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het isK erstmisbij

Lunch
Tijdens de middaguren serveren we een 

verkorte versie van ons kerstmenu.
Aanvang tussen 12.00 en 12.30 uur.

www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Menu Kerstmis
24, 25 & 26 december

6 gangen diner € 87,50
4 gangen lunch € 65,-

Menu

Amuses
***

Paling en zalm terrine, mierikswortel, rucola,
vinaigrette met dille, krokant van algen *

***
Zeetong, bereidingen van wortel, safraan saus *

***
Rouleau van kwartel, lolly van de kwartelpootjes,

shiitake, champignon, aardpeer, kingboleet
***

Gebakken eendenlever, bereidingen van biet,
vinaigrette van truffel en madeira

***
Kalfshaas, knolselderij, pastinaak, 

pommes dauphine, jus *
***

Dessert van chocolade en vanille *

*tijdens het 4 gangen lunchmenu 
krijgt u de gerechten gemarkeerd met een sterretje

Diner
Liever ‘s avonds genieten? Dan serveren we 

ons uitgebreide kerstmenu!
Aanvang tussen 18.30 en 19.00 uur.

24 en 25 december 26 december
Omdat we begrijpen dat er een aantal van u op dinsdag 27 december weer gaan 

werken, serveren we op 2e kerstdag ons uitgebreide kerstmenu als lazy diner! 
We zorgen dat u op tijd weer fit aan het werk kunt. Uiteraard zijn er ook 

gasten welkom die wel een vrije dag hebben. Aanvang tussen 15.30 en 16.00 uur.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
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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 1095
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 23-11-2022, 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:  23/11
    grijs:  30/11
          Wagenberg groen:  25/11 
    grijs:  02/12
Ophalen oud papier  10/12
Ophalen plastic             Terheijden  23/11  
    Wagenberg  25/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

WAGENBERGSE CARNAVALSLIEDJES

In 2006 presenteerde de Raad van Elf van Erpelrooiersland 
een cd met daarop 11 nummers van carnavalsliedjes en vrolijke 
carnavalsmuziek van 2002-2006.  De titel is “5 jaar Raadsliede-
ren, Blèrefestival, De Leutband”.  Wij draaien deze cd nog regel-
matig en blijven genieten van de muziek en nog meer van de in 
die jaren gezongen carnavalsliedjes. Die liedjes ga je dan vanzelf 
weer meezingen. Wij zeggen dan:  Jammer dat je die met carna-
val niet meer hoort. 
Elk jaar is er een winnend lied en dat wordt dan iedere dag 
enthousiast gespeeld en gezongen. En daarna komt het in de 
vergeethoek:  jammer.
Zijn die prachtige Wagenbergse carnavalsliedjes vergeten? Nee 
toch. In ons geheugen blijven die bestaan. En daarom zou het 
toch mooi zijn wanneer deze liedjes tijdens carnaval weer naar 
voren worden gehaald, zodat iedereen die weer vrolijk meezingt.
Er zijn van die uitschieters en een daarvan is wel “Waogeber-
rug Erpelrooierslaand”, ofwel “De Wagenbergwals”, van ‘De 
Maja’s’ in 2002. Dit is een beetje te vergelijken met het “Traais 
Volkslied”:
“In  Waogeberrug Erpelrooierslaand
Heel veul leut en gein
In oos dorpke klein
In  Waogeberrug Erpelrooierslaand
Zit mar hier in dat dorpke
het mooiste van Nederlaand.”
Heel mooi blijft ook het lied uit 2003, gezongen door ‘De  Vrou-
wen  Van’: 
“‘t Is feest in Wagenberg en wij doen mee
Vind je dat geen goed idee
Dat ze zingen twee aan twee
En ook alle erpeltjes doen mee.”
En in 2005 was dit het mooiste lied:  
“Wageberrug we zette de boel op z’n kop  
Wageberrug daor kan geen stad tegenop
Wageberrug viert nu weer 5 daoge feest
en we gaan nog niet naar huis toe
voor we echt zat zijn geweest.”
Wat zou het mooi zijn als die oude, echte Wagenbergse meezin-

gers weer gehoord gaan wor-
den. En dan als aanvulling na-
tuurlijk op het jaarlijkse nieuwe 
carnavalslied.  Veel Wagenber-
genaren, en vooral de ouderen, 
zullen daar weer van genieten.
En jawel, tijdens het Blèrefesti-
val, vorige week vrijdag met de 
elfde van de elfde, zijn “de bes-
te carnavalshits aller tijden uit 
ons dorp, “waar we al zoveel 
leut mee gehad hebben” weer 
gezongen. 

Aldus aangekondigd in de vorige Rondom de Toren. Dat is toch 
fantastisch!
Vermeldenswaardig in dit verband is ook het volgende:   In  Ter- 
heijden wordt al tientallen jaren het Traais volkslied gezon-
gen, geschreven door Henk van der Maaten. Een lied dat ieder 
jaar met carnaval weer wordt gespeeld en door iedereen uit-
bundig wordt meegezongen. Het refrein is als volgt:
“Mooi is oos Traaie in ‘t Braobaase laand:
de bosse, de waaie en rondom ‘t Zaand,

EN  TOEN GEBEURDE.....
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de Schaas en de meule, de Merk en de kerk.
Voor jou,  oh m’n Traaie,  maok ik me graog sterk.”
Het hele lied staat in het dialect-boekje van De Vlasselt nr. 80 
(1997). 
Johan van der Made

EEN NIEUW SEIZOEN,  EEN NIEUW 
GELUID
Trio Jakob in Theeconcert Witte Kerkje

Via het NSKA zou een strijkkwartet 
worden geregeld. Een kwartet bleek 
moeilijk, maar een trio was bereid 
hier een concert te verzorgen: Trio 
Jakob, drie gepassioneerde musici, 
geweldig toch! Wij dachten aan een 
strijktrio. Maar ..... dit trio bleek te 
bestaan uit VIOOL, CELLO en PIA-
NO. Prachtig, maar een akoestische 
piano klinkt niet in ons Witte Kerkje,  

eigenlijk klinkt die door de geweldige akoestiek juist teveel.
Trio Jakob bleek ons concert te hebben ingepland en pianist 
Imanol Casán gaf aan bereid te zijn op een elektrische piano te 
spelen i.p.v.  op een vleugel.  
Voor hem totaal ongewoon, heel bijzonder. Voor ons geweldig 
om zo’n pianist samen met zijn trio in het Witte Kerkje te mo-
gen beluisteren..
Elektrisch, dus eclectisch
Een professionele pianist die op een elektrische piano speelt? 
Klinkt dat? Kom luisteren en hoor dat ook op zo’n instrument 
prachtige muziek gemaakt kan worden. Niet iedere compo-
sitie kwam in aanmerking, dus een speciaal programma werd 
samengesteld, eclectisch (meerdere stijlen gecombineerd), zeer 
geschikt voor veel luisterplezier.
Trio Jakob
Het Trio Jakob bestaat uit Manuel De Almeida-Ferrer (viool), 
Carla Peña Romero (cello) en Imanol Casán (piano), drie zeer 
getalenteerde jonge musici, afkomstig uit Portugal en Spanje. 
Momenteel studeert het ensemble aan de Nederlandse   Strijk-
kwartet Academie bij Marc Danel en gastdocenten, zoals Marie 
Aguera.

Het trio behoort tot de 
Pro Quartet Academy, 
waardoor ze deelnamen 
aan diverse  internationale 
muziekfestivals in Spanje en 
Italië. Ze wonnen de ‘Prix 
Champagne Maillard’ van 
de European Chamber Mu-
sic Competition en behaal-
den de tweede prijs van het 
kamermuziekfestival Juven-
tudes Musicale España.
Ook maken ze deel uit van 
Le Dimore del Quartetto, 
een netwerk dat concerten 
organiseert op locaties van 
het Europees Historisch 
Erfgoed.

Programma
Delen uit:

UITGAAN
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J. Haydn:  Piano Trio No. 27 in C Major,  Hob. XV:27.
L. van Beethoven:  Piano Trio No. 6 in E-flat Major,  Op. 70-2
G. Fauré:  Piano Trio in D minor,  Op. 120
F. Pedrell:  Nocturne No. 1 in E minor for Piano Trio, 55
E. Granados:  Piano Trio in C Major,  Op. 50
Kijk en luister op YouTube om een idee te krijgen van de mu-
zikaliteit van deze musici:  https://youtube/ydFMs5zcSXM.  Je 
hoort het, dat wordt genieten.
Waar, wanneer
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden, op zondag 20 no-
vember om 15.30 uur. 
Entreeprijzen 
Met abonnement € 10,-. Losse toegang 
€ 12,- Kinderen gratis, behalve bij beper-
kende maatregelen m.b.t. bezoekersaan-
tal.
Een extra donatie bij de uitgang, met de 
QR-code of via de rekening NL92 RABO 
0305 7899 29 t.n.v. Stg. Theeconcerten 
Witte Kerkje Terheijden is zeer welkom. 
Reserveren
Een abonnement voor alle 5 concerten kan nog aangeschaft 
worden à € 50,-. 
Losse plaatsen reserveren door € 12,- per persoon over te ma-
ken op rekeningnummer NL92 RABO 0305 7899 29 met ver-
melding van concertdatum, naam en e-mailadres. Na betaling is 
de reservering van abonnement of losse plaats geldig.
Alle overige plaatsen kunnen op de concertdatum bij binnen-
komst betaald worden.
Voor ALLE concerten kunnen al plaatsen gereserveerd worden 
per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl, via website 
Theeconcerten: www.concertenWitteKerkje.com/contact.nl of 

telefonisch:  076 5931177 (Agaath),  076 5934434 (Babs)
Ook kunt u hier alle verdere informatie vinden.
Data 5 concerten
20 november,  11 december, 15 januari, 5 februari en 19 maart.
Facebook Theeconcerten:   www.facebook.com/Theeconcerten
Terheijden.

WAGENBERG SERVEERT 2022:  VOL!

Vol of  Voldaan
U kent/herkent het vast wel. Soms ga je uit 
eten en zit je wel vol maar ben je niet vol-
daan omdat het toch niet zo lekker was of 
de ambiance was niet je van het. Soms ben je 
wel voldaan maar zit je niet vol.  En zo is het 
altijd wat, nietwaar.
Gelukkig mogen we niet klagen over de be-
langstelling voor Wagenberg Serveert 2022. 
Die is en was namelijk overweldigend wat 
betekent dat we inmiddels helaas vol zitten.  
Voldaan dat we vol zitten maar ook weer niet 
omdat we mensen hebben moeten teleur-
stellen. Jammer maar hopelijk is het niet de laatste Wagenberg 
Serveert en bedankt ook voor uw begrip en belangstelling
Voorproeven 
Beloofd is beloofd dus ondanks dat we vol zitten gaan we u, via 
dit blad, wat laten voorproeven van alle ingrediënten van ons 
evenement. We zullen u over 14 dagen meer informatie voor-
schotelen over het menu, onze koks, de vrijwilligers, de muziek, 
bigband Djazzkefet, het gastoptreden van zangeres Aletta en va-
der Wim en zo al meer.
Hartelijke groet, Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg 
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LIVE!  TIM EASTON (US) FOLK, ROCK EN 
SINGER-SONGWRITER 

Op donderdag 1 december ontvangen wij de Amerikaanse 
singer-songwriter Tim Easton in het Witte Kerkje. Tim Easton is 
een Amerikaanse gitarist en singer-songwriter die rock-’n-roll, 
folk en Americana muziek speelt. Hij is een troubadour pur sang.  
Rondtrekkend over de wereld. Leven voor en van muziek die 
weet wat het is om de wereld te verkennen en andere culturen 
te ervaren. 
Op dit moment woont Tim Easton in Nashville. Zijn muziek-
stijl laat zich het best omschrijven als roots, americana, blues en 
bluegrass. Rolling Stone Magazine loofde hem als “een roman-
schrijver met een groot gevoel van menselijkheid”.
De uit Acron, Ohio, afkomstige singer-songwriter Tim Easton 
trok in zijn jonge jaren als straatmuzikant door Europa. Hij is 
duidelijk geïnspireerd door de in 2020 overleden zanger John 

Prine. De songs van Tim 
Easton zijn warm en ge-
voelig en er schuilt een 
traditie in van country 
en bluegrass. Zijn werk 
is tintelend en melodieus 
en doet ook wel denken 
aan het vroegere werk 
van John Hiatt bij wie 
hij ook veelvuldig in het 
voorprogramma zat. De 
stem van Tim Easton 
doet daar ook wel een 
beetje aan denken met 
de duidelijke rauwe rand 
en trouwens ook die van 
Randy Newman.  Al met 
al een fraaie combinatie.
Het meest recente al-

bum van Tim Easton is “You Don’t Really Know Me”.  Tim 
schreef de songs voor dit album tijdens de Corona-pandemie. 
Het nummer “Real Revolution” vertoont duidelijke Dylan-in-
vloeden. In “Voice On The Radio” brengt Tim een ode aan John 
Prine. Het album wordt in de muziekpers omschreven als “Sterk 
en zeer toegankelijk”.
Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsessions.nl. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 20.00 uur.

SAMEN

Inspiratieavonden ‘een ongewoon 
gesprek met jezelf ’
Thema 17 november:  waarden
In hoeverre passen de waarden die jij hebt 
meegekregen bij jou? Hoe is het om ‘an-
ders’ te zijn dan de mensen om jou heen? 
Kun jij volledig jezelf zijn?
Aan de hand van het boek ‘Een ongewoon 

gesprek met God’ (dat de deelnemers lezen of gelezen hebben) 
bespreken we iedere maand een ander thema. Dit gebeurt via 
een lezing centraal in de kerk, gecombineerd met een gesprek 
in kleinere groepen. Elke avond is apart te volgen, aansluiten kan 
ieder moment, dus voel je uitgenodigd. 
Agenda 
November 
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17 Inspiratieavond - Boekbespreking  ‘Een ongewoon gesprek 
met God’ 
23 Een goed gesprek.  Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer) 
December 
2   Samen aan tafel 
5   Een goed gesprek 
9   Een goed gesprek. Ochtendgroep 
15 Inspiratieavond - Boekbespreking ‘Een ongewoon gesprek 
met God’ 
21 Een goed gesprek.  Jongeren tussen 16 en 26 (ongeveer) 
23 Kerstinloop 
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 tot 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  5204 
6806 (Edwin Vonk)

HALLOWEEN FRIGHT NIGHT 
TERHEIJDEN 2022

Een avondwandeling in Ter-
heijden. Heerlijk om even je 
hoofd leeg te maken door 
een ommetje in ons mooie 
dorp te maken. Zo waren wij 
aan deze avond begonnen. 
Maar toen de zon eenmaal 
onder was, kwamen de monsters, moordlustige clowns en al-
lerlei gespuis uit alle gaten en kieren. Vluchten was haast niet 
mogelijk, je kon geen kant op, het zat overal.  Toch deden we 
een poging. 
In de Polderstraat waar je eerst door een vriendelijke ijskonin-
gin werd begroet, kwam je verderop toch terecht in een circus 

waar je je leven niet zeker 
was. Struikelend over een 
lijk dat ergens op het pad 
lag, vervolgden wij onze 
tocht om terecht te ko-
men in een sprookje in de 
Rassegemstraat, en zoals 
zo vaak liep dit sprookje 
voor velen niet goed af. 

Nadat we in de Hoofdstraat onvrijwillig chemisch zijn gereinigd 
door een idioot met een masker dat groen licht gaf, zetten wij 
onze zoektocht naar een veilige plek voort. In de Zeggelaan was 
zo’n veilige plek, als je van executies houdt dan… Omdat het 
onduidelijk was wie er nu precies de volgende op de elektri-
sche stoel zou worden, zijn we maar snel via de achterpoort 
gevlucht richting Hulsdonk. Dat was 
geen goed idee: al snel kwamen we 
erachter dat clowns niet altijd om te 
lachen zijn. Hoe we precies gerend 
hebben is niet meer te achterhalen, 
maar toen we weer bij zinnen waren 
zaten we in een tuin ergens in de 
Schapenbogert waar het niet veel 
beter was. In de verte hoorden we 
een hond, we zijn die kant opgegaan in de hoop daar wat hulp 
te vinden. Deze hond hebben we uiteindelijk gevonden in de 

TERUGBLIK
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Raadhuisstraat waar we vakkundig de stuipen op het lijf zijn ge-
jaagd….  We beginnen ons langzaam af te vragen of deze avond 
wel te overleven valt. 
We zagen licht branden bij de mo-
len, dus snelden wij daarheen in de 
hoop op hulp. Nou, ik weet niet wat 
de molenaar gegeten of gedronken 
had, maar die was ook zeker zichzelf 
niet deze avond! Voorzichtig slopen 
wij de molen uit, even wat drinken in 
de Schansstraat. Verder de Schans-
straat in leek het wel of we dichter 
bij de bron van het kwaad kwamen. Eenmaal aangekomen in de 
Brabantstraat werd het duidelijk dat er niet veel mensen in Ter-
heijden nog normaal waren, en ze zorgden nog voor nageslacht 
ook.  Anticonceptie is voor sommigen toch wel een goed idee. 

We hadden besloten naar 
de kerk te gaan, daar moét 
je toch wel veilig zijn? Op 
onze weg daarheen hoor-
den we paarden. We waren 
kapot van het rennen, dus 
leek ons een ritje met de 
koets wel een goed idee. 
Het werd ons duidelijk dat 

niets ontzien werd; ook deze koets leek recht uit de hel te ko-
men. Dus zetten wij onze vlucht lopend voort. Nadat we een 
nieuwe lokale begraafplaats hadden gevonden in de Markstraat 
kwamen we aan in de kerk. Zoals het hoort werd daar gepro-
beerd om via exorcisme de Terheijdenaren te zuiveren, maar ik 
had niet het idee dat het uitdrijven succesvol verliep, sommigen 
waren gewoon niet meer te redden denk ik….
(Foto’s Gerard van Vugt)

DE  WEEK  VAN DE MANTELZORG 

Vorige week, 7 tot en met 12 november, 
was het de Week van de Mantelzorg! Met 
deze week hebben we mantelzorgers ge-
waardeerd, verwend en lotgenotencontact 
geboden door verschillende workshops 
en activiteiten te organiseren.  Vooral de 

workshop Chocolade Maken bij Bobo’s Bonbons in Terheijden, 
de workshop Schilderen bij 
SWO en de workshop Bloem-
schikken in Drimmelen waren 
erg populair. Daarnaast was er 
voor de jonge mantelzorgers 
het indoor Klimparcours bij 
De Belhamel in Lage Zwalu-
we. Als vanouds was er bij café 

Dun Brabander een Mantelzorgborrel, waar wethouder Bakker 
de mantelzorgers een mooi woordje toesprak. 

Wij vonden het een 
geslaagde week! 
Hou onze Face-
book- of Instagram-
pagina’s in de gaten 
voor een volledig 
beeld van deze 
week.
Ben jij of ken jij nog 
iemand die ook 

mantelzorger is en ook graag aan dit soort activiteiten mee wil 
doen? Meld je dan nu aan bij  SWO via telefoon:  0162  451894 
of mail:  mantelzorg@swodrimmelen.nl.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

Op 5 november hebben wij een fijne springwedstrijd gehad in 
sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe. De drie turnverenigin-
gen uit onze gemeente Drimmelen de-
den hier aan mee en ook verenigingen 
uit Uden, Gouda, Dordrecht, Rijsbergen, 
Breda, Grave, Bergen op Zoom en Steen-
bergen.
Er werd gesprongen op kast - pegasus - 
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minitramp - lange mat en voor het eerst dit jaar de airtumbling.
Mede door de gezellige enthousiaste manier van prijsuitreiking 
door onze wethouder van Sportzaken Harry Bakker ging een 
ieder met fijn gevoel naar huis.
Gelukkig hadden de 3 verenigingen uit de gemeente Drimmelen 
allemaal prijs.

Onze 6-8 jarigen hadden met de minitramp de 1e prijs. Met de 
lange mat net geen prijs. De 9-12 jarigen hadden met de lange 
mat en de minitramp de 1e prijs. Tevens zijn ze gepromoveerd 
op beide toestellen naar een hoger niveau. Knappe prestatie van 
jullie allemaal.
Ivana Kavelaars - Joulette van der Pol 

MANTELZORGWAARDERING 2022

Mantelzorg jij méér 
dan 8 uur per week? 
SWO en de ge-
meente Drimme-
len waarderen dit 
enorm! 
Informeer naar de 
voorwaarden voor 
de waardering van 
€ 100 per jaar.
Inleveren kan nog 
tot uiterlijk 1 de-
cember via   mantel

zorg@swodrimmelen.nl of  0162 451894.

INZAMELING  DE-PUNTEN  VOOR KOFFIE 
VOOR  VOEDSELBANK BREDA

Wegens groot succes dit jaar voor de derde keer van 
start!
De actie die in beide voorgaande jaren 4.725.650 Douwe Eg-
bertspunten opleverde en daarmee 9.700 pakken koffie voor de  
Voedselbank, wordt dit jaar natuurlijk voortgezet. 
Vanaf maandag 21 november zetten Bredase Lions de inzamel-
dozen voor DE-punten weer klaar in de winkels van  Albert 
Heijn en Jumbo in Breda. Ook komt er, evenals vorig jaar, weer 
een doos te staan bij Jumbo in  Terheijden.  Want ook in Wagen-
berg en Terheijden wonen er klanten van de  Voedselbank Breda. 
In de inzameldozen kunnen de mensen die dat willen, weer hun 
DE-punten doneren voor het goede doel: koffie voor de Voed-
selbank Breda. 

Dus als u ergens nog DE-punten heeft liggen, zou u die dan in 
een van de inzameldozen willen doen? De Voedselbank is er erg 
blij mee. Koffie is immers duur en goed houdbaar,  waardoor het 
meestal niet te vinden is in de Voedselbankpakketten. Door deze  
inzamelactie van Douwe Egbertspunten kan de Voedselbank nu 
iets extra’s doen voor haar klanten. 
De actie wordt gevoerd door de Lionsclubs Breda De Zuidelij-
ke Baronie en Breda Host. Dit in nauwe samenwerking met de 
Voedselbank Breda. 
De actie loopt door tot 16 januari 2023.   

OPROEP
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Dank jullie wel voor de mooie foto’s!
1. Cor Franken, 2. Frans Snoeren, 3. Elly Bloemendaal, 4. Chantal Huijbregts, 

5. Toos van Boxsel, 6. Jacqueline Huzen, 7. Susan de Smit, 8. Peter Couweleers, 
9. Wilma Gommeren, 10. Tineke van Berkom, 11. Martijn Woudenberg

12. Anita Dudok, 13. Toine de Klerk, 14. Cees Vermeulen, 15. Wendy van der Made
Stuur ook jouw mooie foto naar liesbeth@rondomdetoren.nl.

1
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118
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13 15
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WOONSCAN

Stel dat je met plezier in je 
woning woont en er het liefst 
zo lang mogelijk comfortabel 
wil blijven wonen, ook als je 

ouder wordt. Neem dan je huis eens kritisch onder de loep. 
Kun je daar veilig en onbezorgd blijven wonen, ook wanneer je 
gezondheid minder wordt?
Heb je advies nodig om je huis aan te passen omdat je lichame-
lijke gezondheid afneemt? Of ga je verbouwen en wil je voor-
bereid zijn op de toekomst? In beide gevallen is een woonscan 
een goed idee. 
* Gaat je gezondheid achteruit dan is het verstandig om naar 
je woning te kijken. Soms kun je met kleine aanpassingen al 
veel bereiken. Loop je bijvoorbeeld met een rollator dan is een 
drempelhulp wellicht een goede keuze. Loop je wat moeilijker 
de trap op dan kan een 2e trapleuning ook erg helpen.
* Bij een al geplande verbouwing is het slim om al na te denken 
over de geschiktheid van je woning als je gezondheid afneemt. 
Denk aan geen drempels, brede deuren, geen gladde vloer in de 
badkamer.  Je weet nooit wanneer je dit nodig zult hebben. Ga 
je verbouwen denk er over na, bespreek het met de aannemer.
Heb je advies nodig?
SWO beschikt over 2 vrijwillige woonadviseurs met een bouw-
achtergrond die u hiermee kunnen helpen. Zij kunnen bij je thuis 
een woonscan uitvoeren. Dat gaat als volgt in zijn werk: De vrij-
williger loopt met je door je huis en geeft aan waar zich obsta-
kels bevinden en wat je kunt doen om deze aan te pakken. Zo 
krijg je een goed beeld van wat je aan je huis kunt verbeteren. 
Het vrijblijvende advies krijg je nadien toegezonden. 

Samenwerking met Ledenvereniging  Thebe-extra
SWO werkt hierin nauw samen met Thebe-extra. Als u lid bent 
van Thebe-extra dan wordt uw vraag gezamenlijk opgepakt. Op 
die manier wordt er vanuit een bouw- en een zorgkant naar uw 
vraag gekeken.  SWO en Thebe-extra hebben 
tevens aanvullende diensten waar u gebruik 
van kunt maken, denk aan de klussendienst van 
SWO en de Klusvrouw van Thebe-extra.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met SWO (0162 
451894) of  Thebe-extra (088 3747576).

BERICHT PLATFORM SOCIALE 
ZEKERHEID DRIMMELEN
Een tiental jaren heeft het Platform Sociale Zekerheid Drimme-

len binnen de  Burgerparticipatie goed gefunctioneerd. Men is 
redelijk gehoord in haar adviezen aangaande de participatie en 
sociale zekerheid op het gebied van werk en inkomen. 
Samen met de gemeente wordt nu nagedacht over een nieuwe 
opzet van advisering aan het college van B&W door leden van 
de platforms WMO en SZ om te gaan werken vanuit één aan-
spreekpunt. Dit zal begin 2023 zijn beslag krijgen.
In de tweede helft van 2022 heeft het Platform Sociale Zeker-
heid de volgende onderwerpen besproken: 
-Het armoedebeleid, de bijstandsproblematiek en de gemeen-
telijke schulphulpverlening zijn kritisch gevolgd. Er is aandacht 
gevraagd voor gezinnen met een minimuminkomen en een dui-
delijk klantgerichte benadering.
-De voedselbank Oosterhout heeft een uitgiftepunt in Drimme-
len waarvan een 30-tal gezinnen gebruik maakt, een enkele keer 
wordt ook speelgoed en kleding aangeboden.
-De zomersportweek in de vakantie bleek een succes, voor de 
eigen bijdrage gaat de gemeente via stichting Leergeld en spon-
soren onderzoeken wat de eventuele tegemoetkoming kan zijn.
-De luchtkwaliteit in Nederland vraagt om permanente verbe-
tering, de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen moet 
volgens bepaalde maatregelen worden beperkt. Ook de gemeen-
te Drimmelen heeft het schone luchtakkoord ondertekend.

-De ontwikkelingen van de nieuwe inburgeringswet die loopt 
via een brede intake en controle op de leerroute zijn besproken 
met de beleidsmedewerker. De verantwoordelijkheid van deze 
wet is na 1 januari onder de gemeente komen te vallen. Taal-
trajecten zijn regionaal uitbesteed aan 1 aanbieder die door de 
gemeente wordt gecontracteerd en gefinancierd. In de tweede 
helft van dit jaar verwacht men nieuwe inburgeraars om aan 
vereiste taakstelling te voldoen.
-Het uitvoeringsprogramma Inclusie is besproken met de pro-
jectleider. Inclusie is een breed begrip en bevat vele terreinen 
van het leven. Bewustwording is een eerste stap, het moet als 
vanzelfsprekend gaan verlopen. Ervaringsdeskundigen en bewo-
ners worden betrokken bij de plannen die gericht zijn op actie. 
Het Platform vraagt om een gerichte aanpak en concrete orga-
nisatie richting winkeliers, scholen en horeca. Men zou gebruik 
kunnen maken van bestaande organisaties in de gemeente met 
hun ervaring en kennis op het gebied van inclusie. Het taalni-
veau moet aangepast worden aan de doelgroep. Men vraagt ook 
de gemeente zelf om het personeelsbestand uit te breiden met 
mensen met een beperking.
-Er is een reactie opgesteld door de leden van het Platform op 
de  “inkomenseffect-rapportage van de gemeente Drimmelen 
2021” van KWIZ, deze wordt meegenomen in de aangepaste 
versie waarin de energietoeslag is opgenomen.
-De situatie in de gemeente rond de Oekraïense vluchtelingen 
wordt besproken en kritisch gevolgd. In de Schattelijn te Geer-
truidenberg worden 50 tot 70 mensen opgevangen voor de ge-
meenten Geertruidenberg en Drimmelen.
-Financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor compensatie 
dure energie voor minima wordt uitgelegd. Er is een bedrag 
vastgesteld voor energietoeslag aan minima en verenigingen. 
Het Platform vraagt ook aandacht voor inwoners die geen ei-
gen contract met een energieleverancier hebben, personen in 
de schuldhulpverlening en pensionado’s die de energietoeslag 
dreigen mis te lopen. Het onderwerp energiekosten blijft een 
punt van aandacht binnen het platform.

VAN  ALLES  WAT

Links Wim Joosen en rechts Bas Heil beiden woonadviseurs van SWO.  
In het midden Dorien Korthout, Ledenconsulent van Thebe-extra
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-Er was een kennismaking met wethouder H. Bakker. Hij geeft 
aan dat het takenpakket maatschappelijke aangelegenheden fors 
is uitgebreid. Ook komen veel politieke vraagstukken vanuit het 
land op het bord bij de gemeenten terecht. Enige vrijheid van 
uitvoering kan dus worden meegenomen. Men wil de burger 
perspectief blijven bieden in deze roerige tijden. Ons advies aan 
het college van B&W over de besteding financiële meevaller/
begrotingsoverschot 2022 is aan de orde gekomen.
Het platform vraagt om herziening van opgelegde fraudevorde-
ringen sinds het ingaan van de Participatiewet en om eventuele 
voorschotten ter compensatie van de gezinnen die slachtoffer 
zijn van de Toeslagenaffaire.
Nagevraagd wordt wat de inspanningen in Drimmelen zijn om 
mensonwaardige situatie in Ter Apel te verlichten, Drimmelen 
heeft immers ook een verplichting om statushouders op te van-
gen binnen de gemeente. Men is hard op zoek naar locaties 
voor noodopvang. Er worden Oekraïners opgevangen in Wa-
genberg en Geertruidenberg en ook bij particuliere gezinnen in 
Drimmelen is opvang gerealiseerd. Dit verloopt via een andere 
procedure en regelgeving dan bij statushouders.  
Op de vrijwilligersmarkt in Terheijden is aandacht gevraagd voor 
het werk van het Platform Sociale Zekerheid.
Vragen of opmerkingen over het werk van het PSZD kunt u 
stellen via de website van de gemeente Drimmelen.

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 naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Intocht Sinterklaas
Sinterklaas is ook weer in onze gemeen-
te aangekomen dit jaar, dus vol verwachting 
klopt ons hart. Een enthousiaste groep kin-
deren, ouders, opa’s en oma’s was present in 
de haven van Drimmelen om hem welkom te 
heten. Daarna reisde de Sint door naar  Ter-
heijden, waar hem ook weer een feestelijk onthaal wachtte.
Familiedag Heemkundekring  Terheijden
Op 2 oktober organiseerden 
de Heemkundekring, de Scou-
ting en het Schuttersgilde in 
Terheijden gezamenlijk een fa-
miliemiddag met leuke spelle-
tjes en interessante workshops 
op het erf van de boerderij van 
Johan Bax. Omroep Drimmelen 
ging ook een kijkje nemen op dit gezellige dorpsfeest. 
Iedereen doet mee in Drimmelen
De gemeente Drimmelen wil dat iedereen die dat wil, op een 
gelijkwaardige manier mee 
kan doen aan de Drimmelen-
se samenleving. De gemeente 
probeert daarom in onze ge-
meente meer begrip te laten 
ontstaan voor mensen met een 
zichtbare of onzichtbare be-
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Met dank aan 
Nienke van Dongen, 
Sinterklaascomité 

Wagenberg, 
Gerard van Vugt
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perking. Daarvoor werd aan Omroep Drimmelen gevraagd om 
individuele filmpjes te maken van mensen met een beperking en 
de gemeente hoopt dat er op deze manier in zijn algemeenheid 
veel meer begrip ontstaat. In deze aflevering ziet en hoort u het 
verhaal van Henny van Schendel.
Muziek in de regio-Leids Barok Ensemble
In onze serie ‘Muziek in de 
regio’ ziet en hoort u deze 
keer het Leids Barok Ensem-
ble tijdens hun optreden in de 
geweldige serie Theeconcer-
ten in het Witte Kerkje van 
vorig jaar. U hoort van hen 
het Hobo Concert no 3 van 
Georg Friedrich Händel, met hobo-soliste Dorota Gorlow en 
onder leiding van Rudolf Balk.
Ook dit jaar is er weer een serie prachtige theeconcerten; meer 
dan de moeite van het bezoeken waard als u van klassieke mu-
ziek houdt.
Halloween in de gemeente Drimmelen

Er werd eind oktober weer vol-
op gegriezeld en gehuiverd tijdens 
Halloween. Toch durfden veel kin-
deren, ouders, opa’s en oma’s de 
straat op.  Dankzij de enthousiaste 
bijdrage van de vele vrijwilligers en 
huizenversierders werd het een 
feest dat velen zich nog lang zullen 

herinneren. Dat geldt zeker ook 
voor onze cameramensen die op 
pad gingen in Terheijden, Wagen-
berg en Lage Zwaluwe. U ziet in 
deze uitzending hun 3 huivering-
wekkende verslagen.
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.

IJSCLUB   TERHEIJDEN

Verkoopinfo
T/m 15 december a.s. zijn de sei-
zoen-/lidmaatschapskaarten 2022-
2023 van IJsclub Terheijden à €  7,- 
weer te koop bij bakkerij Van Don-
gen, Hoofdstraat 15-A, Terheijden 
EN bakkerij Van Dongen, Wagen-
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straat 4, Wagenberg.  Voor een doorlopend  lidmaatschap kijk je 
op  www.ijsclubterheijden.nl.
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heb je bij 
voldoende ijsdikte (zie www.ijsclubterheijden.nl of onze social 
mediakanalen Facebook en Instagram) en tijdens de aangege-
ven openingstijden gratis toegang tot de ijsbaan. Kinderen tot 
en met 6 jaar hebben, mits onder begeleiding van een seizoen-
kaarthouder,  gratis toegang (deze kinderen hebben op dat mo-
ment dan dus geen lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend seizoen de navolgende 
dagdeelprijzen:
T/m 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op werkdagen
      € 2,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en  
                  zondag
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (middag of avond) op werk- 
                          dagen
                          € 5,- per dagdeel (middag of avond) op zater- 
                          dag en zondag
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende ijsdikte, dagelijks:
Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud en/of besloten 
evenementen
Middag:  13.00 uur tot 17.15 uur
Avond:   19.00 uur tot 22.00 uur
Wij wensen iedereen alvast een fijn schaatsseizoen! 

WAS JIJ ZO STOER? 

Wie, o wie is er in de nacht van de 11-11 zo baldadig geweest 
om dit bijzondere deelkastje te slopen??
Jullie beseffen niet wat je hiermee hebt aangericht.....
Als je die nacht zo “sterk” bent geweest, dan mag je nu ook zo 
“sterk” zijn om jezelf te komen melden.
Bij  liesbeth@rondomdetoren.nl  is bekend waar dit kan.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE 
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
e-mail:  terheijden@naardekerk.nl
In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met 06 10490088 (nieuw nummer!)

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 19 november 19.00 uur:  Eucharistieviering. Chris-
tus Koning / Caecilia. Extra collecte t.b.v. Koren. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. 
J. van Opdorp.
Zaterdag 26 november 19.00 uur: Eucharistieviering. 1e 
weekend van de Advent.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. 
Koor:  Anthony Singers.
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 richt-
bedrag was dit jaar € 142,- maar elk bedrag is welkom. U kunt 
uw parochiebijdrage overmaken op bankrekening NL06 RABO 
01506.01.468 t.n.v.  Vijf Heiligen Parochie H. Antonius Abt  Ter-

KERK
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heijden.  Wij danken u voor uw welwillende medewerking. 
* Openingstijden parochiekantoor  
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 te Terheijden is 
geopend op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 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 
wijzigingen 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. weten 
aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden via 
tel. 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@naardekerk.nl.
U bent van harte welkom.

GEMEENTE  GAAT IN 2023 STEVIG 
INVESTEREN 

De gemeente Drimmelen heeft een slui-
tende begroting voor de komende jaren. 
Volgens de begroting is er volgend jaar 
69,4 miljoen euro in kas, waarmee alle 
afspraken uit het coalitieakkoord kunnen 
worden gerealiseerd. “Gelukkig kunnen 
we weer een financieel stabiele begro-
ting presenteren”, zegt wethouder Bakker. 

“We hebben grote ambities en gaan in 2023 in alle dorpen in-

vesteren, met bijvoorbeeld een voetveer van Drimmelen naar 
de Hofmansplaat, een visie op de ontwikkeling van Lage Zwa-
luwe én van Wagenberg, de bypass in Hooge Zwaluwe, het ha-
vengebied in Terheijden en de bouw van het Sociaal Cultureel 
Dorpshart in Made.” De gemeenteraad heeft de begroting op 
donderdag 10 november besproken. 
Stijgende prijzen
Ondanks het gunstige gemeen-
telijke plaatje heeft wethouder 
Bakker wel zorgen over de be-
taalbaarheid van het leven voor 
veel inwoners. Bakker: “Het zijn 
onrustige tijden en veel men-
sen hebben last van stijgende 
energie- en voedselprijzen. De 
gemeente biedt ondersteuning 
met een energietoeslag, het voorkomen van schulden en schuld-
hulpverlening, stichting Leergeld en de voedselbank. We merken 
het aan de aanvragen:  hier is meer geld voor nodig. Maar ook de 
verenigingen en clubs merken de stijgende lasten en we zullen 
maatwerk leveren waar dat nodig is.”
Lokale lasten
“We proberen de lokale lasten om die redenen ook laag te hou-
den. We kunnen de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbe-
lasting en de rioolheffing helaas niet op het niveau van dit jaar 
houden, maar de lasten zitten met gemiddeld € 749,25 nog altijd 
onder het niveau van 2021”, aldus Harry Bakker. 
Samenleving
Bakker: “Maar ook gemeentebreed investeren we stevig in de 
samenleving. De energietransitie wordt verder uitgewerkt voor 
onze dorpen, we werken met nieuwe fietspaden, rotondes en 
verkeershandhaving aan veiligere wegen, we ontwikkelen onze 

GEMEENTE
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digitale dienstverlening en we trekken hard aan de bouw van 
nieuwe woningen: ook in 2023 willen we 200 woningen bou-
wen die duurzaam, natuurinclusief en betaalbaar zijn voor onze 
inwoners. Om de samenleving in Drimmelen sterk te houden.”

DRIMMELEN KIEST MET BOY SCHOLTZE 
DE  JONGSTE  BURGEMEESTER  VAN 
NEDERLAND

Boy Scholtze wordt bij de minister voorgedragen om benoemd 
te worden tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Drim-
melen. Dat heeft de gemeenteraad bekend gemaakt bij monde 
van Tim Simons, plaatsvervangend voorzitter van de gemeente-
raad.  Boy Scholtze, 31 jaar, wordt in principe geïnstalleerd in een 
speciale raadsvergadering op woensdag 21 december.
Besluitvaardig
Boy Scholtze heeft in de selectiegesprekken laten zien dat hij 
een betrokken mens tussen de mensen is, die van aanpakken 
weet, besluitvaardig is en het resultaat voorop stelt. Hij is een 
verbinder, die de belangen van de inwoners behartigt en met de 
nodige dosis humor kijkt naar mogelijkheden voor iedereen in 
de gemeente Drimmelen. Hij durft te zeggen waar het op staat.
Boy Scholtze werkt nu als operationeel manager projectontwik-
keling en vastgoedbeheer in Tilburg. Hij is getrouwd en woont 
nu nog in Udenhout. Hij is raadslid geweest in de voormalige 
gemeente Haaren en is voorzitter van de Charter of European 
Rural Communities.
Selectie 
Boy Scholtze volgt Gert de Kok op die afgelopen december 
aankondigde te stoppen na 18 jaar burgemeesterschap. De ge-
meenteraad heeft vervolgens inwoners, lokale ondernemers en 
maatschappelijke partners gevraagd mee te denken over de ei-
genschappen en kwaliteiten die belangrijk zijn voor de beste 
nieuwe burgemeester van Drimmelen. Met de profielschets die 
hiermee is opgesteld is de selectieprocedure ingezet. De pro-
fielschets kreeg als titel  ‘Bent u die energieke burgemeester 
die met Drimmelen koers kiest?’. “We denken dat we met Boy 
Scholtze een burgemeester hebben die hier heel goed bij past,” 
aldus Hanneke de Bruijne-Quirijnen, voorzitter van de vertrou-
wenscommissie.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Uitnodiging afscheid burgemeester Gert de Kok
Op vrijdag 16 december 2022 
neemt burgemeester Gert de 
Kok na bijna 18 jaar afscheid 
van de gemeente Drimmelen. 
Op 25 april 2005 ging Gert als 
burgemeester van Drimmelen 
aan de slag. Het maakte zijn 
lange politieke loopbaan com-
pleet. Een prachtige carrière 
en een gewaardeerd man - dat 
verdient een mooi afscheid.  
Wij nodigen u uit voor zijn af-
scheid op 16 december in Ho-
tel De Korenbeurs, Kerkstraat 
13 in Made. Inloop start vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur vangt 
de bijzondere raadsvergadering aan. Daarna volgt een informeel 
samenzijn.  De middag zal omstreeks 18.30 uur eindigen.  U kunt 
zich tot uiterlijk 5 december aanmelden  via    bestuurssecretari
aat@drimmelen.nl.
Energie besparen als VvE:  waarom en hoe?
Er zijn steeds meer manieren om 
energie te besparen. Maar wat mag 
u wel en niet doen als uw woning 
onderdeel is van een VvE?  En wat 
kunt u gezamenlijk met de VvE 
doen? Wat zijn de handigste tips om 
energie te besparen? 
Op 18 oktober organiseerde het Regionaal Energieloket Drim-
melen een online informatieavond: een live presentatie op inter-
net. Hier legden ze uit hoe u energie kan besparen met uw VvE. 
Wilt u meer informatie of de informatieavond terugkijken? Ga 
dan naar www.regionaalenergieloket.nl/drimmelen.
Duurzaamheidsmarkt Natuurlijk E-veld
Speciaal voor de toekomstige bewoners van de nieuwe woon-
buurt E-veld vond op 2 november in De Cour in Terheijden een 
duurzaamheidsmarkt  ‘NATUURLIJK E-veld’ plaats. 
Het E-veld is een woningbouwproject dat ontwikkeld is en ge-
bouwd wordt door de Zwaluwe Groep uit Hooge Zwaluwe 
waarbij duurzaamheid, natuurinclusiviteit en biodiversiteit een 
belangrijke rol spelen.

Op de duurzaamheidsmarkt stonden infokramen met experts 
zoals  Tuincoach Jos Jonkers,  Willem Veenhuizen van de Vogel-
bescherming, het Traais Energie Collectief (TEC) en JustNimbus. 
Het groene openbaar gebied  ‘de sociale Middenstip’ in de toe-
komstige wijk wordt ingericht door de toekomstige bewoners. 
De eerste ideeën stroomden al binnen en bijna alle aanwezigen 
hebben zich opgegeven voor de eerste brainstormsessie! 
Meer over de duurzaamheidsmarkt leest u op onze website bij 
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nieuwsberichten.  (foto Gerard van Vugt)
Informatieavond energie in  Wagenberg
Samen met de Werkgroep 
Energieneutraal Wagen-
berg organiseert de ge-
meente Drimmelen een 
informatieavond over het 
verduurzamen van wo-
ningen in Wagenberg. Die 
vindt plaats op woensdag 
23 november van 19.30 uur 
tot 20.30 uur bij Bij Bas aan de Dorpsstraat 26 in  Wagenberg.   
Tijdens deze avond wordt er aan de hand van praktijkvoorbeel-
den verteld over de mogelijkheden voor het verduurzamen van 
woningen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het 
is zélfs mogelijk om ter plaatse te bekijken of zonnepanelen op 
uw woning mogelijk zijn.
Bent u ook geïnteresseerd?  Dan kunt u  aanmelden via energie
team@drimmelen.nl of telefonisch via de gemeente Drimmelen: 
140162.  (foto Gerard van Vugt)
BEKENDMAKINGEN
Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De vol-
ledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl. Als u op de 
hoogte wilt blijven van alle officiële bekendmakingen en kennis-
gevingen in uw buurt, kunt u zich abonneren op de e-mailservice 
van Overheid.nl. Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.
nl/bekendmakingen.  
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Schansstraat 16: Bouwen van een overkapping.

GIN GEMEKKER, ’T KEN NOG GEKKER
TCV De Schraansers   

Vrijdag 11 november 2022 -----11-11-22------, 
de start van het nieuwe carnavalsseizoen!
Wat een feestavond; het was ook nu weer 
tè gek! 
Onze Jeugdraad werd netjes thuis opgehaald 
en door Frank en Ewald aan het publiek 
voorgesteld. 

Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en 
veel toegestroomd publiek za-
gen daar dat dit jaar Prins Ha-
zie dun 1ste voorop gaat in de 
Jeugdraad; een Jeugdraad met 
maar liefst 19 kinderen! Een gro-
te-kleine raad dus! 
Met hun eigen nummer voor 
Festivalaaf trapte de Jeugdraad 
het liedjesfestival af. Maar liefst 
11 artiesten (want zo mogen we ze wel noemen) streden om 

de eer! Het ni-
veau van alle op-
tredens lag hoog, 
we hopen dat 
iedereen het ei-
gen lied nog een 
aantal keer zal 
laten horen. Aan 
het eind van de 
avond werden 

de ‘Broeders van Aandere Moeders’ uitgeroepen tot winnaar 
met hun geweldige nummer over een Brabantse Meid. 
Het was dit jaar aan de Braoipotte om de Prins te onthullen. Zij 
vertelden hun sprookje over de 7 geitjes en de 7 Braoipotte-bok-
ken. Wanneer er uiteindelijk 1 bok overblijft en zich verstopt in 
de klok, is het wel duidelijk. Het bokje in het klokje gaat voorop 
als Prins Carnaval. Dit jaar zal Prins Wollie dun 1ste wederom 
voorop gaan 
in een nieuw 
en hopelijk 
l a n g d u r i g 
carnavalssei-
zoen. We kij-
ken er nu al 
naar uit! 
Speciale dank 
aan iedereen 
die geholpen 
heeft om 
deze avond tot een succes te maken. Nootdkreet, Frank&Ewald, 
Janine voor de foto’s van de avond, Omroep Drimmelen voor 
het filmen, Koen voor het ophalen van de Jeugdraad met foto’s 
van Gerard, CV de Braoipotte, de deelnemers aan Festivalaaf, 
onze residentie De Gouwe en natuurlijk iedereen die er was. 
We zagen veel carnavalsvierders van jong tot oud, in mooie car-
navalscreaties. We gaan er een mooi seizoen van maken! 
Heb jij ideeën over carnaval, wil je daar over meedenken/mee-
praten of mekkeren? Met òf zonder steek? Man òf vrouw, oud 
of jong, spreek ons gerust aan! Carnaval kan natuurlijk alleen 
met hulp van veel vrijwilligers; we kunnen altijd nieuwe vrijwilli-
gers 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 gerust aan of stuur een 
berichtje!
Alaaf! TCV De Schraansers

D’UN OPMAAT
Erpelrooiersland

Vrijdag 11/11/22; de spiksplinternieuwe 
voorzitter van CS De Erpelrooiers, Ronald 
Kustermans, wees alle leutvierders op deze 
bijzondere datum die dit jaar dun opmaat 
was voor carnaval 2023. Vrolijke noten wa-
ren er genoeg, zowel Hofkapel De Leutband 
als t’Hoogtepunt speelden vol gas en gezel-

ligheid hun nieuwe 
nummers. CV De 
Meskes van de 
Leut, wat zagen ze 
er weer prachtig 
uit, presenteerden 
op ludieke wijze 
de prins van Erpel-
rooiersland, Prins 

Fleurke dun Allerirste. De meskes zien in de Prins een nieuw 
meske en probe-
ren haar te verlei-
den met een ‘Mes-
kes-sjerp’ geheel in 
pittige meskes-stijl 
maar de Prins zelf 
kon niet wachten 
om de steek met 

TERUGBLIK FEESTWEEKEND
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de veren te mogen dragen! Nog geen nieuw meske dus, maar 
Erpelrooiersland heeft wel een Prins die nauwelijks kan wach-
ten. Natuurlijk werd ook de Raad van Elf gepresenteerd.
Op naar het grote carnavalsfeest!

Door middel van een hilarische promo-film maakt CS De Er-
pelrooiers de zomeractiviteit bekend: Wagenbergsche Spelen 
gaat op expeditie, een sportief spektakel voor jong en oud op 9 
september 2023.
DJ Ray draaide leutige plaatjes tot in de late uurtjes en zo was 
11/11 een gezellige opmaat voor een fantastische carnaval 2023. 
Omroep Drimmelen: bedankt voor de leuke foto’s!

SINT IN  WAGENBERG

Heel even dachten we dat Sinterklaas dit jaar niet naar Wagen-
berg zou komen: De stoomboot gezonken, de pakjes kwijt, wat 
een toestand!

Gelukkig werd alles op tijd weer opgelost en nam Sinterklaas 
zelfs de Spaanse zon mee naar Wagenberg!  De Pieten hadden 
wel een beetje vreemde hoofddeksels op hun hoofd, geen pie-
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tenmutsen maar een koektrommel en ik zag er zelfs een met 
een frietpan op haar hoofd. Hoe dat zo kwam werd duidelijk 
in een afgeladen Plexat tijdens de grote pietenshow, waar alle 
kinderen meedansten en zongen met de superfitte en vrolijke 
Pietjes.
Sinterklaas was overduidelijk heel blij dat hij alle kindjes uit het 
dorp weer zag. 
Dank aan Harmonie O.V.U, voor de gezellige intocht en t’Hoog-
tepunt voor de vrolijke klanken in Plexat!
De mooiste tijd van het jaar is weer aangebroken, tenminste, 
voor wie lief is geweest dit jaar!    
(Foto’s: Sinterklaascomité. Kijk voor meer foto’s op bladzijde 15)

AANKOMST SINT IN  TERHEIJDEN

Bij de haven stonden veel kinderen met hun ouders, opa’s en 
oma’s te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. Zou de boot 
komen? 
Wouter spoorde de kinderen aan om heel hard te zingen, mis-
schien hoorde de Sint het dan wel.... En ja hoor:  Sinterklaas wist 
ook  Terheijden weer te vinden!

Wat waren er weer veel Pieten bij dit jaar!
Die hadden het na de aankomst erg druk met de Pietenjacht!
(Foto’s: Gerard van Vugt. Kijk voor meer foto’s op bladzijde 15)

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!

Een mooie herfstlucht, gefotografeerd door Susan de Smit



VELDTOERTOCHT Met dank aan Gerard van Vugt


