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RONDOM DE TAFEL MET......
40 JAAR THEECONCERTEN IN HET
WITTE KERKJE
Een theeconcert met kamermuziek, ofwel een uitvoering met
een kleine bezetting, van klassiek geschoolde musici, ook wel
een ensemble genoemd, een keer per maand op zondag in het
Witte Kerkje in Terheijden. En met componisten als Mozart,
Schubert, ArvoPärt en Caccini. Is dit al niet bijzonder? Als ik
u dan vertel dat de organisatie en grotendeels ook uitvoering
al 40 jaar in handen is van een echtpaar uit Terheijden wordt
het alleen nog maar meer bijzonder. Rondom de tafel met
Jaap en Agaath Kaasschieter, pratend over de concertenreeks.
Agaath: “Het is begonnen in 1976, het orgel in het Witte
Kerkje was gerestaureerd. Jaap Hillen heeft toen het orgel
ingespeeld samen met Jaap Kaasschieter, als organist van het
kerkje. Men was zo van het gerestaureerde orgel onder de
indruk dat men zei: Jaap, als je een concert organiseert, kan

iedereen van dit orgel genieten. Toen zijn we samen begonnen.
In het begin voor één jaar, zonder enig budget, maar met veel
muziekvrienden waaronder Anton van Kalmthout en Tijn
van Eijk en we zijn eigenlijk maar gewoon doorgegaan.” Een
echtpaar, en wat zijn jullie rollen daarbinnen? “We doen eigenlijk
alles samen”, stelt Jaap lachend, “maar Agaath regelt veel, die
gaat het wat gemakkelijker af. En ze is goed, zie maar 40 jaar.
En onze achtergrond helpt daar wel bij. Ik ben amateurorganist,
geschoold door vele lessen en trainingen en Agaath heeft een
opleiding conservatorium Schoolmuziek en Koordirectie.” “Jaap
heeft daarbij al vanaf concert nr.1 alles opgenomen, zo goed
dat opnamen ook te horen zijn geweest op radio 4 en dat er
regelmatig musici vragen of hij concerten van hen wil opnemen,
het is professionele kwaliteit”, voegt Agaath daar trots aan toe.
“En we hebben het niet helemaal alleen gedaan. Van Louis van
Eijk en zijn vrouw Babs hebben we veel steun bij de concerten
gekregen. Ondanks zijn ziekte zijn zij beiden gelukkig nog steeds
trouwe bezoekers van de theeconcerten.”

Wat zijn in die 40 jaar hoogtepunten die je zou willen noemen?
“Lastig, erg veel was bijzonder, maar er zijn er wel een paar
speciaal te noemen: Het Egidius Kwartet met ‘Made in Brabant’
in 2008, het optreden van de internationaal beroemde en
regelmatige gasten Anne Nijdam (harp) en Caroline Erkelens
(sopraan), het 25-jarige jubileumconcert, met daarbij speciale
aandacht voor de organisatie, door Louis van Eijk en de
optredens van ARTEZ/HKU Saxophone Orchestra met dirigent
Johan van der Linden (2013 en 2015). En wat is nu het bijzondere
van deze concertenreeks? “We hebben als regel dat het in welk
segment dan ook heel goed moet zijn. Dus koorzang, zang,
violen, cello, Spaans, Frans, Italiaans, het moet altijd bijzonder
zijn. We krijgen veel verzoeken van musici om op te mogen
optreden, maar we houden het, rekening houdend met onze
vaak trouwe bezoekers (Terheijden, gemeente Drimmelen,
Dordrecht, België etc.), volledig in eigen hand. En dat het
bijzonder is blijkt uit het feit dat veel goede musici graag bij ons
op willen treden en ook terug willen komen. Dat heeft zeker
te maken met de goede ambiance en perfecte akoestiek van het
Witte Kerkje, maar ook met het talrijke enthousiaste publiek
en natuurlijk het orgelspel van Jaap bij de jaarlijks terugkerende
amateurconcerten.” Het eerstkomende grote evenement is op
24 en 25 oktober. Wat kunnen we verwachten? Agaath: “We
hebben sponsoren voor dit jubileumconcert: De Rabobank met
haar Stroomversnellingsfonds en de Gemeente Drimmelen
onder de vlag van ‘Samen aan de Slag’ kunnen we twee activiteiten
‘als cadeau’ aanbieden. Het jubileum beslaat twee dagen. De
24e oktober is er een workshop ‘Bewust Musiceren’, waar
iedereen voor kon inschrijven om bij Maria van Nieukerken
te zingen en natuurlijk ook te leren. De 25e is er een concert
van het Kamerkoor Toonkunst Rotterdam met dirigent Maria
van Nieukerken.” Voor meer informatie kunt u terecht op
www.wittekerkjeterheijden.nl of informatie bij theeconcerten.
wittekerkje@ziggo.nl.

Jaap en Agaath, namens Rondom de Toren wens ik jullie, in
goede gezondheid, nog veel jaren waar jullie alle fans van deze
concerten blijven verblijden. Succes.
Paul ter Sluis

STRAATNAMEN
OUDE ONDERDIJKWEGEN
De naam Onderdijk wijst op een dijk. Jawel, want het daarlangs
gelegen stuk van de Dorpsstraat lijkt ooit als een dijk(je) te
zijn aangelegd. De in elkaars verlengde liggende Withuisstraat,
Dorpsstraat, Postweg, Brouwerijstraat en Wagenbergsestraat
werden in vroegere tijden aangeduid als ‘De Wagenbergsche
Dijck’. Deze slingerende dijk was een onderdeel van een lange
waterkering vanaf Terheijden naar Zwaluwe en dateerde van
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omstreeks 1390. Het zeewater kwam in die tijd tot hier
en stormvloeden hebben de
dijken op meerdere plaatsen
doorgebroken. De ‘weelen’
herinneren daar nog aan. Op
de oude landkaart van rond
1600 zijn die dijken goed te
zien. Die waren aanvankelijk
echt bedoeld om het zeewater tegen te houden en
werden aanvankelijk niet als
weg gebruikt. Daarom ligt er
tussen Terheijden en Wagenberg de Lageweg.
De Wagenbergsedijk was
aangelegd over en tussen
twee zandruggen. Op de eerste zandrug stond in de 14e eeuw de ‘Hofstede Waghenbergh’
en die heuvel eindigde ongeveer bij de Nieuwstraat en –jawel–
bij de Hofstad. Wat verder ligt een recht stuk Dorpsstraat tot
aan de Vogelstraat: dat is waarschijnlijk een oud stukje dijk tussen twee zandruggen. Voorbij de Vogelstraat, bij de Postweg,
begon een langere zandheuvel ‘Coker Duyn’ en deels ‘Voshille’
genaamd. Deze zandhoogte liep door tot de Helkant en ook dat
was een zandrug die aansloot op Made. Daarop was eveneens
een dijk gelegd: de Helkantsedijk.
Over dat heuvelachtig landschap lagen bochtige wegen. Die
bochten zijn nog een beetje als zodanig te herkennen, zoals de
Withuisstraat en begin van de Dorpsstraat, de Postweg en de
Brouwerijstraat tot waar de lange bocht naar links begint. Daar
is in een wijde boog de verbinding gemaakt met de Wagenbergsestraat.
Parallel aan de Wagenbergsedijk liep een lager gelegen weg.
Gesproken werd van “onder langs de dijk gaan” ofwel “onder
dijk”. Een deel heeft in 1953 officieel de straatnaam Onderdijk
gekregen en het andere deel Parallelweg. Het stuk “onder dijk”
daartussen is onderdeel van de Dorpsstraat geworden. De
Postweg ligt iets hoger en is een restant van die oude dijk. Bij
huisnummer 13 lag vroeger een pad naar de Vogelstraat. Ook
langs de Withuisstraat achter de huizen 3 tot en met 11 heeft
een onderdijkwegje gelegen. En in de Helkantsedijk kunnen we
eveneens onder langs de dijk gaan.
Johan van der Made

COLUMN
ORANJE
Dat ene woord roept tegenwoordig nogal wat gevoelens op.
In onze directe omgeving is er het Fort Oranje, een plek die
regelmatig niet al te gunstig in het lokale nieuws komt of kwam.
Ook een ander Oranje beheerst de berichten de laatste tijd
enorm, maar hier vooral vanwege het menselijk drama wat zich
aan twee kanten van ons gevoelen afspeelt. Ons begrip gaat van
links naar rechts en weer terug om voorrang te geven aan...ja,
aan wie? Hulpeloze vluchtelingen die een veilige plek zoeken op
een veilig stukje wereld? Of aan de 130 inwoners van Oranje,
die van het ene op het andere uur alweer 700 asielzoekers erbij
krijgen, ondanks eerdere afspraken dat het daar bij zou blijven?
Toevallig toch, dat ze daar nou net een ZEER BEREIDWILLIGE
“campingbaas” hebben die de ontheemden wel even wil opvan-
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gen. Aan beide kanten begrip natuurlijk, maar is het nou bedenkelijk als je van mening bent dat de inwoners van dit minidorpje
overvallen zijn ten gevolge van weer een grove blunder en dus
wederom zeer onbehoorlijk bestuur van “Den Haag”? Zeg nou
zelf, dit kon je toch vijf jaar geleden aan zien komen. Regeren is
vooruitzien, maar die uitdrukking kennen ze waarschijnlijk niet
daar, hoe kan het ook anders met krullenbol staatssecretaris
Dekker aan het roer!?
En dan is er ook nog ons aller Oranje, onze nationale voetbaltrots. Deze column schrijf ik 6 uur voor aanvang van de beslissende wedstrijd. Geen enkele kans meer, want deze landvertegenwoordigers mogen nou juist wel blunders maken. Als je er
niet veel van kunt is dat toegestaan. En mocht het toch nog
goed gekomen zijn dan verandert dat niks aan die mening. We
gaan voor de Belgen. Komaan mannekes.
Merijn

SPORT
VELD-TOER-TOCHT 2015
“Als de eikels vallen”

Laten we er nog een keer (figuurlijk) wat hamsterende eekhoorntjes tegen aan gooien. Maar dan in de beeldspraak dat dat
mede het tijdstip is dat de diverse tochten door de natuur op
mountainbike of veldritfiets weer van start gaan. Net klaar met
de kilometers op de ranke racefiets. Afgetraind, bruin door de
zon gesoigneerd, wordt het degelijke stoere exemplaar weer van
zolder gehaald. Vele natte, koude, blubberige, zware kilometers
staan weer in het verschiet. Maar allen met plezierige gevoelens
bij thuiskomst. Ondanks verkleumde vingers en tenen en het
bevroren zweet tussen de ongeschoren snorren en baarden.

Pensionstal Zeggezicht, Munnikenhof 1, 4844 PK Terheijden.
Inl: G. van Dorst, 076-5933311.
Voor de eekhoorntjes is het fijn als de eikeltjes vallen. Voor
de Wielervereniging Terheijden en de Veld-TOER-tochT is het
jammer als dit evenement zou komen te vervallen.
Namens de Commissie, Gied van Dorst.

GEZOCHT: NIEUWE
HANDBALTALENTJES!
De F-jeugd van handbalvereniging
Mixed-Up 2000 is op zoek naar nieuwe handbaltalentjes die hun team
komen versterken. Het team is een
leuke en gezellige combinatie van jongens en meisjes met een
leeftijd van 7 en 8 jaar, afkomstig van verschillende basisscholen uit onder andere Terheijden en Wagenberg. Elke woensdag
wordt er getraind waarbij het handballen op een speelse manier
wordt aangeleerd. De trainingen starten met een warming-up,
gevolgd door verschillende spelletjes waarbij de techniek en
tactiek van het handballen worden getraind. De F-jeugd speelt
ongeveer twee keer per maand een wedstrijd waarbij hun mascotte Beer ook altijd van de partij is. Hierbij mag ook een ware
yell niet ontbreken: ‘Hop, hop, hop, Mixed-Up is top!’

Al enthousiast of nieuwsgierig? Kom dan een keertje meetrainen met dit leuke en gezellige team! Aan de eerste drie trainingen mag je gratis meedoen om te kijken of het iets voor je
is. Aanmelden voor een proeftraining is niet nodig; je bent van
harte welkom op de trainingstijd in de sporthal in Wagenberg.
Kijk voor meer informatie op www.mixed-up2000.nl.
Wanneer? Iedere woensdag van 17.30 - 18.30 uur.
Waar? Sporthal Driedorp, Kerkstraat 11 in Wagenberg.
Ook de Wielervereniging Terheijden staat aan de start van zijn
tocht. Een jubileum-editie, namelijk de 20e keer, wordt verreden. Mogelijk ook de laatste keer. De reden kort en summier
weergegeven: Ondanks de vele, zeg maar zeer vele inspanningen
van onder andere 80 vrijwilligers op de dag van de tocht, zijn zij
niet opgewassen tegen het “steeds minder wordende tolerantievermogen van de mede Bosgenoten”. Goedwillende personen voor het duidelijk en veilig aangeven van de route
kunnen het niet winnen van mensen die het organiseren niet
in hun bloed hebben en het anderen niet gunnen om plezier te
hebben. Tot zover de klaagzang en bescheiden uitleg.
Dus ben jij diegene die graag wil genieten van de buitenlucht en
mooie natuur, heerlijke lichamelijke inspanning en gezelligheid?
Kom dan op zondag 1 november voor de traditionele
ong. 25 – 35 – 45 of 55 km. Inschrijven tussen 8.30 uur
en 10.00 uur, kosten € 4,00, deelname tot 12 jaar gratis. Start:
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KRUISBOOGSCHUTTERS WILLEM
TELL TERHEIJDEN HEBBEN
WEDSTRIJDSEIZOEN GOED AFGESLOTEN
Zondag 4 oktober 2015 was bij
Willem Tell Terheijden de afsluiting
van de externe competitie voor de
kruisboogschutters van de Kring
OWB (Onderlinge Westbrabantse Bond) tijdens de Kampioenendag. Onder de Kring OWB vallen naast Willem Tell Terheijden de volgende kruisboogverenigingen: KBV Dorst, De
Kruisridders uit Oudemolen, Nooit Gedacht uit Zevenbergschen Hoek, Strijd in Vrede en St. Sebastiaan uit Oudenbosch.
Deze Kampioenendag stond in het teken van het uitreiken van
de prijzen van het afgelopen wedstrijdseizoen èn er werd een
laatste wedstrijd geschoten. Er zijn 6 afdelingen waarin wordt

€

5

geschoten en op deze Kampioenendag leverde Willem Tell
maar liefst 4 kampioenen: Bas van Tilburg bij de Jeugd, Albert
van Gool bij afdeling D, Adriaan de Wijs bij de B en Dré Rutten
bij de Ere-klasse!
Het wedstrijdseizoen is voor de schutters van Willem Tell ook
bijzonder goed verlopen. De zestienjarige Bas van Tilburg heeft
zijn allereerste wedstrijdseizoen afgesloten met een prachtige
eerste plaats bij de Jeugd afdeling. In de afdeling D is Albert van
Gool derde geworden, Harm Bouwmeester was hierbij tiende.
Helaas heeft Harm een wedstrijd minder geschoten, waardoor
zijn totaalscore te laag was om in de top drie te eindigen. Zijn
gemiddelde van 85,33 (bij 10 geschoten pijlen, met dus een
maximum van 100 te behalen punten) zorgt ervoor dat hij volgend jaar in de C wordt ingedeeld. In de B heeft Miëlle Stoop de
eerste prijs behaald, waarbij haar oom Adriaan de Wijs tweede
is geworden. Adriaan gaat met een gemiddelde van 93,11 volgend jaar naar de A. Voor Miëlle was het evenals bij Bas haar
eerste wedstrijdseizoen. Zij wordt met haar gemiddelde van
94,11 volgend jaar in de Ere-afdeling ingedeeld. In de A schoot
alleen Remco van Bochove voor Willem Tell. Hij behaalde de
vierde plaats en gaat met een gemiddelde van 93,78 volgend jaar
ook over naar de Ere. Cor Rombouts heeft de winst binnen gehaald in de Ere-afdeling met een prachtig gemiddelde van 97,44
en Dré werd vijfde met een gemiddelde van 94,44.

Van links naar rechts, achter: Bas, Albert, Cor en voor Dré, Miëlle en Adriaan.
Harm en Remco ontbreken op deze foto.

Er waren nog meer prijzen te verdelen: Cor is Koning van de
Kring OWB geworden. En er waren nog prijzen voor het beste korps per afdeling. Willem Tell heeft met de 8 schutters 2
korpsen. Het eerste in de Ere en het tweede korps in de C.
Bas, Albert, Harm en Miëlle zijn het 2e korps van Willem Tell
en hebben de eerste prijs in de wacht gesleept in de C. Het 1e
korps met Adriaan, Remco, Dré en Cor is op slechts 3 punten
achterstand op de tweede plaats beland.
Kortom dus een mooi jaar voor de kruisboogschutters van Willem Tell Terheijden. De wedstrijden zijn nu voorbij, maar de
schutters kunnen tijdens de wintermaanden blijven trainen bij
schietclub Willem Tell. Vindt u het leuk om eens te komen
kijken? U bent van harte welkom op de trainingsdagen vrijdagavond van 19.00 tot 0.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur.
Voor meer informatie www.svwt.nl of mail info@svwt.nl.

KARATE JEUGD IN DE PRIJZEN
Jeugdleden van karatevereniging Terheijden hebben op zondag
11 oktober mee gedaan met de “vanencompetitie” van de
Karate do bond Nederland. Bij dit instaptoernooi moeten karateka’s van 5 tot 15 jaar hun vaardigheden laten zien aan de
scheidsrechters.
En met succes! Enkele jeugdleden zijn naar huis gegaan met het
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felbegeerde vaantje van hun categorie (kleur van het vaantje).
Maar één jeugdlid moet wel even naar voren gehaald worden,
namelijk Yana Lamse.
Yana heeft de witte band (8e kyu) en was per abuis ingeschreven
in de poule van de oranje band (6e kyu) wat twee categorieën
hoger is. Tot ieders verbazing heeft Yana met haar geweldige
inzet 3 van de 4 wedstrijden gewonnen. Yana mocht na afloop
van het toernooi de aanmoedigingsprijs van dit toernooi in ontvangst nemen.
Wij zijn er als vereniging heel trots op dat een klein meisje met
een witte band dit toernooi naar haar hand zet!
Voor info over de karatevereniging Terheijden: www.karate.nl of 076-5933867 /
06 52848378.

VEEL DEELNEMERS OP
DE LANDELIJKE DANEXAMENTRAINING
De landelijke Dan-examentraining, die deze keer in de sporthal
van het Racketcentrum Breda georganiseerd werd door karatevereniging Terheijden, kreeg veel belangstelling vanuit het hele
land. De ruim 80 karateka’s kregen een gezamenlijke warming-up
van Sensei Kevin Vervoort. Na deze korte maar intensieve warming-up werden de groepen verdeeld over de verschillende niveaus. Na de kihon werden de groepen opnieuw verdeeld om
verschillende kata’s te oefenen.
Door de aanwezigheid van veel leraren was het mogelijk om
kleine groepjes te vormen waardoor iedereen zeer gericht kon
trainen. Het was mooi om zo’n grote groep karateka’s vol aandacht en inzet te zien werken.

Info: www.karate.nl of neem contact op met jan@karate.nl.

TOPPRESTATIE HARAGEI OP ZUIDNEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen
judo voor de jeugd heeft Haragei fantastisch gepresteerd. Met 7 prijswinnaars is dit weer een
nieuw hoogtepunt voor de club.
In de ochtend was het de beurt aan de judoka’s
in de -8 en -10 jaar klasse. De 20 kg. wegende
Darren Rombouts vocht als een leeuw in de categorie tot 24

kg. Dat veel tegenstanders een stukje zwaarder waren, deerde
hem niet. Na een bloedstollende finale mag Darren zich een
jaar lang Zuid-Nederlands kampioen noemen. In ditzelfde blok
was er een tweede prijs voor Tycho Cas. Hij deed voor het
eerst mee aan zo’n groot toernooi en wist meteen met de besten mee te draaien.
In de middag was het de beurt aan de wat meer ervaren judoka’s.
Derde prijzen waren er voor Pieter Visschers, Teun Willemse,
Anouk van Geel, Anaïs Manuhutu en Lotte Westgeest. Een bijzondere melding nog voor Tim van Oosterhout die in een
werkelijk enorme poule de strijd om het brons helaas verloor.
Wel vier prachtige overwinningen voor Tim. Ook alle andere
judoka’s hebben bij de besten meegedraaid. Wat een topteam!

Haragei presenteert zich altijd in combinatie met judoclub
Made. Ook bij de Madese vereniging stonden er nog 3 judoka’s
op het podium die ook alle drie in Terheijden meetrainen: Semena Trimbach en Britt v/d Pluijm werden kampioen, een tweede plaats was er voor Tijn van Rosmalen. Dus 10 prijswinnaars
in totaal voor de Haragei/jc Made combinatie.
Dit stukje is geschreven door een onvoorstelbaar trotse coach.

HSV DE SPORTVISSERS
Seizoen 2015

Ons visseizoen 2015 zit er weer op. We hebben een spannende
competitie meegemaakt. Er was een leuke opkomst bij het forellenvissen. De deelname aan het Koppelvissen was iets minder.
Ook het Koningsvissen had beter verdiend. De 1ste tweekamp
met kehsv G.I.V.U. was een leuk experiment. De afsluitende
teerdag was een succes.
Voorafgaande aan de competitie hebben we de jaarlijks terugkerende ontmoeting bij de forellenvijver. Enkele leden hadden
leuke ervaringen met het vissen met de vaste hengel op forel.
De meeste leden wilden dit ook wel eens ervaren. Met een
iets dikkere lijn, tot wel 18/100, werden de dobbers te water
gelaten. En over het algemeen genomen werd er met de vaste stok best een aantal mooie forellen gehaakt. Zelfs meerdere
graskarpers werden aangeslagen, maar er kon er slechts 1 worden verschalkt. Een heel leuk gebeuren, dat we nog vaker zullen
plaats laten vinden.
De competitie ving aan op 13 mei en liep door tot 2 september.
Op de woensdagavond werd er op diverse locaties van 18.30 tot
uiterlijk 21.00 uur gevist. Afhankelijk van de tijdige aanwezigheid
van de deelnemende vissers werd de aanvangstijd en hoe verder
we kwamen in de loop van het seizoen ook de eindtijd naar voren bijgesteld. Het wegen van de gevangen vis gaat snel en is voor
de vis ook veel beter. Elke woensdagavond werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwe, bijgewerkte stand.
Bij aanvang van de competitie was er nog echt niets te zeggen
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over wie er uiteindelijk kampioen zou gaan worden. Er was best
een aantal kandidaten: Christian Weda, Ferdi Mertens en Corné
van Gils waren toch eigenlijk wel de gedoodverfde kanshebbers.
Maar ook Jeroen Kruizinga, Wim Mertens, Anton Michielsen en
Bram de Ridder wilden zich van hun beste kant laten zien en zijn
ervoor gegaan. De iets mindere vissers waar onder Jacqueline
van de Broek, Dennis Dieduksman, Wim Mol, André Smits en
Tommy van der Zanden wilden zich ook echt niet laten kennen.
Omdat er ook tijdens de vakantie doorgevist zou worden was
er afgesproken dat er drie valwedstrijden zouden worden gehanteerd. Dit kan voordelig, maar soms ook nadelig uitvallen.
Tussen de competitie door werd er op zaterdagmiddag 13 juni
een koppelwedstrijd georganiseerd. Hierbij werden de vissers
die op de eerste en de laatste plaats staan, aan elkaar gekoppeld
en zo verder. Hierbij is het koppel Bram de Ridder (110 gram)
en Dennis Dieduksman (2.700 gram) eerste geworden.
Op 29 augustus hadden we op de zaterdagochtend de eerste
tweekamp De Sportvissers versus G.I.V.U. gepland. Een mindere opkomst vanuit de leden van de Sportvissers doordat de
voetbalcompetitie alweer was begonnen en men met een van
de kinderen op het sportpark aanwezig moest zijn of nog op vakantie was. Alle aanwezige vissers van G.I.V.U. en van De Sportvissers hebben het heel leuk gevonden en willen dit het volgend
jaar weer plaats laten vinden. Dan wel een betere datum plannen. De winnende vereniging G.I.V.U. met 5.850 gram ontving
van de verliezende vereniging (1.350 gram) een kleine bijdrage
voor de prijsuitreiking tijdens de competitie.
Tot aan de laatste wedstrijddag van de competitie was er nog
van alles mogelijk. De stand van de eerste vier was toen nog als
volgt: Ferdi (37), Dennis (43), Corné (44) en Jeroen (51).
Na de laatste wedstrijddag werd de score als volgt: Ferdi
(39), Dennis (46), Corné (47) en Jeroen (53 wedstrijdpunten).
Na het verwerken van de 3 valwedstrijden werd de definitieve
eindscore bepaald:

De Kampioen Ferdi (rechts) en koning Jeroen (midden) met de nummer 3
en een van de winnaars van het koppeltoernooi (Dennis) van 2015.

1. Ferdi Mertens: 23 punten en 14.620 gr., 2. Corné van Gils:
29 punten en 18.825 gr., 3. Dennis Dieduksman: 30 punten en
7.400 gr., 4. Jeroen Kruizinga: 32 punten en 11.005 gr., 5. Christian Weda: 41 punten en 8.490 gr., 6. Bram de Ridder: 47 punten
en 9.819 gr., 7. Wim Mertens 47 punten en 6.310 gr., 8. Anton
Michielsen: 53 punten en 2.520 gr., 9. Jacqueline v.d. Broek: 55
punten en 2.615 gr., 10. Tommy v.d. Zanden: 62 punten en 3.180
gr., 11. André Smits 80 punten en 875 gr., 12. Wim Mol: 92
punten en 320 gr.
Op zaterdag 12 september hadden we het Koningsvissen op
de kalender staan. Deze keer ging het om de grootste gevangen vis. Het jaarlijkse Koningsvissen staat al jaren vast op de
zaterdagmiddag tijdens de kermis. Dit jaar geen verzamelen bij
het orgel, maar gewoon vanaf 12.00 uur aan de bar bij café De
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Buren. Om 13.00 uur werden de visstekken geloot. Hierna zo
snel mogelijk naar het viswater (de Schans) en om 13.30 uur
werd aangevangen met de viswedstrijd. Tot 16.00 uur zou er
gevist gaan worden. Tijdens deze wedstrijd werd men door de
toeschouwers op de hoogte gehouden wat er al gevangen was.
Met Wim Mertens op de kop en Ferdi Mertens op de staart
zou het moeilijk gaan worden voor de rest. Wim had al wel
wat kleine vis in het net, maar Ferdi had al een brasem en een
baars. Uiteindelijk wist hij er 2 binnen te halen. In het midden
zat Jeroen Kruizinga en deze kreeg een aanbeet en kon eigenlijk de vis redelijk makkelijk naar de kant halen. Om 16.00 uur
konden we gaan meten. De door Jeroen gevangen “platte” leverde 55 cm op. De 2 brasems van Ferdi (48 en 50 cm) konden
hier niet aan tippen. Jeroen Kruizinga werd de nieuwe koning.
Als de koning van onze visvereniging moest Jeroen zondagmiddag ook aanwezig zijn bij de huldiging van alle Terheijdense koningen door de harmonie. Laat Jeroen ook de nieuw ingevoerde
onderlinge confrontatie tussen de kermiskoningen ook nog eens
winnen! Jeroen van harte gefeliciteerd.

De secretaris en nummer 2 van dit jaar Corné met de voorzitter bij de overhandiging
van de dinerbon om hem te bedanken voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Als afsluiting organiseerden de competitieleden van De Sportvissers een teerdag. Hiervoor kon gespaard worden, maar de
meesten betaalden hun bijdrage net voor de geplande datum,
dit jaar zaterdag 3 oktober. De organisatie lag nu in handen van
Bram de Ridder en Ferdi Mertens. Om 14.30 uur verzamelen
bij café De Buren en daarna op de fiets naar Breda. Onderweg
werd verteld dat we zouden gaan bowlen. Bij de bowlingbanen
13-14-15 werden nog even de groepen geformeerd en konden
de ballen gaan rollen. Het was voor de lol, maar ook nu kwam de
competitiestrijd om de hoek kijken. Ik denk dat Bram en Claudia
wat geoefend hebben, want Bram deed het stukken beter dan bij
het vissen. Na 17.00 uur op de fiets naar Terheijden en konden
we ons weer melden bij Sander Fuik. Hier had de organisatie het
eten geregeld. Met de nodige consumpties en wat kleinere ballen
op het biljart werd het een leuke avond. Bram en Ferdi bedankt.
Door de voorzitter werd er nog even een officieel tintje aan
gegeven en werden de koppelwinnaars Bram en Dennis en de
koning Jeroen nog even vernoemd.
Ook de eindstand werd gememoreerd. Aan de nrs. 1 t/m 3
werd nog een kadobon van de Fauna overhandigd.
Door secretaris Corné werd de voorzitter bedankt voor zijn
jaarlijkse inzet en werd hem een dinerbon van De Buren overhandigd. Alle mannen en Jacqueline worden hiervoor bedankt.
Corné van Gils, secretaris.

TRUDY SUCCESVOL OP KRINGGILDEDAG
Op de kringgildedag te (Etten-)Leur d.d. 13 september jl. heeft
Trudy met haar bazuinblaaswedstrijd de 1ste prijs in de “klasse
C” behaald.
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Wie is Trudy? Wel, zij heet Trudy
Spoor, is thuiskapster en woont in
Bavel. Zij is op 25 januari 2015 als
gildezuster “ingeboond” bij ons kloveniersgilde.
Wat doet zij nog meer? Trudy is
naast echtgenote, moeder en oma,
lid van verschillende muziekorkesten
zoals harmonie “St. Caecilia”, “Kiele
Kiele”, “Doet Deugd” enzovoorts. In
die gezelschappen speelt zij trompet
maar in ons gilde speelt zij dus bazuin. Om nu al -in zo’n korte tijd van
haar lidmaatschap- de eerste prijs te
behalen (= zilveren schild) vindt het
schuttersgilde fantastisch. Nogmaals
proficiat.
Wat was haar uitslag precies? Van de 2 juryleden kreeg zij
elk 30 ½ punt met daarbij de opmerking: prima uitvoering!
Daarnaast heeft Trudy meegedaan, samen met Michel Brocks en Inge Brouwer, aan het groepsbazuinblazen afd.
“Senioren”. Hier kreeg de groep de
aantekening op het juryrapport: keurige groep, stemmen goed uitgevoerd.
Voor de goede orde zij nog vermeld
dat ook Inge Brouwer,“ingeboond” op
26 januari 2014, vorig jaar in Gilze op
de kringdag aldaar, de eerste prijs behaald heeft met haar bazuinblaaswedstrijd. Sorry, Inge, de deken-schrijver
schiet ook wel eens mis.......
Wat voor een karakter heeft Trudy? Trudy voelt zich bij
ons gilde echt thuis. Zij vindt het heel leuk om bij ons te zijn.
Zij ziet graag vanaf een afstandje hoe een en ander afloopt en zij
probeert de sfeer broederlijk en zusterlijk te houden. Zij blijft
echter op de eerste plaats een muziekvrouw, maar mogelijk
gaat zij zelfs in de toekomst ook schieten, niet op
noten, neen op de wipvogel wel te verstaan.
Tot een volgende keer.
Met vriendelijke gildegroeten, de deken-schrijver.

BOOM-SLUITEN
Zondag 11 oktober jl. was weer het traditionele
“boom-sluiten” bij het kloveniersgilde “St. Antonius
Abt”. Alle broeders en zusters verzamelden zich om
14.00 uur in de gildekamer om na het laatste schot
van koning en koningin het schietseizoen af te sluiten en zich gereed te gaan maken voor de komende
winterperiode.
In de maanden maart tot oktober hebben de broeders en
zusters een onderlinge competitie gehouden, de zogenaamde 10-daagse, waarop men in deze periode tien keer voor
de wedstrijd schiet. Men mag zelf bepalen wanneer men dit
doet, als het maar op een woensdagavond of op een zondagmorgen geschiedt en slechts een keer per oefendag. Er kunnen maximaal 100 punten behaald worden (10 x 10 schoten).
Op de dag van het “boom-sluiten” wordt er door degenen die
met een gelijk aantal behaalde punten zijn geëindigd, gestreden
voor de 1ste, 2de en 3de plaats waarbij slechts de eerste plaatsen
worden beloond met een wisselbeker die op de gildekamer blijft
staan. De winnaars krijgt een kleinere beker mee naar huis.
Gestreden is in de categorieën vrije hand, opgelegd (65 +) en jeugd.
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De winnaars van dit jaar waren:

1.Arjan Bollebakker, 99 punten (Vrije hand), 2. Iwan Daas,
98 punten na kampen, 3. Joep van Bekhoven, 98 punten.
1. Greet Dijkers, 99 punten (opgelegd 65 +), 2. Toi Snellens, 99 punten na kampen, 3. Nico de Vries, 98 punten.
1. Julian van Geel, 99 punten (jeugd), 2. Toon Brocks, 82
punten, 3. Merijn Verwijmeren, 77 punten.
Zij kregen de beker en felicitaties uitgereikt door de opper-deken Michel Brocks. Er werd nog een beker uitgereikt door
Cees Snellens, de dekenschatbewaarder
en wel een aanmoedigingsbeker voor
onze jongste schutter, de 11-jarige Toon
Brocks die met 82 punten een prachtige prestatie had weggezet. Ga zo door
Toon!!!
Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Nog wat bijzonderheden op een rij:
Van de 45 schutters zijn er 11 geëindigd
met 90 of meer punten. De beste dag
om te schieten was 20 mei met 162 treffers. 84,96 % van de 2820 schoten was
raak, ofwel 2388 treffers.
Peter van Oosterhout, ad-interim deken-schrijver/Sergeant Kloveniersgilde “St. Antonius Abt”
Terheijden

OPROEP
SCHOENENDOOSACTIE “ACTIE4KIDS”
In de herfstvakantie is het weer tijd
om een schoenendoos te maken voor
arme kinderen in Afrika en Oost-Europa. Al een paar jaar worden in
Wagenberg en Terheijden veel dozen mooi versierd en volgestopt met
schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed en een knuffeltje. De
dozen gaan dit jaar naar de armste kinderen in Sierra Leone,
Togo, Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Daar hebben de kinderen het heel moeilijk. Een gevulde schoenendoos is vaak het
enige cadeau wat ze krijgen, ze zijn er dan ook erg blij mee. We
horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de
schriften en pennen uit de schoenendozen. Daarom zijn vooral
schoolspullen heel belangrijk. Ieder jaar worden meer schoenendozen gemaakt voor meisjes dan voor jongens dus nu een
extra oproep voor jongens-dozen! De transportkosten zijn niet
verhoogd, de bijdrage is € 5,- per doos. Bij elke schoenendoos

wordt door de organisatie een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld.
Doe mee, neem een schoenendoos van normaal formaat en
doe daar mooie, het liefst zo goed als nieuwe spulletjes in. Bedenk of je een doos wilt maken voor een jongen of meisje en
voor welke leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Plak de doos
niet dicht maar doe er een postelastiek om.
Kunt u geen schoenendoos klaarmaken maar wilt u wel helpen
in de vorm van een gift, dan kunt u dat doen door middel van
een envelop. Een stappenplan voor het vullen van een schoenendoos en meer informatie kunt u vinden op www.actie4kids.
org. Een folder kunt u bij ons ophalen. Inleveren van de schoenendozen met een geldbijdrage voor de transportkosten en
wellicht een gesloten bijdrage in een envelop bij Fam. Van Dijk,
Zandakker 34 Wagenberg (telnr. 076-5931030). Uiterste inleverdatum zaterdag 7 november 2015.

ROMMELMARKT WITTE KERKJE
Dit jaar houden we de grote jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 7 november van 9.30 uur tot 16.00 uur in het kerkje aan
de Hoofdstraat 1 te
Terheijden.
U kunt alvast weer
uitzoeken wat u
kwijt wilt aan ons.
Kijkt u in kasten,
berging, zolder etc.
of u nog goed bruikbare spullen heeft,
die u zelf niet meer
nodig heeft en waar
anderen voor weinig geld nog iets
mee kunnen. Elektronica, boeken, cd’s,
speelgoed,
kleinmeubelen, lampen,
keukenartikelen,
serviesgoed etc.,
van alles is welkom,
maar geen kleding of grote meubelen. De artikelen moeten nog
wel goed en heel zijn zodat kopers er nog plezier van kunnen
hebben.
De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het monumentale kerkje, zodat dit voor ons dorp Terheijden behouden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten, kerkdiensten
en andere evenementen.

11

Voor ons is het natuurlijk het prettigste wanneer u zelf uw spullen komt afgeven bij het kerkje. Op woensdag 4 november en
donderdag 5 november is het kerkje daartoe geopend tussen
16.00 en 20.00 uur. S.v.p. alleen binnen spullen afgeven en niet
voor de deur of het hek zetten.
Op laten halen door ons kan ook, maar alleen in Terheijden
en Wagenberg. Vanaf 30 oktober kunt u daarvoor één van de
volgende nummers bellen of een e-mail sturen: Jan Buys 0765931702 j.buys@casema.nl, Koen Biesiot 076-5931125 biesiot2@planet.nl, Jan Vonk 06-27021028 info@wittekerkjeterheijden.nl.
Kijkt u voor alle andere activiteiten, zoals de nieuwe serie
theeconcerten en singer-songwriter-concerten in de wintermaanden op www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden - Ongelooflijk wat er kan!!!

NATIONAAL MS FONDS ZOEKT
COLLECTANTEN

Het Nationaal MS
Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse
collecteweek
van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer
met de instelling: een beetje kou gaat wel weer over, MS niet!
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare
ziekte, want waarom raakt de ene persoon met MS in korte
tijd snel geïnvalideerd en kan een ander met MS nog jarenlang goed functioneren? De enige gemeenschappelijke factor
hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang
voor wat de ziekte kan aanrichten. Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten
en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing omdat
we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.

En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen
van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is.Want waarom zouden
wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? Meld je
aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl.

IETS VOOR JOU?
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 enkele 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
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volledig overzicht. Heeft u interesse in één van deze vacatures,
bel dan met 0162-451894 of mail naar VIP@swodrimmelen.nl.
Vrijwilligersvacatures:
Begeleider scootmobieltocht (3400)
Houd je van fietsen en toertocht(jes) maken? De scootmobielclub bestaat inmiddels uit 8 personen. Zij genieten er van om 1
x per maand op de maandag met een groepje tochten van 20
kilometer te maken. Lekker samen erop uit. Als begeleider zorg
je er mede voor dat alles goed verloopt en de scootmobielers
kunnen genieten van de tocht en van de gezelligheid. Er zijn al
zo’n 6 tochten gemaakt. 1 x per 2 maanden fiets je mee. .
Vrijwilliger met een groot hart (3410)
In onze gemeente zijn mensen woonachtig die door hun psychische ziekte nauwelijks sociale contacten hebben en weinig
buiten de deur komen. Wij zoeken vrijwilligers met een groot
hart om hen uit dit isolement te halen en afleiding te bieden.
ICT medewerker bibliotheek (3243)
Een leuke klus voor mensen die allerhande vragen rondom computergebruik mee willen helpen oplossen en affiniteit hebben
met de bibliotheek. WEBSTEK is het inlooppunt van de bibliotheek voor digitale vragen en beantwoordt vragen van klanten
over tablets, social media, apps en andere toepassingen, het inlooppunt van de bibliotheek voor digitale vragen. Lijkt het je
wat om hieraan mee te werken?

ZAKELIJK NIEUWS
DROGISTERIJ RELINDE FIJNAUT 25 JAAR
In oktober is het al
weer 25 jaar geleden
dat Relinde Fijnaut haar
drogisterij opende in
Terheijden. Als 25-jarige ging zij de uitdaging
aan en met veel plezier kijkt zij daar op terug. De voorliefde
voor de gezondheid en daarin een goede adviserende rol is en
blijft voor Relinde het mooiste wat er is. Een luisterend oor
bieden en samen met een klant zoeken naar het juiste product
zodat deze met een goed gevoel de deur uit gaat, blijft voor
Relinde nog steeds het allerbelangrijkste. Dit doet zij al jaren
met, zoals Relinde het noemt, een “Gouden Team”. Coby, Katie,
Lonneke en Mirjam werken allemaal al een lange tijd bij Drogisterij Relinde Fijnaut.
Ook wordt er ingespeeld op de nieuwe trends zoals gezonde
voeding. Bijvoorbeeld het merk Bountiful heeft een diversiteit
aan prachtige producten waarmee u zelf de lekkerste gezonde
gerechten kunt maken.
Voor originele cadeautjes kunt u ook nog steeds terecht bij
Drogisterij Relinde Fijnaut, ze hebben net even wat anders.
Het geeft vertrouwen en de klanten laten vaak blijken dat zij dit
heel prettig vinden. Ook is het mooi dat klanten die niet hier
vandaan komen, vaak laten blijken dat het een gezellige winkel
is waar ze nog “ouderwets” geholpen worden en waar service
en advies hoog in het vaandel staan.
Naast de drogisterij kunt u nog steeds pasfoto’s laten maken,
ook voor officiële documenten zoals paspoort en rijbewijs. Er
is een stomerij-service, schoenreparatie en een DHL-servicepunt aanwezig.
Om dit jubileum te vieren zijn er in de week van 2 t/m 7 november veel leuke activiteiten en diverse bedrijven aanwezig
bij Drogisterij Relinde Fijnaut.

TIP:

Download onze gratis App.
Langeweg
Kloosterlaan 20: NIEUW
Rustig gelegen twee onder een kapwoning met grote berging, op 203 m 2. Inhoud ca. 300 m3. Geheel voorzien van
kunststofkozijnen en dubbelglas. O.a. woonkamer (type doorzon), open keuken en 3 slaapkamers.
De onderhoudsvriendelijke achtertuin is v.v. een ruime achterom en biedt veel privacy. Ideale starterswoning!
Vraagprijs € 155.000,-- k.k.
Made
Van Gilslaan 11: NIEUW
Tussenwoning met berging, ruime tuin en achterom, op ca. 150 m 2. Inhoud ca. 315 m3. De woning is geheel v.v.
van kunststofkozijnen, dubbelglas en dakisolatie. O.a. lichte woonkamer (type doorzon) en 3 slaapkamers.
Ideale starterswoning!
Vraagprijs € 159.000,-- k.k.
Made
Acaciastraat 33:
Goed onderhouden hoekwoning met berging en achterom, op 131 m 2. 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 7: NIEUW
Goed onderhouden, rustig gelegen, tussenwoning met ruime garage/berging en achterom, op 152 m 2. Gelegen in
een rustige kindvriendelijke omgeving. Inhoud ca. 330 m3. O.a. L-vormige woonkamer, semi-open keuken, totaal 4
slaapkamers en ruime badkamer. De grote geïsoleerde garage/berging is in spouw gebouwd en v.v. een zolder.
Vraagprijs € 219.000,-- k.k.
Wagenberg
Geerakker 24:
Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op 219 m 2. 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. Zvormige woonkamer, moderne keuken (anno 2012), totaal 4 slaapkamers, moderne badkamer, fraai aangelegde
tuin met achterom. Instapklare woning!
Vraagprijs € 269.000,-- k.k.
Made
Iepenlaan 34: NIEUW
Goed onderhouden twee onder één kapwoning met een ruime garage en eigen oprit, op 248 m 2. Inhoud ca. 480 m3.
O.a. ruime L-vormige woonkamer, moderne keuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, vaste trap naar 2e
verdieping (extra slaapkamers mogelijk), privacy biedende achtertuin v.v. achterom.
Vraagprijs € 279.000,-- k.k.
Made
Crullaan 16:
Ruime, vrijstaande semi- bungalow, met inpandige garage, berging en multifunctionele ruimte (voor evt. werk of
hobby aan huis). Gelegen op 480 m 2. 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.
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 € 349.000,-- k.k. Nieuwe prijs
Hooge Zwaluwe
Morgenstond 5:
Zeer goed onderhouden, ruim, vrijstaand herenhuis met garage, berging en grote oprit. Grond 624 m 2. 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.
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HUISWERKBEGELEIDING IN TERHEIJDEN
IS WEER GESTART!
Nu ook bijles Rekenvaardigheid mogelijk.

De schoolvakantie zit er op.
Het eerste huiswerk is weer
in de agenda genoteerd. De
eerste cijfers komen binnen.
Voldoende of onvoldoende?
Scholieren zijn weer begonnen, Inbegeleiding ook.
Er zijn kinderen die moeilijk hun draai op school kunnen vinden.
Die hun huiswerk niet op orde krijgen.
Inbegeleiding helpt leerlingen van het voortgezet onderwijs die
een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij hun huiswerk. Daarnaast biedt Inbegeleiding vanaf dit jaar hulp bij het voorbereiden
van de rekentoets voor leerlingen van zowel het voortgezet
onderwijs als het mbo. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat
er vier hoofdoorzaken zijn waarom leerlingen bij Inbegeleiding
terecht komen.
Is uw kind thuis ook snel afgeleid?
Thuiskomen van school en dan direct aan je huiswerk? Dat valt
niet mee. Er zijn thuis zoveel leuke dingen te doen. Met al die
afleiding is het moeilijk om aan je huiswerk te beginnen. Als je
dan ook nog moeite hebt om je te concentreren….
Ik weet uit ervaring dat veel leerlingen snel afgeleid worden.
Multimedia zoals Facebook en WhatsApp en het spelen van
games liggen op de loer. Leerlingen denken dat ze kunnen “multitasken” en houden hun mobieltje bij de hand. Ook als ze hun
huiswerk maken of aan het leren zijn. Onderzoek wijst echter
uit, dat op hoe meer dingen je tegelijk je aandacht probeert te
vestigen, hoe minder effectief je bezig bent. Doordat je steeds je
concentratie verlegt, kost iedere taak meer tijd.
Bij Inbegeleiding is er geen afleiding. Uw kind kan geconcentreerd werken in een rustige omgeving en krijgt individuele hulp.
Te laat beginnen aan het huiswerk is er niet meer bij.
Heeft uw kind moeite met plannen?
Het plannen van het huiswerk kan een lastige klus zijn voor uw
zoon of dochter. Soms laten leerlingen zich thuis nog helpen
bij het maken van een planning of bij het overhoren, maar als
het niet goed lukt, kan dit de nodige stress en onrust in huis
opleveren.

Bij Inbegeleiding wordt samen met de leerling een planning gemaakt en wordt het leerwerk overhoord. De afspraken worden genoteerd in een schriftje dat steeds meegebracht wordt.
Zo wordt overzichtelijk wat er nog gebeuren moet. Sommige
leerlingen hebben meer controle nodig dan anderen. Het overhoren werkt als de bekende stok achter de deur en de betere
resultaten leveren meer zelfvertrouwen op. Thuis is er geen
gedoe meer over het huiswerk.

14

Moet uw kind nog leren leren?
Vaak weten leerlingen niet hoe ze een toets moeten leren. Ze
denken dat alleen lezen voldoende is.
Inbegeleiding besteedt veel aandacht aan “leren leren”. Samen
met uw kind gaan wij op zoek naar de beste leerstrategie. Deze
verschilt per leerling. Met de juiste aanpak wordt leren leuker
en de resultaten beter.
Zijn er andere situaties of omstandigheden die het leren bemoeilijken?
Er kunnen allerlei persoonlijke redenen zijn waarom het leren
niet lukt. Uw kind wil het graag anders, maar krijgt het zelf niet
voor elkaar. Een overlijden, pesten of het ontdekken van de
eigen identiteit kunnen uw kind behoorlijk dwarszitten. Inbegeleiding heeft oog voor andere zaken naast het leren. Door
mijn persoonlijke aandacht en een positieve benadering merken
leerlingen dat ze hun verhaal bij mij kwijt kunnen. Er ontstaat
een vertrouwensrelatie waarin uw kind zich zeer op zijn gemak
voelt. Door mijn ervaring in het speciaal onderwijs weet ik hoe
wij leerlingen met o.a. ADHD of Autisme het best kunnen helpen. Inbegeleiding is er voor het totale kind.
Ziet uw kind op tegen de rekentoets?
Doet uw kind dit jaar examen dan moet er voor de rekentoets
minimaal een 5 behaald worden om te kunnen slagen. Voor
niet-rekenaars wordt het zo lastiger om hun diploma te behalen.
Ook in het mbo kan de rekentoets voor problemen zorgen.
Daarom biedt Inbegeleiding rekenlessen in kleine groepjes of
individueel. Deze rekenlessen worden gegeven door een zeer
ervaren docent.
Vanzelfsprekend wilt u een positief en ontspannen kind thuis.
Inbegeleiding kan u hierbij helpen.
Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? Bel met 06-37 45 02
48 of stuur een mail naar ingrid@inbegeleiding.nl.

UITGAAN
JUBILEUM-WEEKEND 40 JAAR
THEECONCERTEN
in het Witte Kerkje van Terheijden

Als start van de 40e serie theeconcerten in het prachtige Witte
Kerkje van Terheijden bieden we u een jubileumweekend aan.
Wilt u er samen met ons een feestelijk weekend van maken?
Dat kan!
Zaterdag 24 oktober van 10.00–17.00 uur vindt in het
Witte Kerkje een leuke en leerzame zangworkshop plaats o.l.v.
Maria van Nieukerken, een geweldige, spontane en zeer deskundige dirigent. Tijdens de workshop zal gewerkt worden
aan (muzikaal) contact, klankkleur, concentratie en presentatie.
Ook worden er koorstukken gezongen: Cantique de Jean Racine - Fauré; Im Herbst - Brahms;
(Ave Verum - Saint Saëns);
Drink to me only - Button; If
you’re happy - Sund; Stabat Mater - Kodály en Annelies uit Sas
van Gent - Jetse Bremer, een
zeer afwisselend programma
dus.
Eén of meerdere koorstukken
(afhankelijk van het resultaat
bij de workshop) mogen de
deelnemers bij het concert
van zondag zingen. Het is een
unieke kans voor hen om sa-

men met het schitterende Kamerkoor Toonkunst Rotterdam te
kunnen en mogen musiceren.
Het concert van zondag 25 oktober, het Jubileumconcert,
zal verzorgd worden door Kamerkoor Toonkunst Rotterdam.
Voor de pauze met ook nog een bijdrage van de deelnemers
van de workshop ‘Bewust Musiceren’ en na de pauze aangevuld
met de zangers van het Middenkoor voor de dubbelkorige mis
van Rheinberger. Geloof maar dat dit een schitterend concert
wordt. Veel muzikaal plezier voor zeer weinig geld! U kunt dit
jubileumconcert namelijk meebeleven voor de zeer lage toegangsprijs van slechts € 6,-.
Wilt u een abonnement kopen voor 6 concerten, dat kan ook,
dan kost u dat slechts € 31,-. Het overzicht van alle concerten
kunt u vinden op www.wittekerkjeterheijden.nl. Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Reserveer dan direct en uw plaats
wordt vrijgehouden. Ook abonnementen bestellen kan, het
liefst via e-mail, anders per telefoon. E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl; agaath@kaasschieter.org. Telefoon: 076-593
1177. Adres: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden.
Aanvang workshop: Zaterdag 24 oktober 10.00 uur. Aanvang
concert: Zondag 25 oktober 15.30 uur. Rekeningnummer:
IBAN NL92 RABO 0305 7899 29 t.n.v. Stichting Theeconcerten
Witte Kerkje.
Informatie over Maria van Nieukerken: www.mariavannieukerken.com. Informatie over het Kamerkoor Toonkunst Rotterdam:
www.toonkunst.nl. Informatie over het Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl.

De workshop is mede mogelijk gemaakt door het Stroomversnellingsfonds van Rabobank Amerstreek. Het hele weekend is
mede mogelijk gemaakt door subsidie van ‘Samen aan de Slag’.

THE BOOGIE ACADEMY IN TRAAIS
SIXTIES THEATER
Veel nieuwe gezichten in het Traais Sixties Theater komende
zaterdag 24 oktober. Buiten de bekende toppers zoals Babs
Rasenberg, Wieneke Tom, Cor Vissers, Cliff zanger Cees Laarhoven, Fieke Rooseman, Eric Rollé, Rini en Toon Tijs, Joost Martens etc. zijn er ook weer nieuwe namen die gaan schitteren in
de Traaise Sixties-show.
Romy Wiercx, een 17-jarig supertalent met een fluweelmooie
stem, gaat voor het eerst het Traaise Sixties podium op en
kruipt voor deze gelegenheid in de huid van de diva uit de jaren
60: Tina Turner. Romy’s grote wens is om een bekende zangeres te worden en wij denken dat het haar nog gaat lukken ook!
Veel succes alvast zaterdag 24 oktober.
Manon Genet, studente logopedie in
Eindhoven en 19 jaren
jong, gaat zichzelf begeleiden op de gitaar.
Niet gek als je hobby’s
zingen en gitaar spelen
zijn. Dit wordt haar
eerste optreden met
gitaar. Verder zingt zij
af en toe op feestjes
e.d. Deze Traaise zangeres zingt b.v. het nummer Son of a Preacher Man van Dusty Springfield.
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Noortje Otten is pas een 1½ jaar aan het zingen en is de zangeres van de band Together Again, van wie het repertoire ook
vooral veel nummers uit de jaren zestig bevat. Geen probleem
voor haar ondanks haar 26 jaar: Ik ben dol op die muziek en alle
sfeer uit die Sixties, laat ze ons weten. Beroemd worden wil ze
niet, ze heeft het al veel te druk, zegt ze.
Eline Broos zingt momenteel
in popkoor Switch uit Terheijden en zingt nu voor de eerste keer als solo-zangeres met
(ook nieuw) een grote band
achter zich. Met het koor heeft
zij al ervaring met het Sixties
gebeuren in Terheijden maar alleen als frontlady is het helemaal
nieuw. Ik hoop dat het goed
gaat, zegt zij, ik ben daarna tenminste een ervaring rijker. Wij
geloven wel dat het goed komt
met Eline.
Theo den Exter, Judo Rasenberg en Alex Broekaart zitten ook voor de eerste keer in het Sixties Theater, samen met
Cor Vissers die al vanaf de eerste editie van de partij was.
De vier mannen hebben hun barbershop periode achter zich
gelaten en wagen zich voor deze gelegenheid aan enkele Sixties-songs en dat natuurlijk met hun voortreffelijke vierstemmig
geluid wat een mooie sound geeft aan de Sixtiesnummers.
The Boogie Academy uit Best: Deze rock and rolldansers
behoren tot de top
van Nederland en
komen voor het
eerst naar Terheijden om er in
het Traais Sixties
Theater een spetterende show van
te maken die men
nog lang zal heugen.
De Sixties Theaterband werkte in
diverse
theaters
met deze groep samen en wilde graag
dat deze show ook in Terheijden te zien zou zijn tijdens het
Traaise Sixtiesweekend. Tot onze verbazing reageerden zij positief en zijn ze er zaterdag 24 oktober bij in Terheijden.
De afterparty met Cliff & Shadowband Just4fun: Deze
Haagse Sixtiesband trad afgelopen kermis al op in de Cour en
wist toch ruim 150 bezoekers naar het culturele centrum te
krijgen. Ook traden ze samen met de ook in de Traaise show
aanwezige Dutch Everley Brothers op bij een tuinconcert in Gilze waar 806 betalende bezoekers het concert bezochten. Deze
band behoort absoluut tot een van de beste Cliff and Shadowbands van dit moment. Ook tijdens de afterparty dansacts van
The Boogie Academy uit Best.
De presentatie is zoals gewoonlijk in handen van de talentvolle
dichter Peter Knoope jr.
Tot slot: al de artiesten worden begeleid door de Sixties Theaterband bestaande uit Theo Martens (sologitaar), Cees Laarhoven (slaggitaar), Wim Verleysdonk (toetsen), Rien Verleysdonk
(drums), Bram Hermans (basgitaar), Ramon Schoones (piano),
Fieke en Eric (backing vocals), Rini en Toon Tijs (zang), Joost
Martens (zang). Geluid en techniek: Peter van Gils, licht Simon
Carczynski.
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Traais Sixties Theater, zaterdag 24 oktober, aanvang 19.30 uur,
zaal open 19.00 uur. Kaarten (slechts € 7,- p.p.) in voorverkoop
bij Tinckerbell en de Cour Terheijden.

HET TRAAIS SMARTLAPPENKOOR
Het Traais Smartlappenkoor organiseert op 25 oktober de
veertiende editie van Het Tranentrekkersbal.
Het jubilerende Smartlappenkoor heeft voor deze middag twee
gastkoren uitgenodigd: het Varia koor uit Hoeven en Traais Eikenhout.
Het Varia koor bestaat 7 jaar. Ze zingen Nederlands repertoire en treden veel op in West-Brabant. De bezetting van het
koor bestaat uit 30 dames en 12 heren. Dit jaar werden ze gevraagd voor het “VOL-koren” festival in Middelburg. Op 25 oktober treden ze op in Café De Harmonie in Terheijden.
De grote sensatie zal wellicht het optreden worden van Traais
Eikenhout. Was dit koor jaren geleden al een tranentrekker
van formaat, dit jaar weten ze zich gesterkt door een aantal
mooie stemmen uit het Herenkoor, Het Traais Smartlappenkoor en………. een aantal prominente Traaienèren. Het kan
u niet ontgaan zijn, er zijn al diverse oproepen uitgegaan om
Traais Eikenhout tot het grootste mannelijke smartlappenkoor
te formeren. Inmiddels hebben ze al een aantal keren met elkaar
gerepeteerd. Het enthousiasme spat er van af!

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u het allemaal “live” meemaken? Dan nodigen wij u van harte uit in Café De Harmonie
op 25 oktober v.a. 13.00 uur. De entree is gratis.

JAZZIN’ABT
Zondag 25 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur (zaal open
om 15.00 uur) treffen jonge en doorgewinterde muzikale talenten elkaar tijdens een uniek jazzmatinee in een al evenzo bijzondere ambiance.
Niemand minder dan pianist Rob van Bavel komt enthousiast
zijn steentje bijdragen aan dit geweldige project.
Rob, geboren in Breda op 16 januari 1965 en opgegroeid in
Wagenberg, heeft in de jazzwereld grote naam gemaakt en zijn
sporen al meer dan verdiend. In 1987 studeerde hij Cum Laude
met een 10 af aan het conservatorium. Rob heeft diverse grote
prijzen (o.a. een Edison) gewonnen en het spelen voor groot
publiek en volle zalen is hem niet onbekend. Diverse keren heeft
hij opgetreden op o.a. het North Sea Jazzfestival en voor een
tournee in het buitenland of het geven van een masterclass in
Zuid Korea draait hij zijn hand niet om.
Inmiddels is hij te horen op ruim 100 cd’s en is hij actief als arrangeur voor diverse muzikanten. Naast zelf musiceren is Rob
al ruim 25 jaar docent aan de diverse conservatoria in ons land.
Momenteel werkt hij aan een nieuwe cd: ‘Rob van Bavel and
The Christmas Three’. Op deze cd worden klassieke kerstliedjes in een bijzonder jazzjasje gestoken. Het is tijdens het jazzma-

tinee mogelijk om u in te schrijven en voor € 15,- nog voor de
kerst in het bezit te zijn van deze unieke cd.
U kunt begrijpen, dat de jonge talenten Susanne Steevens
en Paul Taks (saxofoon) uitzien naar deze muzikale middag.
Een fantastische kans om muzikaal te mogen sparren met zo’n
grootheid in de jazzwereld.
Ook onze eigen Terheijdense zangeres Eveline kijkt uit naar
deze bijzondere middag. Ze heeft in het verleden Rita Reys al
eens mogen vervangen in het Pim Jacobs trio. Vele zangtalenten
heeft Eveline inmiddels begeleid in haar zangschool Eveline. We
zullen deze middag Eveline van een hele andere kant kunnen beluisteren. En zeker te weten een kant die u absoluut zal bevallen
en u nog lang bij zal blijven.
Kom naar Jazzin’Abt en beleef het allemaal live mee! Mis het
niet!!

POPKOOR SWITCH BRENGT: THE
POWER OF SWITCH
Popkoor Switch, dat uit ongeveer 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 de eigen productie “The Power of Switch” op zaterdag 7 november in De Cour in Terheijden.
“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.
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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 zijn verkrijgbaar in het sociaal cultureel centrum De Cour, Markstraat
6 in Terheijden, Brouwerijstraat 40 in Wagenberg en Merelhof
1 in Made. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en het concert
begint om 20.00 uur.

Natuurlijk kunt u deze tickets ook per tafel (5 plaatsen) bestellen. Deze VIP-tickets zijn alleen te bestellen via marsha@
harmonieterheijden.nl.
Op vrijdagavond 20, zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 november wordt De Cour omgebouwd tot een heus
casino. Harmonie Terheijden neemt u mee in een wervelende
revueshow waarbij wij proberen u een avond in Las Vegas te
laten beleven. Dansers, zangers en illusionisten wisselen elkaar
af, natuurlijk onder begeleiding van ons orkest en dirigent Leo
Simons.
Houdt u Rondom de Toren en onze website www.harmonieterheijden.nl in de gaten voor updates omtrent het programma.

HERFSTVAKANTIE

Na de voorstelling kunt u nog genieten van de Afterparty met
Nilse en Henk van der Sanden in het café van De Cour.

BINGO!!
Ook dit jaar houden wij weer een gezellige bingo-avond. Deze bingo zal plaatsvinden op vrijdag 13 november in het clubhuis van VCW.
De opbrengst van de bingo komt ten goede aan
de Engelandcommissie, zodat die met Pasen
weer een leuk voetbalweekend kan verzorgen
voor onze Engelse en Wagenbergse voetbalvrienden. De zaal gaat open om 19.00 uur, om 20.00 uur zullen
wij starten met de bingo. Dit jaar is de hoofdprijs een leuke koffieverrassing! Dit wil je natuurlijk niet missen. We hopen jullie
allemaal te verwelkomen in het gezellige clubhuis van VCW.

ZATERDAGSHOW ‘A NIGHT AT VEGAS’
BIJNA UITVERKOCHT
De entreetickets voor de zaterdagavond van
‘A Night at Vegas’ zijn bijna uitverkocht. Er zijn
bij onze verkooppunten nog enkele tickets verkrijgbaar. De reguliere tickets kosten € 15,- per
stuk en zijn verkrijgbaar bij D.I.O. drogisterij
Relinde Fijnaut, Café de Harmonie en de Cour
in Terheijden en Bakkerij van Dongen in Wagenberg.
Naast de reguliere tickets zijn er ook VIP-tickets verkrijgbaar.
De VIP-tickets kosten € 100,- per stuk. U krijgt daarmee een
plaats aan een VIP-tafel voorin de zaal. Onze rolschaatsende serveersters voorzien u van champagne en hapjes tijdens de show!

Komende herfstvakantie is weer van
alles te beleven bij Johan en Caroline
in en om onze recreatieboerderij,
Wagenstraat 74 te Wagenberg.
Zaterdag 24-10: Herfstplankje maken
met spijkers en strijkkralen; Winterbarbecue.
Zondag 25-10: Herfst-egel maken; Pizzabakken; Verhalen bij
het kampvuur.
Maandag 26-10: Spinnen maken; Appelflappen/appelcake bakken; Griezelfilm kijken!
Dinsdag 27-10: Natuurwandeling maken met aansluitend een
lunch; Herfsttakken maken met de verzamelde takken; Broodjes bakken op het kampvuur met troubadour.
Woensdag 28-10: Herfstbordjes schilderen; Pompoen uithollen; Pannenkoeken eten.
Donderdag 29-10: Papier Maché pompoen maken; Heksensoep maken; Vossenjacht en kampvuur.
Vrijdag 30-10: Pompoen verven; Lampionnen maken; Frietjes
eten en lampionnenoptocht.
Zaterdag 31-10: Filmochtend; Afsluiting herfstweek.
Kijk voor de uitgebreide omschrijvingen zoals kosten, tijden en
inschrijfmail op www.johanencaroline.nl. Like onze facebookpagina Recreatieboerderij / Boerderijwinkel Johan en Caroline
Wijzigingen voorbehouden.
BINNENKORT OOK VERWACHT:

COLUMN
ZE ZIJN ER NOG.....
Bad Ems (D), een prachtig plaatsje om in de herfst te genieten
van de Riesling, de kleuren en de gezonde bronnen. Daar stond
ik te nippen van een bekertje vreemd, warm water. Wat een mineralen, sommige zelfs te moeilijk om in één keer uit te spreken.
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Zekerheid!
Welkom!
Kom binnen en kijk eens
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De Meern
Montfoort

Leersum

Bergambacht
Krimpen aan de Lek
Rotterdam
Hoogvliet
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Rotterdam
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Dordrecht
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Houten

Zaltbommel
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’s-Hertogenbosch

Westervoort

Wehl
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Lobith
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in merkapparatuur
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Drunen
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Schijndel
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4844 CK Terheijden

Mariahout

Oost-Souburg

4 monteren zelf

Beek en Donk

Veldhoven
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Oostburg

Terneuzen

ontdek jouw stijl
Visker Keukens - Terheijden

Echt

bij ons

T.: (076) 593 49 49
www.viskerkeukens.nl

Gronsveld

Naast me stond een heer van stand, die me als een ware life-style-goeroe alle voordelen van deze edele drank opsomde: goed
voor de darmen, goed voor de maag, goed voor de bloeddruk.
Op mijn vraag over het stadje in de drukke zomer reageerde hij
onverwacht. “Bad Ems hat gar nichts mehr in der Hose” en met
enige creativiteit begreep ik dat het mis was met dit kuuroord.
Temeer omdat hij zijn mening extra gewicht gaf. Het was allemaal de schuld van de ‘Politiker’. Met Merkel voorop moesten ze
allemaal aan de galg. ‘Tjonge, jonge’, was mijn primaire poging tot
tegenspraak. Maar het werd nog erger. ‘In 1924 hat er sein Buch
geschrieben, Mein Kampf. Hast du das gelesen? Das war der
Mensch der die Welt besser machen könnte.’ Hij vroeg uit welk
land ik kwam en kon daarbij warempel aanknopen. ‘Wie heiszt
er ..? Roost……?’ Ik hielp hem om de volgende kwalificatie te
ontlokken: “Rost van Tonningen, meinen Sie?” “Ja die. Schade für
Holland dasz er erschossen ist. Hätte Holland besser gemacht.”
Toen ik met steeds groeiende verbazing en ergernis dat heerschap een landverrader noemde, pareerde hij met de mededeling dat wij dat van hem gemaakt hadden. Ik vond het genoeg
zo en nam geen afscheid maar afstand van deze gewetenloze
stumper, voordat hij Heil Hitler zou gaan brullen. Het bronwater
is goed voor het totale lijf, geestelijke vermogens om historisch
bewustzijn te ontwikkelen uitgezonderd. En toeval bestaat niet.
Maar enkele dagen daarvoor las ik het boek ‘Er ist wieder da’
(Timur Vernes, aanrader, ook verfilmd). Wie die ‘Er’ is laat zich
raden. En nu weet ik het helemaal zeker:
ZE ZIJN ER NOG……..
Jan

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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TERUGBLIK
MUNNIKENHOF BOERDERIJROUTE EEN
GROOT SUCCES

Een groot succes!!! Daar wil ik graag mee beginnen. Zondag
4 oktober, onder het genot van een stralende zon, werd de
Munnikenhof-boerderij route gehouden, georganiseerd door de
pr-commissie van de ZLTO- Drimmelen. Negen zeer verschillende bedrijven en de agrarische natuurvereniging deden mee
aan deze dag en lieten het bedrijf zien waar ze zo hard aan
werken en zo ontzettend trots op zijn. Om 10.30 uur was de
aftrap met een woordje van de pr-commissie en de overhandiging van een check van de gemeente Drimmelen uit de Samen
aan de Slag-campagne. Andere sponsoren waren de ZLTO zelf,
het Biesbosch Streeknetwerk en de Rabobank.
Ruim 3000 bezoekers telden we deze dag. Van jong tot oud en

van heinde en verre zijn ze deze dag naar de Munnikenhof gekomen om al fietsend, lopend, met het treintje of met de huifkar
de route langs de boerderijen af te leggen. De gehele straat was
afgesloten voor het verkeer en dat was vanwege de enorme
drukte op de weg maar goed ook. Ieder bedrijf heeft zich op
zijn eigen manier gepresenteerd. Men kreeg soms tekst en uitleg
over hoe voedsel geproduceerd wordt, of men kreeg uitleg over
de nieuwste technieken met betrekking tot het planten en het
oogsten met behulp van gps gestuurde tractoren. Op andere bedrijven kwam meer de verbreding van de agrarische sector aan
bod. Mensen kochten er bloemen, kinderen sprongen zich
suf op de vele luchtkussens die
aanwezig waren, reden rondjes
op de traptrekkers, speelden in
het zand of lagen met de biggen in het stro. Dit alles onder
toeziend oog van de ouders die
rustig aan een bakje koffie of een
pilsje zaten. Fanatiek deden de
mensen ook mee aan het oplossen van de prijsvraag. Op ieder
bedrijf was een letter verstopt
en al deze letters samen maakten het woord DIERENDAG.
Prijswinnaars zijn dhr. V.d. Lindeloof en Dhr. of mevr. Mols (beide
uit Made) en Juul v.d. Woning uit
Terheijden. Alle 3 de prijswinnaars krijgen een pakket met streekproducten van Boerderijwinkel Johan en Caroline. Namens alle deelnemende bedrijven
en de ZLTO willen wij graag iedereen bedanken die langs is geweest. Het was een succes!!!
Vriendelijke groet namens de gehele pr-commissie,
Ronald Lievens

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Via deze weg wil ik nogmaals alle collectanten
en gulle gevers bedanken die ervoor gezorgd
hebben dat we samen € 623,29 hebben opgehaald in de week van 13 tot 19 september
voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Deze
collecte werd voor de vierde keer gehouden
in Terheijden.
Het eerste jaar was ik de enige collectant en het jaar erna waren we met z’n vieren. Dit is gelukkig dit jaar verdubbeld maar
natuurlijk nog veel te weinig om bij iedereen in Terheijden aan
te bellen.
Doordat ik van dichtbij heb meegemaakt wat het betekent om
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ALS te hebben, raakte ik betrokken bij deze stichting. Ik hoop
dat we volgend jaar onze opbrengst op z’n minst kunnen verdubbelen. Dus hebt u interesse om volgend jaar mee te doen,
geef u dan nu op bij mij, Anita Jaspers, 06 29127915.

DE KINDERBOEKENWEEK WAS RAAR
MAAR WAAR!
Professor op bezoek bij De Zeggewijzer voor start
Kinderboekenweek

Kinderen willen alles
weten, dat is bekend.
En dat ze ouders en
leerkrachten kunnen
bestoken met uiteenlopende vragen herkent waarschijnlijk ook
iedereen. Wat ze dan vooral onthouden zijn de gekke of leuke
feitjes die ze geleerd hebben. Het thema van de Kinderboekenweek, Raar maar waar, was tijdens de voorbereidingen al genieten voor de leerkrachten van De Zeggewijzer. Het was ook
een groot succes bij de leerlingen tijdens de officiële start van
de Kinderboekenweek die plaatsvond op woensdag 7 oktober.
Heel veel raar-maar-waar-weetjes kwamen voorbij!
Raar maar waar
Voor de start van de Kinderboekenweek kwam een professor op
bezoek bij De Zeggewijzer. Hij
deelde allerlei weetjes over de natuur, wetenschap en techniek met
de leerlingen en liet bijzondere
proefjes zien! Het was allemaal een
beetje raar wat hij vertelde, maar
wel waar! Bijvoorbeeld: een krokodil kan niet achteruit lopen, een
kip wordt rustig van tv kijken, een
vis heeft ook wel eens dorst en als
je jezelf kietelt dan kietelt het niet!
Veel hilariteit leverde het volgende
weetje op: het is niet mogelijk om je eigen ellebogen te likken.
Uiteraard vroeg de professor het uit te proberen en inderdaad,
het lukte niet! Ook deed hij allerlei proefjes waarbij er af en
toe wat rook verscheen, maar volgens de professor verliep alles
best normaal….
Dansen en lezen
De bijeenkomst met de professor in de aula werd swingend
afgesloten met het speciale liedje van Kinderen voor Kinderen
‘Raar maar waar’. Dit liedje is voor de Kinderboekenweek in samenwerking met Kinderen voor Kinderen gemaakt en het bijbehorende dansje hoorde daar natuurlijk ook bij! Daarna was
het tijd om samen te lezen. De leerkrachten van de groepen 4
t/m 7 wisselden van groep en lazen voor aan de klas. Leerlingen
van groep 8 lazen voor aan de leerlingen van de groepen 1 t/m
3. Door de hele school zaten groepjes kinderen samen te lezen,
een prachtig gezicht!
Opening schoolbibliotheek
De start van de Kinderboekenweek was ook het moment om de
nieuwe schoolbibliotheek te openen. Het is een prachtig plekje
geworden waar de leerlingen heerlijk kunnen snuffelen naar het
perfecte leesboek en er is een sfeervol leeshoekje gecreëerd.
Alle boeken zijn digitaal geregistreerd en gelinkt aan Theek5. Zo
kunnen de leerlingen heel eenvoudig een boek zoeken op thema
of titel. En is het boek dat ze zoeken niet op school aanwezig,
dan kunnen ze checken of ze het bij Theek5 kunnen lenen.Voor
leerkrachten is het een interessant volgsysteem, want ze kunnen
analyseren welke boeken populair zijn en welke boeken juist
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meer aandacht mogen krijgen omdat het past bij de ontwikkeling van het kind of een aanvulling is op de lesstof.
Professor laat sporen achter
De professor had trouwens zijn sporen achtergelaten door de
hele school, want overal had hij leuke weetjes opgehangen. Zo
hadden de leerlingen en de leerkrachten de hele ochtend nog
veel raar-maar-waar-momentjes!

KUNSTWEEKEND IN TERHEIJDEN

Een zeer succesvol weekend met mooie werken van veel kunstenaars uit Wagenberg en Terheijden, geëxposeerd in de grote
kerk, in het leegstaande Rabobankgebouw op het Dorpsplein en
in het Sovakgebouw aan de Ruitersvaartseweg. Ondanks dat er
veel festiviteiten waren in de omgeving, waren er veel gasten die
ons kwamen bezoeken.
Dank aan de medewerkers van de R.K. kerk die 2 dagen aanwezig waren om alles goed te laten verlopen.
Dank aan Sovak dat we de ruimte mochten gebruiken.
Dank aan de beheerders van het voormalige Rabobankgebouw
dat zij spontaan deze mooie locatie aan ons hebben toevertrouwd.
Dank aan Lex de Grauw van Preview Standbouw in Terheijden
die bereid was ons mooie panelen te lenen voor de schilderijen.
Dank aan Corné Dudok uit Terheijden die ons planken heeft
geleend om de beelden op te kunnen zetten.
Dank aan tuincentrum Sonneveld in Wagenberg dat ons spontaan armen vol gladiolen gaf.
Dank aan De Bloemenstal in Wagenberg die ons leuke bloemstukjes gaf voor op de tafels.
Dank aan een ieder die heeft meegewerkt om deze twee dagen
tot een mooi weekend te maken en om het een professionele
uitstraling te geven.
Vriendelijke kunstgroeten,Yvonne van Oosterhout, Els Vonk

VAN ALLES WAT
FOTO VAN DE MAAND

De fotograaf is Marianne Achterbergh.

COLLECTE STICHTING SINTERKLAAS
TERHEIJDEN
Op 15 november verwachten we Sinterklaas en
de Pieten weer in de haven van Terheijden. Stichting Sinterklaas Terheijden is al druk bezig met de
voorbereidingen om ze ook dit jaar feestelijk te
verwelkomen. Om de intocht en het uitzwaaien
van Sinterklaas op 6 december te kunnen financieren wordt er een collecte georganiseerd. Tot en met zaterdag
24 oktober lopen er collectanten voor Stichting Sinterklaas Terheijden van deur tot deur. Graag ontvangen we van u een bijdrage, zodat er ook dit jaar weer een groot feest van kan worden
gemaakt. Heeft u de collectant gemist aan de deur? Dan kunt u
ook een bijdrage geven aan één van de collecte-Pieten tijdens de
intocht. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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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.
Munnikenhof Boerderijroute
Op 4 oktober hield ZLTO
Drimmelen de Munnikenhof
Boerderijroute te Terheijden. Op deze dag openden 9 bedrijven uit de agrarische en toeristische sector
hun deuren voor het publiek.
Ook de Agrarische Natuurvereniging Drimmelen was met een
stand aanwezig. De route kon worden afgelegd met de fiets,
te voet, of met de
pendeldienst van een
treintje. Voor auto’s
was de weg op deze
dag afgesloten. Omroep Drimmelen was
getuige van de diversiteit aan bedrijven:
paarden, koeien, varkens, bloemen, asperges en (mini)camping, gastenverblijf……we
zagen het allemaal.
Judotoernooi Made
Op 27 september 2015
hield Judoclub Made weer
haar jaarlijkse internationale
judotoernooi in de Amerhal
in Made. Er hadden zich 712
judoka’s aangemeld voor dit
toernooi. Ook dit jaar kwamen de deelnemers niet alleen uit Nederland, maar ook uit België en Frankrijk. Omroep
Drimmelen ging een kijkje nemen en maakte voor u een impressie van dit druk bezochte toernooi.
Gemeente Actueel - Oktober
Communicatieadviseur van de gemeente Drimmelen Anneke
van Omme vertelt u deze maand onder andere over de week
van de veiligheid van 5 t/m 11 oktober, mantelzorgwaardering en
het Centrumplan Made. Daarna gaat Joost Pieterman in gesprek
met wethouder Harry Bakker over de betekenis van samenwerking voor de gemeente en de verbouwing van het gemeentehuis.

SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURING
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 19 november 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 Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
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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 manier
onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op
de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keuringsformulieren –de zogenaamde Eigen Verklaring– u nodig heeft. De
Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en met
DigiD via mijn.cbr.nl. Ook is het mogelijk Regelzorg 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 Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan
tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd
om ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs
een afspraak te maken voor een keuring.

HALLOWEEN BORRELTIJD

bij Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg!
Vrijdag 30 oktober aanstaande is iedere ondernemer
welkom voor de Halloween
bitterballenborrel. Een extra
gelegenheid om te netwerken
naast de wekelijkse Open Coffee, die elke vrijdagochtend van
9 tot 10 uur plaatsvindt. Een
borrel die, net als de Open Coffee, laagdrempelig en vrijblijvend
is zonder enig lidmaatschap. Je dient alleen je eigen consumpties
te betalen. De Halloween borrel wordt gehouden van 17.00 tot
19.00 uur op dezelfde locatie als de Open Coffee zelf: @ The
Pub and Churchill, Kloosterstraat 36 te Made. De borrel is voor
en door ondernemers, om elkaar te leren kennen en ervaringen
of ideeën te delen. Aanmelden kan tot 28 oktober aanstaande
tot 12.00 uur via event@open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl.Voor meer informatie kijk je op www.open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl.
Uiteraard vindt ‘s morgens de reguliere Open Coffee plaats. Het is tevens
de laatste vrijdag van de maand waarin
er altijd een special is. Marianne den
Braven verzorgt deze special. Zij komt
meer vertellen over Het Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch.
Ontmoet mede-ondernemers uit de regio en geef je op voor de
Halloween borrel op vrijdag 30 oktober!

CARNAVAL
BLERE IN ERPELROOIERSLAND
Wie durft op 14 november de strijd aan
te gaan voor het Wagenbergs Carnavalslied
2016? Het motto is WITTE GIJ WA ZE
DEEJE, 50 JAAR GELEEJE.
Tijdens deze avond zal JVO Music de muziek
verzorgen. Ook zullen De Leutband en ’t
Hoogtepunt hun muzikale klanken ten gehore brengen. Uiteraard zullen op deze avond

De dagen worden korter en langzaamaan
komt de feestelijke decembermaand in zicht.
Fijne feestdagen zijn echter niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Daarom willen we ook dit jaar
mensen in Nederland, die het ﬁnancieel moeilijk
hebben of zich eenzaam voelen, weer een heerlijke
maaltijd bezorgen tijdens de feestdagen.
Kom naar de winkel, doneer een voor-, hoofdof nagerecht & help een ander.

Terheijden, Hoofdstraat 61
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de Prins en Raad van Elf geïnstalleerd worden. Het nieuwe insigne zal ook te koop zijn, dus al met al een goede reden om
zaterdag 14 november vrij te houden en naar Plexat te komen.
Als je je als solo, duo of vereniging op wilt geven, dan kan dat
via info@erpelrooiers.nl. Doe dit dan wel voor 4 november a.s.

JEUGDRAAD TERHEIJDEN
Hallo jongens en meisjes!
Het lijkt nog ver weg, maar over een paar maanden is het alweer
zover….Carnaval 2016 !
Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een gezellige en vrolijke
jeugdraad die ervoor gaat zorgen dat ook het jeugdcarnaval één
groot feest wordt!

De jeugdraad is voor alle kinderen uit Terheijden uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen uit Terheijden, maar ook van
scholen uit de omgeving. Je komt de jeugdraad geregeld tegen
bij jeugdactiviteiten voor én tijdens carnaval, maar ook bij de
optochten en diverse andere evenementen samen met de grote
raad van 11.
Vind jij het leuk om carnaval te vieren én wil je bij de jeugdraad?
Dan moet je je nu opgeven!
Dat kan door het invullen van het inschrijfformulier wat in de
week ná de herfstvakantie op school wordt uitgedeeld of door
het invullen van je gegevens via onze website www.schraansers.nl. Opgeven voor de
jeugdraad moet vóór 15-11-2015.

RONDOM DE TAFEL MET.....

CARNAVAL IN TRAAIE

WONINGSTICHTING VOLKSBELANG,
ACTIEF NAAR DE TOEKOMST TOE

11-11 Bal / Festivalaaf
Op zaterdag 14 november openen we het nieuwe carnavalsseizoen met Festivalaaf en 11-11 bal! Zorg dat je aanwezig bent
voor dé aftrap van het seizoen, dé onthulling van Prins Carnaval
door carnavalsvereniging Toedeloe en dé deelnemers van Festivalaaf!
Her en der wordt er al geoefend voor ‘het carnavalslied 2016’.
Ben jij ook zo creatief en wil je meedoen met Festivalaaf, dat kan
nog steeds! Festivalaaf is de Traaise carnavalslied-verkiezing die
plaats vindt tijdens het 11-11 bal. Vind jij het leuk om alleen of
met een groep een carnavalslied te schrijven en te zingen aarzel
dan niet. Je levert een leuke bijdrage aan het Traaise carnaval
en aan het 11-11 bal. Doe mee en dat kan heel eenvoudig met
eigen muziek & tekst of op eigen tekst op bestaande muziek. Inschrijven kan via onze website www.schraansers.nl of stuur een
mail naar info@schraansers.nl óf spreek 1 van de Schraansers
of de artiesten van andere jaren aan! Je kunt je ook melden op
dinsdagavond 27 oktober om 20.00 uur bij het eerste overleg
voor Festivalaaf.

Donderdagmiddag in Made bij de
Woningstichting Volksbelang zit ik
rondom de tafel met de heer Eric
van den Einden, directeur-bestuurder. We praten over Volksbelang,
haar kernwaarden, het recente verleden en meer nog over de
nabije toekomst. Eric, wat zijn de kernwaarden van Volksbelang en hoe maken jullie die in de praktijk zichtbaar? Eric: “Woningstichting Volksbelang, met ongeveer 2000 woningen in bezit,
staat voor het belang van de volkshuisvesting voor mensen uit
de lagere inkomensgroepen, senioren, mensen met beperkingen
en starters. Als belangrijkste taak zien wij het bouwen, beheren
en onderhouden van ons woningbezit. In het nabije verleden
heeft Volksbelang ook koopwoningen in het duurdere segment
ontwikkeld. Maar in het nieuwe beleidsplan wat wij gaan opstellen voor de periode 2016 – 2019 staat nadrukkelijk dat wij ons
nog meer gaan richten op het onderhoud, beheren en optimaliseren van onze woningen. Incidenteel zullen nog koopwoningen
worden gebouwd, maar de nadruk ligt op de huurwoningen.”
Eric, voordat we verder ingaan op een aantal van deze kernac-

‘We Zettenum Op De Kaort’
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Ben jij ook benieuwd wie dit jaar door CV Toedeloe onthuld
gaat worden als Prins Carnaval? Zorg dan dat je er op zaterdag
14 november bij bent! Kom naar het café in onze Residentie
‘De Gouwe’ en feest met ons mee! Wij, maar ook DJ Jerzy, gaan
ervoor zorgen dat het een ouderwets gezellig 11-11 bal gaat
worden!
Sauwelaars & Sauwelweekend
In het weekend van 22 januari 2016 vindt het sauwelweekend
plaats! Het sauwelweekend is 1 van de hoogtepunten in het carnavalsseizoen. Vorig jaar hebben we een fantastisch
mooi weekend gehad,
met diverse acts en verschillende schitterende
sauwels met op vrijdagavond, zaterdagavond en
zondagmiddag een eigen
exclusieve winnaar. We
willen het sauwelen in
Traaie zeker hoog houden en dat kan alleen als
we nieuwe deelnemers
aan de fantastische sauwelaarsgroep toe kunnen voegen. Dus
riep jij vorig jaar: dat wil ik ook wel eens proberen…, dan is nu
het moment om 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. De huidige (maar ook
oud-) sauwelaars denken graag met je mee en willen zeker tips
geven. We zijn erg blij dat ook vanuit de sauwelaars zelf nagedacht wordt én initiatieven worden genomen om het sauwelen
te laten voortbestaan in Traaie!
Onze eerste ‘sauwelvergadering’ vindt plaats op dinsdagavond
27 oktober om 21.00 uur in onze Residentie De Gouden
Leeuw! Wij nodigen hierbij iedereen uit die mee wil doen, die
nog twijfelt of gewoon eens wat meer wil weten over sauwelen!

tiviteiten van Volksbelang een vraag:
Wat is jullie positie
ten aanzien van de
slechte berichten
over woningcorporaties, over slecht
financieel beheer en
onaanvaardbare en
Bibliotheeklocatie Terheijden
dan vooral financiële genomen risico’s? “Heel eenvoudig, dat speelt bij Volksbelang
absoluut niet. Er is een zogenaamd visitatierapport opgesteld.
Daaruit bleek dat Volksbelang haar zaken uitstekend op orde
heeft en dus ver weg blijft van alles wat in de pers is gekomen.”
Dan een van haar kernwaarden: speciale aandacht voor huisvesting van starters, senioren en mensen met een beperking. “Wij
zijn daar als Volksbelang op een aantal manieren druk mee bezig.
Naast het motiveren van doorstroming, het renoveren van bestaande woningen en daar waar mogelijk het aanpassen daarvan
aan de wensen van deze groepen, wordt er een aantal projecten
gerealiseerd
waar
dat goed zichtbaar is.
Te denken valt daarbij aan de nieuwbouw van 5 huurwoningen in Wagenberg
en de plannen in de
Brabantstraat
(12
koop- en 16 huurwoningen) in TerCentrumplan Wagenberg
heijden. Maar ook
door de sloop en
toekomstige nieuwbouw van een nieuw Woonzorgcentrum
Ganshoek in Lage Zwaluwe laten we zien dat we hard werken
aan huisvesting voor deze groepen.” Een tweede kernwaarde
betreft duurzaamheid en aandacht voor de sociale woonomgeving. “Ja, in een groot aantal projecten zie je dat bij ons zichtbaar
worden. Denk daarbij aan duurzame nieuwbouw, in energiebeheersing door na-isoleren van de bestaande woningen en vervanging van oudere cv-ketels, en het informatie geven over het
gebruik en aanschaf van thermostaten en ga zo maar door.
In totaal investeert Volksbelang op jaarbasis circa € 2 ½ miljoen
aan duurzaamheid en verbetering van haar bezit.” Naast de sociale leefbaarheid die Volksbelang met haar partners waaronder
de gemeente Drimmelen hoog in het vaandel heeft staan (denk
daarbij aan de Burendag, zie foto), speelt een ander thema mo-

menteel een belangrijke rol. Huisvesting voor mensen/gezinnen
met een status waaronder de asielzoekers. Hoe staat Volksbelang in deze prangende situatie? Eric: “Wij zijn daar heel alert op.
Ten eerste wordt de gemeente Drimmelen door de Rijksover-
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heid verplicht een
aantal statushouders
op te nemen binnen
haar grenzen. En
dus ook Volksbelang
wordt daarop aangesproken als een van
de grootste huisvesters in de gemeenRozenbloemstraat Made
te. Ik kan daar kort
over zijn. Wij werken
daar natuurlijk aan mee, maar wij waken er voor dat een en
ander niet ten koste gaat van de missie die wij hebben, namelijk
het aanbieden van woningen voor de mensen uit de Gemeente Drimmelen. Zo hebben we recent een woning in Terheijden
van de verkooplijst gehaald om deze te kunnen blijven verhuren. Volksbelang neemt dus haar morele taak serieus om deze
mensen te helpen, maar dit mag niet teveel ten koste gaan van
de huurdersmarkt in de gemeente.” Deze discussie speelt nu
eigenlijk in elke gemeente in Nederland.
Welnu, een duidelijk verhaal. De Woningstichting Volksbelang is
klaar voor het heden en de toekomst. Wij van Rondom de Toren wensen Eric van den Einden met zijn Woningstichting Volksbelang een daadkrachtige toekomst toe waarin zij haar doelstellingen en missie verwezenlijkt ziet worden.
Paul ter Sluis

KERKEN

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.
Allerzielen 2 november
Al jarenlang is het de traditie binnen onze parochie om op 2
november tijdens de Allerzielendienst de namen te noemen van
hen die ons ontvielen door de dood. Wij geven u de gelegenheid tijdens de herdenkingsdienst op maandag 2 november
a.s. om 19.00 uur de naam van uw dierbare te laten noemen.
Wij willen hiermee uitdrukken dat hun naam nog steeds meer
dan de moeite waard is om te noemen en de herinnering, ondanks de pijn van het gemis, nog steeds warmte geeft in ons
leven. Vanuit deze gedachte willen wij u uitnodigen om deze Allerzielendienst bij te wonen. Uw gebedsintentie kunt u doorgeven op het parochiecentrum op dinsdag- en vrijdagochtend van
9.30 - 12.00 uur.
Verder willen wij u alle sterkte toewensen voor de moeilijke en
donkere maanden die er weer gaan komen.

GEMEENTE
RUIM 1 MILJOEN VOOR KUNSTGRASVELDEN SPORTCLUBS MADE EN TERHEIJDEN

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE De gemeente wil graag meewerken aan de realisatie van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen en de hockeyclub MHC.
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 25 oktober 2015 om 10.00 uur: ds. R. Visser uit
Amsterdam. Diaconiecollecte: Nederlands Bijbelgenootschap.
Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 1 november 2015 om 10.00 uur: Regiodienst van
De Vier Kring in Made, ds. E. Fockens. Viering Heilig Avondmaal.
Diaconiecollecte: gezamenlijk project 2015 Voedselbank De Baronie, Oosterhout. Locatie: Hervormde Kerk, Patronaatstraat
27 te Made.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden.
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 24 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger
pastoor J. Demmers.
Maandag 26 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 31 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering
- Allerheiligen. Voorganger Mevr. A. Schoenmakers; Dames- en
Herenkoor.
Maandag 2 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Maandag 2 nov. 19.00 uur: Allerzielenviering. Voorganger
past. werker H. Geppaart en Avondwakegroep - Herenkoor.
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.
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Dit heeft de coalitie afgesproken in het coalitieakkoord ‘Samen
investeren in Drimmelen’. Het college stelt voor aan de raad om
ruim € 1 miljoen te investeren in kunstgrasvelden bij drie sportverenigingen in Made en Terheijden. De gemeenteraad vergadert
hierover tijdens de opinieronde van 22 oktober. Kunstgrasvelden hebben ondermeer als voordeel dat er het hele jaar door
op gesport kan worden.
De uitkomst van gesprekken met alle voetbalverenigingen is dat
er in onze gemeente behoefte is aan twee extra kunstgrasvelden: één bij SV Terheijden en één bij Madese Boys. Daarnaast
blijkt dat, door een tekort aan trainingsfaciliteiten, er behoefte
is aan een half kunstgrasveld bij de Madese hockeyclub. Dit veld
kan dan multifunctioneel gebruikt worden door de hockeyclub,
de voetbalclub en scholen.
De totale investeringskosten voor de aanleg van deze kunstgrasvelden bedragen ruim € 1 miljoen. De voetbalclubs dragen bij
door het betalen van een jaarlijkse gebruiksvergoeding aan de
gemeente. Ook zorgen deze clubs voor het dagelijkse onderhoud. Voor de Madese hockeyclub moet de bijdrage in geld en
onderhoud nog verder uitgewerkt worden.
De voetbalclub in Wagenberg (VCW) en Hooge Zwaluwe
(HZ75) willen nu hun natuurgrasveld niet verruilen voor kunstgras. De voetbalvereniging Lage Zwaluwe (VV Zwaluwe) heeft al
een kunstgrasveld.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Plaatsing bladkorven
Op diverse locaties zijn weer bladkorven geplaatst. Deze zijn
voor het ruimen van bladeren op de openbare weg, binnen de
bebouwde kom. Het komt de veiligheid ten goede en we zijn er
blij mee als u daaraan een bijdrage wilt leveren. Ook bladeren

uit eigen tuin mogen in de korf gedaan worden. Voor wat hoort
wat. Bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet
voor takken, hegsnoeisel e.d. Behalve via de bladkorven halen
we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor
kunt u bellen naar het Meldpunt: 140162. In principe halen we
dan binnen drie werkdagen de bladeren op.
Binnen de gemeente staan circa 120 bladkorven. Bij het bepalen
van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen
in de buurt. Hiermee bereiken we volgens onze beoordeling
een goede dekking van korven over de gehele gemeente. Om
de afstand beloopbaar te houden worden de bladkorven zoveel
mogelijk halverwege de weg geplaatst.
Herinrichting Bredaseweg (Terheijden)
De werkzaamheden aan de Bredaseweg zijn in volle gang. Ze
worden in drie fasen uitgevoerd:
Fase 1 is voltooid.
Fase 2 (19 okt t/m 6 nov): aanleg van het nieuwe fietspad en
trottoir aan de westzijde (even huisnummers);
Fase 3 (2 nov t/m 27 nov): de rijweg voorzien van een nieuwe
asfaltlaag en aanbrengen middengeleider.
Om het werk goed te kunnen uitvoeren, gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen. Tot en met 6 november (fase 2) is de Bredaseweg vanaf de N285 richting het centrum in één richting open
voor het bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer leiden
we via de Zeggelaan om. Tijdens fase 3 moet het bestemmingsverkeer, afhankelijk van de locatie waar de rijweg volledig is afgesloten, ook gebruik maken van de omleiding via de Zeggelaan.
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel in twee richtingen gebruik blijven maken van de Bredaseweg. Op onze website
www.drimmelen.nl is onder “projecten openbare ruimte” alle
informatie te vinden over de werkzaamheden. Hebt u vragen?
Neem dan contact op met de heer C. van Gils. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer 140162 of per email op gemeente@drimmelen.nl.
Extra alert tijdens de donkere dagen
Het is vanaf eind oktober weer vroeg donker ‘s avonds. Dat
weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers.
Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Alleen als iedereen
extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een
vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven.
De politie is het hele jaar door alert op deze ernstige delicten. We zetten in de herfst en winter nog een tandje extra bij,
samen met gemeenten en het Openbaar Ministerie. Daarnaast
hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners hard
nodig om verdachte zaken aan ons te melden. Hoort of ziet u
iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon
op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel
direct 112. De politie komt liever een keer te veel dan een keer
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te weinig! Onthoud zo goed mogelijk het signalement van de
verdachte persoon en het kenteken van de auto. Des te groter
is de kans op een arrestatie op heterdaad van mensen met verkeerde bedoelingen. Tref maatregelen om te voorkomen dat u
slachtoffer wordt. De gelegenheid maakt de dief! Nog steeds
gebeuren veel inbraken bij mensen die hun deuren en ramen
niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur hebben of
die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Tips en informatie ter
voorkoming van woninginbraak, overval en straatroof vindt u op
www.politie.nl.
Wijkagenten		
De wijkagenten in Wagenberg en Terheijden zijn David Neumann en Arjan van Tricht. Zij zijn te bereiken via 0900-8844.
Enthousiaste buurtbus-chauffeurs gevraagd!
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de nieuwe buurtbusverbinding tussen Wagenberg en Terheijden. We zoeken chauffeurs tussen de 21 en 78 jaar, die het leuk vinden om een paar
uur per week de buurtbus te rijden, vooral plezier hebben in
contact met klanten en het veilig en punctueel vervoeren van
onze reizigers.
Een volledig overzicht van de functie-eisen vindt u op onze website. Wilt u zich aanmelden of meer weten? Dat kan bij Jacques van Vugt, coördinator buurtbussen Arriva Brabant, email:
Jacques.vanvugt@arriva.nl.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Klaverbeemd 56 (4844 RK) (W-2015-0378): Het
kappen van een boom voor de woning.
Wagenberg, Brouwerijstraat 43 (4845 CM) (W-2015-0376): Het
verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat (ong.) (W-2015-0385): Het kappen van 12 bomen.
Wagenberg, Parallelweg 8 (4845 CR) (W-2015-0383): Het kappen van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan Noord (W-2015-0337): Het kappen van
26 bomen in de groenstrook – HERPLANTEN van een bomenrij.
Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg
Het college van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen
maakt bekend dat tot en met donderdag 19 november 2015
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan
“Kerkstraat ong. Wagenberg”.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.3bp11kerkstraatong-on01. Met dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden op het perceel Kerkstraat 58 in Wagenberg
een tweede woning op te richten.
Tot en met 19 november 2015 kan eenieder mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19,
4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de behandelend ambtenaar (de heer G.P.M. van
Tiel), van maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken
onder nummer 140162.

het Jubileumconcert plaats van Entre-Nous en Harmonie Euphonia.

In de loop der jaren kan Entre-Nous terugzien op heel leuke
optredens op de diverse festivals in het Brabantse, maar ook
op seniorenbeurzen en optredens voor verzorgingshuizen in de
omgeving van Breda. Zo is er altijd de koningsparty, voorheen
koninginnenparty, rond 30 april in het verzorgingshuis Lucia,
waar de bewoners genieten van de klanken van Entre-Nous.
Ook heeft Entre-Nous regelmatig een
optreden voor de diverse afdelingen van
de KBO. In het jubileumjaar zijn er diverse
concerten geweest. En op uitnodiging van
Harmonie Euphonia zal er op 25 oktober
een gezamenlijk concert gegeven worden om het jubileumjaar
af te sluiten. Speciaal voor dit concert zijn er ook 3 werken
samen ingestudeerd, die ten gehore gebracht zullen worden.
De zaal van Dorpshuis ’t Web aan het Zuringveld is geopend
vanaf 13.30 uur, het concert zal aanvangen om 14.00 uur en is
gratis toegankelijk. Beide orkesten hopen u van harte te mogen
begroeten.

THEMA-/KNUTSELMIDDAG ZEEAREND
In Biesboschcentrum Drimmelen

Op woensdag 27 oktober organiseert het Biesboschcentrum
in Drimmelen van 14.00 uur tot 16.00 uur een themamiddag die
in het teken staat van de vliegende deur: de Zeearend. Kinderen vanaf 7 jaar komen die middag van alles te weten over de
grootste roofvogel van Europa. Daarnaast gaan we met zijn allen
bouwen aan een Zeearend op waar formaat. Het resultaat krijgt
een plek in het Biesboschcentrum.
Deelname kost € 2,50 per kind. Om deel te nemen moeten
kinderen worden aangemeld. Dit kan door contact op te nemen met het Biesboschcentrum in Drimmelen (Biesboschweg
4, Drimmelen), telefoonnummer 0162-682233 of door een mail
te sturen naar balie@biesboschcentrum.nl.

IETS VERDER VAN DE TOREN
JUBILEUMCONCERT ENTRE-NOUS EN
EUPHONIA
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Entre-Nous vindt
er op zondag 25 oktober in Dorpshuis ‘t Web in Teteringen
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Foto: John van der Zanden

WERELDREIZIGER EN ZIJN KUNST
Na 5 jaar is Kees Habraken terug in de Stadsgalerij Breda, met
zijn realistische figuratieve olieverfschilderijen.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressie tot fraaie, krachtige en kleurrijke portretten. De emoties van
mensen die hij ontmoet op zijn talrijke (wereld)reizen legt hij
vast op het doek. In zijn schilderijen verbeeldt hij de ziel van de
mens.
Deze jubileumtentoonstelling geeft een overzicht van zijn werk
van de afgelopen vijf jaar. Kees Habraken: “Vertaling van ontmoetingen met mensen naar een schilderij. Daarin de emotie
van het moment vastleggen, de emotie a.h.w. laten stollen op het
doek. Dat is wat ik in mijn schilderijen wil verbeelden.”
Het kleurgebruik is verrassend en zorgt voor extra spanning,
kracht en emotie. Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je
vraagt jezelf dingen af.
De meest gebruikte techniek is “alla prima” of ook wel natin-nat genoemd. De doeken zijn soms ook pasteus en in lagen
geschilderd. Andere werken daarentegen hebben bijna de sfeer
van een aquarel.
De 3 passies van Kees schuiven uiteindelijk ineen: zijn voormalige vak psychotherapie, zijn verre reizen en het schilderen.
In zijn schilderijen en in de psychotherapie gaat het volgens
Kees om
dezelfde
mechanismen: “Je
ontmoet
mensen,
komt met
hen
in
contact
en creëert
v a n d a a ruit
iets
nieuws.”
De voor Kees belangrijke issues -het reizen en de psychotherapie- vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid
uitdrukking te geven aan de ervaringen en deze vast te leggen.
Expositie Kees Habraken: “Wereldreiziger en zijn kunst”. Locatie: Stadsgalerij Breda, Oude Vest 34, 4811 HT Breda. Officiële
opening zaterdag 7-11 om 14.30 uur. De tentoonstelling loopt
van wo. 4-11 tot zo 8-11. Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot
19.00 uur en do. tot 21.00 u. Kees is aanwezig op de locatie.
De entree is gratis. Info: www.keeshabraken.nl, tel. 06 36549285,
chabraken@ziggo.nl.

Rondom de Toren wordt bezorgd op
donderdag of vrijdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.roosendaal@axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer
vermelden
-----------------------------------Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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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: 28-10-2015/Grijs: 04-11-2015
Wagenberg
Groen: 30-10-2015/Grijs: 06-11-2015
Ophalen oud papier		
14-11-2015
Ophalen plastic afval Terheijden:
11-11-2015
		
Wagenberg:
13-11-2015

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 28-10-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 53 89 20 35
			
uiterlijk 28-10-15 (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

Lekker borrelen bij “Ons Thuis”
Wij hebben een groot aanbod speciaal bieren in huis, uit de fles en van de tap.
Onze speciaal van de maand is de Brand dubbelbock van de tap.
Dit speciaalbier laat zich prima combineren met een kaasplankje of een portie bitterballen.
Loop gewoon eens binnen en laat u verrassen.

“Ons Thuis”
Bredaseweg 20
Terheijden
www.cafeonsthuis.nl – info@cafeonsthuis.nl

