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NIEUWE  WEBSITE

UITGAAN

HET IS ZOVER!!!

Heeft u het al gezien? Onze 
nieuwe collega Max heeft hard 
gewerkt en onze website he-
lemaal vernieuwd. Sinds 1 sep-
tember is www.rondomdeto-

ren.nl  weer in de lucht.  
We zijn er erg blij mee en hopen natuurlijk dat u hem vaak gaat 
bezoeken. U kunt er heel veel informatie vinden over alles wat 
met Rondom de  Toren te maken heeft.  Veel plezier!

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE SPINO-
LASCHANS
Landkunst op de Zuiderwaterlinie.

Verscholen tussen de bomen 
ligt bij Breda de Spinolaschans, 
een militair verdedigingswerk, 
onderdeel van de Zuiderwater-
linie. Wie kent de verhalen en 
de geschiedenis van de schans 
en de linie nog? Zeven jonge 
kunstenaars maakten werk, ge-
inspireerd op deze historische 
plek. De buitenexpositie is van 
29 augustus tot en met 18 
oktober 2015 te zien op de 
Spinolaschans.
De expositie is op vrijdag 28 
augustus geopend door Henri 

Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de pro-
vincie Noord-Brabant. Henri noemde de Zuiderwaterlinie een 
parelketting met verstopte parels die het verdienen om opge-
poetst te worden. De Spinolaschans is zo’n mooie parel van de 
Brabantse culturele identiteit. Deze landkunstexpositie brengt 
alles bij elkaar:  kunst, landschap, erfgoed en community. Hij 
vroeg de bezoekers om hardop af te tellen voor de lancering 
van de expositieroute op de Spinolaschans in de app brabant-
vertelt, die hij als eerste op zijn smartphone opende.
Ontdek het werk van zeven jonge kunstenaars

De route loopt over de buitenwal van de Spinolaschans en 
duurt ongeveer 25 minuten. Onderweg kom je langs werk van 
Tom l’Istelle, Maurits Ippel, Marleen Hartjes, Janneke Kornet, In-
grid Simons, Iris Hofland en Margriet Craens. Je kunt de route 
downloaden via de app ‘brabant vertelt’ (www.brabantvertelt.
nl). De app wijst de weg en bevat een gesproken toelichting van 
de kunstenaar bij zijn werk.

Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september, tijdens Open Monumentendag, 
voert dansgroep LaMelis doorlopend van 13.00 – 17.00 uur 
een dansvoorstelling uit op de Spinolaschans.  Vrijwilligers van 
Heemkundekring De Vlasselt vertellen deze middag meer over 
de geschiedenis van de schans en de bijzondere natuur. Ont-
dekken van de expositie op de Spinolaschans kan nog tot 18 
oktober. De Spinolaschans is overdag vrij toegankelijk en onder-
deel van verschillende fiets- en wandelroutes. De schans ligt wat 
verscholen bij  fietsknooppunt 77 nabij de Hartelweg-Ter-
heijdenseweg/Nieuwe Bredaase baan Breda.

Landkunst
Bkkc organiseert jaarlijks een expositie met Staatsbosbeheer 
in het kader van Landkunst. Erfgoed Brabant sloot deze keer 
aan met het programma  “Verhalen van Vriend de  Vijand”. 
Meer informatie over deze en andere exposities in het kader 
van Landkunst vind je op www.landkunst.nl.  Landkunst op de 
Spinolaschans is een samenwerkingsproject van bkkc (Brabants 
kenniscentrum kunst en cultuur), Staatsbosbeheer, Erfgoed Bra-
bant, Biesbosch Streeknetwerk en provincie Noord-Brabant. 
Het project draagt bij aan de beleving en bekendheid van de 
Zuiderwaterlinie als cultureel  historisch erfgoed.

MET DE KERMIS DANSEN OP 
CLIFF&SHADOW BAND

Tijden herleven zondag a.s. met de Traaise kermis in de Cour. 
Het was vorig jaar al een gezellige drukte bij het optreden van 
deze Cliff & Shadowband en er werd volop gedanst en genoten 
van de muziek uit de jaren 60. Deze keer verwachten we een 
nog grotere opkomst,  mede omdat er ook nog een optreden 
is van de Hollandse Everley Brothers, welke combinatie met de 
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The Dutch Everley Brothers                   Cliff & Shadowband meer 
dan 800 betaalde bezoekers 
trok in het weekend van 16 
augustus in Gilze. 
Dit alles neemt je mee naar 
de tijd van volle danszalen 
en prachtige songs uit die 
mooie jaren. Rock and Roll, 
prachtige gitaarmuziek van 
de Shadows, de nummers 
van Cliff en Everley Brothers, 
zoals Bye Bye Love, Crying 
in The Rain. Anders dan de 
optredens van afgelopen 
weken is dit optreden gratis 
toegankelijk voor de liefheb-
bers van dit populaire genre. 
Zondag is de Cour om 13.00 
uur open voor de gasten 

en vanaf 14.00 tot 18.00 uur speelt voor u de beste Cliff & 
Shadow tributeband uit Nederland alle nummers die je graag 
weer eens zou willen horen. 

                         Cliff and Shadowband Just4FUN

Een spetterend optreden van de Everley Brothers samen met 
de Cliff & Shadowband JUST4FUN.
Zondag 13 september aanvang 14.00 uur, toegang gratis, 
zaal open vanaf 13.00 uur.
           
ONDER DE SCHUTSBOOM

Beste dorpsgenoten,   
De schans, de Mark, de kerk en de molen zijn unieke 
plaatsen in ons dorp en zij zijn regionaal zeer bekend. 
Niet voor niets worden zij in het “Traais” volkslied be-
zongen. Eigenlijk behoort daar het kloveniersgilde ook 
bij. Het is eeuwen geleden opgericht en tot op heden 
functioneert het in onze plaatselijke gemeenschap als 
een bloeiende broederschap. Uiteraard, net als elke 
vereniging, kent ons gilde zijn ups en downs,  maar zoals 
het er nu naar uitziet is er voldoende belangstelling om 
ons gilde te laten voortbestaan, onze tradities door te 
geven aan ons nageslacht. 
Nu ter zake.  Wij kunnen u melden dat wij op dinsdag 15 sep-
tember a.s. (volgende week dus) een fijne feestdag,  het hoog-
tepunt van het gildejaar hebben. Op die dag,  de derde kermis-
dag, schieten wij weer om een nieuwe koning en om een nieuwe 
koningin. Deze traditionele verschieting gebeurt op onze eigen 
accommodatie aan de Hoge Vaartkant. U, als dorpsgenoot of 
als supporter, bent daarbij van harte welkom en u hoeft geen 
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entreegeld te betalen. Voor ons, leden van het kloveniersgilde, 
begint deze dag al vroeg in de ochtend, maar als u om 11.00 uur 
aanwezig bent, hoeft u geen enkel punt te missen.  Begonnen 
wordt met het schieten van de ereschoten door de eredekens, 
burgemeester G. de Kok en notaris C. Geerse. Hierna begint de 
strijd voor de gildebroeders en voor de gildezusters.  Wij hopen 
dat het een fijne, sportieve strijd wordt en dat de “besten” mo-
gen winnen.  Tot ziens, tot de 15de september. 
Met vriendelijke gildegroeten, de deken-schrijver.

OPEN DAG OMROEP DRIMMELEN

Op 19 september is het weer de Open 
Dag van Omroep Drimmelen. Dit wordt 
het derde jaar dat we de deuren van de 
studio’s open zetten.  De opzet van de dag 
zal anders zijn als voorgaande jaren. 

Er zal een kleine markt gehouden worden op het Oranjeplein. 
Verder zullen er regionale artiesten aanwezig zijn om live bij een 
uitzending van onze radio een optreden te verzorgen. 
Wat is er te doen tijdens de Open Dag van Omroep 
Drimmelen?
Er is natuurlijk de mogelijkheid om de tv-studio te bekijken. 
Je kunt dan plaats  nemen op de plaats van een van de presenta-
toren om zelf een keer te ervaren hoe het is om te presenteren. 
En misschien zie je jezelf wel terug op de zender van Om-
roep Drimmelen.  Ook kan je onze radiostudio een keer 
van dichtbij bekijken en kan je een plaatje aankondigen 
of meedoen met het taartspel. Je zult in ieder geval ver-
baasd zijn hoeveel er bij komt kijken om een uitzen-
ding te maken en wat er nodig is om deze uit te zenden. 
Maar dit is niet alles, ook op het plein voor de studio zal er van 
alles te doen zijn.  Het belooft een zeer leuke dag  te worden.  
Op het plein zullen zo’n 10 kraampjes staan met onder andere de 
Cliniclowns  met een standje,  ze zullen leuke knuffels verkopen 
en Heemkundekring  Willem Snickerieme zal in een marktkraam-
pje spullen aanbieden. Creatief met Jess is aanwezig met haar 
3d-kaarten en kunstenares Miranda Brouwers uit Lage Zwaluwe 
schildert een impressie van de dag. Er is natuurlijk ook aan de 
kinderen gedacht: er zijn een schminkster, een tombola en een 
springkussen. Daarnaast  verwachten we Imkerij De Biesbosch 
die kaarsen  gaat maken  van was met kinderen die dat leuk vinden. 
Als muzikale omlijsting verzorgen Cabaretgroep “De Gulle 
Lach” uit  Terheijden en De Harmonie uit  Terheijden een optre-
den. Live zullen aanwezig zijn o.a. ZUS en Marco Kanters. 
Dus schrijf in je agenda: Open dag van Omroep Drimme-
len op zaterdag 19 september van 11.00 tot 15.00 uur. 
En kom gezellig even een kijkje nemen op het Oranjeplein in 
Terheijden.  Tot dan!

KORENJACHT

Op zaterdag 19 september zullen dertien koren uit de ge-
meente Drimmelen meedoen aan een groot zangspektakel on-
der de naam KorenJacht. Het evenement begint om 11.00 uur 
op een drietal locaties in Terheijden rondom het Dorpsplein: 
het  Witte Kerkje, de rooms-katholieke kerk en verzor-
gingscentrum  Antonius  Abt.
Doorlopend zullen daar de koren 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 gezelligheid staat voorop met daarnaast een 
klein wedstrijdelement. 
Een aantal zanggroepen zal buiten mededinging hun liederen ten 
gehore brengen in de muziekkiosk op het plein. De toegang 

is gratis!
Deelnemende koren: Mades Meezingkoor, Made op z’n 
Hollands, Blasiuskoor Made, Fortekoor Drimmelen, Close 
Harmony Groep Amazing, Dubbelkwartet  Terheijden, Cantorij 
Lage Zwaluwe, Anthony Singers Terheijden, Kwartet “In Time”, 
RK Herenkoor Antonius Abt,  Tienerkoor Amee-zing,  Tempeliers 
Made en  Traais Smartlappenkoor.
Op het Dorpsplein zal een stand aanwezig zijn van het organise-
rende  Witte Kerkje met informatie over alle activiteiten in het 
kerkje in het komende winterseizoen. 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.witte-
kerkjeterheijden.nl.
Programma KorenJacht zaterdag 19 september 2015 
Witte Kerkje 
11.00 uur Dubbelkwartet  Terheijden 
11.30 uur Cantorij Lage Zwaluwe 
12.00 uur Anthony Singers  Terheijden 
12.30 uur Kwartet ‘In Time’ 
13.00 uur R.K. Herenkoor St.  Ant.  Abt 
14.10 uur Traais Smartlappenkoor 
14.40 uur Blasiuskoor Made 
15.10 uur Close Harmony Groep Amazing 
15.40 uur Tienerkoor Amee-Zing 
16.10 uur Tempeliers Made 
R.K. Kerk St.  Antonius  Abt 
11.10 uur Mades Meezingkoor 
11.40 uur Made op z’n Hollands 
12.10 uur Blasiuskoor Made 
12.40 uur Fortekoor Drimmelen 
13.10 uur Close Harmony Groep Amazing 
14.10 uur Cantorij Lage Zwaluwe 
14.40 uur Anthony Singers  Terheijden 
15.10 uur Made op z’n Hollands 
15.40 uur Mades Meezingkoor 
16.10 uur Kwartet ‘In Time’ 
Binnenplaats Verzorgingshuis 
11.20 uur Tienerkoor Amee-Zing 
11.50 uur Tempeliers Made 
12.20 uur Traais Smartlappenkoor 
15.10 uur Fortekoor Drimmelen 
15.40 uur Dubbelkwartet  Terheijden 
16.10 uur R.K. Herenkoor St.  Ant.  Abt 
Dorpsplein 
13.25 uur Cantorij Lage Zwaluwe 
13.45 uur Tempeliers Made 
16.40 uur Traais Smartlappenkoor 
Samen zingen:  Weet je nog wel, die avond in de regen 
± 17.15 uur Prijsuitreiking: 1e prijs jury en publieksprijs.

KOMT U EEN BROODJE BRANDWEER 
ETEN?
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid

De brandweer in Brabant en Zeeland or-
ganiseert in de maand oktober een gra-
tis lunch. De lunch staat in het teken van 

brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Behoort u tot 
deze doelgroep of zorgt u voor een zelfstandig  wonende ou-
dere:  Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertus-
sen vertellen brandweermannen en  -vrouwen over hun vak en 
krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. 
U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven 
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voor de lunch op een ka-
zerne bij u in de buurt.
Voorkomen van brand
Het voorkomen van brand 
is één van de belangrijkste 
pijlers van de brandweer. 
De brandweer gaat hier-
voor steeds meer de wijk 
in. Tijdens de lunch kunt 
u dan ook, samen met 
uw wijkgenoten, meer 
te weten komen over de 
brandweer in uw wijk 
en al uw vragen stellen 
over het voorkomen van 
brand. Want weet ú wat 
de meest voorkomende 
brandoorzaken zijn? Weet 

u wat u moet doen als er toch brand is? Heeft u een rookmelder 
in uw woning en weet u waar u deze het beste op kunt hangen? 
Waarom kan een blusdeken handig zijn?  Weet u hoe u veilig uw 
woning uitkomt?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen recht-
streeks aan de brandweer te stellen.  Tijdens de lunch geeft de 
brandweer tips over rookmelders,  het maken van een vlucht-
plan, oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. 
De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn: vlam 
in de pan, roken, kaarsen en het op de standby-knop laten staan 
of verkeerd gebruik van elektrische apparaten.
Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewon-
den tot gevolg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing ver-
der toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is 
de verwachting dat het aantal slachtoffers bij brand de komende 
jaren stijgt. Daarom is er dit jaar tijdens de Nationale Brand-
preventieweken in de maand oktober extra aandacht voor de 
zelfstandig wonende senioren. De brandweer nodigt senioren in 
Brabant en Zeeland uit om tijdens een lunch met een goed ge-
sprek -‘Broodje Brandweer’- brandveiligheid onder de aandacht 
te brengen.

Broodje brandweer

Een lunch met een 

goed gesprek over 

brandveiligheid

Bent u 65 jaar of ouder en woont 

u zelfstandig? En wilt u meer weten 

over het voorkomen van brand in 

huis? Kom dan een broodje bij de 

brandweer eten. 

Kijk voor meer informatie op:

www.broodjebrandweer.nl. 

U kunt een datum reserveren voor 

een brandweerkazerne bij u in de 

buurt.
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PUUR  WIT PRESENTEERT:  DOUG 
MACLEOD

In de Puur  Wit concertenreeks zal Doug MacLeod op don-
derdag 24 september 2015 optreden in het  Witte Kerkje in 
Terheijden.  Doug MacLeod is een muzikale verhalenverteller, 
die al bijna dertig jaar staat voor ijzersterke, akoestische blues-
muziek. 
Doug MacLeod is een singer-songwriter en een op-en-top 
entertainer, maar dan wel in de blues traditie. Bij zijn live op-
tredens kluistert hij het publiek niet alleen aan de stoel met zijn 
weergaloze blues, maar ook met zijn prachtige verhalen. Hij is 
een reizende artiest die schrijft en originele liedjes zingt die zijn 
gebaseerd op zijn eigen leven en ervaringen. Hij  weet het pu-
bliek een fantastische avond te bezorgen.  Aan alles is te merken 
dat Doug MacLeod met de groten der aarde uit de blues scène 
heeft gespeeld.  Als bluesgitaristen als Albert King, Eva Cassidy, 
Joe Louis Walker en Albert Collins zijn werken hebben geadop-
teerd,  dan zit het wel goed met de kwaliteit! 
Deze charmante zestiger heeft meer dan twintig albums op zijn 
naam staan en is winnaar van de 2014 Blues Music Awards voor 
akoestische artiest van het jaar en het beste akoestische Album 
Of The Year (“There’s a time”). Hij is een singer-songwriter in 
de  Amerikaanse traditie. Los echter van alle prijzen is Doug een 
sympathieke artiest die met zijn kist vol verhalen, een betove-
rende stem en begaafd gitaarspel het publiek een gedenkwaar-
dige avond bezorgt.

Kaartverkoop
Kaarten  voor het optreden van Doug MacLeod kosten € 13,- 
en zijn verkrijgbaar via Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden 
en Roots Mail Music, Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook 
mogelijk om kaartjes te reserveren via het e-mailadres puur-
wit@gmail.com. Geef de naam van de artiest aan en het aantal 
kaarten.  Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail en liggen de 
kaartjes klaar bij de ingang van het  Witte Kerkje voorafgaand 
aan het concert. De deuren gaan open om 20.00 uur en het 
concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit. Twitter: @puurwit

SPRAAKVERMAAK GAAT NEGENDE 
SEIZOEN IN

Na enkele maanden zomerreces is de voorberei-
ding van het nieuwe Spraakvermaakseizoen weer 
in volle gang. De redactie van Rondom de Toren 
heeft er een goede gewoonte van gemaakt om 

vóór de start aan het Spraakvermaakteam te vragen hoe het er 
voor staat. 
Nog even de namen op een rij, de makers van Spraak-
vermaak. 
Frans Adriaanse, Dik en Maria van Beest, Theo den Exter, Petra 
Kimmel,  Ankie Kop,  Ad van Oosterhout en  Angelina Schets zijn 
de bekende en vertrouwde gezichten.  Tim Simons en  Arjen van 
Drunen, twee jeugdige Madenaren, komen in het nieuwe seizoen 
het team versterken.  We gaan dus verjongen.
Blijft de opzet hetzelfde?
Zeker en we proberen opnieuw vaart en afwisseling in het pro-
gramma te brengen, d.w.z. aansprekende gasten, columnisten en 
actuele kwesties wisselen elkaar in hoog tempo af. In elke editie 
spelen we een quiz, laat de fotogast zijn of haar favoriete foto’s 
zien en er is altijd muziek.  Vaste presentator is uiteraard Dik 
van Beest en per aflevering nodigen we een gastpresentator uit. 
MIX zorgt in elke aflevering met het Spraakvermaakslotlied 
voor de muzikale afsluiting. De rubriek Straatvermaak krijgt in 
het nieuwe seizoen een iets andere vorm. 
Hoe kijken jullie terug op de jubileumaflevering?

Met een zeer goed gevoel. Het 
is de feestelijke aflevering ge-
worden die we vooraf wensten. 
Volle zaal, spraakmakende gas-
ten, prima sfeer, boeiend pro-
gramma met een grote muzika-
le afwisseling. De aangebouwde 
feesttent van café Ons Thuis 

bleek trouwens ook een voltreffer. Huisfotograaf Tien Mureau 
maakte bijgaande foto’s tijdens de 
50e Spraakvermaak: Herman Ple-
ij, Marianne Thieme, Michel van de 
Korput, Willy en René van de Kerk-
hof. De foto’s staan ook in het Jubi-
leumboek.    
Dat is meteen de volgende 
vraag: het Jubileumboek, hoe 
staat het daarmee?
Goed nieuws: het boek is klaar.  
Drukkerij Emsi uit Made heeft er een prachtige, kleurrijke uitga-
ve van gemaakt en het boek geeft een mooi beeld van 50 afleve-

ringen Spraakvermaak. Dankzij het grote aantal sponsoren kost 
het Jubileumboek slechts € 5,-.  Seizoenkaarthouders hebben bij 
Spraakvermaak -zoals altijd- een streepje voor:  zij ontvangen 
het boek gratis bij de start op 11 okt.  of anders bij de volgende 
aflevering (1 exemplaar per gezin). 
Welke data kunnen we in de agenda noteren?
Behalve 11 okt. zijn dat 8 nov., 13 dec., 10 jan., 14 febr. en 13 
maart, steeds dus op de 2e zondag van de maand.  De Franse 
zaal van café Ons Thuis in  Terheijden blijft onze vertrouwde 
thuisbasis. 
Zijn er nog seizoenkaarten te koop?
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Bringing back the memories of the 60th! 

Op zondag 13 SEPTEMBER 2015 
DE COUR TERHEIJDEN 

            TOEGANG GRATIS 
AANVANG 14.00 UUR met o.a. de 
Nederlandse EVERLEY BROTHERS. 

www.just4fun-60band.nl 
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Dat is nog steeds mogelijk, al er zijn er wel veel verkocht. We 
hebben nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.  Voor € 15 
kun je met een seizoenkaart zes keer bij Spraakvermaak terecht 
voor een aangename zondagmiddag. Bestellen kan gewoon via 
de site www.spraakvermaak.nl.  Klik rechts op de hoofdpagina 
en de route naar de seizoenkaart wijst zich vanzelf. 
Kan ik nog eens terugkijken naar vorige edities?
Dat kan via onze website www.spraakvermaak.nl. Op de site 
staan foto’s, uitspraken van gasten en terugblikken op vorige 
afleveringen. Klik bijvoorbeeld eens op ‘Voorgaande edities’ en 
vervolgens ‘Uitspraken van gasten’. Al met al geeft de site een 
goed beeld van het zondagmiddagcafé.
Nog één keertje: wanneer start het 9e seizoen?
Zondag 11 oktober opent burgemeester Gert de Kok om 
15.00 uur seizoen 9 van zondagmiddagcafé  Spraakvermaak bij
Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden.

TRAAIS SIXTIES  THEATER 

Zaterdag 24 oktober is het 
eindelijk weer zover. Het eve-
nement uit de jaren 60 wat 
al weer voor de derde maal 
gehouden zal worden in  De 
Cour. Dit jaar zitten er werke-
lijk top acts bij uit die gouden 
jaren. De rode draad door 
deze show is van een geweldig Traais niveau wat we nog even als 
verrassing achter de hand houden.  In totaal treden 14 arties-
ten op (waarvan een groot deel uit  Terheijden) samen met het 
onovertroffen Sixties Theater. De voorverkoop is al begonnen, 
kaarten à € 7,- zijn te verkrijgen bij De Cour en Tinckerbell in 
Terheijden. De show vangt vanwege de grote belangstelling een 
½ uur eerder aan en begint dus om 19.30 uur.  
In de afterparty waar al enkele malen eerder de band  WellDunn 
speelde, is nu gekozen voor de beste Cliff & Shadow tribute 
band in Nederland  JUST & FUN.  Deze band speelde samen 
met de Sixtiesband op zondag 16 augustus in Gilze en meer 
dan 800 bezoekers waren getuige van een show uit de jaren 60 
waarover men nog lang zal napraten. Datzelfde verwachten wij 
ook met het Traais Sixties Theater, zaterdag 24 oktober in De 
Cour. De artiesten worden begin oktober via de media aan U 
voorgesteld.

POPKOOR SWITCH BRENGT  THE 
POWER OF SWITCH

De tijd gaat snel. Dit jaar is het alweer 5 jaar geleden dat Pop-
koor Switch is gestart. Popkoor Switch is inmiddels heel erg 
bekend in deze regio. De optredens zijn meestal in Terheijden, 
omdat zij daar hun thuishaven hebben. Het koor bestaat uit zo’n 
40 enthousiaste leden die graag goede kwaliteit wegzetten. Een 
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OPROEPEN

diversiteit van hedendaagse popnummers wordt afgewisseld 
met wat oudere nummers die iedereen ook zeker kent.
Op 2 september zijn de wekelijkse repetities weer begonnen. 
Die zullen allemaal in het teken staan van het 5-jarig bestaan. 
Want op zaterdagavond 7 november heeft Popkoor Switch een 
spetterende voorstelling voor u in petto:  ‘The Power of Switch’. 
Het belooft een gevarieerde avond te worden waarbij zangeres 
Nilse van der Sanden en dansgroep Fuse te gast zijn.  Tijdens de 
Nacht van Wagenberg was er al een samenwerking met Nilse 
die erg goed is bevallen en met dansgroep Fuse erbij zal het 
helemaal een mooi feestje worden!
Noteer daarom alvast in uw agenda: zaterdag 7 november 
om 20.00 uur, The Power of Switch in Cultureel Cen-
trum De Cour in Terheijden.  Binnenkort leest u meer over 
de kaartverkoop.

UNIEKE  SAMENWERKING RESTAURANT 
WOLFSLAAR, RESTAURANT FUNDI EN 
LANDGOED BERGVLIET 

Op 23 september a.s. organiseren Golfbaan Landgoed Berg-
vliet, Wolfslaar Restaurant (bekroond met een Michelinster) en 
Restaurant FUNDI/Hotel De Korenbeurs een uniek gastrono-
misch golffestijn waarbij deze drie gastheren hun gasten éénmalig 
trakteren op een smakelijk event. Het is voor de golfer dé kans 
om zich tijdens 18 holes te laten verrassen door voortreffelijke 
culinaire hoogstandjes. De organisatoren pakken op deze dag 
dan ook uit met een geheel verzorgd programma waarbij golfen, 
eten op topniveau en gezelligheid hand in hand gaan. Tijdens de 
wedstrijd worden de gasten getrakteerd op een   volledig 5-gan-
genmenu dat zij bereiden en uitserveren bij verschillende holes, 
hole 19 inbegrepen. Met onder meer live cooking on the spot. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
11.00 uur: ontvangst met koffie/thee en appelgebak
12.00 uur: start wedstrijd, shotgun over 18 holes, 4 gangen
19.00 uur: binnenkomst spelers, 5e gang & prijsuitreiking
20.00 uur: einde Haute Cuisine in de golfbaan 
Deelname aan dit volledige arrangement kost  € 95,- voor le-
den en € 125,- voor niet-leden. Ontvangst met koffie/thee en 
appelgebak, greenfee, 5-gangenmenu met bijpassende wijnen en 
overige consumpties tussen 11.00 en 20.00 uur zijn bij de prijs 
inbegrepen. 
Iedereen is welkom deel te nemen  aan deze unieke  gastrono-
mische  gelegenheid.  Aanmelden is mogelijk vóór 15 september 
a.s. via www.landgoedbergvliet.nl.

WIE DURFT?

Stichting Welzijn en Ondersteuning 
(SWO) is een welzijnsinstelling voor de 
gemeente Drimmelen. Het  VIP is een 
centrale plaats voor vrijwilligersvacatures 
en vrijwilligers. Hieronder leest u enke-
le vacatures. Er zijn er nog veel meer, in 
alle denkbare sectoren, van administratie 

tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.swodrimmelen.nl/
vip vind je een volledig overzicht. Heeft u interesse in één van 
deze vacatures, bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@
swodrimmelen.nl. 
Webbeheerder (3368)
Ben je bekend met CMS systemen en wil je deze kennis delen en 
gebruiken? De Wereldwinkel is op zoek naar een webmaster om 
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VAN  ALLES  WAT

de  Wereldwinkel  Webwizard te vertalen naar de wensen van 
de Wereldwinkel Made. Hierdoor krijgen klanten achtergrond-
informatie over de producten en nieuwsbrieven. De medewer-
kers willen graag meer bekend raken met social media en het 
digitaliseren van de winkel.
Train(st)er kleutergym (3338) 
Ben je sportief ingesteld en lijkt het je wat om kinderen van 
de basisschoolleeftijd gymles te geven? Bij de gymvereniging in 
Terheijden zijn ze op zoek naar mensen die dit willen gaan doen 
en hiervoor (bij)scholing (gratis) via de KNGU willen volgen. Je 
krijgt een eigen groepje en ondersteuning van collega-trainers 
plus een kleine vergoeding. 
Kabelkrantmedewerker (3258) 
Houd je het actuele nieuws altijd goed in de gaten en wil je de 
nieuwe feiten graag delen met anderen? Als kabelkrantmede-
werker is dit wat je doet voor de bewoners van De Wijngaerd. 
Je bent onderdeel van het team en kunt werken vanuit huis of 
vanuit de eigen studio.  
Spreekuurmedewerker  Vluchtelingenwerk (3351)
Ben je praktisch ingesteld en ben je begaan met vluchtelingen? 
Op het spreekuur krijg je veel vragen over huisvesting, financiën, 
gezondheidszorg en andere zaken. In een team geef je antwoor-
den, adviezen, praktische tips en handvatten aan de vluchtelin-
gen. 
Jurylid bij turnwedstrijden ( 3339)
Kijk je altijd al graag naar turnen? En lijkt het je wat om mee 
te mogen beoordelen hoe goed de prestaties zijn van de spor-
ters? Hier ligt je kans. Bij de Gymvereniging  Terheijden zijn ze 
op zoek naar juryleden. Je wordt door de KNGU opgeleid tot 
jurylid en als jurylid ben je onderdeel van de groep vrijwilligers.

RUIM  30.000  VRIJWILLIGERS IN ACTIE 
TEGEN SPIERZIEKTEN 
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 13 
september van start

Van 13 t/m 19 september start de collecte-
week voor het Prinses Beatrix Spierfonds in 
Terheijden. Het is de grootste jaarlijkse actie 
voor mensen met een spierziekte in Neder-
land. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. Naast het gebruik 
van de collectebus zet het fonds ook minder 

traditionele middelen in tijdens de collecte. Zo gaan er vijftig 
collectanten op pad met een pinapparaat en is er ook een moge-
lijkheid om digitaal te collecteren. Hiermee geeft het fonds een 
praktische oplossing voor de Nederlander die geen kleingeld op 
zak heeft en kijkt het fonds naar toekomstgerichte kansen voor 
de collecte.
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met 
een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. 
De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van 
het fonds. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk 
van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. Kom ook in actie 
tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. 

Joey is 7 jaar oud en heeft de progressieve spier-
ziekte SMA en daardoor een onzekere levensver-
wachting. Om een medicijn te vinden is wetenschap-
pelijk onderzoek nodig. Dat kost veel geld. Met uw 
bijdrage brengen we een medicijn voor Joey een 
stukje dichterbij.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, 

sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect 
op de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan: 
lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die spieren 
aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven 
van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering 
van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes: dankzij 
de financiering van het fonds is er onder andere een levensred-
dend medicijn tegen de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn 
wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de 
ziekte van Duchenne.

HELP BANGLADESH IN HAAR STRIJD 
TEGEN HET WATER

Van 21 t/m 26 september vindt in Ter-
heijden weer de najaars-kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw 

goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven bij mevrouw  Van Beek (Oran-
jeplein 3), mevrouw Bax (Hoofdstraat 161) en mevrouw Pijpers 
(Klaverbeemd 18). 
De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar een ontwikkelings-
project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Dit land 
heeft het grootste bewoonde deltagebied ter wereld (het Patu-
akhali-district) en kampt met een regen- en cycloonseizoen van 
juli tot en met oktober. Dijken begeven het, hele stukken land 
worden door het water weggespoeld. Elk jaar verdrinken er 
meer dan 8000 mensen.  En elke ramp weer verliezen mensen 
hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig 
sinds 1953 de strijd met het water.  Als geen ander hebben we 
hierin ervaring en expertise opgebouwd.  Wij moeten hen, als 
waterbouwers, toch kunnen helpen?
Dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid 
Mensen in Nood de kwetsbare dorpen beschermen.  Er wor-
den degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject 
opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstro-
mingen. 
Voor meer info kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of 
bellen naar 073 6871060.

OMROEP  DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Muziek Maakt Kunst – Deel 1
“Daar zit muziek in” zal je niet snel zeggen als je naar kunst kijkt. 

Maar dit jaar is dat anders bij 
dit nieuwe project van Kunst in 
Drimmelen, want er zit letter-
lijk muziek in hun kunst! Fanfa-
re Concordia voerde live mu-
ziek uit tijdens de startavond 
op 8 april. De deelnemende 
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kunstenaars kregen daarna één van de 4 delen van dat stuk mee 
als inspiratie voor het kunstwerk dat zij voor het project maken.  
Vijf van die kunstenaars werden in de afgelopen periode gepor-
tretteerd. In deze aflevering ziet u beelden van de startavond en 
fragmenten van de portretten. Op 12 en 13 september wordt 
het muziekstuk live uitgevoerd, de gefilmde portretten vertoond 
en vindt een expositie plaats van de gemaakte kunstwerken. 
Daarvan zullen wij later dit jaar verslag uitbrengen.
Kunnen beelden liegen?

Als u naar ons wekelijkse  42 
actueel kijkt, dan ziet u een 
fraai decor. Maar hebben we 
dat decor eigenlijk wel in onze 
studio? Nee hoor! Onze pre-
sentatoren zitten voor een 
groene wand, ook wel green-

screen genoemd. Een greenscreen is een achtergrondscherm 
dat wordt gebruikt voor chromakey-technieken, een techniek 
waarbij een onderwerp wordt gefilmd of gefotografeerd tegen 
een groene achtergrond. Daarna kan met software de achter-
grond transparant gemaakt worden,  zodat het onderwerp voor 
een andere achtergrond geplaatst kan worden. Dan kun je dus 
zo maar ineens in New  York staan of op een berg. In deze uit-
zending ziet u wat voorbeelden van deze techniek.
Houden van paarden

In Nederland zijn bijna een 
half miljoen ruiters en 450.000 
paarden. Het paardenbezit is 
het grootst in de landelijke ge-
bieden, waarvan de gemeente 
Drimmelen er één is.  Om zicht 
te krijgen op de verschillende 

manieren om je paard te houden gingen wij op bezoek bij pen-
sionstal  Zeggezicht in  Terheijden, waar wij een gesprek hadden 
met eigenaar Ronald Lievens en enkele ruiters. Daaruit bleek dat 
deze titel op beide manieren kan worden uitgelegd: er worden 
paarden gehouden én ze houden van hun paarden. Natuurlijk 
maakten we ook mooie beelden van de daar aanwezige vier-
voeters. 
Portret Johan Bax

In de serie portret-
ten is het dit keer de 
beurt aan Johan Bax. 
In Terheijden weten 
ze het al lang:  wat kan 
die man vertellen! De 
hele gemeente kan dat 
nu in de uitzending   
zien en horen.  Aan de 

hand  van de vragen, die door Loes van Zwieten worden gesteld,  
vertelt hij er naar hartenlust op los.

STILTE-MEDITATIE  IN  TERHEIJDEN

Meditatie volgens de methode die ontwikkeld is door John Main, 
de oprichter van de  World Community for Christian Meditati-
on.  Zie www.wccm.nl.
Het gaat -heel kort gezegd- om het dichterbij het wezenlijke in 
jezelf komen door stil te zijn. Het is lastig om elke dag weer de 
tijd en ruimte te nemen om te mediteren. Een meditatiegroepje 
dat eens per week bij elkaar komt, is een grote hulp hierbij. 
Heb je belangstelling, neem dan contact op via de mail (gabriel-
levanblijswijk@gmail.com) of bel 06  28102015.
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ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand septem-
ber 2015 zijn de volgende onderwerpen 
te zien:
Cecile van Schie:  Wij zijn deze keer te 
gast in de woning van Cecile van Schie in 

het mooie en rustige plaatsje Oud-Drimmelen,  waar vanaf  5 
t/m 20 september 2015 een expositie zal worden gehouden met 
als onderwerp: Met de dood aan tafel – over gaan – over doen 
– over leven.
Edith Verkooyen: Het voedselcollectief is een groep consu-
menten, die biologische groenten en fruit afneemt van tuinders 
en boeren uit de regio zonder winstoogmerk. Middels een web-
site kunnen deze groenten en fruit worden besteld. Om dit 
voedselcollectief in Made te kunnen oprichten is Edith op zoek 
naar 25 vrijwilligers. 
Anita van Haperen: Veranderde wetgeving inzake WMO en 
de nieuwe wet Passend Onderwijs zijn de oorzaak van diverse 
veranderingen waaronder het leerlingenvervoer voor het speci-
aal onderwijs. Zaken waarmee de gemeente wordt geconfron-
teerd en van hogerhand moet uitvoeren.  Anita van Haperen 
bedacht de speciale OV-chipkaart en vond in  Arriva, Zet en 
ROB enthousiaste partners.
Sanneke de Bont:  Wanneer u te kampen heeft met schulden 
waar u zelf niet meer uitkomt, wordt u in eerste instantie ver-
wezen naar een Meldpunt Schuldhulpverlening. In een Meldpunt 
wordt bekeken welke hulp mogelijk is. Natuurlijk wordt er niet 
alleen gezocht naar een oplossing van uw financiële problemen 
voor de korte termijn, maar ook naar een manier om nieuwe 
schulden in de toekomst te voorkomen. Sanne is hulpverlener 
bij Surplus en vertelt ons wat er allemaal voor deze groep men-
sen gedaan kan worden.
Nieuws uit de regio: In onze vorige uitzending hadden ze al 
gezegd dat ze van het sponsorgeld dat ze hadden opgehaald 
met de wintereditie van de Carbagerun 2015, de scoutinggroep 
Made zouden verrassen.  En op zaterdag 4 juli was het dan zover 
dat Ron Laurijssens en Frie Snoek een rolstoel en twee op-
vouwbare voetbalgoaltjes aan de kinderen van de Blauwe Vogel 
van Scoutinggroep Made overhandigden. 
Opening van de Plons- en Ploetertuin: Op woensdag 8 
juli was het dan zover en is de speeltuin aan de jachthaven van 
Drimmelen officieel geopend. Het weer werkte niet erg mee, 
maar tussen de regeldruppels door opende wethouder Mark 
van Oosterhout deze mooie speeltuin. Ook waren de kinderen 
van basisschool ‘t Klaverblad uit Drimmelen voor de opening 
uitgenodigd, zodat de toestellen én de zelf te vullen beekloop 
direct ingewijd konden worden.   
Muziek: Sam Knoop zingt in samenwerking met de IJslandse 
zanger Baddi Hall een bijzonder duet namelijk het nummer 
“Niets Lijkt Te Gebeuren”. ROS-Drimmelen maakte de clip in 
opdracht van Sam Knoop en niet zonder resultaat. 
Brabantse Dorpenderby: In het midden van Den Hout ligt 
De Heuvel, een klein openbaar toegankelijk landgoed dat ge-
zamenlijk bezit is van omwonenden. Dit jaar wordt Den Hout 
tweemaal omgetoverd tot het Freemde Fogel Paradijs. Onder 
de bomen van de Houtse Heuvel organiseren plaatselijke fana-
tieke Fogels het Freemde Fogel Festival (FFF) met verschillende 
activiteiten.  Wij zijn eens gaan kijken bij de voorbereidingen 
want het festival is voor jong en oud.

SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURING 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-

keurd, kunnen hiervoor op 17 september en 22 oktober 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 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.re-
gelzorg.nl. 
De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder 
zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en 
voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek 
aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar 
nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op 
www.keuringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij 
aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig 
is. En dat lukt dan niet meer op tijd.  Ook worden op deze ma-
nier onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. 
Op de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keurings-
formulieren –de zogenaamde Eigen Verklaring– u nodig heeft. 
De Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en 
met DigiD via mijn.cbr.nl (met DigiD).  Ook is het mogelijk Re-
gelzorg te vragen u een Eigen Verklaring toe te zenden.  Voor 
vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact 
opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg.  Verwerking 
en beoordeling ervan door het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR) kan tot drie maanden in beslag nemen. Daarom 
wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het ver-
lopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

GRIEPVACCINATIE     

Jaarlijks worden alle mensen 
van 60 jaar en ouder en men-
sen van alle leeftijden met hart- 
en vaatziekten, longziekten, 
diabetes, nieraandoeningen en 
weinig afweer opgeroepen om 
de griepprik te komen halen.
Wanneer u patiënt bent bij 
Dokters & Co en in aanmer-

king komt voor de griepprik, ontvangt u in het laatste weekend 
van september de uitnodiging bij u in de bus. 
Wanneer uw e-mailadres bekend is, ontvang u de oproep dit 
jaar niet per post maar per e-mail.  Wanneer u 1 oktober geen 
oproep heeft ontvangen (per post of per e-mail), maar wel van 
mening bent dat u in aanmerking komt voor de griepprik, of 
wanneer u graag een griepprik op eigen kosten ontvangt, kunt u 
contact opnemen met onze doktersassistente op telefoonnum-
mer 076-5934999 of per e-mail doktersenco@live.nl.
Wij vaccineren dit jaar op dinsdag 13 oktober van 15.30 
uur - 17.30 uur. Wanneer deze datum niet mogelijk is, kunt 
u zich (zonder afspraak) melden op vrijdag 23 oktober van 
16.00 - 17.00 uur. De griepprik krijgt u gratis.  Voor meer in-
formatie met betrekking tot de griepvaccinatie bezoekt u de 
website www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik.
Met vriendelijke groet, Team Dokters & Co

DE GROTE  VLAS(JU)WEEL GARAGE SALE

Op zaterdag 26 september a.s. organiseren de bewoners van 
de  Vlasweel een burenfeest.
Als onderdeel van dit feest zal er een Garage Sale plaatsvin-
den van 10-14 uur.  U, als medebewoner van  Terheijden, bent 
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van harte uitgenodigd voor deze Garage 
Sale. Kom kijken wat er allemaal voor 
juweeltjes  te vinden zijn voor een prik-
kie.  We hopen u allemaal te zien in onze 
prachtige straat! 
Wees welkom op zaterdag 26 september 
van 10-14 uur!

T.C.V.  “DE SCHRAANSERS”: 
CARNAVAL 2015-2016

Nu de dagen weer korter worden en de ‘r’ weer 
in de maanden zit, begint het weer te kriebelen; 
Carrrrnaval!!! En dat is helemaal niet zo ver weg 
als het lijkt. Carnaval valt in 2016 erg vroeg.  In 
het weekend van 6 februari 2016 barst het tra-
ditionele oergezellige Brabantse feest weer hele-

maal los. Dus nog maar 4 maanden te gaan voordat ook in Traaie 
(het Schraansersrijk) weer carnaval gevierd wordt. En dit jaar 
zetten we carnaval in Traaie wederom op de kaart. Niet voor 
niets luidt ons motto dan ook “We Zettenum op de kaort”
11-11 Bal. Het carnavalsseizoen start zoals altijd met het 11e 
van de 11e bal; dit jaar op zaterdag 14 november 2015! Gro-
te vraag blijft natuurlijk wie (naast de Schraansers en de vele 
andere carnavalsvierders) als “Prins Carnaval”, carnaval op de 
kaort gaat zetten in Traaie. Het onthullen van Prins Carnaval is in 
handen van CV  Toedeloe, de overall optochtwinnaar van vorig 
seizoen. Deze avond vindt plaats in onze residentie De Gouden 
Leeuw en is de laatste jaren uitgegroeid tot een gezellige carna-
valsavond waar je zeker bij moet zijn! 
Festivalaaf. Festivalaaf is de  Traaise carnavalsliedverkiezing 
welke plaats vindt tijdens het 11-11 bal. Iedereen kan meedoen 
aan Festivalaaf en we roepen dan ook alle muziekliefhebbers op 
om zich te melden. Durf jij het aan om alleen of met een groep 
een carnavalslied te schrijven en uit te voeren? Kan jij een beetje 
zingen, doe dan mee!  Meedoen is natuurlijk belangrijker dan 
winnen,  maar als je wint (en er wint altijd iemand!) wacht je een 
enorm applaus, worden cd-opnames gemaakt, televisieopnames 
gepland en word je door iedere horecabaas overstelpt met con-
sumpties.  Vorig jaar won het duo  ‘Vanalleswa’ met het liedje 
‘Waar zijn die handjes’! De vraag is, zullen zij weer een gooi 
doen naar een nieuwe overwinning of wordt het toch iemand 
anders, een individu, een duo of een groep? Doe mee, dat kan 
heel eenvoudig met eigen muziek & tekst of met tekst op be-
staande muziek. Inschrijven kan via onze website www.schraan-
sers.nl, stuur een mail naar info@schraansers.nl, of spreek 1 van 
de Schraansers of de artiesten van andere jaren aan! 
Raad van 11; nieuwe leden. Net als vele verenigingen zijn 
ook wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Ter versterking van 
onze club zoeken we zeker meerdere “raad van 11”-leden.  
Wanneer je van feesten houdt (wie niet?) en het cultuurgoed 
Carnaval in Terheijden in stand wil houden, sluit dan aan. Kun je 
goed organiseren of wil je de handjes uit de mouwen steken en 
hiervoor door velen gewaardeerd worden? Mail onze voorzit-
ter (voorzitter@schraansers.nl).  We nemen altijd contact met 
je op.  Bellen kan ook: Jurgen Ammerant op telefoonnummer 
06-53532214.  Ken jij mensen die misschien interesse hebben, 
maar nog wat afwachtend zijn, heb het er dan eens over zodat 
we op het 11-11 bal met een volledige raad naast en achter onze 
nieuwe Prins Carnaval kunnen staan! 
Oproep aan alle potentiële sauwelaars. Omdat carnaval al 
zo vroeg valt, valt het sauwelweekend ook erg vroeg. Het Sau-
welweekend (22/23 januari 2016) is een van de hoogtepunten 
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in het carnavalsseizoen.  Vorig jaar hebben we een fantastisch 
mooi weekend gehad, met diverse acts en verschillende schitte-
rende sauwels! Met op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag-
middag een eigen exclusieve winnaar.  We willen het sauwelen in 
Traaie zeker hoog houden en dat kan alleen als we nieuwe deel-
nemers aan de exclusieve sauwelaarsgroep toe kunnen voegen. 
Dus riep jij vorig jaar: “Dat wil ik ook wel eens proberen”, dan 
is nu het moment om opnieuw na te gaan denken, te schrijven 
en mee te doen! Durf jij dit aan of twijfel je nog, maar kunnen 
we wel proberen je over te halen, laat het ons weten. Ook de 
huidige sauwelaars denken graag met je mee en willen zeker tips 
geven. We zijn erg blij dat ook vanuit de sauwelaars zelf nage-
dacht wordt en initiatieven worden genomen om het sauwelen 
te laten bestaan in Traaie! Houd onze website (www.schraan-
sers.nl ), facebookpagina, en de Rondom de Toren-edities in de 
gaten voor alle informatie over het komende carnavalsseizoen. 
Het wordt een kort en krachtig seizoen met veel activiteiten, 
waarbij we hopen dat velen met ons gaan meedoen, in wat voor 
vorm dan ook! 
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

HET NASEIZOEN 2015  VAN HET 
MARKPONTJE  STAAT  VOOR DE DEUR

Tot nu toe hebben we een prachtige zomer gehad.  Hopelijk 
kunnen we dit jaar ook genieten van een heerlijke nazomer. Stil-
letjes gaan we met ons Markpontje naar het naseizoen en dus 
met de naseizoentijden. U kunt de tijden al lezen bij de aanleg-
steiger van het Markpontje.  Voor de duidelijkheid zetten we ze 
nog even voor u op een rij:
Naseizoen: van 21 september tot en met 25 oktober 2015
Op werkdagen  07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 uur; 
15.00 - 18.00 uur,  laatste afvaart om 17.50 uur; zaterdag, zon- 
en feestdagen 12.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur.

Nog steeds geldt dat, 
indien u extra infor-
matie wilt hebben 
over bijvoorbeeld het 
overzetten van een 
groep buiten de re-
guliere tijden om, u 
hiervoor terecht kunt 
bij de heer D. Recter, 
voorzitter, telefoon 
076-5933633, de heer 
J. Franken, secretaris, 
telefoon 06 54690703 
of de heer J. Hoon-
dert, penningmees-
ter, telefoon 076-
5931686.
Namens alle schip-
pers, tot ziens bij het 
Markpontje.

FANTASTISCH OPTREDEN DOOR 
LEERLINGEN  VAN GITAARSCHOOL 
HILDA  VEEN 
in Cultureel Centrum De Cour in  Terheijden

In opperste concentratie speelden tijdens twee verschillende 
concertjes ongeveer 35 gitaristen in de leeftijdsgroep 7 t/m 14 
jaar voor een volle zaal in Cultureel Centrum De Cour in  Ter-
heijden. Nummers van Dotan, Ed Sheeran, Robbie Williams en 

vele anderen 
waren heel 
herkenbaar
voor het en-
thousiaste
publiek en de 
leerlingen wer-
den dan ook 
beloond met 

een groot applaus. 

IJSCLUB  TERHEIJDEN

Hiermede nodigen wij alle leden van IJs-
club Terheijden gaarne uit tot het bijwo-
nen van de te houden jaarvergadering 
seizoen 2014 -2015 welke zal worden ge-
houden op vrijdag 25 september in / 
bij café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN te  Terheijden, tel: 
076 593 1207.  Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 
Op de jaarvergadering is ieder met een geldige lidmaatschaps-
kaart  van het afgelopen seizoen 2014 - 2015 van harte welkom 
(en stemgerechtigd). 
Agenda jaarvergadering:
- Opening (voorzitter Jan Rasenberg)
- Toevoegingen agendapunten (allen)
- Jaarverslag algeheel (secretaris Frans Damen)
- Jaarverslag financieel (penningmeester Toin Lips)
- Verkiezingen      
- Vaststelling contributie + entreegelden  seizoen 2015 - 2016
- Voorstellen / investeringen / plannen
- Vaststellen budgetraming
- Rondvraag
Aangezien er dit jaar maar liefst 4 jubilarissen binnen het be-
stuur zijn, is er na afloop van de vergadering nog een gezellig 
samenzijn om met de jubilarissen te toasten.

2e  TRAAIS GOLFKAMPIOENSCHAP 
op Landgoed Bergvliet 

Op vrijdag 9 oktober organiseren Golfbaan Landgoed Berg-
vliet, Gemeente Drimmelen en Tarq Information Technology 
voor de 2e keer een echt ‘Traais’ golffestijn. Het is voor de gol-
fers, maar ook beginners, uit  Terheijden dé kans om in de 9 
holes wedstrijd de strijd aan te gaan met mede-Traaienaren.
De titel ging vorig jaar naar Diny Otjens, die na een goede serie 
het hoogste aantal punten behaalde. Zij ontving uit handen van 
gemeenteraadslid Harry Bakker de beker en is er dan ook dit 
jaar wederom bij om de felbegeerde ‘Traaise’ titel te verdedigen. 
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STRAATNAMEN

Na afloop van de wedstrijd en de clinic voor beginners genieten 
we dit jaar van een heerlijke dagschotel en de nodige consump-
ties. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de in 
Terheijden wonende Peter Verboven. Hij is directeur van Tarq 
Information Technology uit Zoetermeer en stelt maar liefst 25 
greenfees ter beschikking.  Schrijf u dan ook snel in. De wed-
strijd is voor iedereen toegankelijk.
Het programma ziet er als volgt uit: 
15.00 uur: ontvangst 
16.00 uur: start wedstrijd over 9 holes, 
18.30 uur: binnenkomst spelers en borrelen
19.30 uur: eten en prijsuitreiking
Aanmelden is mogelijk tot en met 2 oktober. Mail naar marco.
vandijnsen@landgoedbergvliet.nl.

DAMESGYM AMICITAS IN WAGENBERG 
 

Heeft u een heerlijke zomer achter de rug? 
Wilt u nu lekker bewegen? Dat kan in Wagen-
berg! Daar verzorgen Cocki Baart en Annemie 
Schonk damesgym. De lessen beginnen met 30 
minuten allerlei oefeningen. De lessen zijn ie-
dere week verschillend. Variërend van zitten-
de oefeningen op een mat tot een balsport of 
een circuit. Iedereen kan meedoen op zijn eigen 
tempo en niveau. De twee helft bewegen we op 
muziek.  Aan het eind van de les drinken we ge-

zamenlijk een kopje koffie. De doelgroep voor deze lessen is 
dames van 50 jaar of ouder. Maar jonger mag natuurlijk ook. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Heeft u zin om eens te komen 
kijken? Kom gerust eens langs voor een gratis proefles! De les-
sen zijn op woensdag van 10.45 tot 11.45 uur in sporthal Drie-
dorp. 
Gymnastiekvereniging  Amicitas is een jonge en gezellige vereni-
ging in Terheijden en  Wagenberg.  Amicitas biedt verschillende 
lessen aan zoals conditietraining, dames- en ouderengym en ae-
robics. Kijk voor meer informatie op www.amicitas.nl of bel met 
Jacqueline Huzen, tel 06-10309112.

POSTDUIVENVERENIGING  TERHEIJDEN

Op 22 augustus werd er voor jonge duiven een vlucht gevlo-
gen vanuit Sens (395 kilometer).  Wederom was het Suzanne vd 
Goorbergh die met de eer ging strijken.  De 989 van Suzanne 
was twee duiven van Bas Vervuren net voor. Op 29 augustus 
werd vanuit het schitterende Franse Fontenay Sur Eure een 
vlucht gehouden (430 kilometer). Om 8 uur werden de 7863 
Brabantse duiven gelost. Hierin waren er 114 van onze vereni-
ging.  De winnaars werden Marcel en Carola Hanegraaf met hun 
446.  
Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-
zicht: 
Sens, 22 augustus 2015 – 119 duiven in concours: 1,4, 7, 9 Suzan-
ne vd Goorbergh, 2, 3, 6 Bas  Vervuren, 5, 8, 10 Comb. Hanegraaf. 
Fontenay Sur Eure, 29 augustus 2015 –114 duiven in concours: 1, 
5, 10 Comb. Hanegraaf, 2 Bas  Vervuren, 3 Laura van Dongen, 4 
Comb.  Van Dongen, 6, 7, 8, 9 Suzanne vd Goorbergh. 

KERKSTRAAT

Deze straatnaam op  Wagenberg bestaat al ongeveer 4 eeuwen. 
Men zou denken dat de naam verwijst naar de kerk die daar 

vlakbij staat, maar dat is niet zo.  De voorganger van de  Wagen-
bergse kerk werd gebouwd in 1796,  dus moet hier al eerder een 
kerk hebben gestaan. Wanneer kan dat dan zijn geweest? Daar 
moeten we voor terug naar de 80-jarige oorlog (1568-1648), 
ook bekend als ‘de godsdienstoorlog’ met Spanje. Het fanatieke 
katholieke Spanje stond in de lage landen geen enkele vorm van 
protestantisme toe. Het liep zo hoog op dat het Spaanse leger 
ons kwam bezetten. De prins van Oranje bood met zijn eigen 
Staatse leger behoorlijk tegenstand.  Afwisselend waren onze 
dorpen bezet door Spanjaarden en Staatsen.  Tijdens die bezet-
tingen werd de  Terheijdense kerk meermalen gebruikt als een 
commandopost en raakte hij ook behoorlijk beschadigd.  De 
kerkelijke diensten moesten dan elders gehouden worden. 
Na afloop van die oorlog werd de kerk aan de protestanten 
toebedeeld. In  Terheijden is toen een schuur als kerk in gebruik 
genomen en op Wagenberg moet dat al eerder het geval zijn 
geweest. Bekend is dat na 1648 de pastoor op zon- en feestdagen 
eerst in  Terheijden de vroegmis deed en daarna naar  Wagenberg 
ging om daar de hoogmis te doen. Waar destijds op Wagenberg 
die ‘kerk’ heeft gestaan, is (nog) niet bekend, maar een voor de 
hand liggende gedachte is de Kerkstraat. Het “Kerckenstraetken” 
bestond toen al en werd zo geschreven in een gemeentelijke be-
lastinglijst van Wagenberg in 1624.
De Kerkstraat eindigt al eeuwenlang bij de Vaartkantsevliet en 
daar heeft vroeger een sluis gelegen.  Aan de rand van het lage 
deel van de Zegge waren sluizen noodzakelijk om het water te 
kunnen beheersen, en om er met rietschuiten en polderboten 
doorheen te kunnen varen. Ook nu zien we links en rechts een 
verschil in de waterstand. In 1900 was sprake van de “aanbeste-
ding van een schuif met windwerk voor de sluis aan de  Vaart-
kant te Wagenberg”. Daar aan het einde van de Kerkstraat buigt 
de vliet iets naar rechts om verder naar het noorden te gaan. 
Het is aannemelijk dat deze vaart oorspronkelijk (14e eeuw) in 
een rechte lijn door het nog ongerepte veengebied zal zijn ge-
graven. Dan blijkt die aan te sluiten op het Flippenpad, vroeger 
een openbaar voetpad. Langs de Vaartkantsevliet lag ook een 
voetpad vanaf de  Wagenstraat naar Terheijden. En men kon 
vroeger te voet van de Kerkstraat, ongeveer waar het voetbal-
veld ligt, naar de Wagen(bergse)straat waar de manege is.

Nog even terug in de tijd. In een van de vele kanaalplannen van 
Breda naar het noorden, voor trekschuiten met passagiers en 
trekschuiten met vracht, komt zowaar de Wagenbergse Kerk-
straat voor. In een uitgebreid plan uit 1667 staat beschreven dat 
dit kanaal,  met een breedte van 80 voet (ong. 24 m), moest wor-
den gegraven “door Monninck Hoff ende de Zeggen neffens de 
Kerckstraet door den Waegenberghsen Dyck tot Tysenwech”. 
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ZAKELIJK  NIEUWS

In deze cursus komen allerlei vraagstukken aan bod waar de 
starters tegenaan lopen. Veel starters begonnen al tijdens de 
Basiscursus van Edupreneur met ondernemen. Hun onderne-
mingsconcepten en achtergronden varieerden enorm.  Van tat-
tooshop tot herstelcoach en van fietsenmaker tot worstenver-
koper.  Van HBO-opleidingsniveau tot alleen een diploma van 
het voortgezet onderwijs. Zij zijn nu actief als parttime  of full-
time ondernemer. De Basiscursus wordt gegeven in groepen van 
maximaal 8 starters in Terheijden. 
Individuele coaching
Individuele coaching van ondernemers is ook mogelijk. Samen 
kunnen we op zoek gaan naar de optimale invulling van je busi-
nessmodel of werken aan het vergroten van je ondernemers-
vaardigheden. Desgewenst kun je de ondernemerstest doen, 
waarmee je een beter inzicht krijgt in je kwaliteiten als onder-
nemer. 
Weet je ook niet waar je moet beginnen, of ben je net gestart 
en wil je je ondernemersvaardigheden verbeteren of je busi-
nessmodel versterken? Misschien is het nu tijd om in actie te 
komen, want ondernemen is behalve dromen en denken, vooral 
DURVEN en DOEN!  
Meer weten? Een kennismakingsgesprek? Bel dan 06-36551175 
of mail naar info@edupreneur.nl. Misschien tot ziens!
Jan Noort, Ondernemerscoach

Zowaar met een brug in Wagenberg en er moesten 6 huizen 
worden afgebroken.  Was dit plan uitgevoerd dan zou Wagen-
berg er wel anders hebben uitgezien… 
Het stukje figuratieve landkaart is uit een grote getekende kaart 
van 1620. 
Johan van der Made

VOOR  JEZELF BEGINNEN.  DURF JIJ HET 
AAN?

Je wilt voor jezelf beginnen. Je loopt al 
een tijdje rond met een idee voor je 
eigen bedrijf. Maar je voelt je onzeker. 
Waar moet ik beginnen? Moet ik me al 
inschrijven bij de Kamer van Koophan-
del? Hoe zit het met de BTW en de voorbereidingskosten die 
ik al maak? Is er wel interesse in mijn product of dienst? Heb ik 
een ondernemersplan nodig? Je ziet veel beren op de weg…... 
Herkenbaar?
Als ondernemerscoach en docent bij NHTV International 
Hogeschool Breda spreek ik regelmatig met mensen die voor 
zichzelf willen beginnen.  Vaak biedt hun idee voldoende kansen, 
maar wordt het moment om te beginnen steeds weer uitgesteld. 
Als ik dan vraag waarom dat is, dan blijkt er in veel gevallen spra-
ke van koudwatervrees. Men ziet het als een (te) grote stap en 
men gaat de beslissing voor zich uit schuiven. 
Basiscursus
Vanaf 2011 heb ik meer dan 100 starters met de Basiscursus 
Ondernemen begeleid bij het opzetten van hun eigen bedrijf. 

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

WIJ ZIJN JARIG!
Voor een avond culinair genieten!

Op zaterdag 17 oktober 2015 is het dan zover: Ripasso is jarig! Één jaar..

Speciaal voor deze avond zullen we een selectie maken van de leukste en 
lekkerste gerechten van het afgelopen jaar, samen gevoegd in een 5 gangen 
menu voor slechts € 44,50! Inclusief een glas cava van het huis, 
omdat Ripasso iets te vieren heeft!

Voor deze avond preferen we dat u reserveert, 
graag ontvangen we bij uw reservering ook uw 
eventuele (diëet)wensen.

Alle informatie over deze avond vindt u op 
onze website: www.restaurantripasso.nl.

Extra data:Vrijdag 16 oktoberZondag 18 oktober

Let op! I.v.m. vakantie zijn Wij gesloten van maadndag 28 september t/m 13 oktober 2015.

Welkom op onze 
vernieuwde website

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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GEMEENTE
onder begeleiding van OV-ambassadeurs met de bus, vanaf een 
halte bij u in de buurt, naar De Mayboom in Made. Hier krijgt 
u onder het genot van een kopje koffie alle informatie over het 
gebruik en trends van het openbaar vervoer.  We bieden u ook 
een gratis lunch aan! De reis van en naar De Mayboom is ook 
gratis. U bent er toch ook bij? Meld u vandaag nog aan via tel. 
076 513 66 72, e-mail wmo@dtvconsultants.nl of direct online 
http://goo.gl/forms/EjFzBRSAIT.
Vragenlijst Buurtsportcoaches
Sinds 1 januari 2014 zijn twee buurtsportcoaches van Surplus 
Welzijn in deze gemeente actief.  Zij ondersteunen en coördine-
ren initiatieven op het gebied van sport en bewegen.  We willen 
graag weten wat u van de buurtsportcoaches vindt.  We willen 
het project verlengen zodat er ook in 2016 Buurtsportcoaches 
in onze gemeente actief zijn. We vinden het erg belangrijk dat 
betrokken personen, verenigingen, stichtingen en organisaties 
hun mening geven over het project. Met uw mening weten we 
wat er goed gaat en wat beter moet. Zo nodig kunnen we het 
project op een andere manier organiseren. Daarom vragen u 
om de vragenlijst in te vullen, die u kunt vinden op www.drim-
melen.nl. Het invullen van de lijst duurt maar 5 tot 10 minuten. 
Het is tot 21 september mogelijk om de vragenlijst in te vullen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Open Monumentendag 2015
Het weekend van 12 en 13 september vindt voor de 29e keer 
Open Monumentendag plaats. Het thema dit jaar is ‘Kunst en  
ambacht’. Ook in onze gemeente zijn die dag diverse monumen-
ten opengesteld en tal van activiteiten georganiseerd. Zie voor 
het complete programma onze website www.drimmelen.nl
(evenementenkalender). Voor meer algemene informatie over 
de landelijke Monumentendag kunt u terecht op www.openmo-
numentendag.nl.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Lageweg 13 (4844 AG) (W-2015-0335): Het kappen 
van twee beukenbomen.
Terheijden, Laakdijk (ong.) (4844 PG) (W-2015-0342): Het bou-
wen van een woning.
Terheijden, Zeggelaan (ong.) (W-2015-0337): Het kappen van 26 
bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Bergen 55 (4844 EM) (W-2015-0187): Het bouwen 
van een loods.
Terheijden, Oranjeplein 5 (4844 CV) (W-2015-0313): Het kap-
pen van een boom (spar) in de zijtuin.
Terheijden, Vlasweel 68 (4844 TH) (W-2015-0311): Het kappen 
van een boom (conifeer) in de voortuin.
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844PK) (W-2015-0294): Het ge-
deeltelijk vervangen van de ligboxenstal.
Terheijden, Polderstraat 33 (W-2015-0326): Het kappen van een 
boom (linde) in het gazon ter hoogte van Polderstraat 33.
Terheijden, Zeggelaan 26 (4844 SH) (W-2015-0318): Het kappen 
van een boom (conifeer) in de voortuin.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen. 
Doe-budgetten voor initiatieven leefbaarheid
De provincie Noord-Brabant stelt ‘doe-budgetten’ beschikbaar 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Loopt uw indicatie voor 
jeugdhulp af? Neem contact op met het CJG!
Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van jeugd. 
De gemeente is nu verantwoordelijk voor bijna alle vormen van 
jeugdhulp. De jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin voeren deze jeugdhulp uit. Zij ondersteunen ouders en 
jeugdigen met vragen bij opvoeden en opgroeien.  Waar nodig 
schakelen zij specialistische jeugdhulp in.
Het jaar 2015 is een overgangsjaar.  Mogelijk heeft u een indi-

catie voor jeugdhulp die dit jaar afloopt of 
doorloopt. Hieronder staat in welke geval-
len u zelf contact moet opnemen met het 
CJG en in welke gevallen het CJG met u 
contact op gaat nemen. 
Krijgt u nu jeugdhulp voor uw kind en/of 
uw gezin en heeft u een indicatie die in 
2015 afloopt? Als uw indicatie afloopt en u 

heeft nog steeds een hulpvraag, dan vindt er altijd een gesprek 
met het CJG van de gemeente Drimmelen plaats. U moet hier-
voor zelf contact opnemen met het CJG. Doe dit uiterlijk 10 
weken voor het aflopen van de indicatie. Op deze manier heeft 
het CJG voldoende tijd om te bespreken welke zorg en onder-
steuning u nodig heeft. 
Krijgt u nu jeugdhulp voor uw kind en/of uw gezin en heeft u 
een indicatie of hulp die doorloopt tot in 2016? De indicatie die 
u heeft,  blijft geldig tot en met 31 december 2015.  Daarna is de 
indicatie niet meer geldig.  Het CJG neemt in 2015 contact met 
u op om de behoefte aan hulp en ondersteuning na 31 decem-
ber 2015 te bespreken. 
Heeft u dit jaar jeugdhulp voor uw kind en/of uw gezin aange-
vraagd  bij het CJG en hiervoor een beschikking ontvangen? 
Ook hierbij geldt dat u als ouder zelf verantwoordelijk bent 
om uiterlijk 10 weken voor de einddatum van de beschikking 
contact op te nemen met het CJG, als u voortzetting van de 
hulpverlening nodig heeft. 
Het telefoonnummer van het CJG Drimmelen is 0162-690120.
Meer informatie over het CJG kunt u ook vinden op de website 
www.cjgdrimmelen.nl
OV-Instapdag: maak kennis met de (gast)vrijheid van 
het  OV

Wilt u als 55-plusser 
wel eens met de bus of 
trein ergens naar toe, 
maar doet u dat niet 
omdat u het teveel ge-
doe vindt? Wij helpen 
u op weg! Stap in de 
wereld van het open-
baar vervoer tijdens 
de OV-instapdag die de 

gemeente Drimmelen in samenwerking met Stichting Welzijn 
& Ondersteuning (SWO) op 19 september organiseert. Laat u 
meevoeren in het openbaar vervoer van nu! 
Op deze gezellige dag speciaal voor ouderen kunt u op een ont-
spannen manier (opnieuw) kennis maken met het openbaar ver-
voer.  De OV Instapdag is in combinatie met de beurs ‘Wonen 
met gemak’. Het evenement is een onderdeel van het program-
ma ‘aanpak toegankelijkheid’ van de regio  West-Brabant. U reist 
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KERKEN

voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of 
kern versterken. Voor een project kan maximaal de helft subsi-
die (met een maximum van € 5000) worden gegeven. Met deze 
regeling wil de provincie kleine initiatieven steunen, die anders 
vaak niet van de grond komen. En dan vooral projecten van in-
woners zelf, die zonder financiële steun niet gerealiseerd kun-
nen worden. De volgende en laatste aanvraagperiode voor de 
doe-budgetten loopt van 15 september tot en met 15 oktober 
2015.
Om u op weg te helpen met een subsidieaanvraag organiseert 
de Regio West-Brabant (RWB) samen met de provincie zoge-
heten spreekuren leefbaarheid.  Tijdens deze spreekuren krijgt 
u advies over uw projectidee of -plan. Het bijwonen van een 
spreekuur is niet verplicht voorafgaand aan het indienen van een 
subsidieaanvraag.
De spreekuren zijn gepland op 10 september (09.30-17.00 uur), 
14 september (09.30-12.00 uur) en 23 september (09.30-17.00 
uur) bij RWB (Trivium 76 in Etten-Leur, 2e verdieping ROC-ge-
bouw).  Voor meer info, zie www.brabant.nl.

VREDE  EN  GERECHTIGHEID KUSSEN 
ELKAAR

“Vrede verbindt”, wat klinkt dat prachtig. Laten we met die 
woorden het verhaal binnengaan van een wijndruiventeler en 
zijn afgunstige koning. Daar ontdekken we een met bloed be-
smeurde en onvrije vrede, die elke vorm van gerechtigheid ont-
beert. Een vrede die verdeelt in plaats van verbindt. Een der-
gelijke vrede, onecht en onvrij, dient verstoord te worden, die 
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VERDER  VAN DE  TOREN

MAAK EEN REIS DOOR HET 
BIESBOSCHVERLEDEN

Zaterdag 12 september a.s. 
organiseert Biesboschcen-
trum Dordrecht een cul-
tuurhistorische dag op het 

zogenaamde Griendmuseumpad. De historische dag biedt een 
scala  aan  activiteiten en demonstraties voor jong en oud 
waarin de geschiedenis van de Biesbosch uitgebreid aan bod 
komt.  
Varen met een open fluisterboot door de Biesbosch langs 
historische plekken, wandelen over het Griendmuseumpad en 
demonstraties van oude griendwerkersambachten. Beleef hoe 

griendwerkers leefden, bezoek 
hun onderkomens, leer netten 
breien en zie hoe de grienden 
gehakt worden. Vanaf 11.00 uur 
zijn er verdeeld over de dag vier 
afvaarten. De excursie start met 
een vaartocht van ongeveer drie 
kwartier. De boot zet de deelne-
mers af bij de Stenen Keet, waar 
diverse demonstraties en acti-
viteiten plaatsvinden, waaraan 
men desgewenst kan deelnemen.  
Vervolgens wandelt men over 
het Griendmuseumpad langs de 
verschillende cultuurhistorische 

objecten waar ook demonstraties en rondleidingen worden ge-
organiseerd en wandelt men verder naar het pontje dat de de-
elnemers terugvaart naar het Biesboschcentrum.  De excursie 
duurt ongeveer 3½ uur.  De kosten voor deelname bedragen 
€ 10,-  voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen van 4 t/m 16 

jaar.  Vooraf reserveren wordt aanbevolen om teleurstelling te 
voorkomen. Per afvaart is plaats voor 40 deelnemers. 
De historische dag wordt georganiseerd in samenwerking met 
een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers die het hele 
jaar de cultuurhistorische objecten onderhouden en als gids be-
zoekers rondleiden door de Biesbosch.
Reserveren voor deelname historische dag: Biesbosch-
centrum Dordrecht, T. 078 770 53 53, E. info.biesbosch@dor-
drecht.nl, adres: Baanhoekweg 53 in Dordrecht.
Het Griendmuseumpad is deze dag gesloten voor andere wan-
delaars.

verdient het om op het spel 
te worden gezet voor een an-
dere wereld waar mensen in 
vrijheid kunnen leven.
Op zondag 20 september 
a.s. komen we als katholieken 
en protestanten samen in één 
kerkdienst. In verbondenheid 
met vele andere gelovigen 
vieren we de jaarlijkse vre-
desdienst.  Al zoveel jaren bid-
den we samen voor de vrede 
dichtbij en ver weg. 

Het thema luidt dit keer ‘Vrede verbindt’, het wordt niet al-
leen onder woorden gebracht in teksten en verhalen, maar ook 
gesymboliseerd door zeven vlaggen met verschillende kleuren. 
Door verschillende mensen zal de vlag binnengebracht worden 
en ze zullen worden samengevoegd als een teken van eenheid 
in verscheidenheid. Het belooft een prachtige dienst te worden. 
De cantorij van de protestantse gemeente  Terheijden werkt aan 
deze viering mee. De vredesdienst begint om 9.30 uur en vindt 
plaats in de kerk H. Antonius Abt in  Terheijden. Na afloop is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje 
koffie of thee.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend:
Zaterdag 12 sept. 19.00 uur:  Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Dhr. A. Braat.  Koor: Dames-Herenkoor.
Zondag 13 sept. 11.15 uur: Doop van Diede Thoolen. 
Maandag 14 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 19 sept. GEEN VIERING.
Zondag 20 sept. 9.30 uur: Oecumenische viering. in H. Anto-
nius Abt kerk.  Voorgangers: Past. medewerker H. Geppaart en 
Dominee B. Fockens. Koor: Cantorij.   
Maandag 21 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Dhr. K. Karre-
mans.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat  nr. 2  is alleen ge-
opend  op dinsdag- en vrijdagochtend van  9.30 tot 12.00 uur, 
tel. 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwe-
lijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt 
u  contact opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling:
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden 
tel.076-5931216. Bij voorbaat dank.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

KIJKEN HÈ!
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Made 
Acaciastraat 33:  
Goed onderhouden hoekwoning  met berging en achterom, op 131 m2. Gelegen in  een kindvriendelijke woonwijk. 
Inhoud ca. 300 m3. O.a. moderne keuken, 3 slaapkamers (4 mogelijk) en een moderne badkamer. Achtertuin 
gelegen op het westen. 
Vraagprijs € 219.000,-- k.k. 

 

Made 
Olmenpad 20: 
Goed onderhouden, uitgebouwde, 2-o-1 kapwoning met ruime berging, afsluitbare carport en achterom, op 176 m2. 
Inhoud ca. 390 m3. O.a. Moderne keuken (anno 2010), 2 slaapkamers (meerdere mogelijk), vaste  trap naar 2e 
verdieping, onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuidoosten met overkapping. 
Vraagprijs € 224.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

Wagenberg 
Geerakker 24:  
Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op 219 m2. Inhoud ca. 450 
m3. O.a. L-vormige woonkamer, eetkeuken, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en een vaste trap naar 2e 
verdieping. Achtertuin op het zuidoosten. Ruime oprit voor meerdere auto’s. 
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.   

 

Wagenberg 
Vlasselt 3: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met uitgebouwde garage/berging, op 371 m2. Inhoud ca. 380 m3. O.a. Z- 
vormige woonkamer, moderne keuken (anno 2012), totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer, fraai aangelegde 
tuin met achterom. Instapklare woning! 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

Made 
Crullaan 16:  
Ruime, vrijstaande semi- bungalow, met inpandige garage, berging en multifunctionele ruimte (voor evt. werk of 
hobby aan huis). Gelegen op 480 m2. Inhoud ca. 710 m3. O.a. L-vormige woonkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers, 
moderne badkamer, ruime open zolder met de mogelijkheid tot het creëren van meerdere slaapkamers.  
Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

 

Den Hout 
Herstraat 1a: 
Mooi gelegen, zeer ruime 2-o-1 kapwoning met kantoor-/hobbyruimte, brede oprit, grote berging en fraaie veranda, 
op 444 m2. Inhoud ca. 960 m3! O.a. ruime L-vormige woonkamer, woonkeuken, 4 slaapkamers (5 mogelijk), ruime 
badkamer, recent aangelegde tuin met achterom. Ideale woning voor combinatie wonen/werken aan huis. 
Vraagprijs € 379.000,-- k.k.  

 

Hooge Zwaluwe 
Kerkdijk 22:  
Goed onderhouden, karakteristieke, vrijstaande dijkwoning met berging, overkapping, carport en tweede ruime oprit, 
op 355 m2. Inhoud ca. 560 m3. De woning is compleet gerenoveerd met behoudt van authentieke details. O.a. ruime 
sfeervolle woonkamer, moderne keuken, 2 moderne badkamers, 3 slaapkamers. Mogelijkheid tot bouwen garage. 
Vraagprijs € 369.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

Made 
Blockmekerstraat 35: 
Karakteristiek woonhuis met aansluitend een voormalige winkelruimte met grote berging, werkplaats en ruime 
vrijstaande berging, op 847 m2. Inhoud ca. 610 m3 (excl. berging). O.a. slaapkamer en badkamer op beg. grond, 
sfeervolle living en ruime woonkeuken.  2 Slaapkamers en 2e  badkamer op verdieping.  Privacy biedende tuin. 
Vraagprijs € 385.000,-- k.k. 

 

Made 
De Kindem 7:  
Zeer goed onderhouden, en  bijzonder fraai afgewerkte, vrijstaande woning met garage, ruime oprit en carport, op 
354 m2. Inhoud ca. 500 m3. Bouwjaar 1996. O.a. fraaie L-vormige woonkamer, moderne keuken met kookeiland, 
moderne badkamer, 2 slaapkamers (4 mogelijk) en ruime onderhoudsvriendelijke tuin. 
Vraagprijs € 389.000 ,-- k.k. 

 

Hooge Zwaluwe 
Morgenstond 5:  
Zeer goed onderhouden, ruim, vrijstaand herenhuis met garage, berging en grote oprit. Grond 624 m2. Inhoud ca. 
650 m3. O.a. ruime L-vormige woonkamer met openslaande deuren naar de tuin, moderne badkamer en keuken,  
4 slaapkamers en fraai aangelegde tuin op het zuiden. 
Vraagprijs € 399.000,-- k.k. 

 

Terheijden 
Koningsveld 31:  
Riante, onder architectuur gebouwde twee onder een kapwoning met garage en grote berging. Gelegen op 564 m2. 
Inhoud ca. 860 m3. O.a. grote woonkamer, semi-open keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, 
riante tuin op het zuiden en een ruime vrijstaande berging (uitermate geschikt als werk- of hobbyruimte). 
Vraagprijs € 497.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 23:  
Gerenoveerde, monumentale woning met riant gastenverblijf, dubbele garage en veranda. Gelegen op 1295 m2. 
Inhoud ca. 715 m3. O.a. sfeervolle, ruime woonkamer, werkkamer op begane grond, moderne luxe keuken, 3 
slaapkamers, moderne badkamer en zeer grote tuin. Slaapkamer en badkamer op begane grond realiseerbaar. 
Vraagprijs € 595.000,-- k.k.   

 



 

22

WEEKEND  VAN DE DELTA IN DE 
BIESBOSCH

Op zaterdag 12 en zondag 13 september 
vindt in de Biesbosch het Weekend van de 
Delta plaats met vele activiteiten voor jeugd 
van 8 tot 14 jaar.  Ter ere van de lancering van 
het lespakket  ‘Delta in de klas’, dat hoort bij 

de film ‘Holland, Natuur in de Delta’, worden het hele week-
end leerzame en vooral leuke activiteiten georganiseerd. Het 
evenement vindt plaats van 11.00 
tot 17.00 uur rondom het nieuwe 
Biesbosch MuseumEiland, Hilweg 
2 in Werkendam. Deelname is 
voor de jeugd geheel gratis. 
Kinderen kunnen op expeditie met de boswachter op zoek naar 
de zeearend, met een fluisterboot speuren naar bevers en met 

een gids op zoek naar een andere hoofdrolspeler uit de film 
‘Holland, Natuur in de Delta’: het stekelbaarsje. Ook kunnen 
ze op de foto met een enorme opblaasbever en een leuke prijs 
winnen, als ze deze delen op www.debiesboschinmij.nl of op de 
facebookpagina van de Holland film. 
Naast deze doe-activiteiten, is er een exclusieve voorpremière 
van de film ‘Holland, Natuur in de Delta’. In een grote opblaas-
tent kunnen de kinderen en hun ouders de eerste exclusieve 
beelden bekijken. Kinderen die mee willen doen met de acti-
viteiten, moeten zich van te voren inschrijven. Meer informa-
tie over de activiteiten en aanmelding is te vinden op http://
np-debiesbosch.nl/weekend-van-de-delta-12-en-13-september/ 
en http://hollanddefilm.nl/weekend-van-de-delta/. 
Na het grote succes van de natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’  
komen de makers met een meer dan waardig vervolg:  ‘Holland, 
Natuur in de Delta’. Een ode aan de Hollandse natuur, onze 
rivieren en kustgebied. De film volgt Nederland door de ogen 
van vijf hoofdrolspelers waaronder de zeearend, de bever en 
het stekelbaarsje. De film werd voor een groot deel in de Bies-
bosch opgenomen en gaat op 24 september 2015 in première 

in 152 bioscopen. ‘Delta in de klas’ is 
het lespakket dat behoort bij de film. 
Het wordt gratis aangeboden aan alle 

Nederlandse scholen in basis- en voortgezet onderwijs. Meer 
informatie op www.hollanddefilm.nl.

Het weekend van de Delta wordt 
georganiseerd door EMS FILMS 
samen met IVN, Staatsbosbe-
heer, Biesbosch MuseumEiland 
en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

De  Wiel achter de Molenstraat. Foto: Marius van Gool
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OPEN MONUMENTENDAG
Van potten bakken tot 3D printen en nog veel meer!

Maar liefst zes bijzondere locaties zijn op 13 sep-
tember geopend. En niet alleen is er de prachtige 
architectuur te bewonderen. Kunstenaars en vaklie-
den tonen er hun specialiteiten,  geven demonstraties 
en laten de relatie zien tussen ‘Kunst en Ambacht’, 

het thema van dit jaar.  Er is genoeg te beleven voor jong en oud.
Altijd al eens willen zien hoe een 3D printer werkt? Kom dan 
naar de eigentijdse drukkerij van Total Print in de Cathari-
nastraat. Hier worden demonstraties gegeven van het 3D prin-
ten en kinderen mogen het zelf uitproberen.
In de prachtige Sint Jansbasiliek worden door Jock’s Glasatelier 
demonstraties gegeven in glas-in-lood maken.  Er vinden rond-
leidingen plaats door de kerk en er zijn verschillende tentoon-
stellingen te zien.
In de voormalige pottenbakkerij (nu Theater de Schelleboom) 
zijn de oude resten van onder andere de oven opgegraven en 
nog altijd te bezichtigen. Onder leiding van Ria Beekers kun je 
aan het werk met een ambachtelijke schopschijf en ervaren hoe 
het is om pottenbakker te zijn.
Ook open deze dag,  en zeker een bezoek waard, zijn de Pas-
torie naast de Sint Jansbasiliek en de Onze Lieve Vrouwe Ab-
dij, waar verschillende tentoonstellingen en exposities over het 
oude ambacht kantklossen te zien zijn. Daarnaast is het histori-
sche pand aan de Kloosterstraat 5 geopend, een pand daterend 
uit 1920. Hier kun je een kijkje nemen achter de schermen en 
unieke oude details van het pand bekijken.
Het volledige programma met adressen en tijden is gratis op te 
halen bij o.a.  VVV Oosterhout.

ODE  AAN DE UKULELE OP  TWEEDE 
EDITIE  ZAKFEST 
Muzikaal en culinair festival op Belcrum Beach 

Nadat vorig jaar honderden mensen de eerste editie van Zak-
fest bezochten, brengt Belcrum Beach dit jaar opnieuw een ode 
aan een bijzonder instrument: de ukulele.  Onder muzikale bege-
leiding van acht ukulele-acts kunnen bezoekers genieten van de 
rijke oogst van regionale stadslandbouwers.  Zakfest vindt op 13 
september vanaf 13.00 uur plaats op Belcrum Beach. 
Het is voor het eerst dat in Breda een festival wordt georgani-
seerd waarbij uitsluitend acts aantreden die een ukulele in de 
gelederen hebben.  Zij leggen een zeer divers palet aan muzikale 
genres op de mat:  van soul tot rock en van folk tot Braziliaans. 
De ukulele (spreek uit: joekelille) is een soort kleine gitaar met 
vier snaren. Het instrument is bekend van Hawaiiaanse volks-
muziek, maar is van oorsprong afkomstig uit Madeira. De voor-
lopers van de ukulele werden eind negentiende eeuw meege-
bracht naar Hawaï door Portugese immigranten. 
De acts die aantreden zijn Crying Carlalas (Breda), BB en Van 

Ukuladies
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GROTE KERK KRIJGT BRIM RIJKSSUBSIDIE 

Na vier jaar subsidie te zijn onthouden heeft de Grote Kerk 
van Breda eindelijk weer Rijkssubsidie toegezegd gekregen voor 
onderhoud en reparaties voor 2016 en de jaren daarna. De toe-
gekende subsidie is ruim € 970.000 voor 6 jaar (€ 145.000 per 
jaar). Door de toekenning kan de Stichting Grote Kerk starten 
met het beoogde onderhoudsprogramma. “Dit is een geweldige 
opsteker, die de basis legt voor het wind- en waterdicht houden 
van het gebouw.  We moeten er nu voor zorgen, dat we de eigen 
middelen bij elkaar gaan krijgen om het onderhoud optimaal uit 
te kunnen voeren. De Stichting Grote Kerk zal in de komende 
weken een beroep doen op particulieren, bedrijven en instellin-
gen uit Breda en omstreken die ons een warm hart toedragen.” 
De toegezegde subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele on-
derhoudskosten. Dat betekent dat de Stichting de resterende 
50% zelf bijeen moet brengen. En meer dan dat want niet alle 
onderhoud en reparaties worden daarmee gedekt.  
Diverse acties zullen worden gestart om aanvullend geld bijeen 
te brengen om het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te 
brengen. “Het is natuurlijk onacceptabel om dé Nassaukerk van 
Nederland,  begraafplaats van de voorvaderen van ons Konink-
lijk Huis, zo te laten vervallen. We moeten daartegen snel in 
actie komen.”

SUCCESVOLLE  SAMENWERKING  
HANDHAVINGSPARTNERS
IN  NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

Zaterdag 29 augustus is de derde gezamenlijke handhavingsdag 
georganiseerd in Nationaal Park De Biesbosch door Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer.  Met verschil-
lende vaartuigen en auto’s is er een integrale controle uitgevoerd 
in het waterrijke zoetwatergetijdengebied. Hotspots tijdens de 
dag waren het watersportgebied de Aakvlaai, de strandjes langs 
de Merwede, het intensieve recreatiegebied de Merwelanden, 
de Natuurontwikkeling Noordwaard en Zuiderklip en de Elzen.   
Gedurende de dag is aan een kleine groep overtreders een be-
keuring uitgereikt.  Vaarsnelheden van meer dan 50 km per uur 
op plekken waar 9 is toegestaan behoren tot excessen en zijn 
geverbaliseerd. Zulke vaarsnelheden zijn gevaarlijk voor andere 
recreanten en tasten ook de natuurkwaliteit van de Biesbosch 
aan. Door het mooie nazomerweer was het relatief druk met 
vaartuigen in het Nationaal Park.  Voor hoge vaarsnelheid zijn in 
totaal 16 bekeuringen uitgeschreven.  
Drones 
In het weekend zijn ook waarschuwingen gegeven aan recrean-
ten die met drones vlogen boven de Biesbosch. De bezoekers 
waren vaak onwetend over het verbod voor drones binnen de 
begrenzing van het Nationaal Park. Gebieden die voor publiek 
niet toegankelijk zijn en rustgebied betekenen voor watervogels, 
zijn vaak ongeschikt om met drones opnames te maken omdat 
ze een verstoringseffect hebben. De regelgeving voor Nationaal 
Park De Biesbosch is te vinden op http://np-debiesbosch.nl/
voorlichting-educatie/parkregels/. 
Gastheerschap 
Tijdens de dag stond gastheerschap hoog in het vaandel. De 
duizenden bezoekers op een zonnige zomerdag kregen voor-
lichting over de regelgeving, de recreatie mogelijkheden en 
de natuurkwaliteit. Regelmatig is gekozen voor een officiële 
waarschuwing die ook geregistreerd werd in het gezamenlijke 
BOA-registratiesysteem. 
Partners 
Op de gezamenlijke handhavingsdag is er samengewerkt met de 

Berlo (Breda), Brabants Ukulele Genootschap (Etten-Leur), The 
D’Ukes (Den Bosch),  Ukulele Paradijs (Rotterdam), Ukuladies 
(Rotterdam), Small  Talk (Rotterdam), Professor Peter & Doctor 
Dick (Harderwijk) en The Prootchers (Niederrhein, Duitsland). 
Er is ook een spannende maar laagdrempelige Ukulele-play-
along (ukulele’s aanwezig).
Zakfest dankt zijn naam aan de grote kolenzakken die op Bel-
crum Beach een tweede leven als stadsmoestuin krijgen. De 
moestuin heeft ook dit jaar weer een rijke groente- en fruitoogst 
voortgebracht. De stadslandbouwers van Belcrum Beach laten 
het publiek hier graag van proeven. 
Ook telers, moestuinders en fruitboeren uit de regio doen mee 
aan het oogstfeest. Het publiek kan meedoen aan workshops, 
bier proeven en knutselen. Er is een bootverbinding tussen het 
stadsstrand en Electron, waar de halfjaarlijkse design- en food-
markt Mercado de Belcrum plaatsvindt.
Zakfest is gratis en vindt plaats op 13 september vanaf 13.00 
uur op Belcrum Beach, aan het einde van de Veilingkade in de 
Bredase wijk de Belcrum.

GENIETEN VAN DE NATUUR MET IVN!
Najaarscursus binnenkort van start

Overkomt het je wel eens dat je bv. een 
wandeling maakt door het kleurrijke 
herfstbos en je ineens een ree over het 
pad ziet schieten, of getuige bent van 
een havik die een duif slaat? Het zijn 
fascinerende momenten. Je geniet van 
de kleurenpracht van het herfstbos, de 

mooie composities van hout, 
mos, paddenstoelen en blade-
ren, de rust, het ruisen van de 
wind door de bladeren, of de 
frisse lucht die je bij zo’n na-
tuurwandeling opsnuift. De na-
tuur ervaren fascineert, maar 
roept ook vragen op; “Hoe zit 
dat nou met die bladverkleu-
ring en bladval”, of “Waarom 
trekken bepaalde vogels en 
vlinders naar het zuiden en hoe 
weten ze de weg”, of “Welke 
paddenstoel is dat”? Wil je een 
antwoord op dit soort vragen, 
of gewoon wat meer van de 
natuur weten? Dan is een IVN - Najaarscursus een geweldige 
mogelijkheid! 
Het cursusteam van IVN Mark & Donge wil u graag allerlei na-
tuurdingen laten zien om u nog meer te laten verwonderen over 
alles wat er in de natuur te ontdekken en te beleven valt. Daar-
om starten we 15 september 2015 in Bavel en 17 september 

2015 in Oosterhout weer onze gezel-
lige en leerzame IVN - Najaarscursus. 
Een scala van onderwerpen die in dit 
jaargetijde aan de orde zijn komt aan 
bod. We trekken er zelfs vier keer op 
uit, de natuur in!
Voor het programma en overige infor-
matie kijk op onze site www.ivn-mar-
kendonge.nl. Geïnteresseerd, stuur dan 
een mailtje naar cursussen@ivn-mar-
kendonge.nl, of neem contact op met 
Karin Vennegoor 076-5421316.
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Landelijke Politie, Rijkswaterstaat, BOA’s Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch, BOA’s Staatsbosbeheer, gemeente Dor-
drecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De partners 
hopen in de toekomst meer van dit soort gezamenlijke handha-
vingsdagen te organiseren.

TWEEDE  EDITIE OKTOBERFEST BREDA   

Leg je Lederhozen of Dirndl vast klaar en leer die Duiste schla-
gers uit je hoofd.  Na een succesvolle eerste editie van Oktober-
fest Breda, wordt dit jaar de twee editie georganiseerd. Het be-
looft dit jaar groter, mooier en nog beter te worden. Daarnaast 
zal het entertainment naar een volgend niveau worden getild. 
Twee dagen lang zullen er in een grote tent pullen bier getapt 
worden en Duitse artiesten optreden.  
De oorsprong van het Oktoberfest ligt in het Zuid-Duitse 
München, waar het traditionele feest jaarlijks door 6 miljoenen 
mensen wordt bezocht. Een grote tent met daarin lange tafels 
en plaats voor 1.000 zittende gasten. Het bier en de andere 
dranken worden vanzelfsprekend geserveerd in grote pullen en 
er zullen typische Duitse gerechten zoals schnitzel en bratwurst 
verkrijgbaar zijn.   

Om de juiste stemming te creëren zijn echte Duitse arties-
ten en DJ geboekt. Natuurlijk treden alle artiesten in typische 
Zuid-Duitse kledij op. De tent zal volledig omgetoverd worden 
tot een echte Duitse stube. Vanwege de grote vraag naar een 
compleet verzorgde avond, is besloten dit jaar op vrijdagavond 
enkel een All-Inclusive pakket te verkopen. Deze compleet ver-
zorgde avond bestaat uit: toegang voor 8 personen, bediening 
aan tafel, onbeperkt drankjes en een traditioneel Duits 3-gangen 

      SCHELLEKENS 
DIERBENODIGDHEDEN 

 

ELKE OCHTEND 

OPEN 
VAN 9:30u TOT 13:00u 
WOENSDAG  GESLOTEN 

Bel voor info: 06 - 518 345 78 
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menu. Dit All-Inclusive pakket kost € 125,- per persoon. Dus 
verzamel je vrienden, collega’s en zakenrelaties en mis dit niet. 
Meer informatie op www.oktoberfestbreda.nl.   
Oktoberfest Breda zal plaatsvinden op vrijdagavond 16 oktober, 
zaterdagmiddag 17 oktober en zaterdagavond 17 oktober. De 
locatie is net als vorig jaar het parkeerterrein P5 bij het NAC 
stadion.  Via de website www.oktoberfestbreda.nl kunnen de 
tickets besteld worden.   

KOP BRENGT DE HELD IN JE NAAR 
BOVEN!

Een held heeft niet altijd een 
cape om.  Met het project 
I’ve got the power! wil 
KOP de helden die schuil 
gaan onder het mom van al-
ledag aanwakkeren. Dat doen we tijdens het Graphic Design 
Festival Breda in samenwerking met verschillende talentvolle 
kunstenaars.
Vaak wordt er bij een held automatisch gedacht aan een su-
perheld. Maar de held is een symbool van redding, een baken in 
tijden van nood. In stripboeken zijn ze herkenbaar aan bovenna-
tuurlijke krachten,  maar vandaag de dag hebben we ook sociaal 
maatschappelijke helden. Denk bijvoorbeeld aan de jongelui die 
tenten, slaapzakken en matjes inzamelden op Lowlands om 

Arno Coenen en Iris Roskam

deze naar vluchtelingenkampen te sturen. Maar een held kan 
ook iemand zijn die voor zijn oma zorgt of een docent die zijn 
leerlingen inspireert. 
Speciaal voor dit project zijn kunstenaars door KOP uitgenodigd 
om rondom dit gegeven een werk op locatie in Breda te maken.  
Als je het heldenparcours volgt, zie je werk van gevestigde na-
men  als  Abner Preis (co-curator),  Arno Coenen & Iris Roskam 

Abner Preis
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                                                            Heeft u ook mooie foto’s? Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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Renske, Gerard, Gerda en Christian: bedankt voor de mooie foto’s!
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en Onno Poiesz, én werk van de onlangs afgestudeerde Iwan 
Smit, Ric Engbersen, Maud van den Beuken, Imke Zeinstra en 
Lars Reen. 

                                                                                                       Iwan Smit
Opening en Super Tours
Op de zondagen van het Graphic Design Festival Breda geven 
kunstenaars Abner Preis, Imke Zeinstra en Lars Reen een bij-
zondere tour langs de kunstwerken, de zogenaamde Super Tour! 
De openings Super Tour zal plaats vinden op 26 september 
om 14.00 uur. De andere tours zullen plaatsvinden op 4 okto-
ber, 10 oktober, 18 oktober en 24 oktober, steeds om 15.00 uur. 
Alle tours zullen starten bij De Stadsgalerij, Oude Vest 34, Breda. 
I’ve got the power! is onderdeel van het Graphic Design Festi-
val Breda, een tweejaarlijks festival over grafisch ontwerp, dat 
plaatsvindt van 25 september t/m 25 oktober in het centrum 
van Breda. KOP, Houtmarktpassage 30b, Breda

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

WWW.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: 23-09-2015
                     Wagenberg      Groen: elke vrijdag/Grijs: 25-09-2015
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 16-09-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 16-09-15 (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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 17,50 per persoon, onbeperkt mosselen eten, 
inclusief friet/brood/sausjes en entertainment.  

Voor de niet mosselliefhebbers zijn er Spare-ribs. 

Reserveren via info@cafeonsthuis.nl of 076-5931600 

 

Thuis aan het water 

Bourgondische 
Mosselmiddag 


