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BIJZONDER
AD HARTKOREN STOPT MET WERKEN
Elke ochtend om precies 7.45 uur hoor ik hem aankomen. Het
gezoem van zijn wagentje. Het rammelen van het gereedschap
op het moment dat hij vlak bij mij over een hobbel in de weg
rijdt.
Later, als ik naar mijn werk rijd, zie ik hem vaak in het dorp. Vuilnisbakken leegmaken, een schone zak erin. Zwerfvuil oprapen
en alles weer netjes bijvegen. Kortom, Terheijden wordt weer
schoon.
“Op maandag wel 300 kg afval”, vertelde Ad weleens. Onvoorstelbaar dat wij zoveel produceren en achterlaten.
We kennen elkaar al ongeveer 30 jaar, zowel van de gemeente,
alsook persoonlijk.
Ad heeft altijd hard gewerkt, eerst bij de plantsoenendienst en
later bij gemeentewerken. Altijd is alles tiptop in orde. Ad weet
wat hij wil en zegt ook wat hij wil en vindt. Prima, een fijne man
om mee om te gaan, met het hart op de juiste plaats.
Nu is hij 65 geworden en gaat hij met pensioen. Het wordt tijd,
want niet altijd ging het werken zonder klachten van zijn rug en
zijn nek. De rust is Ad gegund, maar toch........... Ik denk dat ik
mede namens veel Terheijdenaren spreek als ik zeg dat we zijn
werk zullen missen.
Ik wil hem dus heel hartelijk bedanken voor alle jaren die hij
voor een opgeruimd en mooi Terheijden heeft gezorgd.
En ik: ik zal moeten zorgen dat ik op tijd naar mijn werk ga, want
mijn wekker van 7.45 komt vanaf 14 oktober niet meer langs.
Mariëtte

TERUGBLIK
KORENJACHT WITTE KERKJE GROOT
SUCCES!
Zaterdag 19 september kwamen twaalf
koren met ruim 300 koorleden uit de gemeente Drimmelen hun zangtalent tonen
in Terheijden. Deze KorenJacht, zoals de
Stichting Exploitatie Witte Kerkje het noemt, werd door honderden bezoekers bezocht op de vier locaties; het Witte Kerkje,
de RK-kerk, het verzorgingscentrum en de muziekkiosk op het
Dorpsplein. Het was alweer de derde editie.

De dag werd geopend door wethouder Harry Bakker die namens de gemeente een cheque van € 2.000,- overhandigde aan
de stichting waarmee de gemeente activiteiten waarbij de kerkdorpen elkaar ontmoeten wil stimuleren.
Met name in de middag was het zo druk dat men bij het Witte
Kerkje zelfs buiten stond te luisteren. Het gevarieerde programma van de diverse koren bracht dan ook voor elk wat wils. Op
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het Dorpsplein heerste een gezellige sfeer. Het terras was goed bezet en broodjes, koffie en drankjes
werden genuttigd.
De zes deskundige juryleden, welke verdeeld waren over de locaties,
overlegden na afloop en kwamen
met de eensluidende conclusie dat
het koor De Anthony Singers uit
Terheijden de eerste prijs had gewonnen. Verrast namen zij de prijs,
een workshop door de bekende
zangpedagoog uit Rotterdam Harjo
Pasveer, onder luid gejuich in ontvangst. De dirigente werd verrast
met een beeldje, gemaakt door de Terheijdense kunstenares Els
Vonk. Het publiek kon de hele dag hun stem uitbrengen en na
telling van de stembriefjes bleek de Close Harmony Groep Amazing de gelukkige winnaar
van de publieksprijs die
zij dankten aan
hun
bijzondere stijlvolle
kleding, hun
performance,
maar
zeker
ook aan hun
zangkwaliteiten. De door de jury ingestelde aanmoedigingsprijs kwam terecht toe aan het Tienerkoor Amee-Zing.
Met het gezamenlijk zingen van het lied “weet je nog wel die
avond in de regen…..”, één van de verplichte nummers voor de
koren, onder aanvoering van het Traais Smartlappenkoor, werd
deze muzikale en gelukkig droge dag afgesloten. De opbrengst
van dit evenement zal door de Stichting Exploitatie Witte Kerkje gebruikt worden voor het onderhoud van het kerkje.

Veel dank zijn we verschuldigd aan Agaath Kaasschieter, die de
verdeling van de koren over de locaties heeft samengesteld en
de jury heeft aangestuurd. Dank ook aan alle juryleden, aan
Ruud Morijn onze huisfotograaf, aan het gemeentebestuur, aan
het bestuur van de RK-kerk, aan de medewerkers van verzorgingshuis Antonius Abt, aan de Zeggewijzer, aan de vele vrijwilligers die mede deze dag tot een succes gemaakt hebben, en
natuurlijk aan alle deelnemende koren.
Op de website www.wittekerkjeterheijden.nl zullen we foto’s
publiceren.
Bestuur Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden.

BOSSPELDAG NA VELE JAREN NOG
STEEDS EEN SUCCESVERHAAL
Kennismakingsochtend groep 3 De Zeggewijzer

De bosspeldag is al jarenlang dé succesvolle kennismakingsochtend voor de leerlingen van groep 3. Een ochtend waarin de
leerlingen op een speelse manier met elkaar kennismaken aan
het begin van het schooljaar. En toch is de bosspeldag ieder jaar
weer anders door de invulling van de leerlingen die helemaal
opgaan in het verhaal. Het verhaal over de koningin, het moerasmonster en de blauwgorgeltjes maakten veel indruk op de leerlingen. Ook dit jaar was de hulp van de ouders weer bijzonder!
Verkleed stapten ze in Terheijden stiekem de auto’s in, zochten
het juiste plekje in het bos op en leefden zich helemaal in!

Belangrijke missie in het bos
Op woensdag 16 september jl. verzamelden de leerlingen zich in
de klas. Voor het eerst met z’n allen op pad naar het bos, best
spannend vonden ze het! Nadat ze bij diverse ouders waren
ingedeeld vertrokken ze met de auto naar de Vrachelse Heide.
Aangekomen in het bos ontvingen de leerlingen een belangrijke
opdracht: “Ga in het bos op zoek naar kruiden voor de koningin
van het bos. De koningin heeft last van blauwgorgeltjes en zit
onder de blauwe vlekjes. Maak met diverse kruiden uit het bos
een kruidendrankje, dan zal de koningin genezen.”
Op zoek naar kruiden
De kinderen hadden medelijden met de zieke
koningin en wilden haar graag helpen. In groepen gingen ze op pad en speurden door het bos
naar kruiden. Ze ontmoetten allerlei bosbewoners die in het bezit waren van de kruiden die
de leerlingen nodig hadden. Deze kruiden kregen ze niet zo maar, ze kregen uiteenlopende
opdrachten. Ook moesten ze langs de bosheks
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voor kruiden. Ze werden door de heks uitgedaagd om haar bijzondere brouwsels te proeven. De leerlingen lieten zich niet
kennen, ze proefden het! Of dat niet al genoeg was kwamen
ze ook nog het enorm enge moerasmonster tegen. Door goed
samen te werken konden ze het griezelige moerasmonster aan!
Kruidenmissie geslaagd!
Kruidendrankjes maken
Toen alle kruiden binnen waren kwam de laatste fase, het maken van het kruidendrankje
voor de koningin. En wat er daarna gebeurde
was bijzonder! De koningin dronk van de kruidendrankjes en de blauwe vlekjes verdwenen
als sneeuw voor de zon! De koningin was de
kinderen enorm dankbaar, ze opende ze haar
schatkist en gaf alle leerlingen een beloning.
Bosspeldag geslaagd
Door samen allerlei opdrachten uit te voeren en door gezamenlijk een spannende missie te voltooien hebben de leerlingen
elkaar goed leren kennen. Het was een uitdaging die spannend
was en waarbij ook heel veel werd gelachen. Het doel van de
bosspeldag, een gezellige kennismakingsochtend, was ondanks
de regenbuien meer dan geslaagd!

SCHOOLREIS DE ZEGGEWIJZER NAAR
DIERGAARDE BLIJDORP
Groep 1 t/m 7 op ontdekkingsreis in de dierentuin

Vrijdag 25 september: De bussen vertrokken en zwaaien maar!
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En wat waren er om 9.00 uur veel zwaaiende ouders, en natuurlijk de leerlingen van groep 8, aan de Ruitersvaartseweg. Het
was het startsein voor het jaarlijkse schoolreisje voor de leerlingen van basisschool De Zeggewijzer. Op ontdekkingsreis in
de dierentuin; een dag die van begin tot eind een topdag was.
Begin van het schooljaar op schoolreis.
Bij aankomst in Rotterdam was het zonnetje al doorgebroken. Het was prachtig weer voor een bezoek aan Diergaarde
Blijdorp. Alle leerlingen waren gekleed in de groene Zeggewijzer-polo’s en dat gaf meteen al een leuk beeld. Het was duidelijk:
de Zeggewijzer was in groten getale aanwezig.
Dieren uit alle werelddelen
In de dierentuin maakten de
leerlingen kennis met het dieren- en plantenleven uit de hele
wereld. En wat was er veel te
zien! Neushoorns, krokodillen,
giraffen, ijsberen, kangoeroes,
vossen, pelikanen, flamingo’s,
hyena’s en ringstaartmaki’s
werden gespot. Bij het verblijf
van de leeuwen waren ze erg
stoer, even testen of ze konden brullen als een leeuw. Ook
brachten ze een bezoek aan het
vlinderparadijs waar duizenden
kleurige
Zuid-Amerikaanse
vlinders rondfladderden. In het overdekte waterwerelddeel
Oceanium liepen ze tussen de haaien door en zagen ze zeeschildpadden, pinguïns en roggen.
Op kraamvisite
De leerlingen zijn ook op kraamvisite geweest bij olifant Bang-

ka. Zij is 20 augustus bevallen van babyolifantje Sunay. Toen ze
het olifantje zagen vielen er alleen maar oooohh’s en aaaahh’s.
Er waren nog meer baby’s, zoals een baby-vosje, een schattig
girafje en een klein kangoeroetje dat heerlijk in de buidel bij de
moeder zat.
Op pad met de Ret Jungle Express
Van de ene kant van het park naar de
andere kant kon met de Ret Jungle
Express. Een treintje dat de leerlingen even een relaxmomentje bezorgde! Een ander rustmomentje was de
lunch: frietjes met een ijsje. En dat
smaakte heerlijk!
Een ware belevenis
Het bezoek was een ware belevenis, daar was iedereen het over eens.
Maandag op school ontvingen de leerlingen nog een verrassing, een gratis
entreekaartje. Kunnen ze nog een
keer een bezoek brengen aan Diergaarde Blijdorp en alles aan de familieleden laten zien.

COR ROMBOUTS WINNAAR GOUDEN
PIJL 2015!
Willem Tell Terheijden

Op zaterdag 26 september
waren de 48 beste kruisboogschutters van de Nationale
Competitie uitgenodigd om
deel te nemen aan de Gouden
Frans Fakkers Pijl verschieting.
In sporthal De Niervaart in
Klundert gingen uiteindelijk 40
schutters de strijd aan. Iedere
schutter kreeg eerst 4 proefschoten. Daarna volgden 2 series
van ieder 10 schoten. De maximaal te schieten score was dus
200 punten.
Cor Rombouts van schietclub
Willem Tell Terheijden schoot
een geweldige wedstrijd. Met
19 schoten in de roos en een
9 behaalde hij maar liefst 199
punten. Ook Adrie Roelands
uit Wernhout had 199 punten.
Daarom moest er gekampt
worden, waarin schot om schot
de beslissing moest vallen. Na
het 1e schot was het kampen
echter al gedaan, Adrie schoot
een 9 en Cor schoot wederom
een 10. Wat een klasse om onder zo’n spanning zo geconcentreerd en nauwkeurig te blijven schieten! Zo werd Cor Rombouts de nieuwe winnaar van de Gouden Frans Fakkers Pijl.
Oud Terheijdenaar Jack van Bekhoven werd met 198 punten
derde. Frans Fakkers, de voorzitter van de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB), reikte de felbegeerde prijs uit.
Cor, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie! Wat
zijn we trots om zo’n geweldig talent binnen onze Terheijdense
schietclub te hebben!
Wilt u meer informatie over het kruisboogschieten of onze andere schietsport-disciplines, zie www.svwt.nl of mail naar info@
svwt.nl.
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MENSENKENNIS
Vlasweelfeest

“Bemin uw naaste gelijk u zelve”, dat is misschien te bijbels
overtrokken. “Ken uw naaste gelijk u zelve” komt al wat meer in
de buurt, maar is nog hemeltergend moeilijk. “Ken je buurtgenoten” leek ons een haalbare kaart. Vandaar dat we na sluimerende jaren het Vlasweelfeest weer eens gereanimeerd hebben.
Het viel ons op dat vele straatgenoten onbekenden voor elkaar
waren. Drukke banen, generatiekloven etc. zorgden ervoor dat
zelfs mensen uit een straat anonieme passanten werden. En dat
terwijl de regering en onze vorst de mond vol hebben over
participatiemaatschappij. Wil je het proces van mantelzorger -in
plaats van elkaar de mantel uitvegen- een kans van slagen geven,
dan zul je elkaar moeten kennen.
Vandaar dat we 26 september tot
dag van (h)erkenning bestempelden.
De Grote Regelateur -mits hij bestaat- bezag het met welgenoegen
en liet de zon stralen dat het een
lieve lust was.
’s Morgens, als teken dat we in een
welvaartsstaat leven, werden overbodige snuisterijen en gebruikte
gebruiksartikelen voor minimale prijsjes te koop aangeboden.
Niks mis mee, want wat doe je als opgeschoten vijftiger met
een trampoline, terwijl een aankomend gezin daar letterlijk en
figuurlijk op staat te springen? Een win-win situatie.
’s Middags vermaakte de straat -althans de bewoners ervan- zich
met ludieke spelen, waarbij
men elkaar nodig had. Maar
niet nadat het bevoegd gezag
in de persoon van Lilian Lambregts haar zegen over het gebeuren had uitgesproken. Gemengde groepjes, naar leeftijd
en geslacht, bestreden elkaar
op leven en dood, nee, lach.
Het meest sprak het spel aan
waarop foto’s van huizen en bewoners gecombineerd moesten
worden.
’s Avonds werd er gezamenlijk frites, snacks gegeten en was het
nog lang en tot laat vredig onrustig in de straat. Nee, bij ons
geen Rijdende Rechter, die kromme zaken recht moeten komen
zetten. Wij denken dat het feest zo’n succes was (90 % deed
mee) omdat het laagdrempelig was; geen dure barbecue; geen
geldverslindende d.j. maar een enthousiaste tiener uit de straat,
die de aangepaste muziek verzorgde.
Eindconclusie van vele deelnemers: wat wonen we toch in een
fijne buurt, waar zo iets mogelijk is. En ik plak er dan bij: in een
mooi dorp waar zo veel leuks en goeds te doen is: Spraakvermaak, binnenkort The Sixties, Las Vegas van de harmonie, Zomervermaak voor de senioren, activiteiten in het Witte Kerkje.
De boze buitenwereld is soms gelukkig ver weg.
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FEEST VOOR IEDEREEN!
Wat een geweldig feest was het op zaterdag 26 september bij SOVAK in Terheijden!
Cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en dorpsgenoten genoten van de
gezellige Vlaamse Kermis, de toffe meezingers van de Oranjeman, de boeiende Verhalenverteller, de songs van
Marco Kanters, de Gruijtveldband, het Gilde, de Harmonie, de knusse snoezelbus,
de mobiele dierenboerderij
en.......natuurlijk het heerlijke
zonnige weer!
In haar openingswoord benadrukte bestuurder Heleen
Griffioen dat het dorp Terheijden en SOVAK van oudsher nauw
met elkaar verbonden zijn. “Dat
is ook de reden dat we dit jubileumfeest zo graag samen willen vieren”. Wethouder Mark
van Oosterhout, niet geboren
maar wel getogen in Terheijden, kan dit uit eigen ervaring
beamen. Hij is ongeveer even
oud als SOVAK, dus hij ‘weet
hoe dat voelt’. Hij heeft een groot deel van de wordingsgeschiedenis van vooral de
voormalige hoofdlocatie Gruijtveld als
dorpsgenoot meegemaakt. Als bewijs
vind je in de muur
van boerderij de
Kloek nog zijn naam
op een eerste steen,
destijds gelegd door
een groepje leerlingen van de plaatselijke basisscholen.
De wethouder feliciteerde SOVAK met deze mooie mijlpaal, dankte voor de goede samenwerking en wenste de organisatie en haar cliënten alle
goeds voor de toekomst. En toen kon het feest beginnen!

Dorien Stoop, 12 jaar

Diede Husson

Hans Dierckx
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BRONZEN BEVERS VOOR
BESTUURSLEDEN IJSCLUB TERHEIJDEN
Toin Lips, Frank Hoogers en Frans Damen uit
Terheijden ontvingen vrijdag 25 september
2015 van burgemeester Gert de Kok een
Bronzen Bever. Zij kregen de gemeentelijke
onderscheiding voor hun grote inzet voor de
IJsclub Terheijden.
Toin Lips is al 25 jaar lid van de IJsclub, waarvan de laatste tien jaar als penningmeester. Daarnaast is hij actief geweest bij het sauwelen in Terheijden en een graag geziene
persoon in het verenigingsleven.
Frank Hoogers is sinds 1990 algemeen bestuurslid bij IJsclub
Terheijden en bedenker en initiatiefnemer van verschillende activiteiten bij de club. Ook hij heeft zijn sporen verdiend in het
Traaise verenigingsleven.
Frans Damen is sinds 1990 secretaris van de IJsclub en ondersteunt diverse clubactiviteiten. Daarnaast was hij nauw betrokken bij het sauwelen in Terheijden en actief lid van onder andere
carnavalsvereniging De Schraansers.

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING
De jaarlijkse collecte van de Nierstichting
Nederland, die werd gehouden van 20 tot en
met 26 september, heeft het mooie bedrag van
€ 1.862,20 opgeleverd. Langs deze weg aan alle
gevers: VEEL DANK. Door de bereidheid, inzet en het enthousiasme van alle collectanten, door Tanja die geholpen heeft met het
tellen van de bussen en door de hulp van RABO-bank Made is
deze collecte wederom een succes geworden. Heel fijn ook dat
dit jaar weer 2 nieuwe collectanten zich in wilden zetten voor
de Nierstichting. Namens Nierstichting Nederland: HARTELIJK
DANK, zonder uw inzet was dit resultaat niet mogelijk geweest.
Lisette Buijks-de Vroomen, Nierstichting Nederland, Afdeling
Terheijden.

DE 1e LEUTIGE TRAAISE TRIATHLON IS
GELIJK EEN SUCCES!
We schrijven zaterdag 19 september 2015, locatie Café Ons
Thuis. Een schitterend strijdtoneel, een lekker najaarszonnetje en in totaal 19 ploegen om
deze dag onvergetelijk te maken. Er moest afgetikt worden
na ongeveer 500 meter zwemmen, plusminus 20 kilometer fietsen en om en nabij 5 kilometer lopen. Onder vurige aanmoedigingen van familie, vrienden,
buren, kennissen en trouwe supporters gingen de gladiatoren
de strijd aan. Het deelnemersveld was enorm gevarieerd, zeker
qua leeftijd. De jongste atleet was 10 jaar en de oudste deelnemer had reeds de VUT-gerechtigde leeftijd bereikt. Als eerste finishte het team Izar, Michael en
Raoel. Hun giga-prijs was een
weekendje wenen. Hiervoor
ontvingen zij een zak inheemse
uien van maar liefst 20 kilo. Als
goede tweede kwam de ploeg
van Anja, Berco en Izar over
de streep. Een jaar lang gratis
bellen was hun trofee. Drie af-
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gemonteerde fietsbellen werden treffelijk aan deze equipe overhandigd. Als nummer drie stond de formatie van Gerben, Laurens en Richard op het podium. Een redelijk verse slagroomtaart
was hun bekroning. Verder was er nog een prijs te verdelen
voor het leukst verklede gezelschap. Na ampel beraad werd besloten dat twee ploegen hiervoor in aanmerking kwamen. Team
van Meggelen en de combinatie van Lisette, Stef en Jan mochten
hiervoor een mega doos uitpakken vol met schmink en aanverwante feestartikelen. Moe, maar voldaan en vooral blij werden
er na afloop versnaperingen genuttigd in de gastvriendelijke ambiance van Café Ons Thuis.
Als speciaal woord van dank
richten wij ons tot de vrijwilligers. Dankzij deze mensen
was het voor ons mogelijk om
deze dag met een gerust hart
te organiseren. Wij weten nu al
zeker dat dit een terugkerend
evenement zal worden. Dit
smaakt naar meer. De ingrediënten zijn prima, niks meer aan
doen dachten wij zo. Alleen de naam van deze quasi Olympische
happening zal worden aangepast in “Leutige Traaiatlon”.
Namens de organisatie, Angela, Annelies, Kathleen, Marc en
Frank.

OPBRENGST COLLECTEWEEK KWF
KANKERBESTRIJDING
De collecteweek van KWF Kankerbestrijding van 7 tot en met 12 september 2015
heeft in Terheijden € 2811,90 opgebracht.
Onze dank gaat uit naar de collectanten
voor hun inzet en naar alle gulle gevers aan KWF Kankerbestrijding. Het onderzoek naar het ontstaan en het behandelen van
kanker blijft hierdoor mogelijk. Hartelijk dank!
Mocht u de collectant gemist hebben of inlichtingen willen over
de collecte of het werk van KWF, ook voor kinderen van de basisschool voor een spreekbeurt, of bij een jubileum of verjaardag
een gift willen doen, dan kunt u altijd contact opnemen met Ans
Schoenmakers- van Vugt. Telefoon 076 593 3503.
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RONDOM DE TAFEL
VRIJWILLIGER BIJ SURPLUS
Hoe voelt dat en hoe word je dat?

Jannah van der Wal, vrijwilligster in het
Antonius Abt: “Na mijn studie SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), kinderen
en het nu 5 jaar werken bij ons bedrijf
PlanVisie Hypotheken in Terheijden, zat ik
uit het raam tegen de gevel van Verzorgingshuis Antonius Abt in
de Hoofdstraat van Terheijden aan te kijken. Ik dacht op dat moment: Wat gebeurt er eigenlijk binnen die muren van het Abt?
Wat doen ze daar nou eigenlijk, voor wie en met wie? Wie zijn
de bewoners, wie zijn de verzorgers, hoe doen ze dat allemaal?
Allemaal vragen, ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken
en ben naar binnen gegaan, eerst om gewoon te kijken als toeschouwer, maar ik kwam na een tijdje uit het Antonius Abt als
vrijwilliger!”
Rondom de tafel in het Abt zit ik samen met Jannah van der
Wal (onderneemster en vrijwilligster), Anneke Nefs (regisseur
van afdeling verzorging) en Marianne Eestermans (coördinator
vrijwilligers) van het Antonius Abt.
Mijn eerste vraag is eigenlijk heel eenvoudig en ik stel hem aan
Anneke: Waarom heeft een zo groot instituut als Surplus en in
dit geval het Antonius Abt nou eigenlijk vrijwilligers nodig? Anneke:“De belaanrijkste reden betreft het feit dat er altijd mensen
zijn die om welke persoonlijke redenen dan ook iets willen doen
voor hun omgeving. Mensen die vrijwillig werk verrichten voor
de samenleving. Als Surplus willen wij graag met deze mensen
meedenken en hun een plaats geven binnen onze organisatie.
Surplus heeft het nieuwe zorgconcept “Zorgen zonder zorgen”
geïmplementeerd en daar is de pijler informele zorg een heel
belangrijk onderdeel van. Door meer inzet van informele zorg
verhogen we het dagelijks welzijn van onze cliënten. De juiste
handen op de juiste momenten, hoe zorgen we ervoor dat
familie, het sociaal netwerk, vrijwilligers worden ingezet op de
momenten dat onze cliënten het nodig hebben.
Jannah, hoe is het nu om als
vrijwilligster aan de slag te
gaan? Kom je binnen en kun
je zo aan de gang gaan of gaat
dat anders? Jannah: “Ja, dat gaat
echt anders. Ik kwam binnen en
werd dus niet alleen gelaten,
“begin maar of zoiets”. Nee, je
wordt onderdeel van het verzorgende team en binnen dat team als het ware opgeleid voor
het vrijwilligerswerk wat je gaat doen. Daarbij wordt natuurlijk
ook gekeken waar je interesses en vaardigheden liggen. Je wordt
dus absoluut niet in het diepe gegooid.” Anneke vult daarbij aan
dat er binnen Surplus/Antonius Abt ook een vrijwilligers-coördinator aanwezig is en dat Surplus ook veel aandacht schenkt
aan opleiding en scholing van de vrijwilligers.
En Jannah: Je werkt hier nu al even. Wat vind jij nu eigenlijk zelf
het leukste aan je werk hier? “Het is niet één ding maar meerdere. Ten eerste vind ik het prettig om nu ook in de praktijk
te werken met dingen die ik in mijn opleiding heb geleerd. Ten
tweede vind ik het fantastisch dat ik een van het team van de
“beroeps” ben. De waardering en het vertrouwen die je van hen
krijgt, zijn erg stimulerend. En het aller-boeiendst en fascinerende is het persoonlijke contact dat je krijgt met de bewoners. Het
is aangrijpend om te zien en te merken hoe snel je eigen wordt,
dat zij met persoonlijke verhalen van vroeger komen en foto’s
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laten zien, dat je eigenlijk deel uitmaakt van hun leven. En jij kunt
dan behulpzaam zijn met allerlei dingen die voor hun van belang
zijn. Grote en kleine dingen. Ik zal je vertellen Paul, dat ik zelfs
meer uren ga draaien als vrijwilliger dan in het begin.”
Marianne, waar kunnen mensen zich melden, waar kunnen zij
meer informatie krijgen? “Mensen, die geïnteresseerd zijn in de
mogelijkheden om vrijwilliger bij Surplus/Antonius Abt te worden kunnen contact opnemen via de e-mail m.eestermans@
surpluszorg of kunnen zich melden bij de receptie van het Antonius Abt waar zij verder worden geholpen.”
Jannah, Anneke en Marianne, ik wens jullie namens Rondom de
Toren veel nieuwe en goede vrijwilligers toe en Jannah: werk ze!
Paul ter Sluis.

NIEUW IN TERHEIJDEN:
PETRA WELLNESS & CARE

“Wellness & Care”-winkel te beginnen. Ten eerste gaat het om
de bekendheid in Terheijden. De mensen zien nu fysiek dat er
Wellness & Care wordt aangeboden. Mensen zijn van nature
nieuwsgierig en komen kijken en kijken door de etalage heen
de winkel in (die er overigens professioneel, modern en zeer
smaakvol uitziet, red.). Ik ben er natuurlijk ook zelf fysiek aanwezig, ondermeer op maandagmiddag. Dan kunnen mensen binnen
komen en is er naast het krijgen van allerlei informatie, ook de
mogelijkheid om (gratis) een “voetanalyse” te krijgen. En als laatste wil ik ook zeker de “Little Diva”-middag noemen. Kinderen
tussen 10–15 jaar kunnen alleen of met vriendinnen dan ervaren hoe het is als je voeten gescrubd worden met een heerlijk
ruikende scrub, een voetmasker en -massage.” Petra, als laatste
vraag: Wat zijn je toekomstplannen? “Natuurlijk wil ik eerst nog
mijn naamsbekendheid in Terheijden en Wagenberg verder uitbouwen, niet alleen voor de zorg sec, maar ik wil de mensen ook
graag de weg wijzen in de zorgwereld maar dan wel als mens
Petra en niet als een log en groot instituut dus laagdrempelig en
persoonlijk.”
Welnu Petra, namens Rondom de Toren wens ik jou een zeer
geslaagde start en uitbouw van je bedrijf en wellicht behoort de
nu nog leegstaande reiswinkel op termijn ook tot jouw zorg- en
advieswereld. Succes !!
Paul ter Sluis

EN TOEN GEBEURDE.....
DE KERMIS
In het voorste deel van de Hoofdstraat in Terheijden begint
langzaam een echt dienstverlenend commercieel klimaat te ontstaan: een kapper, reisbureau, financieel adviesbedrijf, makelaar,
fotograaf….. En de laatste loot aan deze familie, “Petra Wellness
& Care Voet- en Thuiszorg”. Ik zit bij dit laatste bedrijf aan tafel
met de naamgeefster Petra. Petra, wat heeft jou doen besluiten
om na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in verzorgingshuizen
en de Thuiszorg je zelfstandig als ZZP’er te vestigen en ook nog
in een “winkel”? “De reden is eigenlijk eenvoudig, wel ingrijpend
maar ik wilde het per se doen. Al die jaren dat ik in deze sector
met veel plezier heb gewerkt, merkte ik toch dat het begon te
wringen tussen wat ik de patiënten / bewoners wilde bieden,
zoals verzorging met etherische oliën, massages enzovoort en
wat ik vanuit de instellingen (vaak uit financiële overwegingen)
mocht bieden. Simpel gezegd: ik wilde eigenlijk meer dan mocht.
Het gevolg was dat ik besloten heb om dat wat ik wilde bieden
ook als ZZP-er te gaan aanbieden: Wellness & Care.” Maar Petra, wat bied je dan extra in vergelijking met de reguliere zorg,
die is toch ook goed en toereikend? “Ja, maar het gaat vaak om
extra zorgmomenten, die er in de reguliere zorg niet altijd kunnen zijn en die wel belangrijk zijn voor de cliënt. Zo moet je
denken aan echte 1 op 1 zorg, palliatieve zorg, massages ook
met etherische oliën en natuurlijk de cosmetische voetzorg (de
tweede pijler van haar bedrijf, red.).” Zeg Petra, deze extra zorg
wordt veelal niet vergoed door de zorginstanties en dus moeten
de mensen zelf betalen. Is daar vraag naar? Petra: “Ja, je moet
begrijpen dat de basis van mijn bedrijf nog steeds de thuiszorg
is (PGB), maar dat er veel vragen zijn binnengekomen over juist
het aanbieden van deze extra zorg. Ik ben net begonnen, ook
in deze winkel, het moet nog groeien maar alle tekenen wijzen
de goede richting op.” Petra, thuiszorg in combinatie met een
“winkel” in de Hoofdstraat 8a in deze tijd en in deze branche
die toch door onder meer bezuinigingen onder druk staat, hoe
valt dat te rijmen? “Er is een aantal redenen voor mij om een
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Een oud bekend volksfeest, een stuk folklore dat eeuwenlang
bestaat. De naam is afgeleid van kerk-misse, een jaarlijkse viering
van de kerkwijding. Kermis werd al gauw een traditie. De daarbij
horende jaarmarkt werd overal in steden en dorpen gehouden
en werd georganiseerd door het gemeentebestuur.
De kermis bestaat in onze omgeving al lang. Uit 1537 is een
bericht bekend over een rietschipper uit Terheijden die zijn aankoop gedaan had “te Zwaluwe op maandag na de kermis”. Dat
verklaarde hij bij het laden van het riet in Klundert.
Bij ons dateert de oudste aantekening uit 1630, zoals uit archief-onderzoek blijkt. Op 15 september 1630 kwamen tijdens
de “ter heydensche kermis” enkele soldaten uit Breda in een
Wagenbergse herberg. Dat was tijdens de 80-jarige oorlog
(1568-1648). Soldaten betaalden toen hun bier meestal niet en
vervolgens meldde de kastelein dat bij het gemeentebestuur
voor een vergoeding.

In het archief van het Terheijdense schuttersgilde staat genoteerd dat op 10 september 1662 door het Gilde “twee tonnen
bier op de kermisse gebruyckt” waren. Deze aantekening is nog
vele jaren daarna ook te lezen met daarbij uiteraard het traditi-

Voor een avond culinair genieten!

Extra d
ata:
Vrijdag
16 okto
Zonda
b
g 18 o er
ktober

WIJ ZIJN JARIG!
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.
Reserveer dus snel uw tafel om teleurstelling te voorkomen!
Alle informatie over deze avond vindt u op
onze website: www.restaurantripasso.nl.

Na een zomer hard werken is het bijna tijd voor vakantie. We zijn
gesloten van maandag 28 september t/m dinsdag 13 oktober!
Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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onele koningschieten.
Lange tijd was de kermis een jaarmarkt met handelaars, muzikanten en kunstenmakers. Men kon er koekslaan, rijfelen, planeettrekken, slaan op de kop van jut. De eerste mallemolens
werden door een paard aan het draaien gebracht. Straatfotografen zorgden voor vrolijke kiekjes. Later kwamen daar de tegenwoordige kermiskramen en attracties voor in de plaats.
De Traaise kermis begint op de tweede zondag in september en
op Wagenberg de eerste zondag in oktober. De wijdingsdatum
van de Terheijdense kerk is niet meer bekend. De Wagenbergse
kerk is gewijd op 11 oktober 1904, de feestdag van de patroon
de H. Gummarus. Een tijd is er ook nog Vlaamse kermis in Terheijden en Zomerkermis op Wagenberg geweest, beide werden
georganiseerd door de plaatselijke harmonieën. Nu zorgen die
verenigingen ieder jaar voor de traditionele najaarskermis.
Zeker het vermelden waard is dat in Terheijden kermisexploitanten hebben gewoond. De familie Visker heeft 3 generaties
lang op de kermis gestaan met een draaimolen. Frans Damen
had een verrijdbaar straatorgel. Willemse “de Prol” had een zogenaamde suikerkraam. En 2 generaties Van Gastel hadden een
grote snoepkraam. Die kraam is te zien in de misdaadfilm “Kermis in de regen” met de Bredase kermis als decor. Deze foto is
gemaakt tijdens de Wagenbergse kermis in 1981.
Over dit alles kan je uitgebreid lezen en veel kermisfoto’s zien in
de Vlasseltboekjes 23 en 112.
Johan van der Made

OPROEP
GROTE ROMMELMARKT WAGENBERG
In Café Nicortiny te Wagenberg wordt door CV. De Schuimbrouwers op zondag 11 oktober 2015 weer de jaarlijkse Grandioze, Gezellige en Goedkope Wagenbergse Rommelmarkt gehouden. De openingstijden van de rommelmarkt zijn van 11.00
tot 15.30 uur. Een rommelmarkt kan uiteraard niet bestaan
zonder ‘rommel’. Wanneer u bezig bent met een grote schoonmaak, of gewoon spulletjes hebt staan die u niet meer gebruikt,
dan kunt u die aan ons meegeven. Op zaterdag 10 oktober vanaf 9.30 uur rijden wij door de straten van Wagenberg om de
spullen bij u op te halen. U mag ze aan straat zetten of binnen
laten staan, want we bellen overal even aan. Mochten we bij u
langs zijn geweest en u was niet thuis, dan kunt u bellen naar
076-5931566 en we komen dan alsnog langs. We nemen geen
grote meubels, kasten, witgoed, en zonnebanken mee. Voor de
mensen die ‘rommel’ hebben, kwijt willen en buiten Wagenberg
wonen: jullie mogen het op zaterdag 10 oktober 2015 afgeven
bij Café Nicortiny in Wagenberg. Graag begroeten wij u allen
op de altijd gezellige rommelmarkt in Wagenberg.
Vriendelijke groeten, leden CV De Schuimbrouwers.

BENT U DIT JAAR 50 OF 60 JAAR
GETROUWD?
Ook dit jaar organiseert Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia uit Made een concert voor alle Gouden en Diamanten
bruidsparen uit de gemeente Drimmelen. Op zondagmiddag
29 november verzorgen wij een gezellige muzikale middag.
Bent u dit jaar 50 of 60 jaar getrouwd? Dan bent u in het bijzonder van harte uitgenodigd. Neem contact met ons op en u
ontvangt van ons een persoonlijke uitnodiging. Wij ontvangen
u deze middag met koffie met iets lekkers en ook in de pauze
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zullen wij u een consumptie aanbieden. Uiteraard zullen wij voor
u en uw familie mooie plaatsen in de zaal reserveren.
Omdat de gemeente vanwege de wet op de privacy geen gegevens mag verstrekken, doen wij een beroep op u. Bent u 50 of
60 jaar getrouwd of kent u een Gouden of Diamanten bruidspaar, neem dan contact met ons op: Harmonie St. Caecilia, contactpersoon Gwen van de Waarsenburg, telefoon 0162-684759
of e-mail gwenvandew@gmail.com.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN ZOEKT
TURNSTERS IN DE LEEFTIJD 9-14 JAAR
Wij zijn een klein gezellig groepje recreatieve turnsters die nu
een jaar op les zitten. Het gaat heel goed en we hebben al veel
geleerd. Zo nu en dan een wedstrijdje is een optie maar hoeft
niet. Het zou fijn zijn als er nog een paar meisjes bijkomen, want
we zijn echt met te weinig. Als je iets jonger bent dan 9 jaar ben
je ook welkom. Je mag 2 keer meedoen om te kijken of je het
leuk vindt. De lessen zijn op woensdag van 17.00 - 19.00 uur in
de gymzaal aan de Mr. Aalbersestraat.
Wil je iets meer info dan kun je op onze site www.gvsvt.nl kijken of even bellen naar 076-5938277.
Turngroet van Sanne, Dana, Geertje, Melissa en Esra.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN ZOEKT
NIEUWE LEDEN VOOR DE DANSGROEP
EN DE KLEUTERGYM
Houd jij ook zo van dansen en muziek? Kun jij ook niet stilstaan
als er een leuk liedje gedraaid wordt? Dan is kinderdans misschien wel iets voor jou! Vanaf 4 jaar ben je welkom bij onze
lessen kinderdans. Er wordt gewerkt aan een algemene basistechniek die ondersteunend is voor alle dansvormen. Hiervoor
worden elementen gebruikt uit klassiek ballet, moderne dans,
folkloredans en de expressieve dans. Motorische vaardigheden
worden verder ontwikkeld en geoefend. De kinderen leren korte bewegingsfasen te onthouden en te herhalen. De muzikale
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende muziekstijlen, van klassiek tot meezingliedjes tot
swingende top 40 muziek.

En dit alles in een gezellige en ontspannen sfeer! Benieuwd?
Kom dan een keer langs!
We dansen van 13.00 u tot 13.50 u in de gymzaal naast het
Puzzelbad. Kom gerust een keer langs voor twee proeflessen!
Nu nieuw: op woensdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 u kleutergym. Als je van klimmen en klauteren houdt kom dan zeker
eens twee maal een proefles kleutergym doen...
Voor meer info ga naar www.gvsvt.nl. Hopelijk tot snel!

VAN ALLES WAT
EEN GOED GESPREK
Vanaf 19 oktober starten we (Bert Fockens en Edwin Vonk) met
gratis bijeenkomsten in het witte kerkje voor mensen die op
zoek zijn naar zingeving en een goed gesprek. Elkaar zien, horen,
ontmoeten en echt leren kennen. Vanuit onze levens- en werkervaring een behoefte die leeft onder de mensen. Vandaar dat
wij graag met dit initiatief starten op een centrale plek in het
dorp, met als groter doel de kerk, overigens zonder kerkelijk
oogmerk, weer een centrale rol in de gemeenschap te geven als
plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bezig zijn met
zingeving, levensvragen en eigen persoonlijke ontwikkeling.
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TERHEIJDEN - BREDASEWEG 1
UITGEBOUWD VRIJSTAAND WOONHUIS met rondom tuin en garage. Bouwjr.1973 en
nadien (2002) tuinkamer aangebouwd. Kavel 499 m2. Inhoud 525 m3. Woonopp.170 m2.
Prijs . . . € 329.000,- kk.

TERHEIJDEN - MOLENSTRAAT 9
HALF VRIJSTAAND WOONHUIS met tuin en garage. Bouwjr.1965. Kavel 164 m2. Inhoud
285 m3. Woonopp.90 m2. Aantr. gelegen a/d Molenstraat hoek Schapenbogert.

Prijs . . . € 179.000,- kk.

WAGENBERG - HEIAKKER 6

VERKOCHT O.V.

GESCHAKELD WOONHUIS met tuin (z-w) en berging. Bouwjr.1984. Kavel 146 m2. Inhoud
ca. 305 m3. Woonopp. ca. 110 m2.

WAGENBERG - KERKSTRAAT 36
MOOIE- EN RUIME 2 ONDER 1 KAPWONING met tuin (z-w), berging, carport en ga-

rage. Bouwjr.1978. Kavel 356 m2. Inhoud ca. 420 m3. Woonopp. ca. 140 m2. Perfekte staat en instapklaar. O.a. luxe- en complete badkamer en 4 ruime slp.kamers.

Prijs . . . € 269.000,- kk.

WAGENBERG - VLASSELT 29

VERKOCHT

AANTREKKELIJKE 2 ONDER 1 KAPWONING met tuin en garage. Bouwjr.1990. Kavel
307 m2. Inhoud ca. 330 m3. Woonopp. ca. 110 m2.

WAGENBERG - WITHUISSTRAAT 5
UITGEBOUWDE 2 ONDER 1 KAPWONING met eigen achterom, tuin en berging. Kavel
159 m2. Inhoud ca. 200 m3. Woonopp. ca. 75 m2. Instapklaar. Ideale starterswoning.
Prijs . . . € 169.000,- kk.

WAGENBERG - ZANDAKKER 12

VERKOCHT O.V.

FRAAIE 2 ONDER 1 KAPWONING met tuin en grote garage. Bouwjr.1988. Kavel 252 m2.
Inhoud ca. 300 m3. Woonopp. ca. 115 m2. Perfekte staat. Instapklaar.
Inlichtingen/afspraak bezichtiging:
VAN DONGEN MAKELAARDIJ BV

Bert en Harold van Dongen, beëdigde/gekwalificeerde makelaar-taxateurs o.z.
Den Deel 1 - M a d e - 0162/68.34.50.
www.vandongenmakelaardij.nl
Sinds 1967 hét vertrouwde adres.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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I.V.M. VELE RECENTE VERKOPEN VRAGEN WIJ MET SPOED WONINGEN TE KOOP IN ALLE PRIJSKLASSEN!
KIES VOOR VAN DONGEN MAKELAARDIJ !
persoonlijke aandacht en professionele begeleiding
erkende- én beëdigde makelaars
optimale markt- en vakkennis
uitgebreide presentatie op internet / social-media
veelvuldig adverteren in dag-/weekbladen voor onze rekening
goed bekeken 15 m lange etalage op een markant punt
kantoor met 2 makelaars (korte communicatielijnen) met in totaal ruim 80 jaar onr.goed ervaring
géén opstartkosten etc. en altijd verkoop op basis no cure no pay
24/7 bereikbaar (geen 9 tot 5 mentaliteit)
ruim 8.000 woningen verkocht
Bel/mail ons voor een gratis verkoopgesprek (ook al staat uw woning reeds bij derden te koop).

OPEN DAG DAGBESTEDING ANTONIUS
ABT TERHEIJDEN
Op zaterdag 10 oktober 2015 zet de dagbesteding in het
zorgcentrum Antonius Abt in Terheijden de deuren voor u
open. De dagbesteding is er voor alle oudere inwoners van
Terheijden en omstreken. Binnen een vaste dagstructuur, koffie-maaltijd-thee, bieden wij activiteiten naar behoefte. Het aanbod is gevarieerd: spelletjes, lezen, koken, schilderen, knutselen,
een goed gesprek, wandelen of fietsen op de duofiets.
Ook zijn er activiteiten buiten de dagbesteding. Dit jaar hebben
we een bezoek gebracht aan de kaasboerderij in Made, zijn we
gaan picknicken en hebben een uitstapje gemaakt naar Meerseldreef. En natuurlijk de jaarlijks terugkerende ouderencarnavalsmiddag in Wagenberg.
U bent van harte welkom op
zaterdag 10 oktober van 13.00
uur tot 16.00 uur in de oude
pastorie. Er wordt verse soep
gemaakt en geserveerd en u
kunt zien waar onze cliënten
zich zoal mee bezighouden op
de dagbesteding. Als u nog vragen heeft, stelt u ze gerust.
Tot ziens op 10 oktober. De
deuren staan open en de koffie staat klaar!

ALLEREERSTE TRAAISE
SAUWELAARSBORREL KRIJGT EEN
VERVOLG IN 2016!
Op zondagmiddag 20 september 2015 was de allereerste Traaise Sauwelaarsborrel in de Gouden Leeuw in Terheijden.

Het sauwelen in Terheijden wordt al 38 jaar georganiseerd door
TCV de Schraansers. Het is begonnen met een dag en inmiddels
uitgegroeid tot een heel weekend. Een weekend waarin het
publiek getrakteerd wordt op de meest hilarische acts, het winnende liedje van Festivalaaf en uiteraard meerdere sauwelaars,
die ongeveer 15 à 20 minuten in de ton staan. Het publiek bepaalt uiteindelijk aan het eind van iedere avond wie er de dagprijs heeft gewonnen en op zondag wordt de Oppersauwelaar
bekend gemaakt.
Maar uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen! Want
het is geweldig om in die sauwelton te staan, in een bepaald
typetje te kruipen en het publiek aan het lachen te krijgen.
Het sauwelweekend wordt op de maandag erna afgesloten met
een gezellige after party. Daarna is er een periode van rust en
misschien wel bezinning. Totdat in oktober de Schraansers weer
aan je jasje trekken of je toch wel weer mee gaat sauwelen.
Tijdens de afgelopen after party, in februari, is het idee ontstaan om een borrel te organiseren voor ALLE sauwelaars, dus
iedereen die ooit in Terheijden heeft gesauweld. Zo duurt die
periode van rust tenminste niet meer zo heel erg lang. Dus namen van sauwelaars werden achterhaald, adressen opgespoord,
uitnodigingen gemaakt en verstuurd. En nu maar hopen dat
we niemand vergeten waren!
Miëlle Stoop verwelkomde iedereen met: “Dat we hier nu allemaal bij elkaar zijn, betekent
dat jullie toch echt in die ton
hebben gestaan. Misschien eenmalig, misschien wel 11 of zelfs
26 keer. Jullie mogen daar allemaal trots op zijn! Jullie hebben
dat toch maar mooi gedaan! En
dan denk je misschien: ‘Ja, ik WAS een sauwelaar, ja!’ Maar dat
is niet waar!... Sauwelaor Bende en da blèfde!” Toen kregen alle
aanwezige sauwelaars een speciaal speldje met ‘Sauwelaor Bende’. Pieter Verdaasdonk van de Schraansers reikte ze uit.
Jan Rasenberg, sauwelaar van het eerste uur, was ook van de
partij. Hij ging spontaan in de ton een oud Traais gedicht voordragen. Zijn boodschap was: ‘Hoe mooi was ons Traaie vroeger
en wat is er toch veel veranderd, maar nog altijd blijven we trots
op ons Traaie!’
Voor alle Traaise (oud-) sauwelaars komt er opnieuw een borrel
en wel op zondag 20 maart 2016.
Hartelijk dank aan de Schraansers voor het sponsoren van de
speldjes en Cors Weterings voor het mogelijk maken van deze
gezellige middag!

ROS DRIMMELEN
In het programma van de maand oktober
2015 zijn de volgende onderwerpen te
zien:
Nieuws uit de regio: Op zondag 18
oktober viert het vrouwenkoor Amor Musae haar 60-jarig jubileum met een groot concert in de Bernarduskerk te Made.
Wij waren op de repetitie-avond en voorzitter Ardy Meeuwissen vertelt wat er allemaal op die dag staat te gebeuren.
Nathalie van de Zee: Paviljoen “Het Houtse Meer” waar we
te gast waren is een nieuw en modern paviljoen aan de bosrand
tussen Oosterhout en Breda en met uitzicht over het water
dat pas is geopend. Relax op het terras, je kunt genieten van
de natuur en omgeving. Ook voor een pure, anders-dan-anders
beleving van je bruiloft of feest. Wij spraken met de eigenaresse.
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John Gaasbeek: Het Koningspark in Raamsdonksveer heeft,
nu al bijna twee jaar geleden, een metamorfose ondergaan met
behulp van vele vrijwilligers en financiële steun van gemeente en
sponsoren. Om alles te houden zoals het nu is moet er meer
financiële steun komen. Hiervoor heeft het bestuur een plan
van aanpak bedacht waarover John Gaasbeek komt vertellen.
John de Heijde: Een ouderwetse dansavond in de Korenbeurs
in Made op 17 oktober; dan gooien we de discodeuren open
om een ouderwetse discoavond te beginnen. En de slogan “You
should be dancing” van het ouderwetse discofeest dekt die
avond. Alleen de discomuziek van de late jaren zeventig, tachtig
en begin jaren negentig komen aan bod. Een idee dat al jaren bij
John en Niels in hun hoofden rondzingt.
Kevin van Oort: Knooppunt Hooipolder is middeleeuws en
het blijft middeleeuws. De hele aanpak van de verbreding van
de weg en daarbij het aanpassen van knooppunt Hooipolder
duurt nog zeker 10 jaar. Toch zorgt het nu al voor kopzorgen.
In Raamsdonk is een platform in het leven geroepen i.v.m. alle
negatieve gevolgen die deze huidige aanpak heeft.
Veerse dag: Muziekspektakel, straattheater en braderie. Het
waren de hoofdingrediënten voor weer een geslaagde Veerse
Dag. Op 11 en 12 september wisten vele mensen de weg naar
het centrum van Raamsdonksveer te vinden om te genieten van
de diversiteit aan kraampjes, verschillende soorten muziek en
vooral de sfeer. Een van onze cameramensen was ook aanwezig
en maakte de volgende beelden van die dag.
Samen aan de slag: Een complete verrassing was het dan niet
meer, maar het plezier was er niet minder om. De wekelijkse
training werd vrolijk afgesloten toen wethouder Harry Bakker
een cheque van maar liefst € 2000,- mocht overhandigen aan de
badmintongroep voor mensen met een lichamelijke beperking.
Wat er allemaal nog meer gebeurde, vertelt ons initiatiefnemer
Els van der Made.
Muziek: Tijdens zijn nieuwe cd-presentatie in Noordwijkerhout
heeft Alex Wielders daar enkele nummers ten gehore gebracht
van deze nieuwe cd. Wij waren bij deze presentatie en maakten
de volgende beelden. Het nummer dat we u laten zien en horen
heet: Nooit Meer Naar Huis
Dit alles wordt gepresenteerd door. Guus Neefs & Annie Maijers.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor
Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Muziek maakt kunst - deel 2
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“Daar zit muziek in” zal je niet snel zeggen als je naar kunst kijkt.
Maar dit jaar is dat anders bij dit project van Kunst in Drimmelen, want er zit letterlijk muziek in hun kunst! “Muziek maakt
kunst” is een gezamenlijk project van Kunst in Drimmelen,
Koninklijk Erkende Fanfare Concordia, ToonArt en Restaurant
Onze Kerk. Fanfare Concordia voerde live muziek uit tijdens
de startavond op 8 april. De deelnemende kunstenaars kregen
daarna één van de 4 delen van dat stuk mee als inspiratie voor
het kunstwerk dat zij voor het project maakten. Het verslag
daarvan kon u al eerder bekijken bij onze omroep in deel 1. In
deze tweede aflevering ziet u het verslag van de finale van het
project. Tijdens open monumentendag op 12 en 13 september werd het muziekstuk live uitgevoerd, gefilmde portretten
vertoond van vijf kunstenaars en er vond een expositie plaats
van de gemaakte kunstwerken. Een bijzonder geslaagd project,
waar alle betrokkenen trots op mogen zijn.
Heemdagen 2015 - deel 1

Meer dan honderd heemkundigen uit de hele provincie werden
op donderdag 6 augustus ontvangen in het gemeentehuis van de
gemeente Drimmelen, waar de 67ste Heemdagen van start gingen. Brabants Heemdagen gaat om het ontdekken van historie
en cultuur van steeds een ander deel van Brabant. Thema was
dit jaar ‘Hollands Brabant aan de rand van de Biesbosch’. Heemkundekring Willem Snickerieme, Heemkundekring Made en
Drimmelen en Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
hadden de organisatie van deze Heemdagen op zich genomen.
Benieuwd naar de geschiedenis van Drimmelen? Kijk dan naar
deze impressie van de Heemdagen. In een volgende aflevering
zal Geertruidenberg centraal staan.

LEZERS IN DE PEN
WAAR BLIJVEN ONZE KAARSJES?
Het zijn waarschijnlijk kwajongensstreken, maar de laatste tijd
verdwijnen er weer regelmatig kaarsjes uit het kapelletje aan
de Poolsdreef. Deze theelichtjes die door veel bezoekers bij het
Mariabeeld aangestoken worden, kosten geen kapitaal, maar het
is hinderlijk wanneer passanten die regelmatig een lichtje willen
aansteken, op een lege plaats zoeken. Voor de beheerder die regelmatig de voorraad
aanvult is het ook
frustrerend. Daarom
verzoeken wij de
daders: Laat onze
kaarsjes liggen!
Bij voorbaat dank,
Namens Natuurwerkgroep Kapelletje
Poolsedreef,
Leo Vermeulen.

UITGAAN
ZONDAGMIDDAG CAFÉ
SPRAAKVERMAAK GAAT WEER OPEN
Zondagmiddag 11 oktober trapt Spraakvermaak af voor een
nieuw seizoen. Zoals gebruikelijk is de opzet en organisatie als
vanouds en zijn er ook weer enkele inhoudelijke veranderingen
in het programma. De redactie is versterkt met twee jeugdige Madenaren, Tim Simons en Arjen van Drunen. Tim en Arjen
gaan een nieuw onderdeel van het programma verzorgen: ‘Talent & Co’.
Talent:
In ‘Talent & Co’ richten Tim en
Arjen zich op talentvolle gasten
en ondervragen die ook op het
podium. Bijzonder is verder
dat de gast een andere gast
meebrengt die Tim en Arjen
(en ook de rest van de redactie) pas op het podium leren
kennen. We laten ons dus gewoon verrassen. Jasper Bruijns uit
Oosterhout mag in deze nieuwe rubriek het spits afbijten. Jasper studeerde vorig jaar af als talentvol filmer op Academie Sint
Joost in Breda. Hij won al internationale prijzen voor korte films.
Schetsboek:
Om ruimte te maken in het programma verdwijnt de quiz. De
redactie heeft verder een goed voornemen gemaakt: we sluiten
elke editie rond 17.00 uur af met het Spraakvermaakslotlied van
Mix. Angelina’s Schetsboek is de nieuwe naam van de gefilmde
rubriek. Angelina gaat dit seizoen op bezoek bij bedrijven in de
gemeente. Ze start bij installatiebedrijf Van Alphen & Roest in
Hooge Zwaluwe. Riebert Verheugen van Omroep Drimmelen
is als gastpresentator de steun en toeverlaat van Dik van Beest.
De column is deze keer van pastor Ad van Kuyck. Twee jeugdige Terheijdenaren verzorgen het muzikale deel: Susan Steevens
en Paul Tax. Paul studeert aan het Rotterdams conservatorium,
Susan won tijdens het Jazzfestival Breda de Jazz at the Castle
Prijs. Ze worden begeleid door pianist Stefan Snapper.
China:
Bettine Vriesekoop komt ook
naar Terheijden. Ze is de beste tafeltennisster in de Nederlandse geschiedenis: werd
tweemaal Europees kampioen
enkelspel, 1 keer in het dubbel
en won 2 keer de Europese Top
12. Tijdens haar sportcarrière
raakte ze steeds meer geïnteresseerd in China, het Mekka
van de tafeltennissport. Bettine
ging Sinologie studeren en na
afronding van haar studie werd
ze correspondent in China voor het NRC Handelsblad. Ze
schreef verschillende boeken, zoals ‘Heimwee naar Peking’ en
‘Duizend dagen in China’. Dit jaar verscheen van haar ‘Dochters van Mulan’.
Volleybal
Fotogast Anton van Dongen is al zo’n 40 jaar betrokken bij het
volleybal in Made, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter van
Jola/Olympus. Ook in het St. Nicolaascomité Made is hij al vele
jaren actief. Café ’t Hof van Holland, in het hartje van Made,
was zijn ouderlijk nest en Anton heeft ook in het familiebe-
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drijf lange tijd zijn steentje bijgedragen.
De redactie heeft Anton met een probleem opgezadeld: hij mag maar 10 foto’s laten zien en dus is hij nog aan het
selecteren welke foto’s hij meeneemt.
Zondag 11 oktober:
Spraakvermaak, aflevering 51, café Ons
Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal
open om 14.00 uur, ingang zoals gebruikelijk via het café. Bij binnenkomst
zijn nog seizoenkaarten (€ 15) te koop.
Om 15.00 uur opent burgemeester Gert de Kok het 9e seizoen, waarna presentator Dik van Beest de microfoon overneemt. Na afloop ontvangen seizoenkaarthouders een gratis
exemplaar van het Spraakvermaak Jubileumboek (1 per gezin).
Het Jubileumboek is ook te koop voor slechts € 5,-.
Zie ook www.spraakvermaak.nl

PUUR WIT PRESENTEERT: WALT & TINA
WILKINS
Deze keer op een dinsdag!

In de Puur Wit concertenreeks zullen op dinsdag 20 oktober 2015 optreden in het Witte Kerkje in Terheijden: Walt &
Tina Wilkins.
Walt Wilkins is een man met
een verhaal. Hij werkte in
Nashville en Austin, schreef
honderden liedjes voor anderen (o.a. Kenny Rogers) en produceerde talloze albums. Maar
bovenal is hij een innemende
performer die moeiteloos zijn
publiek raakt met eerlijke teksten vol humor en ontroering.
Zijn unieke stemgeluid doet de
Foto: Dave Hensley
rest. 			
Vorig jaar was hij te zien met zijn band The Mystiqueros. Dit
jaar zal hij optreden met zijn vrouw Tina Wilkins. Het duo
bracht onlangs een duo-cd “Be Mine” uit die zeer goed ontvangen is. Logisch dat bij dit optreden het accent zal liggen op de
samenzang van Walt en Tina. Texaan Bill Small (gitaar, zang) en
de Nederlandse Bart de Win (toetsen, accordeon, zang) zijn
ook weer van de partij.
Kaartverkoop
Kaarten voor het optreden van Walt & Tina Wilkins 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 puurwit@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.facebook.com/puurwit. Twitter: @puurwit

OOK WIJ IN “TRAAIS SIXTIES THEATER”
In de vorige uitgave van Rondom de Toren stelden wij u al een
aantal Traaise toppers voor die deel uitmaken van het Traais
Sixties Theater op zaterdagavond 24 oktober in de Cour
Terheijden. Deze keer besteden wij aandacht aan een geweldige
zangeres en aan onze gasten op de afterparty. Maar laten wij
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beginnen met Wieneke Tom
die als meisje van 12 haar eerste optreden had tijdens het
kindercarnaval in Terheijden
en voor ruim 250 kids de populaire liedjes van die tijd zong.
Inmiddels, nu 8 jaar geleden en
studerend aan de universiteit in
Eindhoven zingt zij nog steeds, al gaat de studie voor. Gelukkig
wilde ze dolgraag optreden in het Traais Sixties Theater, daar
waar het voor haar allemaal begon. Buiten dat Wieneke een
fijne zangeres is met een mooie stem, is zij ook een sociale meid
en leuk om bij de groep te hebben. Wieneke zal een verrassend
optreden verzorgen uit de jaren zestig.
Cliff en Shadowband in Traais Sixties Theater
Met de kermis waren ze al in
Terheijden, waar zij een optreden gaven in de Cour wat
een geweldig succes was. Een
van de beste Cliff en Shadowbands van Nederland met alle
prachtige nummers uit de jaren
zestig van The Shadows en Cliff
Richard. Tijdens hun optreden kan er ook gedanst worden zoals
dat vroeger gebruikelijk was.
Sixties Theaterband
Al de artiesten die zaterdag 24 oktober optreden worden bijgestaan door de Sixties Theaterband die sinds hun oprichting
in 2010, alleen maar voor uitverkochte theaters en zalen heeft
gezorgd. Gewoon toevallig op een muziekfeest zagen de muzikanten elkaar na 50 jaar weer eens. Vroeger concurrenten in
verschillende bandjes, nu samen en hoe! Vanaf hun eerste optreden waar 400 mensen getuige van waren, kwam het succes in
een stroomversnelling met uitverkochte theaters in Rijen, Don-

gen, Terheijden, Gilze, enz. Afgelopen jaar speelden zij op het
dorpsplein in Rijen. Ruim 800 bezoekers waren daar aanwezig.
Samen met Terheijdense toppers gaan ze het dak van de Cour
spelen en ook daar verwachten wij weer een uitverkochte zaal.
Mis het niet zaterdag 24 oktober!
Traais Sixties Theater: aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00
uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de Cour en Tinckerbell in
Terheijden. Kaarten kosten in de voorverkoop slechts € 7,-.

EXTRA ACTIVITEITEN 40 JAAR
THEECONCERTEN
in het Witte Kerkje van Terheijden

Al 40 jaar succesvolle concertseries in het prachtige Witte
Kerkje van Terheijden! We willen dit samen met u vieren door
niet alleen weer prachtige concerten aan te bieden, maar daar-
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naast ook extra activiteiten. Deze activiteiten zijn aan het begin
en (bijna) aan het einde van deze 40ste serie gepland.
Allereerst aan het begin een tweedaags project op 24 en 25
oktober 2015: op zaterdag 24 oktober de workshop ‘Bewust
Musiceren’, met bijbehorend jubileumconcert op zondag 25 oktober. Aan het einde van de serie op 5 maart 2016 zal er een
workshop zijn rondom alle Aria’s uit de Matthäus Passion. Beide
workshops worden gegeven door de vermaarde dirigent Maria
van Nieukerken. Zij is tevens de dirigent van het Kamerkoor dat
het jubileumconcert komt verzorgen.
De workshop ‘Bewust Musiceren’ o.l.v. Maria van Nieukerken zal zijn op zaterdag 24 oktober van 10.00 – 17.00 uur
in het Witte Kerkje. Er wordt o.a. muziek gezongen van Fauré,
Brahms, Dvorák en Jetse Bremer. Voor deze workshop
kunnen nog tenoren en
bassen inschrijven en voor
een alt is er ook nog plaats.
De deelnemers mogen op
zondag 25 oktober tijdens het
concert van het prachtige Kamerkoor Toonkunst Rotterdam een bijdrage leveren aan
dit concert, een unieke kans!
Deze workshop wordt mede
mogelijk gemaakt door het
Stroomversnellingsfonds van
Rabobank Amerstreek.
Op zondag 25 oktober om 15.30 uur is het Jubileumconcert 40 jaar theeconcerten. Hiervoor komt het Kamerkoor
Toonkunst uit Rotterdam, na de pauze voor de dubbelkorige
mis van Rheinberger aangevuld met de zangers van het Middenkoor. Ook de deelnemers van de workshop ‘Bewust Musiceren’ zijn tijdens dat concert te horen.
Op zaterdag 5 maart 2016 van 10.00–20.30 uur is de
workshop door Maria van Nieukerken rondom alle Aria’s uit
de Matthäus Passion. Deze Aria’s zullen ook allemaal door
de deelnemers aan de workshop op die dag gezongen worden.
Om 19.30 uur is iedereen welkom om de eindpresentatie mee
te maken. Aanmelden nog mogelijk.
De data van de “gewone” theeconcerten zijn: 2015: 15 november, 13 december; 2016: 17 januari, 21 februari, 20 maart.
Informatie over Maria van Nieukerken: www.mariavannieukerken.com, over het Kamerkoor Toonkunst Rotterdam: www.
toonkunst.nl, over het Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl.
Informatie over de workshops en aanmelden hiervoor kan bij
de Stichting Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden: Jaap /
Agaath Kaasschieter. Ook informatie over de theeconcerten
te verkrijgen bij de Stichting. Verder kunt u abonnementen bestellen en plaatsen reserveren via theeconcerten.wittekerkje@
ziggo.nl, agaath@kaasschieter.org. Telefoon: 076-593 1177
Adres: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden, aanvangstijd concerten: zondag 15.30 uur, aanvangstijd workshops:
zaterdag 10.00 uur, IBAN nummer: NL92 RABO 0305 7899 29
t.n.v. Stichting Theeconcerten Witte Kerkje.

POPPENTHEATER ‘APPEL MOES’

“Waarom de blaadjes van de bomen vallen”
“Mag ik mee naar de volgende voorstelling van het poppentheater, Renée?” “Sebastiaan, het gaat dit keer over de herfst
en….” “Gaat het niet over mij?” “Nee, dit keer niet. Het gaat
een poppenkastvoorstelling worden met Uil in de hoofdrol. Hij
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is namelijk jarig en wil dat gaan vieren met al
zijn vrienden.” “Gaat Uil mij ook een uitnodiging sturen?” “Het vervelende is, Bastiaan, dat
Uil zijn uitnodigingen vergeten is te versturen.
Gelukkig kan Boom met zijn mooie herfstbladeren hem troosten, maar er komt ook nog een
vervelende trol die er heel goed in is om verjaardagsfeestjes
te bederven!” “Oh oh! Als dat maar goed afloopt! Dan kan ik
maar beter komen helpen hè?” “Mmmm, dat lijkt me een goed
idee…”
Kom jij ook kijken hoe
dat afloopt?
De voorstellingen zijn
op dinsdag 27 oktober om 10.30 uur en
om 14.00 uur en op
woensdag 28 oktober
om 14.00 uur.
Waar: Raadhuistraat 2, Terheijden (bij de grote kerk, ingang aan
de zijkant).
Prijs: Per kind € 5,-, ouders of opa en oma gratis.
Voor wie: Kinderen van 4 - 8 jaar.
Wil je verzekerd zijn van een kaartje, dan kun je mailen
naar appelmoespoppen@outlook.com.

POPKOOR SWITCH BRENGT “THE
POWER OF SWITCH”
Op zaterdag 7 november brengt popkoor Switch een spetterend optreden: The Power of Switch. Popkoor Switch, dat uit
zo’n 40 leden bestaat, is in 2010 opgericht en staat onder muzikale leiding van dirigent Martin Cornelissen. Switch is een dynamisch popkoor uit Terheijden dat haar eerste lustrum viert
met eigen productie: “The Power of Switch” op zaterdag 7
november in de Cour Terheijden.
Ing. Joep F.M. Mulder RMT

Bouwkundige - Makelaar - Taxateur

Meer dan alleen makelaar!
- Verkoop / verhuur van uw woning
- Taxatie woning en bedrijfspand
- WOZ-bezwaar t.b.v. Erfbelasting
- Aankoopmakelaar / techn. keuring
info@muldervastgoedadvies.nl
Vlierlaan 18
4844 HK Terheijden
Kantoor 076 - 593 3500
Mobiel
06 - 100 34713

“The Power of Switch” is een voorstelling vol zang, beweging en
muziek, begeleid door een live band en ondersteund door een
uitgebreid licht- en geluidsplan.
Popkoor Switch doet haar naam eer aan door in het programma een muzikale reis te maken door de afgelopen 5 jaar. Er
wordt ge’SWITCH’t tussen de verschillende muziekstijlen
waarbij soms ingetogen of juist uitbundig wordt gezongen.
Op deze avond kunt u bekende popsongs verwachten van onder andere Pink, Led Zeppelin, Anouk, Katrina and the Waves,
Coldplay en nog vele anderen. Het belooft een gevarieerde
avond te worden waarbij o.a. zangeres Nilse van der Sanden en
dansgroep Fuse uit Breda te gast zijn.
Toegangskaarten bedragen € 6,- p.p. en zijn verkrijgbaar in het
sociaal cultureel centrum De Cour, Markstraat 6 in Terheijden,
Brouwerijstraat 40 in Wagenberg en Merelhof 1 in Made. De

www.muldervastgoedadvies.nl

zaal is geopend vanaf 19.30 uur en het concert begint om 20.00
uur. Na de voorstelling kunt u nog genieten van “Afterparty
met Nilse en Henk van der Sanden in het café van de Cour”.

DAT SMAAKT NAAR MEER! WAGENBERG
SERVEERT 2015
Op zaterdag 12 december organiseert
de Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg voor het 8e jaar op rij een sfeervolle en spraakmakende decemberactiviteit.
Na 5x “de Mooiste Nacht van Wagenberg”, een optreden van het Urker mannenkoor en de 1e editie
van Wagenberg Serveert in 2013 volgt nu op zaterdag 12 december aanstaande: “Wagenberg Serveert 2015 – ’n sfeervol
en muzikaal omlijst 3-gangendiner in een feeërieke ambiance”.
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Dat smaakt naar meer! Dat was de eensluidende mening van
een ieder die op zaterdag 14 december 2013 getuige was van
een meer dan geslaagde nieuwe activiteit van de Stichting met
als ingrediënten: heerlijke muziek, een heerlijk maal, heerlijke
mensen en een feeërieke ambiance. Dat allemaal weer zoveel
mogelijk van, voor en door de lokale gemeenschap. Dat smaakt
dus inderdaad naar meer. We zijn dan ook bijzonder verheugd
dat we onze chefs Ralph van Groesen en Marius Vermeer wederom bereid gevonden hebben de sterren van de Wagenbergse
hemel te koken. Niet minder blij zijn we met de eveneens Wagenbergse Bigband Djazzkefet onder leiding van Koen Minnaert
die de 1e editie mede tot een groot succes hebben gemaakt. Zij
spelen voor u de sterren van de hemel en of het allemaal nog
niet genoeg is zullen Nilse en Henk van der Sanden voor sfeervolle muzikale intermezzo’s zorgen. En dat allemaal voor het
goede doel, Chapeau!
De komende tijd zult u ongetwijfeld in dit huis-aan-huis blad nog
meer lezen over Wagenberg Serveert 2015: het menu, de muziek, onze sponsors, de kosten enzovoort maar de inschrijving/
vooraanmelding start op zaterdag 10 oktober. Afhankelijk van
de belangstelling worden daarna in Wagenberg nog huis-aanhuis inschrijfformulieren bezorgd maar vol=vol dus als u interesse heeft dan vragen wij u gebruik te maken van de inschrijving/
vooraanmelding per e-mail naar ons secretariaat: a.p.m.janssens@hetnet.nl. Bellen kan ook: 076-5933964. In beide gevallen
kan dit vanaf zaterdag 10 oktober. Kom het beleven.
Samen met u werken wij aan het behoud van de Gummaruskerk
onder het motto “Wij houden de hoogste tijd HOOG”.
Hartelijke groeten, Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER VRAAGT UW
MENING
We weten allemaal dat de vele vluchtelingen dringend hulp nodig hebben. Ook ons land en dus ook onze gemeente worden
ermee geconfronteerd.
* Hoe denkt u over dit zo snel ontwikkelende onderwerp?
* Wat vindt u belangrijk?
* Welke steun hebben vluchtelingen volgens u nodig?
* Welke hulp zou onze gemeente moeten bieden?
* Welke bijdrage zou u kunnen bieden?
* Welke andere vragen leven er bij u als het gaat om vluchtelingen?
Kortom……, Lijst Harry Bakker vraagt uw reactie te mailen
naar info@lijstharrybakker.nl.

LIJST HARRY BAKKER GEEFT OM DIEREN
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni heeft de Lijst Harry
Bakker het voorstel ingediend om € 5.000, - van het overschot
van 2014 te schenken aan de Dierenbescherming West- en Midden- Brabant. Omdat de Lijst Harry Bakker benieuwd is wat de
regionale Dierenbescherming met dit bedrag gaat doen voor de
gemeente Drimmelen, hebben we een bezoek gebracht aan haar
vestiging in Breda.
Scholenvoorlichting
De Dierenbescherming zet zich in voor een beter dierenwelzijn. In samenwerking met onder meer asielen vangen zij die-
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ren op en proberen een nieuw thuis voor hen te vinden. Maar
de organisatie doet veel meer. Zo heeft ze een belangrijke informerende rol. Niet in het minst richting het jonge publiek:
Op basisscholen verzorgt de Dierenbescherming speciale lessen over de omgang met, en verzorging van dieren. Op
die manier leren kinderen al vroeg wat dieren nodig hebben
om gezond te kunnen leven. Ook in Drimmelen wordt er regelmatig en kosteloos voorlichting gegeven op basisscholen.
Zwerfkatten
Net als in de rest van de regio vormen zwerfkatten in de gemeente Drimmelen een probleem. Hele populaties kittens kunnen voortkomen uit een kater op ‘de versiertoer’. Of het een
zwerver of huiskat is, dat maakt niet uit. Om die reden benadrukt
de Dierenbescherming het belang van de sterilisatie/castratie
van huiskatten en stelt het regiokantoor een bepaald bedrag
aan steun beschikbaar voor vooral sociale minima met een kat.
Zij kunnen de kat tegen een gereduceerd tarief, via het project
Minima-kat, onvruchtbaar laten maken bij een dierenarts. Om
overlast van de al rondlopende zwerfkatten te voorkomen, vangt
de Dierenbescherming zo veel mogelijk van deze dieren en laat
ze onvruchtbaar maken. Zo breidt de populatie zich niet verder
uit en blijft deze beheersbaar. Kittens kunnen vaak makkelijk via
het asiel herplaatst worden. Gevangen katten die te verwilderd
zijn om in een huiselijke omgeving te kunnen aarden, worden
-een stuk rustiger nadat ze geholpen zijn- buiten teruggeplaatst.
Preventiewerk
De ambitie van de Dierenbescherming is dat ze ooit overbodig
zal worden, dat dierenleed is uitgebannen. Tot die tijd doet ze
aan preventiewerk. Wanneer er via het meldnummer 144 (Red
een dier) een melding binnen komt die niet direct aanleiding
geeft tot inzet van de Landelijke Inspectiedienst en de dierenpolitie -bijvoorbeeld in lichtere gevallen van verwaarlozing- wordt
door de Dierenbescherming een preventiemedewerker ingeschakeld. Dit zijn vrijwilligers die diereigenaren met informatie
en ondersteuning weer op de goede weg helpen. Daarbij krijgen
dier en eigenaar evenveel aandacht, want mensenleed (verlies van
inkomsten, depressie, sociaal isolement etc.) is vaak een oorzaak
van dierenleed. De Dierenbescherming probeert bij haar preventiewerk dan ook zo veel
mogelijk samen te werken
met andere hulpverlenende instanties in Drimmelen,
en met de gemeente zelf.
Het geschonken bedrag
aan de Dierenbescherming
West- en Midden-Brabant
wordt ingezet voor het dierenwelzijn in de gemeente
Drimmelen, en zal deels
worden gereserveerd voor
inwoners die aanspraak kunnen maken op een dierenartsbehandeling via het project Minima-kat. Wij, van de
Lijst Harry Bakker, zijn dan
ook blij met het werk van de
Dierenbescherming en haar
vele vrijwilligers.
Marjolein Dikmans, Raadslid Lijst Harry Bakker

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN

GEMEENTE
WAARDERING VOOR MANTELZORGERS
Mensen die hulpbehoevend zijn en ondersteuning krijgen van iemand in de directe
omgeving kunnen een aanvraag indienen
voor ‘mantelzorgwaardering’. De gemeente stelt als blijk van
waardering voor deze mantelzorgers een bedrag van € 100,(per cliënt voor 2015) beschikbaar. Het is één van de manieren
om te laten zien hoe belangrijk mantelzorgers zijn. Daarnaast
wil de gemeente graag zicht krijgen op wie de mantelzorgers
zijn. Zij vormen immers een onmisbare schakel in de zorg. De
mantelzorgwaardering maakt deel uit van het mantelzorgbeleid,
waarover de raad zich 8 oktober uitspreekt. Drimmelen is één
van de eerste gemeenten in Nederland die op deze manier mantelzorg structureel wil stimuleren, faciliteren, ondersteunen en
waarderen.
Vinden, versterken, verlichten en verbinden
Mantelzorg is belangrijk voor zorgvrager en de gemeenschap.
Daarom is ondersteuning van mantelzorgers essentieel. De
bouwstenen van het voorgestelde beleid zijn ‘versterken, verlichten en verbinden’ van mantelzorg. Voorwaarde daarvoor is
dat de gemeente weet wie de mantelzorgers zijn en hoe zij hen
kan bereiken (‘vinden’). Het beschikbaar stellen van de mantelzorgwaardering kan daarbij een rol bij spelen.
Aanvraag
Een aanvraag voor de mantelzorgwaardering kan tot 20 december 2015 via SWO: www.swodrimmelen.nl, e-mail mantelzorg@
swodrimmelen.nl. Een papieren aanvraagformulier is te verkrijgen op het kantoor van SWO, Vierendeel 6 in Made.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Cliëntenraadpleging over Zorg naar gemeenten
De gemeente en verschillende cliëntenorganisaties willen graag
weten wat ervaringen van bewoners zijn met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ook willen we weten
of cliënten tevreden zijn over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek
met de gemeente. Daarom deze digitale ‘raadpleging’. Deze vindt
u op www.zorgnaargemeenten.nl.
Betrouwbare collectes?
De komende maanden worden er verschillende collectes gehouden. Hoe weet je of het gaat om een betrouwbare collecte?
Kijk altijd eerst goed wie voor uw deur staat. Doe de deur niet
open als u twijfels heeft over de betrouwbaarheid van degene
die aanbelt. Een collectant moet zich altijd kunnen legitimeren
als collectant van het goede doel. De collecte moet ook gemeld
zijn bij de gemeente. Voor iedere collecte is een vergunning
van de gemeente nodig. Landelijke organisaties werken met het
keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op
de website van het CBF (www.cbf.nl) vindt u ook het collecterooster per gemeente. Voor meer informatie zie www.drimmelen.nl.
Stem nu voor Duurzame Duimen West-Brabant
De regio West-Brabant wil de duurzaamheidsbeweging in de gemeenschap extra onder de aandacht brengen. Dit doet zij met
de Duurzame Duimen, namens 19 gemeenten in West-Brabant.
Vanuit de gemeente Drimmelen hebben we twee duurzame
koplopers genomineerd voor een Duurzame Duim: Van Alphen
& Roest Installatietechniek BV en Meet & Match (het idee zelf
en alle organisaties die hierachter zitten). Hiermee geven we
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een symbolische pluim voor hun rol bij het starten van duurzame ontwikkeling binnen onze gemeente. Tot 10 oktober 2015
kunt u laten weten wie uw Duurzame Duim verdient via www.
duurzameduimen.nl. De genomineerden hebben het afgelopen
jaar een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling. Daarom
willen we ze graag regionaal in de schijnwerpers zetten. Op 10
oktober is het de Dag van de Duurzaamheid.
Maakt u extra kosten vanwege uw ziekte of beperking?
Maakt u extra kosten vanwege een chronische ziekte of handicap en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u aanspraak maken
op financiële ondersteuning van de gemeente. Dat kan met de
regeling ‘Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor
chronisch zieken en gehandicapten’. Meer informatie vindt u op
www.drimmelen.nl (>Jeugd Zorg Werk>Wet maatschappelijke
ondersteuning>Financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten–meerkosten). U vindt hier ook het aanvraagformulier. Let op: lever alle gevraagde documenten aan bij
de aanvraag, dat voorkomt vertraging. U kunt uw aanvraag nog
indienen tot 1 november 2015.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Schapenbogert 26 (4844 AK) (W-2015-0358): Het
plaatsen van een tuinhuis.
Wagenberg, Dorpsstraat 67 (4845 CD) (W-2015-0372): Het
verbouwen en gedeeltelijk slopen van een woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 8 (4844 AW) (W-2015-0053):
Het aanleggen van een inrit.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt
de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter:
@LilianDrimmelen.

VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN
GEMEENTEHUIS
Maandag 5 oktober zijn de verbouwingswerkzaamheden gestart aan het gemeentehuis. Het gaat om het vervangen van
de huidige dakbeplating van het oude deel van het gebouw en
de verbouw van de oude entree tot een politie-steunpunt. De
hoofdingang is vanwege de werkzaamheden enkele dagen niet
bruikbaar. Publiek kan dan gebruik maken van een zij-ingang
(dit wordt aangegeven). Eventuele overlast voor bezoekers en
omwonenden wordt zo veel mogelijk beperkt.
De leitjes van het dak van de oudbouw worden eerst verwijderd. De huidige leitjes zijn aangebracht in 1978 en bevatten asbest. Daarom worden de verwijderwerkzaamheden uitgevoerd
door mensen in beschermende kleding. Voor de leitjes komt
een stalen beplating terug. Deze wordt naar verwachting in de
week van 12 oktober aangebracht.
Medio november start de bouw van het politie-steunpunt. De
verwachting is dat de werkzaamheden half december afgerond
zijn.
Omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 11 oktober 2015, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen
uit Oosterhout. Diaconiecollecte: PKN, kerk en Israël. Locatie:
het Witte Kerkje.
Zondag 18 oktober 2015, Gezamenlijke dienst met verstandelijk gehandicapten, viering Maaltijd van de Heer, 10.00 uur: ds.
E. Fockens. Locatie: SOVAK, Multifunctioneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 10 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra
collecte Goede Doelen Vormelingen. Voorganger pastoor
J. Demmers.
Maandag 12 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering
in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 17 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
met extra collecte voor Missio. Voorganger Mevr. A. Schoenmakers - Dames- en Herenkoor.
Maandag 19 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel.
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk,
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
doopbewijzen enz. 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 wijzigingen in uw gezinssamenstelling
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden
tel. 076.5931216. Bij voorbaat dank.
18 oktober: kinderkerkviering Vijf Heiligen Parochie:
Wanneer ben je belangrijk?
Dit jaar openen we in alle kinderkerkvieringen de verhalenkoffer. Naast het Bijbelverhaal over enkele vrienden van Jezus die
zich eigenlijk heel erg belangrijk vinden, een heel ander verhaal
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Astrid Bruijns

Jozef Roelands,Vlasweelvijver

Frans Snoeren

Ook mooie foto’s gemaakt?
Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl.
Wij gebruiken ze graag!
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over hulp geven in landen van de derde wereld: daar waar nood
en honger is en geen scholen en ziekenhuizen zijn. Wij kennen
best wel veel belangrijke mensen, maar wanneer ben je pas echt
belangrijk? Daarover gaat deze viering die samenvalt met Wereldmissiedag. Het koor Living Spirit doet haar uiterste best
om wederom mooie liedjes te zingen. Kinderkerkvieringen zijn
speciaal geschikt voor kinderen vanaf circa 7 jaar. Wanneer je je
1e Heilige Communie hebt gedaan, dan is het goed om regelmatig naar de kerk te komen en diep van binnen warm te worden
over wat Jezus ons te vertellen heeft. Kom je ook? Zondag 18
oktober, 9.30 uur, H. Bernarduskerk te Made.
Werkgroep Kinderkerkvieringen.

IETS VERDER VAN DE TOREN
BELEEF DE KINDERBOEKENWEEK IN
BIBLIOTHEEK MADE!
Op onderzoek uitgaan en te weten willen
komen hoe de wereld in elkaar zit is een
natuurlijke drijfveer van kinderen. Ieder
kind zit vol met vragen. De Kinderboekenweek staat dit jaar met
het thema ‘Raar, maar waar!’ in het teken van wetenschap, natuur en techniek. Tot en met 18 oktober zijn er bij Bibliotheek
Theek 5 leuke activiteiten voor kinderen, zoals 3D voorlezen en
“reis langs de sterren.”
Stap in het verhaal! 6+
Een nieuw interactief leesconcept met een wauw-effect. Door
met de camera van de smartphone of tablet over het boek te
gaan komt het boek in 3D tot leven en kunnen kinderen mee op
een virtuele ruimtereis. Kom op vrijdagmiddag 9 oktober om
16.00 uur naar de bibliotheek in Made en geniet van het verhaal!
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Een reis langs de sterren!
Tijdens de activiteit ‘Een reis langs de sterren’ leren kinderen
alles over het heelal en gaan daarna zelf een lichtgevende sterrenhemel maken. Ga op zaterdagochtend 17 oktober om 10.30
uur op ‘warp-snelheid’ steeds dieper het heelal in en maak de
geboorte van nieuwe sterren mee. Een ochtend vol wetenschap,
speciaal voor nieuwsgierige kinderen van 7 t/m 12 jaar! Aanmelden kan (gratis) in de bibliotheek of via www.theek5.nl.
Bekijk het activiteitenoverzicht op www.theek5.nl/kinderboekenweek of haal de flyer in de bibliotheek.

DAGJE CULTUUR SNUIVEN IN BREDA
Nu met Van Gogh-tentoonstellingen

‘Dagje cultuur snuiven’ kunnen t/m 1 november ook de boeiende tentoonstellingen ‘In
kringen van de jonge Vincent’ en ‘Vincent & I’
bezoeken in het Breda’s Museum.
Het ‘Dagje cultuur snuiven’ van de VVV Breda is een all-inclusive dagarrangement voor
individuele bezoekers. In het arrangement
zijn koffie met Nassaugebak, een gidsje met
de Historische Kilometer, een Nassaulunch en bezoek aan het
Breda’s Museum of MOTI inbegrepen. Wie liever langs bijzondere winkels dan historische bezienswaardigheden wandelt, kan
kiezen voor de Shops & Funroute.
‘In kringen van de jonge Vincent’ is een kunsthistorische tentoonstelling over inspiratie en beïnvloeding die Vincent van
Gogh vond in de Baronie van Breda. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor zijn Oom ‘Cent’ en diens indrukwekkende kunstverzameling in Princenhage.
‘Vincent & I’ geeft vooral anderen de ruimte om te uiten hoe
Vincent van Gogh hen inspireert. Ook bezoekers kunnen hier
hun eigen Van Gogh indruk achterlaten.
Het ‘Dagje cultuur snuiven’ is vanaf € 25,50 te koop bij VVV
Breda of online te bestellen via de webshop op www.vvvbreda.
nl. Voor groepen is er een aangepast arrangement waarbij een
rondleiding in een van beide musea is inbegrepen.
Volg de VVV Breda op Facebook (VVV Breda, Groepsuitje Breda
en Gek op Breda),YouTube, Twitter én in de App Store!

GROTE KERK START WERK AAN DAK
De Stichting Grote Kerk is deze week begonnen met werkzaamheden aan het dakvlak van het zuidelijke transept. Ondanks dat
de Rijkssubsidie pas voor 2016 geldt wordt nu al met de werkzaamheden begonnen om te garanderen dat het dak wind- en
waterdicht blijft. De kosten van het onderhoud van het dakvlak worden gedekt met een speciale subsidie van de Provincie
Noord-Brabant en geld van het Steunfonds Vrienden van de
Grote Kerk. De totale kosten bedragen ruim € 120.000, -. Om
het deel eigen bijdrage te kunnen bekostigen worden er ook
nieuwe acties gestart: zo worden de leien die heel van het dak
komen weer gegraveerd en verkocht, is er een Breda Bier actie
en worden binnenkort particulieren en bedrijven benaderd om
de Grote Kerk te helpen met een financiële bijdrage.

EXPOSITIE ARIE DE JAGER
Bezoek vanaf 7 oktober 2015 bij Biesboschcentrum Dordrecht de expositie van Arie de Jager. De schilderijen van
deze expositie laten vooral zijn voorliefde voor de natuur en
de Biesbosch zien.

Bezoekers aan Breda die gebruik maken van het arrangement

Foto: Expositie Arie de Jager
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Arie de Jager (1931-2015) heeft op jonge leeftijd teken- en schilderlessen gehad van zijn vader. Hij ontwikkelde een eigen stijl in
het schilderen en specialiseerde zich in aquarel. Daarnaast heeft
hij ook werken gemaakt met acryl en olieverf. De schilderijen
zijn vooral in de sfeer van de Dordtse impressionisten met veelal de natuur als thema.
De expositie is tot en met 4 januari 2016 te bezichtigen in Biesboschcentrum Dordrecht aan de Baanhoekweg 53. Geopend
van dinsdag tot met zondag. Kijk voor
openingstijden op www.biesboschcentrumdordrecht.nl. De toegang is gratis.

OP ZOEK NAAR CAST VAN FILM
HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA

Maak in oktober kennis met de hoofdrolspelers van de
film tijdens vaarwandeltochten in Nationaal Park de
Biesbosch
Het is je wellicht niet ontgaan, de opvolger van
de Nieuwe Wildernis “Holland, Natuur in de
Delta” draait in de bioscoop. Voor deze film
hebben de filmmakers vele uren doorgebracht
in Nationaal Park de Biesbosch. De Biesbosch
biedt namelijk een thuis aan vier van de vijf hoofdrolspelers, te
weten de bever, het stekelbaarsje, de haas en de zeearend. Om
op zoek te gaan naar deze 4 filmsterren worden vanuit het Biesboschcentrum in Drimmelen vaarwandeltochten georganiseerd.
De excursies vinden plaats op zaterdag 10 oktober, zaterdag 17
oktober en op zondag 25 oktober van 10.00-14.00 uur.
In de film spelen vijf dieren de hoofdrol: zeearend, stekelbaarsje, bever, pimpernelblauwtje en haas. Samen vertellen zij het
verhaal van de natuur, het landschap, het water en de rol van
de mens. De film is sinds donderdag 24 september te zien in de
Nederlandse bioscopen. Staatsbosbeheer nodigt je uit om het
gebied, waar een groot deel van de film is opgenomen, te bezoeken. Een van de manieren is door deel te nemen aan de excursie
“met de boot door de Biesbosch”. Tijdens deze excursie neemt
een Biesboschgids je al varend en wandelend mee in leefgebied
van de dieren. Onderweg wordt een vogelkijktoren bezocht en
heb je uitzicht over een van de filmdecors. Met wat geluk wordt
er ook een glimp opgevangen van een van de hoofdrolspelers.
De excursie is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen. Tijdens de excursie wordt ook ongeveer 5 km gewandeld,
stevige (wandel)schoenen is een must. Neem vooral ook een
verrekijker mee. Deelname kost € 15,- per persoon. Om deel
te nemen kan je jezelf aanmelden via de website van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl/boottochtbiesbosch of door
contact op te nemen met het Biesboschcentrum in Drimmelen
(0162-682233).

INTERNATIONAAL ORGELCONCOURS
Eenmalig uniek optreden Slagerij van Kampen en
orgel

Op zondag 25 oktober om 19.00 uur vindt in de Grote Kerk
van Breda een uniek, eenmalig multi-performance optreden
plaats van de bekende slagwerkgroep Slagerij van Kampen in
samenwerking met Berry van Berkum op het grote orgel. Nooit
eerder speelde de slagwerkgroep samen met een orgel in een
kerk. In een unieke, wervelende show van 45 minuten worden
twee verschillende werelden samengevoegd tot een adembenemend luister- en schouwspel.
Slagerij van Kampen
Waarom zouden de drums niet de hoofdrol kunnen spelen
in een band? Met die vraag startten Mies Wilbrink en Willem
van Kruijsdijk in 1982 “Slagerij van Kampen”: Een popgroep die
uitsluitend op slagwerkinstrumenten speelt. Inmiddels wordt
Slagerij van Kampen beschouwd als de “godfather“ onder de
slagwerkgroepen. Akoestische power met harmonieuze arrangementen, eigenzinnig en swingend, overdonderend en spectaculair. Een paar hoogtepunten uit de lange rij wapenfeiten: vele
uitverkochte tournees, optreden voor Nelson Mandela, een
Edison en een gouden plaat. De band bestaat uit vier slagwerkers en een multi-instrumentalist: Gijsbert Zwart, Clara de Mik,
Boudine van Slobbe, Johan Boere en Robin van Vliet. Laat u live
overdonderen door het energieke ensemblespel, de fantastische
lichtshow, de futuristische benadering van het instrumentarium
maar geniet zeker ook van de verstilde momenten. Slagerij van
Kampen: De meest originele band van Nederland!
Wereldpremière
Nooit eerder speelde de slagwerkgroep samen met een orgel in
een kerk. De Grote Kerk van Breda heeft op zondag 25 oktober
om 19.00 uur de wereldprimeur. Een multi-performance met
grote uitdagingen voor de groep en de organist, alleen al door
de bijzondere akoestische eigenschappen van de Grote Kerk.
Wie in het verleden de Bredase Cultuurnacht heeft gemist, heeft
nu de kans om het orgel mee te maken in een voor alle betrokkenen onbekende setting. U zult ogen en oren te kort komen.
Beperkt aantal plaatsen
Het aantal beschikbare plaatsen in de Grote Kerk is beperkt.
Toegangskaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar en
kosten € 22,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl,
bij de VVV in de Willemstraat, aan de balie van de Grote Kerk
en via de website www.orgelconcoursbreda.nl.

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

GEVONDEN

Op zondag 20 sept.:
Een gouden
armbandje op de
parkeerplaats van de
Jumbo te Terheijden.

Info: 0641243435

30

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.

Gezondheid

Gemeente informatie

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

Alarmnummers - Politiezaken
Alarmnummer Algemeen
Politie Midden- en WestBrabant Team		
Wijkagent		
Terheijden Wagenberg

112
(0900) 88 44
www.politiemwb.nl
Arjan van Tricht
(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 woensdagGrijs: 21-10-2015
Wagenberg
Groen: elke vrijdag/Grijs: 23-10-2015
Ophalen oud papier		
10-10-2015
Ophalen plastic afval Terheijden:
14-10-2015
		
Wagenberg:
16-10-2015

Overige
Bibliotheek Terheijden: 		
				
Stichting Volksbelang:		

Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur
Vr. 15.00 - 19.30 uur 		
(0162) 67 98 00

Colofon
Website:			www.rondomdetoren.nl
Facebook:		www.facebook.com/Rondomdetoren
Inleveren kopij: 		
info@rondomdetoren.nl
			
uiterlijk 14-10-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 53 89 20 35
			
uiterlijk 14-10-15 (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

Proeverij menu “Ons Thuis”
Op zaterdag 10 oktober vanaf 18.00 serveren wij een
6 gangen menu voor u met een selectie van onze nieuwe gerechten.
Broodje met 3 smeersels
Salade “Caesar”

Salade, gegrilde kip, croutons, Parmezaanse kaas.

Soepje

Romige kastanjechampignon-truffelsoep met chorizo

Surf + Turf

Tournedos, tijgergamba, aardappelpuree, herfstgroenten.

Glaasje appeltaart

Crumble, appelsmort, vanille ijs.

Koffie of thee met friandises
Prijs per persoon voor bovenstaand menu € 23,50
Reserveren kan online via www.cafeonsthuis.nl of via 076-5931600
Het is die avond ook mogelijk om a la carte te dineren.

