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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 1094
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 09-11-2022, 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:  09/11
    grijs:  30/11
          Wagenberg groen:  11/11
    grijs:  04/11,  02/12
Ophalen oud papier  12/11
Ophalen plastic             Terheijden  09/11  
    Wagenberg  11/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DONATEURSACTIE 

Bij de vorige Rondom de Toren zat onze 
oproep voor de donateursactie. Bij de 
meeste adressen tenminste, want er 
blijkt iets te zijn misgegaan…. Volgens 
onze verspreider Spotta mag een los-
se envelop niet (meer) bij de Nee-Ja 
adressen worden bezorgd zoals dat bij 
een huis-aan-huisblad het geval is. Helaas was dat niet aan ons 
gemeld. 
Daarom hier nog een keer de oproep!

We bedanken drukkerij Boonen voor de sponsoring van de en-
veloppen.
Ook heel blij zijn we met de hulp van de medewerkers van het 
Dagactiviteitencentrum Ruitersvaart die voor ons de brieven 
hebben gevouwen en in de enveloppen gestopt. Allemaal harte-
lijk bedankt!! 
We hopen op een grote respons, dan kunnen we op een goede 
manier zorgen dat RdT zijn 46ste jaargang ingaat!

RONDOM DE TOREN

Beste lezers van Rondom de Toren,

Uit uw reacties maken wij op dat u nog steeds erg blij met 
Rondom de Toren bent. Wij willen graag op deze manier door-
gaan, zodat u van alle nieuwtjes en wetenswaardigheden op 
het gebied van sport, cultuur,  uitgaan, evenementen etc. op de 
hoogte bent en blijft en kunt genieten van de leuke en mooie 
foto’s, gemaakt door de lezers. 
Wij zijn dan ook heel blij met trouwe donateurs en adverteer-
ders, maar u begrijpt het vast al:  om zo’n mooi blad te maken is 
geld nodig.  Bovendien hebben wij dringend behoefte aan nieu-
we vrijwilligers.

Geld hebben wij nodig voor o.a. apparatuur voor het opmaken 
van de Toren en om het blad te kunnen laten drukken en be-
zorgen.  Al geruime tijd zien wij onze inkomsten dalen en wordt 
het laten maken en het verspreiden van het blad verliesgevend.

Naast het geld zijn ook mensen, vrijwilligers, nodig om het blad 
samen te stellen en op te maken. Het huidige team begint al 
aardig op leeftijd te raken en zonder vernieuwing zal het steeds 
moeilijker worden Rondom de Toren samen te stellen.
 
Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u en vra-
gen wij u ons financieel te steunen. U kunt dat doen door een 
bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL50 
RABO 0150 6933 11 t.n.v. Stichting Rondom de Toren, 
onder vermelding van ‘Donateursactie 2022’.

Naast uw donatie verwelkomen wij, zoals eerder vermeld, ook 
graag nieuwe vrijwilligers die mee willen werken aan het samen-
stellen van Rondom de Toren. Wij hebben behoefte aan redac-
tieleden, medewerkers voor opmaak en vormgeving en perso-
nen die zich willen inzetten voor het werven van advertenties.
Het voortbestaan van Rondom de Toren is afhankelijk van vrij-
willigers en voldoende financiële middelen en aan beide hebben 
wij dringend behoefte. 

Met vriendelijke groet,
Redactie en bestuur van Rondom de Toren
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AUTOMAATJE  DRIMMELEN

Wegens succes chauffeurs ge-
zocht!
ANWB AutoMaatje Drimmelen is een 
succes, steeds meer inwoners melden 
zich aan. 
Heb je nog wat tijd over en vind je het 

leuk om auto te rijden? Dan is dit misschien wel iets voor jou! 
Geen vervoer voor herhaalprik (boosterprik)?
Heeft u een oproep gehad van de GGD voor de herhaalprik 
(boosterprik), maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie 
komen? Ook dan kan AutoMaatje helpen!
Voor meer informatie,  neem contact op via   automaatje@swo
drimmelen.nl of 0162 748739 en spreek de voicemail in. 

VOORLEESVRIJWILLIGERS  GEZOCHT!
Bibliotheek Theek 5 Terheijden en Made zijn op zoek 
naar enthousiaste voorleesvrijwilligers!

Voor de activiteit  Voorleespret in Ter-
heijden en Made zijn we op zoek naar 
voorleesvrijwilligers. Voorleespret is 
een maandelijkse activiteit waarbij 

kinderen en ouders / begeleiders genieten van een mooi verhaal 
en inspiratie opdoen hoe je van een boek echt een feestje kunt 
maken. 
Voorleespret
Voorleespret is een maandelijks voorleeshalfuurtje voor kinde-
ren van 2-4 jaar. Elke maand behandelen we een ander boek. 

Natuurlijk wordt het verhaal op attractieve wijze voorgelezen, 
maar we maken er ook een belevenis van. Dat doen we op al-
lerlei verschillende manieren waarbij de kinderen betrokken 
worden bij het verhaal. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld 
meedoen met het verhaal door een lied te zingen en geluiden of 
bewegingen te maken. Of we organiseren een kleine creatieve 
activiteit die goed aansluit op het verhaal. Ieder verhaal heeft 
wel iéts in zich waardoor we het voor de kinderen nog meer tot 
leven kunnen brengen. 
De Voorleesvrijwilliger
Als voorleesvrijwilliger van Voorleespret vind je het leuk om 
voor te lezen en kun je enthousiast een verhaal overbrengen. 

Liefst heb je ervaring in de omgang met en/of voorlezen aan jon-
ge kinderen. Daarnaast ben je bijvoorbeeld creatief of muzikaal, 
in ieder geval heb je een goede voorleesstem. Je hebt gevoel 
voor taal en weet goed in te spelen op de belevingswereld van 
jonge kinderen. Je vindt het leuk om een groep kinderen en hun 

OPROEPEN
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ouders of begeleiders te ontvangen bij de bibliotheek en hen 
een mooi moment te bezorgen. Je bent een visitekaartje voor 
de bibliotheek, maar kunt daarbij altijd rekenen op een vaste 
collega in onze vestiging. 
We gooien je niet zo maar in het diepe. Je gaat je vooraf ver-
diepen in interactief voorlezen en loopt een paar keer mee 
met ervaren voorleesvrijwilligers binnen onze bibliotheek. Zo 
ontwikkel jij je tot een heuse Voorleesexpert en doe je idee-
en op hoe jij een verhaal tot een echte belevenis kan maken. 
De voorleesboeken worden altijd in overleg gekozen. We ma-
ken duidelijke afspraken en er is een goed vrijwilligersbeleid. Je 
komt te werken in een fijne inspirerende werkomgeving met 
een informele sfeer. Je ontvangt een gratis bibliotheekpas en 
maakt tegen gunstige voorwaarden gebruik van de producten 
en diensten van Theek 5. We hebben een leuk klein team van 
voorleesvrijwilligers waarbij je een vaste vestiging hebt waar 
jij maandelijks voorleest. Het kan soms voorkomen dat we je 
vragen in te vallen in een andere Theek 5 vestiging binnen de 
gemeente Drimmelen.
Ben je geïnteresseerd?
Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wikke van 
Dijk  (w.vandijk@theek5.nl) of loop even binnen bij onze Theek 
5 vestigingen in Made, Terheijden of Lage Zwaluwe.
Kijk voor meer informatie over Voorleespret en openingstijden 
op www.theek5.nl/activiteiten.

PUNTENREGEN  VOOR  TERHEIJDENSE 
KARATEKA’S
Zondag 16 oktober hebben de karate-
ka’s van Karate Vereniging Terheijden 
veel punten binnengehaald bij het KBN 
Vaantjes toernooi in Tilburg.
Al weken van tevoren zijn de karateka’s 
uit Terheijden de puntjes op de i aan het 
zetten geweest voor de Kata wedstrijd 
in Tilburg. Dit toernooi is georganiseerd 
door sportschool Enso onder auspiciën 
van de Karate Bond Nederland en is een Vaantjes toernooi.  Met 
alle wedstrijden die je doet, spaar je punten:  per gewonnen 
partij krijg je 20 punten, bij verlies 10. Zo spaar je voor verschil-
lende vaantjes (wit, geel, oranje, blauw, bruin) die je bij elke 100 
punten ontvangt. Bij 700 ontvang je een dikke trofee. Een echte 
stimulans om meerdere keren mee te doen aan dergelijke wed-
strijden omdat je punten spaart over alle wedstrijden.

Er werd meegedaan aan het onderdeel Kata. Dat is een oefening 
van 30 tot 70 technieken waarin je een gevecht laat zien te-
gen meerdere denkbeeldige tegenstanders. Het zijn allerlei ver-
dedigingen en tegenaanvallen in verschillende richtingen. Zelfs 

TERUGBLIK
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sprongen en worpen behoren tot de Kata. Met deze oefening 
perfectioneer je technieken en het is erg leuk om naar te kijken.
Terheijden was afgevaardigd met 9 kinderen, 3 coaches en een 
scheidsrechter. Er werd gewerkt op 4 velden en per poule 
mochten de kinderen 4 of 5 keer naast elkaar een Kata lopen. 
De scheidsrechters bepalen dan welke Kata het meest op een 
gevecht lijkt (zonder tegenstanders) en welke karateka de beste 
technieken laat zien en deze oefening zonder foutjes loopt.
Onze karateka’s liepen vrijwel alle Kata’s foutloos en hadden de 
zenuwen goed onder controle. Bij de meeste poules was het 
niveau erg hoog en konden we niet alles winnen. 
Alle coaches viel het op dat er heel sportief en aandachtig naar 
onze eigen deelnemers werd gekeken. Een goede aanmoediging 
is het halve werk. 
Iedereen heeft veel punten verdiend deze dag en zelfs 3 hebben 
een vaantje verdiend.  Zo kreeg Arthur zijn eerste witte vaantje 
(100 punten),  Lonne haar gele (200 punten) en Micah zijn oran-
je vaantje (300 punten).

Met veel trots hebben we gekeken naar de Kata’s. Complimen-
ten aan Pars, Quin, Cas, Kai, Kaelyn, Arthur, Myron, Micah en 
Lonne.
Wij trainen elke maandag en vrijdag in De Cour en je bent van 
harte welkom te komen kennismaken met karate. Voor meer 
informatie kijk je op onze website www.karate.nl.

SPRAAKVERMAAK EN RABO 
CLUBSUPPORT

Spraakvermaak deed ook dit jaar weer 
mee aan de ClubSupport-actie van Rabo-
bank Breda-Amerstreek. Op de Spraak-
vermaak-cheque stond het mooie bedrag 
van € 553,23. We zijn blij met deze finan-
ciële bijdrage en besteden het geld vooral 
aan technische onderdelen van het pro-
gramma. Spraakvermaak wil de kwaliteit 

van beeld, licht en geluid in de zaal en via de livestream op een 
zo hoog mogelijk niveau houden. 
Zondagmiddag 13 november, 14.30 uur, is De Gouden 
Leeuw in Terheijden 
weer gevuld met publiek 
en met prominente gas-
ten. Het complete pro-
gramma leest u elders in 
deze Rondom de Toren.
Sophie Hermans, frac-
tievoorzitter VVD in de 
Tweede Kamer (foto 
Mirjam Schrauwen), 
schreef op 9 oktober in 

het gastenboek:  ‘Een onrustige wereld, maar vanmiddag in Ter-
heijden een goed gesprek over de toekomst. Én natuurlijk over 
de politiek:  Graag tot een volgende keer!’ 

EERSTE  TRAAISE  WARMTE IS EEN FEIT! 

Na vijf jaar puzzelen is donder-
dag 6 oktober het eerste Terheij
dense huis op het Traais Warm-
tenet aangesloten. De primeur 
is voor Thomashof 10, waar de 

gasketel eruit ging en duurzame warmte ruim baan kreeg. Pre-
cies wat we als  Traais Energie Collectief voor ogen hebben.

Binnenkort vieren we dat de eerste Terheijdense straat klaar is 
om met  Traaise warmte de winter warm door te komen. Daar-
na gaan we door.  Stap voor stap, straat voor straat, sluiten we 
ons dorp aan op warmte van eigen makelij.
Het Traais Warmtenetwerk werd deze zomer uitgeroepen tot 
het meest duurzame warmtenet van Nederland. Een flinke op-
steker voor ons dorp.  Inwoners bij wie het netwerk al voor de 
deur ligt kunnen overstappen op  Traaise Warmte van de  Traaise 
Energie Maatschappij.

TEAM “HANDBAL”  WINT CAFÉQUIZ 
OKTOBER
Café De Zevende Hemel

Wederom was het donderdag-
avond 27 oktober spannend in 
café De Zevende Hemel tij-
dens de tweede caféquiz van 
het seizoen 2022-2023. De ta-

fels waren allemaal bezet met deelnemers.  De teams streden 
tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te scoren en uiteinde-
lijk te winnen. Wie is nu weer de nieuwe premier van Engeland 
of gaat de klok nu  voor- of achteruit als de wintertijd ingaat? 
Uiteindelijk won team Handbal deze tweede quizavond. 
De punten werden als volgt verdeeld: 1) team Handbal 65 pun-
ten, 2) team Bol.com 62 punten, 3) team Ton’s Angels 60 
punten, 4) team Bubbels 57 punten, 5) team Niet Van Hier  
en team VOC allebei met 54 punten, 6) team Team T  52 pun-
ten, 7) team Layla  51 punten, 8) team De Slappe Trappers  
49 punten,  9)  team DIOK 44 punten, 10)  team Wij 41 punten, 
11) team Gebogen Rug 37 punten en op de 12e plaats team 
Siem met 31 punten (team Siem ging met de aanmoedigings-
prijs naar huis).

Installateurs van AWS vervangen de gasketel voor een afgifteset 
onder toeziend oog van TEC-voorzitter Theo den Exter 

en bewoner van Thomashof 10.
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Kortom, weer een avond vol ambiance. De volgende caféquiz 
is donderdag 24 november!!! En je weet het: winnen is leuk 
maar meedoen nog leuker! Hopelijk tot de volgende quiz. 
Van onze correspondent ter plaatse

UITSLAG LOTERIJ ZONNEBLOEM 

De Zonnebloem afdeling Terheijden heeft dit 
jaar 310 lootjes verkocht.  Een flink aantal, 
dus daar moet toch een prijs(je) tussen zit-
ten? De trekking heeft intussen plaatsgevon-
den. Degenen die deze loten gekocht hebben 
worden geacht dit zelf te controleren. Dit be-
richt is dan ook bedoeld als een herinnering 
om vooral niet te vergeten dit te controleren.
We hebben zelf al een globale controle ge-

daan van alle verkochte papieren lootjes. En er zijn maar liefst 3 
winnaars! Helaas zijn de prijzen uiterst bescheiden van omvang: 
- lot 0597167,  met een megaprijs van € 15,-
- lot 0597202,  met een proefpakket Local Tea t.w.v. € 36,-
- lot 0597328,  met een jackpot van € 15,-
De controle die wij zelf gedaan hebben is niet 100% betrouw-
baar, dus controleer vooral zelf uw gekochte loten! De uitslagen 
zijn te vinden op zonnebloem.nl/loterij.
Op de achterkant van de lootjes staat omschreven hoe je een 
prijs kan innen.
Er zijn ook 30 
loten online ver-
kocht. Deze kun-
nen alleen door 
de koper zelf 
gecontroleerd 
worden, dus ver-
geet dit niet!
Namens de Zon-
nebloem hartelijk dank aan iedereen die lootjes gekocht heeft. 
Hiermee krijgt onze afdeling een mooi bedrag binnen, waarmee 
we in deze dure tijden weer leuke activiteiten voor onze gasten 
kunnen organiseren.

ROMMELMARKT  WITTE  KERKJE 
SUCCESVOL

Het was op zaterdag 15 oktober ontzettend druk in het kerkje. 
Voor aanvang stond er al een flinke rij voor het hek te wachten. 
Binnen stonden onze 25 vrijwilligers paraat om de artikelen aan 
te prijzen en te onderhandelen over de prijs. Het was een ge-
zellig geheel.

De na afloop nog resterende huishoude-
lijke spullen konden we kwijt bij opkopers 
en kringloopwinkels. 
De opbrengst na aftrek van kosten was 
circa € 2600,- en dit zal gebruikt worden 
voor groot onderhoud van het orgel in 
de kerk.
Dank aan alle mensen van wie we een gigantische hoeveelheid 
spullen mochten ontvangen, aan de kopers en aan al onze vrij-
willigers die hebben meegewerkt om alles in te zamelen, te sor-
teren, uit te stallen in het kerkje, te verkopen en na afloop weer 
op te ruimen. Op de foto ziet u ons geweldige “rommelteam” 
na afloop aan de borrel.

Zo ziet u maar weer: Witte Kerkje Terheijden - Ongeloof-
lijk wat er kan.
Voor  informatie over ons winterprogramma o.a. singer-song-
writer concerten, klassiek op de zondagmiddag, verwijzen we 
graag naar www.wittekerkjeterheijden.nl.
Bestuur Stichting Witte Kerkje Terheijden

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022

Hierbij willen wij de 
RABObank en ieder-
een die een stem heeft 
uitgebracht op ons, 
hartelijk bedanken. 
Het heeft het mooie 
bedrag van € 740,35 
opgeleverd.

Heemkundekring De  Vlasselt

DANK  JULLIE  WEL!
In de week van 9 tot 15 oktober is er ge-
collecteerd voor de Brandwondenstichting 
in  Terheijden. In Terheijden is het mooie 
bedrag van € 1317,18 opgehaald. 
De Brandwondenstichting gebruikt dit geld 
voor onderzoek, voor het verbeteren van 

de zorg van brandwondenpatiënten en voorlichting.
Langs deze weg wil ik alle gulle gevers bedanken voor hun bij-
drage.  Alle trouwe collectanten: bedankt voor jullie fantastische 
inzet.
Marijke van Wingerden, collecteorganisator Brandwondenstich-
ting Terheijden                                  

Team Handbal
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“DE KERK STAAT IN BRAND ...!!”

Op donderdag 26 oktober 1922 vernielde een brand de Antoni-
us Abtkerk. De brandende toren was van grote afstand te zien. 
De volgende dag was dit uitgebreid te lezen in de Bredasche 
Courant, in het Dagblad van Noord Brabant en ook in veel lan-
delijke kranten. 
”Om vijf uur in den middag werd de brand door een passeerend 
meisje ontdekt. De kerk is gelegen aan den hoofdweg met het 
hoogkoor naar de straat gekeerd. Het meisje zag vuur boven de 
kap van het hoogkoor en schreeuwde direct den daar werken-
de loodgieter en leidekker toe, dat er brand was. In een mini-
mum van tijd vrat en knaagde het meedoogenlooze vuur verder, 
steeds verder en had weldra het geheele stergewelf boven het 
presbyterium aangetast, om weldra op het tongewelf van het 
middenschip over te slaan. Toen was het verschrikkelijke vuur 
niet meer in zijn vaart te stuiten. Het loeide en beukte zonder 
genade voort en niet lang duurde het of langs alle houten ge-
welven der kerk speelde vlammen haar machtig imposant, maar 
droevig spel.”
”Pogingen om het vuur met emmers water te blusschen mis-
lukten en de inmiddels opgeroepen brandweer kon met hare 
brandspuit het vuur niet bereiken. Zoodoende hadden al spoe-
dig de vlammen vrij spel met het gevolg, dat binnen een kwartier, 
aangewakkerd door den Noord Oostenwind, het geheele dak 
een vuurzee was. Daarop werd telefonisch assistentie gevraagd 
der Bredasche brandweer, die reeds kwart voor zes (afstand 8 
K.M.) uitrukte en (na eenige hindernissen bij den overweg stati-
on) reeds na een kwartier ter plaatse was. 
Te  Terheijden aangekomen bleek, dat kerk noch toren te behou-
den vielen. De eerste taak van de autospuit was verschillende 
belendende gebouwen, die door den zeer hevigen vonkenregen 
veel gevaar liepen, door flink nat houden te vrijwaren. Hoewel 
de spuit op een afstand van den brand opgesteld stond, werkte 
ze in een woord schitterend,  zoodat spoedig alle gevaar voor de 
belendende straat geweken was. Daarna werd het blusschings-
werk der kerk aangevangen dat nu en dan door het vallen van 
steenbrokken en brandend houtwerk niet zonder gevaar was. 
Dit blusschingswerk kon te 10 uren als geëindigd worden be-
schouwd, waarna de autospuit naar de stad is teruggekeerd.” 

Tot zover de Bredase krant van 100 jaar geleden. Gelukkig wa-
ren door attente dorpelingen veel kerksieraden en schilderijen 
snel uit de kerk gehaald. Maar de schade was groot. Tussen de 
overeind gebleven zwart geblakerde muren was het een bijna 
onbeschrijflijke ravage. Verkoolde balken en beelden lagen ver-
spreid tussen de verbrande banken en het puin van de ingestor-
te gewelven.  Van de bijzondere preekstoel was niets meer over. 
Ook het hoofdaltaar was helemaal verloren en de zijaltaren 
waren zwaar beschadigd. De met zorg aangebrachte muurschil-
deringen waren afgebladderd. Het geheel gaf een triest aanzien. 
Meer over deze brand en de wederopbouw is te zien en te 
lezen in  Vlasselt-boekje 100 over de historie van deze kerk en 
ook in de beschrijving door Leon Krijnen op https://krijnen.
com/wp/2021/05/.
Er werd snel begonnen aan de wederopbouw en reeds op 29 
december vond de aanbesteding plaats.  De eeuwenoude muren 
waren stevig en zo breed, zo werd verteld, dat men er met de 
kruiwagen overheen kon lopen. De oude gebrandschilderde ra-
men werden gerestaureerd en het interieur en de klokken wer-
den vernieuwd. Binnen een jaar was alles klaar en op 9 oktober 
1923 werd de kerk weer plechtig ingewijd door de bisschop 
van Breda.
Johan van der Made

INTOCHT  SINTERKLAAS  TERHEIJDEN 

Dit jaar heeft Sinterklaas 13 november 2022 dik gedrukt in 
zijn agenda staan. Het is de planning van de Sint om rond 13.30 
uur met de boot in de haven van Terheijden aan te komen.  Vanaf 
13.15 uur vinden er activiteiten plaats aan de haven. 

Na de intocht vindt er een Pietenjacht plaats in het dorp vanaf 
ongeveer 14.00 uur.  Vind jij alle Pietjes die verstopt zijn in het 
dorp? 
Van 14.00 tot 16.00 uur kun je de Pietjes zoeken en meedoen 
aan de activiteiten. Verzamel alle stempeltjes bij de activiteiten 
en wie weet maak je dan kans op een ontbijt met Sinterklaas op 
20 november 2022. 
Om kans te maken op dat ontbijt met de Sint mag je je volle 
stempelkaart van de Pietenjacht met je naam, leeftijd en het te-
lefoonnummer van je papa, mama, opa of oma inleveren bij de 
sinterklaasbrievenbus bij het woonzorgcentrum Antonius Abt 
op het Dorpsplein op uiterlijk 16 november 2022 om 18.00 uur. 
De stempelkaarten worden uitgedeeld op de basisscholen in 
Terheijden, ook hebben de Pietjes stempelkaarten bij zich om 
uit te delen aan de kinderen die niet in Terheijden op school 
zitten. 
Tot 5 december 2022 hangt de sinterklaasbrievenbus bij het An-
tonius Abt,  zodat je daar ook je lijstje, een leuke tekening of iets 

EN  TOEN GEBEURDE......

UITGAAN



10 jaargang 45 nummer 1093

origineels voor Sinterklaas kunt afgeven. 
Volg je onze social media kanalen al (Fa-
cebook stichting Sinterklaas Terheijden en 
de website www.sinterklaasterheijden.
nl)? Hierop is de laatste informatie over 
de intocht en uittocht te vinden. 
Doe jij ook mee en vind jij alle Pietjes tij-
dens de speurtocht??
Tot 13 november!!!
Sinterklaas en zijn Pietjes

GELOOFT U NOG IN SPROOKJES?

Een sprookje begint altijd met “Er was eens” en loopt meestal 
goed af….
CV De Braoipotte gelooft nog wel in sprookjes. Zeker in het 
sprookje van de Wolf en de 7 Geitjes! 
Ook benieuwd naar ons sprookje en of het goed afloopt? Kom 
gerust luisteren naar het sprookje wat wij te vertellen hebben. 

Of het goed afloopt? Dat bepaalt u zelf. Ons sprookje over de 
geitjes en de wolf wordt vertolkt tijdens 11-11 in De Gouden 
Leeuw. Op vrijdag 11-11 hoort u vast wat gemekker en gaat u 
zien dat het nog gekker kan! 
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VOGELSHOW 2022
Eerste  Wagenbergse  Vogelvereniging

Het is weer zover. Onze 
vereniging is weer volop 
bezig met het organiseren 
van een mooie vogelshow 
annex tentoonstelling. Dit 

jaar organiseren we deze show, zoals dat heet, regionaal met 
medewerking van vogelliefhebbers uit de plaatsen Moerdijk, Ter-
heijden, Wagenberg en Made. Het wordt dus een hele happening. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zullen 22 vogelliefheb-
bers aan meewerken die ongeveer 200 vogels showen. Het gaat 
natuurlijk ook over de vraag: Wat zijn de mooiste vogels? 
De vogels worden in verschillende klassen ingedeeld en keur-
meesters van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers zullen 
de vogels beoordelen. Het gebeurt natuurlijk allemaal objectief. 
De vogels worden anoniem aangeboden en de keurmeesters 
weten niet welke vogel van welke eigenaar is. 
Er wordt ook om verschillende prijzen gestreden. Per klasse 
wordt de beste, “de gouden vogel”,  aangewezen maar er wordt 
ook gekeurd naar de beste stammen. Als 1 inzender vindt dat 
hij 4 hele mooie vogels heeft van hetzelfde ras en dezelfde kleur, 
dan zet hij die in als stam. De stam met de meeste punten wint. 
Daarnaast wordt nog gestreden om de beste 5 vogels. Dit zijn 
de beste 5 vogels van 1 eigenaar. Dit kunnen dus vogels zijn uit 
verschillende klassen.
Daarnaast is er nog de strijd om de Derby prijs. Ieder deelne-
mer mag maximaal 1 vogel aanwijzen die hij de mooiste vindt. 
Het publiek doet ook mee. Zij kunnen ook de mooiste vogel 
aanwijzen. Die vogel krijgt dan de publieksprijs. 
Op de foto bij dit 
artikel zie je de 
goudvink. Dit is 
een Europese vogel 
die hier ook in de 
natuur voorkomt. 
Deze vogel is op de 
vogelshow aanwe-
zig en zou normaal 
gesproken in de 
Hoofdgroep Cul-
tuurvogels, vruch-
ten- en insecteneters, Klasse Europese Cultuurvogels vallen. 
Maar omdat de vogel niet door de inzender zelf is gekweekt, 
maar verkregen is van een andere vogelliefhebber komt hij uit 
in de open klasse. Hij is overigens wel geringd,  zoals dat hoort. 
De vogelshow vindt plaats van vrijdagavond 18 november  
t/m zondag 20 november 2022 bij café “Bij Bas”, Dorps-
straat 26, 4845 CE  Wagenberg. 

VRIJDAG 11/11:  D’UN OPMAAT IN 
ERPELROOIERSLAND

Het carnavalsseizoen staat weer voor de keu-
kendeur in Erpelrooiersland. Op de elfde van 
de elfde, en die valt dit jaar,  jawel,  op een 
vrijdag,  trappen we af met D’un Opmaat in 
Plexat.
D’un Opmaat is de nieuwe naam voor het 
Blèrefefestival. Nieuwe naam, bietje anders, 
lekker fris. CS De Erpelrooiers presenteert 

de Prins van Erpelrooiersland,  de Raad van 11 en Hofkapel De 
Leutband. 

Deze avond proosten we samen op een goeie carnaval 2023.  
We proeven even voor en zingen mee met de beste carna-
valshits allertijden uit ons eigen dorp. Ze komen allemaal voor-
bij, niet live, maar we hebben beeld en geluid van al die mooie 
plaatjes: C&A, de Groete, 
de Zingende Tasjes, Ut 
Spulleke, De Foefels, de 
Maya’s, de Vrouwen Van… 
en al die andere geweldige 
liedjes waar we al zoveel 
leut mee gehad hebben,  
op vrijdag 11-11 zien en 
horen we ze weer eens!
Met de handjes op de 
schouders lopen we een 
polonaise op de vrolijke 
noten van Hofkapel De 
Leutband en t’Hoogte-
punt! En met de muziek 
van DJ Ray gaan de voet-
jes nog wat hoger van de 
vloer.
Het motto is dit jaar ‘Doe ut nou niet’ maar naar D’un Opmaat 
komen:  ‘doe ut vooral wel’, want carnavallen, dat doen we met 
zijn allen in Erpelrooiersland.
We hopen jullie allemaal te zien in groen/rood, of n gezellig 
pekske,  op vrijdag 11/11 vanaf 20.30 uur in Plexat. 

WAGENBERG  SERVEERT  WEER!
Traditie van decemberevenementen in de Gummarus 
opgepakt 

In 2020 kwam er ongewild abrupt een einde 
aan de jarenlange reeks van decemberevene-
menten welke de Stichting Behoud Gummar-
uskerk Wagenberg (SBGW) traditioneel op 
de 2e zaterdag van december organiseert. 11 
jaren achtereen wist “tout” Wagenberg waar 
je de 2e zaterdag van december moest zijn: in 
de Gummarus!
Hetzij voor het muziekspektakel “De Mooiste 
Nacht van Wagenberg” hetzij voor “Wagen-
berg Serveert”, een muzikaal omlijst 3-gangen-
diner.  Dit totdat corona roet in het eten gooide en een streep 
haalde door zowel de 2020 als de 2021 SBGW-activiteiten.
Maar na regen komt zonneschijn, na het droge toastje de met 
boter belegde Gummarusboterham. Kortom, de koksmessen 
worden weer geslepen, Wagenberg serveert weer. Op naar 
de lustrumeditie van ons culinaire event:  Wagenberg Serveert 
2022.
Over de tong
Ja,  u kent het vast, de eetrubriek “Over de tong” uit BN DeStem 
waarin u door uw krant op de hoogte wordt gehouden van 
wat er zoal op tafel komt bij de restaurants in onze regio. Nou, 
schijnbaar is Wagenberg Serveert 2022 ook al over de tong ge-
gaan want inmiddels mogen we ons al verheugen in diverse re-
serveringen. Dat is natuurlijk een fantastische opsteker voor de 
organisatie maar vooral ook voor onze koks. 
Lustrumeditie
Mocht het u echter nog niet ter ore gekomen zijn dan hier-
bij nog even een samenvatting:  Traditiegetrouw organiseert de 
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg (SBGW) op de 
2e zaterdag van december een spraakmakend decemberevene-
ment. Dit keer, en dus op zaterdag 10 december, is het de 
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beurt aan de inmiddels 5e editie van Wagenberg Serveert, een 
muzikaal omlijst avondvullend 3-gangendiner. Na 2013, 2015,  
2017 en 2019 wordt het nu dus Wagenberg Serveert 2022.
Wagenberg Serveert staat garant voor een smakelijke avond 
in de vorm van een heerlijk 3-gangen keuzediner waarmee de 
koks, onder leiding van chef Ralph van Groesen, uw smaakpa-
pillen verwennen. Maar daar blijft het niet bij want, eveneens 
traditiegetrouw,  wordt u verder vermaakt met de hemelse klan-
ken van Djazzkefet die dit jaar een extra muzikale verrassing 
meebrengen, die we evenals het menu nog heel even onder de 
koksmuts houden. Dat alles in de sfeervolle kerstambiance van 
de Gummarus.  Alle ingrediënten voor een onvergetelijke avond 
op loopafstand,  wat wil je nog meer? 
Verrukkelijk met  Vlees,  Vis of Vegetarisch
Voor ieder wat wils dus, maar de volgende keer praten we u 
helemaal bij over het keuzemenu van onze koks, de muziek en 
andere verrassingen.  Wilt u er bij zijn? Dan horen we dat graag 
want voor je het weet is het zover:  Wagenberg Serveert 2022. 
Informatie inwinnen of aanmelden kan door het sturen van een 
mail naar ons secretariaat a.p.m.janssens@hetnet.nl of via een 
telefoontje naar 06 10945855. 
Ja, de messen worden weer geslepen, de muziek nog eens gere-
peteerd en de kandelaars gepoetst. Het hele team van Wagen-
berg Serveert 2022 (koks (witte brigade), bedienend personeel 
(zwarte brigade), muzikanten, artiesten en vrijwilligers) zien uit 
naar uw komst. Niet 5 maar 10 december wordt het heerlijk 
avondje!

22  JAAR KIELE KIELE

Al sinds de oprichting van carnavalsvereniging De Schraansers 
wordt het  Traaise carnaval opgeluisterd door een hofkapel. 
Zo waren er bijvoorbeeld De Mannen van Lodewie, de Blaos-
koppen, ‘t Rammelt, de Blaoskaoken,  Trubbels en van 2000 tot 
2019 was dat KieleKiele.
Na de ontbinding van Trubbels in september 2000 was het even 
de vraag of er op zo’n korte termijn wel een nieuwe hofkapel 
zou kunnen worden gevormd. Met 9 muzikanten probeerden 
we zo goed en kwaad als het ging toch een deuntje te spelen op 
het 11-11 bal van 2000.  Want Traais carnaval zonder hofkapel, 
dat is geen carnaval, zo was het motto. 
Het ledenbestand was aan de krappe kant, zo ook het reper-
toire en het was ‘kielekiele’ of het allemaal wel zou lukken. De 
naam lag daarom voor de hand: KieleKiele. 
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In de weken voor carnaval kwamen er nog 2 leden bij, en zo 
gingen we met 11 vrouw/man de carnaval in. 
We hebben het Opwermkonsert meer dan levendig gehou-
den,  organiseerden het halfvastival en de laatste jaren ‘t is 
wir zóndag.  Allemaal heerlijk gezellige kapellenfestivals.

Inmiddels zijn we 22 jaar verder (time flies when you’re having 
fun)!!
In de loop  der jaren is de formatie nogal eens gewisseld, groter 
en weer kleiner geworden. 
Daarnaast hebben we na 19 jaar de keuze gemaakt om geen 
hofkapel meer te zijn en zijn we onze eigen weg ingeslagen.  Wel 
19 jaar veel plezier gehad samen met De Schraansers!
KieleKiele is na 22 jaar nog steeds springlevend en dat 
willen we vieren!! 
Op zaterdag 5 november a.s. vanaf 20.00 uur organiseren 
wij ons verjaardagsfeest in de vorm van weer een kapellenfesti-
val in ons stamcafé De Harmonie. 
Met weer een fantastische line-up  waaronder kapellen uit Bre-
da, Oosterhout, Dordrecht en natuurlijk uit Terheijden. 
Wees welkom en proost er eentje (of meer) mee op onze 22e 
verjaardag!!

BAOMESAVOND 

De wintertijd is weer ingegaan. Dat ‘extra’ 
uur kunnen we mooi gebruiken voor wat 
kennisverruiming. Giel van Fessem geeft die 
avond een presentatie, verlucht met afbeel-
dingen over het verleden, het heden en zelfs 
een beetje de toekomst van Traaie.
Hoewel het zwaartepunt ligt op het onder-
werp De Zuiderwaterlinie, komen we deze 
avond te weten waaruit en waarom deze 
linie is ontstaan. Dat kan alleen maar door 

terug te kijken naar 1672,  het zogenoemde Rampjaar.  
Van daaruit zijn beperkte parallellen te trekken naar het heden. 
Het volk is redeloos, de regering radeloos en het land redde-
loos. Om de boze vijanden buiten onze grenzen te houden komt 
uiteindelijk onder meer de Zuiderwaterlinie er.  Giel laat de ver-
banden tussen deze gebeurtenissen zien. Bovendien legt hij uit 
waarom Terheijden ligt waar het ligt en hoe wij in de toekomst 
met een demontabele waterkering niet alleen het karakter van 
de Haven kunnen bewaren maar ook droge voeten houden.
Dus: Heemkundekring De Vlasselt organiseert op maandag 7 
november (begin 20.00 uur,  inloop vanaf 19.30 uur) een avond 
in het horecagedeelte van Pensionstal ZeggeZicht, Munnikenhof 
1. Koffie en thee zijn gratis,  met wellicht een versnapering.  In de 
pauze en na afloop kan tegen betaling gebruik worden gemaakt 
van de drankvoorraad.

Leden van De Vlasselt hebben gratis entree. Geen lid en toch 
geïnteresseerd? U bent van harte welkom,  uw bijdrage is dan 
€ 3,-.  Fiets en auto kunnen gratis geparkeerd worden. 
Komt dus allen op maandag 7 november om 20.00  uur naar de 
Baomesavond.

GIN GEMEKKER, ’T KEN NOG GEKKER
TCV De Schraansers
   
Vrijdag 11 november 2022 -----11-
11-22------, de start van het nieuwe car-
navalsseizoen!
Heb je onze flyer al gezien in de vorige 
Rondom de Toren? We zien jullie graag 
op vrijdag 11-11!
Wie gaan er dit jaar voorop als jeugd-
prins/jeugdprinses en als Prins of Prinses 
Carnaval? …. 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. 
Daarna barst Festivalaaf los. Nootdkreet is al aan het oefenen, 
de eerste meezing-melo-
dietjes zijn gespeeld, de 
5 aanmeldingen stromen 
binnen, dat wordt een mu-
zikale avond! Naast alle 
Traaise artiesten zal ook 
Evert van Huygevoort op 
deze avond er een echt 
feest van maken!  
Onze sauwelclub is ook 
weer opgestart. We gaan 
dit jaar weer een ouder-
wets sauwelweekend or-
ganiseren. Geen gemekker, 
’t ken nog gekker,  met veel 
vertrouwde gezichten die 
al hebben toegezegd be-
looft het weer mooi te 
worden!  Wil jij daar wat in doen, meedoen of iets doen? 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/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 
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 carnavalsactiviteiten die 
gaan plaatsvinden vanaf november dit jaar.  
Alaaf! TCV De Schraansers 

SPRAAKVERMAAK
Met o.a. Fidan Ekiz, Saskia Belleman en Gerard van 
Maasakkers

Spraakvermaak biedt op de 2e zondag van no-
vember weer een gevarieerd en boeiend pro-
gramma met uiteenlopende gasten: Fidan Ekiz, 
Saskia Belleman, troubadour Gerard van Maas-
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akkers en welbespraakte columnist  Theo van Duren.
Op1
Fidan Ekiz (foto MVP Management) is 
journalist en documentairemaker en 
vormt samen met Sven Kockelmann een 
presentatieduo bij Op1. Kritisch, humo-
ristisch, goudeerlijk en kwetsbaar is ze 
over de actualiteit, maar ook over alles 
waar ze als vrouw en moeder van een 
zoon mee wordt geconfronteerd. Eer-
der presenteerde ze De Vooravond met 
Renze Klamer en was ze presentatrice 
van De Nieuwe Maan. Ekiz schrijft co-
lumns voor het  Algemeen Dagblad. 
Misdaadjournalist

Saskia Belleman (foto Actueel-
nieuws.net) is misdaadjournalist 
en rechtbankverslaggever bij De 
Telegraaf. Regelmatig is ze te gast 
in Op1 en Jinek om rechtszaken te 
voorzien van commentaar. Ze be-
zit de gave om complexe zaken uit 
te leggen in gewone mensentaal. 
Recente uitspraak “Dat merk je 
vaker. Dat mensen in een soort sche-

mertoestand terechtkomen, of in een psychose raken, of onder druk 
en stress in staat zijn tot vreselijke dingen.” Als jeugdig verslaggever 
van het ANP deed Belleman verslag van de Bijlmerramp,  dit jaar 
30 jaar geleden. 
Brabantse ziel
Met een pen gedoopt in 
gevoel weet Gerard van 
Maasakkers (foto Ronald 
Rietman) al een halve eeuw 
de Brabantse ziel woor-
den te geven. Hij maakt lp’s 
en cd’s met eigen liedjes 
in zijn Brabantse tongval.  
Zijn thema’s zoekt hij dicht 
bij huis; het kleine wordt 
groot als hij erover zingt. Hij raakt vooral een emotionele snaar 
met onderwerpen die het pad van ieder mens kruisen. 
Land van Ravenstein
Vanuit de Vrijstaat Land van Ravenstein 
maakt columnist Theo van Duren (foto 
Mirjam Schrauwen) weer zijn jaarlijkse 
uitstapje naar  Terheijden. 

Henk van Ingen, 
oud-adjuncthoofd-
redacteur van BN 
DeStem (foto ANP 
correspondent.nl) is gastpresentator. Van 
Ingen werkt als freelancer o.a. voor het 
ANP,  BN DeStem en Omroep Brabant. 
“In de ring bij Mirjam” komt vanuit Drim-
melen en we spelen de fietsenquiz met Stef 
van Zundert uit Terheijden en Madenaar 
Piet van Dongen. Arjan Joosen uit Wagen-

berg zorgt voor het kunstwerk van de maand: Custombowls. 
Datum: 13 november.  Locatie: De Gouden Leeuw, 
Raadhuisstraat 13,  Terheijden.
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.
14.30 uur:  Presentator Dik van Beest opent editie 94
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor recente info en voor het 
inloggen op de livestream.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimmelen ging op excursie naar Peel en 
Maas om te zien hoe de Adviesraad daar te werk gaat en mo-
gelijk te leren van hun aanpak. Punten die ons aan het denken 
zetten: 
Participatie en zelfsturing
Een  gemeenschapshuis dat wordt beheerd door inwoners. 
Huishoudelijke hulp die geregeld wordt door de mensen onder-
ling. Lokaal vervoer voor mensen die slecht ter been zijn door 
vrijwilligers. Per dorp door een dorpsondersteuner. Dat alles 
zonder directe invloed van de gemeentelijke overheid. 
In   Peel en  Maas zagen we een inspirerend voorbeeld van 
zelfsturing. De terughoudende rol van de overheid en de ruimte 
die de bewoners daardoor hebben. De bewoners houden zelf 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit voor hun eigen leven 
en leefomgeving.     
Uitgangspunt in Peel en Maas
Vitale gemeenschappen vragen niet om 
een overheid die alle problemen als over-
heidsproblemen beschouwt,  maar om 
een overheid die zich ervan bewust is 
wanneer ze wel en wanneer ze niet aan 
zet is. Vitale gemeenschappen gedijen be-
ter bij een bescheiden en bedachtzame 
overheid. Het Platform vond dit een erg 
uitdagend standpunt van de Adviesraad in Peel en Maas en vroeg 
zich af hoe en of dit werkte.
Doorbreek het Silodenken
Met een silo wordt een afgesloten groep bedoeld. Men vindt 
het eigen onderwerp of project zo belangrijk dat men vecht 
voor het eigen idee. Het gaat dan niet over het groter belang. 
Het motto in Peel en Maas is: Doorbreek dit silodenken. Anders 
denkt men te veel vanuit een eigen visie en uitgangspunt en ont-
breekt de mogelijkheid om mee te bewegen. Het moet gaan om 
de gemeenschap en gemeenschapsontwikkeling.
Dorpsraad wordt Dorpsoverleg
Geen dorpsraden die reageren op vragen van de gemeente, 
maar overleg van bewoners en verenigingen die zelf bepalen 
waar men over praat en wat men wil dat er gedaan wordt. 
Een gemeente die volgt en faciliteert. Zo werd de “huishoud-
school” een gemeenschapshuis. De gemeente betaalde een deel 
van de stichtingskosten, maar een lokale stichting beheert het 
gebouw met behulp van vrijwilligers. De gemeente komt alleen 
in beeld als er wettelijke taken uitgevoerd moeten worden of als 
men door het dorpsoverleg gevraagd wordt.
Jan Rotmans:  Omarm de chaos
We sloten de excursie af met het bijwonen van de lezing van J. 
Rotmans. De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in ons-
zelf. We voelen chaos en onbehagen en hebben het gevoel dat 
wij en ook de politici de grip op ons leven kwijt zijn. En niemand 
heeft de regie. Dat zorgt voor onzekerheid. Maar omarm de 

VAN  ALLES  WAT
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chaos. Start met nieuwe projecten. De aanpak van Peel en Maas 
is zo’n interessant project.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?  
Email:  jcabroos@planet.nl,  tel.: 06  51055721.    
Website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl.

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.
Workshops BS De Schittering

Op 11 en 13 oktober ging een 
team van Omroep Drimmelen 
naar BS De Schittering in Hooge 
Zwaluwe om een workshop te ge-
ven aan de klas van groep 6 en 7 en 
de klas van groep 8. De leerlingen 
kregen uitleg over wat er allemaal 

komt kijken bij het maken van een tv-uitzending. Zij hadden een 
aantal presentaties voorbereid en gingen ook zelf meewerken 
aan de opnames. U ziet in dit verslag een impressie van deze 
dagen en een samenvatting van hun presentaties.
Opvang vluchtelingen Lage Zwaluwe

Het college heeft op dinsdag 18 
oktober een principebesluit ge-
nomen om in de haven van Lage 
Zwaluwe tijdelijk vluchtelingen uit 
Oekraïne op te vangen. Dit naar 
aanleiding van een urgent verzoek 
van de landelijke overheid en de 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Tijdens een bewo-
nersbijeenkomst gaf burgemeester Gert de Kok een toelichting 
op deze keuze voor Lage Zwaluwe. 
EDTOV Oude tractoren

De Eerste Drimmelense Tractor 
Oldtimer Vereniging organiseerde 
een gezellige familiedag met een 
behendigheidswedstrijd voor de 
jeugd en dames en keientrekken 
door de oude tractoren. Rinus 
Flipsen geeft uitleg in dit verslag, 

Kees Dames laat ons een oude dorskast zien en Wim Dulven 
laat zijn oude tractor zien, waarvan de motor nog moet worden 
aangezwengeld.
Opening Repair Café Terheijden

Op 5 oktober 2022 startte het Re-
pair Café Terheijden in de recrea-
tieruimte van SOVAK. Vanaf die 
dag is het mogelijk om eens in de 
twee weken op woensdagmiddag 
bij Repair Café Terheijden uw ka-
potte spullen te repareren. U vindt 

hen in de recreatieruimte van SOVAK, Koningsveld 1 in Terheij-
den. In principe zijn reparaties gratis, maar voor benodigde on-
derdelen moet wel worden betaald. Een bijdrage is niet verplicht 
maar wel welkom, want hiervan kunnen ze nieuwe materialen 
aanschaffen. U bent trouwens ook van harte welkom om ge-

woon een kopje koffie of thee te komen drinken.
Over smaak valt….

In dit muziekprogramma vertellen 
inwoners van onze gemeente over 
hun favoriete muziek. De presen-
tatie wordt gedaan door Johan 
Marijnissen. Tijdens de uitzending 
worden ook muziekfragmenten 
getoond. In deze uitzending zijn we 

te gast bij Dennis Marijnissen.
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.

‘WIT  VISJE’ BIJ  THEEK 5
Geniet van een mooi moment samen met je kind in de 
bibliotheek.

Op woensdag 16 novem-
ber van 10.30 tot 11.15 uur 
zijn kinderen tussen 0 en 2 
jaar, hun (groot)ouders of ver-
zorgers van harte welkom bij 

Theek 5 Made. Het wordt een vrolijke en informatieve ochtend 
met als thema ‘Wit Visje’! 
Ontdek hoe je met spelletjes, 
liedjes en boekjes plezier be-
leeft samen met je kind. We 
geven je allerlei leuke tips 
en je kunt ervaringen delen 
met andere (groot)ouders en 
verzorgers. Maar vooral ook 
samen met je kind genieten 
van het prachtige boekje ‘Wit 
visje’.
De Mini-Theek is in het bij-
zonder geschikt voor de al-
lerjongste kinderen die nog 
niet kunnen lopen. Loopt 
jouw kindje al? Kom dan een 
keer naar Voorleespret. Meer 
informatie hierover vind je op 
onze site of in de bibliotheek. 
De Mini-Theek is gratis. Aanmelden is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten of 
in de bibliotheek.
Kom naar de Mini-Theek!  We zien je graag bij  Theek 5!
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FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand oktober 2022 van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Etty van der Sanden.

WOONVIZIER EN  TREM AAN DE 
SLAG  VOOR GASLOZE  TERHEIJDENSE 
HUURWONINGEN

Woonstichting Woonvizier en 
de Traaise Energie Maatschap-
pij (TREM) gaan samenwer-
ken om Terheijden verder te 
verduurzamen. Zij tekenden 
een overeenkomst om 73 huurwoningen in Terheijden aan te 
sluiten op het Traais Warmtenetwerk. Na aansluiting op het 
warmtenet kunnen deze woningen van het gasnet afgesloten 
worden. 
Het gaat om 73 woningen van Woonvizier in de straten waar 
het  Traais Warmtenetwerk nu al ligt of binnenkort wordt aange-
legd. Om de huizen op het warmtenet aan te sluiten is nog een 
leiding naar binnen nodig en moet de gasketel worden vervan-
gen door een warmteafgifteset. Huurders die dat willen kunnen 
overstappen op Traaise warmte. Ongeveer een derde heeft al 
aangegeven dat van plan te zijn.

Voor de woonstichting betekent het aardgasvrij maken een 
nieuwe stap in het duurzaam maken van woningen. De afgelo-
pen jaren heeft Woonvizier al flink op verduurzaming ingezet. 
Bijvoorbeeld door daken en gevels te isoleren en enkel glas te 
vervangen maakt de woonstichting het voor huurders mogelijk 
om energie te besparen.
De warmte die TREM 
levert wordt met duur-
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zame stroom gemaakt in de Energiebrouwerij in Terheijden. 
Deze stroom komt rechtstreeks van Windmolen de Noord, die 
eind 2022 in bedrijf gaat, naar de Energiebrouwerij. Windmolen 
de Noord is via het Traais Energie Collectief in handen van in-
woners van Terheijden. TREM hoeft de stroom daarom niet op 
de markt te kopen. De prijs voor warmte is dan ook niet afhan-
kelijk van de grillige energiemarkt.
TREM is de werkmaatschappij van het Traais Energie Collectief. 
Inwoners kunnen bij de TREM duurzame warmte en lokaal op-
gewekte stroom afnemen.

MANTELZORG EN  VERZEKERING

Waar moet je als mantelzorger op letten bij de keuze 
van je zorgverzekering? 
Dat leer je in dit webinar op 12 december van 16.00 tot 
17.00 uur.  We gaan we in op:
• Welke vergoedin-
gen zijn er eigenlijk 
voor mantelzorgers?
• Wat houden deze 
vergoedingen in?
• Wijzigingen in 
vergoedingen voor 
mantelzorgers in de 
aanvullende verzeke-
ringen in 2023.
Let op! 
MantelzorgNL is niet 
bevoegd om financi-
eel advies te geven. 
In dit webinar is het 
alleen mogelijk om algemene vragen te beantwoorden en kun-
nen wij niet ingaan op persoonlijke situaties. 
Graag nodigen we je uit voor deelname aan dit gratis webinar. 
Na aanmelding ontvang je een link om het webinar via Zoom te 
kunnen volgen.
Aanmelden kan via info@swodrimmelen.nl (vermeld je naam en 
adres) of bel 0162  451894 op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

HULP NODIG BIJ  AANVRAGEN 
ENERGIETOESLAG?  
Aanvragen kan nog tot 1 december a.s.

Heb je een inkomen van 
maximaal 120% van het mi-
nimum, dan heb je wellicht 
recht op de energietoeslag 
van de overheid. Deze kun 
je aanvragen met een formulier dat je kunt downloaden van de 
website van de gemeente. 
Heb je hulp nodig met het aanvragen, neem dan con-
tact op met SWO via info@swodrimmelen.nl of 0162 
451894. Een vrijwilliger zal je dan helpen met de aanvraag. 
120% van het minimum betekent: 
Voor inwoners in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde 
leeftijd: 
- Alleenstaande € 1.257,- netto per 
maand (exclusief vakantiegeld). 
- Samenwonende / echtpaar / gezin 
€ 1.795,- netto per maand (exclusief 
vakantiegeld).
Voor pensioengerechtigde inwo-
ners: 



21Rondom de Toren 2022

- Alleenstaande € 1.398,- netto per maand (exclusief vakantie-
geld). 
- Samenwonende / echtpaar / gezin € 1.893,- netto per maand 
(exclusief vakantiegeld).

HERKENNEN  VAN EN OMGAAN MET 
MENSEN MET NAH

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Drimmelen en wil je 
graag iets nieuws leren?
Dan is deze GRATIS workshop iets voor jou!
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) veran-
dert iemands leven permanent. Zowel voor de 
persoon met het letsel als voor de omgeving 
leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel 
en gedragsmatig gebied vaak problemen op.
Als deelnemer van deze workshop ga je zelf 
ervaren waar mensen met NAH tegenaan 
kunnen lopen en welke emoties dit kan oproepen.  
De belevingsopdrachten zullen je begrip, inzichten en praktische 
handvatten geven in het omgaan en communiceren met mensen 

met niet-aangeboren hersenletsel.
Voor wie: Vrijwilligers uit de gemeente Drimme-
len die meer willen weten over herkennen van en 
omgaan met NAH.

Datum: maandag 12 december, 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://swodrimmelen.nl/
workshop-nah.

FINANCIËN REGELEN  VOOR IEMAND DIE 
DAT ZELF NIET KAN
Webinar

Nieuwe datum 17 november van 20.00 tot 21.00 uur
Eerder is het webinar helaas geannuleerd vanwege ziekte van de 
trainer. Gelukkig is er nu een nieuwe datum geprikt: 17 novem-
ber van 20.00 tot 21.00 uur.
Hoe regel je de financiën voor iemand die dat zelf niet 
meer kan? 

Als mantelzorger 
regel je vaak (bank)
zaken voor en na-
mens degene voor 
wie je zorgt. Vaak in 
overleg met de zorg-
vrager. Maar wat als 
de zorgvrager snel 
zieker wordt en niet 
meer in staat is om 
zelf beslissingen te 
nemen of geen hand-
tekening meer kan 
zetten om financiële 
zaken af te handelen? 

In dit webinar vertellen we je hoe je de vertegenwoordiging 

kunt regelen en hoe je daarmee eventueel lastige en frustreren-
de situaties in de toekomst kunt voorkomen. 
Graag nodigen we je uit voor deelname aan dit gratis webinar. 
Na aanmelden ontvang je een link om het webinar via Zoom te 
kunnen volgen.
Aanmelden kan via info@swodrimmelen.nl (vermeld je naam en 
adres) of bel 0162  451 894 op werkdagen van 9.00 tot 14.00 
uur.

FIETSOVERSTEEK  TERHEIJDEN, 
OMRANDING  ZILVERLINDES MADE

Wat de Lijst Harry Bakker betreft zijn dit 2 onderwerpen die 
i.v.m. veiligheid en ergernis snel aangepakt moeten worden. 
Bij de fietsoversteekplaats Bredaseweg in Terheijden zijn 
al diverse ongelukken en bijna ongelukken gebeurd. Lijst Harry 
Bakker is zelf gaan observeren bij deze fietsoversteekplaats en 
komt tot de conclusie dat er voortdurend situaties zijn waarbij 
auto’s die te hard rijden op de rem moeten om te voorkomen 
dat op deze fietsoversteekplaats fietsers worden aangereden. 
Fietsers draaien ook vaak veel te snel meteen de fietsoversteek-
plaats op en nemen voorrang, waardoor automobilisten voor-
al door snel rijdende fietsen verrast worden ondanks de vele 
waarschuwingen die hier aangebracht zijn.
Volgens de Lijst Harry Bakker is de bocht naar de fietsoversteek-
plaats te vloeiend en wij pleiten er dan ook voor om in ieder geval 
de vloeiend lopende bocht te vervangen door een haakse ver-
smalde bocht waardoor ook de fietsers verplicht zijn hier goed 
te kijken of zij voorrang krijgen voordat ze de fietsoversteek-
plaats oprijden, eventueel met een gewijzigde voorrangssituatie. 

Opstaande randen bij de zilverlindes in de Marktstraat 
te Made zijn een bron van ergernis voor parkerende automo-
bilisten,  personen met een beperking, winkelend publiek en 
winkeliers.
Vooral de op grote afstand opstaande randen zijn een blokkade 
om vlot van de ene zijde naar de andere zijde over te kunnen 
steken. Ook de hoogte van deze opstaande randen is zeker aan 
de zijde van de parkeerplaatsen een obstakel waar uitstappende 
personen zich aan ergeren.
Lijst Harry Bakker heeft er vooraf op aangedrongen om randen 
te maken die niet boven het maaiveld uitkomen. Wij zien maar 
één oplossing om nog 25 á 30 jaar ergernis te voorkomen en 
dat is de randen te vervangen door boomspiegels die niet boven 

POLITIEK

Gevaarlijke fietsoversteekplaats aan de Bredaseweg in Terheijden.
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het maaiveld uitsteken en bij iedere boom maximaal een hal-
ve meter aan iedere kant als bloemperk te gebruiken, hierdoor 
wordt het foutieve besluit hersteld en krijgt de Marktstraat de 
uitstraling die hij verdient. 
Verder zal de Lijst Harry Bakker zich inzetten om de snelheid 
uit de Godfried Schalckenstraat te halen en deze straat veili-
ger te maken door de aanleg van een rotonde bij het kruispunt 
Haasdijk - Van den Houtstraat zoals in het coalitieprogramma is 
opgenomen.
Ton de Bok, raadslid Lijst Harry Bakker

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

In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06 10490088.

Vieringen door de week en in het weekend 
Zaterdag 5 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Voor-
ganger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H.  Vergouwen. Or-
gel: dhr.  J. Horbach.
Zaterdag 12 november 19.00 uur: Eucharistieviering. Extra 
collecte: Jongerencollecte.  Voorganger: pastoor R. van Brons-
wijk.  Zang: dhr. H.  Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
MEDEDELINGEN
*Parochiebijdrage H. Antonius Abtkerk 2022
Het jaar 2022 loopt bijna ten einde. Omdat nog niet alle toe-
gezegde bedragen voor dit jaar zijn ontvangen, brengen wij de 
Actie Kerkbalans graag nog eens onder uw aandacht.
Het richtbedrag was dit jaar € 142,- maar elk bedrag is welkom.
U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekening NL06
RABO01506.01.468 t.n.v.  Vijf Heiligen Parochie H. Antonius Abt 
Terheijden.  Wij danken u voor uw welwillende medewerking. 
*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. 
*Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wij-
zigingen 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.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Waardevolle Mystery Guest-bezoe-
ken door ervaringsdeskundigen
“Het gevoel van welkom zijn is zo be-
langrijk”
De gemeente Drimmelen heeft samen met 
de ondernemers van de Albert Heijn/Etos/
Gall & Gall in Made en van restaurant Onze 

GEMEENTE

KERK



23Rondom de Toren 2022

Kerk in Hooge Zwaluwe onlangs een aantal Mystery Guest-be-
zoeken georganiseerd. Lokale ervaringsdeskundigen die aange-
sloten zijn bij het project ‘Iedereen doet mee in Drimmelen’ 
bezochten daarbij de bedrijven op vooraf onbekende tijden. Na 
afloop beoordeelden zij hun ervaringen via een vragenlijst waar-
in verschillende punten aan bod kwamen. 
Op vrijdag 14 oktober kwamen de ondernemers, ervarings-
deskundigen en een vertegenwoordiging van het projectteam 
samen om de resultaten verder te bespreken. Daarbij kwamen 
dingen naar voren die al goed gingen én wat nog verbeteringen 
kunnen zijn. Op beide locaties stonden de ondernemers open 
voor de feedback en zetten zij zich in om hun winkels/restau-
rant zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle bezoekers.  Dit 
doen zij door aandacht te hebben voor elkaar, hulp te bieden en 
het doen van aanpassingen waar mogelijk. Ook gaven zowel de 
ondernemers als de ervaringsdeskundigen daarbij aan dat het 
gevoel van ‘welkom zijn’ in elk geval enorm belangrijk is en dat 
dat dik op orde was op de bezochte locaties. 

Tot slot kregen de beide ondernemers een ‘Iedereen doet mee’-
taart overhandigd als blijk van waardering en bedankje voor hun 
deelname aan dit project. Want de aandacht hiervoor en het 
met elkaar in gesprek gaan én blijven is van grote waarde om te 
zorgen dat in Drimmelen iedereen mee kan doen. 
Ondernemers én ervaringsdeskundigen die ook graag een bij-
drage willen leveren kunnen contact opnemen via inclusie@
drimmelen.nl of 140162. Kijk voor meer informatie ook op 
drimmelen.nl/iedereen-doet-mee.
Gratis waardebon voor huurders t.w.v. € 50,-
De gemeente Drimmelen geeft samen met Woonvizier en het 
Regionaal Energieloket Drimmelen gratis waardebonnen weg 
voor huurders. Bekijk de afbeelding hieronder voor meer infor-
matie en aanvragen.
Uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen 
(BRP)
Alle gemeenten bewaren actuele relevante gegevens van inwo-
ners in de basisregistratie personen (BRP). Wilt u niet dat be-
paalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen 

opvragen? Dan kunt u verzoeken om verstrekkingsbeperking 
(voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens in de BRP. 
Hiervoor moet u minstens 16 jaar oud zijn. Voor kinderen on-
der de 16 jaar moeten ouders, gezaghouders of verzorgers een 
verzoek doen. Ook een curator kan een verzoek doen.
De gemeente accepteert altijd uw 
verzoek tot verstrekkingsbeperking. 
De verstrekkingsbeperking is voor 
een aantal instanties echter niet gel-
dig. Om te bepalen wie wel en wie 
niet informatie over u mag ontvan-
gen, wordt onderscheid gemaakt tus-
sen overheidsinstellingen, verplichte 
derden, vrije derden en kerkelijke ledenadministraties. Ga voor 
meer informatie naar ‘Uw persoonsgegevens in de basisregistra-
tie personen BRP)’ op de website van de gemeente Drimmelen
Dien een verzoek in via het digitale loket van de gemeente 
Drimmelen op www.drimmelen.nl (met Digi-D).
Het aanvragen van de verstrekkingsbeperking is gratis. De ge-
meente Drimmelen verwerkt de verstrekkingsbeperking binnen 
vier weken. Uw verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft geldig 
totdat u zelf vraagt om intrekking. 
Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens ver-
strekt? Dan moet u bij die gemeente een apart verzoek indienen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met burgerzaken via tele-
foonnummer 14 0162.
BEKENDMAKINGEN
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Meulenpad 8: Realiseren in/uitrit.
Terheijden, Zwanenstrek 9: Wijzigen draagconstructie.

DE  VERHALEN  VAN DE KLEINE SCHANS

Rondom de Kleine Schans in Terheijden en haar geschiedenis 
zijn er verhalen genoeg te vertellen. Om die verhalen tot leven 
te brengen is een speciaal projectteam de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met het inventariseren en verfilmen van (een aan-
tal van) die indrukwekkende verhalen.
Door middel van QR codes op 6 palen rondom de Kleine 
Schans kunnen bezoekers deze verhalen vanaf nu op eenvoudi-
ge wijze op hun telefoon zien en de geschiedenis van de Kleine 
Schans beleven. 

Woensdag 26 oktober hebben wethouder Lieke Schuitmaker 
en de heer Fer van Vuuren (schrijver van het boek ‘Geschiede-
nis van de Kleine Schans’, uitgegeven door Heemkundekring De 
Vlasselt) samen met het projectteam hiervan de officiële onthul-
ling gedaan. Dus je kunt nu zelf deze verhalen ook zien en horen 
tijdens een rondje over de mooie Kleine Schans!
Het initiatief is ondersteund door Toeristisch Traaie,  de ge-

Foto: Gerard van Vugt
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meente Drimmelen en de provincie Noord-Brabant (Prins Ber-
nard Cultuurfonds).
Film
En er is daarnaast nog een langere film gemaakt,  waarin be-
kende Terheijdenaren een rol spelen. Deze gaat later dit jaar in 
première, meer informatie daarover volgt nog! 

TRANSFORMATIE KLOOSTERSTRAAT IN 
MADE STAP DICHTERBIJ

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat 22 
te Made heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de 
ontwikkelingen van nieuwe woningen in het hart van Made. De 
locatie van het voormalige winkelpand Rijn Huijbregts met en-
kele aangrenzende woningen kan nu worden getransformeerd 
naar een woonappartementencomplex met zorg. 
Loopafstand
Op de locatie komen 51 huurzorgappartementen voor senioren 
met een zorgindicatie, die ontwikkeld worden door Klooster-
straat Made b.v..  Wethouder Lieke Schuitmaker spreekt van een 
unieke woonlocatie voor senioren: 
“Je woont hier met in de nabijheid 
het centrum van Made met al zijn 
voorzieningen op loopafstand. Met 
de realisatie van deze woningen is 
ook weer doorstroming mogelijk 
op de woningmarkt: ouderen die 
graag in hun eigen dorp willen blijven wonen kunnen hier straks 
terecht, en in hun woningen kan de volgende generatie weer 
gaan wonen.” 
Behoefte 
Wethouder Schuitmaker: “We hebben vele soorten woningen 
nodig in onze gemeente. Ook deze specifiek voor ouderen. Uit 
alle onderzoeken blijkt dat ouderen graag zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen. Door het concept van wonen in combina-
tie met zorg aan te bieden, spelen de ontwikkelaars hier op in.”
200 woningen per jaar
De gemeente wil het mogelijk maken dat in de komende vier 
jaar met de bouw van minstens 200 woningen per jaar gestart 
wordt. In 2030 moeten er 1500 nieuwe woningen zijn toege-
voegd aan de dorpen ten opzichte van 2020. Dit doet de ge-
meente samen met projectontwikkelaars, woningcorporatie 
Woonvizier, bouwbedrijven en particuliere bouwers. In 2023 
wordt gestart met de bouw van het appartementencomplex.

FEESTJE IN PLEXAT  WAGENBERG

Reden voor dit feestje was het 20-jarig bestaan van de beheer-

TERUGBLIK
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Dank je wel Geertje van Gils en Gerard van Vugt.
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groep Plexat.
Het doel 20 jaar geleden was het voorkomen van eenzaamheid. 
Het ontplooien van activiteiten, samen eten en een praatje ma-
ken tijdens een kop koffie. Deze club met enthousiaste mensen 
zorgt er dus al 20 jaar voor dat er allerlei activiteiten worden 
georganiseerd voor de ouderen op Wagenberg.

Daarom werden deze vrijwilligers door Mireille Lemmens van 
SWO in de bloemetjes gezet en had wethouder Harry Bakker 
lovende woorden voor deze club vrijwilligers.
Benieuwd wat er allemaal te doen is in Plexat? Loop gerust eens 
binnen.  De koffie is bruin (en ik weet uit ervaring, hij is nog lek-
ker ook) van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Gerard van Vugt

FEESTAVOND MET EEN GOUDEN RANDJE 
VOOR HARMONIE OVU 

Op zaterdagavond 15 oktober heeft de evenementencommissie 
van Harmonie OVU een feestavond georganiseerd.  

Net als bij alle andere verenigingen 
heeft ook OVU veel “last” gehad 
van de coronaperikelen. Hoe fijn 
is het dan om nu weer samen te 
mogen spelen en weer samen te 
mogen zijn. Dit hebben we gevierd 
met een feest! Met een grote muziekquiz, presentatie van de 
nieuwe website en de nodige drankjes en gezelligheid was het 
een fantastische avond! Zo fijn dat dit weer kan. 
Maar de avond werd nog extra bijzonder. Er werden namelijk 
3 jubilarissen gehuldigd! Marion Janssens en Ria Gelens zijn al 
25 jaar lid van de harmonie en ontvingen daarom namens de 
KNMO een zilveren speld. Ad Vrolijk ontving een vergulde speld 
met 2 zirkonia’s voor zijn 60-jarige jubileum. Wat een bijzondere 
prestatie. Wij als harmonie zijn trots dat leden zo lang lid zijn en 
willen blijven. 

Als laatste willen wij u van harte bedanken! Afgelopen septem-
ber was de jaarlijkse donateursactie die erg succesvol is ver-
lopen. Dank voor uw gulle bijdrage en de moeite die u heeft 
gedaan om ook uw envelop later nog bij een lid in te leveren. De 
opbrengsten van dit jaar worden vooral besteed aan onderhoud 
van de muziekinstrumenten en de jeugdopleidingen. Nogmaals 
dank!

HALLOWEEN IN  WAGENBERG!

Wat een succes was het dit jaar weer! 
25 locaties waar je kon aanbellen of 
kloppen, echt zo veel voor ons mooie 
dorp.
We hadden Camp-o-ween waar een 
heuse Camping Gil-is voor 1 dag ge-

We verwelkomen u graag weer voor een wijnproeverij 
bij Restaurant Ripasso!

Welke bubbel past het beste bij oesters? Wat drink je 
nou bij stoofvlees? Tijdens de wijnproeverij nemen onze 
sommeliers u graag mee in de wereld van wijn-spijs. 
Ook kunt helpen we u dan met alle plezier aan het sa-
menstellen van uw kerstmenu met bijpassende wijnen. 
Zorg ervoor dat u uw huiswerk al gedaan heeft voor 
bijvoorbeeld uw kerstmenu, dan helpen we u graag 
aan fijne wijn-spijs combinaties.

Datum: 27 november 2022
Inloop: 13:00 – 15:00 uur (de proeverij duurt tot 17.00 uur)

Kosten proeverij: € 19,50 per persoon 

Thema: Wijn-Spijs
Ontvangst: 13:00-15:00
Prijs: € 19,50 per persoon
Tickets via www.restaurantripasso.nl

* Voor toegang tot de proeverij geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Wijnproeverij
Zondag 27 november

Vlnr: Marion,  Ad en Ria
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opend was. Een heerlijke BBQ en verse versnaperingen uit de 
koelbox….. 

In de Kerkstraat lie-
pen alle ouders van  
Wagenberg het ri-
sico om ontvoerd 
te worden door de 
helse figuren uit de 
spooktrein! Geluk-
kig hebben de kin-
deren de goede hek-
sen geholpen om de 
griezels te verjagen. 
In de Heiakker was 
een boze dokter… 
hier waren de kinde-
ren niet veilig! Heel 

erg spannend was dit door een kettingzaag en erg enge geluiden.
Bij BAR13 deden de Toneelvereniging van Wagenberg en alle-
maal figuranten mee, in een eng stuk over wat er allemaal bij de 
put gebeurt bij een maanloze donkere nacht..
In de Vlasweel was er een circus, met erg stoute clowns..
Iedereen had weer zo veel moeite gedaan dit jaar, ik word er 
helemaal griezelig blij van. 
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het griezelen, bij de 
huizen en bij het lopen. Het was top!
De griezelige groetjes van Geertje van Gils

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.

Wil jij RdT helpen door een donatie? 
Dat kan via NL50 RABO 0150 6933 11 

t.n.v. Stichting Rondom de Toren 
onder vermelding van ‘Donateursactie 2022’. 

Dank je wel!

Heb je zin om RdT als vrijwilliger mee samen te 
stellen? Info: Peter van den Broek, 06 52417320.

Welkom!

Foto’s van Halloween Terheijden op blz. 25



Mooie luchten van

1. Eugene van Kampen,
2. Peter Couweleers,

3. Lilian van der Steen-
hoven,

4. Frans Snoeren
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