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RdT wenst iedereen een fantastisch 2020!

Deze mooie foto is gemaakt door Miranda Masseurs.
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WORDT U/ WORD JIJ BEZORGER  VAN 
RONDOM DE  TOREN?

Naar aanleiding van de klachten over de 
bezorging in de afgelopen maanden heb-
ben wij in de vorige editie van Rondom 
de Toren een oproep voor bezorgers 
geplaatst. Op deze oproep hebben we al 
diverse enthousiaste reacties mogen ont-
vangen. Maar helaas nog niet genoeg. Ons idee is om de bezor-
ging in eigen beheer van RdT te regelen; daarvoor hebben we 
nog meer bezorgers nodig. Dus draagt u/ draag jij Rondom de 
Toren een warm hart toe en wilt u/ wil jij aan ons mooie blad 
bijdragen als bezorger (een keer per 2 weken op woensdag of 
donderdag, behalve de zomervakantie), laat het ons weten via 
secretaris@rondomdetoren.nl. Als we voldoende bezorgers 
hebben gaan we het plan verder uitwerken, zoals wijkindeling 
en vergoeding. 

PIETER  VERDAASDONK: 
PRINS EN…… TROUWAMBTENAAR!

Voor het 10e jaar is Pieter Ver-
daasdonk Prins Pierre van het 
Schraansersrijk. Dat is toch heel 
bijzonder!! De meeste (carna-
vals)prinsen houden dit zo’n 3 
tot 5 jaar vol, maar onze Prins 
barst nog van de energie en idee-
en. Op de vraag hoe hij hier 10 
jaar geleden inrolde, antwoordt 
Pieter: “Eigenlijk ben ik gevraagd 
door leden van de Raad: Rom 
v/d Broek, Frans Damen en Jur-
gen Amarant. Nou was (en ben) 
ik een fervent carnavalsvierder 
en toen ook al actief met de 
Braoipotte. Ik ben gaan nadenken 
en heb overlegd met mijn vrouw Andrea, want het heeft ook 
voor thuis nogal wat consequenties….. Ik voelde me gevleid en 
het leek me erg leuk om te doen. Dus heb ik, gesteund door 
mijn gezin, besloten om ervoor te gaan en….. nooit spijt gehad.” 
Dat is mooi, want er komt nogal wat kijken bij het prinsen-
dom. Nu is Pieter niet bij alle activiteiten direct betrokken in de 
voorbereiding, maar hij is wel graag op de hoogte van wat er te 
gebeuren staat en dus volgt hij toch wel de meeste vergaderin-
gen. Iemand moet de rode lijn in de gaten houden en hij moet 
ook weten wat hij moet zeggen als de activiteit gepresenteerd 
wordt. “Gelukkig”, zo vervolgt hij, “hebben we geweldige leden 
én vrijwilligers. Die verzetten echt veel werk. Het jammere is 
dat we leden tekort komen. Ik wil dan hierbij ook graag een op-
roep doen voor meer mensen bij de Raad!! Ten eerste staat het 
mooier als je met 11 mensen bent (nu 7), maar je kunt het werk 
ook wat beter verdelen. Ook mensen die geen raadslid willen 
worden maar wel willen meehelpen, zijn van harte welkom!!” 
Dat rechtvaardigt de vraag of de belangstelling voor carnaval 
terug loopt. Pieter erkent het probleem, maar denkt dat de bele-
ving voor carnaval ánders is geworden. “Vroeger leefden mensen 
langer naar carnaval toe; er werd voor gespaard, er werd lang 
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tevoren gebouwd én er was niet veel anders te doen. Nu zijn er 
altijd overal activiteiten, feesten, optredens, noem maar op. De 
beleving is veel korter geworden. I.p.v. grote wagens bouwen 
wordt er nu een act gedaan met de groep (waarin Terheijden 
érg goed is overigens). Wel zie je dat de beleving tijdens carnaval 
gewoon groot en goed is. Het 11-11 bal was super, met ook 8 
deelnemers aan Festivallaaf, sauwelavonden met 6 deelnemers! 
En het gebrek aan vrijwilligers is een probleem dat je bij alle 
verenigingen tegenkomt helaas. We proberen daaraan tegemoet 
te komen door mensen actief te betrekken, door mee te laten 
denken en open te staan voor nieuwe ideeën. Lekker druk dus, 
maar ook heerlijk om te doen”, besluit Pieter zijn verhaal over 
carnaval. 

Om terug te komen op de titel boven dit stuk: Pieter is sinds 
kort ook beëdigd als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand, oftewel: trouwambtenaar! “Vanuit mijn werk bij de ge-
meente Breda en natuurlijk door het carnavalsgebeuren in 
Traaie mocht ik regelmatig wat jubilea en andere plechtigheden 
verzorgen met een speech. Ik vond dat leuk en het ging me ook 
redelijk gemakkelijk af.  Toen ik dan ook de gelegenheid kreeg 
om een 2-daagse training “Trouwambtenaar” te volgen, heb ik 
die kans met twee handen aangegrepen. Ik zie dit, zeker voorlo-
pig, als een leuke hobby.” Hij zette dit op Facebook en had bin-
nen een mum van tijd niet alleen volop positieve reacties, maar 
gaat binnenkort ook al 3 huwelijken voltrekken! Hij doet dit als 
buitengewoon ambtenaar en niet in dienst van de gemeente en 
kan er dan, alles volgens de wet natuurlijk, ook zijn persoonlijke 
touch aan geven. Zeker na gesprekken met het bruidspaar, maar 
ook met vrienden en ouders e.d. “Ik probeer het zo origineel en 
verrassend mogelijk te doen en heb daar onwijs zin in!” 
Pieter, ik wist al dat carnaval bij jou in goede handen is, maar 
ben er ook van overtuigd dat toekomstige bruidsparen bij jou 
ook supergoed terecht kunnen!!  Veel succes met carnaval en 
de trouwerijen!!
Christ Verdaasdonk
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TAFELTENNISTOERNOOI  VOOR 
LEERLINGEN UIT GROEP 6, 7 EN 8

Hallo jongens en meisjes,
Tafeltennisvereniging TIOS Terheijden organi-
seert op zondag 19 januari 2020 voor de 
tweede keer een supergezellig tafeltennistoer-
nooi voor de groepen 6, 7 en 8 van basisscho-
len De Zeggewijzer,  Zonzeel,  de Windhoek 
en de Elsenhof. Je hoeft hiervoor geen lid te 
zijn van een tafeltennisvereniging. 
Waarschijnlijk heb je op campings, vakantieparken of schoolplei-
nen al eens kennisgemaakt met tafeltennis. Vond je dit leuk en 
zou je dit tussen de vakanties door ook eens willen doen? Vraag 
dan je vrienden en vriendinnen of zij deze dag ook vrij willen 
houden om gezellig samen te tafeltennissen in De Cour van 

10.00 tot 17.00 uur!  
Wil je alvast een 
keer vrijblijvend 
mee komen trai-
nen voor het toer-
nooi, dan kan dat 
op dinsdag 14 ja-
nuari van 19.00-
20.00 uur in De 
Cour. Als jij zorgt 
voor sportkleding/
schoenen, zorgen 
wij voor het batje.
Inschrijven voor dit 
toernooi kan nog 
tot 10 januari bij 
jouw meester en/of 
juf. TTV TIOS Ter-
heijden hoopt op 
een grote opkomst 
op zondag 19 janu-
ari… Tot dan!

SPORT

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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TRAAIS  KAMPIOENSCHAP 
DRIEBANDEN  2020

Biljartvereniging Touché wenst iedereen 
een mooi, sportief maar vooral een ge-
zond 2020 toe.
Op donderdag 9 januari 2020 gaan we 
van start met het Traais Kampioenschap 
Driebanden 2020. Een mooie gelegenheid 
om elkaar tijdens het toernooi de hand 
te schudden.
Het toernooi wordt dit jaar voor de 10e 
keer georganiseerd door biljartvereniging 
Touché in samenwerking met De Gouden 
Leeuw. De zaal van De Gouden Leeuw 
is omgetoverd tot een biljartzaal waar op 
3 tafels gespeeld gaat worden. Het toer-
nooi vindt plaats in 2 weekenden en er 
zijn 64 deelnemers uit Terheijden en wij-
de omtrek. Zij gaan strijden om te bepa-
len wie de opvolger wordt van Ed  Verwe-
ijmeren uit Wagenberg, die afgelopen jaar 
in een zinderende finale aan het langste 
eind trok.
Zoals gezegd starten we op donderdag 
9 januari om 19.30 uur. Het vervolg van 
de voorronden vindt plaats op vrijdag 10 
januari om 19.30 uur, alsmede op zater-
dag 11 januari en zondag 12 januari de 
resterende partijen van de eerste ronde, 
aanvang vanaf 12.00 uur.
Het tweede weekeind starten we weer 
op donderdag 16 januari om 19.30 uur 
met de volgende partijen in de tweede 
ronde welke zal eindigen op vrijdag 17 
januari vanaf 19.30 uur.
Na deze partijen zijn de halve finalisten 
bekend. Zij gaan op zaterdag 18 januari 
vanaf 14.00 uur de strijd aan om te be-
palen wie op zondag 19 januari om 14.00 
uur mag aantreden in de GRANDE  FI-
NALE.
Hier zal worden bepaald wie als winnaar 
De Gouden Leeuw zal verlaten met de 
Toon Lips Wisseltrofee.
Het deelnemersveld belooft veel en 
mooie caramboles. We nodigen iedereen 
uit om ons evenement te bezoeken en te 
genieten van de patronen die op de tafels 
zullen worden gelegd.
We zien u graag op een of meerdere da-
gen van ons evenement.

T.O.P. IN EN BIJ DE RUIF

Op donderdag 12 
december 2019 
heeft de Hartver-
eniging voor (ex)
h a r t p a t i ë n t e n 
TOP haar einde-
jaarsbijeenkomst 

gehouden in de De Ruif aan de Brou-
werijstraat in Wagenberg. Voor de le-
den en hun partners is dat eigenlijk wel 
het hoogtepunt van het jaar. Omstreeks 
13.30 uur werden zij weer blij verrast 
met een zeer goede Brabantse koffietafel. 
Er was van alles te eten en te drinken. 
Van een lekkere krentenboterham tot 
aan heerlijk klaargemaakte spareribs, of 
een stuk zult.  Als je na de maaltijd nog 
honger had dan was het je eigen schuld.  
Tijdens de maaltijd werd op de achter-
grond een gezellig stukje Kerstmuziek 
gemaakt door John Prins op zijn orgel.  
Nadat eenieder zijn buik had vol gegeten 
en weer was bijgepraat met zijn buurman 
of buurvrouw, werd onder het genot van 
een drankje naar keuze een kleine lote-
rij gehouden. De prijzen waren door de 
leden het hele jaar opgespaard en deze 
middag verloot. 
Zoals vermeld komen wij al jaren bij De 
Ruif, aan het einde van het jaar, bij elkaar 
met grote tevredenheid over de locatie 
en het eten. Onder meer de Kerstmaaltijd 
wordt betaald uit de contributie die de 
leden elke maand uitleggen. Verder wordt 
in de vakantieperiode een uitje verzorgd 
voor de leden en hun partner. Afgelopen 
jaar zijn we naar het Ons Jaren 50 dorp in 
Hooge Zwaluwe geweest.
Bent u (ex)hartpatiënt en wilt u op een 
verzorgde en ontspannen manier onder 
leiding van 2 gecertificeerde leidsters be-
wegen, kom dan eens kijken op de woens-
dagochtend in de Sporthal Driedorp te 
Wagenberg. Wij sporten daar tussen 
09.30 uur en 10.30 uur. Eerst een war-
ming-up, dan worden alle spieren gebruikt 
bij diverse oefeningen en als laatste wordt 
er een potje volleybal of badminton ge-
speeld, of iets anders naar behoefte. 
Na afloop van het sporten drinken we 
een kopje koffie in het restaurant van de 
sporthal en houden zo de sociale contac-
ten intact.
Tot slot wenst onze vereniging u een 
voorspoedig en zeker een gezond 2020 
toe.

KERSTDINER BIJ DE COUR

Vrijdag de 13e, wat een fantastische mid-
dag met ruim 60 senioren in buurthuis De 
Cour in Terheijden. Hier krijg je toch een 
warm gevoel van.  En wat hebben ze geno-

ten van een heerlijk 4 gangen kerstdiner 
(met bij het dessert een heerlijke bonbon, 
gesponsord door Robert Roovers van 
Bobo’s Bonbon), spelletjes en vooral veel 
gezelligheid en saamhorigheid. Hier doen 
we het toch allemaal voor. 
De behoefte om samen te komen en 
met elkaar te eten blijkt groot. Trots 
op het team van vrijwilligers en De 
Cour in samenwerking met De Gouden 
Leeuw, dat we dit gezamenlijk hebben 
mogen organiseren voor vele senio-
ren!! Hierna ging iedereen nog naar de 
kerstmarkt in zaal Antonius Abt.🎅🌲 
Op de facebookpagina @Omroep Drim-
melen kunt u nog meer foto’s van deze 
middag bekijken en downloaden!

POPKOOR SWITCH DEED 
MEE  AAN GESLAAGD 
KERSTCONCERT

Op zondagmiddag 
22 december heeft 
Popkoor Switch uit 
Terheijden weer 

met veel plezier meegedaan aan het 
kerstconcert in de Gummaruskerk in 
Wagenberg. Dit concert was georgani-
seerd door Harmonie OVU Wagenberg, 
waar ook het kerkkoor Wagenberg/Ter-
heijden voor was uitgenodigd.
Het was een gezellige middag met een 
volle kerk waarbij Popkoor Switch het 
spits mocht afbijten met de eerste mu-
zikale kerstklanken, waarna de harmo-
nie en het kerkkoor elkaar afwisselden.  
Met bekende kerstnummers als Do they 
know it’s Christmastime - Feed the world 
(Band Aid), Driving Home for Christmas 
(Chris Rea), Happy Christmas - War is 
over (John Lennon en Yoko Ono) en Mer-
ry Christmas Everyone (Shakin’ Stevens) 
bracht Switch iedereen alvast in een ge-
zellige kerstsfeer. Een leuke afsluiter van 
het jaar waarvoor veel dank aan Harmo-
nie OVU voor de organisatie van deze 

TERUGBLIK
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geslaagde middag. 
Popkoor Switch gaat zich vanaf januari 2020 richten op haar ju-
bileumjaar; op 7 en 8 november zal dit met 2 concerten gevierd 
worden vanwege het 10-jarig bestaan.  Op woensdag 8 januari 
starten ze weer vol enthousiasme met de repetities in De Cour 
in  Terheijden.

AANLEG  VAN DE RIJKSWEG IN 1820-1821

We kennen nu de A16 als “de grote weg” van Breda naar Rot-
terdam, die in de vijftiger jaren is gereedgekomen. Maar nu 200 
jaar geleden kwam er al een nieuwe weg van Breda naar Moer-
dijk en die liep door Terheijden. Er was toen al wel een door-
gaande weg, “de gemeene weg”, vanuit Breda door Teteringen, 
via de Bergen door Terheijden en over Wagenberg en Zwaluwe 
naar de haven van Moerdijk. De Bergen werd toen nog “de Bre-
dasche Weg” genoemd. Lopend ging men vanuit Terheijden naar 
de stad door de Hartel en de Oude Baan.
In die tijd bestond het weinige doorgaand verkeer uit koetsen 
en vrachtkarren met paarden die hier pauzeerden bij de herber-
gen. De doorgaande weg in Terheijden was al bestraat maar de 
meeste wegen waren nog onverhard. In 1815 kwamen de eerste 
berichten over een rijksweg en daarvan wilde men in Terheijden 
wel profiteren. 
Maar het plan was om de nieuwe weg vanuit Breda via Prin-
cenhage en de Beek (Prinsenbeek) in een bijna rechte lijn naar 
Moerdijk aan te leggen. Als dat zo zou doorgaan, dan raakte 
Terheijden veel klanten kwijt. Een groep zakenmensen stak de 
koppen bij elkaar en zij lieten de schoolmeester een mooie brief 
aan het gemeentebestuur schrijven. “Dat zij ondergeteekenden 
door het publiek gerugt geinformeerd zijn, dat er eene nieuwe 
steenweg van de Stad Breda tot Rotterdam zal worden aange-
legt, doch dat het onzeeker is of den zelven direct van het dorp 
PrincenHage op de Moerdijk of wel door deze gemeente op 
de Lage Zwaluwe en zoo ver-
volgens op de Stad Dordrecht 
zal aangelegd worden. Dat de 
ondergeteekenden verneemen 
dat het voor alle den ingezee-
tenen van dezen gemeente Ter-
heijden van het grootste belang 
is, dat de voornoemde nieuwe 
steenweg door deze gemeen-
te aangelegd worde ten eijnde 
daar door de Passagen naar 
Holland te behouden.” 
Gevraagd werd aan de burgemeester en de raadsleden om alle 
mogelijke moeite te doen de nieuwe weg door Terheijden te 
laten komen.  Aan dit verzoek werd gevolg gegeven door mr. 

EN  TOEN GEBEURDE...

Wil jij ons ook helpen? 
Doneer op NL50RABO 0150 6933 11 

t.n.v.  Rondom de Toren.
Dank je wel!
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Damisse de Roos, bewoner van het landhuis op De Laak, naar 
Den Haag te sturen. Het uiteindelijke resultaat was dat de nieu-
we Groote Weg der 1e klasse no 7 door Terheijden kwam 
om verder door Zevenbergschenhoek naar Moerdijk te gaan.
Er ging nog een aantal jaren overheen eer de plannen tot uitvoer 
konden worden gebracht. In de Nederlandsche Staatscourant 
van 20 januari 1820 werd de aanbesteding bekendgemaakt. 
De eerste werkzaamheden be-
stonden uit de aanleg van een 
nieuwe “aardenbaan”, als on-
dergrond, vanaf Breda in een 
rechte lijn naar Terheijden. Er 
kwam ook een nieuw stuk van 
restaurant ‘Ripasso’ naar het 
eind van de Zandkuil met aan-
sluiting op de oude zandweg 
naar Langeweg en Zevenberg-
schen Hoek. De bestekken wa-
ren hier in te zien in de herberg 
‘Hof van Holland’, toen nog ter 
plaatse van Hoofdstraat 10-14.
Het aanleggen van de “nieuwe aarden banen” was in de zomer 
van 1820 gereed.  Toen werd “het bezanden” van die banen aan-
besteed. En in oktober 1820 volgde de aanbesteding voor “het 
bestraten met straat-klinkers” en met “mopklinkers”. Over de 
vlieten werden duikers gebouwd, ook wel heulen genoemd, met 
daarin een sluitsteen met het jaartal 1821.  Wordt vervolgd.
Johan van der Made

HELP MEE MET COLLECTE  VAN DE 
HERSENSTICHTING

Gezonde hersenen zijn van le-
vensbelang. Door een hersen-
aandoening raak je vaak jezelf 
kwijt. Lopen, praten en denken, 
alles wat zo vanzelfsprekend 

lijkt, kan zomaar voorbij zijn.  Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn 
leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. 
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te 
houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te 
verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, ge-
ven we voorlichtingen, voeren we vernieuwende projecten uit. 

OPROEP
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De jaarlijkse collecteweek vindt plaats van 27 januari t/m 1 
februari 2020. Ruim 19.000 collectanten gaan langs de deuren 
om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben 
met een hersenaandoening. Heb jij een paar uurtjes over? Loop 
in je eigen wijk en word HersenHeld.
Voor verdere informatie kun je bellen naar Anne Vlot 06-
51118596 of  Tiny van den Broek 06-17340841.

SPRAAKVERMAAK DUIKT IN DE WERELD 
VAN HET GROTE GELD

Criminelen die in zonnige oorden geld 
witwassen. Managers die zich verrijken ten 
koste van ons pensioen of belastinggeld. 
Bedrijven die hun werknemers of leveran-
ciers duperen door faillissementsfraude. 
Het komt in veel organisaties voor en in 
alle lagen van de bevolking. FIOD-direc-
teur Hans van der Vlist vertelt op zondag 
12 januari in de 78e editie van Spraakvermaak wat er allemaal 
loos is en hoe zijn dienst de fraude te lijf gaat. Ook onderzoeks-
journalist Jeroen Smit is te gast. Hij heeft onlangs een bijzonder 
boek uitgebracht over Unilever (met name over ex-topman Paul 
Polman) en ook hier draait het om het grote geld.
‘Witte-boorden-fraude’

Regelmatig zien en horen we 
er iets van op TV en radio of 
lezen er over in de krant of 
op digitale media: de FIOD 
(Fiscale Inlichtingen en Op-
sporingsdienst) heeft weer 
een financiële fraude of een 
belastingfraude opgespoord. 
FIOD-directeur Hans van der 
Vlist legt uit hoe zijn dienst 
werkt en hoe groot de om-
vang is van deze ‘witte boorden 
fraude’. Jeroen Smit schuift re-
gelmatig aan bij DWDD, Pauw, 

Jinek en Nieuws-uur om bevlogen te vertellen over misstanden 
in bedrijven en organisaties. Smit heeft verschillende bijzondere 
publicaties op zijn naam staan: het ‘drama AHOLD’ en het boek 
‘De Prooi’ over ABN AMRO, waarmee hij diverse prijzen won. 
‘Een leerrijke omgeving’

Walter van de Calseyde (foto 
René Schotanus) is oud-docent 
Nederlands en tekstschrijver. 
Hij schreef boeken over Breda, 
zoals ‘Breda, 750 jaar’, ‘Haven-
boek’ en ‘Breda spoort’. Daar-
naast heeft hij een bundel hu-
moristische korte verhalen en 
gedichten gepubliceerd onder 
de titel ‘Een leerrijke omge-
ving’. Hieruit leest hij er enkele 
voor. Een voorproefje: Niets is 

verheffender voor de ontwikkeling van de jonge mens dan wat 
pedagogen tegenwoordig ‘een leerrijke omgeving’ noemen. In 
mijn jeugd bestond die omgeving hoofdzakelijk uit café Schut-
tershof. Behalve door Johnny Hoes ben ik door de Heikrekels 
grootgebracht, met diepzinnige levensvragen als waarom, waar-

UITGAAN
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om, waarom’. Walter verkoopt (speciale 
prijs € 5,-) en signeert na afloop zijn boek.
‘De Efteling-quiz’

Joyce van Geel en Babs Rasenberg wer-
ken in het bekendste Nederlandse pret-
park, samen spelen ze ‘De Efteling-quiz’. 
Mirjam Schrauwen ging, met Petra Kim-
mel en Wim Smetsers, op zoek naar 
goede voornemens voor 2020. Emmy 
de Kroon, pas afgestudeerd als ergothe-
rapeut, zorgt voor muzikale afwisseling. 
Op muzikaal gebied blijft ze zich scholen 
bij Eveline van Wijk. Presentator Dik van 
Beest krijgt steun van een ervaren gast-
presentator: Ellen Verhaard uit Made.

Praktische informatie.  
Zondag 12 januari: Spraakvermaak afleve-
ring 78, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, 
Terheijden. Om 13.30 uur gaat de deur 
van de Franse zaal open, om 14.30 uur 
opent presentator Dik van Beest het 
programma. Anouk Koreman schreef het 
slotlied dat rond 16.45 uur door Mix 
wordt gezongen. Zie ook www.spraak-
vermaak.nl

SAUWELWEEKEND IN 
WAGENBERG

Er staat weer iets leuks te gebeuren in 
Wagenberg!
Als je je met de jaarwisseling hebt voor-
genomen om gezonder te gaan leven en 

meer te lachen in het nieuwe jaar, kom 
dan naar het sauwelweekend op 25 en 
26 januari bij “Bij Bas”. Met grote trots 
organiseert CS De Erpelrooiers voor het 
20e jaar het Sauwelweekend. Maar liefst 
7 sauwelaars  geven hun ziel en zaligheid 
om het publiek een avond of middag te 
bezorgen waarbij men met buikpijn van 
het lachen naar huis keert.
Voor diegenen die niet weten wat sau-
welen is: Sauwelen is volgens Wikipedia: 
“onsamenhangend kletsen, vooral over 
onverstandig gekozen onderwerpen”.
In Wagenberg beheerst men deze kunst-
vorm van onzin verkopen tot in de punt-
jes!
Een uniek gegeven is dat de sauwelaars al-
lemaal van eigen Wa-
genbergse bodem 
komen. John Stroop, 
Cor van Kampen, 
Ger van Turnhout, 
Ronald Kustermans, 
Twan van Oers, 
Cheyenne de Laat 
en  Toon de Laat 
treden op in heel 
carnavalvierend Nederland en namen 
de mooiste prijzen in ontvangst, zoals 
die van De Grôtste Mââuwert in Breda. 
In januari treden deze multi-talenten op 
voor eigen publiek in Erpelrooiersland, de 
bakermat van hun succesvolle carrières. 
In Erpelrooiersland begon het allemaal en 
bescheiden als de sauwelaars zijn, zijn zij 
dat nooit vergeten!
Wil je even alle sores achter je laten en 
met buikpijn van het lachen naar huis 
terugkeren, koop dan op tijd je kaartjes 
voor het sauwelweekend. Zaterdag 25 ja-
nuari aanvang 20.00 uur/ zondag 26 janu-
ari aanvang 14.00 uur.
Kaartjes zijn te koop bij bakkerij Léon 

van Dongen & Zn, bij bakkerij Jürgen van 
Dongen in Terheijden, en bij “Bij Bas”.

GE MOT UT RUIM ZIEN!
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2020 

Nu de kerstbomen zijn 
opgeruimd en 2020 al 
RUIM 1 week oud is, 
wordt het tijd om na 
te denken én in actie te 
komen voor carnaval! 
Want ja, over 6 weken 
begint carnaval: we vie-
ren carnaval in het weekend van 22 febru-
ari; 22-02-20 ! 
Optocht

De RUIME optocht, met RUIME route, 
gaat zondag 23 februari sowieso door de 
straten van Traaie. Hoe èn door welke 
straten, wijken, rotondes of kruispunten 
kunnen we nu nog niet zeggen. Met man 
en macht wordt gewerkt om de straten in  
Traaie RUIM op tijd klaar te hebben om 
er een geweldige optocht van te maken. 
Zelfs onze Prins Pierre en Veldwachter 
Co zijn gespot om de handen uit de mou-
wen te steken….. (zie foto)…dat schiet 
wel aardig op zo! 
Er zijn her en der al bouwers bezig, idee-
en geboren en tot uitvoering gebracht! 
We hopen op een RUIM aantal vertrouw-
de optochtdeelnemers, maar zeker ook 

Op de foto ontbreken sauwelaars Cheyenne de Laat en  Cor van Kampen. 
De foto is gemaakt door Fotografie Angelique Klomp.
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op nieuwe deelnemers. Doe gewoon een 
keer mee en wie weet worden ook jullie 
met het optocht-virus besmet. Inschrijven 
voor de optocht is overigens op zater-
dagmiddag 1 februari in onze residentie 
De Gouden Leeuw, bij Cors en Astrid!
Sauwelen
In het weekend van 7, 8 en 9 februari 
gaan we sauwelen! We hebben RUIM vol-
doende deelnemers die volop bezig zijn 
om een ‘goeie sauwel’ in elkaar te zetten, 
maar liefst 6 sauwelaars durven het aan! 
Daarnaast muziek van cv 3 Bierkus én 
een act van duo Fein en Gijn. Kaarten zijn 
vanaf dinsdag 14 januari 2020 te verkrij-
gen bij Drogisterij Relinde Fijnaut.  Wie de 
sauwelaars zijn is te lezen in de komende 
Rondom de Torens, want zij stellen zich 
aan u voor in de komende edities! 

Komende activiteiten; noteer ze in 
de agenda’s
17 januari bezoekt Prins Pierre de  Ter-
heijdense basisscholen om de jeugd alvast 
klaar te stomen voor het aankomend car-
naval.
1 februari brengen we de carnavalskrant 
rond. Zorg dat u thuis bent: de krant is 
gratis, maar een donatie voor het Traais 
carnaval stellen we zeker op prijs! ’s Mid-
dags is het inschrijven voor de grote op-
tocht. Inschrijven kinderoptocht is via het 
formulier in de carnavalskrant.
2 februari is de kinderbingo in De Gouden 
Leeuw. Vorig jaar was de zaal net groot 
genoeg om iedereen binnen te laten, dus 
zorg dat je op tijd bent. Altijd prijs Kin-
derbingo, zaal open 13.30 uur; we starten 
om 14.00 uur!
Het weekend van 7 februari is het dus 
sauwelen. Op vrijdag 14 februari het ge-
meentelijk verbroederingsfeest en daarna 
op vrijdag 21 februari start het carnavals-
weekend!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Wij wensen u een heel goed 2020, 
met veel kijk- en 
luisterplezier!
Omroep Drimme-
len zendt beelden 

uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Bijzondere hobby’s – Annie van Meg-
gelen

In onze serie bijzondere hobby’s ging Joost 
Pieterman samen met een cameraploeg 
voor deze aflevering op bezoek bij Annie 
van Meggelen. Zij is erg creatief met schil-
deren, boetseren en keramiek en vertelt 
daar enthousiast over. Natuurlijk ziet u 
ook beelden van haar werk.

Gemeente Actueel
Iedere maand komt een gast van het colle-
ge van burgemeester en wethouders naar 
onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor 
onze gemeente. Deze maand zal wethou-
der Jürgen Vissers u informeren over de 
actualiteit van zijn portefeuille.
Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Aan het begin van dit nieuwe jaar ziet u 
traditiegetrouw de nieuwjaarstoespraak 
van burgemeester Gert de Kok.
Serious request kwam door de ge-
meente Drimmelen

3FM Serious Request: The Lifeline 
2019 was de zestiende editie van Se-
rious Request. Net als in 2018 was er 
geen glazen huis, maar gingen dj’s van de 
radiozender te voet door het land om 
acties te bezoeken. De wandeltocht be-
gon in Goes en eindigde in Groningen. 
Ook de gemeente Drimmelen kreeg een 

kleurrijke doortocht te zien, die om 2.00 
uur in de nacht eindigde in Made. Dit jaar 
gaat het Rode Kruis met de opbrengst 
slachtoffers van mensenhandel helpen.
Omroep Drimmelen Kids-Yana laat 
ons proefjes zien

Vijf kids uit onze gemeente vormen sa-
men een redactieteam en gaan de komen-
de tijd regelmatig een onderwerp voor 
kinderen èn volwassenen presenteren. 
In deze eerste aflevering van het jaar laat 
Yana ons een aantal proefjes zien, die ie-
dereen ook gemakkelijk thuis kan doen.
Samen zingen de dag voor Kerst

Een grote groep mensen kwam de dag 
voor kerst bij elkaar in Hooge Zwaluwe 
om samen te zingen. Ondertussen is het 
al bijna een traditie in restaurant Onze 
Kerk: de kerstdagen al zingend inluiden. 
Ditmaal werd het nummer ‘I Will follow 
Him’ uit de musical Sister Act ten gehore 
gebracht. Vanaf 10.15 uur werd er onder 
leiding van dirigent Erik Rozendom druk 
gerepeteerd en om 11.45 uur was het 
eindresultaat te horen. Het gelegenheids-
koor, soliste Lieke Janssen en een aantal 
musici van Fanfare Concordia zijn er op-
nieuw in geslaagd de kerststemmig in te 
luiden.

BEWONERS IN  VERZET 
TEGEN  WONINGBOUW 
IN BUITENGEBIED
Bewoners uit de omgeving van de Rode 
Vaart, Hoekbeemden en Kalkvliet verzet-
ten zich tegen de bouw van woningen in 
het buitengebied langs het Munnikenhof 
en Schimmelseweg. Een paar weken gele-
den zijn zij samen gekomen in De Cour en 
daar is besloten samen op te trekken te-
gen de huidige plannen van de gemeente 
Drimmelen. Inmiddels is er een gemeen-
schappelijke zienswijze naar de gemeente 
gestuurd en hebben vele bewoners daar-
naast ook een eigen zienswijze ingediend.
Stefan van Strien van de Rode Vaart is 
fel gekant tegen de plannen:  “Het is on-

VAN  ALLES  WAT
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GROTE PUBQUIZ  T.B.V. 
ALPE D’HUZES
in De Cour

Op vrijdagavond 24 januari a.s. orga-
niseert team “Ons Monique” een super-
gezellige Pubquiz in De Cour, Markstraat 
6 in Terheijden. De opbrengst van deze 
avond gaat in zijn geheel naar het KWF 
kankeronderzoek. Voor ditzelfde goede 
doel gaat team “Ons Monique” op 4 juni 
a.s. de berg Alpe d’Huez (bekend van de 
Tour de France) meerdere malen beklim-
men om op die manier sponsorgeld bij 
elkaar te fi etsen voor het KWF. 
Dit team bestaat uit 5 mensen: Erik Rae-
ijmaekers, Marc Brooymans, Mireille Huij-
bregts, Edwin en Marc Boelens. De naam 
“Ons Monique” is een prachtige homma-
ge aan de in 2018 overleden vrouw van 
Marc Boelens: Monique. 
De teamleden hebben allemaal hun eigen 
motivatie en persoonlijke reden om de 
uitdaging van Alpe d’HuZes aan te gaan. 
“Opgeven is geen optie” is de slogan 
van de deelnemers die lopend, rennend 
of fi etsend de berg één of meerdere ke-
ren (max 6x) opgaan. En het is een steile 
pukkel hoor!! Een goede voorbereiding 
en forse training zijn noodzaak om de 
21 bochten, 14 km lengte, stijgingsper-
centage van 8% en 1061 hoogtemeters 
te overbruggen én weer te beginnen 
daarna. Op de website van Alpe d’HuZes 
staat het volgende indringende stuk tekst: 
“De Alpe staat symbool voor de moei-
lijke weg die kankerpatiënten doorlo-
pen. Door de berg te beklimmen voelen 
we hoe het is om stuk te gaan en tóch 
weer door te gaan. OPGEVEN IS GEEN 
OPTIE. Ook niet in het ophalen van zo-
veel mogelijk geld voor kankeronder-
zoek”. Daar krijg je kippenvel van………

Team “Ons Monique” hoopt dan ook op een grote opkomst bij de Pubquiz op 24 januari in De Cour. De zaal gaat open om 20.00 
uur en de Quiz, die in 6 ronden gespeeld gaat worden en allerlei onderwerpen bevat, begint om 20.30 uur.  Er wordt gebruik ge-
maakt van geluid, foto’s, fi lm én (ook niet onbelangrijk) vindt plaats bij de barruimte in De Cour.
Er is één bijzondere hoofdprijs: een prachtig, kunstzinnig gemaakt sculp-
tuur van de 21 bochten van de Alpe d’Huez. “We hopen natuurlijk op 
een geweldige opkomst, zodat ons doel om geld op te halen voor kan-
keronderzoek ruim behaald wordt. Het is zo belangrijk….”, aldus Erik 
en Marc, 2 van de 5 deelnemers. 
Mocht je niet naar de Pubquiz kunnen komen, dan kun je natuurlijk dit 
enthousiaste team én het KWF steunen door je donatie over te maken. 
Alle gegevens zijn te vinden op de website www.opgevenisgeenoptie.nl.
Of je kunt team “Ons Monique” vinden door de link www.opgevenis-
geenoptie.nl/fundraisers/ons-Monique te volgen en daar te doneren.
Het team heeft ondertussen ook een eigen site: http://onsmonique.nl.
Aan jullie motivatie zal het niet liggen; die spat er vanaf!!  Want….
OPGEVEN IS GEEN OPTIE!
Dus: 24 januari naar De Cour voor de Pubquiz of doneren voor het 
KWF!! Hartelijk dank!!
Rondom de Toren wenst alle deelnemers, maar vooral team “Ons Mo-
nique” heel veel succes!!
Christ  Verdaasdonk
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begrijpelijk dat de gemeente en de pro-
vincie dit natuurschoon aanduiden als 
uitbreidingsgebied voor woningbouw. 
Er wordt hier veel gespeeld, gewandeld, 
paardgereden en gefietst. Er komen na-
genoeg geen auto’s en nu wordt dit een 
ontsluitingsweg voor de nieuwe huizen! 
Europa lanceert The Green Deal om de 
klimaatverandering tegen te gaan en de 
gemeente Drimmelen ruilt natuurschoon 
en de veilige fietsroute naar Made in voor 
een nieuwe woonwijk!”
Harry Boumeester, docent Bouwkun-
de aan de Technische Universiteit Delft 
en bewoner van de Kalkvliet vindt de 
plannen voorbarig: “De gemeente wil 
60 huizen gaan bouwen in het buitenge-
bied terwijl er binnen de bebouwde kom 
nog diverse locaties zijn die schreeuwen 
om een kwaliteitsimpuls.” Als voorbeeld 
noemt hij daarbij de oude fabriek van 
Rompa aan de Bredaseweg. “Het is toch 
een gemiste kans als je dat er zo bij laat 
liggen?” 
Ook is Harry niet mild over de kwaliteit 
van de plannen:  “Als een student van mij 
zou komen met een plan, zoals de ge-
meente nu doet, waarin hij zou voorstel-
len om 60 woningen uit de goedkopere 
en sociale sector te gaan bouwen in 13 
hectare buitengebied, zou ik hem advise-
ren het werk nog eens over te doen. In 
die sector zou voor 60 woningen 3 hecta-
re al ruim geweest zijn en dan zou je dus 
10 hectare waardevol gebied niet  hoeven 
opgeven.”
Stefan en Harry hebben samen met nog 
4 andere bewoners een actiecomité ge-
vormd. Zij hebben de gemeente gevraagd 
om een gezamenlijk overleg te starten, 
zodat de plannen tijdig kunnen worden 
bijgestuurd. Stefan merkt daar nog vrolijk 
bij op:  “Graag nog voordat het in beton 
is gegoten …”. 

FOTOGROEP PERSPECTIEF 
SLUIT FOTOJAAR 2019  AF

Op 17 december stond de laatste 
clubavond van Fotogroep Perspectief op 
het programma. De aanwezige leden be-
spreken op zo’n avond de foto’s over ar-
chitectuur en/of vrij werk. De bedoeling 
verder is om uit de besproken foto’s de 
foto van de maand te kiezen. De foto’s 
staan op een kwalitatief hoog niveau en 
ontlopen elkaar daardoor nauwelijks om 
in aanmerking te komen voor de foto van 
de maand. De keuze van deze maand viel 
op een foto van Daniëlle  Thijssen. De 
foto is gemaakt tijdens een fototocht naar 
de LocHal in Tilburg op 24 november jl. 
Door de spiegeling en de geïnteresseer-
de wijze waarop de mensen iets bekijken, 
wordt een bijzondere sfeer weergegeven. 
We hebben een enerverend en succesvol 

jaar achter de rug. Om aan te halen: een 
vijfentwintigste plaats op de Bondsfoto-
wedstrijd - een nationale fotowedstrijd 
georganiseerd door de Nederlandse Fo-
tobond waar ongeveer 180 fotoclubs aan 
deelnemen, een eerste plaats bij de Be-
nevisie - een wedstrijd tussen de afdeling 
West-Brabant van de Fotobond en het 
district  Antwerpen. Ook worden er le-
zingen en doe-avonden georganiseerd. 
Bent u geïnteresseerd in fotografie en 
wilt u uw grenzen verleggen, dan kunt 
u contact opnemen met Fotogroep Per-
spectief. Stuur een bericht naar secreta-
ris@fotogroepperspectief.nl. 
Wij wensen iedereen een goed 2020 en 
een fijn fotojaar toe.

GLASVEZEL BUITENGEBIED 
EN  KLEINERE  KERNEN 
Bewoners worden ingelicht over 
glasvezel tijdens informatieavonden

Glasvezel buitenaf startte eind december 
een glasvezelcampagne in het buitenge-
bied en de kleinere kernen in de gemeen-
te Drimmelen. Onder de kleinere kernen 
vallen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage 
Zwaluwe en Wagenberg en de buurt-
schappen Oud Drimmelen, Blauwe Sluis 
en Helkant. Inwoners kunnen een glas-
vezelabonnement voor internet, tv en/of 
telefonie afsluiten bij een dienstaanbieder. 
Als 40% van de inwoners zich vóór 16 
maart 2020 aanmeldt, dan gaat de aanleg 
van glasvezel door. 
Om bewoners persoonlijk te informe-
ren over de aanleg, kosten, voorwaarden 
en planning worden er begin januari vier 
informatieavonden georganiseerd. Bewo-
ners ontvangen hiervoor een persoonlij-
ke uitnodiging per post.
Uitnodiging informatieavonden
Eind december viel er een uitnodiging 
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voor de informatieavonden bij 
de inwoners op de deurmat. 
Glasvezel buitenaf kiest ervoor 
om inwoners persoonlijk te in-
formeren. “Wij vinden het belangrijk om vanuit Glasvezel bui-
tenaf te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. 
Maar ook waarom een deelname van 40% noodzakelijk is om 
glasvezel aan te leggen.  Tijdens de informatieavonden zijn ook 
de dienstaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënte-
ren op glasvezelpakketten kunnen bij hen terecht met vragen,” 
vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.  
De glasvezel-infomarkten vinden plaats op de volgende data, van 
19.00 - 21.30 uur:
Woensdag 8 januari bij Ontmoetingscentrum de Zonzeel, Pool-
sestraat 13 in Hooge Zwaluwe.
Donderdag 9 januari bij Dorpshuis Den Domp, Plantsoen 10 in 
Lage Zwaluwe.
Maandag 13 januari bij Ons Dorpshuys, ’t Fort 1 in Drimmelen.
Woensdag 15 januari bij Dorpshuis Plexat, Kerkstraat 22 in Wa-
genberg.
Behoefte aan snel internet groot
Dat de vraag naar een goede breedbandverbinding in het bui-
tengebied en kleine kernen groot is,  blijkt uit de reeds afgeron-
de campagnes van Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf heeft 
inmiddels ruim 45 glasvezelcampagnes succesvol afgesloten. 
Hierdoor kunnen al meer dan 175.000 adressen beschikken 
over snel internet via het glasvezelnetwerk. 
Meer informatie over de glasvezelcampagne is beschikbaar op 
de website www.glasvezelbuitenaf.nl of op de facebookpagina 
Glasvezel buitenaf Drimmelen.
 
VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Wmo-Platform 
Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in 
een openbare vergadering bijeen. Tijdens de vergadering van 
december kwamen de volgende onderwerpen ter sprake. 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geer-
truidenberg kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht 
met vragen over opgroeien en opvoeden. Gezien de publi-
citeit over de jeugdzorg in Nederland wilde het Wmo-Plat-
form geïnformeerd worden over het CJG. I. Kegel, plaats-
vervangend coördinator, en T. Kuijsters, beleidsmedewerker 
bij de gemeente, vertelden over de situatie in Drimmelen.  
Aan de orde kwam o.a.:
- Het faillissement van bv. de instelling Juzt heeft geen gevolgen 
voor de werkzaamheden van het CJG.  Voor de jeugd in Drim-
melen is in onze regio voldoende aanbod aan hulpverlening om 
de zorg te waarborgen.
- Er zijn veel contacten met andere instellingen zoals scholen en 
het jongerenwerk.  Er is geen verschil in aanpak tussen Geer-
truidenberg en Drimmelen.
- Het CJG wil in 2020 starten 
met cliëntenparticipatie, een 
klankbord voor de “klanten” 
dus. Er is nu al de mogelijk-
heid voor onafhankelijke on-
dersteuning.
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Toezicht Sociaal Domein
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om beter inzicht te 
krijgen in het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Privacy en 
regelgeving spelen hierbij een grote rol. 
Wonen
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met woningco-
operatie Woonvizier. Het percentage huurwoningen in Drimme-
len is lager dan de landelijke norm.  Er komen steeds minder huur-
woningen beschikbaar. De wachttijd voor een seniorenwoning is 
al gauw 4,5 jaar.  Het is niet bekend of er mensen zijn zonder huis.  
Voor noodopvang wordt het maatschappelijk werk ingescha-
keld. Er is een lijst van mensen die in aanmerking komen voor 
een aangepaste woning.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het  Wmo-Platform Drimmelen, per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplat-
formdrimmelen.nl.  Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

BOUWEN, DIJKEN,  WONEN EN BOEREN
Nog volop werk aan de winkel in 2020

Het is een bewogen jaar geweest waarin veel is gebeurd. We 
merken dat de wereld om ons heen verandert en dat het voor 
de gemeente moeilijk is om dit tempo bij te houden en hierop 
goed in te spelen.
Met dorpsgericht werken, inloopavonden, meedenksessies en 
nieuwe technologieën als een bouwapp voor projecten werken 
we hier hard aan. In dit artikel ga ik in op de centrumprojecten 
openbare ruimte, het buitengebied, de dijken en wonen.
Centrumprojecten
Zowel in Terheijden als in Made wordt hard gewerkt aan de 
verfraaiing van de centra. In Terheijden wordt dit gedaan in com-
binatie met de aanleg van een warmtenet en in Made streven 
we weer naar een bruisend Made. Beide dorpen krijgen een 
kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte, die het aantrekkelijk 
moet maken om er te zijn, er je boodschappen te doen en om 
te ontmoeten. Mooie materialen met een groene uitstraling zijn 
hierbij belangrijk. Ik besef me dat dergelijke grootschalige in-
grepen in de openbare ruimte de nodige overlast geven, maar 
uiteindelijk levert het wel iets moois op. In 2020 zullen we twee 
mooie centrumgebieden hebben en gaan we ook de winkelstrip 
Nieuwstraat in Lage Zwaluwe aanpakken. Hopelijk vinden dan 
nog meer mensen de weg naar onze lokale winkeliers en horeca. 
De boeren
De boeren in Nederland en dus ook in onze gemeente hebben 
het zwaar te verduren. Gelukkig zijn (voorlopig) de oneerlijke 
stikstofregels van de provincie Noord-Brabant van de baan. Bij-
zonder om te zien hoe een Statenlid van ChristenUnie/SGP hier 
hard voor gevochten heeft om dit voor elkaar te krijgen, terwijl 
veel andere traditionele ondernemers- en boerenpartijen de 
boeren in de kou hebben  laten staan. Mijn complimenten aan 
Hermen Vreugdenhil, aan wie grotendeels te danken is dat er 
toch op provinciaal niveau geswitcht is.
Op gemeentelijk niveau proberen we zo goed mogelijk te helpen 
en zo kan de nieuwe Ruimte voor Ruimte regeling een stimulans 
zijn om uiteindelijk met intensieve veehouderij te stoppen en de 
rechten te verzilveren voor woningbouw in het buitengebied. 
Ook in Terheijden, waar eerst geen mogelijkheden waren, biedt 
dit kansen.  We moeten echter ook ruimte bieden aan bedrijven 
die willen doorgaan en vernieuwen en verbreden. Het buiten-

POLITIEK
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gebied zal gaan veranderen, maar dit proces moeten we wel 
goed samen doorlopen met de inwoners en bedrijven uit dit 
buitengebied. Dit gaan we op lokaal niveau doen met de nieuwe 
omgevingsvisie. De zorg over wat er nog meer op deze bedrijfs-
tak afkomt, blijft echter groot. Mensen die jaren hard gewerkt 
hebben voor een eerlijke boterham verdienen beter.  40% van 
de boeren in Brabant overweegt te stoppen vanwege regelge-
ving. Ik ben er van overtuigd dat als dat waarheid wordt dit geen 
enkel positief effect zal hebben op ons buitengebied, integendeel 
zelfs.  Werk aan de winkel dus!!

Woningbouw
2020 moet het jaar van de woningbouw worden. Bestemmings-
plannen maken om woningen te kunnen realiseren. Projecten 
opstarten en ook invulling gaan geven aan tijdelijke woningbouw. 
Het kan en moet sneller dan het nu gaat, maar we merken ook 
dat bepaalde locaties weerstand oproepen. Ik hoop samen met 
de mensen mooie projecten met draagvlak te kunnen realise-
ren om er voor te zorgen dat er een woonplekje is voor onze 
jeugd in onze dorpen en dat je hier ook op een prettige wijze 
oud kan worden. Het gat tussen een normale woning en het 
verzorgingshuis moet ingevuld worden en ik zou graag zien dat 
we onze eigen inwoners meer rechten op een Drimmelense 
woning kunnen geven. Ook hier volop werk aan de winkel dus 
en als u ideeën heeft, deel ze dan ook vooral met mij. Samen 
weten we en kunnen we meer dan alleen.
De dijken
Het waterschap wil in verband met de waterveiligheid de dijken 
langs de Mark met circa 1 meter verhogen. Het is een grillig 
proces geweest waarin bewoners zich niet gehoord voelden. 
Waar het dagelijks bestuur van het waterschap veel suggesties 
en kritiek naast zich neerlegde, heeft het algemeen bestuur van 
het waterschap in december wel geluisterd naar de input van 
de bewoners, de gemeente en de Lijst Harry Bakker. De ideeën 
van de burgers moeten serieus onderzocht worden en een eer-
lijke kans krijgen. Hopelijk wordt de handschoen nu wel goed 
opgepakt. 
Tot slot
Veel gaat er al goed in de gemeente. Er kan echter ook nog veel 
beter, zoals bijvoorbeeld het ruimen (of eigenlijk niet ruimen) 
van het slootvuil en het onderhoud van de bestrating en groen, 
waar overigens niet op bezuinigd is. Hier is dus ook nog werk 
aan de winkel.
In 2020 gaan we ook de geluksagenda weer verder uitwerken 
en komen de fleurige hangingbaskets weer terug. Als gemeente 
dragen we ons steentje bij, maar de mensen, verenigingen, be-
drijven en organisaties maken Drimmelen een mooie en krach-
tige gemeente waar het prettig wonen en werken is. Laten we 
samen de schouders eronder zetten.
Ik wens iedereen een gelukkig, gezellig en gezond 2020.
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker
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TRACTORS BY NIGHT!

Dank je wel voor de foto’s: Miranda Masseurs, Gerard van Vugt en Peter van den Broek

De Nieuwjaarsduik in Terheijden. Gerard van Vugt maakte de foto’s.
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CAB STELT HANDHAVING BOA’S  AAN 
DE  KAAK
Boa’s roepen ergernissen op

Steeds vaker worden wij als 
CAB-raadsleden benaderd 
door inwoners van onze 
gemeente met wantoestan-
den rondom de zogenaamde 

handhaving door de boa’s van de gemeente Drimmelen. Wij 
zien dan ook een trend in de toename van de ergernissen 
bij onze inwoners, veroorzaakt door het optreden van de 
boa’s.
Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken waar onze inwoners 
een melding doen of rechtstreeks een beroep doen op de 
inzet van de boa’s. Vervolgens krijgen onze inwoners geen 
gehoor of een terugkoppeling van de melding.
Maar ook zaken waar de boa’s wel naar kijken, roepen er-
gernissen en frustratie op bij onze inwoners. Het gaat dan 
om kleine zaken, zoals een hutje van spelende kinderen of 
wat toiletpapier in een boom, wat voor de viering van Hal-
loween is aangebracht. En de boa haalt dan dit soort dingen 
zomaar weg. Zo maar 2 voorbeelden, maar mogelijk heeft u 
zelf ook te maken gehad met een boa.
Maar veruit de meeste ergernis komt voort uit zaken waar 
nauwelijks of geen aandacht voor is, zoals overlast veroor-
zaakt door hondenpoep.
De gemeenteraad heeft in 2008 nu juist de boa’s in het 
leven geroepen om de kleine ergernissen terug te dringen. 
Ook toen al heeft de fractie van de CAB ervoor gepleit dat 
met de inzet van 1,5 fte er niets van het voornemen komt 
om de kleine ergernissen terug te dringen. Reden voor ons 

om tegen het voorstel te stemmen.
De afgelopen raadsvergadering hebben wij een voorstel in-
gediend waar wij het functioneren van boa’s aan de orde 
stelden en hebben gevraagd wat de consequenties zouden 
zijn als we zouden stoppen met boa’s. De burgemeester en 
andere politieke partijen steunden ons niet. Wel is ons door 
de burgemeester toegezegd om met een notitie te komen 
om met de raad te bespreken wat de kerntaken van een boa 
zijn. Wij wachten deze notitie af en gaan over dit onderwerp 
graag de discussie verder aan met de politiek.  Van ons mag 
u een kritische opstelling verwachten.
Word lid en praat met ons mee!
Fractie Combinatie Algemeen Belang

VEERTIG  JAAR GELEDEN

In 1980 was kapelaan Vos uit Terheijden naar Wagenberg ver-
trokken om daar pastoor te worden.
Pastoor Rombouts, er kwam geen kapelaan meer in Terheijden, 
vroeg aan Corrie Vermeulen voortaan het stencilwerk te doen 

KERKEN
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en van het een kwam het ander. 
Corrie rolde steeds meer in administra-
tieve werkzaamheden voor de parochie.
Na de dood van pastoor Bert Bakker en 
het vertrek van zuster Aldegonda, kwam 
pastoor Van Beek. Deze woonde niet op 
de pastorie en Corrie werd gevraagd om 
in de ochtenden op de pastorie aanwezig 
te zijn, daar de nodige administratieve ta-
ken te verrichten en ook mensen te ont-
vangen die bijvoorbeeld een misintentie 
kwamen opgeven. Ook werd er volop ge-
stencild, later gekopieerd, voor de boek-
jes van allerlei vieringen.                                          
De verenigingen hadden intussen de pas-
torie ook weten te vinden voor allerhan-
de drukwerk. 
Vijf ochtenden in de week was Corrie 
daar aanwezig als aanspreekpunt, om 
afspraken te regelen, voor het op orde 
houden van de parochieadministratie, om 
bestellingen te doen, voor een bakske en 
een praatje etc. 
Later werd de pastorie verkocht en 
het parochiekantoor verhuisde naar de 
Markstraat waar het een aanleunwoning, 
kantoor- en vergaderruimte werd.
Later ging het parochiekantoor naar de 
sacristie van de kerk. Corrie verhuisde 
elke keer mee, maar de parochie kreeg 
minder klandizie, het aantal misvieringen 
liep terug, er kwamen minder intenties en 
het parochiekantoor was nog maar twee 
keer in de week geopend. 
De verenigingen kregen ook steeds meer 
eigen middelen om te printen, zoals het 
kopiëren nu weer genoemd wordt.
Een grote verandering was ook dat de 
parochie Terheijden geen zelfstandige pa-
rochie meer was.
Eerst kwam er een Interparochiële Ver-
eniging (IPV), waarin de parochies van 
Hooge Zwaluwe, Made, Terheijden en 
Wagenberg samenwerkten en over één 
pastoraal team beschikten. Later kwam 
er een parochiefusie onder de naam van 
De Vijf Heiligen Parochie met één paro-
chiebestuur voor de vroegere vier zelf-
standige parochies. Door die fusie kwam 
er weer een overleg tussen de mensen 
die op de verschillende parochiekantoren 
actief waren, waaraan Corrie actief deel-
nam.
Ook is Corrie jarenlang actief als lid van 
de Avondwakegroep. Een avondwake 
voorafgaand aan een uitvaart is nu nog 
een zeldzaamheid, maar onze Avondwa-
kegroep organiseert ook de jaarlijkse Al-
lerzielenviering in Terheijden. Dit is altijd 
een indrukwekkende viering en ook voor 
deze viering zet Corrie zich volop in.
Voor Corrie begon het allemaal op 2 ja-
nuari 1980 en daarom voor haar een  Van 
Harte Proficiat met dit jubileum. Fijn dat 

een geloofsgemeenschap kan steunen op 
mensen die zich zolang inzetten voor het 
reilen en zeilen van deze gemeenschap. 
Bedankt voor jouw inzet voor de paro-
chie. 
Parochiebestuur en Pastoraal team VHP

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 11 januari 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering met extra 
collecte t.b.v. Stichting Leergeld. Voor-
ganger Mevr. G. v.d. Korput - Cantor H. 
Vergouwen.
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: GEEN  
VIERING.
Zondag 19 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering t.g.v. Naamdag H. Antonius Abt 
samen met kloveniersgilde. Voorgangers 
pastoor P. Schellens en pastoor P. Paes, 
Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 20 januari 9.00 uur: Eucha-
ristieviering t.g.v.  Teerdag Kloveniersgil-
de Antonius Abt.  Voorgangers pastoor 
Schellens en pastoor J. Paes. 
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 
2 is alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tele-
foonnr. 5931216. U kunt dan afspraken 
maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsinten-
ties, afhalen doopbewijzen enz. In drin-
gende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 
06  51490011.

DUURZAAMSTE 
WOONWIJK  TERHEIJDEN 
op voormalig sportveld SVT

Aan de noordkant 
van Terheijden 
komt straks een 
nieuwe duurzame 
en groene woon-
wijk. Op het voor-
malige E-veld van 
voetbalvereniging 

SVT verrijst straks een gemengd aanbod 
van ongeveer 44 woningen. Het E-veld 
krijgt als thema:  ‘Waar je groen woont 
en leeft’. Het college van burgemeester 
en wethouders besloot vorige week over 
het voorontwerp bestemmingsplan.
Ruimte voor groen en water
De ambitie is hier de meest duurzame 

woonwijk van de gemeente Drimmelen 
te realiseren, grenzend aan het lande-
lijk gebied. Er komen verschillende type 
woningen: goedkope koopwoningen, so-
ciale huur, middeldure koop en particu-
liere huur.  Wethouder Jan-Willem Stoop 
(Ruimtelijke ordening): “Naar aanleiding 
van opmerkingen op een eerdere infor-
matieavond over tuinen, privacy en par-
keren is het plan aangepast. Er is gekozen 
voor een mooie aanvulling op het be-
staande woningaanbod in Terheijden.”  
Duurzaam en groen
De woningen worden energieneutraal 
en gebouwd met duurzame materialen. 
Er komt weinig bestrating en er komen 
kleinere tuinen om te zorgen dat er zo 
veel mogelijk ruimte is voor water en ge-
zamenlijk groen. Er is veel ruimte om bij-
voorbeeld samen met de buren de woon-
omgeving groen in te richten en te ge-
bruiken. Bij groen leven kan ook worden 
gedacht aan het gebruik van deelauto’s.

Projectontwikkelaar en particulier 
initiatief
Tijdens die informatiebijeenkomst bleek 
dat er interesse is van particuliere op-
drachtgevers om hier woningen te bou-
wen. In het plan is daarom ruimte voor 
maximaal vier woningen via zogeheten 
collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO). Via een verkoopprocedure gaat 
de gemeente op zoek naar een project-
ontwikkelaar die het E-veld verder ont-
wikkelt. 
Inloopavond
In de tweede helft van januari 2020 komt 
er een inloopavond over het E-veld. Hier 
kunnen omwonenden, geïnteresseerde 
toekomstige bewoners, projectontwik-
kelaars en andere belangstellenden infor-

GEMEENTE
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matie krijgen over het bestemmingsplan voor het E-Veld. De 
inspraakperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan start 
ook in januari en duurt zes weken. Daarna gaat de gemeente 
werken aan een ontwerp bestemmingsplan. De start van de re-
alisatie is in de eerste helft van 2021 gepland. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Hogere afvalstoffenheffing in 2020
De gemeenteraad heeft op 12 december jl. de tarieven van de 
afvalstoffenheffing 2020 vastgesteld. De kosten van het vastrecht 
en de ophaalkosten voor rest- en GFT-afval stijgen in 2020. Hier-
door betaalt een gemiddeld gezin dit jaar € 252, een stijging van 
€ 31 ten opzichte van 2019. Dat jaar konden we een eenmalige 
korting geven van € 22 per huishouden. Dat kunnen we dit jaar 
helaas niet doen. 
Drimmelen is niet de enige gemeente die te maken heeft met 
stijgende kosten van de afvalinzameling. Dit is een landelijke 
trend. De meeste gemeenten in onze regio hebben hun tarieven 
moeten verhogen.
Begin 2020 leggen wij u uitgebreid uit hoe het gemeentelijke 
afvalbeleid werkt en hoe de gemeente de kosten en tarieven 
berekent.

Save the date:  Tweede bijeenkomst visie maatschappe-
lijke voorzieningen  Wagenberg
Beste inwoners van Wagenberg, zet woensdagavond 5 februa-
ri 2020 alvast in uw agenda. Op die avond organiseert de ge-
meente Drimmelen 
het vervolg op de 
bijeenkomst van 20 
november 2019. We 
gaan dan dieper in op 
de maatschappelijke 
voorzieningen in Wa-
genberg en gaan daar 
graag verder over 
met u in gesprek. 
In het nieuwe jaar krijgt u meer informatie over de bijeenkomst 
op 5 februari 2020.
Herinrichting centrumroute Terheijden
Op maandag 6 januari 2020 is de aannemer gestart met de 
opbreekwerkzaamheden aan de Hoofdstraat, rotonde (bij de 
Jumbo), Zeggelaan en Polderstraat. Dit betekent dat dit gedeel-
te van de Hoofdstraat, Zeggelaan en Polderstraat is afgesloten 
voor het doorgaande autoverkeer. De werkzaamheden in deze 
deelfase duren naar verwachting ongeveer 7 weken. Zodra er 
een gedeelte van de straat gereed is stellen we deze open. Het 
streven is om de gehele rotonde eind februari 2020 gereed te 
hebben. 
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Tijdens de werkzaamheden blijft het afge-
zette gedeelte te voet bereikbaar. Gemo-
toriseerd verkeer op de centrumroute 
zal om moeten rijden via de omleidings-
route(s), zoals aangegeven door de gele 
borden. Het verdere lokale verkeer kan 
omrijden via de Lageweg, Raadhuisstraat, 
Schapenbogert en Molenstraat. 

De Markstraat is open voor het door-
gaande verkeer. Om de doorstroming te 
waarborgen geldt er in de Markstraat tij-
dens de werkzaamheden wel een algeheel 
parkeerverbod tussen de Norbartstraat 
en het Dorpsplein. Op de plekken waar 
gewerkt wordt kunnen parkeerplekken 
tijdelijk komen te vervallen. Parkeren kunt 
u onder andere op de volgende plaatsen: 
- Via de Hofjesweg blijft de parkeerplaats 
bij de Jumbo bereikbaar.
- Via de Polderstraat blijft de parkeer-
plaats aan de Schepenhof bereikbaar.
- Parkeerplaatsen aan de Norbartstraat.
Door de werkzaamheden wordt de 
dienstregeling van het openbaar vervoer 
aangepast.  Actuele informatie over de ge-
wijzigde dienstregeling kunt u vinden op 
www.arriva.nl/noordbrabant/reisinforma-
tie/omleidingen-stremmingen.htm. 
Door onvoorziene zaken, zoals het weer, 
kan de planning wijzigen. Om u te infor-
meren over de meest actuele stand van 
zaken van dit project maken wij gebruik 
van de BouwApp. Daar kunt u het project 
vinden en volgen onder de naam “Herin-
richting doorgaande route  Terheijden”. 
Voorbereidende werkzaamheden 
plan De Weelde - Terheijden
De eerste voorbereidende werkzaamhe-
den voor woningbouwproject ‘De Weel-
de’ aan de Schansstraat in Terheijden zijn 
ondertussen gestart. Half januari staat de 
aanleg van de tijdelijke bouwweg op de 
planning. Eind januari start de projectont-
wikkelaar met de sloop van de stallen op 
het terrein. 
Tijdens de aanleg van de wijk wordt het 
bouwterrein ontsloten via de Schans-
straat. De gemeente en de projectont-
wikkelaar willen de overlast door bouw-
verkeer voor de omwonenden zoveel 
mogelijk beperken. De huidige bestrating 
van kinderkoppen vervangen we daarom 
tijdelijk door een vlakkere bestrating van 
betonklinkers. Als de woningen gereed 
zijn, komen de kinderkoppen weer terug. 

Fietsers en voetgangers worden tijdens 
de bouwperiode omgeleid via het fiets-
pad langs de Kleine Schans. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
https://drimmelen.nl/de-weelde-terheijden
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Terheijden, Molenstraat 13 en 15 (4844 
AL) (W-2019-770): Het plaatsen van een 
opbouw. Ingekomen d.d. 07-12-2019.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844 
AW) (W-2019-0773): Het bouwen van 
een nieuw paviljoen bij het zwembad. In-
gekomen d.d. 09-12-2019.
Terheijden, Bergen 59 (4844 EM) (W-
2019-0775): Het vernieuwen/isoleren van 
de kapconstructie en het plaatsen van 
dakkapellen. Ingekomen d.d. 10-12-2019.
Wagenberg, Meulenpad ong. (4927 PP) 
(W-2019-0776): Het oprichten van een 
bedrijfshal. Ingekomen d.d. 10-12-2019.
Wagenberg, Brouwerijstraat 10 (4845 
CN) (W-2019-0779): Het plaatsen van 
zonnepanelen. Ingekomen dd 11-12-2019. 
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, N285 Provinciale weg t.h.v. 
hectometerpaal 13,075 (sectie L 970) 
(W-2019-0561): Het kappen van 1 dode 
eik i.v.m. veiligheidsredenen, herplant-
plicht van 1 inlandse eik. (Besluitdatum 
12-12-2019)
Wagenberg, Dorpsstraat 21 (4845 CC) 
(W-2019-0604): Het legaliseren van de 
bouw van een tuinhuisje. (Besluitdatum 
16-12-2019)
Made en Wagenberg, Godfried Schalcken-
straat Made en Brandestraat Wagenberg 
(R 1963 en I 1030) (W-2019-0583): Het 
vernieuwen van de ledschermen langs de 
weg ten behoeve van reclame-uitingen.
(Besluitdatum 13-12-2019)
Wagenberg, Dorpsstraat 21 (4845 CC) 

(W-2019-0604): Het legaliseren van de 
bouw van een tuinhuisje. (Besluitdatum 
16-12-2019)
Terheijden, ‘t Gezaaid (De Weelde) (4844) 
(W-2018-0142): Het oprichten van een 
woning (project de Weelde). (Besluitda-
tum 23-12-2019)
Terheijden, ‘t Gezaaid (De Weelde) (4844) 
(W-2018-0173): Het oprichten van een 
woning (project de Weelde). (Besluitda-
tum 23-12-2019)
Terheijden, ‘t Gezaaid 1 - 29, Blokhuis 1 - 
31 en Slotje 2 - 12 (4844) (W-2019-0382): 
De nieuwbouw van 32 woningen (project 
de Weelde). (Besluitdatum 30-12-2019)
Terheijden, Munnikenhof 13B (4844 PK) 
(W-2019-0777): Het wijzigen van de stal-
len i.v.m. toepassing luchtwasser. (Besluit-
datum 23-12-2019)
Ingekomen meldingen (activiteiten-
besluit):
Terheijden, Munnikenhof 13B (4844 PK) 
(W-2019-0778): Het veranderen van het 
bedrijf. (ingekomen d.d. 10-12-2019)
Verlengingsbesluiten omgevingsver-
gunning
Terheijden, Ravensnest 1, 3 en 5 (4844 
TT) (W-2019-0556): Het bouwen van het 
EVG-Centrum Ravensnest.
Terheijden, Ravensnest 1, 3 en 5 (4844 
TT) (W-2019-0529): Het kappen en dun-
nen van 43 bomen.

“VAN GELE HESJES  TOT 
ENERGIECOÖPERATIE”
Gemeentebestuur feliciteert Opge-
wekt Drimmelen met subsidie

Bloemen voor het binnenhalen van ruim 
€ 75.000,- subsidie van de Provincie 
Noord-Brabant voor Opgewekt Drim-
melen om lokale energieprojecten op te 
zetten. Die gaf wethouder Jürgen Vissers 
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deze week aan de initiatiefnemers van deze energiecoöperatie. 
“Deze subsidie geeft hen precies dat steuntje in de rug dat zij 
verdienen. Dit gaat enorm helpen om de lokale gemeenschap te 
mobiliseren voor de energietransitie.” 

Burgerinitiatief
De coöperatie Opgewekt Drimmelen is een burgerinitiatief van 
inwoners uit de gemeente Drimmelen die het gebruik van lokaal 
opgewekte duurzame energie door zoveel mogelijk inwoners 
en bedrijven wil stimuleren. Onder andere door de mogelijk-
heid te bieden om samen zonnestroom op te wekken op grote 
daken. De gemeente is blij met het initiatief.  Vissers: “Waar we 
in Drimmelen begin 2019 nog te maken hadden met mensen 
in gele hesjes die hun zorgen uitspraken tegen zonnevelden in 
het buitengebied, heeft een aantal van deze inwoners de handen 
ineen geslagen om een bewonerscoöperatie op te zetten om 
daarmee zélf duurzame energie op te wekken. Het is echt in-
drukwekkend om te zien hoe zij dat voor elkaar gekregen heb-
ben.” Geïnteresseerde burgers kunnen zich bij de coöperatie 
melden via info@opgewektdrimmelen.nl. 
CO2-neutraal in 2040
De gemeente Drimmelen heeft de ambitie om in 2040 CO2-neu-
traal te worden, tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling. 
“Het liefst zijn we dan ook energieneutraal en wekken we zelf 
onze energie op. We  werken hieraan aan door onze inwoners te 
helpen hun woning te verduurzamen door middel van energie-
besparing, isolatiemaatregelen, en zonnepanelen op daken. Onze 
energieambassadeurs, vrijwilligers uit de gemeente, komen bij 
mensen thuis om daar advies over te geven,” aldus wethouder 
Vissers. Daarnaast ondersteunt de gemeente lokale initiatieven 
met advies, meedenkkracht, (garantstelling voor) subsidie en af-
stemming tussen alle ontwikkelingen. Zo zijn ook acht windmo-
lens die in Drimmelen langs de A16 komen (onder voorbehoud 
van een uitspraak van de Raad van State. Meer informatie is te 
vinden op www.energieA16.nl) voor 25% in lokaal eigendom, 
waarmee geïnvesteerd wordt in projecten die de lokale energie-
transitie bevorderen. “We faciliteren de samenwerking tussen al 
deze initiatieven en pakken de regie om tot een integrale aanpak 
te komen waarin ieders rol helder is. We verwachten dat we dit 
begin 2020 gereed hebben.”
Klimaatakkoord
De oprichting van Opgewekt Drimmelen sluit aan bij een lan-
delijke ontwikkeling: steeds meer participerende burgers in de 

Bloemen met een geel hesje eromheen, als symbool van de eerdere protesten. 
Wethouder Jürgen Vissers overhandigt ze aan Camiel Wieme uit Hooge Zwaluwe, 

een van de initiatiefnemers van Opgewekt Drimmelen. 
(foto gemeente Drimmelen/René Schotanus)
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energietransitie organiseren zich in coöperaties. Kennisplatform 
Hier Opgewekt constateerde in november al dat Nederland in-
middels meer dan 580 energiecoöperaties kent, een toename 
van bijna 100 nieuwe coöperaties sinds de vorige peiling van 
2018. Het totaal aantal deelnemers wordt geschat op 85.000 
mensen. Vissers: “Je ziet een enorme daadkracht bij de lokale 
bevolking. Tegelijkertijd moeten we ook waken te veel op de 
schouders van vrijwilligers te leggen. Het komende jaar gaan we 
daarom, samen met lokale organisaties en inwoners, onderzoe-
ken in hoeverre de dorpen volledig energieneutraal willen zijn. 
Want dat betekent dat je de energie die je verbruikt, ook echt 
volledig lokaal, en duurzaam, opwekt. Dat is misschien niet over-
al haalbaar. Zoiets moet echt in samenspraak met de inwoners.” 
Eind 2020 wil de gemeente deze plannen van aanpak per dorp 
gereed hebben.

SLUISJE UIT OOSTERHOUT  WINNAAR 
30e BILJARTTRIATLONTOERNOOI

‘t Sluisje, de winnaars van het triatlontoernooi van bv De Vriendschap uit  Wagenberg.
V.l.n.r.: Johan Nieuwenhuizen, Wil van Ham, Ralph de Roon, Sjef Leemans 

en Guus Wildhagen. Foto: Theo Rosenbrand

Op zondag  29 december jl. werd in café restaurant De Ruif  
in Wagenberg in een fantastische ambiance weer de finaledag 
gehouden van het biljarttriatlontoernooi. Dit ‘kersttoernooi’ 
wordt jaarlijks georganiseerd door biljartvereniging De Vriend-
schap die hier zijn thuisbasis heeft. De triatlon betreft de spel-
soorten libre, bandstoten en driebanden. Er werd  gespeeld op 
twee tafels, in ploegen van 5 personen, en iedere deelnemer 
speelde een partij libre, bandstoten en 3 banden. 10 ploegen uit 
de regio deden mee aan deze gezellige krachtmeting van 2019.
Het toernooi begon dit jaar op 19 en 20 december met de 
voorrondes. Hieraan werd deelgenomen door 6 teams: Keus 
Genoeg uit Wagenberg, ‘t Hartje uit Oosterhout, Vriendschap 1 
uit  Wagenberg, ESDO uit Terheijden, BV Maandag uit Terheijden 
en Gesellies uit Zevenbergen.
Uitslagen: Keus Genoeg - ’t Hartje: 19 - 11, De Vriendschap 1- 
ESDO:  21 - 9 en BV Maandag - Gesellies: 16 - 14.
Op 23 en 27 december werden de kwartfinales van het toer-
nooi gespeeld. Hieraan werden toegevoegd de halve finalisten 
van vorig jaar. Dit waren ‘t Sluisje, de Vriendschap 2, KBO Wa-
genberg en Ghiel zun Harum en ook de beste verliezer van de 
voorronde: Gesellies.
Uitslagen: Maandag - KBO: 23 - 7, Keus Genoeg - Vriendschap 
2: 9 - 21, Chiel zun Harum - Gesellies: 17 - 13,  Vriendschap 1 - ‘t 
Sluisje: 10 - 20. Daarmee waren de halve finalisten van zondag 29 
december dus bekend.
In de 1e halve finale speelde Giel zun Harum tegen BV Maandag. 
Deze spannende wedstrijd werd gewonnen met 16 - 14 door  
Giel zun Harum, ondanks een 14 - 2 achterstand gingen zij door 
naar de finale.

In de andere halve finale speelde ‘t Sluisje tegen De Vriendschap 
2. De Vriendschap 2 startte de wedstrijd goed want na 2 wed-
strijden stonden ze met 4 - 0 voor, maar de uitslag was uitein-
delijk 18 - 12 voor ’t Sluisje zodat ook die zich finalist mocht 
noemen.
De finale tussen ’t Sluisje en Giel zun Harum begon met een 
overwinning voor Giel zun Harum, maar daarna waren de man-
nen van ’t Sluisje heer en 
meester en wonnen ze de 
wedstrijd met maar liefst 
28 - 2. Tijdens de prijsuit-
reiking werd ‘t Sluisje ge-
huldigd en werden ze in 
de bloemetjes gezet. Ook 
werd secretaris Piet Hoeve  
gehuldigd omdat hij 50 jaar 
lid is van De Vriendschap. 
Eindstand:
1. ’t Sluisje, Oosterhout
2. Giel zun harum, Roosendaal
3. BV Maandag,  Terheijden
4. De Vriendschap 2, Wagenberg
5. Gesellies, Zevenbergen
6. De Vriendschap 1,  Wagenberg
7. Keus Genoeg,  Wagenberg
8. KBO,  Wagenberg
9. ’t Hartje, Oosterhout
10. ESDO,  Terheijden
Goede partijen werden gespeeld:
Bij het 3 banden door Jan Dijkers van BV Maandag met een 
moyenne van 1.25 en Rob Jongejans van ESDO met een moy-
enne van 1.60.  
Bij het bandstoten door Pieter Lodder van De Vriendschap 2 
met een moyenne van 3.00 en Henk van Meer van De Vriend-
schap 1 met een moyenne van 3.50.
Bij het libre door Guus Wildhagen van ’t Sluisje met een moy-
enne van 4.50 en Jan Franken van BV Maandag met een moyen-
ne van 3.43.
Dit Triatlontoernooi is mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsors: Slachterij Jos en Roy Havermans, Zalen-
complex De Ruif, Pals Installatiebureau, V/d Reijt Meststoffen, 
Fievet Transport, Janssens Garage en Fietsverkoop, Bax Doug-
lashout.nl, Patrick Diepstraten Transport, XXL Designroeden, 
Pierre Verhoef Grondwerken, The Box System Huisvesten, Slij-
terij van Dongen, Johan Damen Aannemersbedrijf, Gebr. van 
Dijk Made, Billund Lego, Bouwbedrijf Frans Joosen, Donckers 
fysiotherapeut, Autobedrijf Sprangers, Commeren Schilderwer-
ken, Profit & Progress, café De Harmonie Terheijden, Sonneveld 
Bloemen, Havermans Assurantiën, Verhoef Handelsonderne-
ming, Stokvis Trading, Frits Broeders Traprenovatie, Mureau Au-
to’s Wagenberg, V. Beek Tractors, Cees Rasenberg Transport bv, 
Landzeel bv.

OP HET NIPPERTJE

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.
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1. Anita Dudok
2. Miranda

3. Tonny van Geel
4. Marc van den Broek

5. Frans Snoeren
6. Tonny van Geel

7. Mark van der Zouwen
8. Rini Vermeulen
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