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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten liesbeth@rondomdetoren.nl of  076 - 593 2137
Volgende editie 1091
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 28-09-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, vrije inloop
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens en M. de Vries
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made  T.  14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat  Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: elke woensdag,
    grijs:  05/10
          Wagenberg groen: elke vrijdag, 
    grijs: 07/10
Ophalen oud papier  08/10
Ophalen plastic             Terheijden  28/09  
    Wagenberg  30/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

TRAAIERIE  EN KERMIS

Waar beginnen?
Nou vrijdagavond zijn ‘we’ als harmonie een 
serenade gaan brengen bij Jennie en Gerrit 
Schaaf, DÈ oliebollenbakker.  Voor het 50e jaar 
stonden ze dit jaar op onze kermis. Een mooi 
woordje van onze voorzitter en een driewerf 
HOERA werd in dank afgenomen. En er was 
behoorlijk wat publiek voor, erg leuk.

Zaterdag opende onze slagwerkgroep de kermis met een paar 
pittige muziekjes midden op de botsautovloer. Daarna allemaal 
een penning en Sven opende met een ferme druk op de machi-
nerie de kermis 2022. 
Het was gezellig die zaterdag. De draaimolen hoort eigenlijk 
thuis op een nostalgische kermis, maar wij hadden die hier 
gewoon staan, meer dan 100 jaar oud. Wie heeft allemaal die 
kwast kunnen pakken voor een gratis rondje??
Wel heel jammer dat touwtje trekken/eendjes vissen niet kon 
vanwege een defecte wagen, en het lukte niet meer om vervan-
ging te regelen. Volgend jaar staat er zeker iets voor de aller-
kleinsten, beloofd!
Zaterdagnacht kwam de bank, daar was vanaf dat de kermis op-
gebouwd werd heel veel naar gevraagd.
Zondag werden al vroeg de kramen geplaatst voor de Traaierie. 
Voor de standhouders een drukte om ’s ochtends de kraam zo 
mooi mogelijk te maken. En dan een hele dag er zijn en kletsen 
met heeeeeeeel veel mensen, want druk was het zeker. 

Het team van de harmonie was druk met toewijzen, laatste 
hand- en spandiensten, nog kramen verplaatsen enz. Knap werk 
Corné en Kees!!
Van het springkussen in de Polderstraat is bijna alle verf afge-
sprongen.
Een aantal standhouders gaat zelfs wat samenwerken, en het 
algemene commentaar was:  ’t is hier gezellig.
De terrassen puilden uit, de kraampjes waren druk bezocht, de 
verenigingen hebben weer extra belangstelling en wellicht nieu-
we leden.
Speciale dank aan de EHBO van Terheijden,  broodnodig dat 
jullie er waren, want wellicht daardoor is er NIETS voorgevallen 
waar een pleister of verband op moest.

TERUGBLIK



3Rondom de Toren 2022

Maandag en dinsdag was het voornamelijk ’s middags druk, 
en de nieuwe koning van het Gilde, Bas van den Belt, heeft na-
tuurlijk een foto geschoten op de kermis.

Trouwens ook heel veel heel grote beren zien rondwandelen 
dit jaar.
Maar het leukst waren de vele blije gezichten van de kinderen, 
erheen vol spanning en terug vol verhalen en met een lekstok.
Al met al een zeer geslaagd weekend, prachtig weer en een fan-
tastisch  Traais publiek. 
Ook zeker bedankt de mensen van de gemeente die hebben 
meegeholpen. Er is een hoop werk wat niet direct gezien wordt 
maar wel heel belangrijk is en we waarderen dat enorm.
Alle bewoners van de Markstraat en Hoofdstraat dank, jullie 
hebben er wat ongemak van gehad, maar we hopen ook wat 
gezelligheid.
Volgend jaar gaan we er weer voor.  Zet alvast in de agenda: 10 
september 2023  Traaierie, 9 t/m 12 september kermis.
Harmonie Terheijden.

ZOMERVERMAAK 2022

Zuchten van verlichting ontsnapten uit 
de ademhalingsorganen der vrijwilligers 
van Zomervermaak. Eindelijk een seizoen 
zonder hindernissen van virussen (alleen 
russen), die onze excursies in de war 
schopten. 

Te oordelen naar de reacties van de deelnemers was het een ge-
slaagde editie.  We begonnen op vrijdag 22 juli met een maaltijd 
in de Vlaamse Schuur. Muziek en lekkere hapjes zorgden voor 
een ontspannen sfeer, die de tongen goed los maakte. Om alle 
activiteiten te ontleden gaat te ver maar een paar uitjes, die 
eruit sprongen omdat ze massaal bezocht werden of omdat ze 

anders dan anders waren, waren:  De eerste (en tevens laatste) 
Holle Bolle Gijs Traaise fietstocht, waarbij men vergast werd op 
allerlei Traaise lekkernijen. Ook de rondvaart door de Bredase 
singels trok veel deelnemers en goed weer.  Het Schoenenkwar-
tier in Waalwijk was verrassend met laarzen van Abba, Elvis en 
David Bowie. Door gulle sponsoring (de bus) konden we het 
Rotterdams gemeentehuis en de Vrijstaat Ravenstein bezoeken. 

onze vrijwilligers
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Daar hadden we geluk dat de gids Theo van Duren was, bekend 
als columnist bij Spraakvermaak en tevens voorzitter van het 
Wereld Natuurbestrijdingsfonds.
Tijdens al deze excursies besef je pas goed hoe fijn het is in zo’n 
kleine gemeenschap te wonen. De sfeer is amicaal en je hoeft 
niet bang te zijn alleen te staan. Er huppelt altijd wel een beken-
de in de groep mee.  Tel daarbij op dat we gezegend zijn met 
ondernemers die oog en hart hebben voor dorpse activiteiten 
en dan is er veel mogelijk om iets voor elkaar te betekenen.

De afsluiting bestond deze keer -vanwege het 10 jarig bestaan- 
uit een groots opgezette reünie. De kerk heeft lange tijd niet 
zo vol gezeten. Maar daar treden de klassiek geschoolde Waldin 
Roes en begeleider Dries Oenen en Ad en Monique Verkooij-
en ook niet elke week op. Het was een meer dan waardig besluit 
van een gevarieerd seizoen.
Alleen een donkere sluier hangt er boven Zomervermaak. Onze 
voorzitter Nic van Tienen geeft na zoveel jaar als zijn achter-
naam aangeeft de pijp aan Maarten en niemand voelt zich ge-
roepen die pijp aan te nemen. Dus, dorpsgenoot, -note, als gij 
het warme hart op de juiste plaats hebt, meld je aan. Je hoeft 
niet te kunnen rekenen, daar hebben we onze penningmeester 
voor. Ook kunnen schrijven is geen vereiste: we hebben een 
uitstekende secretaresse. Alleen de eigenschap om 14 geleide 
projectielen in de juiste baan te leiden volstaat.

DE WEG NAAR OOSTERHOUT

Van Terheijden naar Oosterhout ging men vroeger door het 
Munnikenhof. De polderweg Munnikenhof ligt op een zand-
strook tussen de Zegge- of Binnenpolder en de Lage Vucht en 
gaat langs de rand van de in de late middeleeuwen uitgeveende 
Zegge. Deze weg bestaat al heel lang en werd vroeger Oos-
terhoutsche Baan en ook Oosterhoutsche Weg genoemd.  

Vanuit Terheijden was het een min of meer directe verbinding 
via de Bankenweg en over het Terheijdensch Spoor naar 
Oosterhout.
Enkele boerderijen droegen een oude naam, dat zijn Klein 
Munnikenhof (nr. 9) en Groot Munnikenhof (nr. 21-23). Op 
het tegenwoordig adres nr. 15 stond 2 eeuwen geleden herberg 
‘de 3 Zwaantjes’. De Linie van Munnikenhof dateert van 
1701.

In het verhalenboek  ‘Camera Obscura’ van Hildebrand (pseu-
doniem van Nicolaas Beets) wordt in het kort de toenmalige 
polderweg van Terheijden naar Oosterhout beschreven. Twee 
jonge mannen zijn onderweg naar Oosterhout om daar een 
herberg te bezoeken met een mooi meisje achter de toog, dat 
Mooie Keetje genoemd werd. De titel van dit verhaal is ‘Het 
Noordbrabantsche meisje’:
“Op een mooien Augustusvoormiddag des jaars 1839, betra-
den twee jonge menschen den vermoeienden, maar schoonen 
zandweg tusschen Terheide en Oosterhout. Zij waren ter 
eerstgenoemde plaats uit de diligence gestapt en zouden ter 
laatstgenoemde het middagmaal houden. De zon scheen wel 
heerlijk op de welige akkers van rogge en boekweit ter weder-
zijde van de weg, maar tevens niet minder stovend op hunne 
stroohoeden en ransels; en daar het jong eikenhout, dat zij langs, 
en de kleine denneboschjes die zij nu en dan doorgingen, te laag 
en te iel waren om veel schaduw te geven, begon men toch ge-
waar te worden dat ook zelfs een voetreis hare onaangenaam-
heden hebben kan.

“Die drommelsche toren;” begon de jongste, stilstaande en den 
knop van zijn stok in de zijde zettende om een oogenblik uit te 
blazen: “die drommelsche toren is nu rechts en dan links, en we 
vorderen niet.” “Het is toch de goede weg,” hernam de ander, 
die het eerteeken van den tiendaagschen veldtocht droeg. “Ik 
ken hem wel. Zie daar ginder, rechts van den toren, is de molen, 
waar we een post bij hadden.”
“Is ‘t een mooi plaatsje?” begon de ander, weder voorttredende. 
“Allerliefst; gij zult het zien. Koning Lodewijk noemde het een 
stad; maar daar is ‘t niet beter om. Er is een marktplein, een rui-
me kerk, een mooie ruïne, en veel knappe nieuwe huizen. Maar 
het mooiste is Keetje. Wij gaan naar Keetje. Gij zult zien hoe 
hartelijk zij ons ontvangt.”
Mooie Keetje heeft echt bestaan. Zij was Anna Cornelia van 
der Made (1807-1895) en was herbergierster in Oosterhout. 
Tegenover waar die herberg heeft gestaan, staat sinds 1979 een 
beeld van haar. De maker van dat beeld is Nico van Leest uit 
Lage Zwaluwe.
Johan van der Made

EN  TOEN GEBEURDE...
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NIC NEEMT AFSCHEID ALS  VOORZITTER

Zomervermaak 2022 is afgelopen. Ik denk dat ik terug mag kij-
ken op weer zo’n mooi seizoen. En dat ook dit Zomervermaak 
een succes was. Veel mensen hebben genoten van de uitjes, ge-
organiseerd door onze vrijwilligers.
10 jaar.  Wat gaat het snel. Ik spreek voor mijzelf, maar toen aan 
Tonny van Geel en mij gevraagd werd om in de maanden juli en 
augustus het Zomervermaak voor de senioren in Terheijden te 
organiseren, zijn we er allebei met veel enthousiasme ingedoken. 
En nu kunnen we zeggen: Zomervermaak is een succes. Al snel 
konden we vrienden en kennissen overhalen om mee te hel-

pen bij het organiseren 
van de leuke uitjes. In 
het begin ondersteund 
door SWO en Surplus 
maar later als zelfstandi-
ge stichting. 
Ik heb het Zomerver-
maak mogen leiden als 
voorzitter. Een hele eer. 
Dat vind ik nog steeds. 
Waar was ik geweest 
zonder de steun van 
Thérèse en Tonny. En 
zonder de inzet van alle 
vrijwilligers. Die! hebben 

Zomervermaak gemaakt tot wat het nu is.  Thérèse, Tonny, Hans, 
Mariet, Gerard, Jannie, Piet, Els, Giel, Lise, Wim, Alice,  Ad en Ria, 
bedankt voor jullie inzet.  Als bestuur konden we altijd op jullie 
rekenen.
10 jaar Zomervermaak. Voor mij het moment om te stoppen als 
voorzitter. Stoppen op het hoogtepunt. 
Vrijdag 2 september was de slotavond in de Antonius Abtkerk. 
Een avond vol verrassingen. Althans voor mij. De avond waarop 
ik mijn aftreden aan de vele deelnemers van het Zomervermaak 
aankondigde. Na weer zo’n succesvol seizoen doet dat wel een 
beetje pijn, maar eens moet je zo’n beslissing nemen.  Verrast 
was ik toen Thérèse en Tonny de wethouder voor waren (je 
moet maar durven) en mij verrasten met een ontroerende 
speech. Maar even verrast toen wethouder Harry Bakker mij 
even later de Bronzen Bever namens de gemeente overhandig-
de.  Wat een eer om die te mogen ontvangen. 
Ik stop niet met Zomervermaak, maar sluit mij aan bij de ande-
re vrijwilligers en als dat nodig mocht zijn als adviseur van het 
bestuur.
En voor de nieuwe voorzitter geldt (er is nog steeds een vaca-
ture): ja, het is veel werk, maar je krijgt er ook veel voor terug. 
Zeker de moeite waard, dat kan ik garanderen.
Als slot:  Bedankt voor het vertrouwen en de medewerking die 
ik al die jaren heb gehad. Bedankt voor de mooie slotavond. 
Zomervermaak leeft,  laten we dat ook zo houden.
Tot ziens, Nic van Tienen

WEBINAR
Hoe regel ik de financiën als diegene voor wie ik zorg 
dit niet meer kan?

Als mantelzorger ben je ge-
wend om allerlei (bank)zaken 
voor en namens degene te re-
gelen voor wie je zorgt. En dit 

VAN  ALLES  WAT
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doe je vaak in overleg met de zorgvrager.  Maar wat als de zorg-
vrager snel zieker wordt en niet meer zelf kan beslissen….
Kortom 
Hoe regel je de financiën voor iemand die dat zelf niet meer 
kan? Wat doe je als de zorgvrager snel zieker wordt en niet 
meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of geen handteke-
ning meer kan zetten om financiële zaken af te handelen? 

Op 11 oktober van 20-21 
uur verzorgt Natalia Vermeu-
len hierover een webinar.
In dit webinar vertellen we je 
hoe je de vertegenwoordiging 
kunt regelen en hoe je daar-
mee eventueel lastige en frus-
trerende situaties in toekomst 
kunt voorkomen. 
Graag nodigen we je uit dit 
webinar gratis te volgen. Het 
webinar wordt via Zoom gege-

ven. Na aanmelden ontvang je een link om dit webinar te kun-
nen volgen. Meld je aan via info@swodrimmelen.nl of bel 0162  
451894 op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand september van foto-
club Dinasa.  De fotograaf is Anneke van Vugt.

IETS  VOOR  JOU?

Buddy’s en buddy coördinator bij SWO Drimmelen
Maak jij een inwoner blij met jouw gezelschap? Word dan buddy 
bij SWO.
SWO is een lokale welzijnsorganisatie die het welzijn van men-
sen versterkt door de inzet van vrijwilligers, waaronder buddy’s. 
Ze doen dankbaar vrijwilligerswerk door gezelschap te bieden 
aan mensen met een klein sociaal netwerk of om de mantelzor-
ger te ontlasten. Ze gaan vaak mee wandelen, boodschappen 
doen, spelen samen een spelletje of iets anders waar de inwoner 
behoefte aan heeft. 
Lijkt het jou leuk om buddy’s te begeleiden en te zor-
gen voor een goede match tussen inwoner en buddy? 
Word dan buddy coördinator bij SWO. 
Als buddy coördinator ben je het vertrouwde gezicht voor de 
buddy’s. Je hebt regelmatig contact en zorgt voor een goede 
match. Je bent de verbindende schakel tussen de beroepskrach-

ten van SWO, de buddy’s en de inwoners. 
Meer informatie over SWO kun je vinden op www.swodrimme
len.nl.
Gediplomeerd verpleegkundige voor het begeleiden 
van dagtochten
Deelnemen aan gezellige dagtochten en tegelijkertijd jouw des-
kundigheid voor een ander inzetten? 
De KBO Made en Drimmelen is een belangenvereniging van en 
voor senioren. Een aantal keer per jaar wordt er een dagtocht 
georganiseerd. Dit jaar naar de Floriade, een vaartocht naar de 
2de Maasvlakte en een dag naar een kerstmarkt.  Voor de bege-
leiding op deze dagtochten is de KBO Made en Drimmelen op 
zoek naar een gediplomeerd verpleegkundige die als vrijwilliger, 
samen met de andere vrijwilligers, deze dagtochten wil begelei-
den. 
Van deelnemers aan deze dagtochten wordt verwacht dat zij 
zelfstandig deel kunnen nemen aan de reis of hiervoor begelei-
ding meenemen.  Van  de vrijwilliger wordt dus geen persoon-
lijke verzorging van deelnemers verwacht. De aanwezigheid van 
een gediplomeerd verpleegkundige is vooral gewenst bij cala-
miteiten. 
Meer informatie kun je vinden op www.kbo-made-drimmelen.nl.
Creatieve vrijwilligers voor hobbyclub De Handige 
Handjes
Heb jij handige handjes en vind je het leuk om kinderen te hel-
pen bij het knutselen? 
Hobbyclub De Handige Handjes is een knutselclub voor kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar.  Zij zijn op zoek naar creatieve vrijwilligers 
vanaf 18 jaar. 
Van september tot april wordt er in de Mayboom iedere vrijdag-
avond geknutseld met allerlei materialen. Je verzint samen met 
de overige vrijwilligers de werkjes en helpt de kinderen bij het 
knutselen. Met kerst, carnaval en aan het einde van het seizoen 
wordt er een extra activiteit georganiseerd. Ook voor de leiding 
is er twee keer per jaar een leuke samenkomst.
Meer informatie kun je vinden op www.dehandigehandjes.com.
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwer-
pers?  Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie-
punt. Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actue-
le vacatures. Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor 
vrijwilligers plaatsen.  Voor vrijwilligers: Hier kun je zoeken naar 
mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek, laat het weten via e-mail 
vip@swodrimmelen.nl of telefoon 0162  451894.

WORKSHOPS

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je graag iets 
nieuws leren? 
Dan zijn deze GRATIS workshops iets voor jou!
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aan-
geboren hersenletsel
Na het volgen van deze workshop:
• Weet je wat niet-aangeboren hersenletsel is.
• Ken je de mogelijke oorzaken van NAH.
• Ken je de zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH voor de 
cliënt en zijn/haar omgeving.
• Heb je tips gekregen in de begeleiding van en de communicatie 
met mensen met NAH.

• Heb je door de ervaringsoefeningen een beeld ge-
kregen wat voor invloed NAH kan hebben op het              
  leven van mensen met NAH en hun omgeving.
• Heb je een beeld kunnen vormen van de impact 
van NAH voor de getroffenen en hun naasten.
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Voor wie:  Vrijwilligers uit de gemeente Drim-
melen die meer willen weten over herkennen 
van en omgaan met NAH.
Datum: donderdag 6 oktober, van 9.30 tot 
12.30 uur.
Locatie: SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. 
Door wie: MEE  West-Brabant. 
Aanmelden: via onze website op https://forms.gle/cBu3G1kfAm
jzpQfn9.
Herkennen van en omgaan met mensen met een licht 
verstandelijke beperking
Na het volgen van deze workshop:
• Weet je wat een licht verstandelijke beperking is.
• Heb  je  door  o.a.  belevingsoefeningen  ervaren
hoe het is om je met een licht verstandelijke be-
perking staande te moeten houden in onze maat-
schappij.
• Weet je wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beper-
king zijn en kun je deze herkennen.  
• Heb je ervaren wat onduidelijke communicatie met je doet. 
• Weet je wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet herkennen 
of het overschatten van mensen met een licht verstandelijke 
beperking.  
• Heb je vaardigheden ontwikkeld in jouw bejegening en com-
municatie die aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke 
beperking.  
Voor wie:  Vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen die meer 
willen weten over herkennen van en omgaan met LVB.  
Datum: dinsdag 27 september, van 9.00 tot 12.00 uur.
Locatie:  SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, 4921 LC Made.
Kosten: GRATIS voor vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen. 
Door wie: MEE West-Brabant. 
Aanmelden: via onze website op https://swodrimmelen.nl/
workshop-omgaan-met-lvb.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Summer Sports Week Made 2022

Ook in Made werd de zomervakantie afgesloten met een ge-
weldige week voor de jeugd: De Summer Sports Week. Er werd 
volop gesport en gespeeld, op de mooiste plekjes in onze omge-
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ving. Er werden vriendschappen voor het leven gesloten en dat 
is misschien nog wel het belangrijkste.  Wij laten u een impressie 
zien, waarbij ook de kinderen zelf aan het woord komen.
Beelden Hooge Zwaluwe-deel 1

Graag nemen wij u mee op een 
interessante tour langs de vele 
standbeelden en monumenten 
in de gemeente Drimmelen. 
Hoe vaak komen wij als inwo-
ners van de gemeente Drim-
melen niet in ons eigen dorp of 

1 van de 5 andere? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden 
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeel-
den en monumenten die daar overal staan. Samen met de ge-
meente willen wij als Omroep Drimmelen daar graag iets aan 
doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots aandacht aan alle 
kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden en monumenten. 
Deze keer ziet u deel 1 over de beelden in Hooge Zwaluwe.
Dorpsgericht werken – Repair Café

Iedere maand kunt u kijken 
naar onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsgericht 
werken gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal 

u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samenhangen. Dit keer heeft zij een gesprek met Eric 
Bouwsma en Cor van Marion over het Repair Café Terheijden, 
dat op 5 oktober van start gaat in de recreatieruimte van Stich-
ting SOVAK aan het Koningsveld 1 in Terheijden.
Feest buurtvereniging De Beukenhof 
Buurtvereniging De Beukenhof 
bestaat 12,5 jaar en vierde dat 
op 27 augustus. Onze camera-
man Marcel Raafs ging een kijk-
je nemen en doet verslag.
Herengracht Concert
Dankzij een team van negen vrijwilligers konden we ook in 2022 

weer genieten van de zevende 
editie van het Drimmelse He-
rengracht Concert. Het werd 
een mooi muzikaal feest met 
diverse muziekstijlen. De pitto-
reske en altijd gezellige Heren-
gracht in Drimmelen gaf daar 

een extra feestelijk tintje aan.  Wij maakten een impressie.
Mini Maxi Theater komt met nieuwe musical
De voorbereidingen van het Mini Maxi Theater om op 8 en 9 
oktober de musical Petticoat op de planken te zetten is in volle 
gang. Wij gingen een kijkje nemen tijdens een repetitie, waar 
regisseur Joop van de Sande een toelichting gaf en verschillende 
spelers uit de musical iets liet vertellen over hun rol binnen de 
musical. De musical is een tijdloze en muzikale belevenis, met 
gevarieerde en veelal aanstekelijke liedjes van Henny  Vrienten.

CURSUS  ‘DOE MEER MET JE DIGID’

Steeds meer overheden (gemeenten, de belastingdienst, de be-
richtenbox etc.) maar ook zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
energieleveranciers verwijzen vaker naar hun digitale loketten. 
Maar hoe doe je dat en hoe ga je op een veilige manier om met 
al die mogelijkheden waarbij het gebruik van je digitale identi-
teit, middels o.a. DigiD, voorop staat? Dat en veel meer leer je 
tijdens de cursus ‘Doe meer met je DigiD’ die start op woens-
dagmorgen 2 november  in de huiskamer van Surplus (in de 
voormalige pastorie) aan de Hoofdstraat 2 in Terheijden, een 
samenwerking tussen Theek5 en Surplus Welzijn. Na afloop van 
die cursus, verspreid over vier aansluitende woensdagochten-
den, kan je die digitale vaardigheden zelf toepassen. Voor laptops 
wordt gezorgd, maar je mag natuurlijk ook de eigen laptop of 
tablet meenemen en gebruiken. Deskundige vrijwilligers van Se-
niorWeb Terheijden helpen je 
tijdens de cursus op weg. 
Aanmelden kan via www.
theek5.nl/digisterker en de 
kosten zijn € 15,- inclusief een 
cursusboek en een kopje koffie 
tijdens de pauze. Je hoeft geen 
lid te zijn van Theek5. De cur-
susdagen zijn de woensdagochtenden van 2, 9, 16 en 23 novem-
ber van 09.30 tot 11.30 uur. 
Hulp nodig bij het aanmelden? Kom dan langs op het gratis 
spreekuur van SeniorWeb iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur in de huiskamer van Surplus. Je bent daar ook welkom 
voor andere vragen over het gebruik van pc, laptop, tablet of 
smartphone. Een afspraak is niet nodig en je hoeft geen lid te 
zijn van SeniorWeb.
Graag tot ziens en vriendelijke groet, Jan van Vliet, John Huij-
bregts en Jacques Raats (vrijwilligers SeniorWeb  Terheijden). 
Website www.seniorweb.nl/terheijden, e-mail seniorwebterheij
den@gmail.com,  telefoon 06 22324517.

GRATIS HULP BIJ AANVRAAG 
ENERGIETOESLAG  

Inwoners met een laag verzamelinkomen 
-tot 120% boven de bijstandsnorm- kunnen nu 
eenmalig digitaal een energietoeslag aanvragen. 
Wie het lastig vindt om dit zelf te doen en hier-
bij hulp nodig heeft,  kan terecht bij het inloop-
spreekuur van het Informatiepunt Digitale Over-
heid in bibliotheek Made. Het aanvragen kan tot 
en met 1 december 2022.  Je hoeft geen lid te zijn!
Het spreekuur van het Informatiepunt Digitale 
Overheid in bibliotheek Made is op dinsdag van 

half 3 tot half 4.  Neem bewijsstukken mee!
- Je doet de aanvraag zelf, maar wij ondersteunen bij het invullen 
en het meesturen van de digitale bewijsstukken.
- Het is een vrije inloop, dus bij drukte kan het zijn dat je even 
moet wachten.
- Voor de aanvraag heb je een BSN-nummer, telefoonnummer, 
e-mailadres, bankrekeningnummer, legitimatiebewijs (geen rijbe-
wijs) en DigiD nodig. Houd deze alvast bij de hand. Heb je geen 
DigiD,  dan kunnen we je helpen met aanvragen.
- Verder zijn bewijsstukken nodig van je inkomen en van het 
inkomen van je eventuele partner (bijvoorbeeld loonstroken, 
uitkeringsspecificaties, bewijsstuk alimentatie, voorlopige terug-
gave 2022 Belastingdienst) van de drie maanden voorafgaand 
aan de aanvraag. Ook is er een kopie nodig van de bankafschrif-



10 jaargang 45 nummer 1090

ten van al je betaalrekeningen 
en van je eventuele partner van 
de maand voorafgaand aan de 
aanvraag. Hierop moet het be-
taalbewijs van de energiekos-
ten te zien zijn.
- Wil je als huishouden (ge-
trouwd/samenwonend) een aanvraag doen? Kom dan samen 
met je partner naar de bibliotheek. De voorwaarden en beno-
digdheden gelden voor jullie beiden: je hebt ook allebei DigiD 
nodig om in te loggen.
Wat de precieze voorwaarden zijn en wat je maximaal mag ver-
dienen om in aanmerking te komen voor de aanvraag vind je te-
rug op de website van gemeente Drimmelen  https://drimmelen.
nl/energietoeslag-aanvragen.
Voor alle vragen op het gebied van digitale overheid kun je te-
recht bij de bibliotheek. Heb je een vraag over de digitale over-
heid? Kom naar de bibliotheek! We helpen je graag in ons Theek 
5 Informatiepunt Digitale Overheid. 
Kijk ook op www.theek5.nl/informatiepunt-digitale-overheid.

MENTORSCHAP  WEST-BRABANT 
In de schijnwerpers

Iedere maand geeft het Vrij-
willigers Informatiepunt extra 
aandacht aan een organisatie 
waarin vrijwilligers uit de ge-

meente Drimmelen actief zijn. 
Deze keer een gesprek met Myriam Söder, coördinator bij Men-
torschap  West-Brabant. 
Wat is Mentorschap West-Brabant?
Mentorschap West-Brabant draagt zorg voor de aanvraag, be-
middeling en ondersteuning van vrijwillige mentoren voor 
kwetsbare mensen. Zij zijn werkzaam in de regio West-Brabant. 
Bij Mentorschap West-Brabant zijn ongeveer 140 mentoren ac-
tief, waaronder ongeveer 15 uit de gemeente Drimmelen. 
Wat doen de mentoren bij Mentorschap West-Brabant? 
De mentoren helpen mensen die moeite hebben de regie over 
hun eigen leven te houden. Een mentor ondersteunt de cliënt 
bij het nemen van beslissingen en komt op voor zijn belangen. 
Je begeleidt bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beper-
king, dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel of een psychiatri-
sche aandoening. Mentorschap zoekt samen met de mentor en 
de cliënt naar de beste match. 
Dat is best een verantwoordelijke vrijwilligersfunctie? 
“Het is inderdaad een verantwoordelijke vrijwilligersfunctie”, 
vertelt Myriam. “Maar je doet zinvol werk en kunt daarmee écht 
iets voor de ander betekenen. Daarnaast kun je altijd met al je 
vragen terugvallen op de regio-ondersteuners en de organisatie. 
Ook heb je regelmatig contact met andere mentoren”.
Een vrijwilliger zegt:  “Ik werk nu zo’n 10 jaar in de hulpverlening, 
maar het mentorschap vind ik de mooiste en meest gewaar-
deerde hulpverlening die ik ooit heb gegeven.”
Wat heeft Mentorschap West-Brabant de mentoren te 
bieden?
Als beginnend mentor neem je deel aan een basistraining van 
vier á vijf dagdelen. Daarnaast kun je je zelf door bijvoorbeeld 
thema-avonden blijven ontwikkelen. En natuurlijk zetten we de 
vrijwilligers ook zo nu en dan in het zonnetje. Maar de waarde-
ring en voldoening voel je vooral ook door het contact en de 
band met je cliënt en het doen van het vrijwilligerswerk zelf. 
Een cliënt zegt: “Fijn dat jij mij ziet en dat jij er voor mij bent.”
Wat heeft Mentorschap West-Brabant een vrijwilliger 
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te bieden die flexibel vrijwilligerswerk wil doen?
Mentor zijn is geen korte vrijwilligersklus.  Je bouwt namelijk 
aan een vertrouwensrelatie met de cliënt. Die zowel door de 
cliënt als de mentor als heel waardevol wordt ervaren.  Van 
daaruit kun je zelf je tijd en het vrijwilligerswerk inrichten. Je 
sluit aan bij dat wat voor jouw cliënt belangrijk is maar kunt 
uiteraard ook rekening houden met je eigen mogelijkheden. Je 
kunt bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer je het vrijwilligerswerk 
doet waardoor het makkelijker inpasbaar is in jouw eigen leven. 
Waar moet je als mentor aan voldoen
Wij zijn altijd op zoek naar betrokken en betrouwbare men-
toren. Mensen die op willen komen voor een ander en dit ook 
op een bij de cliënt passende manier kunnen doen. Er zijn geen 
specifieke opleidingsvereisten. Wel hebben veel mentoren een 
zorgachtergrond, maar dat is echt niet noodzakelijk. 
“Wij gaan heel graag met geïnteresseerde vrijwilligers in ge-
sprek om samen te kijken of dit vrijwilligerswerk bij hen past”, 
zegt Myriam.
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij Mentorschap 
West-Brabant, neem dan contact op met Myriam Söder, coör-
dinator bij Mentorschap West-Brabant (076 5083537 of info@
mentorschapwestbrabant.nl). Of neem alvast een kijkje op de 
website www.mentorschapwestbrabant.nl. 

TOOLS  TO WORK MAAKT ER  WAT VAN

Tools To Work in Teteringen knapt 
fietsen, gereedschap, naai-, breima-
chines en laptops op en ondersteunt 
hiermee mensen in Afrikaanse lan-
den die ermee in hun levensonder-
houd kunnen voorzien. Zo krijgt 

gebruikt materiaal op een andere plek een nieuw leven. En de 
mensen die ermee leren werken ook. Recycling op zijn best. 
Tools To Work begeleidt ook mensen die (opnieuw) moeten 
wennen aan arbeidsomstandigheden of een vorm van dagbeste-
ding nodig hebben. Het werk bij Tools To Work wordt volledig 
uitgevoerd door vrijwilligers. 
Tools To Work doet sinds kort ook aan upcycling. Upcycling is 
het verwerken van gebruikt materiaal, waarbij het materiaal een 
nieuwe gebruiksmogelijkheid krijgt. Dat gebeurt door mede-
werkers van de houtafdeling.
Voorbeelden: Een plaat multiplex wordt verwerkt tot vogelhuis-
jes, een stuk boomstam wordt een houder voor waxinelichtjes 
en een traptrede wordt verwerkt tot serveerplankjes.
Daarvoor is Tools To Work op zoek naar massief hout, bij voor-
keur eiken, beuken of grenen. Alles van hardhout kan ook ge-
bruikt worden.
Daarom deze oproep!
Wie zijn trap laat vervangen en de massief houten treden kwijt  

wil, wie een kast of bed heeft van massief hout, wie een oude 
massief houten tafel niet bij het grof vuil wil zetten, wie …. vul 
zelf verder in.
Wij vragen om bruikbaar hout zelf 
te brengen, maar als dat niet moge-
lijk is komen we het  graag ophalen. 
De afstand voor het ophalen is wel 
beperkt tot een straal van 20 kilo-
meter rond Teteringen/Breda.
Zolang het om massief en stevig 
hout gaat, kan Tools To Work het ge-
bruiken. En wat niet bruikbaar blijkt, nemen we ook niet mee.
Stuur een bericht met foto naar info@toolstowork.nl of een 
telefoontje naar 076 5810202. Niet weggooien, Tools To Work 
maakt er wat van.
Daarnaast is Tools To Work op zoek naar gebruikt gereedschap,  
naai- en breimachines, computers en fietsen.
En meer dan ooit vragen we hulp van vrijwilligers, vooral voor 
de hout- en gereedschapsafdeling.  Wie één of meerdere dagde-
len een bijdrage wil leveren aan een betere wereld, kan contact 
opnemen op het hierboven genoemde mailadres of telefoon. 
Tools To Work geeft er een prettige werkomgeving  en een goed 
gevoel voor terug.

REPAIR CAFÉ  TERHEIJDEN STARTKLAAR

Na een aantal maanden van 
uitdenken, voorbereiden en 
testen start het eerste Repair 
Café in de gemeente Drimme-
len op woensdag 5 oktober 
om 13.00 uur om daarna iede-

re veertien dagen op woensdagmiddag inwoners van en rond 
onze gemeente te ontvangen om samen hun defecte spullen te 
repareren. 
Het Repair Café heeft een fantastisch onderdak gekregen bij 
SOVAK (Koningsveld 1, Terheijden) waar de multifunctionele 
ruimte en de fietsenwerkplaats beschikbaar zijn en de deskundi-
ge reparateurs ondersteund worden door een aantal bewoners 
die de vrijwilligers en bezoekers zullen voorzien van koffie of 
thee en kunnen helpen met inrichten en opruimen.
Wat is ook alweer een Repair Café?
Repair Café is een wereldwijde beweging die als doel heeft om 
repareren te bevorderen ten behoeve van een meer duurzaam 
gebruik van schaarse grondstoffen.
Reparaties zijn gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage zeer op 
prijs gesteld. Onderdelen moeten vanzelfsprekend wel vergoed 
worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de bezoeker aanwe-
zig blijft en waar mogelijk assisteert bij de reparatie en er zo 
ook wat van opsteekt.
Wereldwijd zijn er bijna 2400 Repair Cafés, waaronder zo’n 500 
in Nederland. 
Hoe ziet het Repair Café Terheijden eruit?
De bezoeker komt binnen bij de ontvangsttafel en vult samen 
met de gastheer/vrouw het reparatieformulier in. Hij/zij wordt 
doorverwezen naar één van de zes werkstations of met een 
volgnummer naar de koffietafel als de werkstations bezet zijn.  
Er zijn werkstations voor elektrische apparaten (2x), compu-
terapparatuur en mobiele telefoons, textiel, hout/speelgoed/ 
overig, en fietsen. Deze werkstations worden bemand door 
twee reparateurs uit een pool van 20 personen.
Na de reparatie levert de bezoeker het reparatieformulier in bij 
de gastheer/vrouw en kan een vrijwillige bijdrage deponeren in 
de fooienpot. Uit de fooienpot kan het Repair Café dan weer 

Dit was ooit een traptrede, 
nu serveerplankjes.

vervolg op pagina 14
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gereedschap en verbruiksmaterialen aanschaffen en af en toe de 
vrijwilligers op iets extra’s trakteren. 
Het Repair Café Terheijden wordt mede mogelijk gemaakt door 
een startsubsidie van de gemeente Drimmelen, donatie van ge-
reedschap door SWO Drimmelen, Tools To Work, particulieren 
en niet te vergeten SOVAK.
Ook hebben de bezoeken aan Repair Cafés in Oosterhout, Ze-
venbergen en Breda veel bruikbare tips en inspiratie opgeleverd. 

KERAMIEKCLUB  TERHEIJDEN ZOEKT 
NIEUWE LEDEN. 

Elke dinsdagavond komen we in ons atelier in de Hoofdstraat, 
Terheijden bij elkaar van 19.15 uur  tot 22.00 uur om ons uit 
te leven en inspiratie te verwerken tot leuke objecten van klei. 
We bakken de werkstukken in onze eigen keramiekoven en 
beschikken over gereedschap en glazuur. Ben je al zo lang van 

plan om iets creatiefs te gaan 
doen, dan is dit een kans. Door 
de jarenlange ervaring van 
de meesten van ons, kunnen 
we je een heel eind op weg 
helpen. Ervaring is niet nodig. 
Er is geen officiële docent en 
je betaalt dus ook geen lesgeld. 
Wel verdelen we de gemaakte 
kosten onderling. Gezelligheid 

staat bij ons hoog in het vaandel.
Je bent welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op 
een van onze clubavonden.  Heb je interesse en wens je nadere 
inlichtingen, bel dan 076 5938117. 
Namens alle leden, Kitty van Persie

GIN GEMEKKER,  ’T KEN NOG GEKKER 
TCV De Schraansers

Het motto voor het nieuwe carnavalsseizoen is...... Gin ge-
mekker, ’t ken nog gekker.
Met dit motto zullen we het nieuwe seizoen starten en gaan we 
zorgen dat het weer als vanouds helemaal tè gek wordt met car-

naval. Misschien nog wel gekker met nog 
meer verrassingen en bijzonderheden. 
Wij hebben er alvast weer zin in. 
Voor de oplettende carnavalsvierder was 
al wel bekend dat het motto dus anders is 
dan we dinsdag met carnaval hebben uit-
geroepen. Wie had kunnen bedenken dat 
de letter Z, die we vooral wilden gebrui-

ken in ons motto, symbool werd van een inmiddels langduri-
ge oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Omdat carnaval vooral 
een feest is en wij vooral niet geassocieerd willen worden met 
verdriet en ellende, hebben we het motto dus veranderd. Gin 
gemekker, ’t ken nog gekker! 
Het staat vast al in ieders agenda: Vrijdag 11 november 2022 
-----11-11-22------, de start van het nieuwe carnavalsseizoen!
Wie gaat er dit jaar voorop als jeugdprins/jeugdprinses…. en zal 
ook dit jaar Prins Wollie dun 1ste meedoen èn vanaf 11-11 weer 
gaan ‘shinen’? CV De Braoipotte zal dit jaar onze nieuwe Prins 
(of toch Prinses) gaan onthullen, dus zorg dat je er bij bent! 
Geen gemekker, kom van die bank, want in de Gouwe wordt 
het nog gekker! 
En wil jij tè gek meedoen met Festivalaaf! Dan kan dat gewoon; 
de eerste aanmeldingen zijn al binnen. We hopen dat degenen 
die vorig jaar mee wilden doen, er dit jaar ook weer zijn. Na-
tuurlijk willen we ook nieuwe aanmeldingen, dus trek je stoute 
schoenen aan, smeer je keel, verzin een tekst en doe mee! 
Heb jij ideeën over carnaval, wil je daarover meedenken/mee-
praten of mekkeren? Met óf zonder steek? Carnaval kan natuur-
lijk alleen met hulp van veel vrijwilligers; we kunnen altijd nieu-
we vrijwilligers gebruiken. Spreek ons aan of stuur een bericht 
naar info@schraansers.nl. Ook als je andere vragen hebt of lid 
wilt worden van deze geweldige club, spreek ons dan gerust aan 
of stuur een berichtje!

Wij doen ook mee met de Rabo ClubSupport actie. Stem-
men kan tot en met 27 september; wanneer je klant bent van de 
Rabobank dan hopen we dat we op jouw stem mogen rekenen. 
Stem jij ook op de Schraansers? We kunnen ook financiële steun 
goed gebruiken. 
We hopen jullie te zien op 11-11-22! Houd de socials (facebook 
en insta) èn ons in de gaten voor alle carnavalsactiviteiten die 
gaan plaatsvinden vanaf november dit jaar.  
Alaaf ! TCV De Schraansers

AFTRAP 16e SEIZOEN SPRAAKVERMAAK

De voorbereiding van een nieuw Spraakver-
maak-seizoen is al in volle gang; zondagmid-
dag 9 oktober is de aftrap. In De Gouden 
Leeuw in Terheijden openen we seizoen 16 
met editie 93,  we naderen de 100e aflevering. 
Formule
De formule blijft uiteraard intact. Presentator 

Dik van Beest ontvangt (bijgestaan door een gastpresentator) 
prominente/spraakmakende gasten aan tafel. Er is muziek, we 
spelen een quiz en in elke editie staat een columnist op het 
podium met een geheel eigen zienswijze op actuele of minder 
actuele zaken. Het kunstwerk van de maand krijgt weer een 

UITGAAN
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1. Bert Segeren, 2. Shu-kwan Man, 3. Cor Franken, 
4. Jacqueline Huzen, 5. Jan van Hamersveld, 

6. Miëlle Stoop, 7. Diana de Jager, 8. Anita Dudok,
9. Wim Roijackers, 10. Elly Bloemendaal, 

11. Wim van Helden, 12. Susan de Smit, 13. Els Geurts, 
14. Peter Couweleers, 15. Toos van Boxsel
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prominente plaats in de zaal. 
Mix wordt TJA
Wijzigingen zijn er ook:  Janette van der Aa nam (na vele seizoe-
nen) afscheid van Mix en van het Spraakvermaak-slotlied. Alex 
Broekaart, Judo Rasenberg en Theo den Exter blijven het immer 
actuele slotlied zingen, maar wel onder een andere naam: TJA. 
We danken Janette voor haar muzikale bijdrage in vele edities 
van Spraakvermaak. 
In de ring bij Mirjam

Mirjam Schrauwen is na haar avonturen in Volendam en Hilver-
sum terug  in de regio en bezoekt dit seizoen telkens een dorp 
in de gemeente Drimmelen. In ‘Sparren met Mirjam’ staat ze in 
een echte boksring, waarin ze haar sparringpartners verbaal te 
lijf gaat. Boudie Heuer ondersteunt haar,  Petra Kimmel en Wim 
Smetsers zorgen ervoor dat e.e.a. op beeld wordt vastgelegd. 
Eerste locatie die ze bezoeken is Wagenberg.
Meedoen
Bestuur, redactie, mensen van de techniek en ondersteuning, 
ook in het 16e seizoen doen ze allemaal weer mee. Daar zijn we 

blij mee! In de volgende Rondom de Toren leest u het complete 
programma. 
Zie ook  www.spraakvermaak.nl.

VRIJE  INLOOP DAGACTIVITEITEN 
PLEXAT

Elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur kunt 
u binnenlopen bij Plexat om mee te doen 
aan gezellige activiteiten.
Een keer in de maand hebben we een the-
madag, zoals dinsdag 4 oktober:  Kermis 
en dinsdag 1 november: bezoek Kermis-
museum
Dinsdag 4 oktober 
’s Morgens beginnen we met een kopje koffie of thee. Het is 
kermis in de stad, dus staat dit thema vandaag centraal: we gaan 
eerst kijken naar een nostalgische kermis. 
Dan gaan we even bewegen (stoelgym). 
’s Middags gaan we door op het thema kermis: tijd voor onze 

jaarlijks kermisbingo. Iedereen kan en mag 
deelnemen.
Ook vandaag kunt u voor € 5,- deelne-
men aan en genieten van een uitstekend 
verzorgde lunch. Voor deelname aan de 
lunch: vooraf aanmelden! Koffie/thee: 
€ 0,75.  Andere consumpties: € 1,25.
De inloopdagen worden mogelijk ge-

maakt door een samenwerking van de Dorpsraad Wagenberg, 
Beheergroep Plexat, SWO, KBO, gemeente Drimmelen, Thebe, 
Surplus en natuurlijk de beheerder van Plexat.
Vragen? Bel 076 5933477 of 06 51999268.
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LOKALE  JAZZMUZIKANTEN  SAMEN OP 
HET PODIUM  IN ZAAL ‘DE ABT’
Vijfde editie Jazzin’Abt

Op zondagmiddag 2 oktober organi-
seert Stichting Behoud de Antonius Abt 
alweer de vijfde editie van Jazzin’Abt. Tij-
dens Jazzin’Abt staat (jong) jazztalent uit 
eigen regio centraal. De zaal is geopend 
vanaf 14.00 uur en het matineeconcert 
begint om 14.30 uur. Om 17.30 uur is het 
optreden ten einde. De toegang is gratis, 
de opbrengst van de consumpties tijdens 
het concert is bestemd voor de renovatie 

van het monumentale gebouw de Antonius Abt in Terheijden. 
Bezoekers kunnen zo twee vliegen in één klap slaan: genieten 
van een gratis jazzconcert in een bijzondere setting én het be-
houd van de Antonius Abt steunen.  
Bijzonder jazzensemble
Speciaal voor Jazzin’Abt komen allerlei jazzmuzikanten uit de 
regio samen om voor de gelegenheid als ensemble een mati-
neeconcert te spelen. Voor deze editie bestaat het ensemble uit 
Rob van Bavel (piano), Tijn Trommelen (gitaar), Wouter Poncin 
(trompet), Paul Taks (tenorsax), Ferdinand Schmutzer (contra-
bas), Victor Boden (vocals), Jeroen Hoogveldt (drums) en Eveli-
ne van Wijk (vocals). 
Stichting Behoud de Antonius Abt is blij en tevreden weer zo’n 
mooi affiche samengesteld te kunnen hebben met lokaal en jong 
jazztalent. Zo treedt gitarist Tijn Trommelen op in jazzclubs in 
binnen- en buitenland en is Ferdinand Schmutzer ook onderdeel 
van de Nieuwe Veste Bigband uit Breda. 
Voorzitter van de stichting Petra Kimmel vertelt: “Jazzin’Abt is 
een van onze favoriete activiteiten om te organiseren als stich-
ting. Na twee edities die niet door konden gaan vanwege coro-
na, hebben we er nu extra veel zin in. Het is gaaf om te zien dat 
zoveel lokaal jazztalent bereid is mee te werken en een prach-
tig matinee te verzorgen in onze zaal ‘de Abt’. Op deze manier 
hebben wij een prachtig concert in onze zaal en kunnen we 
dankzij de consumpties geld inzamelen voor het behoud van het 
gebouw voor Terheijden.” 

Steun Stichting Behoud de Antonius Abt tijdens de 
Rabo ClubSupport
De locatie van het jazzmatinee is zaal ‘de Abt’, Markstraat 2 in 
Terheijden. Deze bijzondere locatie is ontstaan door in 2018 het 
kerkgebouw de Antonius Abt te splitsen in een kleine kerk en 
een multifunctionele zaal ‘de Abt’.  Stichting Behoud de Antonius 
Abt zet zich in om evenementen en activiteiten in de zaal te or-
ganiseren om zo het gebouw weer middenin de Traaise samen-
leving te zetten. Ook wordt er op deze manier geld ingezameld 
voor het behoud van het gebouw. 

Een andere manier om de stichting te steunen is door op Stich-
ting Behoud de Antonius Abt te stemmen tijdens de Rabo Club-
Support. Leden kunnen tot en met 27 september hun stem uit-
brengen. Stichting Behoud Antonius Abt hoopt een mooi bedrag 
in te kunnen zamelen voor de aanleg van een ‘historische lijn’ 
waarmee de geschiedenis van het monumentale gebouw met 
inwoners en bezoekers gedeeld kan worden.

LENNY KUHR IN  WITTE KERKJE

Zangeres Lenny Kuhr verrijkt 
de wereld al vijftig jaar met 
haar energieke optredens. Een 
niet aflatende stroom van in-
spiratie, een nooit opdrogende 

bron vol nieuwe liedjes, haar stem die na al die jaren nog niet aan 
glans heeft ingeboet en het verhaal dat ze te vertellen heeft, dat 
zijn de drijfveren voor zangeres Lenny Kuhr om door te gaan. Al 
weer 50 jaar geleden won zij het Eurovisie songfestival met het 
lied De Troubadour. Lenny heeft nooit gekozen voor de grote 
zalen en muziekshows, maar heeft haar eigen weg bewandeld.
In 2021 was zij regelmatig te zien in programma’s rondom het in 
Rotterdam gehouden songfestival.
Onlangs is haar nieuwe album uitgekomen met de naam “Lenny” 
waarop o.a. het door Stef Bos geschreven lied staat “Nog steeds 
een troubadour”.  Op haar website www.lennykuhr.com is meer 
informatie te vinden.
Het concert is op 25 september en er is nog een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. U krijgt geen zitplaatsnummer; er 
zijn vrije inloopplaatsen. De kerk is open vanaf 14.30 uur.

Door het gebruik van 
een verhoogd podium 
zijn de artiesten ook 
vanaf de achterste rijen 
goed te zien.
Kaarten zijn te koop via 
ticketprovider op onze 
website  www.wittekerk
jeterheijden.nl.
Ga naar de agenda en 
klik bij 25 september op 
info/tickets.
Mocht het concert door 

coronaregels niet door kunnen gaan dan garanderen we u dat u 
de ticketprijs terugkrijgt. Hiervoor is dus geen extra verzekering 
nodig. Heeft u moeite met het bestellen van kaarten via ticket-
provider stuur dan een email aan info@wittekerkjeterheijden.nl 
en vermeld uw naam en adres en het aantal gewenste kaarten. 
U krijgt dan informatie over de betaling. Na ontvangst van uw 
betaling ontvangt u een bevestiging per email; deze neemt u op 
25 september mee.
Kunst en Cultuur Podium Witte Kerkje Terheijden. 
Telefoon:  06  27021028.

ROMMELMARKT IN HET  WITTE KERKJE 

Op zaterdag 15 oktober  houden we onze 
rommelmarkt, van 10.00 uur tot 16.00 uur, 
in het kerkje aan de Hoofdstraat 1 in Ter-
heijden. 
Helaas kon het de laatste twee jaar niet 
doorgaan. Maar nu staan onze vrijwilligers 

weer te trappelen om er een mooie gezellige markt van te ma-
ken. We zullen ons houden aan een maximum aantal personen 

Een eerdere editie van Jazzin’Abt in zaal ‘de Abt’
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dat tegelijk binnen mag zijn. Kom even kijken, wie weet vindt u 
nog iets moois!
Verzamelt u weer bruikbare spullen voor ons?
Elektronica, Nederlandse boeken (geen studieboeken), cd/ 
dvd/ lp/ ep, speelgoed, kleinmeubelen, lampen, keukenartikelen, 
serviesgoed, gereedschap, snuisterijen, curiosa, speelgoed, kin-
derspulletjes etc. etc.; van alles is weer welkom, maar svp wel 
schoon en nog  bruikbaar voor anderen. Geen kleding en grote 
meubelen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van 
het monumentale kerkje zodat dit voor ons dorp Terheijden be-
houden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten, kerkdien-
sten en andere evenementen.
U kunt zelf uw spullen komen afgeven bij het kerkje op woens-
dag 12 oktober en donderdag 13 oktober tussen 16 en 20 uur. 
Svp alleen binnen spullen afgeven en niet voor de deur of het 
hek zetten.
Op laten halen door ons kan ook, maar alleen in Terheijden. 
Vanaf 7 oktober kunt u daarvoor een van onderstaande num-
mers bellen of een e-mail sturen: Koen Biesiot: 06 16970402, 
biesiot2@planet.nl; Frits Vink: 06 22239409, frits.vink@hetnet.
nl;  Wim Mooijekind:  06 24414643,   secretaris@wittekerkjeter
heijden.nl;  Jan Vonk:  06 27021028, janvonk1946@ziggo.nl.
Kijkt u voor alle activiteiten zoals de nieuwe serie theeconcer-
ten en singer-songwriter-concerten in de wintermaanden op 
www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden - ongelooflijk wat er kan!

CAFÉQUIZ START  WEER 
in café De Zevende Hemel

Donderdag 29 september 
starten we weer met de Zeven-
de Hemel caféquiz. Elke laatste 
donderdag van de maanden 
september, oktober, november, 
december, januari, maart, april en mei wordt deze gezellige quiz 
georganiseerd (inmiddels het 6e seizoen). De quiz heeft 8 rondes 
van 10 vragen, waarvan 6 algemene, 1 foto- en 1 muziekronde. 
Je kunt de caféquiz alleen meespelen in teams van maximaal 4 
personen. Het inschrijfgeld is  € 1,50 per persoon (het inschrijf-
geld is tevens prijzengeld). De vragen gaan over sport, muziek, 
algemeen, dieren, geschiedenis, geografie, fotovragen en nog veel 
meer. De quiz begint om 20.30 uur en je weet, meedoen is be-
langrijker dan winnen!

TRAAIS  SMARTLAPPENKOOR

Na een paar flinke repetities ter voorbereiding op De Tranen 
van Van Cooth kunnen we zeggen:  “We zijn er weer!”.
Wat is 1,5 meter ver, als je graag met 60 personen wilt zingen 
in één ruimte!!! We staan toch weer klaar voor de volgende 
uitdaging: Het Tranentrekkersbal in café De Harmonie, onze 
eigen repetitieruimte.

De winnaars van vorig jaar: Rudolf, Leon en Wim
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Zoals u misschien nog wel weet, altijd op de laatste zondag in 
oktober, dit jaar op 30 oktober dus.

Wel jammer is dat we door de paar jaren verplich-
te pauze afscheid hebben moeten nemen van een 
aantal mooie stemmen, hetzij door ziekte, hoge 
leeftijd of door overlijden. 
Er is met name een flinke bres geslagen in onze 
herensectie dus, mocht u graag meezingen in een 
gezellig koor, kom dan gerust vrijblijvend eens luis-
teren of meezingen op maandagavond van 20.00-
22.00 uur in het repetitielokaal van café De Har-
monie. U bent van harte welkom.

We laten snel weer van ons horen.
Bestuur Traais-smartlappenkoor

POPKOOR  SWITCH  TREEDT OP TIJDENS 
KAM BREDA!

Na de schoolvakanties zijn de 
repetities weer van start ge-
gaan en zijn de leden weer en-
thousiast begonnen.  Er moet 
gelijk hard gewerkt worden 

vanwege de voorbereidingen voor het optreden tijdens de KAM 
(Kulturele Amateur Manifestatie) in het Chassé Theater in Bre-
da. We staan geprogrammeerd op zaterdag 24 september 
om 20.05 uur in de grote zaal (Jupilerzaal). 
De KAM is een 2-daags evenement en normaliter een Bredase 
aangelegenheid, maar door corona is een aantal Bredase gezel-
schappen nog niet klaar om op te treden of ze zijn opgehe-
ven. Hierdoor kreeg Popkoor Switch de vraag om mee te doen. 
Dat aanbod werd met beide handen aangegrepen en we zijn 
inmiddels zo goed als klaar om weer van ons te laten horen.  
Samen met onze live band en onder leiding van dirigent Niels 
Loose gaan we een mooi optreden verzorgen. 

De toegang tot de KAM is gratis, dus kom vooral naar ons kij-
ken en luisteren. Op de website van de KAM staat alle actuele 
informatie en ook het programma voor het weekend van 24 en 
25 september: https://kam-breda.nl. 

WERELDNIEUWS, FOTO’S EN UNIEKE 
SCHILDERIJEN
Gummaruskerk  Wereldnieuws
Nadat we eerder in het voorjaar, na enkele stil-
le jaren, samen met heemkundekring De Vlas-
selt weer een succesvolle Dorspsquiz hebben 
georganiseerd, was de Gummaruskerk (Igle-
sia San Gummarus) prominent in beeld tijdens 
de derde etappe van de  Vuelta en dus even “we-
reldnieuws”. Dat was genieten en enige trots 
was er wel, zult u begrijpen. Wereldnieuws als 

mooi aanknopingspunt bij het wereldkundig maken van ons na-
jaarsprogramma 2022. 
Najaarsprogramma 2022 SBGW
In de plaatselijke huis-aan-huis bladen gaan we u de komende 
tijd verder bijpraten over onze activiteiten maar het gaat in 
ieder geval om de fototentoonstelling van fotogroep Per-
spectief op zaterdag 1 en zondag 2 oktober (Wagenberg-
se Kermis). Al jaren lang een aanrader en publiekstrekker. De 
openingstijden voor het publiek zijn als volgt: op zaterdag tussen 
12.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 11.00 en 17.00 uur.

Daarnaast en met dank aan de 
fam. Litjens zijn we in het bezit ge-
komen van een behoorlijk aantal 
unieke schilderijen uit de nalaten-
schap van  Wagenbergs voormalig 
huisarts Dr.  Theo Litjens. Schil-
derijen (en een enkele litho) met 
voorstellingen van uiteenlopende 

aard en allemaal gesigneerd. Geen Vincent weliswaar, maar wel 
uw kans om een echte Theo in huis 
te halen voor een schappelijke prijs. 
Een schilderij met een (extra) verhaal 
achter het kunstwerk dat is toch al-
tijd geweldig nietwaar? Genoemde 
unieke schilderijen zijn te zien en te 
koop tijdens bovengenoemde foto-
tentoonstelling.
Meer dan vermeldenswaardig en vers 
van de pers: we gaan de draad van 
onze traditionele jaarlijkse december 
evenementen weer oppakken en wel met Wagenberg Ser-
veert 2022 (ons inmiddels eveneens traditioneel muzikaal om-
lijste diner) op zaterdag 10 december.
Verder zijn we nog bezig met de organisatie van een bijzonder 
Kerstconcert waarvan we nu nog geen details kunnen vrijgeven. 
Kortom:  voor eenieder wat wils. 
Rabo ClubSupport 2022
We hoeven u niet uit te leggen dat ook het organiseren van 
evenementen onkosten met zich meebrengt. We houden ons 
dan ook van harte aanbevolen voor uw steun en stem tijdens 
de Rabo ClubSupportactie 2022 die nu nog loopt en waar u als 
lid van de Rabobank uw stem kunt uitbrengen op SBGW tot en 
met 25 september.
We zien u graag bij een van onze evenementen, tot gauw!
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg. 

46ste THEECONCERTEN - SERIE 2022/2023

Het jubileumjaar, dat we uiteindelijk toch 
met groot succes hebben kunnen vieren, 
krijgt een vervolg. 
We hebben er na zoveel jaren nog steeds 
veel zin in om theeconcerten te organise-
ren, waarbij musici en publiek van de con-
certen genieten. 

Voorlopig gaan we ervan uit dat alles dit seizoen gewoon vol-
gens plan door kan gaan.
Deze serie hebben we zowel een Amateurconcert als 5 
Theeconcerten gepland.
Voor deze concerten hebben we weer een mooi programma 
samen kunnen stellen.
Zet de data maar in je agenda:
9 okt. 2022 Amateurconcert 
20 nov. 2022  Trio Jakob:  Manuel De Almeida-Ferrer, 
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viool;  Carla Peña Romero, cello;  Imanol Casán, piano.
11 dec. 2022  Arwen Ensemble: Mariska van der 
Vaart,  fluit;  Karin Vrieling,  klarinet;  Simone Colicchia, accordeon
15 jan. 2023   Vocaal Ensemble 8tet
5 feb. 2023  Ensemble Più Corde:  Emma Williams,
viool;  Ania Katynska, cello; Liene Madern, pianoforte. 
Programma: De klanken uit de Schotse Hooglanden
19 mrt. 2023  Leander Schoormans, orgel met????
De animo voor muziek in concertvorm is groter dan ooit 
We hebben voordat het programma bekend was al veel abonne-
menten verkocht. Dat zegt genoeg.
Kijk je net als wij ook uit naar onze 
concerten in het Witte Kerkje? Dan 
is nu het moment om een abonne-
ment te bestellen. Hieronder staan 
de gegevens.
Toegangsprijzen  
Abonnementen:  5 x € 10,- = € 
50,- voor de 5 theeconcerten Los-
se plaatsen:  € 12,- 
Amateurconcert: gratis toe-
gang, donatie bij de uitgang of met 
QR-code is zeer welkom.
Informatie
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.
nl Telefoon: 076 5391177 (Agaath) 076 
5934434 (Babs) Website theeconcer-
ten: https://concertenwittekerkje.com  Info 
m.b.t.  Witte Kerkje:   www.wittekerkjeter
heijden.nl. 
Bestellen abonnementen en reserveren losse plaatsen
Liefst per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl Tele-
foon: 076 5391177 (Agaath), 076 5934434 (Babs) 
Reserveren kan nu ook al voor alle concerten. 
Bankrekeningnummer: IBAN NL92 RABO 0305 7899 29  
t.n.v. Stg.  Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden! Na betaling 
is de reservering van een abonnement of losse plaats 
geldig.
Als er weer beperkingen in het aantal bezoekers zouden komen, 
hebben de mensen met abonnement voorrang, en worden de 
gereserveerde losse plaatsen terugbetaald.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Klusbus gemeente komt langs om energiekosten te 
verlagen  
De gemeente Drimmelen stuurt 
een klusbus de wijken in om in-
woners te helpen hun energie-
kosten te verlagen. Het klusteam 
van de organisatie Klimaatroute 
gaat met radiatorfolie, tochtstrips, 
LED-lampen, slimme thermos-
taatknoppen en met veel energietips wijken in waar slecht 
geïsoleerde huizen staan. Door het hoge energieverbruik in 
combinatie met de stijgende prijzen is de energierekening hier 
soms nauwelijks meer te betalen. Inwoners die hiervoor in aan-
merking komen ontvangen in de komende weken een brief van 
de gemeente. De medewerkers van Klimaatroute installeren de 
producten ter plaatse. Deelname is gratis. Bekijk het volledige 
bericht op www.drimmelen.nl/nieuwsoverzicht.  

GEMEENTE

Trio Jacob
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Extra energietoeslag aanvragen
Sinds 1 mei 2022 kunnen huishoudens in de gemeente Drim-
melen met een inkomen tot 120% van het minimum (en die 
aan de andere voorwaarden voldoen) een aanvraag doen voor 
een extra energietoeslag, als tegemoetkoming voor de gestegen 
energieprijzen. Dit bedrag was € 800,- en is onlangs opgehoogd 
naar € 1300,-. 

U heeft recht op de energietoeslag als u 
een laag inkomen hebt (uit uitkering of 
werk), tot 120% van het minimum*:
Het gaat nu om een totaal inkomen van 
maximaal: 

• Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerech-
tigde leeftijd: 
- Alleenstaand  of alleenstaande ouder € 1.257,- netto per 
maand (exclusief vakantiegeld) 
- Samenwonend € 1.795,- netto per maand (excl. vakantiegeld) 
• Voor pensioengerechtigde inwoners: 
- Alleenstaand € 1.398,- netto per maand (excl. vakantiegeld) 
- Samenwonend € 1.893,- netto per maand (excl. vakantiegeld)
* Sinds 1 juli 2022 is de bijstandsnorm iets verhoogd. Dit betekent 
dat voor de aanvragen ná 1 juli 2022 de inkomensgrenzen (netto per 
maand exclusief vakantietoeslag) om in aanmerking te kunnen ko-
men voor de energietoeslag iets hoger zijn vastgesteld dan voorheen.
Inwoners die zelf niet hun energiekosten hoeven te betalen, zo-
als bewoners van een instelling of anderen die 
geen eigen contract met een energieleverancier 
hebben, komen niet in aanmerking voor deze 
toeslag. Ook jongeren onder de 21 jaar en in-
woners onder de 27 jaar die studiefinanciering 
krijgen, zijn hiervan uitgezonderd. 
Ga voor meer informatie en aanvragen naar  drimmelen.nl/ener
gietoeslag-aanvragen. Na de aanvraag controleert de gemeente 
uw inkomen. Voor de energietoeslag geldt geen vermogenstoets.
BEKENDMAKINGEN
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 48: Uitbreiden woning.
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide proce-
dure
Terheijden,  Witteweg 3:  Wijzigen van melkrundvee- en scha-
penhouderij middels salderen.

ONLINE  VERLENGEN  VAN RIJBEWIJZEN
Makkelijk en snel regelen met DigiD in de gemeente

In de gemeente Drimmelen kan de verlenging van het rijbewijs 
of een categorie-uitbreiding online aangevraagd worden. Dit 
loopt via erkende fotografen en de website van de RDW met 
de DigiD-app. Na de aanvraag kan het rijbewijs al na twee werk-
dagen worden opgehaald op het gemeentehuis in Made.
Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een 
erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine ver-
stuurt de foto digitaal naar de RDW. Daarna kan de aanvrager 
via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen en met de DigiD-app (op 
smartphone of tablet met ID-check) makkelijk en snel de aan-
vraag doen. Het rijbewijs ligt dan na twee werkdagen klaar op 
het gemeentehuis. Inwoners die hiervan gebruik maken hoeven 
dus voortaan nog maar één keer naar het gemeentehuis, enkel 
voor het ophalen en dat kan zonder afspraak. 
Erkende fotograaf 
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen is een pasfoto no-
dig die is gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf of 
fotocabine. In de gemeente Drimmelen zijn momenteel twee 

erkende fotografen hierbij aangesloten, maar de foto kan ook 
gemaakt worden bij een aangesloten fotograaf buiten de ge-
meente. Dit kan bijvoorbeeld makkelijk zijn als de aanvrager 
buiten de gemeente werkt en daar in de buurt ook een foto 
kan laten maken. De aanvraag verloopt dan op dezelfde manier. 
Een overzicht van erkende fotografen 
en fotocabines is te vinden op de loca-
tiewijzer op www.rdw.nl/locatiewijzer.
Enkel voor het verlengen of uit-
breiden van het rijbewijs
Online aanvragen is alleen mogelijk 
in het geval van verlengen van het rij-
bewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het 
eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het 
gemeentehuis. 
Toch liever naar het gemeentehuis?
Voor mensen die de aanvraag voor het verlengen van hun rijbe-
wijs toch liever via de balie in het gemeentehuis blijven doen, is 
die mogelijkheid er uiteraard ook nog steeds. Daarvoor kan dan 
gewoon een afspraak gemaakt worden bij de gemeente en die 
werkwijze blijft hetzelfde als voorheen. 
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een rijbewijs 
in de gemeente Drimmelen ook op drimmelen.nl/rijbewijs-0.

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 24 september:  GEEN viering in H. Antonius Abt.
Zondag 25 september 10.00 uur:  Oecumenische viering 
in het Witte Kerkje + extra collecte t.b.v. PAX.  Voorgangers: ds. 
M. Gilhuis en pastoraal werker G. v.d. Korput. Koor: Anthony 
Singers  Terheijden.
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: 
dhr. J. Horbach.
Mededelingen
- Iedere zaterdag t/m 24 september zomeropenstelling in zaal 
“de Abt” en in de H. Antonius Abtkerk van 13.00 uur tot 16.30 
uur.
- Het hartje van de doop van uw kind mag u nog op komen ha-
len op het parochiekantoor van de kerk waar uw kind gedoopt 
is. Dus in Terheijden op vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 
uur. 
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer  076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

KERKEN
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PRACHTIG POPPENTHEATER  VOOR 
KINDEREN VAN 4 t/m 8 JAAR 
tijdens de Kinderboekenweek ‘Gi-Ga-Groen’

Zondag 9 oktober van 14.00 tot 14.50 uur komt Theater 
Spelenderhand naar Theek 5 Made met de poppentheatervoor-
stelling De SlurkSlokOp Machine.
Deze prachtige voorstelling is voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun 
(groot)ouders of begeleiders. Het 
verhaal vertelt over Max die iedere 
dag te vinden is in het bos. Hij houdt 
van de bomen, de dieren en alle an-
dere wezens die er leven. Op een dag 
wordt er aan de rand van het bos een 
fabriek geopend door Berend Bulder-
baas. Hij gaat spuitbussen produceren 
met frisse boslucht. Iedereen is blij 
met deze nieuwe fabriek die geopend 
wordt. Wanneer er in het bos bomen 
dood gaan, gaat Max op onderzoek uit. Hij komt er achter dat 
Berend Bulderbaas de bomen leeg zuigt met de SlurkSlokOp 
Machine om zijn spuitbussen te kunnen vullen met frisse bos-
lucht. Gaat het Max lukken om Berend Bulderbaas te stoppen? 

De poppentheatervoorstelling 
‘De SlurkSlokOp Machine’ is 
speciaal geproduceerd voor 
de Kinderboekenweek ‘Gi-Ga-
Groen’. Het avontuur dat Max 
beleeft, sluit aan bij de manier 
waarop kinderen de natuur be-
leven. Ze worden meegenomen 
in een verhaal over rechtvaar-
digheid, zorgen voor de natuur 
en tegenstand bieden tegen ie-
mand die groter is.

Aanmelden voor deze Kinderboekenweekactiviteit is verplicht 
en kost € 2,50. Meer informatie of aanmelden via www.theek5.
nl/activiteiten
of in de bibliotheek.
Kom langs en geniet samen van mooie momenten bij  Theek 5! 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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HERSTART BIJEENKOMSTEN 
GESPREKSGROEP 55+ MADE E.O. 
bij  Theek 5 Made

Wij zoeken nieuwe leden! Mensen die hun blik willen verruimen, 
samen nieuwe dingen ontdekken en kennis uitwisselen. Sluit jij 
aan bij onze Gespreksgroep?
Na een korte zomerstop zijn opnieuw de 
bijeenkomsten van De Gespreksgroep bij 
Theek 5 Made herstart. De Gespreksgroep 
55+ Made e.o. is een groep mensen die maan-
delijks bij elkaar komt om op de hoogte te 
blijven van maatschappelijke ontwikkelingen 
en interessante onderwerpen met elkaar te 
delen. Incidenteel is er een excursie naar een bedrijf, museum 
o.i.d. in de omgeving. 
Wat we doen 
Deelnemers van de Gespreksgroep verdiepen zich in zelfge-
kozen thema’s en onderwerpen. Zij doen kennis en inzichten 
op en wisselen onderling gedachten, ideeën en ervaringen 
uit. Zo ontdekken zij nieuwe dingen en andere invalshoeken.  

De Gespreksgroep houdt mensen be-
trokken bij elkaar, de samenleving en 
de actualiteit. Zo blijven deelnemers 
geestelijk in beweging en kunnen zij 
zich persoonlijk verder ontwikkelen. 
Daarbij is dit een zinvolle en actieve 
manier die op natuurlijke wijze een 
sociaal netwerk brengt en zelfs een-
zaamheid in de toekomst kan voorko-
men. 
Waar & wanneer 
Je vindt de Gespreksgroep eens per 
maand bij Theek 5 Made. 
Iedereen van 55+ uit Made en omge-

ving is welkom in de Gespreksgroep. 
Wil jij aansluiten bij of meer weten over de Gespreksgroep en 
onze bijeenkomsten? Kijk op www.theek5.nl/gespreksgroep-ma
de of stuur een berichtje aan w.vandijk@theek5.nl.
Natuurlijk kun je ook langskomen bij Bibliotheek Theek 5 in 
de gemeente Drimmelen. Vraag dan naar de Gespreksgroep bij 
onze medewerkers. 
Kijk op www.theek5.nl voor onze actuele openingstijden of 
kom langs bij Theek 5!

PETTICOAT

Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober presen-
teert het Mini Maxi  Theater de musical Petticoat.
Ga met de Maxi’s terug naar de vooravond van 
de roerige jaren ’60. Het Groningse plattelands-
meisje Patricia Jagersma (die zichzelf Pattie Hunt 
noemt) heeft grote dromen om de Nederlandse 
Doris Day te worden, ondanks dat haar naaste 

omgeving dat niet ziet zitten. Samen met de gevarieerde en 
veelal aanstekelijke liedjes van Henny Vrienten is Petticoat een 
tijdloze en muzikale belevenis!
Petticoat is een musical vol humor en ontroering die zich af-
speelt aan het eind van de overzichtelijke jaren ’50 van de vorige 
eeuw. In het verhaal ervaart u de grote verschillen tussen pro-
vincie en de grote stad en het eeuwige dilemma van kinderen 
om zich van thuis los te kunnen maken en alles anders te willen 
doen dan hun ouders.
Pattie springt in ieder geval in het diepe en vertrekt vanuit Win-

schoten naar het ‘grote’ Amsterdam om zangeres te worden. 
Daar blijkt alles anders dan ze het zich had voorgesteld. Zij 
moet met vallen en opstaan ontdekken hoe de showbizz werkt 
en hoe ze de ‘Tegenwind’ moet trotseren. Of Pattie uiteindelijk 
haar droom weet te verwezenlijken door te blijven luisteren 
naar haar eigen hart, wordt tijdens de voorstelling snel duide-
lijk…
Info
Speeldata:  zaterdag 8 oktober om 14.30 en 19.30 uur;  zondag 
9 oktober om 14.30 uur.
Waar:  De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made
Voor het bestellen van kaarten en meer info,  kijk op www.mini
maxitheater.nl.

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl.

Deze mooie foto’s van De Eendenkooi zijn gemaakt 
door Brigitte van Gorp



KERMIS IN TERHEIJDEN

Dank je wel 
Gerard van Vugt 


