voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten. 
Het ingevulde formulier kunt u sturen 
naar gemeente Drimmelen, Postbus 19, 
4921 AA Made.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Duvenvoordestraat (4844) 
(W-2019-0338): Herstel kathodische be-
scherming persleiding.
Wagenberg, Vogelstraat 31 (4845 PA) (W-
2019-0328): Inkorten van bomen.
Terheijden, Nassaustraat/dijk langs de 
Mark (4844) (W-2019-0334): Het kappen 
van twee bomen.
Terheijden, Schimmer 6 (4844 PN) (W-
2019-0337): Het vervangen van de dak-
constructie.
Terheijden, Ganzenweel 22 (4844 TJ) (W-
2019-0339): Het wijzigen van de voorge-
vel, garagedeur door pui.
Terheijden, Baroniestraat 21 (4844 CZ) 
(W-2019-0340): Het aanleggen parkeer-
plaats en uitrit.
Wagenberg, Kerkstraat 19 (4845 EC) (W-
2019-0342): Het kappen van 2 bomen.
Wagenberg, Brouwerijstraat 6 (4845 CN) 
(W-2019-0352): Het plaatsen van een 
schutting.
Terheijden, Bredaseweg 35 (4844 CK) 
(W-2019-0354): Herbouwen van de be-
drijfshal.
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) 
(W-2019-0363): Het uitbreiden van de 
bedrijfsruimte.
Wagenberg, Kerkstraat 34 (4845 ED) (W-
2019-367): Het realiseren van een twee-
de oprit.
Terheijden, Oranjeplein (4844 CV) (W-
2019-0371): Het bouwen van een 2-on-
der-1 kapwoning.
Wagenberg, Dorpsstraat 4B (4845 CE) 
(W-2019-0374): Het vervangen van kozij-
nen in de voorgevel.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Bergen 18 (4844 EN) (W-
2019-0310): Legalisatie tijdelijke bewo-
ning van de garage.
Verlengingsbesluiten
Wagenberg, Hoevenseweg 11A (4845 

PC) (W-2019-0293): Het legaliseren van 
bouwwerken buiten het bouwvlak.
DORPSGERICHT WERKEN

D o r p s g e -
richt werken 
gaat om het 

bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie 
en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via 
twitter: @LilianDrimmelen.  

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 17 augustus 19.00 uur: 
GEEN  VIERING IN ONZE KERK.
Zondag 18 augustus 9.30 uur: Paro-
chiële viering in Made vanwege Naamdag 
H. Bernardus.
Zondag 18 augustus 11.00 uur: 
Doopviering voor Renske van Gils.
Zondag 18 augustus 12.00 uur: 
Doopviering voor Julie Driesen.
Maandag 19 augustus 10.30 uur: 
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. 
K. Karremans.
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering met extra 
collecte voor MIVA. Voorganger: Mevr. A. 
Schoenmakers  -  Cantor H. Vergouwen.
Maandag 26 augustus 10.30 uur: 
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. 
G. v.d. Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 
2 is alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie 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 PROTES-
TANTSE  GEMEENTE 
TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 18 augustus 2019, 10.00 uur: 
gezamenlijke dienst. Voorganger: mw. A. 
Kraal-Nijman uit Venhuizen. Diaconiecol-
lecte: Gezamenlijk project 2019 Tools to 
Work. Koffiedrinken na de dienst. Loca-
tie: Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe, 
Kerkstraat 49. 
Zondag 25 augustus 2019, 10.00 uur: 
voorganger: ds. T. van Prooijen uit Breda. 
Diaconiecollecte: Focus on Education. Lo-
catie: het Witte Kerkje.

SWIM  TO FIGHT CANCER 
BREDA BEREIKT DE GRENS 
VAN 1 TON!

Op zaterdag 13 juli jl. 
bereikte de donatietel-
ler van Swim to Fight 
Cancer Breda de 
€ 100.000, - grens. 
“Maar we zijn nog niet 
klaar”, aldus projectco-
ordinator Theo Dekker. 

“We hebben met Breda een grote prach-
tige droom. Die teller moet nog meer 
omhoog. Hoe meer geld voor kankeron-
derzoek, hoe beter. En het aantal zwem-
mers mag ook nog stijgen. We zitten nu 
bijna op 400 fighters die een vuist maken 
tegen kanker. Breda brengt het samen.”
Met de € 100.000, - als bijzondere mijlpaal 
brengt het organisatieteam nog een mooi 
nieuwtje naar buiten. Gabrina Kikkert van 
Omroep Brabant gaat op 1 september de 
Swim in Breda presenteren. Zij zal o.a. de 
fighters bij de start als ze het water in 
gaan aanmoedigen. Ze is super enthousi-
ast over dit evenement en wil hier met 

KERKEN

VERDER  VAN
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haar positieve energie van harte aan gaan bijdragen.
Op zondag 1 september 2019 is het dus zover.  Dan vindt 
voor het eerst Swim to Fight Cancer plaats in de haven en sin-
gels van Breda. Inmiddels werkt de organisatie, met Jumbo regio 
Breda als hoofdsponsor, met geweldige ondernemers en orga-
nisaties uit Breda en omstreken samen die hun naam hebben 
verbonden aan de Swim. Er staat een dijk van een team. Daar-
naast veel drijvende krachten. Prachtige Bredase bedrijven die 
meedoen of het team adviseren, zoals het waterschap Brabantse 
Delta dat de kwaliteit van het water in de haven en de singels 
met regelmaat voor de Swim tot aan 1 september controleert.
Het geld dat wordt opgehaald door de zwemmers gaat 100% 
gegarandeerd naar kankeronderzoek, geselecteerd door Fight 
Cancer en gecontroleerd door KWF.
En jij?
Jij kunt je nog steeds inschrijven om mee te zwemmen. Wil of 
kun je niet zwemmen, dan mag je natuurlijk ook op een andere 
manier deze Bredase Swim steunen. Doneer rechtstreeks via 
de site. Deelnemers, vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen 
terecht op swimtofightcancer.nl/breda. Daar kun je ook een do-
natie doen. 

PROEF  JOUW ZOMER IN OOSTERHOUT

Dat Oosterhout 
Bruist weet je 
natuurlijk allang! 
Ook deze zomer 
hoef je je niet te 
vervelen. 
Torenbeklimmingen

Na een grondige restauratie is de toren van 
de Sint Jansbasiliek weer toegankelijk! Ga 
mee op de donderdagavond tijdens “Oos-
terhout by night” (mét een heerlijk drank-
je na afloop bij café de Beurs) of ga op 
de vrijdagmiddag op zoek naar de schat. 

De Zomerkaravaan
Er vinden in de gemeente nog enkele zo-
meractiviteiten plaats voor de jeugd. Of 
het nou Beach Soccer is, een hindernisbaan 
of een meet & greet met Dikkie Dik, er 
is voor alle leeftijden iets leuks te doen. 
Kermis

Van 16 t/m 21 augustus is het weer ker-
mis in de stad! Ook dit jaar compleet met 
zomerfeest, een Hollandse braderie op vrij-
dag, torenbeklimmingen en natuurlijk een 
heleboel spectaculaire attracties! Houd de 
website in de gaten voor meer informatie. 

Genoeg te doen!
In Oosterhout is altijd wat te doen. Kijk op www.proefooster-
hout.nl voor alle (zomer)activiteiten. 
 
NOG ENKELE ZOMERWANDELINGEN 
MOGELIJK

In de Bredase binnenstad spat 
de historie als het ware van 
de muren. Een van de mooiste 
gotische kerken van ons land, 
een kasteel midden in het centrum, een middeleeuws begijnhof 
en nog allerlei andere sporen die de Nassaus, de voorouders 
van onze koninklijke familie, hebben nagelaten. Gidsen van de 
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VVV Breda geven nog t/m zaterdag 31 
augustus zowel uitgebreide rondleidingen 
als  informele  ‘Rondjes Breda’. 
Nieuw: Rondje Breda
Wil je wél met een gids Breda ontdekken, 
maar hoef je niet zo nodig een rondleiding 
door de Grote Kerk en het Kasteel? Ben 
je wél geïnteresseerd in de mooie (ook 
historische) verhalen, maar gaan jaartal-
len je net wat te ver? Wil je vooral de 

fijne sfeer en gastvrijheid van Breda proe-
ven? Dan is de nieuwe wandeling ‘Rondje 
Breda’ jou op het lijf geschreven! De gids 
neemt je 1,5 uur mee voor een informeel 
‘rondje’ langs de mooiste plekjes in het 
Bredase centrum.  Zaterdag 31 augustus.  
Kasteelwandeling
Tijdens de Kasteelwandeling krijg je een 
uitgebreide tour over het terrein van het 
Kasteel van Breda. Je bezoekt o.a. de on-
deraardse gang, één van de torens van het 
Spanjaardsgat en de binnenplaats van het 

kasteel. De gids vertelt je over het kasteel 
en zijn bewoners van vroeger en nu. Op 
het terrein van het Kasteel van Breda is 
al bijna tweehonderd jaar de Koninklijke 
Militaire Academie gevestigd. VVV Breda 
is de enige organisatie die hier groepen 
mag rondleiden. Zaterdag 17 en zondag 
18 augustus.
Reserveringen en informatie
VVV Breda, Stadserf 2, 0900 522 24 44 
| 522 20 93, info@vvvbreda.nl,  www.
welkominbreda.nl. 

BIESBOSCH CHALLENGE 
GAAT 5e EDITIE IN!

Wij hebben wat te 
vieren! Op 8 sep-
tember organiseert 
Stichting Biesbosch 
Challenge voor de 5e 
keer dit mooie spor-
tieve evenement en 

dit jaar pakken we extra groot uit. Zo 
kunnen er dit jaar meer teams meedoen, 
hebben we super gave hindernissen en is 
er een feestelijke finish. We verklappen 
natuurlijk niet alles, maar houd onze web-
site en Facebookpagina in de gaten, want 
deze jubileum editie wil je niet missen.
Dus…… durf jij de uitdaging aan?

De locatie, start en finish
Na de start van de eerste editie bij Beach 
Club Puur in 2014 zijn we na 5 jaar weer 
terug in de gemeente Drimmelen waar 
alles begon. Dit jaar is de start en finish 
bij Ons Dorpshuys in Drimmelen. Ons 
Dorpshuys wordt ook wel de huiskamer 
van Drimmelen-Dorp genoemd. Mario 
en Anita zullen zorgen voor een warm 
welkom aan alle deelnemers, bezoekers, 
familieleden en andere belangstellenden.  
Het parcours
De ruwe blauwdruk is klaar en ieder jaar 
heeft de organisatie de uitdaging om een 
nieuw gedeelte van het Nationaal Park 

Het is veel mensen vanwege de vakantiedrukte misschien ontgaan, maar sinds1 juli is het dus niet meer 
toegestaan om een telefoon vast te houden op de fiets. Zélfs niet in Wagenberg!
               Pedro van Beers



22 jaargang 42 nummer 1018

de Biesbosch te ontdekken. Deze keer gaan we richting de Vis-
sershang en Aakvlaai. Een mooie route wordt voor de deelne-
mers weer uitgestippeld, met diverse special tasks op het pad. 
Het parcours beperkt zich 
niet alleen tot het Nationaal 
Park de Biesbosch, maar strekt 
zicht uit over de gemeentes 
Drimmelen, Geertruidenberg 
en Werkendam. Alle mooie en 
bijzondere plekken zijn door 
de parcourmeesters zorgvul-
dig uitgezocht.
Deelnemen?
Het is een uitdaging voor de 
sportievelingen die uit het gehele land en zelfs van over de 
landsgrenzen komen om aan dit mooie evenement deel te ne-
men. Ook de Nederlands kampioenen adventure races hebben 
zich inmiddels al ingeschreven. De echte sportievelingen volgen 
een parcours van ongeveer 8 uur. Wil je de beleving voelen maar 
8 uur is teveel? Geen probleem! De kortere route brengt de 
deelnemers in 6 uur langs de mooie plaatsen van het parcours. 
Omdat ook jongeren steeds meer de uitdaging aangaan is er 
ook een ouder-kind parcours. De inschrijving is geopend en via 
de website www.biesboschchallange.nl kunnen teams zich aan-
melden.
Wat is de Biesbosch Challenge?
Tijdens de races moeten teams van 2 personen non stop een 
traject op eigen kracht afleggen, waar men onderweg natuurlij-
ke en opgebouwde hinder-
nissen tegenkomt. De orga-
nisatie verschaft de deelne-
mers een kaart met daarop 
ingetekend de punten waar 
men langs moet. De teams 
moeten middels navigatie 
zoveel mogelijk checkpoints (cp’s) en verplichte punten verza-
melen. Het team met de meeste cp’s en de snelste tijd wint de 
wedstrijd. Het spreekt voor zich dat kracht, uithoudingsvermo-
gen, souplesse en doorzettingsvermogen nodig zijn om de finish 
te halen. De routekeuze van de deelnemers is overwegend vrij. 
Het kaartlezen is dan ook een belangrijk onderdeel omdat het 
een grote invloed heeft op de hoeveelheid tijd die je nodig hebt 
om het parcours af te leggen. Onderdelen in het parcours zijn: 
lopen, fietsen, steppen en kanoën.
Samenwerking
De Stichting staat open voor samenwerkingsverbanden, bedrij-
ven en organisaties die de Biesbosch Challenge een warm hart 
toedragen.
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Meer informatie?
Corine Polak, mede-organisator Bies-
bosch Challenge, p/a Stationsstraat 38, 
4921 AD Made. Tel: 06 22241090   E: 
info@biesboschchallenge.nl. W: www.
biesboschchallange.nl. FB: www.facebook.
com/biesboschchallenge

FIETSPROGRAMMA  VOOR 
DE MAAND AUGUSTUS

De fietsgidsen van Gilde 
De Baronie stippelen rou-
tes uit rond Breda en de 
wijde omgeving. Ze bege-
leiden de deelnemers en 

delen onderweg hun kennis over histo-
rie, natuur, heemkunde etc. met hen. Het 
aanbod is zeer gevarieerd. Soms wordt 
er onderweg een bezienswaardigheid be-
zocht en altijd zijn er enkele stops bij een 
horecagelegenheid.
Lengte van de routes: dagtocht 50-60 km, 
middag- of avondtocht ± 35 km, Tour de 
Baronie van 80-100 km.
Fietsprogramma 
17 augustus, Hoogstratenroute, start 
10.00 uur Boshuis, Stouwdreef 1, Mast-
bos, Breda
21 augustus, Drimmelenroute, start 10.00 
uur Intratuin, Terheijdenseweg 296, Breda
23 augustus, Tour de Baronie Kalmthout-
se Heide, start 9.00 uur Boshuis
28 augustus, Chaamse Beekroute, start 
10.00 uur Boshuis
30 augustus, Bloemenscorsoroute, start 
10.00 uur Boshuis
Info: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

ALTIJD  AL MEE  WILLEN 
DANSEN? 
Scapino Ballet en Leineroebana

Tijdens de 37ste KAM Breda op 
21 en 22 september vieren 
we “De Dans” en kun je mee 
doen met een gratis workshop. 
Het betreft “bijzondere” 
workshops onder leiding van 

echte dansprofessionals. 
Wij hopen op jullie medewerking om mee 
te doen met deze workshops dan wordt 
het een daverend succes. Individueel aan-
melden voor een van de workshops kan 
via een mail naar project@kambreda.nl 
Workshop LeineRoebana -  “You 
better move!”– zaterdag 21 septem
ber 16.00-17.30 uur.
Op zaterdag 21 september 2019 geeft 
LeineRoebana, huisgezelschap van Chassé 
Theater Breda, een uitdagende workshop 
waarin je kennismaakt met de bewegings-
stijl van het gezelschap en waarin je wordt 
uitgedaagd om zelf nieuwe manieren van 

bewegen te ontdekken. Deze workshop 
is geschikt voor deelnemers die houden 
van beweging en interesse hebben in dans. 
Doe je aan vechtsport, ben je een skater, 
zit je op ballet of moderne dans, of werk 
je met andere dansstijlen, dan is deze 
workshop echt iets voor jou! Na een fy-
sieke warming-up zullen we werken met 
het bewegingsmateriaal wat LeineRoeba-
na zo uniek maakt. De deelnemers leren 
een korte dans-frase uit de voorstelling 
en gaan daarna aan de slag met een cre-
atieve opdracht. LeineRoebana is een 
dansgezelschap, met een internationale 
reputatie en wordt geleid door Andrea 
Leine en Harijono Roebana. De chore-
ografen onderscheiden zich door hun 
unieke dansidioom en de centrale rol van 
muziek in hun werk, zijn specialist in een 
multidisciplinaire benadering en pionie-
ren met ongewone overzeese samenwer-
kingsverbanden. LeineRoebana staat met 
haar wortels stevig in haar uitgebreide 
oeuvre en jarenlange ervaring, maar haar 
takken tasten nog altijd naar groei en ver-
nieuwing. Overigens, op 2 november gaat 
in de EM Jongzaal van het Chassé Theater 
de voorstelling SOLAS in première; een 
dans- en muziekvoorstelling waarin beide 
elementen in elkaar overvloeien, op zoek 
naar het geluid van troost. 
Workshop Scapino Ballet Rotter-
dam – “Holland” – zondag 22 sep-
tember 14.00-15.00 uur.  
Je leert tijdens de workshop een fragment 
uit de choreografie “Holland” van Scapi-
no Ballet Rotterdam! Ed Wubbe, choreo-
graaf en artistiek leider van Scapino, heeft 
zich voor “Holland” laten inspireren door 
de Gouden Eeuw. Een oud-danser van het 
gezelschap leert je enkele fragmenten uit 
deze dynamische en energieke choreo-
grafie. *Dansstijl: moderne dans *Voor 
dansers vanaf 14 jaar met meerdere ja-
ren danservaring (gevorderd) *Makkelijk 
zittende kleding/ danskleding, schoeisel: 
sokken 
Workshop Scapino Ballet Rotter-
dam–“Le Chat Noir”–zondag 22 
september 11.30-12.30uur.  De the-
atrale choreografie “Le Chat Noir” van 
Scapino Ballet Rotterdam staat centraal 

in deze workshop! Vrolijke, theatrale en 
ook wel gekke dansbewegingen op Frans-
talige muziek worden door een oud - 
danser van het gezelschap aangeleerd. Ed 
Wubbe, de choreograaf van Le Chat Noir 
en artistiek leider van Scapino, heeft zich 
laten inspireren door het beroemde the-
atercafé ‘Le Chat Noir’ in Parijs.  
* Dansstijl: moderne dans * Voor dansers 
vanaf 10 jaar (beginners/intermediate) * 
Makkelijk zittende kleding/ danskleding, 
schoeisel: sokken 

PIETER  TAK IN DE 
GROTE KERK BREDA

Op het Zomerpodium 2019 in de Grote 
Kerk Breda treedt op 18 augustus het 

duo Pieter 
& Mirjam op. 
Singer-song-
writer Pieter 
Tak speelt 
daarin sa-
men met zijn 

vrouw Mirjam Nederlandstalige liederen 
en Engelstalige songs uit eigen repertoi-
re, zoals The Boy With No Name, The 
Flaming Blue (‘a Vincent v Gogh Song’) 
en Far Away. De zangstijl van Pieter Tak 
wordt in combinatie met zijn spel op gi-
taar en mondharmonica vaak vergeleken 
met die van Bob Dylan en Neil  Young. 
Tijdens het Zomerpodium spelen en zin-
gen Pieter en Mirjam Tak zowel akoes-
tische als elektronisch versterkte num-
mers. Het muzikale programma duurt 
ongeveer een uur, toegang gratis, aanvang 
13.00 uur.

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




