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EVEN  VOORSTELLEN

KLAAS  VISSER

In verband met gezondheids-
klachten van Christ Verdaas-
donk, al jaren de “gedroomde” 
voorzitter van Rondom de 
Toren, was het voor hem he-
laas al geruime tijd lichamelijk 
te zwaar om deze taak nog te 
blijven uitvoeren. De koppen 
werden bij elkaar gestoken 

en de taken tijdelijk verdeeld onder de overige leden van het 
bestuur en redactie. Als ad interimvoorzitster nam redactielid 
Gerda Loonen het roer van Christ over en kon op zoek worden 
gegaan naar een nieuwe voorzitter, die met hetzelfde enthou-
siasme als Christ en Gerda het voorzitterschap op zich wilde 
gaan nemen.
Ja…… en u raadt het al; de keuze viel daarbij op mijn persoontje. 
De meeste redactie- en bestuursleden kenden mij al persoonlijk 
dan wel van naam, en ik werd dus de beoogde voorzitter. Zeer 
vereerd natuurlijk, maar ook enige terughoudendheid van mijn 
kant.  Want inmiddels bijna 2 jaar met pensioen, na 41 jaar bij de 
Politie te hebben gewerkt, wilde ik toch enige bedenktijd en uit-
leg over de verwachtingen m.b.t. mijn voorzitterschap en de be-
nodigde tijd voor deze taak. Na rijp beraad en kalm overleg, om 
maar in politietermen te blijven, heb ik JA gezegd! Niet zomaar 
ja, want als ik iets doe wil ik dat ook goed doen, dus een VOL-
MONDIG ja. Uiteraard in overleg met m’n eigen “achterban” 
(vrouw, kinderen en kleinkinderen) mocht ik tijd vrijmaken voor 
deze nieuwe taak. Ervaring met bestuurs- en voorzitterstaken 
heb ik ook, omdat ik die, als bestuurslid en vicevoorzitter, heb 
opgedaan bij de afdeling Korfbal van SVT en de latere korfbal 
“fusieclub” TERDA.
Ik hoop aan de ”hoog gespannen” verwachtingen te kunnen vol-
doen als voorzitter van HET blad voor Terheijden en Wa-
genberg. Laat Rondom de  Toren vooral UW blad blijven of 
worden, dus heeft u of heb jij iets te melden over onze mooie 
dorpen, verenigingen of anderszins, laat het ons vooral weten 
via de mail.  Voor vragen, opmerkingen, klachten of ideeën, app 
of bel mij gerust op nr. 06 37555479 of bezoek binnenkort onze 
vernieuwde site www.rondomdetoren.nl.
En denkt u, wie is nu eigenlijk de schrijver van dit verhaal? Nou, 
mijn naam is Klaas  Visser, bijna 62 jaar jong en bij sommigen van 
u bekend na 37 jaar inwoner van Terheijden te zijn. Bij anderen 
weer niet, maar dat kan best veranderen, want we komen elkaar 
natuurlijk tegen in “ons” prachtige Traaie of  Wagenberg.  Als 
hulpmiddel daarbij bovenstaande foto en als u zich dan afvraagt 
“wie is dat ook alweer?” Nou gewoon, de voorzitter van Rond-
om de Toren.  
Met vriendelijke groet……….en tot ziens!

MAX  PRUIJSERS

Bijna 32 jaar geleden ben ik geboren in 
het ziekenhuis in Breda en daarna op-
gegroeid in ons mooie dorp Terheijden. 
Binnen het dorp zijn we een aantal keer 
verhuisd. Zo heb ik onder andere in de 
Ruitersvaartseweg, Zeggelaan en Mo-
lenstraat gewoond. Ik heb op OBS De 
Windhoek gezeten, gesport bij de ju-
doclub en gevoetbald bij SV Terheijden. 

Vliegtuigen en het vliegen heeft mij van kleins af aan al geïnteres-
seerd. Op 16-jarige leeftijd vloog ik voor het eerst alleen in een 
zweefvliegtuig vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. Om verder te kunnen 
gaan in de luchtvaart moest ik toch iets verder gaan kijken dan 
Terheijden en Wagenberg.
Na de middelbare school en een computeropleiding in Breda 
heb ik selectie gedaan voor een vliegopleiding.  Toen ben ik aan-
genomen bij een vliegschool die de opleiding in Engeland en 
Amerika geeft. Na de vliegopleiding kreeg ik een baan aangebo-
den bij de nationale luchtvaartmaatschappij van Luxemburg en 
daar ben ik toen gaan wonen. Op 23-jarige leeftijd vloog ik mijn 
eerste passagiers door Europa.
Het deed in die jaren toch telkens weer zeer wanneer ik na een 
bezoekje aan  Terheijden weer weg moest. Ik heb toen gesollici-
teerd en ben aangenomen bij een grote luchtvrachtmaatschappij 
in Luxemburg op een Boeing 747.  Lange afstand vliegen over de 
hele wereld betekent lang van huis, maar daarna vaak ook lang 
thuis. Dit gaf mij dus de mogelijkheid om weer terug te keren 
naar  Terheijden. Daar woon ik nu met mijn lieve (Traaise) vrouw 
Roxanne. We hebben samen 2 zoontjes, Loek en Siem. En een 
hondje genaamd Mokkel.
Ondertussen heb ik nu in het totaal meer dan 4000 vlieguren. 
Met vracht vlieg je niet altijd alleen maar naar de bekende toe-
ristische gebieden en steden. Soms zitten we ook een paar da-
gen in de meest donkere gebieden op deze wereld en daar heb 
ik regelmatig wel wat tijd over. Rondom de Toren was op zoek 
naar iemand die een website kon bouwen en onderhouden. Het 
maken van websites is altijd al wel een beetje een hobby van mij 
geweest, onder andere heb ik jaren geleden de website  Traaie.nl 
opgezet. Dat was toen gezellig en een succes, maar deze website 
is nu niet meer in mijn beheer. Daarom heb ik mezelf aangemeld 
en ben ik nu onderdeel van deze gezellige groep vrijwilligers. 
Nu kan ik mezelf figuurlijk wereldwijd  inzetten voor onze 
prachtige dorpen  Terheijden en  Wagenberg!

PAUL  TER SLUIS

Ontstaan uit Drentse ouders, geboren 
in Haarlem op 8 juli 1956 en tegen-
woordig woonachtig in Terheijden. Ik 
ben alleenstaand en heb 4 mooie kin-
deren en 1 kleinkind (Sophia) en ben 
daarbij momenteel werkeloos. Zie hier 
in het kort mijn levensgeschiedenis. Na 
mijn studie aan de Vrije Universiteit 
(sociale geografie en planologie) ben 
ik gaan werken voor een ontwikkeling- 
en vastgoedmanagementbedrijf in Den 

Bosch. Mijn werkterrein betrof vooral het reilen en zeilen van 
winkelcentra en -gebieden. Ik heb mij daar beziggehouden met 
de wensen van de consumenten en ondernemers. Het fysieke 
resultaat van deze overdenkingen was het nieuwe of geren-
oveerde winkelcentrum, het door de belegger en ontwikkelaar 
gewenste resultaat was de geldelijke waarde van het onroerend 
goed. Ik heb dat gedaan tot 2014 in vooral Europa en een beetje 
daarbuiten. Mijn belangrijkste hobby’s zijn fietsen, fitness, veel 
lezen en vrijwilligerswerk. Dat laatste doe ik bij Surplus, GV SVT 
(turnen) en natuurlijk bij Rondom de Toren. De reden dat ik 
bij Rondom de Toren in de redactie ben gaan zitten is eigenlijk 
heel simpel. Het is erg leuk om via dit schitterende blad veel te 
weten te komen over de omgeving. Daarnaast is het erg leuk 
om door dit blad iets te doen voor de gemeenschap en door de 
interviews die ik afneem,  ook kennis te maken met inwoners 
van Terheijden en  Wagenberg.
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UITGAAN

JAARMARKT WAGENBERG

Het is weer zover! De jaarmarkt in Wagenberg 
komt eraan! Dit jaar iets kleiner dan wat u van 
voorgaande jaren gewend bent. En alleen op 
zondag 30 augustus. Maar het principe is nog 
steeds hetzelfde, vooral voor de inwoners van 
Wagenberg maar ook voor de andere inwoners 
van de gemeente Drimmelen. Een rustige dag 
om lekker even op te lopen, mensen ontmoe-

ten, een praatje, een hapje en een drankje. Goede muziek uit de 
regio en leuke activiteiten voor de jongeren. Het programma is 
bijna rond, maar in ieder geval staan de volgende punten er op: 
- een rommelmarkt voor kinderen (deelname is gratis, wel aan-
melden)
- kofferbakverkoop voor volwassenen (deelname € 10, wel aan-
melden)
- standruimte voor ondernemers en organisaties (deelname 
€ 20, wel aanmelden)
- touwtrekken met groepen/verenigingen (aanmelden)
- de fameuze ballonnenclown LonBallon
- paraplu hangen (aanmelden niet nodig)  
- expositie in de Gummaruskerk van fotogroep Perspectief
- een optreden van onze zangeres Nilse van der Sanden
- een optreden van de Billys!!!!
- disco van Yari van Oers
- een hapje en een drankje
Aanmelden kan via e-mail aan info@erpelrooiers.nl.
Tot aanstaande zondag 30 augustus 2015!!

DAGACTIVITEITEN PLEXAT WAGENBERG

De dagopvang in zijn huidi-
ge vorm heeft nog niet het 
gewenste resultaat wat wij 
voor ogen hadden. Slechts 
een handjevol dorpsgenoten 
maakt hier gebruik van. Samen 
met de Stichting Dorpsraad 
Wagenberg, de beheergroep 
Plexat, KBO, SWO en de 

Wijkverpleging vonden wij het tijd om er een nieuwe impuls aan 
te geven.  Vanaf september bieden we elke eerste dinsdag van de 
maand een compleet dagprogramma met een thema aan. Samen 
met de beheergroep wordt er een ochtendprogramma, een 
lunch (tegen betaling) en een middagprogramma georganiseerd.
We beginnen met deze opzet op dinsdag 1 september. Het 
thema van die dag is “De Historie van Wagenberg”. In de 
ochtend maken we in een huifkar een tour door Wagenberg 
en houden dan bij een aantal historische plekjes halt. ’s Middags 
draaien we één van de films die in het verleden van  Wagenberg 
zijn gemaakt. Uiteraard is er tussendoor gelegenheid om te lun-
chen.  Voor deze keer  -omdat we de inloop in Wagenberg een 
nieuwe impuls willen geven-  is de lunch voor de deelnemers aan 
dit dagprogramma geheel gratis. Het is wel de bedoeling dat 
u zich voor de lunch vooraf opgeeft bij een van onderstaande 

personen*.  Tevens is er een quiz aan de 
hand van historische foto’s. U kunt aan het 
hele programma deelnemen, maar mag 
ook alleen de ochtend of middag deelne-
men, zoals ieder zelf wil. We beginnen ’s 
morgens om 10.00 uur, maar u bent vanaf 
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09.30 uur al van harte welkom en dan drinken we eerst een 
kopje koffie of thee.
Door deze opzet hopen we dat we de belangstelling trekken 
en dat ook de overige dinsdagen drukker bezocht zullen gaan 
worden. Bent u moeilijk ter been of is Plexat moeilijk bereikbaar 
voor u, laat het ons weten (door één van onderstaande perso-
nen te bellen) en we halen u op.
Voor de rest van 2015 zien de programma’s er als volgt uit:
Dinsdag 6 oktober: ’s morgens:  Oud Hollandse Spelen; ’s mid-
dags: de film “Biesbosch onder vuur”.
Dinsdag 3 november: zowel ’s morgens als ’s middags zijn er 
leerlingen van B.S. de Elsenhof aanwezig om samen met u spel-
letjes van vroeger en nu te doen.  Tevens zullen zij zorgen voor 
enig vermaak in de vorm van play-back of een klein toneelstukje.
Dinsdag 1 december: bloemschikken (thema Kerst); hand-
werken.
Al deze overige dinsdagen kunt u tussen de middag gebruik ma-
ken van de lunch, maar daar vragen we een vergoeding van 
€ 5,- voor en u moet zich hiervoor vooraf aanmelden.
*Voor aanmelden voor de lunch of om opgehaald te worden 
kunt u bellen naar: Piet de Graaf: 06 -14239319; Bertus Bogaers: 
076 - 5931691; Kees van Gurp: 076 - 5933477.

ALLE 13 JAANKE  NEEMT GROOTS 
AFSCHEID!

Alle 13 Jaanke gaat stoppen, u heeft het vast wel ergens ge-
hoord of gelezen. Na bijna 12 jaar is dit in goed overleg besloten. 
Ciska Cigaret (Petra Schipperen), Guan ta na Mera (Gino 
Schipperen) en Knee de Grote (Corné den Ridder) kijken te-
rug op een fantastische periode met zeer veel bijzondere mo-
menten. Hun uiterst drukke privé/werksituatie in combinatie 
met Alle 13 Jaanke is niet meer te realiseren.

Zondag 13 september staat de allerlaatste Smart-Show ge-
pland in Zalencentrum De Gouden Leeuw te  Terheijden.  Alle 
13 Jaanke was de afgelopen jaren vaste prik op de carnavalsdins-
dag, altijd een geweldig feestje.  Afgelopen carnaval moesten zij 
helaas verstek laten gaan door ziekte. ‘Een laatste knalfeest in 
Terheijden, dat zou fantastisch zijn’, aldus Gino, Petra en Corné. 
Samen met bevriende artiesten, o.a. Jettie Pallettie, De  Wan-
nebiezz, Alberto, Cindy Lensvelt, René van Rooij, Bart 
Schuermans, Collin, Denans en Rooie Rico zal daar hét 
Afscheidsconcert plaatsvinden!
De zaal gaat open om 14.00 uur.  Alle bezoekers krijgen die dag 
een zeer bijzonder en uniek cadeau van Alle 13 Jaanke..! 
De kaartverkoop (€ 7,50 pp.) is inmiddels gestart! Terheijden: 
De Gouden Leeuw en Drogisterij Relinde Fijnaut, Raamsdonks-
veer:  Texaco Kuijpers. Zorg dat u tijdig een toegangsbewijs hebt 
om teleurstelling te voorkomen!

Het smartelijk boek  zal zondag de 13e (hoe toepasselijk…) écht 
sluiten…in  Terheijden!
Zorg dat u erbij bent! Dit wil je niet missen!
Meer info: www.alle13jaanke.nl,  www.facebook.com/Alle13Jaan-
ke,  info@alle13jaanke.nl

KERMISSCHIETEN 2015

Zondag 13 september houden wij weer onze traditione-
le kermisverschieting. Een feestelijke dag waarop eenie-
der is uitgenodigd om met ons deze unieke dag te beleven. 
De vakanties zijn al weer zo goed als voorbij en dan maakt het 
dorp zich op voor de kermis. Het is dan altijd leuk om aan oude 
tradities mee te doen en om herinneringen van vroeger op te 
halen. Even alleen de kruisboog die centraal staat bij ons, terwijl 
wij de rest van het jaar met diverse schietdisciplines te maken 
hebben en dus ook met regels en wetgeving die daarmee ge-
paard gaan. Hierover zeer binnenkort meer.
Maar eerst onze jaarlijkse kermisverschieting, alwaar de nieuwe 
kermiskoning/-koningin zal worden gekozen. Het is uiteraard 
geen verkiezing, maar wel een serieuze verschieting m.b.v.  de 
kruisboog, waarbij de kansen voor ieder lid dat mee doet gelijk 
zijn.  Op een kaart (tekening), waarop de 
getallen 1 t/m 25 willekeurig zijn verdeeld, 
wordt drie keer geschoten. Na het optel-
len wordt diegene met het hoogste aan-
tal onze nieuwe kermiskoning/-koningin. 
Onze huidige Kermiskoning Marcel Spruit 
moet 13 september de door hem met 
trots gedragen titel al weer neerleggen. 
Hij schiet rond 2 uur in de middag op die 
dag de eerste pijl met een kruisboog op de 
nieuwe kermiskaart.  Vervolgens begint de 
wedstrijd voor de Kermiskoning(in) 2015.  
Zin om te komen kijken of om even sfeer te komen proeven? 
Dan bent u 13 september vanaf 2 uur van harte welkom.  Wel-
licht komen wij u al tegen bij de officiële opening van kermiszon-
dag bij Café De Harmonie door muziekvereniging De Harmonie. 

Wij gaan Marcel om een uur of  9 ophalen. Even een bakkie 
doen met een worstenbroodje en vervolgens zijn wij tot onge-
veer 2 uur bezig met diverse ontspannen plichtplegingen.
Een ieder vast een leuke en ontspannen kermis toegewenst.
Het bestuur van Schietclub  Willem  Tell (www.svwt.nl)

KERMIS  TOEN

Kermis in de tijd waar geluk nog heel gewoon was en de groot-
ste gebeurtenis van het jaar. Ik groeide op in een klein dorp en 
zat met mijn vriendjes op de Pius X School in Rijen. Zonde van 
onze tijd vonden wij dat. Op weg naar school haalden wij onze 
vriendjes op, die allemaal in de buurt woonden en wat voor de 
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Aanvang: 15.00 - Start: 16.00 
Start en finish bij Café Ons Thuis 
1 team bestaat uit 3 personen: 
-ongeveer 500 meter zwemmen 
-circa 20 km fietsen 
-om en nabij 5 km hardlopen 
Iedereen kan meedoen (op eigen risico) 
Leuke prijs voor het leukst verklede team 
Inschrijven kan via: ltttriatlon@gmail.com 

Gratis deelname 
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nodige afleiding zorgde.  Vooral het speelkameraadje van mijn 
oudste broer had mijn speciale aandacht. Het jong had een paar 
oren waar een jonge olifant jaloers op zou zijn. Hij werd dan 
ook de FLAP genoemd. De Flap was een goede lobbes en deed 
geen vlieg kwaad. Men durfde hem niet te pesten, want naast 
zijn grote oren was hij ook lichamelijk behoorlijk uit de kluiten 
gewassen. Ook aan Flap was het leren niet besteed. Hij schar-
relde liever thuis rond, waar zijn vader een vrachtwagenbedrijf 
runde. Hij zag dat veel meer zitten dan de tafels van 10 van bui-
ten te leren.  Als hij dan weer eens in de klas niet oplette en in 
gedachten ergens ver weg in de hoge cabine van een trucker zat,  
riep de meester: “Hé Gerrit (zo heette de Flap) hedde gij gin 
oren?”  Waarop de Flap geheel onnodig op zijn enorme zijwie-
ken wees en zei: ”Toch wel mister (meester)”. Ook voor mij was 
de school een straf. Ik had niks met letters en cijfers, ze leefden 
niet. Het enige moment dat ik graag naar school ging was in ok-
tober, tegen de tijd dat kermiswagens het plein voor de school 
op kwamen rijden. De geluiden van het lossen en aan en af rijden 
van de kermiswagens klonken mij als muziek in de oren. Je zag 
langzaam de botsauto`s ontstaan, de Kop van Jut hoog boven de 
tentzeilen zichtbaar uitkomen en de reusachtige Cakewalk als 
middelpunt van het evenement van het jaar. Rondom kwamen er, 
gaande de week, kleinere standjes bij voor ondermeer de schiet-
tent, de oliebollenkraam, het touwtje trekken (waar je altijd prijs 
had!), de suikerspin en de viskraam. Kermismannen waren een 
speciaal volk vonden wij, een soort zigeuners die, zo leek het, 
zich nergens wat van aantrokken. Fluitend en zingend bouwden 
zij door, totdat het dorp van plezier pal voor onze school was 
opgetrokken.  We wisten na schooltijd niet hoe snel wij naar 
het kermisterrein moesten komen om, als dat nodig mocht zijn, 
die kermismannen een handje toe te steken. Op zaterdagavond 
mochten wij dan met ons Pa en Ma naar de kermis, een van de 
hoogtepunten in ons kinderleven. Die gekleurde lichtjes, de geur 
van oliebollen, gillende meiden in de botsauto’s met stoere op-
geschoten lummels aan het stuur, schommels die hoog tegen het 
dak van het tentzeil reikten, en natuurlijk de Kop van Jut. Bij de 
Kop van Jut lieten jongemannen graag aan hun meiskes zien hoe 
sterk ze waren en probeerden zij met een grote hamer en met 
een stevige klap de bel in het puntje van een lange paal te raken. 
Opeens zag ik de Flap. Hij stond in de rij tussen jonge volwas-
sen mannen, wier vriendinnen op een afstand bewonderend en 
afwachtend stonden toe te kijken. Ik stootte mijn broer aan en 
zei: “Kek doar, de Flap,  hij gaat slaan.” De Flap stond inderdaad 
in de rij zijn beurt af te wachten. De vele gekleurde lampjes van 
de oliebollenkraam achter hem schenen op zijn oren, zodat deze 
een roze gloed kregen. Een heilige met grote oren leek hij wel. 
Toen hij aan de beurt was, pakte hij de kop van de juthamer alsof 
hij heel zijn leven niet anders gedaan had en hief het onding in 
de lucht. Zijn kop werd twee keer zo groot, leek het wel.  Alleen 
zijn oren bleven hun formaat houden. Met een enorme zwaai 

belandde de hamer op het aambeeld van Jut. Eerst de klap en 
daarna het geluid van de bel die zowat uit elkaar spatte was 
het resultaat. Rustig gaf de Flap de hamer aan de volgende in 
de rij en liep richting de botsauto’s, ons allen in stille bewon-
dering achterlatend. Op de terugweg naar huis hadden wij het 
over niets anders dan het huzarenstukje van onze vriend, die om 
school niets gaf, liever in de smeerput aan vrachtauto’s sleutelde 
en geen vlieg kwaad zou doen. 
Plots hoor ik iemand onder aan de trap roepen, dat de koffie 
klaar is. Een beetje verdwaasd kijk ik naar mijn scherm. Ik wilde 
toch een verhaal over zondagmiddag 13 september schrijven? 
Over een nostalgische dans- en muziekmiddag uit de jaren 60 
met een CLIFF & SHADOWBAND in de Cour? Ik laat Carla 
het stukje over de Flap lezen, met de vraag: “Kan dit in Rondom 
de Toren?”  Terwijl mijn kleindochter vraagt:  “Zal ik een draai-
molen tekenen opa?”, dacht ik:  “Waarom ook niet, als we door 
dit stukje de mooie sfeer van de kermis op kunnen roepen en 
dan ook nog de zondagmiddag met de kermis in Traaie in het 
verschiet, dan is het goed.” En o ja lieve lezers, aanvang 14.00 uur 
en gratis entree. Rini en Carla.

WORKSHOP WERELDZANG
Van Afrikaans tot Balkan , Zuid-Amerikaans tot 
Scandinavisch

Datum: donderdag 17 september.  Tijdstip: 20.00 uur tot 21.30 
uur. Locatie: De Cour, Markstraat, Terheijden. Kosten: € 7,50.
De workshop wordt gegeven door Celinda Scheepers. Zij  is 
een ervaren en enthousiaste zangdocente (meer info: www.
creamundi.nl). 
Graag aanmelden voor 10 september bij Marian: 06 53801892 
of Johanna: 06 18112903.  Aanmelden kan ook per mail: johan-
na50@ziggo.nl. Laat je verrassen en meld je aan, ervaren of niet 
ervaren zangtalenten; iedereen is welkom.

ZANGSPEKTAKEL “KORENJACHT”

Voor de derde maal organiseert het Witte Kerkje in Terheijden 
een zangspektakel. Op zaterdag 19 september zullen dertien 
koren uit de gemeente Drimmelen meedoen aan dit grote zang-
spektakel onder de naam “Korenjacht”. De twee vorige keren 
waren succesvol en vele koren hebben ons gevraagd dit nog eens 
te organiseren. En nu is het dan zo ver!  Het evenement begint 
om 11.00 uur op een drietal locaties rondom het Dorpsplein in 

Terheijden: het Witte Kerkje, de Rooms-Katholieke kerk en ver-
zorgingscentrum Antonius Abt. Doorlopend zullen daar de ko-
ren te beluisteren zijn. Ieder koor treedt meerdere keren op en 
zal naast het eigen repertoire ook een door de deskundige jury 
vastgesteld verplicht nummer ten gehore brengen. De gezellig-
heid staat daarbij voorop, met daarnaast een klein wedstrijde-
lement. Een aantal zanggroepen zal in de muziekkiosk op het 
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plein en buiten mededinging hun liederen ten gehore brengen. 
Het volledige programma met tijden en locaties waar de koren 
optreden, zal later in de media verschijnen. De toegang is gratis!
Tevens staat er op het Dorpsplein een stand van het organi-
serende Witte Kerkje met informatie over alle activiteiten die 
in het komende winterseizoen in het kerkje worden georga-
niseerd. Ook wordt er een gezellig terras ingericht alwaar u 
drankjes en broodjes kunt verkrijgen. 
De prijsuitreiking en de slotzang met alle koren zal omstreeks 
17.00 uur plaatsvinden.
Kijk ook op onze website www.wittekerkjeterheijden.nl.

FEEST BIJ SOVAK
Dorpsgenoten van harte welkom!

Dit jaar viert SOVAK haar vijftigste verjaardag. In Terheijden 
vieren we dit bijzondere jubileum graag 
samen met al onze dorpsgenoten! Want 
wie in ‘Traaie’ woont, is vanzelfsprekend 
bekend en vertrouwd met SOVAK. Meer 
in het bijzonder met de mensen van de 

voormalige hoofdlocatie die velen van u misschien nog kennen 
onder de naam Huize ’t Gruytveld. Die oude inrichting is ver-
dwenen om plaats te maken voor de mooie woonwijk Gruyt-
park.  Wat bleef en hopelijk nog heel veel jaren zo zal blijven, is 
de goede band met het dorp. Een gemeenschap waar wij met 
veel plezier deel van uitmaken. 
Daarom maken we er op zaterdag 26 september samen met 

u en met jou één groot feest van! Het hele dorp is bij deze van 
harte uitgenodigd! 
Op en rond het Gruijtplein, gelegen aan Koningsveld 1, is tussen 
11.00 en 16.00 uur van alles te doen. Diverse koren, bands, Dj’s, 
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clowns en zanger Marco Kanters zorgen met hun optredens 
voor een gezellig sfeertje. Er zijn demonstraties van plaatselijke 
sportclubs, verenigingen en van de spuitgasten van de brand-
weer.  Wie zelf actief wil zijn gaat aan de slag met Oud Hol-
landse spelen of maakt een ritje met de ponykar. Mis ook niet 
de opening door de vendelzwaaiers van het Gilde. Of luister in 
een stil hoekje naar onze boeiende verhalenverteller Cees van 
Wanrooy. Natuurlijk maken we het feest compleet met heel veel 
kraampjes waar niet alleen SOVAK zich van haar beste kant laat 
zien; ook onze plaatselijke middenstanders zijn van de partij met 
allerlei leuks en lekkers. 
Kortom, voor een gezellig feestje moet je op 26 september in 
Terheijden zijn! Zet deze datum vast in je agenda en zorg dat je 
erbij bent. Graag tot ziens.
Deel nu vast in onze feestvreugde; bezoek SOVAK’s digitale 
feestboek op www.facebook.com/feestboeksovak.

AMATEURCONCERT IN HET  WITTE 
KERKJE 
Wil je in een prachtige ruimte musiceren? Meld je snel 
aan!

De schoolvakanties zijn (bijna) voorbij, dus het is weer tijd om 
met hernieuwd enthousiasme muziek te gaan maken, alleen of 
samen met andere musici/muzikanten. 
Over ongeveer een maand, op zondag 27 september om 15.30 
uur, vindt het 31ste amateurconcert in het prachtige  Witte Kerk-
je plaats en er is nog gelegenheid om je aan te melden. Zing of 
speel je graag op wat voor instrument dan ook, solo of in een 
ensemble, meld je aan voordat het vol is!
Je zult merken dat de prachtige akoestiek van het sfeervolle 
Witte Kerkje echt uitnodigt tot een optreden, dat je nog meer 

als muziek in de oren zal klinken dan je thuis al gewend bent. 
Aanmelden kan bij de Stichting Theeconcerten Witte Kerkje 
Terheijden, telefoon: 076-5931177 (Jaap/Agaath Kaasschieter), 
e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl.  
Ook is het mogelijk om al je familieleden en vrienden vrijkaart-
jes te beloven als ze naar je komen luisteren, want de toegang is 
gratis en ze krijgen ook nog eens gratis thee in de pauze.
Wil je voortaan informatie over onze theeconcerten per e-mail 
ontvangen? Stuur ons dan maar een e-mail.

DE (“ONZE”) VRIJWILLIGE BRANDWEER 
VAN  TERHEIJDEN 

Maandagavond 19.30 uur heb ik 
een afspraak met de Vrijwillige 
Brandweer van  Terheijden. Met 
22 man (geen vrouwen, maar 
daarover later meer) staan ze 

om een grote tafel koffie te drinken en te praten. Je merkt met-
een dat de sfeer goed is en dat het om een hecht team gaat. 
Mijn eerste vraag is of zij zich als vrijwilligers kunnen vinden in 
de missie van de brandweer: Professionals in incidentenbestrij-
ding en dienstverlening. Het antwoord komt snel: Eigenlijk niet!? 
Wel in de doelstelling “Het beperken en bestrijden van brand 
en brandgevaar en het beperken van ongevallen bij de brand”, 
maar zeker bij een tweede: “Het algemeen helpen van mensen 
en dieren bij gevaar of serieuze problemen”. 
Robert-Jan van der Pas (chauffeur/pompbediende) en Paul Hack 
(teamleider en bevelvoerder) stellen: “De preventieve taak van 
de brandweer, onder meer het voorkomen van brand en gevaar, 
is in de praktijk ondergeschikt aan de daadwerkelijk uitvoering 
van de missie en doelstelling van het brandweer zijn. Natuurlijk 
zijn er de preventie en de branden, maar die branden bijvoor-
beeld betreffen maar 10% van het uitrukken met de 2 wagens 
die we in Terheijden hebben!! Belangrijker is de assistentie bij 
ongevallen in het verkeer,  in en rondom het huis, op bedrijfster-
reinen en nog veel meer.” Een collega valt in: “Vaak zijn wij als 
eerste op de plaats van het ongeval, dan zijn wij samen natuurlijk 
met de andere hulpverleners leidinggevend binnen het proces 
van hulpverlening.” 

Mijn tweede vraag betreft het ’vrijwilliger’ zijn bij de brand-
weer.  Van de ca.  27.000 brandweerlieden in Nederland zijn er 
22.500!!! vrijwilliger. Het behoeft geen uitleg dat het antwoord 
van een ieder aanwezig luidt: “Enorm leuk, uitdagend en prima 
dat je mens en dier in nood kan helpen.” Maar als uw redac-
tielid vraagt: “Ja maar als de toelatingseisen worden bekeken is 
het toch best zwaar en je bent vrijwilliger, je loopt dus gevaar 
en wordt daar niet voor betaald”, krijg ik toch wel wat boze 
blikken. Met een duidelijk: “Voordat je vrijwillige brandweerman 
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of -vrouw bent krijg je dezelfde professionele opleiding als de 
beroeps. De aspirant leden worden niet zomaar het diepe inge-
gooid, het is een leerproces waarbij iedereen iedereen onder-
steunt en helpt. Natuurlijk, het is niet altijd ongevaarlijk, maar 
als het gevaarlijk wordt is het gecontroleerd en binnen gren-
zen.” Daarmee is ook een derde vraag van mij beantwoord: “Het 
is teamwerk, je staat er niet alleen voor en je assisteert ook 
niet bij ongevallen waar je de specifieke kennis niet van hebt. 
Maar ik zeg u:  Dit is een hecht team, niet alleen gedurende 
het werk, maar ook tijdens de regelmatig zelf georganiseerde 
teambuilding-activiteiten.” Dan nog twee korte vragen. Van de 

22 vrijwilligers die het team groot is, zijn er 22 man. Hoe kan 
dat, zijn vrouwen niet goed genoeg? Weer een boze blik, allen in 
koor: “NATUURLIJK ZIJN ZE EVEN GOED EN KUNNEN ZE 
NA EEN OPLEIDING  VOLWAARDIG BRANDWEERVROUW 
ZIJN”. Robert-Jan:  “Wij hebben voorheen wel vrouwelijke le-
den gehad, maar die konden het om allerlei privé redenen (werk, 
verhuizing, zwangerschap) niet meer combineren. Maar ik nodig 
bij dezen de vrouwen in  Terheijden hartelijk uit om eens langs 
te komen in de kazerne om te zien en te horen wat het vak 
van vrijwilliger bij de brandweer nu inhoudt. Elke maandagavond 
vanaf 19.30 uur zijn ze welkom. En natuurlijk alle mannen in Ter-
heijden ook. Kortom, ben je woonachtig in  Terheijden en ook 
overdag beschikbaar of ben je overdag werkzaam in Terheijden, 
dan ben jij mogelijk de nieuwe vrijwilliger die we zoeken. Bel 
dan 0162-481616 of kijk op www.brandweerclusternoord.nl of 
cluster-noord@brandweermwb.nl. 
Dan de laatste vraag:  Is de hoorn van de brandweer nu twee- of 
drietonig en hoe onderscheidt hij zich van andere hulpverle-
ners? Het antwoord is: Het is een tweetonige luchthoorn. Dit in 
tegenstelling tot de tweetonige hoorns van de andere hulpver-

leners, die zijn elektronisch en klinken daardoor wat blikkerig 
(aldus de brandweermannen). 
Namens het team van Rondom de Toren wens ik dit hechte 
team veel geluk, wijsheid, plezier in het werk en veel nieuwe 
vrijwilligers.
Paul

EXPOSITIE: MET DE DOOD AAN  TAFEL
Oud-Drimmelen, Uitvaartzorg Drimmelen

Rondom de tafel met Cecile van Schie van Uitvaartverzorging 
Drimmelen. In Oud-Drimmelen wel te verstaan, op de uitvalba-
sis van het bedrijf.  We zijn hier niet om over Uitvaart als zoda-
nig te praten, maar over een bijzondere expositie op het adres 
Oud Drimmelen 4, waar de deuren openstaan van 5 tot en met 
20 september.  De naam: Met de dood aan tafel. 
Cecile, waarom moeten de mensen deze expositie bezoeken? 
Cecile: “Ten eerste: niemand moet, iedereen mag.  Ten tweede: 
het is eigenlijk raar in het leven. Je bereidt je goed voor op 
belangrijke momenten in je leven, maar eigenlijk niet op ouder 
worden en nog een stukje verder,  op de dood. Iedereen zegt 
wel, je bent van twee dingen zeker: je wordt geboren en je gaat 
dood. Maar op dood gaan, het proces daarvoor, tijdens en na 
de dood, ligt nog steeds een taboe. Daarom hebben wij deze 
expositie (voor de 2e keer, red.) georganiseerd. Binnen Uitvaart-
verzorging Drimmelen werken we natuurlijk al met veel aspec-
ten die op deze expositie te zien zullen zijn,  maar we willen dit 
toch voor een breder publiek toegankelijk maken.” De logische 
vraag dan is natuurlijk: Hoe laat je de dood aan tafel komen, 
het lijkt me geen gezellige tafelgenoot. Cecile: “Nee, het is niet 
makkelijk en geen alledaagse kost, maar we krijgen er allemaal 
mee te maken. In deze expositie (welke heel laagdrempelig is: 
geen moeilijke woorden en ingewikkelde lezingen) laten we zien, 
vertellen en praten we open over wat er nu allemaal speelt en 
gebeurt tijdens de verschillende momenten in dit proces.” Als je 
nu naar de expositie gaat, wat kun je dan verwachten? Cecile:  
“De expositie is geopend  vanaf 5 september en loopt tot en 
met 20 september. Er zijn twee onderdelen: De permanente ex-
positie waar men kan zien en voelen wat er allemaal speelt rond 
het thema.  Zo zijn er bijvoorbeeld in de grote Tipi-tent voor-
beelden te zien van mogelijkheden tot opbaring.  Van modern 
tot klassiek en van ecologisch/milieu georiënteerd tot moder-
nistisch. Ook zijn er voorbeelden van urnen, beelden, herinne-
ringsdoosjes, hoe kleding te hergebruiken, vilten doeken, wades 
en kleden en sieraden vermaakt tot een nieuw draagbaar geheel 
te zien.” Overigens is Cecile ook bloemiste waarbij zij aangeeft 
dat zij samen met de nabestaanden de bloemstukken ontwerpt 
en maakt, zodat er een extra persoonlijke touch wordt gegeven 
aan de plechtigheid. Een tweede groep activiteiten is lezingen, 
workshops en life muziek in verschillende stijlen. Deze vinden 
vooral plaats in de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 septem-
ber. Het is niet alleen luisteren maar ook mogelijk als bezoeker 
actief mee te praten. Onderwerpen die aan bod komen zijn on-
dermeer:  het stil staan bij het einde van het leven, de betekenis 
van iconen, palliatieve zorg, een nieuwe en natuurlijke manier 
van balsemen z.g. “Thanatopraxie”, een meditatieve wandeling, 
zelf papier scheppen e.a. Ruim 80 exposanten en sprekers zijn 
aanwezig om deze expositie tot een succes te maken. Cecile, 
voor wie heb je deze expositie nu eigenlijk georganiseerd? Ce-
cile: “Natuurlijk voor iedereen die in dit onderwerp is geïnte-
resseerd. Het gaat niet alleen over de dood, maar juist ook over 
hoe je naar de laatste levensfase kan toegroeien en hoe na de 
uitvaart de draad weer op te pakken. Kunstenaars tonen op dit 
thema bijzonder werk! Maar toch wel speciaal voor die mensen 
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die in welke vorm dan ook direct of indirect geraakt worden 
door de dood, vanuit privé maar zeker ook beroepshalve. Wij 
hopen met deze expositie ook te laten zien dat de dood niet 
iets is waar je niet over mag praten, sterker nog:  je moet er op 
die momenten waar het nodig is in alle openheid over kunnen 
praten. Praten over de dood is praten over het leven.
Cecile, wij als Rondom de Toren wensen jou en je medewerkers 
een succesvolle expositie toe waar iedere bezoeker vindt waar 
hij of zij naar op zoek is rond dit gevoelige thema. 
Openingstijden: dagelijks van 11.00-18.00 u, voor activiteiten en 
adresgegevens verwijzen wij u naar www.uitvaartzorgdrimme-
len.nl/expositie 2015. 
Paul.

INDOOR  BOOTCAMP
Nieuw in  Terheijden

Tijdens een 60 minuten duren-
de Indoor Bootcamp-les wordt 
het lichaam volledig getraind. 
Dit alles onder begeleiding van 
een gediplomeerde trainer, die 
je van begin tot eind zal bege-
leiden en stimuleren om het 
maximale uit jezelf te halen. 
We werken elke les met een 
warming-up, een kern en een 
cooling down. De kern bestaat 
uit een aantal zeer effectieve 
oefeningen. De lessen zijn zeer 
afwisselend zodat onze spor-
ters geprikkeld en positief ge-
stimuleerd worden. We maken 

nauwelijks gebruik van materialen. Dit zorgt ervoor dat de oe-
feningen simpel zijn en je terug gaat naar de basis van het bewe-
gen. Bij Indoor Bootcamp maak je bij elke oefening gebruik van 
meerdere spiergroepen. 
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Het maakt niet uit 
hoe je conditie is. Iedereen kan op zijn/haar niveau het maximale 
uit de training halen. De lessen zijn er speciaal op ingericht om 
op je eigen niveau te kunnen trainen, terwijl je toch in groeps-
verband traint. Hierdoor is Indoor Bootcamp uitdagend en leuk 
voor iedereen.
Wat bereik je met Indoor Bootcamp? Een verhoogde vetver-
branding, spierversterking, een betere conditie en daardoor 
meer energie, een fitter en beter figuur en zeer veel plezier 
tijdens het trainen!
24 September is de kick-off van de Indoor Bootcamp-lessen. 
Ga de uitdaging aan en kom ook!  Tijd: 20.30-21.30 uur, locatie: 
Dojo Terheijden (Ruitersvaartseweg, voetbalterrein), vrije in-
loop! Meer informatie: www.teamharagei.nl.

CONDITIETRAINING BIJ  AMICITAS

Wilt u na de vakantie gezellig gaan sporten? Denkt 
u in de vakantie: “Ik moet hoognodig wat aan mijn 
conditie doen?” Dat kan bij gymnastiekvereniging 
Amicitas. Op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 
uur bieden wij een leuke conditietraining aan in de 
Cour. Op het gebied van conditie en kracht wordt 
aan het uithoudingsvermogen gewerkt. De training 
is voor dames en heren, u kunt deelnemen op uw 

eigen niveau. De les wordt afgesloten met een potje volleybal. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer langs op de 
donderdagavond voor een gratis proefles. GV Amicitas is een 
jonge en gezellige vereniging in Terheijden en Wagenberg.  Ami-
citas biedt verschillende lessen aan zoals conditietraining, oude-
rengym, damesgym en aerobics. Kijk voor meer informatie op 
www.amicitas.nl of bel met Jacqueline Huzen, tel 06-10309112.

VOETBALVERENIGING  SV  TERHEIJDEN 
ZOEKT  SCHEIDSRECHTERS
 

Voor het leiden van voetbalwedstrijden van onze 
Junioren en Pupillen op zaterdagen zijn wij op 
zoek naar één of meerdere (club)scheidsrechters.
Vind je het leuk om ‘te fluiten’ en ben je op za-
terdagen in de gelegenheid, neem dan contact op 
met secretarisjeugd@svterheijden.nl.

SEIZOEN VOOR DE JONGE POSTDUIVEN 
OOK GESTART

Zaterdag 11 juli is het seizoen voor de duiven die geboren zijn in 
2015 van start gegaan. Na een aantal trainingsvluchten was het 
op 11 juli jl de eerste officiële vlucht vanuit Asse Zellik (90 km). 
Uitblinkers op deze eerste vlucht waren twee dames. Prijs 1 t/m 
3 waren namelijk voor Laura van Dongen uit  Terheijden en prijs 
4 t/m 8 voor Suzanne van de Goorbergh uit Breda. 
In hetzelfde weekend waren er ook nog twee vluchten voor 
de oude duiven. Op vrijdag 10 juli werden ze gelost in Cahors 
(860 km). Hier was het Antoon de Jong uit  Wagenberg die met 
de eer ging strijken.  Van de vlucht vanuit Creil (310 km) was de 
eerste prijs weer eens voor Laura van Dongen.
Het weekend van 18 juli stond in het teken van de nationale 
landelijke vlucht vanuit Chateauroux (580 km voor Terheijden 
eo). Een zeer mooie prestatie werd hierop neergezet door de 
combinatie  Ad  Willemse en Mari Dudok. Zij wisten maar liefst 
3 van de 4 eerste prijzen te scoren.
Ook op de vlucht vanuit Gien (465 km) wist de combinatie Wil-
lemse-Dudok een mooie uitslag neer te zetten, beginnend met 
prijs 1.
De tweede jonge duivenvlucht ging op 18 juli vanuit Felluy (125 
km). Deze keer was het Suzanne van de Goorbergh uit Breda 
met de eerste prijs en een zeer mooie uitslag voor de voorzitter 
van de club, Bas  Vervuren, met onder andere prijzen 3, 4 en 5.
Op zaterdag 25 juli kon de derde jonge duivenvlucht vanuit 
Queivrain niet doorgaan vanwege het slechte weer. De vlucht 
werd uitgesteld naar zondag 26 juli en toen was het weer Suzan-
ne van de Goorbergh die bovenaan de uitslaglijst stond. 
Ook werd er dat weekend een vlucht gehouden voor de echte 
marathon-duiven. Deze werden los gelaten in  Tarbes (1000 km). 
Bij deze marathonvluchten staat er dit jaar geen maat op de 
combinatie Zwiers-Vd Goorbergh uit Breda. Ze pakken bijna 
alle prijzen in de vereniging en ook op landelijk niveau weten ze 
ongelooflijk goed te presteren.
31 juli was de laatste vlucht voor de oude duiven en wel vanuit 
Bergerac (820 km). Hierop ging de overwinning naar ons lid uit 
Langeweg, Frans Sliedregt. Frans weet op de marathonvluchten 
geweldig te presteren en zeker op de vluchten die georganiseerd 
worden door de ZLU (vluchten met internationale deelnemers: 
België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen en Nederland).
1 augustus werd er voor de jonge duiven gevlogen vanuit St. 
Quentin (225 km) en dat vrouwen goed met duiven om kunnen 
gaan bleek wederom: Laura van Dongen prijs 1 t/m 3 en Suzanne 
vd Goorbergh prijs 4 t/m 9. Laura won de eerste prijs met een 
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duif die ze heeft gekregen van Rini Tijs (uitbater van de Cour in 
Terheijden).
Op 8 augustus waren de rollen weer omgedraaid tussen de da-
mes.  Vanuit Morlincourt (260 km) was prijs 1 nu voor Suzanne 
vd Goorbergh en prijs 2 voor Laura van Dongen.
Creil (310 km) was de lossingsplaats voor de zesde jonge dui-
venvlucht. Op zaterdag 15 augustus was het in Noord-Frankrijk 
en België slecht weer en kon er niet gelost worden. Zondag 16 
augustus was het beter en konden de vrachtwagens om 8.15 uur 
de deuren openen.  De overwinning ging wederom naar Suzanne 
vd Goorbergh!!

Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onder-
staand overzicht:
Asse Zellik, 11 juli 2015, 290 duiven in concours: 1 , 2, 3 Laura 
van Dongen, 4, 5, 6, 7, 8 Suzanne vd Goorbergh, 9 Comb. Hane-
graaf, 10 Bas  Vervuren.
Cahors, 10 juli 2015, 55 duiven in concours: 1 Antoon de Jong, 
2, 10 Comb. Willemse-Dudok, 3, 7 Comb. Hanegraaf, 4, 5 Comb. 
Zwiers-Vd Goorbergh, 6, 9 Comb. Van Dongen, 8 Marc en 
Arantxa Geleijns.
Creil, 11 juli 2015, 108 duiven in concours: 1 Laura van Dongen, 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Comb.  Van Dongen, 4 Comb. Willemse-Dudok, 
5 Marc en Arantxa Geleijns.
Chateauroux, 18 juli 2015, 63 duiven in concours: 1, 3, 4 Comb. 
Willemse-Dudok, 2, 5, 7, 10 Bas  Vervuren, 6, 9 Comb.  Van Don-
gen, 8 Comb. Hanegraaf.
Gien, 18 juli 2015, 39 duiven in concours: 1, 5, 6, 7, 8 Comb. Wil-
lemse-Dudok, 2, 3 Comb.  Van Dongen, 4, 10 Laura van Dongen, 
9 Jaap Rasenberg.
Felluy, 18 juli 2015, 239 duiven in concours: 1, 8 Suzanne vd 
Goorbergh, 2 Laura van Dongen, 3, 4, 5 Bas  Vervuren, 6, 9 Comb. 
Van Dongen, 7 Marc en Arantxa Geleijns, 10 Jaap Rasenberg.
Queivrain, 26 juli 2015, 156 duiven in concours: 1 Suzanne vd 
Goorbergh, 2, 6, 7, 8 Bas  Vervuren, 3, 4, 5 Laura van Dongen, 9 
Comb. Gielen-Cop, 10 Comb. Hanegraaf.
Tarbes, 25 juli 2015, 28 duiven in concours: 1, 2, 3, 5, 6, 7 Comb. 
Zwiers- Vd Goorbergh, 4 Comb. Willemse- Dudok.
Bergerac, 31 juli 2015, 88 duiven in concours: 1, 5 Frans Slie-

dregt, 2 Comb.  Van Dongen, 3 Comb. Hanegraaf, 4, 6, 8, 10 
Comb. Zwiers- Vd Goorbergh, 7 Antoon de Jong, 9 Comb. Wil-
lemse-Dudok.
St. Quentin, 1 augustus 2015, 218 duiven in concours: 1, 2, 3 Lau-
ra van Dongen, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suzanne vd Goorbergh, 10 Comb. 
Hanegraaf.
Morlincourt, 8 augustus 2015, 193 duiven in concours: 1, 5, 9, 
10 Suzanne vd Goorbergh, 2, 6, 7 Laura van Dongen, 3, 4 Bas 
Vervuren, 8 Comb. Hanegraaf.
Creil, 16 augustus 2015, 153 duiven in concours: 1, 3, 8, 10 Su-
zanne vd Goorbergh, 2 Bas  Vervuren, 4, 5, 9 Laura van Dongen, 
6, 7 Comb. Hanegraaf.

SELFSTARTING POWERWALKING CLUB 
(SPC) BESTAAT EEN JAAR! 
Goed voor je lijf en leuk om te doen! Gratis!

Op 1 september 2014 zijn we gestart met powerwalking in  Ter-
heijden. Inmiddels hebben we een vaste kern van zo’n 12 leden. 
Wil jij ook lachend en met plezier afslanken, meer energie krij-
gen en fitter worden, je zelfvertrouwen verhogen en een stap 
zetten naar een gezonder leven? Dan is dit wat je zoekt!
Voor wie? Voor iedereen die gemotiveerd is en nu al een uur 
achter elkaar goed kan wandelen. Je werkt aan je gezondheid en 
hebt hier plezier in.  Hierdoor zijn de trainingen makkelijk vol 
te houden. Niet iedereen kan hardlopen maar (bijna) iedereen 
kan wel lopen in een stevig tempo.  Dit is de basis van deze 
zeer effectieve bewegingsvorm en zo kan iedereen zijn of haar 
doelstelling  bereiken.  Dit kan zijn afslanken, een betere conditie 
krijgen, een gezonder en sterker hart krijgen, meer zelfvertrou-
wen opbouwen, risico’s van diabetes type 2 verlagen, of gewoon 
op een leuke manier nieuwe mensen ontmoeten.
Wanneer? We lopen op  maandag- en woensdagavond en be-
ginnen stipt om 19.30 uur bij de Jumbo in  Terheijden (we ver-
zamelen bij de winkelwagentjes buiten) met een warming up 
zoals dat ook bij een hardlooptraining wordt gedaan. Kom liefst 
te voet naar de Jumbo zodat je al een beetje warm en ingelopen 
bent. We starten de trainingen met enkele losmaak- en warming 
up oefeningen. Daarna gaan we ruim een uur wandelen in een 
pittig tempo, zo tussen de 6 en 7 kilometer per uur. Het lijkt dus 
niet op gewoon wandelen, niet op snelwandelen en het is ook 
geen hardlopen. Na de powerwalk komen we terug bij de Jumbo 
om rek- en strekoefeningen te doen om ervoor te zorgen dat je 
spieren ontspannen en verzuring tegengaat.
Conditie die nodig is? Om met powerwalking mee te kunnen 
doen moet je nu al zonder problemen een uur goed kunnen 
wandelen. Tijdens de eerste weken gaan we het tempo op-
schroeven,  zorg dus dat je er steeds bij bent.  Een goede con-
ditie komt niet aanwaaien, daar moet je iets voor over hebben. 
Selfstarting? Het idee is dat we een behoorlijk vaste kern van 
powerwalkers krijgen die er zo goed als altijd zijn. Na een paar 
weken kent iedereen de warming-up en cooling downoefenin-
gen. Daarom kan de powerwalk altijd doorgaan, ook al is er geen 
formele trainer of leider, want we weten wat we moeten doen, 
dus we vormen een selfstarting powerwalking club. Voor routes 
van 7-10 kilometer verzamelen we met z’n allen. 
Wat voor kleding en schoenen? Zorg dat je echte sport-
kleding draagt, bijvoorbeeld hardloopkleding en kies voor goe-
de sportschoenen speciaal voor de wandelsport. Draag wollen 
sportsokken om blaren te voorkomen. En zorg ook voor een 
reflecterend hesje zodat we veilig kunnen lopen. Neem je gsm 
en een flesje water mee voor onderweg.
Wat als het regent of stormt? Dan gaat het gewoon door, 
alleen bij gladheid gaat het niet door.
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TERUGBLIK

Wat zijn de kosten? Er zijn geen kosten aan verbonden. We 
hebben een powerwalkingclubje in  Terheijden, maar je loopt 
wel voor eigen rekening en risico. Ik verwacht ook dat als je 
besluit om mee te doen, je er (op een enkele uitzondering na) 
ook echt iedere keer bij bent op maandag en woensdag. De club 
traint door en het tempo zal toenemen en het gaat nu eenmaal 
niet werken als je zo maar af en toe naar de training komt. Je 
krijgt er ook veel voor terug: een betere conditie en nieuwe 
sportvrienden.
Aanmelden kan per e-mail via Ellysnijdersderond@gmail.com 
onder vermelding van je naam en adres, gsm-nummer en je 
sportervaring en leeftijd. 
Wil je eerst meer informatie? Bel dan na 20.00 uur met  06-
3719 5347 Elly Snijders
Ik hoop je te zien bij de Selfstarting Powerwalking Club!

OBS DE  WINDHOEK ZET ZICH IN  VOOR 
HET PUZZELBAD

Stichting Vrienden van het Puzzelbad bedankt graag OBS de 
Windhoek. De Windhoek in  Terheijden heeft namelijk op 10 
juni een buitenspeeldag georganiseerd. Buiten dat dit een ge-
weldig succes was, heeft dit ook het nodige opgeleverd. De 
Windhoek had besloten dat alle opbrengsten ten goede zouden 
komen aan Stichting  Vrienden van het Puzzelbad.
Of het nu aan het weer lag, de komst van  Annamarie  Thomas of 
aan de geweldige inzet van alle kinderen (wij denken het laatste). 
Als voorzitter mocht ik een cheque van maar liefst € 500,- in 
ontvangst nemen!  Wij zijn hier heel blij mee. En daarom geven 

we dit direct terug aan de bezoekers van het Puzzelbad, in de 
vorm van gratis WiFi.  We zijn er al mee aan het testen, maar 
binnenkort kunnen alle bezoekers genieten van GRATIS  WiFi 
op het terrein van het Puzzelbad. En dat met grote dank aan 
OBS de Windhoek!
Namens het bestuur, René Schokker,
voorzitter Stichting  Vrienden van het Puzzelbad

EEN REIS OM DE  WERELD IN 1 DAG
Werelds schoolfeest op De Zeggewijzer

Het einde van het schooljaar komt dichterbij en dan is het tijd 
voor een feestje op basisschool De Zeggewijzer.  Vrijdag 10 juli 
stond het jaarlijkse schoolfeest op het programma met het the-
ma:  ‘Een reis om de wereld’.
’s Ochtends stonden alle spelletjes klaar in de school en op het 
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plein. De leerlingen waren ingedeeld in groepen en de bege-
leiding voor de kleuters was geregeld. De slush-puppymachine 
draaide, het beslag voor de crêpes was gereed en er was een 
zonnige dag voorspeld. Het kon niet anders; dit werd een we-
relddag!
Leerlingen groep 7 en 8 begeleidden kleuters
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hadden deze dag een spe-
ciale rol; zij begeleidden de kleuters. Op woensdag 8 juli hadden 
ze alvast kennisgemaakt. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 
waren ingedeeld in groepjes en gingen deze dag zelfstandig op 
wereldreis. 

Vrijdag vroeg van start
Voordat de leerlingen ontvangen konden worden moest er veel 
werk worden verzet. Om 7.15 uur waren de leerkrachten en 
diverse ouders al op school om alle spelletjes klaar te zetten, 
de vlaggetjes op te hangen, het restaurant in te richten en de 
muziekinstallatie buiten klaar te zetten. Het resultaat was er ook 
naar! 
Paspoort nodig voor de wereldreis
De leerkrachten en leerlingen begonnen de dag in hun eigen 
klas. Vanuit hier kregen de leerlingen de instructies voor de 
wereldreis en werd hun bagage gecontroleerd. Daarna kon het 
paspoort worden opgehaald. Dit lag klaar bij de douane en na 
ontvangst van het paspoort kon de reis om de wereld beginnen! 
Spelletjes vanuit alle landen
Jeu de boules, jodelen, skilopen, boomstamwerpen, pinguïnrace, 
kaasdragen, schaapscheren, toren van Pisa en hoela hoep; een 
greep uit de 40 landenspelletjes waaruit de leerlingen konden 
kiezen.  Tussendoor even een pauze voor een IJslandse slush 

puppy of een Franse crêpe.  Vrijwilligers bakten de crêpes in het 
restaurant, dus vanuit de pan werden ze op de borden gescho-
ven en dat smaakte heerlijk!
Reizen maakt hongerig

Na de spelletjesochtend ging iedereen weer terug naar de klas 
om de lunchpakketjes op te halen. Deze werden meegenomen 
naar buiten, want het was heerlijk picknickweer. Na de lunch 
stond de vossenjacht op het programma. De vossen (leerlingen 
uit groep 8) werden opgespoord door de leerlingen van andere 
groepen. En na iedere ‘vangst’ ontvingen de kleuters een envelop 
met een puzzelstukje en de overige leerlingen een letter.  Nadat 
ze alle puzzelstukjes en letters hadden verzameld konden ze 
gaan puzzelen en zochten ze de zin die gevormd moest worden 
met de letters. 
Einde van de wereldreis
De reis om de wereld eindigde helaas om 14.00 uur. Iedereen 
kwam samen op het plein waar de leerlingen de oplossing van 
de puzzel en het woord bekend maakten. Ook werden de vrij-
willigers bedankt voor de geweldige hulp en de gezelligheid. 
Het was een geslaagd schoolfeest dat perfect is verlopen!

OP BEZOEK BIJ POPPENTHEATER “APPEL 
MOES”
Reactie van een ouder op de voorstelling “Kalle en 
Fien naar het strand”

Dinsdagavond 21 juli, een app van de buurvrouw:  “Zin om mee 
te gaan naar een poppenkastvoorstelling morgen?” Een poppen-
kastvoorstelling, is dat nog iets van deze tijd? Nou, dachten wij, 
waarom niet, we gaan gewoon kijken. En of het leuk was!
Bij binnenkomst worden we hartelijk ontvangen door twee en-
thousiaste dames. Ze leiden ons naar een knusse ruimte waar 
we nog net met zijn vieren bij kunnen, want alle andere stoelen 
zijn al bezet. Kinderen zitten enthousiast op de bank te wachten 
wat er komen gaat.  Appel en Moes (Gerda en Renée) komen de 
ruimte in en stellen zich voor.  Of wij ook op vakantie gaan of al 
zijn geweest, vragen ze belangstellend.  Nou vakantie, iedereen 
weet toch hoe leuk het is om op vakantie te gaan. En de voor-
pret is zeker zo 
leuk als de va-
kantie zelf en 
dan ook nog: 
Wat nemen 
we allemaal 
mee en waar 
gaan we naar 
toe?  Appel en 
Moes gaan ook 
op vakantie 
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en bereiden zich natuurlijk goed voor. Tijdens de voorstelling 
blijkt de interactie tussen de kinderen en Appel en Moes heer-
lijk. Back to Basic, geen drukke attracties, flitsende lampen en 
hoogstaande techniek. Nee, communiceren op kindniveau, met 
speelgoed, muziek, een hoorspel en een spannende wending van 
het verhaal. Je voelt de moeite die gedaan is om alles eenvoudig, 
maar duidelijk uit te leggen en de liefde die Appel en Moes voor 
het poppenspel hebben.  Aan het einde nog wat drinken en wat 
lekkers.  We hebben een uur lang ons uitstekend vermaakt. 
Dank je wel dames, we hebben van jullie genoten. 
Wendy 

MEER DAN 100 KINDEREN SPELEN 
BUITEN  TIJDENS  ZOMERSPELEN 2015

Vrijdag 24 juli was het weer zover: de 3e editie van de Poldere-
vents Zomerspelen. 110 Kinderen waren deelnemer aan deze 
editie en probeerden nieuwe spellen zoals het maïsdoolhof uit 
en deden natuurlijk weer mee aan het mega watergevecht. 
Tijdens het vrijspelen werd er o.a. goed gebruik gemaakt van 
de polderarena, waar de kinderen zich konden uitleven met een 
potje voetbal. Ook gingen ze hard aan de slag met het bouwen 
van een zo hoog mogelijke bamboetoren. Dit lukte aardig, want 
na een uurtje bouwen waren ze al op een meter of 7 hoog! 
Tijdens de competitie van het sterkste kind van Wagenberg 
werd op 4 onderdelen gekeken wie het sterkst was: het verste 
gooien met een autoband, het langste hangen aan een spijker-
broek, het snelste rennen met jerrycans en zo lang mogelijk een 
zwaar gewicht voor zich houden. De medailles zijn gewonnen 
door: 1e prijs: Jord Martens, 2e prijs: Remco Stoop, 3e prijs: San-
ne van Oosterhout.

Na de pauze was het tijd voor de teamspellen.
10 teams gin-
gen de strijd 
met elkaar aan. 
Overal op het 
veld hoorde je 
verschi l lende 
strijdkreten en 
het aanmoedi-
gen van medespelers en team-

coaches.
Na ruim 3 uur samenwerken, nat worden, klim-
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VAN ALLES WAT

VOOR SENIOREN: GRATIS  WORKSHOP 
DOOR FYSIOTHERAPEUT  VAN GERIAFIT

Als nabrander van het project Zo-
mervermaak 2015 verzorgt GeriaFit  
dit jaar weer de workshop “ZilverFit” 

voor senioren. U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en onafhan-
kelijk blijven. De fysiotherapeut van GeriaFit bekijkt samen met 
u hoe u lichaam en geest in balans kunt houden, ondanks soms 
grote veranderingen in uw leven en gezondheidstoestand. Hoe 
houdt u zichzelf lichamelijk fit en sterk? Welke oefeningen en 
adviezen helpen daarbij?

De workshop vindt plaats in het Antonius Abt, Dorpsplein 1 in 
Terheijden op 2 september van 10.00 tot 11.30 uur. Inloop 
vanaf  09.45 uur.
U kunt zich voor deze gratis workshop aanmelden tot en met 
31 augustus bij GeriaFit (0162)-680234 of via e-mail: info@ge-
riafit.nl

GEVANGEN WATERPARELS

Foto: Leny Peemen

NIEUWE  SENIORENORGANISATIE  IN DE 
GEMEENTE: KBO KRING DRIMMELEN

De KBO (Katholieke Bond van Ouderen) is bij velen in onze 
gemeente al wel bekend en heeft daar dan ook ruim 1.300 leden. 
Behoudens dat er bij de KBO vele sportieve en andere gezellige 
activiteiten voor de leden zijn, alsook diverse thematische acti-
viteiten gespreid over het hele jaar, is er ook veel aandacht voor 
individuele en collectieve belangenbehartiging.
Met name dat laatste is in deze tijd een heel belangrijk item ge-
worden met alle verandering in de maatschappij, zeker voor wat 
betreft de zorg en alles wat daar mee samenhangt. 
Indien men lid is van een KBO-afdeling is men ook automatisch 
lid van KBO-Brabant, de provinciale overkoepeling en gevestigd 
in ’s-Hertogenbosch. Het tussenniveau van de overkoepelende 

men, klauteren en natuurlijk verdwalen in het maïsdoolhof was 
de strijd gestreden en ging team 2 er met de winst vandoor.

Zoals elk jaar sloten we weer af met een mega watergevecht. 
Dit betekende duizenden liters water, 120 waterpistolen, 300 
sponsen, 1 speelveld en 10 minuten alle remmen los om elkaar 
nat te gooien.

ONDER DE SCHUTSBOOM

Het is al weer even geleden dat U iets heeft vernomen 
van het Kloveniersgilde. De vakanties zijn begonnen en 
ons seizoen is dan ook overwegend rustig. We heb-
ben nu tijd om de boel weer eens op te schilderen, 
de tuin te verzorgen en andere werkzaamheden die 
anders blijven liggen. U ziet het, het Gilde is net een 
gezin. Altijd wel wat te doen. Toch zijn we niet gesloten. 
Onze interne wedstrijden gaan gewoon door op de 
woensdagavond en vaak mogen we ook gasten ont-
vangen in het weekend. Gasten zoals U, beste lezer. 

Steeds vaker krijgen we de vraag: “Wat doen jullie nu eigenlijk en 
mogen wij dat ook eens doen?” Met “wij” wordt dan vaak een 
personeelsvereniging, vrienden- of sportclub bedoeld. Maar ook 
familiebijeenkomsten worden in onze gildekamer gehouden. Het 
antwoord daarop is, en dat zeggen we met enige trots, ja dat 
is mogelijk. Groepen van 10 tot 80 personen kunnen bij ons 
onderling uitmaken wie van hen de beste schutter is. Wij doen 
dit in een ontspannen sfeer, binnen de kaders die de wetgeving 
ons geeft. Voor jong en oud is er van alles te beleven. U wordt 
welkom geheten met een lekker kopje koffie of thee, waarbij 
een lid van onze overheid, zoals ons bestuur heet, U uitlegt waar 
het Gilde voor staat. Wat deed het Gilde, waar komt het nou 
eigenlijk vandaan en wat doet het met de tradities van het jaar 
1551 nu in 2015? Op al deze vragen krijgt U een antwoord. 
Uiteraard is er ruimte genoeg om eens door onze gildekamer 
te lopen en bij de aanblik van bijzondere stukjes aan de muur 
komen vaak de meest intrigerende vragen. Daarna zal er met U 
een wedstrijd geschoten worden om uit te maken wie van uw 
gezelschap zich die dag koning of koningin mag noemen. Hebt 
U interesse om met een groep bij ons langs te komen, laat het 
dan graag tijdig weten. U kunt hiervoor contact opnemen met 
dhr. Wil Heijmans onder het telefoonnummer 0622-490243. Dit 
kan ook per e-mail: wpmhh@ziggo.nl. Graag tot ziens in onze 
gildekamer,
Met vriendelijke groet, de Opper deken 
Kloveniersgilde “St Antonius Abt” Terheijden.

In balans
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KBO-Brabant en een aantal KBO-Afdeling en in een of meer-
dere gemeenten is een “Kring”. Daarvan waren er vele jaren 
27 in de provincie Noord-Brabant. Alle KBO-Afdelingen in de 
gemeente Drimmelen (Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Made 
en Drimmelen, Wagenberg en Terheijden) waren onderdeel van 
KBO Kring Bergscheveld. Behoudens de eerder genoemde KBO 
Afdelingen waren verder in Kring Bergscheveld opgenomen: alle 
afdelingen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en 
Werkendam.
Na lange tijd van voorbereiding is er tijdens de Algemene Verga-
dering dd. 2 juli van KBO-Brabant een besluit genomen om het 
tussenniveau van KBO-Brabant in te richten op gemeentelijk 
niveau. De belangrijkste aanleiding tot deze structuurwijziging is 
gelegen in de drie grote decentralisaties die per 1 januari 2015 
zijn door gevoerd:  WMO, de Wet op de Jeugdzorg en de Par-
ticipatiewet. Het op gemeentelijke schaal samenwerken van de 
Afdelingen leidt tot een steviger positie, invloed, slagkracht en 
profilering van de KBO in de gemeenten.
Naar aanleiding van deze structuurwijziging is er de laatste tijd 
een aantal bijeenkomsten geweest van bestuursleden van de 
eerder genoemde KBO-Afdelingen in de gemeente Drimmelen. 
Het uiteindelijke resultaat daarvan is geweest dat er een eigen 
gemeentelijke Kring is opgericht met als naam  ‘KBO Kring 
Drimmelen’, welke na goedkeuring van KBO-Brabant te hebben 
ontvangen is gestart op 2 juli 2015.
De samenstelling van het bestuur van KBO Kring Drimmelen 
is als volgt:
Dagelijks bestuur: Voorzitter: Grietje Middelkoop (KBO Lage 
Zwaluwe), Secretaris:  Ad Vrijenhoek (KBO Made en Drimme-
len) en Penningmeester:  Jan Seelaar (KBO Hooge Zwaluwe).
Andere bestuursleden zijn: Gino van Zundert en Rien de Been 
(beiden KBO Hooge Zwaluwe), Piet de Graaf en Michael Moer-

beek (beiden KBO Wagenberg) en Piet van Gils (KBO Made en 
Drimmelen). 
Als bestuur van KBO Kring Drimmelen hopen wij een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving voor met name 
de vele senioren in onze mooie gemeente Drimmelen. 
Voor informatie en/of andere vragen kunt u terecht bij het se-
cretariaat Ad Vrijenhoek, Prinsenhof 54, 4921 HW Made, tele-
foon 0162-684491, e-mail ac.vrijenhoek@planet.nl. Maar als u 
een van de andere genoemde bestuursleden kent, is het natuur-
lijk ook altijd mogelijk om die te benaderen.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor op 17 september terecht op het 
spreekuur in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Schikt de 
datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 
75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 52,50.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088 2323 300. Zelf een datum plannen kan via www.regel-
zorg.nl.

PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS ZOEKT NOG 
TIENTALLEN COLLECTANTEN 

In Terheijden vindt van 13 tot en met 19 sep-
tember aanstaande de jaarlijks terugkerende 
collecteweek plaats voor het Prinses Beatrix 
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Spierfonds. Het fonds zoekt hiervoor in de regio Terheijden nog 
tientallen extra collectanten. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft de collecte heel hard nodig. 
Het fonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk 
van de inzet van vrijwilligers. Mede dankzij de collecte hebben 
we in 2014 vijftien nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar 
spierziekten gefinancierd. Deze nieuwe onderzoeken zijn van 
levensbelang voor de 200.000 mensen met een spierziekte in 
Nederland. Helaas is er voor veel spierziekten nog geen be-
handeling. De meeste spierziekten zijn progressief en een groot 
deel van de mensen komt in een rolstoel terecht. Zelfs al op 
hele jonge leeftijd. 
Twee uur per jaar
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons gedreven en ook ge-
zellige team komen versterken. Collecteren kost maar twee uur 
per jaar en kan je helemaal op je eigen manier doen. Samen met 
een vriendin of alleen, in een rolstoel, met de bakfiets of terwijl 
je toch met je hond aan het wandelen bent of als je even een 
frisse neus wilt halen na het eten. 
Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van le-
ven verhoogt, hoop voor ouders en een beetje meer begrip in 
het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En met onder an-
dere de hulp uit regio Terheijden kan het Prinses Beatrix Spier-
fonds dat ook blijven doen. 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij de organi-
sator Collecteweek  Terheijden, Anita Jaspers.  Tel. 06-29127915

DEZE KWAM IK IN DE TUIN TEGEN…….
Foto: Koen Witberg

SOVAK MUNT

Sovak heeft als belangrijk speerpunt de zelfredzaamheid van haar 
cliënten te bevorderen. Met een speciale openbaarvervoersapp 
reizen cliënten nu zelfstandig door de regio. En met steun van Ra-
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bobank Amerstreek is er vanaf nu ook een speciale SOVAK munt!  
Driehoek, cirkel en vierkant

Leren omgaan met geld is voor iedereen 
belangrijk. Maar als je niet kunt lezen of 
een beperking hebt, is dat knap lastig. De 
ontspanningsdienst van SOVAK bedacht 
een handig systeem met munten, waar-
mee cliënten zelfstandig kunnen afrekenen 
én leren omgaan met geld. Vanaf nu kan 
er betaald worden met roze driehoekjes, 
witte rondjes en grijze vierkantjes.  

Een aandeel in elkaar
Peter Sparidans van SOVAK maakte samen met Frits Groenen 
van Fablab het ontwerp. Vervolgens nam SOVAK contact op 
met Rabobank Amerstreek. Isabelle Prohn van Rabobank Amer-
streek vertelt: “We stimuleren de financiële zelfredzaamheid 
van mensen via bijvoorbeeld gastlessen op scholen of steun aan 
cursussen ‘Uitkomen met je inkomen’. We ervaren op onze kan-
toren ook dat het voor mensen met een beperking soms lastig 

is om grip te houden op hun inkomsten en uitgaven. SOVAK 
heeft een praktisch en mooi muntensysteem bedacht, waardoor 
hun cliënten nu in een veilige omgeving vaardigheden kunnen 
opdoen. En dat ondersteunen we natuurlijk graag.

DE EERSTE WAGENBERGSE KERKTOREN 

Bijna 200 jaar geleden, het was in 1816, is de eerste kerktoren 
op  Wagenberg gebouwd. Het dorp had toen 20 jaar een kerkje, 
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POLITIEK

13.30 uur. Inschrijfgeld hiervoor bedraagt € 2,00 en hiervoor 
krijgt u in de pauze gratis koffie. Er is ook een prijsje voor de 
winnaar. Iedereen is welkom bij ons.
Op 9 oktober is er een boeken- en legpuzzelruilbeurs.  
Van half 2 tot 4 uur bent u welkom met uw boeken en/of leg-
puzzels. Heeft u niets te ruilen, kom dan gerust kijken of er een 
boek of puzzel voor u bij zit.
Al deze activiteiten en inschrijvingen vinden plaats in de Cour te 
Terheijden. Dit was het voor nu en we houden u gaarne verder 
op de hoogte.

LIJST HARRY BAKKER SLUIT BEWOGEN 
POLITIEK JAAR POSITIEF AF

Ja, het was een politiek jaar waarin veel gebeurde voor de 
Lijst Harry Bakker. Na de positieve verkiezingsuitslag en de 
coalitievorming werd onze wethouder Janus Oomen ern-
stig ziek. In Jan-Willem Stoop hadden we een goede ver-
vanger, maar uiteindelijk werd Harry Bakker de tijdelij-
ke vervanger en werden de portefeuilles intern herschikt.  
Gelukkig hebben we een goede fractie met ervaren en jonge 
raadsleden plus burgerleden, zodat we goed blijven meedraaien 
in het politieke gebeuren van Drimmelen. De gemeenteraad is 
constructief, de partijen denken positief en raadsbesluiten wor-
den vaak unaniem genomen.
Begin 2015 moesten we afscheid nemen van de volkswet-
houder Janus Oomen, wat ons als partij raakte en nog steeds 
hebben we het vaak over hem. Harry heeft hem opgevolgd, 
maar ook hij heeft een zware periode meegemaakt door het 
verlies van zijn vader. Dat zijn de mindere dingen in het leven. 
Zaken waar iedereen tegen aan loopt, waar je mee om moet 
gaan en juist dan betekent de steun van je omgeving veel.  
Ondertussen gaat de politiek gewoon door. Opinierondes, in-
teressante informatieavonden en lange raadsvergaderingen met 

maar nog zonder toren. Dit wordt uitgebreid beschreven in het 
Vlasseltboekje 77 “Parochie H. Gummarus Wagenberg 1796-
1996”. Eind 1815 waren de plannen rond en voor bijna 5.000 
gulden konden die worden uitgevoerd. De bouwmaterialen wer-
den per schip in de haven van Hooge Zwaluwe aangevoerd en 
met paard en wagen naar Wagenberg gebracht.  Voor de bouw 
van steigers was een grote partij sparren aangeschaft. Het werd 
een vierkante toren met daarop een open, achtkantig houten 
koepeltje. In de toren kwam een luidklok en aan de zijkanten van 
de toren een wijzerplaat met uurwijzer. Na afloop van de werk-
zaamheden volgde een openbare verkoping van de gebruikte 
steigerpalen. Zeven jaar later kreeg de toren een haan.
Tijdens de bouw van de nieuwe kerk in 1904 zijn enkele straat-
foto’s gemaakt met daarop die eerste Wagenbergse kerktoren. 
Op bijgevoegde foto zien we rechts de pastorie en de oude 
kerk op de plaats waar nu het wijkgebouw staat. De toren was 
in 1816 tegen de voorgevel van het kerkgebouw geplaatst, maar 
voor het weinige verkeer was dat toen geen hindernis.
De plaats van de voorgevel van die kerk en van de toren zijn 
bij de herbestrating van de Dorpsstraat omstreeks 1990 met 
afwijkende steen aangegeven.  Als basis heeft de gemeente Ter-
heijden toen een oude kadastrale kaart uit 1842 gebruikt. Te-
vens is daarbij een gedenksteen gelegd met de tekst: CON-
TOUREN EERSTE KERK 1796 TOREN UIT 1816. Dit 
is een mooie zichtbare herinnering aan een belangrijk feit uit 
onze dorpsgeschiedenis. Daarom wil de Dorpsraad dit graag 
behouden. Hopelijk behandelt de gemeente Drimmelen bij een 
volgende herbestrating deze “contouren” met de gedenksteen 
respectvol.  Johan van der Made

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Het is al weer een paar weken geleden dat we onze slotmiddag 
gehouden hebben voor de vakantie. Die middag was zéér, zéér 
geslaagd. We begonnen ’s middags met een koud buffet, daarna 
kreeg iedereen koffie en toen begon het optreden van de Old-
stars uit Oosterhout.  Tussen het optreden door was er een 
rondje bingo en in de pauze was er voor een ieder een con-

sumptie beschikbaar. Na het laatste optreden van de Oldstars 
was er nog een rondje bingo. Daarna ging iedereen met een 
goed gevoel naar huis.
Nu kijken we uit naar de openingsmiddag op 4 september 
die opgeluisterd wordt door het Traais Smartlappenkoor.  En 
natuurlijk is er tussendoor ruimte voor een rondje bingo. Wij 
hopen u allen op 4 september weer te mogen begroeten.
Op 25 september houden we onze najaarsreis weer.  Dit zal 
een hele mooie reis worden. Hierover ontvangt u nader bericht 
in onze volgende nieuwsbrief (uitnodiging). Inschrijven voor de 
reis is op 11 september van 13.30 tot 15.00 uur.
Ook gaan we het kaarten (alleen Jokeren) weer hervatten en 
wel op de tweede dinsdag van de maand. Start in oktober om 
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veel belangrijke onderwerpen. Van verkeer tot zorg, van verorde-
ning tot subsidie en van probleem tot oplossing.  Want er wordt 
hard gewerkt in Drimmelen voor onze inwoners en bedrijven.  
De Lijst Harry Bakker is trots op de vooruitgang, de stabiliteit en de 
onderlinge sfeer. Onze fractie is enthousiast en doet goed mee en 
de wethouders zijn deskundig en betrokken in een sterk college.  
Er staat veel te gebeuren het komende jaar en in de raadsverga-
dering voor het zomer reces zijn de plannen hiervoor toegelicht 
in de Kadernota 2016. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de site van de gemeente of op www.lijstharrybakker.nl. Sneller is 
nog om onze acht raadsleden of twee wethouders aan te spreken.  
Tijdens het reces bleven wij actief en aanwezig, maar ook wij 
genoten net als iedereen in Drimmelen van een welverdiende 
vakantie met veel zomers mooi weer!
Lijst Harry Bakker

LIJST HARRY BAKKER ZIT NIET STIL!

Alhoewel het deze maand ook in politiek land een zomerse pe-
riode is en er gewerkt wordt in “vakantiemodus” zit Lijst Harry 
Bakker verre van stil op haar stoelen.  
Afgelopen juli werd bij het Madese Jozefhof de verwaarloosde 
jeu de boulesbaan omgetoverd tot een weer bespeelbare baan. 
Na een avond met vereende krachten de keiharde al jaren on-
bespeelbare baan weer tot leven te brengen en woekerend on-
kruid tot een gepaste orde te snoeien werden de petanque-bal-
len uit de tas gehaald. Met veel gezelligheid speelden Lijst Harry 
Bakker en de bewonersgroep een inwijdingswedstrijd, top!

Voorbereidingen voor wat het komende half jaar op de plan-
ning staat  hebben ook nu alle aandacht van Lijst Harry Bakker.  
Neem alleen al het dorp Hooge Zwaluwe. 
Bestemmingsplan…..: De herziening van het bestemmings-
plan kern Hooge Zwaluwe, als laatste van alle dorpen in onze 
gemeente, staat op de rol. Bestudering hiervan is in volle gang.
Rondweg …….: De problemen van doorgaand verkeer en 
steeds groter wordend landbouwverkeer door het centrum van 
Hooge Zwaluwe en voornamelijk die op de Zoutendijk baart 
ons zorgen. Ook deze problematiek heeft de komende maanden 
alle aandacht van onze fractie.
Betreft ondernemers…..: Na het scherp houden van con-
tacten achter de schermen heeft een nieuwe ondernemer in 
Hooge Zwaluwe een standplaatsvergunning gekregen. Zoals 
het er nu naar uitziet kunnen bewoners van Hooge Zwaluwe 
binnenkort op een aantal dagen in de week weer verse friet 
halen en wel bij de kraam op de hoek Raadhuisstraat/Korteweg. 
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KERKEN

FIETSROUTE  LANGS DE  PROTESTANTSE 
KERKEN VAN DE  VIER KRING

Ook komend weekend staan de deuren  van de Protestantse 
Kerken in de burgerlijke gemeente Drimmelen op zaterdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur open voor het publiek.  Een 
fietsroute van 32 km door het polderlandschap van de gemeen-
te Drimmelen leidt u in de dorpen Terheijden, Lage Zwaluwe, 
Drimmelen en Made langs de Protestantse kerken.
De vier kerken, behorende tot de Protestantse Gefedereerde 
Gemeente De Vier Kring te Drimmelen, nodigen u uit binnen 
te komen. Het thema dat wij voor deze openstelling hebben 
gekozen is:  ‘Gluren bij de buren’.  Van iedere kerk zijn prachtige 
foto’s gemaakt.  Weet u te achterhalen welke foto bij welke kerk 
hoort? Deelnameformulieren liggen in de vier deelnemende 
kerken. Een beschrijving van de fietsroute kunt u ook in de kerk 
krijgen of downloaden via www.devierkring.nl.
In Drimmelen is de kerk ook open op zondagmiddag van 13.00 
- 16.00 uur. In Lage Zwaluwe en Terheijden is de kerk iedere 
zaterdagmiddag geopend. Op zaterdag 29 augustus wordt in 
Terheijden de middag opgeluisterd door de Cantorij onder lei-
ding van Mariëtte Loesberg-Verkerk. 
Dus pak uw fiets, kom binnen, kijk goed rond en vul het 
deelnameformulier in!
Uiteraard kunt u vanuit iedere gemeente starten.

NIEUW SEIZOEN PEUTERKLEUTERKERK 
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Na de zomervakan-
tie start weer een 
nieuw seizoen Peu-
terkleuterkerk Vijf 
Heiligen Parochie. De 
eerste in de reeks is 
op zondag 6 septem-
ber om 11.00 uur in 
de ons vertrouwde 
Gummaruskerk te  
Wagenberg.  In de va-
kantie is er vaak veel 
meer tijd om te genieten van de prachtige natuur. Die is ooit 
ontstaan, door God bedacht. Daarom starten we het nieuwe 
seizoen met het thema: ‘Hoe het ooit begon…’. Het gaat dus 
over de schepping. Naarmate het verhaal verteld wordt, wordt 
het ook steeds uitgebeeld. Zoals altijd is er naast de herkenbare 
rituelen van het bellen, de kaars aansteken, het bidden en samen 
liedjes zingen, ook het na afloop  met elkaar bijpraten bij koffie/
thee/limonade en lekkers voor de kinderen.  Voor meer infor-
matie: www.naardekerk.nl/gezinsactiviteiten/peuterkerk.html.
We hopen veel kinderen te kunnen ontmoeten.
Werkgroep Peuterkleuterkerk.

GEMEENSCHAPPELIJKE  ZIEKENZALVING  
Zonnebloem en  Vijf Heiligen Parochie  werken samen 

Je voelt je kwetsbaar, oud, ziek…
Is de ziekenzalving dan misschien iets voor u? In ons vorige ar-
tikel hebben we de betekenis van de ziekenzalving uitgelegd. 

Gaat gepland eind oktober Restaurant “Onze Kerk” officieel 
open na een gigantische verbouwing en restauratie van de voor-
malige Sint Willibrorduskerk, Lijst Harry Bakker heeft als eerste 
een tafelreservering geboekt.
Worden contacten regelmatig onderhouden en daar waar mo-
gelijk politieke ondersteuning geboden met pleidooien binnen 
de gegeven juiste kaders met een aantal Hooge Zwaluwse 
ondernemers voor aanvragen van hun vergunningen ter uit-
breiding dan wel vernieuwingen van hun bedrijven. Lijst Har-
ry Bakker juicht immers innovatie en progressie toe, juist nu 
het CBS aangeeft dat de crisis zich achter ons gaat begeven.  
Slaan ondernemers de handen in elkaar met nieuwe site “Hooge 
Zwaluwe op het Spoor”.
Museum Hooge Zwaluwe…..: Lijst Harry Bakker heeft het 
behoud van het eni-
ge museum dat onze 
gemeente rijk is als 
speerpunt staan. Het 
dreigt echter te ver-
dwijnen. Ook Heem-
kundekring Willem 
Snickerieme vecht 
voor behoud ervan. 
Zij beheren het mu-
seum Zwaluws Erf-
goed, nu gehuisvest in 
het oude raadhuis van 
Hooge Zwaluwe. De 
gemeente Drimmelen 
heeft namelijk al een 
aantal jaar geleden 
besloten het pand aan 
de Raadhuisstraat af 
te stoten.  Wel met 
de belofte dat de huisvesting van de heemkundekring geborgd 
moet zijn. Het bestuur van de heemkundekring heeft nu het col-
lege van B en W gevraagd daaraan mee te werken.  Eind augustus 
start een onderzoek gedaan door studenten van de NHTV op 
welke manier het museum opnieuw gepositioneerd kan worden. 
Hiervoor is bij de provincie Brabant subsidie aangevraagd. Re-
kent u er maar op dat wij alert zijn!
150 KV masten in Hooge Zwaluwe….: Minister Kamp had 
al onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven een rapport 
op te stellen welke van de nu zes alternatieve routes voor 380 
KV hoogspanningsmasten in onze provincie in de MER ( Milieu 
Effect Rapportage) worden opgenomen. De minister gaf gehoor 
aan eerdere protesten vanuit onder andere onze en omliggende 
gemeenten de voorgestelde en nieuw aangedragen tracés op-
nieuw te onderzoeken. Ook de Tweede Kamer kwam laatst met 
dit verzoek het plan te bezien. Er is inmiddels een tussenrap-
portage uitgebracht. Twee of drie trajecten worden vervolgens 
onderzocht welke de definitieve route zal gaan worden. Welke 
dit zijn is nog niet bekend maar wel dat begin 2016 de beslis-
sing valt hoe en waar de hoogspanningsmasten rondom onze 
gemeente Drimmelen geplaatst zullen worden. Of daarmee de 
150KV masten over de “grijze wijk” in Hooge Zwaluwe uitein-
delijk toch komt te vervallen is nog niet duidelijk. Al moet Lijst 
Harry Bakker er weer voor naar de Tweede Kamer, we houden 
u op de hoogte!
Kortom…..: Lijst Harry Bakker zit niet stil en spreekt de wens 
uit dat veel dossiers, ook die met een al (te) langlopende perio-
de, op korte termijn positief gesloten kunnen worden. Op naar 
de toekomst!
Loes van Zwieten, Raadslid Lijst Harry Bakker
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Voor een avond culinair genieten!

Van vrijdag 28 augustus t/m 6 september 
doen wij mee aan de Restaurantweek. 
Reserveer snel een tafel en geniet 
voordelig van een culinaire avond uit!

3 gangen voor € 27,50
4 gangen voor € 33,50

Of kom genieten van onze voordelige 
Restaurantweek lunch! 3 gangen € 22,50

Uiteraard houden wij rekening met uw diëetwensen. 
Tijdens deze week kunt u niet kiezen uit onze menukaart.

WIJ DOEN MEE!
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Misschien denkt u dat dit sacrament inderdaad iets is voor u.  
Twijfelt u nog, dan volgt nog een nadere overweging.
Ontmoeting met Jezus
De priester zalft je met heilige olie. Hij maakt een kruisteken 
op je voorhoofd en op je beide handpalmen. Toch is het niet 
de priester die bij jou komt. Het kruisteken wijst daar al op. In 
feite komt Jezus zelf om je gerust te stellen. Jezus geeft je kracht 
en hoop. Hij helpt je en eveneens is het Jezus die je je zonden 
vergeeft. Dit laatste klink wat zwaar en op ‘zonden’ rust bij velen 
een taboe. Dat is heel jammer, je mag immers bevrijding ont-
vangen van de last van je falen en tekortschieten, van je zonden.  
Dit geeft werkelijk een grote vreugde.
Niet alleen
Bovendien mag je ervaren dat je op het moment van lijden en 
ziekte niet alleen bent: de priester en de aanwezigen vertegen-
woordigen de hele christelijke gemeenschap. Maar de grootste 
troost is het feit dat in het sacrament Jezus zelf aanwezig is: Hij 
neemt je bij de hand en herinnert je eraan dat we voortaan aan 
Hem toebehoren en dat niets, zelfs niet het kwaad en de dood,   
je van Hem kan scheiden.
Het gelovige gebed met de zalving is voor velen een kracht om 
tot aanvaarding te komen en hun leven in Gods hand te leggen. 
Troost en steun in hun gegeven omstandigheden kan veel ruim-
te geven.  Niet alleen voor de kwetsbare, zieke en oudere zelf, 
maar dikwijls ook voor haar of zijn naasten.
Alsnog aanmelden
Mocht u na het lezen van 
deze overweging toch be-
sluiten deel te willen nemen 
aan de gemeenschappelijke 
ziekenzalving op zaterdag 5 
september in de H. Bernar-
duskerk in Made om 14.00 uur,  dan kunt u zich aanmelden via 
het parochiesecretariaat van de  Vijf  Heiligen Parochie,  Kerk-
straat 6 te Made via 0162-682303 of info@naardekerk.nl, of op 
de hiernavolgende adressen:
Made:  mevr. N.  Vissers, Pioenstraat 8, 0162-682959. 
Wagenberg: mevr. T. van den Broek, Wagenstraat 22, 076-
5931748. 
Terheijden: parochiekantoor Markstraat 2, 076-593 1216 
H. Zwaluwe: mevr.  T.  Machielse, Poolsestraat 36, 0168-483447. 
U bent van harte welkom! 
Vijf Heiligen Parochie, Zonnebloem.
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GEMEENTE

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 30 augustus 2015, 10.00 uur:  drs. H. Berflo uit Dorst. 
Diaconiecollecte:  SAM Medic. Locatie: het  Witte  Kerkje
Zondag 6 september 2015, Regiodienst van De Vier Kring, 
10.00 uur:  ds. E. Fockens.  Viering Heilig Avondmaal. Diaconie-
collecte: Voedselbank De Baronie, Oosterhout. Deurcollecte: 
Restauratiefonds
Koffiedrinken na de dienst. Locatie: Protestantse Kerk te Drim-
melen, Herengracht 28.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 29 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor J. Demmers - Cantor: H.  Vergouwen.  
Maandag 31 aug. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 5 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger 
pastoor J. Demmers - Anthony Singers.
Maandag 7 sept. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend  op 
dinsdag- en  vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Ter-
heijden. Tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Drankenkartons in de zak samen 
met verpakkingsplastic
Het landelijke afvalbeleid richt zich steeds meer op het inza-
melen van afvalstromen die gerecycled kunnen worden. Dat 

gebeurt in Drimmelen al enkele 
jaren succesvol, onder meer met 
het inzamelen van verpakkings-
plastic. Sinds 20 juli mag u in de in-
zamelzak voor verpakkingsplastic 
ook drankenkartons aanbieden. 
Drankenkartons zijn alle pakken 
voor sap en zuivel, zoals melk, 
yoghurt of vla. U kunt de inzamel-
zak zoals u gewend bent elke 4 
weken blijven aanbieden. Ook de 
inzameldag blijft hetzelfde. 
Twee belangrijke redenen waar-

om de gemeente Drimmelen nu drankenkartons gaat inzamelen 
zijn:
1. Drankenkartons bestaan uit laagjes van verschillende materia-
len zoals karton, plastic en soms aluminium die sinds kort goed 
te scheiden en hergebruiken zijn. De installatie in Rotterdam 
waar het verpakkingsplastic naar toe gaat kan de drankenkar-
tons er op eenvoudige wijze uithalen. Dit was eerder nog niet 
mogelijk. Na sortering worden de drankenkartons tot grote ba-
len geperst en gaan ze naar een recyclingfabriek. 
2. Uit ervaringen in andere gemeenten komt naar voren dat het 
inzamelen van drankenkartons tegelijk met verpakkingsplastic 
het meest effectief is. Het is gemakkelijk voor inwoners en de 
inzameling kost weinig extra. 
De drankenkartons komen nu nog in de grijze container terecht. 
Een gemiddeld gezin in Drimmelen gooit zo jaarlijks 9 kilo aan 
drankenkartons weg.  Wanneer ook drankenkartons worden in-
gezameld blijft er weer minder restafval over. Dat is beter voor 
het milieu en goedkoper voor u omdat u betaalt voor het aantal 
keren dat u de grijze kliko met restafval aanbiedt.  
De drankenkartons hoeven niet schoon te zijn, maar wel leeg. 
Dus geen pakken met inhoud, bijvoorbeeld vla of yoghurt. Stop 
ook geen ander materiaal in de drankenkartons, platdrukken 
mag.
Speel de  Wegwijs  Verkeersquiz!
Ken jij de verkeersregels? Doe dan mee met de Wegwijs Ver-
keersquiz. Een online quiz voor een update van de verkeers-
regels en om te testen hoe  Wegwijs jij bent. Heb je de quiz 
nog niet gespeeld? Je kunt nog meedoen tot 30 september. Be-
antwoord de vragen over verkeerssituaties met een team of 
alleen. Samen met je team kan je meedingen naar een finale-
plaats binnen de Brabantse Wegwijs competitie.  Als individuele 
speler ding je mee naar één van de tien culinaire fietstouren 
van Happen en Trappen. Hoe wegwijs ben jij? Test het op www.
wegwijsquiz.nl.
Wagenbergse ondernemer genomineerd voor Duurza-
me Duimen  West-Brabant
De regio West-Brabant wil de 
duurzaamheidsbeweging in de 
gemeenschap extra onder de 
aandacht brengen. Dit doet 
zij met de Duurzame Dui-
men, namens 19 gemeenten in 
West-Brabant. 
Vanuit onze gemeente Drim-
melen hebben we twee duur-
zame koplopers genomineerd 
voor een Duurzame Duim:  Van 
Alphen & Roest Installatietech-
niek BV en Meet & Match (het 
idee zelf en alle organisaties die 
hierachter zitten). Hiermee ge-
ven we een symbolische pluim 
voor hun rol bij het starten van duurzame ontwikkeling binnen 
onze gemeente. De genomineerden hebben het afgelopen jaar 
een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling. Daarom wil-
len we ze graag regionaal in de schijnwerpers zetten. Op 10 
oktober is het de Dag van de Duurzaamheid.  Van 1 september 
2015 tot 10 oktober 2015  kunt u laten weten wie uw Duurza-
me Duim verdient. Over hoe u kunt stemmen, hoort u binnen-
kort meer.
Eind oktober organiseert de regio West-Brabant een inspiratie-
middag Duurzaamheid. Daar zijn alle gemeentelijke genomineer-
den van de Duurzame Duimen van harte welkom. Zo kunnen ze 
elkaar en andere gasten inspireren met hun duurzaamheidsini-
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IETS VERDER VAN DE TOREN

tiatieven. De genomineerden met de meeste duimen komen op 
het podium. Hier zullen zij hun inspirerende idee presenteren. 
Zo ontstaat deze middag een inspiratiebron voor iedereen die 
samen een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving wil ma-
ken. 
Vervolgonderzoek zandwinplas ‘de Put’  Wagenberg
Op maandag 24 augustus hebben de Provincie Noord-Brabant 
en het Nederlands Instituut voor Ecologie Wageningen een on-
derzoek gedaan naar het water van de Put in Wagenberg. Het 
gaat om een vervolg op een eerder dit jaar gehouden onder-
zoek in het kader van de ‘Diepe plassen’-studie. Toen bleek dat 
de 17 meter diepe plas een goede waterkwaliteit heeft. Reden 
voor nader onderzoek. 
Het afbreken van dood plantmateriaal van bomen of waterplan-
ten door bacteriën en schimmels is een van de belangrijkste 
processen in een ecosysteem. Hierdoor komen voedingsstoffen 
beschikbaar waardoor alles goed kan groeien. Zo wordt dood 
blad voeding voor plant en al, watervlooi en vis. Om de snelheid 
van dit proces in kaart te brengen werden er 24 augustus zakjes 
met bladeren geplaatst op verschillende dieptes in de plas. Die 
dag zijn verschillende onderzoekers en duikers bezig geweest 
met die plaatsing en extra metingen. Op 23 september wordt 
de helft van dit materiaal weer naar boven gehaald, waarna 22 
november alles weer wordt verwijderd. Zie voor meer info: 
www.nioo.knaw.nl/diepeplassen.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Wagenberg, Dorpsstraat 60 en Kerkstraat 2, 4, 6 en 8 (4845 CG 
en 4845 ED) (W-2015-0297): Het gewijzigd uitvoeren van de 
situering van drie patiowoningen, waarvoor al eerder op 26 juni 
2015 onder nummer W-2014-0463 een omgevingsvergunning is 
verleend.
Terheijden, t.h.v. Polderstraat 33 (4844 BG) (W-2015-0326): Het 
kappen van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Molenstraat 23 (4844 AL) (W-2015-0246): Het reali-
seren van een dakopbouw.
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) (W-2015-0240): Omge-
vingsvergunning Beperkte Milieutoets.
Terheijden, Polanenstraat 8 (4844 BE) (W-2015-0291): Het ver-
hogen van de nok met een dakkapel.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 6 (4845 PL) (W-2015-0218): Het 
starten van een pensionstalling en recreatieve nevenactiviteiten.
Terheijden, Hulsdonk 40 (4844 RT) (W-2015-0288): Het kappen 
van een conifeer in de achtertuin.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid en sociale betrokkenheid. Hier-

voor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen met be-
woners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u 
ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen 
via twitter: @LilianDrimmelen. 
Burendag
Dit jaar vieren we de jaarlijkse Burendag op 25, 26  en 27 sep-
tember. Het is een dag waarop buren gezellig samen komen 
en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren zich sa-
men inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds ondersteunen daar graag in.  Via www.burendag.nl kun 
je burendag-activiteiten melden en maak je kans op financiële 
ondersteuning.  Laat het ons ook weten als je meedoet via de 
coördinator Dorpsgericht werken.   

PILOT INTENSIEVE BEGELEIDING 
WERKZOEKENDEN 
De gemeente is per 1 juli gestart met het intensief begeleiden 
van 15 kansrijke werkzoekenden bij het vinden van een baan in 
het bedrijfsleven. Het doel is dat zij binnen één á twee maanden 
werk vinden en houden.  Bureau Zebra Detachering voert de 
begeleiding uit. De werkzoekenden krijgen zo nodig een oplei-
ding en een reiskostenvergoeding. Zebra Detachering zorgt er-
voor dat ook na een baan voor kortere tijd, de deelnemer aan-
sluitend nieuw werk vindt. Het gaat om een pilot tot 1 januari 
2017. Op deze manier wil de gemeente de duurzame uitstroom 
van werkzoekenden uit de bijstandsuitkering bevorderen.
Nu is het vaak zo dat mensen met een uitkering met behulp van 
re-integratie wel werk vinden, maar niet duurzaam. Met andere 
woorden:  na een aantal maanden moeten zij toch vaak weer 
een uitkering aanvragen. Met het intensieve traject van Zebra 
Detachering worden werkzoekenden begeleid naar werk voor 
langere tijd of structureel. Het gaat vooral om technische be-
roepen. De deelnemers krijgen een opleiding aangeboden en 
vergoed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het behalen van een 
VCA-certificaat of heftruckdiploma. Daarbij mogen reiskosten 
geen obstakel zijn. Daarom worden deze reiskosten ook ver-
goed. 
Met de pilot is een bedrag gemoeid van € 30.000,-. Dit bedrag 
komt ten laste van het budget voor de Participatiewet. Na af-
loop volgt een evaluatie.

SPIRITUELE  AVOND 
door  Transmedium Kitty de Bruijn

Kitty kan door middel van haar gaven contact maken met uw 
dierbare overledenen. Zij heeft de gaven van helderziend - ho-
rend - voelend - wetend - ruikend. Hierdoor is Kitty in staat om 
vragen te beantwoorden die u nog wil stellen aan overleden 
personen, over mensen uit uw omgeving, over uw toekomst, 
vragen te beantwoorden over wat u maar wilt weten. Zij werkt 
die avond aan de hand van een door u meegebrachte foto van 
een levende of overleden persoon en dat samen met 1 bloem of 
een voorwerp van u zelf. Meenemen: een sieraad, voorwerp of 
een foto en eventueel een bloem. Locatie:  Hotel-Partycentrum 
’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ in Made.  Datum: 
4 september 2015.  Tijd: 20.00 tot 22.30 uur, de zaal is ge-
opend vanaf 19.30 uur (pauze ± 21.15u.) Entree: € 7,50  (a.u.b. 
gepast betalen).
Het programma is onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich 
altijd voordoen. Het zijn openbare bijeenkomsten. En er is geen 
garantie dat u op die avond een boodschap krijgt. Er kan slechts 
een aantal personen een boodschap krijgen. Het medium zal 
er natuurlijk naar streven om zoveel mogelijk personen een 
boodschap vanuit “gene zijde” te geven. Mocht u die avond 
geen boodschap hebben gekregen, dan zal veel van wat er op 
de avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn.  Een 
bepaalde groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar, 
“toeval bestaat niet”. Er kunnen geen rechten aan uitspraken 
van mediums en paragnosten worden ontleend. U heeft altijd 
uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet met wat 
er verteld wordt door de mediums en paragnosten.
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005, of per 
e-mail info@anniefens.nl. Meer info:  www.anniefens.nl
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BIESBOSCH CHALLENGE, DURF JIJ DE 
UITDAGING AAN?    
“De eerste editie van De Biesbosch Challenge staat in 
de startblokken” 

6 September 2015 start de eerste editie van de Biesbosch 
Challenge; een mini adventurerace die bestaat uit kanoën, 
mountainbiken, hardlopen en een tandemrace. De deelnemers 
zullen per team het parcours geheel of gedeeltelijk afleggen. Zo-
wel voor de sporter als de bezoeker zijn er activiteiten in en 
rondom het nationale park “De Biesbosch”.   
De organisatie
Stichting de Biesbosch Challenge organiseert het evenement in 
samenwerking met gemeente Drimmelen. Met 150 deelnemers 
en minimaal 1000 toeschouwers zien de organisatoren een eer-
ste editie tegemoet. In het korte bestaan van het evenement zijn 
er al meer dan 1000 vrienden op zowel regionaal als op natio-
naal niveau die het enthousiasme met de organisatoren delen.  
De Challenge
Het parcours is opgesplitst in vier hoofdcategorieën: kanoën, 
mountainbiken, hardlopen en een tandemrace. Elk van de on-
derdelen kan met een team van minimaal 2 deelnemers wor-
den uitgevoerd. Voor de echte sportievelingen is het mogelijk 
om het gehele parcours af te leggen, al kan dit ook verdeeld 
worden tussen teamleden. De totale afstand is dan ongeveer 
75 kilometer. Naast de challenge worden er op die dag door 
lokale ondernemers en organisaties meerdere activiteiten voor 
de toeschouwers georganiseerd.   
De Biesbosch
Het evenement bevindt zich in en rondom de Biesbosch. De 
start en finish bevinden zich bij Beachclub Puur in Drimmelen. 
Het parcours leidt langs diverse campings waar hindernissen 
voor de sporters en bezoekers klaar staan.   
Startschot
Op zondag 6 september om half 9 wordt het startschot ge-
geven. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor mensen die het par-
cours geheel of gedeeltelijk willen afleggen. Geïnteresseerden 
kunnen meer informatie over de inschrijving vinden op www.
biesboschchallenge.nl.

NOG DUURZAMER  VAREN IN DE 
BIESBOSCH 

Rondvaartbedrijf De Zil-
vermeeuw bouwt een elek-
trisch partyschip en Van den 
Diepstraten Botenverhuur ex-

perimenteert met huurbootjes 
op gas. De Drimmelse onder-
nemers zijn voortdurend op 
zoek naar duurzame alternatie-
ven voor hun vloot. 

Duurzaamste partyboot Adriaan Schuller van Rondvaart-
bedrijf de Zilvermeeuw in Drimmelen weet het zeker: Dit 
wordt de meest duurzame partyboot van Nederland. Het schip 
in aanbouw krijgt een hypermoderne voorstuwing. Het schip 

gaat helemaal elektrisch varen. De restwarmte van de motoren 
wordt hergebruikt voor verwarming van de salon. Het schip is 
zo ontworpen dat het makkelijk door het water glijdt. Minder 
weerstand betekent dat er minder vermogen nodig is voor de 
voortstuwing. Dit is vooral belangrijk bij het varen op de rivier 
en de grote kreken in de Biesbosch. In 2016 gaat het schip, dat 
38 meter lang is en 150 personen moet kunnen meenemen, in 
de vaart.
Duurzamer gas 
Iets verderop, in de Oude Haven van Drimmelen, runt  Tony van 
den Diepstraten een café met botenverhuur. Hij bouwde vorig 
jaar twee elektrische bootjes met een bijzondere rompvorm. 
Nu heeft hij twee bootjes omgebouwd op gas. Het is een expe-
riment in samenwerking met een gasleverancier.  Als het bevalt 
gaat hij er volgend seizoen mee door en wil hij meer bootjes op 
gas.  Van den Diepstraten heeft berekend dat gas veel zuiniger 
vaart dan benzine. De uitstoot van CO2 is daardoor maar een 
derde van wat zijn benzinebootjes uitstoten. Daar heeft ook de 
klant baat bij, want bij  Van den Diepstraten zit de benzine niet 
in de prijs van een huurbootje. Uit milieuoverwegingen: volgens 
Van den Diepstraten varen klanten rustiger als ze de brandstof 
apart moeten betalen. Niet elke huurder krijgt zomaar een 
bootje op gas mee.  Van den Diepstraten: ‘Ik bewaar ze voor 
klanten die echt op duurzaam varen afkomen. Ze moeten be-
wust voor gas kiezen.’ 
Project Sun-Bi 
Schuller en  Van den Diepstraten werken samen met Jasper van 
Mill van Biesbosch Adventures in het project Sun-Bi. Doel van 
dit project is om duurzaam varen in de Biesbosch te bevorderen 
door het ontwikkelen van en gebruik maken van die nieuwe 
technieken. De drie ondernemers worden daarbij ondersteund 
door de Vakgroep Maritieme en Transport Technologie van de 
Technische Universiteit Delft. Ook Parkschap Nationaal Park 
De Biesbosch neemt in het project deel. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische 
Zaken stelde in het kader van de regeling Biodiversiteit en Be-
drijfsleven een subsidie beschikbaar. Van Mill heeft een Multi 
Management Systeem via GPS (Track&Trace) ontwikkeld. Het is 
ingebouwd in de elektrische bootjes van  Van den Diepstraten. 
Met de resultaten ervan kan vaargedrag worden gemonitord. 
Het Sun-Bi project wordt in 2016 afgerond.

SLOTCONCERT INTERNATIONAAL 
ORGELFESTIVAL

Op vrijdag 28 augustus 20.00 uur 
klinkt het slotconcert van het Interna-
tionale Orgelfestival Breda 2015. Het 
vermaarde Flentrop-orgel in de Grote 
Kerk wordt dan bespeeld door Arjen 
Leistra. Op zijn programma staan twee 
werken van César Franck en werken 
van Johann Sebastian Bach en Maurice 
Duruflé.  Arjen Leistra (1973) studeer-
de aan de conservatoria van Rotter-
dam en Den Haag bij  Arie Keijzer, Ben 
van Oosten en Johann Th. Lemckert. 

Daarna studeerde hij nog een jaar bij Marie-Claire  Alain in Pa-
rijs. In 2008 werd Leistra benoemd als organist van de Grote 
Kerk van Schiedam.
César Franck bracht de muziek van Johann Sebastian Bach weer 
opnieuw in de belangstelling bij het Parijse publiek van de 19e 
eeuw. Diens werken zouden steeds vaker op de Franse pro-
gramma’s staan. Ook het programma van Leistra begint met 
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twee werken van Bach. Om te beginnen met de grote Fantasie 
en fuga in g kl.t  BWV 542.  Vermoedelijk bestond dit werk uit 
twee losse delen die later door de uitgever zijn samengevoegd. 
Opmerkelijk is de voor die tijd zeer gewaagde melodielijn. Ver-
volgens klinkt van Bach een bewerking van de bekende Sonatine 
voor twee blokfluiten uit Cantate 106 met de titel: “Gottes Zeit 
ist die beste Zeit”, ook wel de Actus Tragicus genoemd. Centraal 
staat de Suite van Maurice Duruflé, een uit drie delen bestaand 
werk, opgedragen aan Paul Dukas. Duruflé was een meester in 
het kleuren met klank, zoals direct duidelijk wordt in de Prélude. 
Ook de daaropvolgende Sicilienne kent vele kleuren. Waar de 
Prélude in een sombere klankkleur begint, wordt de luisteraar 
overrompeld door de afsluitende, turbulente Toccata.
De avond wordt besloten met twee werken van César Franck. 
Allereerst het rustige Cantabilé in warme, volle klanken en een 
lange melodielijn.  Tot slot klinkt het Premier Choral, het eerste 
van de Trois Chorals uit 1890 die de zwanenzang van Franck 
zouden blijken te zijn. Ook hier valt de voor Franck zo kenmer-
kende lange melodielijn op, die subtiel wordt ontwikkeld tot een 
groots slot. 
Het concert begint om 20.00 uur en duurt ca. 60 minuten. 
De entree bedraagt € 10 p.p. Houders BredaPas betalen € 5. 
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.  Het geïllustreer-
de programmaboekje met alle programma’s, toelichting en 
een monografie over César Franck kost € 2. Meer informa-
tie op de website van de stichting: www.orgelfestivalbreda.nl 

KASTEELWANDELING O.L.V.  VVV-GIDS

In de serie ‘laatste zaterdag van de maand 
wandelingen’ organiseert de VVV Breda 
op zaterdag 29 augustus een Kasteel-
wandeling. Een VVV-gids neemt u mee 
voor een uitgebreide rondleiding over het 
terrein van het Kasteel van Breda, vroe-
ger het woonpaleis van de eerste Bredase 
Nassaus, sinds 1828 de thuisbasis van de 
Koninklijke Militaire Academie. U bezoekt 
o.a. de onderaardse gang op het terrein, 

het informatiecentrum in de Duiventoren van het Spanjaards-
gat en het Huis van Brecht, het oudste stenen huis van Breda.  
Omdat het kasteelterrein onder defensie valt, is het normaal 
gesproken niet voor publiek toegankelijk.  VVV Breda is de enige 
organisatie die hier rondleidingen mag verzorgen. Vergeet niet 
een geldig legitimatiebewijs mee te brengen! Door deel te ne-
men aan deze wandeling draagt u bij aan de instandhouding van 
het Kasteel van Breda, een uniek stukje cultureel erfgoed. 
De Kasteelwandeling vertrekt om 14.00 uur (een kwartier voor 
vertrek verzamelen i.v.m. registratie legitimatiebewijzen) vanaf 
de VVV aan de  Willemstraat.  Vooraf reserveren is aanbevolen: 
0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), info@vvvbreda.nl.  Prijs: 
€ 7,95 (volwassenen); € 6,95 (kinderen 4 t/m 13 jaar); GRATIS 
voor BredaPas- houders. Groepen kunnen deze,  maar ook 
andere wandelingen, het hele jaar op afspraak lopen. 
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Groepsuitje Breda 
en Gek op Breda), You Tube,  Twitter én in de App Store!

SURF LOUNGE: STEK IN DE RELAX-STAND! 

Zin in een relaxte zondag? Muziekje, hap-
je, drankje…. En dat op  een verrassend 
stukje Breda? Kom 30 augustus naar 
SURF LOUNGE op het STEK-bedrij-
venterrein, Haveneiland Belcrum Breda 
(Veilingkade). Tussen 10.00 en 18.00 uur 

kun je hier een kijkje nemen bij de ‘bewoners’ -vijftien creatieve 
ondernemers- of gewoon lekker neerploffen in of op de veelal 
zelfgemaakte banken en stoelen. Biertje van onze eigen brouwer 
erbij, lekker surfmuziekje en een zomers briesje…. Chill!
Ruwe charme
Ons thema  ‘Surf lounge’ komt natuurlijk niet uit de blauwe lucht 
vallen. Op deze zondag is op het Haveneiland ook het house- en 
technofestival Duikboot. Surf Lounge is een knipoog naar deze 
activiteit en naar het ons omringende water. Het Haveneiland 
is wat dat betreft een apart stukje van Breda. De ruwe charme 
inspireert en nodigt uit tot creativiteit en vernieuwing. Met als 
buren stadsstrand Belcrum Beach en skatehal van formaat Pier 
15 leeft het Haveneiland meer en meer. 
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Broedplaats
STEK als broedplaats voor creatieve ondernemers bestaat of-
ficieel sinds maart van dit jaar en is nog steeds groeiende. Met 
onder andere een oude Belgische lijnbus (de ideeënbus), een 
strohuis voor geluidsopnames en kleine optredens (in aanbouw) 
en een vijftiental creatieve bedrijfjes in originele, duurzame be-
huizingen is het STEK-terrein absoluut het bezoeken waard. 
STEK-ondernemers: FolksLikeUs (communicatiebureau), Tan-
tes (Tupperware-lampen), Taalwinkel (tekstbureau), Brouwerij 
Frontaal, Lokaal B (catering), Bihuske (bijenhuizen), Fiets van Bas, 
Weeshout (meubels), UNIT (bovenkleding en vinyl, Outback 
Holland (reisbureau), Irma van Rijswijk fotografie, Houtje touw-
tje strogebouwtje (podium) en Fablab (openbare werkplaats 
met o.a. 3D printers en lasersnijder).
Voor meer informatie: www.stekbreda.nl of fb/stekbreda

OUTDOOR BRABANT

Record aantal inschrijvingen  WK ponymennen
Maandag 6 juli jl. was de sluitingsdatum van de ‘entries in prin-
ciple’, de eerste aanmelding voor het FEI wereldkampioenschap 
ponymennen voor enkel-, twee- en vierspannen dat van 2 t/m 6 
september a.s. in Breda wordt gehouden. Een record aantal van 
98 deelnemers uit 15 landen heeft zich aangemeld. 
“Wij zijn ontzettend blij met deze enorme belangstelling”, zegt 
John de Vos, toernooidirecteur van Outdoor Brabant dat ver-
antwoordelijk is voor de organisatie van het WK ponymennen 
2015.  “Ter vergelijking:  in 2013 namen 67 menners deel aan het 
WK in Pau, 77 in 2001 en 89 in 2009 in Greven. Dat zegt iets 
over de sport natuurlijk maar ook over ons evenement.”
De volgende landen zullen een team afvaardigen, bestaande uit 
minimaal twee enkelspannen, twee tweespannen en één vier-
span:  België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittan-
nië, Hongarije, Italië, Nederland,   Oostenrijk,  Zweden en Zwit-
serland.  Daarnaast komen er individuele deelnemers aan de 
start uit Estland, Finland, Polen en  Amerika.
Op 6 augustus is de nominatieve inschrijving gesloten en wordt 
bekend wie er aan het WK ponymennen deelnemen. Naar alle 
verwachting zullen in ieder geval de regerend wereldkampi-
oenen op deze lijst prijken: Bram Chardon (NED-ponyvier-
span), Ewoud Boom (NED-ponytweespan) en Martin Hölle 
(HUN-pony-enkelspan).
Naast het WK wordt tijdens Outdoor Brabant ook een landen-
wedstrijd -CAIO- voor vierspannen paarden gehouden. Zeven 
landen, waaronder favoriet Nederland, zullen acte de presen-
ce geven. Zij zullen deze editie vooral gebruiken als verkenning 
voor het WK Vierspannen paarden dat volgend jaar in Breda 
plaatsvindt.
Outdoor Brabant presenteert 2e editie  Vrouw&Zo
Na het succes in 2014 zal tijdens Outdoor Brabant op 3 septem-
ber a.s. voor de tweede keer ‘Vrouw&Zo’ plaatsvinden. Met Out-
door Brabant-ambassadeur Mariëlle Bastiaansen als gastvrouw 
worden vrouwen tussen 10.30 uur en 14.30 uur getrakteerd  
op  verrassende workshops en presentaties, een modeshow, en-
tertainment, een loterij met spectaculaire prijzen en ruime ge-

legenheid om lekker te shoppen en te lunchen. Een deel van de 
opbrengst van ‘Vrouw&Zo’ gaat ook dit jaar naar Pink Ribbon.  
Deelname aan  Vrouw & Zo  kost €15,00 per persoon. Daar-
voor krijgen de deelnemers een ontvangst met koffie/thee, een 
zoete verrassing, een broodje en een consumptie, deelname aan 
2 workshops, een goed gevulde goodiebag en maken ze kans op 
mooie prijzen. Kaarten zijn te bestellen via www.outdoorbra-
bant.nl.
Deelnemende vrouwen kunnen kiezen uit ca. 15 workshops o.a. 
over kleuren, yoga, Happy Healthy Life, paardrijden, interieurad-
vies en een whiskyproeverij.
Online kaartverkoop  WK ponymennen:  In het week-
end alleen toegang tot evenement met kaart 
Via www.outdoorbrabant.nl kunnen online kaartjes worden 
besteld voor zaterdag 5 en zondag 6 september van het FEI 
Wereldkampioenschap ponymennen op Landgoed de Prin-
senhoeve in Breda. In nauwe samenwerking met CM Pay-
ments is een online kaartverkoop-systeem ontwikkeld. Het 
bestuur van Outdoor Brabant wil een deel van de recette 
terug investeren in de directe omgeving en de maatschappij. 
Kaarten kosten € 5,- in de voorverkoop en € 7,50 aan de kassa. 
Kinderen tot en met 12 jaar behouden gratis toegang. De ove-
rige dagen is het evenement gratis toegankelijk. 
Over Outdoor Brabant
Outdoor Brabant is van 2 t/m 6 september 2015  het groot-
ste hippische outdoor evenement van Nederland en staat dit 
jaar in het teken van de wereldkampioenschappen ponymen-
nen. Op landgoed de Prinsenhoeve in Breda staan er maar liefst 
vier hippische disciplines op het programma: mennen, eventing, 
springen en dressuur met nationale en internationale rubrieken. 
In 2016 vinden de wereldkampioenschappen vierspannen plaats 
tijdens Outdoor Brabant.
Outdoor Brabant is al vele jaren een graag en druk bezocht 
evenement, ook vanwege de gezellige Outdoor Fair en de be-
langrijke netwerkmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Het 
evenement geeft sporters alle gelegenheid uit te blinken in hun 
discipline. Bezoekers hebben ruime gelegenheid om te genie-
ten van de hippische sport en het aanbod van de Outdoor Fair. 
Sponsoren hebben Outdoor Brabant inmiddels ontdekt als hét 
netwerkmoment na de zomervakantie om de juiste contacten 
te leggen en te onderhouden.

ZINGEN BIJ DE BREDASE OPERA?

Houd je van zingen, houd je van opera? Dan is zingen bij  “De 
Bredase Opera” wellicht iets voor jou. De Bredase Opera start 
na de zomervakantie weer met haar repetities op dinsdagavond 
van 20.15 uur tot 22.30 uur in de Wegwijzer in Breda, Steen-
dorpstraat 2. De repetities worden gehouden onder de bezie-
lende leiding van dirigent Alex  Wiersma. Na de vakantie ben je 
welkom op de open repetities op dinsdagavond 8 en 15 sep-
tember.  Wil je een keer komen kijken of meezingen, dan kun je 
contact opnemen met Ineke Aerts:  076-560054 of Marije Ver-
kuijl:  06-51516806.  Natuurlijk kun je al vast een kijkje nemen 
op de website van de Bredase Opera:  www.bredaseopera.nl  of 
op de facebook pagina van De Bredase Opera: www.facebook.
com/bredaseopera.

VVV BREDA BREIDT SERVICE UIT MET 
OPLAADPUNT OV-CHIPKAART

De  VVV Breda aan de Willemstraat heeft haar service uitge-
breid en is nu ook oplaad- en ophaalpunt voor de OV-chipkaart 
geworden.  Bovendien verkoopt de  VVV vanaf nu ook anonieme 
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OV-chipkaarten. 
Het is bij de VVV niet alleen mogelijk om saldo op de kaart 
te laden. Reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart kunnen 
bij de automaat ook diverse NS- en Brabantse ‘reisproducten’ 
kopen. Bovendien kunnen zij bestellingen die gedaan zijn via de 
webshop van de OV-chipkaart bij de  VVV-automaat ophalen. 
De  VVV is blij dat het OV oplaad- en ophaalpunt is geworden. 
“Het is een service die helemaal bij de  VVV past”, zegt directeur 
Marlice Dreessen. “Bovendien is er door de bouwwerkzaamhe-
den aan het station momenteel aan de centrumkant geen ander 
oplaadpunt dichtbij het station.”   
De  VVV aan de  Willemstraat is geopend op maandag van 13.00-
17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00-14.30 uur. 
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Gek op Breda en 
Groepsuitje Breda), YouTube, Twitter én in de App Store!

GRAPHIC  DESIGN  FESTIVAL BREDA  2015
Van de beste graphic novels tot de mooiste typografie  ‘van 
de straat’!

 

De eerste namen zijn bekend en de kaartverkoop is van start. 
Het programma was nog nooit zó uitgebreid! We vertellen je 
graag meer over de tours, talks, workshops, exposities en ont-
werpers van het Graphic Design Festival Breda 2015 (25 sept 
- 25 okt) met als thema ‘Introducing Current Characters’. Het 
festival is grotendeels gratis toegankelijk en inspireert iedereen 
met oog voor beeld!  
Dagelijks zie je beeldschermen, kranten, verpakkingen, posters 
en talloze andere media: allemaal het werk van grafisch ontwer-
pers. Ze bepalen deels hoe we de wereld zien, maar wie zijn 
deze ontwerpers, wat doen ze en waarom? Het Graphic Design 
Festival Breda laat het je zien. Met o.a. posterexposities, spec-
taculaire muurschilderingen, de beste graphic novels, een Type 
Tour, een expositie over datavisualisatie, diverse workshops én 
talks van toonaangevende ontwerpers. We lichten graag wat 
events toe: 
BlindWalls.gallery - Muur voor muur krijgt Breda nieuw 
aanzien.

Vroeger gaven de oude stadsmuren Breda aanzien, maar deze 
zijn grotendeels verdwenen. Het huidige aanzien van de stad is 
soms grauw en grijs. De BlindWalls Gallery biedt een crea-
tieve oplossing. Het werk van (internationale) street artists, ty-
pografen en illustratoren geeft de stad muur voor muur een 
nieuw aanzien.
Everyda(y)ta - Alles is data en data is alles!
De expositie Everyda(y)ta laat zien hoe de verbeelding van alle-
daagse data leidt tot nieuwe inzichten. Data is is tegenwoordig 
overal en kan op veel manieren inzichtelijk gemaakt worden. Dit 
is niet langer een wetenschappelijk probleem, maar een graf-
ische uitdaging! Van statistische gegevens tot user generated 
content, gastcurator Thomas Clever (CLEVERºFRANKE) selec-
teerde een internationaal en actueel overzicht van innovatieve 
datavisualisaties.
Public Library - Lezen wanneer het jou uitkomt!
In mini-biebs verspreid door de stad vind je de mooiste graphic 
novels. Steeds vaker laten ontwerpers via dit medium (persoon-
lijke) verhalen tot de verbeelding spreken. Zo combineren ze 
literatuur en beeld op eigenzinnige wijze.
Type Tour - Een typografische fietstocht

Wekelijks kun je met letterontwerper David Quay mee op ont-
dekkingstocht door Breda. Gevelstenen, winkelramen, huisnum-
mers, graffiti: niks ontgaat aan zijn aandacht en over elke letter 
weet hij iets te vertellen.
Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.
gdfb.nl.

MEDITEREN KUN JE LEREN

Voel je de onrust en haast van elke 
dag? Op zoek naar ruimte en inzicht 
om hierin je weg te vinden? Maak dan 
kennis met Vipassana Meditatie Breda. 

Op 6 september is er een gratis Open les  Vipassana- of in-
zichtmeditatie, waarin je kennis maakt met deze meditatievorm. 
In anderhalf uur zal Aukje Rood, onze meditatiebegeleider, wat 
vertellen over en laten ervaren van wat deze boeddhistische 
meditatievorm  inhoudt.
Als je interesse gewekt is, kun je je aan het einde van de les 
inschrijven voor de Introductie van vijf bijeenkomsten, die op 
27 september start. 
De Open les wordt gegeven op zondag 6 september van 
10.00 – 11.30 uur. Locatie Zero-Point, Ceresstraat 29, 4811 
CA Breda, bel Stilteruimte, 2e etage.
Voor meer informatie: www.vipassanameditatiebreda.nl. 
Aanmelding is mogelijk via info@vipassanabreda.nl.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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THEMABIJEENKOMST PROSTAATKANKER 
EN  YOGALESSEN 

Wat gebeurt er in mijn li-
chaam en wat zijn de vooruit-
zichten? 
Maandag 7 september 2015 or-
ganiseert Stichting de Honingraad 
een themabijeenkomst over pros-

taatkanker. Een vertegenwoordiger van de Prostaat Kanker 
Stichting zal deze themabijeenkomst begeleiden. Doel van de 
avond is geïnformeerd te worden over wat de Prostaat Kanker 
Stichting voor u kan betekenen, alsmede het creëren van de 
mogelijkheid tot lotgenotencontact. De themabijeenkomst vindt 
plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur en inloop vanaf 19.00 uur.
Yogalessen voor gasten van de Honingraad 
In september 2015 start Stichting de Honingraad met yogales-
sen voor mensen die met kanker te maken hebben. Paulinka 
Schrooten van Plexus uit Breda zal deze yogalessen begeleiden. 
De lessen gaan wekelijks gegeven worden op dinsdagmiddag van 
14.00 uur tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 5,50 per les. 
Bij voldoende belangstelling starten we dinsdag 8 september 
aanstaande.  Aanmelding voor deze lessen dient plaats te vinden 
voor donderdag 3 september 2015. Uiteraard is het ook moge-
lijk om eerst een proefles mee te doen, om te ervaren of u yoga 
als plezierig ervaart tijdens en als aanvulling op uw medische 
behandeltraject.
Heeft u interesse in het bijwonen van de themabijeenkomst en/
of de yogalessen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via 
ons mailadres welkom@honingraad.nl of via ons telefoonnum-
mer 076-5655291.

WEST-BRABANT DIENT PLAN IN 
OM  VACATURES  TE  VERVULLEN IN 
ONDERHOUDSSECTOR EN LOGISTIEK

West-Brabant dient als één van de eerste regio’s een sector-
plan in bij het Ministerie van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid 
(SZW). In het sectorplan staan maatregelen en acties die de 
overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) 
werk in hetzelfde of een ander beroep. Initiatiefnemers van 
het sectorplan zijn de gemeente Bergen op Zoom en de Regio 
West-Brabant.
Werk voor 320 personen in  West-Brabant
Uniek in  West-Brabant is dat de regio anticipeert op een con-
crete vraag vanuit het bedrijfsleven. Werkgevers bij Aviolanda 
verwachten in de komende jaren een groot tekort van perso-
neel op alle niveaus in de luchtvaartonderhoud. Met het secor-
plan heeft  West-Brabant de ambitie om 270 personen bij Avio-
landa (o.a. bij Fokker Services) te plaatsen en 50 personen in de 
logistiek bij andere bedrijven in de regio. 
Hoe werkt het sectorplan?
Gemeenten en UWV zorgen voor de kandidaten en werkgevers 
nemen deze kandidaten aan.  Werkgevers krijgen de helft van de 
opleidingskosten van het nieuwe personeel vergoed. De helft 
van de totale begroting wordt gefinancierd door het Ministe-
rie SZW en de andere helft door werkgevers en gemeenten in 
West-Brabant.
Heel de regio profiteert
De regio zet het sectorplan in voor alle werkgevers en toekom-
stige werknemers in  West-Brabant in de sectoren maintenance 
(onderhoud) en logistiek. Daarnaast wordt een grootschalige 
marketingcampagne in de regio opgezet om mensen te interes-
seren voor werk in de techniek (specifiek luchtvaart).  
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Samenwerkende partijen 
West-Brabant werkt al jaren intensief samen op arbeidsmarkt-
gebied. In het sectorplan werken de volgende partijen samen: 
NV REWIN (hoofdaanvrager), De Brabants Zeeuwse Werkge-
versvereniging (BZW, werkgeversvereniging), Werk en Vakman-
schap, De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, werkne-
mersvereniging) en de Regio West-Brabant (RWB). Naast deze 
partijen zijn het regionale bedrijfsleven, gemeenten, het UWV, 
het ROC West-Brabant en de provincie Noord-Brabant betrok-
ken bij het opstellen van het sectorplan.

EXPOSITIE BARTELJEE BIJ 
BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT

Vanaf 1 juli is in Biesboschcentrum Dordrecht de expositie van 
Barteljee te bezichtigen. De expositie bestaat uit werken die 

door diverse schilders zijn ge-
maakt.  Allen in het thema van 
de Hollandse Biesbosch.  De 
schildertechnieken die daarbij 
gebruikt zijn, zijn uiteenlopend van gedetailleerd tot een meer 
ruige stijl.
Gedurende de periode van januari tot met april 2015 hebben 
de schilders van Barteljee zich bezig gehouden met het thema 
van de Hollandse Biesbosch. Er zijn schilderijen tot stand geko-
men waarop landschappen, flora en fauna te zien zijn. Ook de 
vaste bewoner van het nationaal park, de bever, is vastgelegd op 
doek.  De meeste schilderijen zijn voor toegankelijke prijzen te 
verkrijgen. 
De expositie is tot 1 oktober 2015 te bezichtigen bij 
Biesboschcentrum Dordrecht aan de Baanhoekweg 53. 
Geopend van dinsdag t/m zondag. In juli en augustus ook op 
maandag. Kijk voor openingstijden op www.biesboschcentrum-
dordrecht.nl. De toegang is gratis. 
Meer informatie over Barteljee, kijk op www.barteljee.nl. 

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
donderdag of vrijdag.

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

of kwaliteit.roosendaal@axender.nl
of bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00
Tandarts   (0162) 42 40 24
Pastorale zorg  (06) 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2
   Ma. - Vr.  8.30 - 10.00 uur
Bloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a
   Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uur
Apotheek Terheijden (076) 593 43 00
Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van 
   Ma. - Vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 1173216
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden
   Ma. - Vr.  09.00-12.00 uur
Thuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52
   www.surpluszorg.nl 
Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500
   www.vitaal.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt     
Geriafit   (0162) 680234
Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nl
Maatschappelijk werk en (076) 593 12 22
Sociaal Raadslieden Werk Pastoriegebouw Dorpsplein 1.
   MW Di. en Vr.  9.00 - 10.00 uur
   SRW Do. 9.30 - 12.00 uur 
SWO    www.swodrimmelen.nl   0162 451894 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Midden- en West-  (0900) 88 44
Brabant Team  www.politiemwb.nl 
Wijkagent  Arjan van Tricht 
Terheijden Wagenberg (0900) 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden Groen: elke woensdag/Grijs: 09-09-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 11-09-2015
Ophalen oud papier  12-09-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 16-09-2015     
     Wagenberg: 18-09-2015

Bibliotheek Terheijden:   Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur
    Vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Volksbelang:  (0162) 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/Rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 02-09-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 02-09-15 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Weegbree 1 - 4844 HC Terheijden 
   Tel. (076) 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.roosendaal@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:  Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske 
   Wagenberg: Troefmarkt-Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg


