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JUF DORIEN MET PENSIOEN

Na 44 jaren met hart en ziel in het 
onderwijs gewerkt te hebben, gaat juf 
Dorien van basisschool Zonzeel met 
pensioen!
In 1978 begon juf Dorien op de Maria 
Montessori-kleuterschool in Breda. 

Na twee jaar vertrok ze naar de toenmalige Kleuterhof in de 
Norbartstraat in Terheijden, om vervolgens in 1986 te verkassen 
naar Zonzeel in de Mr. Aalbersestraat.

In al die jaren heeft juf Dorien heel wat kinderen voorbij zien 
komen. Op een gegeven moment zaten er zelfs kinderen van 
kinderen bij haar in de klas. En ineens stonden deze moeders als 
oma’s aan de poort. Hoe leuk is het om dezelfde juf te hebben 
als je papa of mama ook hebben gehad! Dorien kende altijd alle 
kinderen van toen nog goed en vaak wist ze zelfs nog wanneer 
ze jarig waren.
In al die jaren voor de klas heeft ze ook veel onderwijsveran-
deringen en -vernieuwingen meegemaakt. De één net wat beter 
en leuker dan de andere. De kinderen zijn voor Dorien echter 
altijd hetzelfde gebleven. Voor haar is het belangrijkste altijd ge-
weest dat de leerlingen met plezier naar school gaan. Het leren 
komt daarna meestal vanzelf. 

Vrijdag 23 september stond in het teken van haar afscheid. Om 
10.00 uur werd ze opgehaald door juf Lisette en samen fietsten 
ze naar het pontje waar Dorien 20 jaar lang gebruik van heeft 
gemaakt. De schippers zaten in 
het ‘complot’ en met een feeste-
lijk versierde pont werd ze in de 
Haagse Beemden opgehaald. De 
grootste verrassing stond haar 
in de haven te wachten. Alle kin-
deren van school stonden daar 
met vlaggetjes en spandoeken en 

TERUGBLIK
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haalden haar met luid gejuich binnen.
Op school hadden alle klassen iets voorbereid rondom een 
prentenboek: een toneelstukje, een liedje, tekeningen en een 
quiz. Namens alle kinderen die bij haar in de klas hadden ge-

zeten, ontving ze een boek 
vol herinneringen. Om 12.30 
stonden veel ouders met 
hun kinderen in de rij om 
juf Dorien nog één maal de 
hand te schudden. Na een 
heerlijke lunch met collega’s 
werd de dag afgesloten met 

een gezellig samenzijn met oud-collega’s, waarbij mooie herin-
neringen werden opgehaald.
Juf Dorien kreeg hiermee het afscheid dat ze verdiend heeft. 
Team basisschool Zonzeel                   (Foto’s: Gerard van Vugt)

KONINGSCHIETEN

Zoals beloofd zou ik u op de hoogte hou-
den van het Koningschieten dat bij ons plaats 
vond op 13 september. 
Om 06.00 uur vertrok de wekploeg op weg 
naar Wagenberg om koning Koos Thijssen 
en tegelijkertijd hoofdman Piet van Geffen 
te wekken. Toen het licht in de woning van 
de koning aanging, werd de wekploeg getrak-

teerd op koffie met worstenbrood. Nadat dit allemaal verorberd 
was, ging de ploeg naar onze koningin Greet Dijkers. Het was 
of ze het met elkaar hadden afgesproken, want ook daar stond 
de koffie en het worstenbrood al te wachten op de wekploeg.
Om 08.30 uur werd er met het gehele gilde vertrokken voor 
een stevige wandeling naar de koning, alwaar de koningin ook 
was gearriveerd. Koffie en worstenbrood werden gretig afge-
nomen en een enkeling waagde zich al aan wat gerstenat. De 
volgorde van het schieten werd bepaald met de speelkaarten 
zoals ik u dat heb uitgelegd. Nadat we van de gastvrijheid had-
den genoten van de koning en koningin trokken we weer rich-
ting Terheijden. Hierbij lieten we voor één keer de gildekamer 
links liggen en trokken nog even het dorp in. Er was immers tijd 
genoeg. Zo rond de klok van elven kwam het gilde aan bij de 
gildekamer alwaar de genodigden en gasten ons al op stonden 
te wachten. Tijd voor de ereschoten. Zowel de burgemeester 
als de pastoor wisten de houten vogel goed te raken. Zo ook 
de koning en koningin. Zij werden van hun eretekens ontdaan 
en het gilde had redenen om te gaan schieten voor een nieuwe 
koning en koningin.
De sfeer was gezellig en alle schutters waren vol inzet bezig 

om de vogel naar beneden 
te schieten. Na 124 schoten 
stond Bas van den Belt on-
der de boom en wist met 
zijn schot om 12.45 uur de 
titel van koning te behalen. 
Bij de dames was het een 
moeilijkere vogel. Hij ver-
stopte zich telkens achter 
de bout waaraan hij beves-
tigd zat, maar om 13.58 uur 
wist Jolien Both het pleit in 
haar voordeel te beslech-
ten. Om 13.58 had ons gilde 
een koning en koningin.
De sfeer zat er nog steeds 
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goed in en in het gilde was men blij met de koning en koningin. 
Dat werd nog goed gevierd, waarna de dag langzaam op een 
einde liep. 
Namens het kloveniersgilde St. Antonius Abt,
Michel Brocks

OPSCHOONDAG 
‘De Visserhoek’

Zaterdag 17 september 2022 was het de Landelijke Opschoon-
dag en dat was voor buurtvereniging De Visserhoek in Wagen-
berg een mooie aanleiding om de armen weer eens ver uit de 
mouwen te steken.

Onder de bezie-
lende leiding van 
Annemarie heb-
ben we met 10 
buurtgenoten Wa-
genberg weer een 
stukje schoner ge-
maakt. 
In de dorpskern 
vonden we eigen-
lijk alleen maar 

klein spul. Peuken, snoeppapiertjes en een enkel blikje. Net 
buiten Wagenberg werd het serieuzer met de N285 als treurig 
dieptepunt.
Na afloop hebben we onder het genot van een kopje koffie 
met lekkers (dank Annemarie) ons verheugd over de netheid 
van ons dorp en haar bewoners, maar ons ook verbaasd over 
de achteloosheid waarmee het buitengebied wordt bezoedeld. 
De opruimers zijn in 
ieder geval van plan 
om ons mooie dorp 
vaker op te schonen 
en bijgaande foto 
toont dat de “op-
brengst” laat zien dat 
dit hard nodig is. 

KUNST DOOR EN  VOOR DRIMMELEN

Het was eind augustus dat ik een verzoek ontving van Conny Mil-
tenburg, secretaris van ‘Kunstweekend Gemeente Drimmelen’, 
om een verslag te schrijven over het gelijknamige evenement. 
Het verraste mij en ik was in eerste instantie wat terughoudend. 
Normaal mag ik interviews schrijven voor Rondom de Toren, 
onder de titel ‘Ziel van de Zaak’. Het plezier zit hem er daar 



5Rondom de Toren 2022

in dat ik bij ondernemers op bezoek mag 
gaan om hen het hemd van het lijf te vra-
gen. Of eigenlijk enkele centimeters hoger 
op het lijf, namelijk bij het derde ventrikel, 
vlak boven de plek waar de oogzenuwen el-
kaar kruisen. Tenminste, volgens Leonardo 
da Vinci. Deze alleskunner, bij velen bekend 

van ’s mans Mona Lisa, vond als kunstenaar het oog namelijk 
het belangrijkste zintuig. En zo kom ik toch bij u voor de kunst. 
Ik begaf mij op zaterdag de 24e september naar de Amerhal in 
Made. Eerlijk gezegd voelde ik wat terughoudendheid. Normaal 
verschijn ik met een lijst aan vragen, nu met lege vellen verhuld 
in een schrijfmap. Kunstenaars starten liefst zo blanco of puur 
mogelijk, maar bij mij leidt dit tot twijfel. Eerlijk gezegd heb ik 
de hal ook nog niet eerder bezocht. Het evenement bestaat 
toch al zo’n 8 jaren en heeft zoals zoveel een gedwongen pau-
ze gehad door de pandemie. Bovendien heb ik deze keer geen 
gesprekspartner, wil ik de aanwezige kunstenaars niet storen. 
Dan laat ik hen via hun kunst spreken. En als het dan stil blijft… 
Via de warme hal en de gezellig ogende horecazaak kom ik in 
de sporthal terecht. Direct bij binnenkomst word ik stil. Er is 
een tafel geplaatst met een kaars en foto ter ere van en nage-
dachtenis aan Marijke Schelleman, die als beeldend kunstenaar 
zo betrokken was bij het Kunstweekend maar deze editie helaas 
niet meer persoonlijk kan meemaken. Zij had de wens dat het 
via een stichting een verdere toekomst kreeg en nu, bijna 1 jaar 
na haar overlijden, sta ik op de drempel om te gaan bewonderen 
wat dit voor een succes is geworden. 

In deze ene hal is ruimte voor de 37 kunstenaars, uiteenlopend 
van schilderijen, beelden, sieraden, foto’s, kleding, zelfs bonsai 
bomen. Ik ben blij met de folder die mij bij binnenkomst vrien-
delijk wordt aangeboden en begin in de linkerhoek, zoals ik in 
kerkgebouwen na binnenkomst ook altijd eerst linksaf sla. 
Ik loop langs mooie sculpturen, opgesteld op pilaren zodat je 
ze op ooghoogte kunt bekijken. Het overige is veelal op hori-
zontale vlakken tentoongesteld, als een tijdelijke museumwand. 
Van alles vormt hier de bron of het origineel van de kunst: Het 
dagelijks leven, kinderen en ouderdom, maar vooral natuur en 
fantasie. Al wandelend kun je zo verschillende gevoelens erva-
ren: Van vrolijk tot ingetogen en melancholisch of het doet je 
zelfs schrikken, zoals bij een realistische haaienkop. 
Richting de uitgang spreek ik Conny Miltenburg persoonlijk. Het 
doet mij goed als ik verneem dat deze eerste dag, ondanks het 
regenachtige weer, al kan worden gesproken van een goede op-
komst. Tijdens mijn verkenning had ik gezien dat er ook een 
hoge tribune is en ik durf te vragen of ik daar even op mag om 
de expositie te overzien.  Als een soort vogelperspectief, en dat 
mag zeker.
En dat werd een blij vogeltje, kan ik u vertellen. Ik overzag het ge-
heel met vele kleuren, de verschillende soorten kunst, enthousi-
ast vertellende kunstenaars. En ik realiseerde mij hoe deze idee-

en en creaties ooit zijn ontstaan in de hoofden en ateliers bin-
nen onze gemeente. Misschien zelfs enkele meters van uw huis.  
Het bruisend ondernemersleven probeer ik u maandelijks on-
der de aandacht te brengen in mijn eerder genoemde inter-
views.  Via deze weg hoop ik ook op de kunst wat meer licht te 
hebben laten schijnen. Voor meer informatie wil ik u de pagina 
op Facebook tippen. Daar kan informatie worden gevonden, 
beelden en het laatste nieuws.

POPKOOR SWITCH:  TROTS OP 
OPTREDEN  TIJDENS KAM IN CHASSÉ 

Wat was het leuk op zater-
dag 24 september! Met ons 
koor mochten we dit jaar 
voor de eerste keer mee-
doen met de Kulturele Ama-

teur Manifestatie, de KAM, in het Chassé Theater in Breda. 
Om 20.00 uur stonden we in onze outfit met vrolijke kleuren 
op het grote podium van de Jupilerzaal. Hoe bijzonder is dat?! 
De KAM is een 2-daags evenement en normaliter een Bre-
dase aangelegenheid, maar door corona is een aantal Bre-
dase gezelschappen nog niet klaar om op te treden of opge-
heven. Hierdoor kreeg Popkoor Switch de vraag om mee 
te doen. Dit aanbod werd met beide handen aangegrepen.  
Onder leiding van dirigent Niels Loose hebben we de afgelopen 
tijd veel geoefend tijdens de repetities om tijdens de KAM te 
kunnen floreren. En dat heeft zeker z’n vruchten afgeworpen. 
Zaterdagavond mochten we ons bij de artiesteningang melden 
om gezamenlijk in te zingen en tegen 20.00 uur liepen we door 
de coulissen naar het grote podium van de Jupilerzaal. Stipt om 
acht uur stapten we met ruim 20 leden het podium op om sa-
men met de 4-koppige live band in een half uur een mooi optre-
den neer te zetten.
Met veel enthousiasme en soms ingetogenheid hebben we 
nummers ten gehore gebracht als Always remember us this 
way (Lady Gaga), Roller Coaster (Danny Vera), Liefs uit Londen 
(BLØF) en This is what it feels like (Armin van Buuren). En de 
afsluiter Iedereen is van de wereld van The Scene maakte het 
optreden compleet. 
De live-band, bestaande uit Wim Verbiest (drum), Arthur Bare-
mans (gitaar), Ruud van Beest (bas) en dirigent Niels Loose (pi-
ano/keyboard), maakt er altijd een compleet feest van. Het geeft 
echt veel cachet en energie om met een live-band op te treden.  

Doordat de vaste pianiste een tijdje geleden vanwege omstan-
digheden is gestopt neemt Niels haar plek tijdelijk over.  We 
hopen snel een vervang(st)er te vinden zodat Niels ons weer 
tijdens de optredens kan dirigeren. We zijn dus nog altijd drin-
gend op zoek naar een pianist(e); heb je interesse, neem dan 
contact met ons op!
We kijken met veel trots terug op een mooi en geslaagd optre-
den en een geweldig leuke ervaring op het prachtige podium 
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van het Chassé.
Heb jij ook zin om lekker te zingen,  kom dan eens ‘proeven’ op 
woensdagavond (19.45-20.00 uur) in Plexat in Wagenberg. 
Je bent van harte welkom!   Op onze website https://popkoor
switchterheijden.com staat het mailadres om je aan te melden.
We bedanken de organisatie van de KAM dat we mochten mee-
doen en wie weet kan dat in de toekomst nog best wel eens 
een keer…? 

TEAM BOL.COM  WINT CAFEQUIZ 
SEPTEMBER
Café De Zevende Hemel

De spanning was donderdagavond 
29 september weer te snijden in 
café De Zevende Hemel tijdens 
de eerste caféquiz van het seizoen 
2022-2023. De 9 deelnemende 
teams streden tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te sco-
ren, en riepen af en toe een verkeerd antwoord om de tegen-
stander op het verkeerde been te zetten. Wie is nu ook alweer 
de nieuwe premier van Engeland en wie zong toch dat lied Ver-
onica (was dat nu Boudewijn de Groot of Cornelis Vreeswijk)? 
Uiteindelijk won team BOL.COM de eerste quizavond. 

De punten werden als volgt verdeeld: 1) team BOL.COM 57 
punten, 2) team TEAM T. 56 punten, 3) team VOC 54 punten, 
4) team LAYLA 51 punten, 5) team THE BUITENLANDERS 50 
punten, 6) team de HANDBAL 49 punten, 7) team de SLAPPE 
TRAPPERS 44 punten, 8) team DIOK 41 punten en op de 9e 
plaats eindigde het debuterende team GEBOGEN RUG met 29 
punten (en ging met de aanmoedigingsprijs naar huis). 
Kortom, een avond ambiance van de bovenste plank. De vol-
gende caféquiz is donderdag 27 oktober!!! En je weet het: 
winnen is leuk maar meedoen nog leuker.  Hopelijk tot de vol-
gende quiz. 
Van onze correspondent ter plaatse

STREEKBIEREN  VROEGER EN NU

Enkele eeuwen geleden werd in onze dorpen al kleinschalig bier 
gebrouwen. Elk dorp kende enkele huisbrouwerijtjes, waarin 
voor eigen gebruik, of eigen café,  bier werd gemaakt. In het 
Vlasselt-boekje over het Blokhuis-Slotje van Fer van Vuuren, dat 
nu in de maak is, wordt een beeld gegeven van het leven in die 
tijd en daarbij hoorde ook het bier als een verantwoorde drank.
In het begin van de 17e eeuw, in 1618, werd in Terheijden op 6 
locaties een “huisbrouwer” geregistreerd. Op Wagenberg was 
dat ook op 6 plaatsen en nog 5 op De Noord. Men had 1 of 1½ 
ton met bier, zoals daarbij werd vermeld. Geregeld werd daar 
een “peiling” gedaan naar de voorraad, waarover dan gemeente-

EN  TOEN GEBEURDE....
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lijke belasting werd geheven.
Vanaf midden 17e eeuw, dat was aan het einde van de 80-jarige 
oorlog, begon het leven weer op te bloeien en in 1647 zijn er 
3 “brouwers”: 2 in Terheijden en 1 op Munnikenhof.  In 1690 
zijn er ook 3 op Wagenberg genoteerd, waaronder de eerste 
brouwer van De Zon.
Deze brouwerijen verkochten bier aan plaatselijke herbergen 
of hadden een eigen herberg. Hiervan is de volgende informatie 
gevonden:
- “brouwhuis” in 1634 tot 1751: Markstraat 47-49
- “brouwhuis” in 1714 en “brouwerey” in 1726: Hoofdstraat 
135-145
- “brouwhuis” in 1714 tot 1726: Hoofdstraat 147-151
- “brouwerij” in 1714: Raadhuisstraat 37-39
- “brouwerije” tot 1758: Raadhuisstraat 56-Schansstraat 1
- “brouwerij” in 1802 en 1828: Raadhuisstraat 53-57 met als 
naam De Swaen.
In 1824 en in 1850 werd een openbare verkoop in de krant be-
kendgemaakt van bierbrouwerij De Roskam, nu ter plaatse van 
Raadhuisstraat 4-4a. Dat vond plaats in de herberg van Schoor-
mans, zijnde het Hof van Holland aan het begin van de Polder-
straat. Na het overlijden van de weduwe Schoormans in 1865 
kwam die herberg te koop. In de advertentie was het volgende 
opgenomen:  “de localiteit is uitermate geschikt voor eene Bier-
brouwerij (in deze gemeente is geene Brouwerij)”. 
Aldus de krant van 23 maart 1865.
Maar op Wagenberg was toen wel een brouwerij. Weliswaar aan 
de overkant op Thijsseweg 2, maar behoorde bij de herberg op 
Brouwerijstraat 57. Eeuwenlang heeft bierbrouwerij De Zon be-
staan van 1680 tot 1928. Nu is daar café-restaurant De Ruif. De 
duwkar, waarmee het bier vroeger op bestelling bezorgd werd, 
is bewaard gebleven en staat nu in het Bredase Biermuseum.  

De laatste brouwer was Van de Reyt en diens familie had als 
bijnaam: “d’n brouwer”. En in 1953 is de straatnaam Brouwerij-
straat hier gekomen.
Momenteel zijn hier weer twee bierbrouwerijen, namelijk: 
Ramses in de Thijssenweg en de Dorpsbrouwerij in het Mun-
nikenhof. Dit zijn hedendaagse kleinschalige brouwerijen. 
Johan van der Made

DAG JOSIEN

Op 22 september namen wij afscheid van Josien van Bekho-
ven-Krijnen. Ze heeft meer dan 35 jaar als alt gezongen in ons 
Dameskoor.  Ook nadat ze gestopt was,  bleef ze geïnteresseerd 
in ons koor en was altijd aanwezig op onze uitjes.
Haar uitvaart werd heel druk bezocht en was heel mooi en 
precies zoals ze gewenst had.

Fijn dat onze koren hieraan een 
bijdrage konden leveren. 
Namens ons Dameskoor Ter-
heijden: nogmaals haar familie 
heel veel sterkte toegewenst 
om het verlies van een heel 
warme, lieve moeder en oma 
te verwerken.
Ook onze leden zullen het con-
tact met haar missen.
Moge zij rusten in vrede.
Nel  Wischmann, secretaris 
Dameskoor

20  JAAR DROOMWERELDEN IN 
TERHEIJDEN

Wat ooit begonnen is als een 
hobby, mondde op 8 septem-
ber 2002 uit in een inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel. 

De ‘geboorte’ van Droomwerelden was een feit.
Dit kindje van Marij van der Ham begon gewoon thuis in de 
huiskamer met de ontvangst van cursisten die, in de avonduren 
of in het weekend, bij Marij leerden hoe 
ze zelf Droomwerelden, prachtige elfen of 
draken konden maken. Alles was mogelijk, 
‘je fantasie is de grens’ is het motto van 
Marij.
Naarmate zij via beurzen en mond-tot-
mondreclame meer cursisten kreeg, werd 
het al snel duidelijk dat de woonkamer 
niet iedere keer ingeruimd en naderhand 
weer opgeruimd kon worden. 
De zolder werd verbouwd tot een hobbyruimte waar 6 tot 8 
personen samen aan hun creatie konden werken. De voorraad 
materialen werd deels in rekken in de garage geplaatst, en het 
onderhanden zijnde werk werd iedere keer wel weer ergens 
voorzichtig opgeborgen.
Ook de vraag naar kinderfeestjes nam hand over hand toe. Marij 
reed door heel Nederland, met een hele oude routeplanner die 
haar regelmatig de verkeerde weg op stuurde, naar kinderfeest-
jes.
Omdat er ook in Terheijden en omgeving veel kinderen de weg 
naar Droomwerelden vonden, kwam het idee om dan toch maar 
een ruimte ergens te huren zodat de vraag naar een knutselclub 
gefaciliteerd kon worden. 
Na wat rondvragen bleek er in 2010 op de oude Kinderboer-
derij in Terheijden een Sovak-ruimte te zijn die gehuurd kon 
worden via Kunstkring Drimmelen. Hier had Droomwerelden 
een droomlocatie:  ruimte om grotere groepen tegelijk te ont-

vangen, voldoende ruimte voor de 
groeiende voorraad, en voor de op-
slag van (half)gereed fantasiewerk. 
En dat alles in een sprookjesachtige 
oude boerderij, zelfs een oude keu-
ken hebben we er geplaatst. Gedu-
rende de jaren heeft Droomwerel-
den op o.a. de Fantasy Fair in Kas-
teel Haarzuilen gestaan, en op een 
jaarlijkse tentoonstelling in de oude 
watermolen in Meerseldreef.
Na enige jaren is er helaas door het 
Sovak gevraagd de ruimte te verla-

VAN  ALLES  WAT
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ten omdat men deze zelf weer wilde gaan gebruiken.
Na enig zoekwerk, en schrikken van de huurprijzen die men 
vroeg voor een paar schamele vierkante meters,  werd er een 

ruimte gevonden in het oude Handy-
man-pand aan de Bredaseweg.
Uiteindelijk werd alles met hulp van 
vrienden en familie op de heetste dag 
van het jaar verhuisd naar dit pand. 
De ruimte bestond uit 2 geschakelde 
ruimtes, samen zo’n kleine 100 vier-
kante meter.
Een ruimte werd ingericht als atelier, 
met een lange rij tafels en stoelen, 
waar men tot 30 personen tegelijk 
kwijt kon. De andere ruimte werd in-

gericht met oude kasten van Handyman en als voorraadruimte 
gebruikt.
In 2020 bleek er bij de oude fysiotherapie van meneer Slee 
aan de Bredaseweg een mooie ruimte beschikbaar te zijn op 
de begane grond, waardoor Marij weer een nieuwe verhuizing 
inplande. 
Hier heeft zij op de begane grond een mooie locatie met een 
aantal ramen waar een etalage van gemaakt werd. Inmiddels 
zijn er zo’n 35 kinderen die iedere week een of meerdere uur-
tjes komen knutselen in het atelier, worden er jaarlijks voor de 
kerstshow zo’n 350 droomwerelden geplaatst bij Avri Tuincen-
trum in Dongen, en zijn er enkele keren per week volwassenen 
die de mooiste creaties komen maken.
Ook staat Marij 1 x per jaar gedurende 3 dagen op de Eigen 
Huisbeurs in Utrecht, waar ze zorgt voor de kinderopvang zo-
dat de ouders rustig kunnen kijken naar wat op huis- en tuinge-
bied de vernieuwingen en mogelijkheden zijn.  

Alles bij elkaar heeft Marij dus al 
20 jaar als ondernemer een prach-
tig stempeltje kunnen drukken op 
de kinderen uit Terheijden, en uit 
vele andere gemeentes. Daarnaast 
staan er door het hele land prach-
tige creaties gemaakt en verkocht 
door Marij, maar ook de door de 
cursisten zelf gemaakte creaties.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tiviteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden?  Mail het ons via  publicatie@omroep
drimmelen.nl.
Madese Boys - Zwaluwse Jeugd Actie
Op de derde zaterdag in sep-
tember vindt ieder jaar de 
KNVB Zwaluwen Jeugd Ac-
tie plaats. Deze actie bestaat 
al ruim 60 jaar en zet zich in 
voor kinderen met een be-
perking. Madese Boys steunt 
deze actie en op zaterdag 17 
september vond de kick-off bij 
Madese Boys plaats. Op zaterdagochtend werd rond 8.30 uur 
bij Madese Boys de speciale actievlag gehesen door Siebe van 
Dongen, jeugdspeler van JO11-2 en voorzitter Anton Vissers. Zij 
werden ondersteund door de JO11-2 en Betty Schelle van de 
KNVB. Aansluitend werd op deze ochtend gecollecteerd voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren voor 
wetenschappelijk onderzoek van oorzaak en behandeling van 
spierziekten bij jongeren.
Zwaluws Zomerfestijn

Van vrijdag 9 tot en met zondag 
11 september vond weer het 
Zwaluws Zomerfestijn plaats 
bij sporthal Rietgors. Een week-
end vol vermaak voor jong en 
oud, van Low Swallow Games, 
lasergame en voetvolley, tot 
een rommelmarkt, braderie en 

partyavonden. Het was weer een groot succes, mede door de 
inzet van de organisatie en de vele vrijwilligers.
10 jaar Zomervermaak
10 jaar Zomervermaak voor 
de senioren van Terheijden en 
Wagenberg. Een jubileum en 
dat moest natuurlijk gevierd 
worden. De maanden juli en 
augustus stonden weer bol van 
activiteiten voor degenen die 
in Terheijden en Wagenberg 
wonen en die de leeftijd van 65 en ouder hebben bereikt. Het 
slotakkoord van deze fantastische zomer werd gevierd op 2 
september in de Antonius Abtkerk. Daar stond de Stichting stil 
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bij het 10-jarig bestaan. 
Over smaak valt…………….

In dit muziekprogramma ver-
tellen inwoners van onze ge-
meente over hun favoriete 
muziek. De presentatie wordt 
gedaan door Johan Marijnissen. 
Tijdens de uitzending worden 
ook muziekfragmenten ge-
toond. In deze uitzending zijn 

we te gast bij Tim Ovington van De Cour in Terheijden.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via het Ziggo 
radiokanaal 917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, 
Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180, in de ether op 106.9 FM en 
natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op www.
omroepdrimmelen.nl en op social media.

REPAIR CAFÉ  TERHEIJDEN STARTKLAAR

Na een aantal maanden van uit-
denken, voorbereiden en testen 
start het eerste Repair Café in de 
gemeente Drimmelen op woens-

dag 5 oktober om 13.00 uur om daarna iedere 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 aan aantal bewo-
ners 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), computerap-

paratuur en mobiele telefoons, textiel, hout/speelgoed/overig, 
en fietsen. Deze werkstations worden bemand door twee repa-
rateurs uit een pool van 20 personen.
Na de reparatie levert de bezoeker het reparatieformulier in bij 
de gastheer/-vrouw en kan een vrijwillige bijdrage gedeponeerd 
worden in de fooienpot. Uit de fooienpot kan het Repair Café 
dan weer 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.

ALZHEIMER CAFÉ DRIMMELEN EN 
MOERDIJK

Diagnose dementie, en nu?
Na de diagnose dementie komt er veel op je af, 
zowel emotioneel als sociaal. Hoe vind je je weg 
hierin?
Samen gaan we hierover in gesprek met Anneke 
Farag, casemanager dementie, en Renate van den 
Hengel, praktijkondersteuner huisarts.

U bent van harte welkom op dinsdag 18 oktober 2022!
Waar: Seniorenpartner De Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, 4921 
JC Made.
Hoe laat: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur.
Meer informatie
José van de Laar, coördinator Alzheimer café. T 06 53346206.
Heeft u geen vervoer naar het Alzheimercafé te Made? Dan 
kunt u gebruikmaken van AutoMaatje. Dit kunt u aanvragen via 
automaatje@swodrimmelen.nl of via 0162 748739. Belangrijk 
hiervoor is dat u ingeschreven staat bij AutoMaatje.

WEEK  VAN DE MANTELZORG 2022

Alle mantelzorgers worden als helden ontvangen. Want als man-
telzorger ben je een echte held, dat mag best eens gezegd wor-
den.
Daarom organiseert SWO de Week van de Mantelzorg. Deze 
vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 november. 
Hierin worden allerlei workshops en activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd.
Iedere mantelzorger die bij SWO bekend is heeft al een infor-
matieboekje met alle activiteiten in de brievenbus gehad.
Ben jij ook mantelzorger of ken jij iemand die het verdient om 
te ontspannen, te ontmoeten, te verbinden of om te verwonde-
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ren? Geef jezelf of die ander dan nu op als mantelzorger en doe 
ook mee aan de  Week van de Mantelzorg!
Benieuwd naar de activiteiten?  Bekijk ze op onze site swodrim
melen.nl.  Opgeven kan via het mailadres mantelzorg@swodrim
melen.nl of telefoonnummer 0162  451894.

WORKSHOP  ‘HANDIGE 
GEZONDHEIDSAPPS’ BIJ THEEK 5 MADE
Kom erbij en doe mee! 

Een app om je stappen te tellen, 
een hartslagmeter in je telefoon, 
chatten met een hulpverlener 
of elke dag een handige melding 
om aan je rust, beweging, dieet 

of medicijnen te denken.  Veel zorg heeft inmiddels ook een digi-
taal tintje. Lekker handig, maar wat is nou de beste app? En is die 
app wel betrouwbaar? Tenslotte gaat het om jouw gezondheid. 
Na de korte workshop ‘Handige gezondheidsapps’ op 
maandag 10 oktober 2022 kun je zien of een zorg-app in 
orde is en weet je hoe je eenvoudig een handige app vindt. Ook 
besteden we aandacht aan leuke spelletjes die u gezellig samen 
met anderen online kunt spelen.
Onze mediacoach geeft deze korte workshop om 14.30 uur 
én om 15.45 uur in bibliotheek Theek 5 Made. In drie kwartier 
ben je helemaal op de hoogte! 
Aanmelden voor deze gra-
tis workshop gaat via www.
theek5.nl/activiteiten of in 
de bibliotheek. Neem wel je 
mobiele telefoon of tablet 
mee naar de workshop, dan 
kun je meteen zelf oefenen!
Deze workshop is een on-
derdeel van ‘Drimmelen 
verbindt’, een mooie, informatieve dag met een informatiemarkt 
en verschillende workshops op maandag 10 oktober 2022 van 
13.30- 17.00 uur in de Mayboom in Made.
Meer weten of meedoen? 
Kijk voor meer informatie op onze website www.theek5.nl/acti
viteiten of kom langs in een van onze vestigingen, onze mede-
werkers informeren je graag!
Tot ziens bij Theek 5

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). In de bijeenkomst van 
september werden o.a. de volgende zaken besproken:
Gesprek P. Hermus 
Het Platform had de heer Hermus uitgenodigd om met het 
Platform te overleggen over de positie van de agrarische sec-
tor in Drimmelen. Hij is voorzitter van de ZLTO (Zuidelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie). Dit is een organisatie voor boe-
ren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. 

Het ging met name over het betrekken van de agrarische sector 
bij het beleid. Ook over de sociale positie van de agrarische on-
dernemers en de bijdrage die men levert op het gebied van het 
ontwikkelen van nieuwe teelten en diensten, zoals natuurontwik-
keling.  De sector maakt zich zorgen over de onzekere toekomst. 
Dit betreft zowel het gemeentelijk, nationaal en internationaal 
beleid. Deze onzekerheid heeft vaak invloed op het gezinsleven.    
Energietoeslag - energiearmoede
Er is gesproken over de inzet van de gemeente om de armoede 
onder de inwoners als gevolg van de energieproblematiek aan te 
pakken. Wat doet de gemeente en wat kan beter? Het gaat niet 
alleen om de isolatie van huizen, al is dat het startpunt. Het gaat 
ook over de aanpak van de armoede als gevolg van de kosten 
van de energie.
De gemeente heeft de inwoners benaderd over cadeaubonnen, 
inkoopacties, verduurzaming en energiezuinig wonen. Aan de 
inwoners die in aanmerking komen voor extra energietoeslag 
wordt een brief gestuurd. Bij het Energieloket Drimmelen kun-
nen nog steeds energiecadeaubonnen, energietoeslag en meer 
aangevraagd worden. 
Asielbeleid
Het Platform is benieuwd naar het standpunt van de gemeente 
over de vraag van de overheid om een bijdrage te leveren aan 
de asielproblematiek en de huisvesting van statushouders. Op 
dit moment lijkt er nog geen duidelijke eensgezinde visie te zijn 
als antwoord op de vraag van de overheid over de medewerking 
aan de opvang van asielzoekers.     
Wonen
Tijdens de Week van het Wonen (14-18 november) wordt in 
Brabant stilgestaan bij de problematiek van de woningbouw. In 
de vergadering van november zal samen met de Kring van de 
KBO besproken worden hoe in Drimmelen stappen kunnen 
worden gezet in de voorziening van seniorenwoningen en de 
daarbij behorende zorg en ondersteuning.
Wmo-hulpmiddelen
De regiogemeenten willen gezamen-
lijk een nieuwe overeenkomst afslui-
ten voor de inkoop. Men wil afspraken 
vastleggen tussen gemeenten en leve-
ranciers over de kwaliteitseisen voor 
levering, onderhoud, duurzaamheid, 
eisen aan personeel e.d. Het program-
ma van eisen wordt aangepast.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Email:  jcabroos@planet.nl, telefoonnummer: 06 51055721, 
website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl.

INLOOPSPREEKUUR  VOOR 
MANTELZORGERS

Zorg je langere tijd en intensief voor een 
naaste met een ziekte of beperking? Dan ben 
je mantelzorger. Speciaal voor mantelzorgers 
bieden we 2 keer een Inloopspreekuur Man-
telzorg aan.
Wil je graag ondersteuning bij de mantelzorg, 
heb je vragen over mantelzorg of wil je graag 

weten hoe je beter in balans blijft? 
Kom dan naar het Inloopspreekuur 
Mantelzorg bij SWO op het Vieren-
deel 6 in Made (1e verdieping).
De mantelzorgconsulent biedt hier 
een luisterend oor aan mantelzorgers. 
Samen hebben jullie het over de pro-
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blemen waar je tegenaan loopt en/of de vragen die je hebt. 
Het is een vrije inloop, dus je kan gewoon langskomen op:
- Vrijdag 14 oktober 10.00-11.00 uur
- Dinsdag 18 oktober 14.00-15.00 uur

GEEN KERMIS - NIEUWE DATUM 
INFORMATIEAVOND ELZENPARK
St. Dorpsraad  Wagenberg

Tijdens onze vergadering van 
woensdag 14 september wer-
den verschillende ontwikkelin-
gen besproken, te veel om alle-
maal in dit verslag op te nemen, 
maar twee belangrijke en inte-
ressante zaken sprongen er uit. 
Wij mochten ons deze avond 

verheugen op een grote belangstelling.
Elzenpark
Uiteraard blijven de plannen rondom het Elzenpark - voorheen 
Verlengde Elsakker - onze aandacht vragen. Nadat de gemeente-
raad 12 mei jl.  ingestemd had met de verdere ontwikkeling van 
het plan blijkt dat er door de gemeente toch een procedurefout 
gemaakt is. Daarom is het plan 29 september opnieuw aan de 
raad voorgelegd.
Omdat Dura/Vermeer een aantal zaken nog eens op een rijtje 
wil zetten en dat goed wil doen,  is besloten de informatieavond 
te verplaatsen van maandag 26 september naar maandag 
10 oktober, opnieuw van 19.00 - 21.00 uur. De inloop vindt 
plaats in Plexat en is vrij toegankelijk. Wat ook blijft is dat ie-
dereen die om welke reden dan ook geïnformeerd wil worden 
zijn of haar interesse voor het plan kenbaar kan maken via de 
projectwebsite www.elzenpark-wagenberg.nl. 
De kermis
Ook het al of niet doorgaan van de najaarskermis werd bespro-
ken. Het was voor niemand duidelijk: gaat deze nu wel of niet 
door.  Dit was voor ons reden om hierover nadere informatie in 
te winnen.  We hebben contact opgenomen met de heer Paas-
huis, de ondernemer die er al jaren voor zorgde dat de kermis 
kon plaatsvinden. Hij kon ons niet blij maken. Verschillende re-
denen zoals het niet beschikbaar zijn van enkele attracties w.o. 
de botsauto’s en te hoge kosten (energie) hebben hem - helaas 
- doen besluiten dit jaar geen kermis op Wagenberg te regelen. 
In de toekomst zal de organisatie van de kermis alleen mogelijk 
zijn als b.v. de gemeente een financiële bijdrage gaat doen. Wij 
zullen hierover in overleg gaan met de gemeente.
Andere werkwijze St. Dorpsraad
In de nabije toekomst willen we als Dorpsraad naar een andere 
werkwijze. Wij denken dat door te gaan werken met commis-
sies de inbreng van alle leden, maar ook van alle dorpsgenoten 
alleen maar groter kan worden. 
Volgende vergadering
De volgende vergadering van St. Dorpsraad Wagenberg zal 
plaatsvinden op woensdag 9 november en wordt gehouden 
in Plexat. We beginnen om 20.00 uur en iedereen is van harte 
welkom.

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWON-
DENSTICHTING  IN  TERHEIJDEN

In de week van 9 tot en met 15 ok-
tober wordt de collecteweek van de 
Nederlandse Brandwondenstichting 
georganiseerd.
De Brandwondenstichting krijgt geen 
subsidie van de overheid. Giften en do-
naties van particulieren zijn belangrijk 

voor hen. Daarnaast is de opbrengst van de jaarlijkse collecte 
erg belangrijk voor de Brandwondenstichting. Het geld wordt 
gebruikt voor preventie, zorg, kwaliteit van leven en onderzoek.
Brandwonden kunnen ernstige littekens veroorzaken. Hoe beter 
de behandeling en herstel,  hoe minder littekens. Dit is vooral 
van belang omdat een groot deel van de brandwondenpatiënten 
jonge kinderen zijn tussen 0 en 4 jaar oud.
Het onderzoek helpt artsen per patiënt de juiste behandeling 
vast te stellen. Dat is niet alleen goed voor de wetenschap maar 
vooral voor de brandwondenslachtoffers, oud en jong.
Daarom komt deze week een collectant bij u aan de deur. Het 
zal echter niet lukken om overal in Terheijden te komen, daar 
zijn jammer genoeg niet voldoende collectanten voor. 
Heeft u nog een paar uurtjes om te lopen in deze week dan kunt 
u zich opgeven bij de Brandwondenstichting of bij de collecteor-
ganisator in Terheijden via 06 23912582.

OPEN DAG MOLEN DE AREND

Op zondag 9 oktober is 
het weer zo ver, dan stellen 
we de molen open voor pu-
bliek. De molenwinkel is open 
en er worden pannenkoeken 
gebakken. 

9 oktober is de Westbrabantse Molendag die de afgelopen twee 
jaar vanwege corona niet is doorgegaan. Dit jaar zetten veel 
Westbrabantse molens hun deuren wagenwijd open en hopen 
ze op bezoekers uit alle windstreken. Leuk om eens langs diver-
se molens te fietsen, maar het leukst is natuurlijk een bezoek 
aan molen De Arend aan de Molenstraat in Terheijden. De mo-
len die al 280 jaar deel van het dorp uitmaakt en samen met de 
kerk en de Schans het mooie beeld van ons Traaie bepaalt.
9 oktober van 11 tot 17.00 uur
Je kunt op 9 oktober de molen bezoeken en ook mooie foto’s 
maken vanaf de stelling van de molen. Hier heb je een mooi 
uitzicht op de omgeving. Uiteraard kan verder klimmen over 
het steile trapje ook om te kijken hoe het graan gemalen wordt. 
De molenwinkel is deze dag geopend en Adri, Marijna en hun 
team hebben volop lekkere en leuke producten. Ook wordt er 
gebakken, dus kom deze heerlijke geurbeleving ervaren. 
Buiten worden er pannenkoeken gebakken en verkocht waarbij 
Herman onze opperbakker is (Op=Op). Uiteraard kun je ook 
donateur worden van onze molen.  Als je op 9 oktober dona-
teur wordt voor € 25,- of meer krijg je een cadeautje uit de 
molenwinkel van maximaal € 5,-. 
Duurzame toekomst molen 
Stichting Molen de Arend heeft als doel om de molenfunctie 
en de molen te behouden. Nu de corona voorbij lijkt willen 
we ook weer nieuwe activiteiten gaan doen en een beroep op 

OPROEP

UITGAAN

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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1. Peter Couweleers, 2. Cor Franken, 
3. Toine de Klerk, 4. Frans Snoeren, 

5. Diana de Jager, 6. Elly Bloemendaal, 
7. Anita Dudok, 8. Joes Staszek, 

9. Toos van Boxsel, 10. Charlotte Morales Servranckx, 
11. Jan van Hamersveld

Ook mooie foto’s gemaakt?
Mail ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl.
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donateurs en sponsors gaan doen. Ook zijn we continue met 
het groot onderhoud bezig. Doordat we met oudjaar geen olie-
bollen meer bakken en verkopen zijn we op zoek naar nieuwe 
ideeën. Heb je een goed idee of wil je donateur worden dan kan 
dat o.a. via onze website, www.stichtingmolendearend.nl, maar 
natuurlijk ook op 9 oktober.

Onze voorzitter en tevens één van 
onze meest fanatieke vrijwilligers 
en de man van de oliebollenrecep-
ten is dit jaar helaas overleden. Zijn 
gemis binnen het bestuur is enorm. 
Kees Rompa zou niets liever wil-
len dan dat de molen een duur-
zame en gezonde toekomst heeft 
en nog heel lang met veel trots in 
ons dorp staat en draait, waarbij de 
molenaar het meel maalt. Daar zijn 
wel vrijwilligers en vrienden/dona-
teurs voor nodig.  Ons bestuur is 

weer versterkt.  Adri Kamp, de molenaar,  draait al even mee 
en Marcel van Hooijdonk en Jan-Willem Stoop zijn onze kers-
verse en enthousiaste nieuwe bestuursleden.  Zij zijn ook beide 
woonachtig in de Molenstraat dus kunnen letterlijk een oogje in 
het zeil houden. Wil je jouw (molen)steentje bijdragen in welke 
vorm dan ook, dan wordt dat enorm gewaardeerd. 
We zien jullie graag op 9 oktober.

‘EEN ONGEWOON GESPREK MET JEZELF’
Inspiratieavond

Er zijn soms van die vragen waarop het antwoord soms moei-
lijk te vinden is: Waarom is de wereld zoals hij nu is? Wat is 

waar? Waarom zijn we hier eigenlijk, 
en wat is de zin van het leven? Maar 
ook: hoe werken relaties nou eigen-
lijk? Mag ik gaan voor mijn eigen geluk 
of moet ik soms lijden? En hoe zit het 
met werk, geld verdienen, gezondheid, 
religie. Wat moet ik nou doen, wat is 
mijn waarheid?
Graag brengen wij jou in contact met een boek dat kan helpen 
antwoorden te vinden op al deze levensvragen. Het boek heet 
‘een ongewoon gesprek met GOD’ van Neale Donald Walsch 
en er zijn er miljoenen van verkocht in heel de wereld. Wij ver-
tellen iets over een hoofdstuk uit het boek en vervolgens gaan 
we in kleine groepjes met elkaar in gesprek over wat jou bezig-
houdt over dat onderwerp. 
De bedoeling is dat we leuke, boeiende en soms confronteren-
de avonden met tekst, muziek en filmpjes hebben, zoals we bij 
Samen in het Witte Kerkje gewend zijn. Bedoeld om jouw eigen 
waarheid vorm te geven.
15 september was de eerste avond waar we met 25 mensen 
de aftrap hebben gedaan. Iedereen kan iedere maand meedoen, 
de avonden zijn los van elkaar te volgen. Op 6 oktober is de 
volgende inspiratieavond.
Heb je moeite met het begrip ‘god’? Laat dat je niet weghouden. 
De avonden hebben geen religieus doel, het gaat vooral om de 
inhoud van het boek waar veel mensen antwoorden uit halen 
voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
Interesse in een bijzonder boek, begrip van de wereld, begrip 
van jezelf? Meld je aan door een mail te sturen naar welkom@
sameninhetwittekerkje.nl of bel naar 06 52046806. De bijeen-
komsten zijn gratis. 
Edwin Vonk

ONTMOETINGSDAG  ‘DRIMMELEN 
VERBINDT’  
Hier wil je bij zijn!

Op 10 oktober orga-
niseert de werkgroep 
‘Drimmelen Verbindt’ 
een middag vol ge-
zelligheid en leuke 
workshops voor alle in-
woners van de gemeen-
te Drimmelen. De mid-
dag staat in het teken 
van elkaar ontmoeten 
en kennismaken met 
het aanbod van acti-
viteiten in Drimmelen. Denk daarbij aan bewegen, creativiteit, 
reflectie/zingeving en muziek. Een dag om niet te missen, hier 
wil je bij zijn! Dus zet 10 oktober in je agenda en doe gezellig 
mee. En vraag iemand om mee te gaan! Maar ook alleen ben je 
natuurlijk van harte welkom.  Bekijk hieronder het programma 
en meer informatie.
De ontmoetingsdag ‘Drimmelen Verbindt’ is op maandagmiddag 
10 oktober 2022 van 13.30 - 17.00 uur in De Mayboom (Made). 
Vooraf aanmelden is niet nodig en de entree is gratis, incl. één 
gratis consumptie.
Programma, gehele middag vrije inloop met een gratis 
consumptie
13.30 uur:  Inloop
14.00 uur:  Opening door wethouder
14.00-17.00 uur:  Informatiemarkt.
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Workshops (2 rondes) 
14.30 uur,  keuze uit: 
• Koersbal:  Populair balspel (binnensport). 
• Positieve Gezondheid:  Sta eens even stil bij hoe het met je gaat.  
• Zelfredzaamheid:  Hoe kun je zolang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen? 
• Handige gezondheidsapps: Handige en goede zorg-apps én 
leuke spelletjes die je gezellig samen met anderen online kunt 
spelen. Neem je mobiele telefoon of tablet mee! 
15.45 uur,  keuze uit: 
• Bewegen/Geriafit: Proeverij van lenigheids-, balans- en 
krachtoefeningen. 
• Zinvol:  Maak een sfeerplaat/moodboard om even stil te staan 
bij jezelf en wat er in je omgaat. 
• Samen: “Luisteren”:  Op een verrassende manier ervaar je hoe 
goed jij wel of niet luistert. 
• Je netwerk in beeld:  Breng je sociale netwerk met behulp van 
een vrijwilliger in kaart en ga er mee aan de slag.
• Handige gezondheidsapps: Handige en goede zorg-apps én 
leuke spelletjes die je gezellig samen met anderen online kunt 
spelen. Neem je mobiele telefoon of tablet mee! 
17.00 uur, sluiting
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Ontmoetingsdag en de 
workshops op wijzijndrimmelen.nl > evenementenkalender > 
10 oktober > Ontmoetingsdag Drimmelen Verbindt! 
Heb je vragen? Of zit je moeilijk met vervoer? Neem dan ui-
terlijk 7 oktober contact op met SWO Drimmelen via info@
swodrimmelen.nl. Zij kunnen je via hun ANWB Automaatje 
Drimmelen namelijk ook helpen met vervoer. 
Je kunt ter plekke kijken aan welke workshop(s) je wilt deelne-
men. Vooraf aanmelden is niet nodig/mogelijk, maar houd reke-
ning met vol = vol. Hopelijk tot dan!
De werkgroep Drimmelen Verbindt bestaat uit o.a. SWO Drim-
melen, gemeente Drimmelen, Geriafit, KDOB, Theek 5, GGD 
West-Brabant, Zinvol centrum voor levensvragen, Samenwer-
kende kerken en Surplus.

ROMMELMARKT IN HET  WITTE KERKJE 

Zaterdag 15 oktober houden we onze 
rommelmarkt in het kerkje aan de Hoofd-
straat 1 te Terheijden van 10.00 uur  tot 
16.00 uur; entree € 2,-.
Helaas kon het de laatste twee jaar niet 
doorgaan. Maar nu staan onze vrijwilligers 
weer te trappelen om er een mooie ge-

zellige markt van te maken. Kom even kijken, wie weet vindt u 
nog iets moois!!!
Verzamelt u weer bruikbare spullen voor ons?
Elektronica, Ned. Boeken (geen studieboeken), cd/dvd/lp/ep, 
speelgoed, kleinmeubelen, lampen, keukenartikelen, serviesgoed, 
gereedschap, snuisterijen, curiosa, speelgoed, kinderspulletjes 
etc. etc.; van alles is weer welkom, maar svp wel schoon en 
nog bruikbaar voor anderen. Geen kleding en grote meu-
belen.
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 één 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@wittekerkjeterheij
den.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!

WIJN & SPIJSCONCERT HARMONIE 
TERHEIJDEN

Na even te zijn weg geweest is er dan nu 
toch echt een tweede editie van het Wijn & 
Spijsconcert en wel op zaterdagavond 15 
oktober. Locatie is wederom zaal “de Abt”, 
Markstraat 4 in Terheijden. Aanvang van de 
avond is 20.00 uur.
Gedurende de avond kunt u genieten van een 
goed glas wijn,  maar natuurlijk ook van andere 

drankjes en een keur van heerlijke hapjes.
De leden van Harmonie Terheij
den zitten op het puntje van 
hun stoel om onder leiding van 
dirigent Martijn Krijnen een 
sfeervolle muzikale avond voor 
u te verzorgen. De te spelen 
muziekwerken voeren u mee 
naar tal van landen van de we-
reld.
Bent u nieuwsgierig en wilt u 
zich overgeven aan bovenstaan-
de geneugten? Haal dan snel 
een toegangsbewijs à €10,- bij 
café De Harmonie, eveneens 
in de Markstraat in Terheijden.  
Graag tot ziens!
Harmonie  Terheijden

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 
2023

Als corona geen roet in het eten gooit, organiseert biljartvereni-
ging Touché voor de 11e keer het Traais Kampioenschap Drie-
banden.
De zaal van De Gouden Leeuw zal weer worden omgetoverd 
tot een waar biljartwalhalla, waar de wedstrijden (in twee week-
enden) op 3 biljarts worden gespeeld.  Wie wordt de opvolger 
van Ed  Verweijmeren?

Het evenement begint op donderdag 
12 januari 2023. De halve finale zal 
worden gespeeld op zaterdag 21 ja-
nuari, waarna de finalisten zich in alle 
rust kunnen voorbereiden op de finale 
die zal worden gespeeld op zondag 22 
januari 2023.
Deelname is mogelijk voor iedereen 
vanaf 16 jaar. Het maximaal aantal deel-

nemers is 64 en deelname kost € 10,-. Eerdere deelnemers, 
waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen het inschrijvings-
formulier toegezonden. Verder is een inschrijvingsformulier 
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te bestellen via e-mail peterjoris1951@gmail.com. Uiterste 
inschrijfdatum is 1 december 2022.  Voor de goede orde: 
wie eerst komt, wie eerst maalt.  Vol = Vol. Om teleurstelling te 
voorkomen: wees er op tijd bij.
Wij streven naar 2 fantastische weekenden en zullen ons daar 
volledig voor inzetten.

SPIRITUELE  AVOND

Readings door medium Marieëllla Verha-
gen tijdens de Spirituele Avond op woens-
dagavond 19 oktober 2022 in Restau-
rant De Ruif in Wagenberg van 20.00 uur 
tot 22.30 uur.
Op een avond als deze ben ik werkzaam 
d.m.v. helder wetende-voelende-ziende 
boodschappen en werk dan zonder voorwerp. Ik zal mijn enge-
len mij laten begeleiden en deze wijzen mij aan bij wie ik moet 
zijn om daar de juiste boodschap te mogen brengen. Meestal 
wordt er gekeken naar waar loopt de persoon tegen aan en hoe 
los je dit op? Ben je nieuwsgierig geworden om mij te ontmoe-
ten of aan het werk te zien? Kijk op mijn spirituele groep op 
facebook, genaamd Spiritual balance Marieëlla Verhagen. Ik heb 
een Spiritueel Centrum in Baarle-Nassau.
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze avond om-
dat het een besloten avond is. Iedereen krijgt gegarandeerd 
een boodschap! Aanmelden via annie.shiva@gmail.com of 06 
53776005.
U bent van harte welkom!
Meenemen: u hoeft niets mee te nemen.
Locatie: Restaurant De Ruif, Brouwerijstraat 57, 4845 CM in 
Wagenberg.
Datum: woensdag 19 oktober 2022.
Tijd: 20.00 uur tot 22.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur, 
pauze rond 21.10 uur, na afloop een gezellige nazit met gelijk-
gestemden.
Entree: info bij Annie Fens; a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat 
dank.
Voor meer informatie of voor 
vragen kunt u telefonisch con-
tact opnemen met Annie Fens 
076 8871933 of 06 53776005, of 
per e-mail info@anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, 
wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen! 
(Het is een besloten avond en 
iedereen krijgt gegarandeerd 
een ‘boodschap’ vanuit ‘gene zij-
de’. Het medium zal zorgen dat 
iedereen aan de beurt komt. So-
wieso zal er veel van wat er op de avond gezegd wordt ook 
voor u van toepassing zijn. Een bepaalde groep mensen is niet 
voor niks die avond bij elkaar, ‘toeval bestaat niet’. Er kunnen 
geen rechten aan uitspraken van mediums, paragnosten of the-
rapeuten worden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoor-
delijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld wordt door 
de mediums, paragnosten en therapeuten. Men geeft indrukken 
door.)

GIN GEMEKKER,  ’T KEN NOG GEKKER
TCV De Schraansers   

Het staat vast al in ieders agenda: vrijdag 11 november 2022 
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-----11-11-22------, de start van het nieu-
we 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 Prin-
ses) gaan onthullen, dus zorg dat je er bij 

bent! Geen gemekker, kom van die bank, want in De Gouwe 
wordt het nog gekker! 
We starten de avond al vroeg, namelijk om 19.30 uur met de 
onthulling van de jeugdraad. De zaal is hiervoor al open om 19 
uur. De presentatie is in handen van Ewald en Frank, zeer ge-
waardeerde leden van CV Uitgeteld.
Daarna barst Festivalaaf los. Nootdkreet is al aan het oefe-
nen, de eerste meezing-melodietjes zijn gespeeld, de eerste 5 
aanmeldingen zijn al binnen, we verwachten er nog een aantal 
èn opgeven kan nog steeds; gewoon via een mail naar info@
schraansers.nl òf spreek iemand van Nootdkreet aan; naar Car-
men appen mag ook! Je mag met de kapel meezingen, mag ook 
met eigen muziek, kies maar uit! 
Het belooft een spetterende prinsenonthulling te worden. Naast 
alle Traaise artiesten zal 
ook Evert van Huygevoort 
op deze avond er een echt 
feest van maken! (Hou de 
volgende Rondom de Toren 
èn onze socials in de gaten.) 
Nog meer nieuws: er zijn 
weer nieuwe Schraansers-
vlaggen èn vanaf heden te 
koop bij drogisterij Relinde 
Fijnaut. Ook op het 11-11 
Bal kun je deze bij 1 van 
de Schraansers kopen! Met 
het kopen van de vlag draag 
je bij aan het Traais carnaval 
èn zorgen we ervoor dat 
iedere gevel er carnavalesk 
uitziet met de bijzondere carnavalsfeestdagen! En tevens een 
leuk cadeau voor die andere feestdagen!
Onze sauwelclub is ook weer opgestart en zal binnenkort ook 
weer diverse acties uitzetten om er eindelijk weer een geweldig 
ouderwets maar ook vernieuwend sauwelweekend van te ma-
ken. Heb jij zin om hier wat in te betekenen, durf jij het aan om 
een act of sauwel op te voeren? Spreek ons gerust aan of stuur 
een mail naar info@schraansers.nl, dan gaan we snel in gesprek 
met elkaar! 

Heb jij ideeën over carnaval, wil je daar 
over meedenken/meepraten of mekke-
ren? Met of zonder steek? Carnaval kan 
natuurlijk alleen met hulp van veel vrij-
willigers; we kunnen altijd nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken. Spreek ons aan of stuur 
een bericht naar info@schraansers.nl. 
Ook als je andere vragen hebt of lid wil 
worden van deze geweldige club, spreek 
ons dan gerust aan of stuur een berichtje!
We hopen jullie te zien op 11-11-22! 
Houd de socials (facebook en insta) én 
ons in de gaten voor alle carnavalsacti-
viteiten die gaan plaatsvinden vanaf no-

vember dit jaar.  
Alaaf! TCV De Schraansers

AMATEURCONCERT IN HET WITTE 
KERKJE
Podium voor meer dan 10 muzikanten

36-ste Amateurconcert 2022
Op 9 oktober wordt het een podium 
voor meer dan 10 muzikanten: Bilou-
te, Sjoerd Eeftens, Vic van den Bosch, 
Sonny, Kleinkunstgroep ‘Vrolijk’, …... 
nog meer? Meld je aan, zolang er nog 
plaats is!
We verwachten een volle zaal, want 
zoals altijd zullen de amateurmusici 

hun publiek enthousiast kunnen maken door hun eigen passie 
voor de muziek die ze ten gehore zullen brengen.
Samen staan ze garant voor een geslaagde concertmiddag in het 
Witte Kerkje.
Waarom een Amateurconcert?
Het doel is om de amateurmusici een podium te geven op een 
prachtige locatie met geïnteresseerd publiek, waardoor het een 
middag wordt waarop veel te genieten valt. En dat gaat lukken, 
want het resultaat zal ook deze keer zeker gehoord mogen 
worden.
Ieder jaar is het ook voor ons weer een verrassing wie zich in 
zal schrijven. 
Verwacht u klassiek? Dan moet zich daarvoor nog iemand aan-
melden.
Entree gratis
Ook dit jaar is de entree weer gratis, even-
als de thee in de pauze. Heel graag een vrij-
willige gift bij de uitgang of met QR-code of 
Rabobank online. 
Meld dat je komt of kom zo binnenlopen. 
Wie het eerste komt heeft de beste plaats. 
De kerk gaat om 15.00 uur open voor pu-
bliek.
Voorprogramma
Het Amateurconcert is het ‘voorprogramma’ van de theecon-
certserie. Deze keer met minstens 10 muzikanten, want de in-
schrijving is nog niet gesloten.
Muzikanten 

Ensemble Biloute, met Janette van der Aa - zang; Johan Ak-
kermans - mandoline en leadgitarist; Alex Broekaart - zang en 
slaggitarist; Bart Remsberg - contrabas 
Sjoerd Eeftens,  zang en gitaar, o.a. met eigen nummers
Vic van den Bosch (van SoiL), zang en gitaar
Sonny Rering, zang  en gitaar,  solo-optreden
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Kleinkunstgroep ‘Vrolijk’,  met Jaimy Vrolijk - zang; Sonny 
Rering - zang en gitaar;  Johan Akkermans - gitaar; Henk Schie-
ring - toetsen; Martin Frijters - basgitaar  
Info
Entree Amateurconcert: Gratis toegang, alle plaatsen zijn vrij. 
Heel graag een vrijwillige gift bij de uitgang met QR-code of 
Rabobank online. Dank u!!! 
Abonnement:  5  Theeconcerten € 50,- (5 x € 10,-)
Entree per concert: € 12,-
Adres:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden
Datum en tijd: 9 oktober 2022, 15.30 uur 
Kerk open: 15.00 uur (voor de muzikanten om 14.00 uur)
Informatie/reserveren 
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Telefoon: 076 5931177 (Agaath) // 076 5934434 (Babs)
Website:  ConcertenWitteKerkje.com  
Facebook:  www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden   
Rekeningnummer:  NL92 RABO 0305789929 t.n.v. Stg.
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden 

FRIGHT NIGHT  TERHEIJDEN

Zaterdagavond 29 oktober worden 
de straten van Terheijden weer overge-
nomen door moordlustige clowns, zom-
bies, heksen en ander donker gespuis. 
Tijdens deze avond lopen kinderen al 
dan niet met begeleiding een “beetje 
enge” of “hele enge” route door Terheij
den. Wie durft mag in deze route aan-
bellen bij zogenaamde aanbelhuizen 
voor “Trick or Treat”. Deze aanbelhui-

zen zijn ook helemaal in Halloween-sfeer en je weet nooit wat 
voor monster de deur opent.
Programma
19.00 uur   Opening Fright Night bij de grote kerk in Terheijden
22.00 uur   Einde Fright Night
Wil je meedoen als deelnemer van de route?  Voor slechts € 4,- 
per kind kun je je inschrijven: mail de namen van de kinderen, je 
mobiel telefoonnummer naar halloweenterheijden@gmail.com.
Aanmelden als aanbeladres? Dat kan ook; mail je naam, telefoon-
nummer en adres naar halloweenterheijden@gmail.com. 
De organisatie verzorgt het uitdeelsnoep.
Voor meer info en een sfeerimpressie van vorige edities verwijs 
ik naar onze face-
bookpagina  www.fa
cebook.com/fright
night.terheijden.
Daar vind je ook een 
inschrijfformulier.
Extra info voor alle 
inwoners van Terheij
den: tijdens Fright 
Night Terheijden 
zullen er naast de 
verklede kinderen 
en begeleiding ook 
figuranten ronddwa-
len in het dorp, houd 
daar rekening mee.
Met gruwelijke groet,
Het bestuur van 
Stichting Halloween 
Terheijden
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SPRAAKVERMAAK OPENT NIEUW 
SEIZOEN MET MARJAN MINNESMA, 
SOPHIE HERMANS,  TON LOKHOFF EN 
WIERD DUK

Herfst in het land en dus gaat zondagmid-
dagcafé Spraakvermaak weer open. Zon-
dag 9 oktober starten we in De Gouden 
Leeuw het 16e seizoen met (zoals altijd) 
spraakmakende gasten. Tot en met maart 
zijn we elke 2e zondag van de maand ge-
opend.

Urgenda
Marjan Minnesma (foto Josje Deekens) is 
directeur van stichting Urgenda, de actie-
organisatie voor duurzaamheid en innova-
tie. Ze stond drie jaar lang nummer 1 in 
de Duurzame 100 van Dagblad Trouw. Dit 
jaar won ze de Goldman Environmental 
Prize (eerste Nederlandse winnaar), ook 
wel de ‘groene Nobelprijs’ genoemd. Naar 
de toekomst kijkend schreef Minnesma: 
“Nederland heeft in 2020 de 25% reductie van broeikasgassen 
gehaald en moet nu gaan versnellen om haar eigen doel van 60% 
CO2-reductie in 2030 te halen. Daarvoor ligt het kabinet nog 
niet op koers.”  Wat is de stand van zaken?
Fractievoorzitter

Sophie Hermans (foto VVD.nl) is sinds 
23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer 
voor de VVD. Begin dit jaar werd ze frac-
tievoorzitter en tevens VVD-campagne-
leider bij de Tweede Kamerverkiezingen 
in maart. Ze is de rechterhand van Mark 
Rutte en speelde een belangrijke rol tijdens 
de (langdurige) formatieonderhandelingen. 
Hoe zijn de verhoudingen tussen de coa-

litiepartners onderling en welke valkuilen zijn er rond de vele 
politieke kwesties?
NAC Breda
Ton Lokhoff (foto NAC MEDIA) voetbal-
de bij NAC,  PSV,  Olympique Nȋmes en 
Feyenoord. Hoogtepunt in zijn carrière: 
het landskampioenschap met PSV in 1986.  
Werd trainer en keerde vorig jaar februari 
terug naar NAC Breda om  (samen met 
Eric Hellemons) het technisch beleid op de 
rails te zetten. De ambitie is al uitgespro-
ken om volgend seizoen te promoveren. 
Hoe realistisch is dat? 
Praatprogramma’s

Historicus, journalist en schrijver Wierd 
Duk is gespecialiseerd in de geschiedenis, 
cultuur en politiek van Rusland en Duits-
land en is algemeen verslaggever bij De 
Telegraaf. De praatprogramma’s op radio 
en TV weten hem te vinden en regelmatig 
schuift hij aan als commentator en opinie-
maker. Wierd Duk werd 

geboren in een hervormd predikanten-gezin in 
Hooge Zwaluwe en is op 9 oktober terug in 
zijn geboortestreek. 
Burgemeester
Hans van Brummen was, tot de gemeentelijke 
herindeling (1 jan. 1997), burgemeester van Ter-

heijden. Vervolgens was hij burgemeester in Dongen en Boxtel. 
Op 9 oktober is hij als gastpresentator terug in het dorp aan 
de Mark. 
Victor Boden uit Terheijden verzorgt de mu-
zikale onderdelen. Victor is teamleider bij Ba-
sic-Fit, doet aan breakdance en schrijft en com-
poneert ook eigen nummers. 
Bredanaar Rob Roovers is columnist en bekijkt 
de wereld vanuit een geheel eigen invalshoek. 
Ria Schaap uit Hooge Zwaluwe en Ad Snoeren uit Terheijden 
spelen op 9 oktober de seniorenquiz. 
Het kunstwerk van de maand is van Willy Jansen uit Drimmelen.
Sparren
‘Sparren met Mirjam’ is de naam van een nieuwe rubriek, waarin 
Mirjam Schrauwen de 6 kernen van de gemeente Drimmelen 
langsgaat. Ze staat in een echte boksring en gaat haar spar-
ring-partners verbaal te lijf. Boudy Heuer ondersteunt haar, Pe-
tra Kimmel en Wim Smetsers zorgen ervoor dat e.e.a. op beeld 
wordt vastgelegd. Op 9 oktober staat de boksring in Wagenberg. 
TJA (Theo den Exter, Judo Rasenberg en Alex Broekaart) sluiten 
rond 16.45 uur het programma af met het actuele Spraakver-
maak-slotlied. 
Zondag 9 oktober, Spraakvermaak, aflevering 93. Locatie: De 
Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13, Terheijden.  Tijdpad:
13.30 uur:  Zaal open voor seizoenkaarthouders.
14.00 uur: Start verkoop dagkaarten (€ 4,50, betaling alleen per 
PIN).
14.00 uur:  Inloggen livestream is mogelijk (zie onder).
14.30 uur:  Burgemeesterr Gert de Kok opent het nieuwe sei-
zoen, waarna presentator Dik van Beest het stokje overneemt.
Livestream
Op 9 oktober kunt u ook thuis via de livestream het program-
ma volgen. Seizoenkaarthouders betalen € 2,- via iDeal en krij-
gen vervolgens per e-mail een unieke code om in te loggen. 
Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de startpagina van www.
spraakvermaak.nl onder een aparte knop een code aanschaffen 
(€ 5,50 per aflevering, te betalen via iDeal) en krijgen daarna 
automatisch een link en uniek wachtwoord per e-mail toege-
stuurd. Ook hier geldt:  inloggen is mogelijk vanaf 14.00 uur.
Zie voor de laatste info:  www.spraakvermaak.nl.

AGENDA SAMEN

Oktober
3 Een goed gesprek
6 Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een on-
gewoon gesprek met GOD’
7 Samen aan tafel
14 Een goed gesprek. Ochtendgroep
19 Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer)
November
4 Samen aan tafel
7 Een goed gesprek
11 Een goed gesprek. Ochtendgroep
17 Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een ongewoon gesprek 
met GOD’
23 Een goed gesprek. Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer)
Locatie: het Witte Kerkje (zij-ingang); tijdstip: van 19.30 tot 
21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur. Samen aan tafel 
17.30 - 20.00 uur. 
Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie naar draagkracht. 
Samen aan tafel € 6,- bijdrage kosten maaltijd.
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06 52046806 
(Edwin Vonk).



20 jaargang 45 nummer 1091

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Drie-Koren o.l.v. dhr. H. 
Vergouwen.
Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober: Dit weekend 
is er GEEN viering in Terheijden i.v.m. concert Harmonie Ter-
heijden in zaal  “de Abt”.  
Mededelingen
Het hartje van de doop van uw kind mag u nog op komen halen 
op het parochiekantoor waar uw kind gedoopt is.  Dus in Ter-
heijden op vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 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.

GEMEENTE EN ONDERWIJS GAAN NOG 
INTENSIEVER SAMENWERKEN
Vanuit de wens om nog intensiever samen 
te gaan werken hebben de gemeente Drim-
melen en het onderwijsveld nieuwe samen-
werkingsafspraken gemaakt. Dit om te zor-
gen dat kinderen en jongeren in Drimmelen 
sneller de juiste hulp krijgen en ook op de 
plek waar dat hoort. Of dit nu thuis is, in het 
onderwijs, in de zorg of bij andere partners.
Gezamenlijk de juiste dingen doen
Tijdens het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda) van sep-
tember is de vernieuwde samenwerking geformaliseerd en on-
dertekend door de bestuurders van het onderwijs (Stichting 
de Waarden, Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen SKOD, 
Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant Obo WBR en het 
Dongemond College) en de gemeente Drimmelen. Wethouder 
Jürgen Vissers: “We willen met zijn allen het beste voor onze 
kinderen en daar gezamenlijk de juiste dingen voor doen. Met 
ouders, onderwijs en hulpverleners. De vernieuwde samenwer-
kingsafspraken sluiten mooi aan op de gestelde doelen om daar 
voor te zorgen. Samen gaan we ervoor!”
Gestelde doelen
De doelstelling van de nieuwe samenwerkingsafspraken is dat 
na 2 jaar de scholen voldoende toegerust zijn om hulpvragen te 
normaliseren, er verduidelijking en gesprek is over de werkwijze 
tussen onderwijs en jeugdwet, en de scholen weten hoe zij de 

KERK

GEMEENTE
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Meldcode Kindermishandeling moeten hanteren. Daarbij wordt 
ingezet op het versterken van een constructieve samenwerking 
tussen onderwijs, CJG en gemeenten (Drimmelen en Geertrui-
denberg).

Verbinding en samenwerking versterken
De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg hebben eerder 
al gezamenlijk besloten om met de landelijke NPO-gelden (Na-
tionaal Programma Onderwijs) het aantal jeugdprofessionals bij 
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen-Geertruiden-
berg tijdelijk uit te breiden. Deze extra inzet willen de gemeen-
ten o.a. inzetten om de verbinding en samenwerking met het 
onderwijs te verstevigen, om de grenzen tussen Jeugdwet en 
Passend Onderwijs te verhelderen en de scholen op een aan-
tal onderwerpen verder te coachen. Dit vroeg ook om nieuwe 
gesprekken en samenwerkingsafspraken met het onderwijsveld 
zelf.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Iedereen doet mee in Drimmelen - het verhaal van Amy

We stellen u graag voor aan 
Amy. Amy is slechtziend en 
één van de ervaringsdeskundi-
gen die zich in onze gemeente 
inzet voor mensen met uitda-
gingen/beperkingen. Zij deelt 
met ons haar persoonlijke ver-
haal voor ‘Iedereen doet mee 

in Drimmelen’. 
In deze video vertelt Amy waar ze in het dagelijkse leven tegen-
aan loopt, hoe ze daar mee omgaat en hoe anderen daar het 
beste mee om kunnen gaan. Deze video is onderdeel van een 
serie waarin verschillende ervaringsdeskundigen ons meene-
men in hun uitdagingen en helpen om het bewustzijn daarover 
te vergroten. 
Bekijk de video met Amy op het Youtube kanaal 
van de gemeente Drimmelen, of scan de QR-co-
de met uw smartphone/tablet.
Kijk voor meer informatie ook op drimmelen.nl/
iedereen-doet-mee.
WhatsApp bericht cadeaubonnen Regionaal Energielo-
ket (REL)
Huurders die een cadeaubon voor energiebesparende maatre-
gelen t.w.v. € 50,- hebben aangevraagd maar nog niet verzilverd, 
ontvangen een appje van het Regionaal Energieloket als herinne-
ring (als het 06-nummer bekend is). Dit is dus geen spam. Bent 
u huurder en wilt u nog een gratis cadeaubon voor energie-

besparende maatregelen zoals 
LED lampen, radiatorfolie en 
tochtstrips aanvragen? Dan kan 
dat via https://regionaalenergieloket.nl/drimmelen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Meulenpad 8:  Realiseren in/uitrit.
Terheijden, naast Bolwerk 3:  Planten enkele bomen.
Terheijden, Zeggelaan 73:  Plaatsen dakkapel.
Terheijden, Schapenbogert 24:  Realiseren dakopbouw.
Terheijden,  Abtslaan 34:  Intern wijzigen draagconstructie. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 13B:  Bouwen bedrijfspand met logies-
functie voor arbeidsmigranten.
Reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische voer-
tuigen
Op de haakse parkeervakken aan de Hofjesweg nabij de Jum-
bo  Terheijden wordt één parkeerplek ingericht, bij veel gebruik 
volgt een tweede.

SNAREN OP SWALUW

In de Protestantse Kerk Hooge 
Zwaluwe is er weer een reeks aan 
concerten ingepland welke wij graag 

noemen.  Deze vangen aan in de avond om 20.00 uur.  Vanaf 
19.30 uur is de kerk open en krijgt u een kopje koffie of thee. 
Na afloop is er een nazit en tijd voor een praatje onder het 
genot van een glaasje drinken. De prijs per ticket is € 15,- alles 
inclusief, te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of 
verkrijgbaar aan de deur. Het beloven echt prachtige concerten 
te worden. U bent van harte welkom!
Zaterdag 8 oktober: Maya Fridman - Concert “Rituelen”
Celliste, geboren in 1989 in Moskou, Rusland,  is een getalen-
teerde jonge artiest wonende in Nederland. Al vanaf jonge leef-
tijd werd Maya erkend als muzikaal wonderkind en onder de 
vleugel van de Yuri Bashmet Foundation genomen, waar ze mee-
deed aan meerdere TV- en radioprogramma’s. In 2019 won ze 
de Dutch Classical Talent Award. Al haar soloprogramma’s heb-
ben een sterke emotionele impact op het publiek en presente-
ren belangrijke werken van de vorige eeuw,  alsmede compleet 
nieuwe werken van hedendaagse componisten. 
Zaterdag 12 november: Stark Linnemann Trio - Concert 
“Transcending Liszt”
De drie musici zijn Jonas Linnemann, Maciej Domaradzki en 
Paul Stark. Het is een indrukwekkende show van ongekende 
kwaliteit. Verschillende werken van Franz Liszt worden op mo-
derne wijze uitgevoerd. De composities worden in zijn geheel 
getransformeerd naar deze tijd en moderne harmonieën en hip-
pe grooves worden toegevoegd zonder de ziel van de muziek 
te beschadigen. Ook avontuurlijke 
improvisaties zullen niet ontbre-
ken aan deze liveshow. De muziek 
van Transcending Liszt kent een 
grote diversiteit aan stijlen waar-
door deze het beste kan worden 
omschreven met de term Univer-
sal Crossover Music. 
Zaterdag 10 december: Vita-
Duo
Saxofonist Vitaly Vatulya en pianis-

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Staand vlnr Jan Veenker (St. Obo), Anke Martens (namens St. de Waarden), Olivier 
Vermeulen (bestuurder SKOD), Daphne Heeroma (bestuursvoorzitter Dongemond; 

zittend: wethouder Jürgen Vissers
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te Maria Nemtsova.
De saxofonist is geboren in Moskou, heeft grote internationale 
prijzen gewonnen, geeft wereldwijd concerten als solist of als 
saxofonist in grote orkesten. En nu dan samen als duo met de 
eveneens in Moskou geboren pianiste.

STRIPFESTIVAL BREDA IS WEER TERUG

Na een pauze van drie jaar is het Chas-
sé Theater op 15 en 16 oktober 
opnieuw het hart van stripminnend 
Nederland. Met een verrassend pro-
gramma, veel gasten uit binnen- en bui-
tenland, en een fijne line-up van stand-
houders wordt dit een editie om nooit 
meer te vergeten.  
Meer dan 70 stripmakers (en de teller loopt nog steeds) komen 
naar Breda. Ze signeren bij de stand van de organisatie, bij de 
uitgevers van hun boeken, of op eigen gelegenheid. Er is dus 
geen plek te vin-
den in het theater 
waar je ze niet zult 
tegenkomen. Op 
de website (strip-
festivalbreda.nl) zie 
je alle namen van 
de stripmakers en 
deze lijst wordt da-
gelijks bijgewerkt. 
Speciale gasten zijn dit jaar de tekenaars van Donald Duck die 
beide dagen aanwezig zijn.   
De kids area was tijdens de vorige editie een groot succes. De 
complete bovenverdieping is dan gevuld met arcade games, 
schminkstand, knutselhoek en een heuse filmzaal (die uiteraard 
ook toegankelijk is voor volwassenen). Hier wordt op zondag 
ook de finale van het NK Striptekenen gehouden, oftewel: in 
de kids area zijn de kinderen de baas!

Een van de vele hoogtepunten is de bekendmaking van de win-
naars van het NK Striptekenen voor de jeugd. Op zondag is 
de finale en aan het eind van de dag maakt de deskundige jury 
bekend wie de winnaars zijn. De deelnemers komen uit heel 
Nederland en maken kans op een trofee, een stripboekenpakket 
van € 250,- en een publicatie in het stripblad Eppo. 
Op zondag wordt de prestigieuze Willy Vandersteenprijs 
uitgereikt op het grote podium. Dit is de prijs voor het beste 
Nederlandstalige album van het voorbije jaar, en een initiatief 
van Stripgids, Sabam for Culture en Stripfestival Breda. De win-
naar krijgt € 5.000,-, een expo over het winnende album én een 
opdrachttekening van de vorige winnaar. Ook zal op zondag de 

Bram Joosen 
 

16 december 1989  l  15 augustus 2022 
 

Het gemis van Bram is enorm. 
De vele blijken van betrokkenheid, op alle manieren, 

 maken dat wij ons gedragen voelen en zijn ons tot troost. 
Dankjewel daarvoor. 

 
Anton en Maria 

Loes en Joe 
Bart 

 
Nienke, Loek 
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Bulletje en Boonestaak schaal worden uitgereikt. Deze prijs, 
geïnitieerd door het Stripschap, wordt ieder jaar uitgereikt aan 
iemand die aan de wieg van het Nederlands beeldverhaal heeft 

gestaan. De winnaars van deze prij-
zen worden later bekendgemaakt.
De presentatie van beide uitreikin-
gen is in handen van presentatrice 
Eefke Boelhouwers, bekend van 
Omroep Brabant.
In de filmzaal van het Chassé Thea-
ter draait een speciaal filmprogram-
ma voor alle leeftijden. Het volledi-
ge filmschema en de speeltijden zijn 
straks te zien op de website.  Toe-
gang tot de films is gratis. 
Een bont 

gezelschap cosplayers heeft zich aan-
gemeld om het Stripfestival Breda met 
hun aanwezigheid op te fleuren. Bijzon-
dere verschijningen zijn o.a. de Furries, 
de levensgrote knuffelbeesten die op 
zondag het theater onveilig maken.  
De entree voor het stripfestival is voor 
kinderen tot en met 16 jaar, onder be-
geleiding van een volwassene, gratis. 
Alle activiteiten, inclusief de films en 
het schminken door de professionele 
schminkploeg, zijn gratis. Boven de 16 
jaar betaal je € 8,50. 
Openingstijden en info 
Het Chassé Theater is op zaterdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur geopend. Kijk voor meer informatie op www.stripfes
tivalbreda.nl.  Hier zijn ook de online tickets te bestellen.

OPEN DAG  THEBE HOSPICE BREDA 

Ieder jaar op de Dag van de 
Palliatieve Zorg, dit jaar za-
terdag 8 oktober, zetten 
wij onze deur open voor be-
langstellenden. 

Komt u regelmatig voorbij het hospice maar bent u nog nooit 
binnen geweest? Of verwacht u dat u zelf of een naaste binnen-
kort zorg nodig heeft en wilt u weten hoe het er in een hospice 
aan toe gaat? Misschien wilt u zich oriënteren op het werk als 
vrijwilliger in het hospice, of bent u als professional geïnteres-
seerd? 
Geeft u zich dan op voor een rondleiding op één van de hier-
onder genoemde momenten en vertel met hoeveel personen 
u zou willen komen. Dit kan via patricia.klaasen@thebe.nl.  U 
krijgt zo snel mogelijk een bevestiging van uw inschrijving. 
Tijdstippen: 12.30-13.30 uur; 13.45-14.45 uur; 15.00-16.00 uur.  
Adres: Grieglaan 4, Breda.

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.

HERFST!!
Deze foto is gemaakt door Susan de Smit.

In de vorige RdT stonden foto’s van 
De Oude Weideloop. 

Helaas was de naam van de fotograaf niet vermeld.
De foto’s zijn gemaakt door Gerard van Vugt.

Sorry Gerard!



Met de klok mee, beginnen links boven:
Shu-kwan Man, Cor Franken, 

Johan van der Sman, Jan Groot


