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HELP!!!

OPROEP

SINTERKLAAS

OPENBAAR  VERVOER  WAGENBERG EN 
TERHEIJDEN
Lijndienst door Wagenberg vervalt!/Buurtbus komt?

13 December gaat de nieuwe dienstregeling van Arriva in.  Wil-
len we voorkomen dat het openbaar vervoer uit Wagenberg en 
een deel van Terheijden verdwijnt dan moeten we met elkaar 
regelen dat er een Buurtbus kan gaan rijden.
Wat er al enige tijd zat aan te komen wordt nu werkelijkheid: 
vanaf 13 december zal de lijndienst van Breda naar Wagenberg 
niet langer door onze woonkern rijden. Zelfs de halte aan de 
Moerdijkseweg (Ripasso) komt te vervallen.  Alleen de halte 
“Rotonde Wagenberg” blijft gehandhaafd.
Arriva biedt wel een oplossing. Zij zijn bereid een Buurtbus 
(voor 8 personen) in te zetten.  Arriva stelde voor de buurtbus 
te laten rijden van Terheijden, via Wagenberg naar Made. Bijko-

mend voordeel zou dan zijn de 
route door Made zodanig te 
kiezen dat ook Made-noord 
een buurtbus-halte krijgt. 
Om er voor te zorgen dat 
deze Buurtbus daadwerkelijk 
kan gaan rijden moeten we als 
bewoners van Wagenberg en 
Terheijden er voor zorgen dat 
we kunnen gaan beschikken 
over vrijwilligers. We zijn dan 

ook naarstig op zoek naar vrijwilligers voor deze nieuwe 
busverbinding. 
We zoeken chauffeurs tussen de 21 en 78 jaar die het leuk vin-
den om een paar uur per week op de buurtbus te rijden. Chauf-
feurs die zich aanmelden zouden tevens bestuurslid kunnen 
worden van deze nieuwe vereniging. Om kandidaat chauffeurs/
bestuursleden volledig te kunnen informeren wordt er maandag 
9 november een bijeenkomst gehouden in Plexat. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur. 
Een volledig overzicht van de functie-eisen of wilt u zich aanmel-
den of meer weten? Dat kan bij Jacques van Vugt, coördinator 
buurtbussen Arriva Brabant, email: Jacques.vanvugt@arriva.nl. 
Aanmelden (voor Wagenberg) kan ook ook bij Stichting Dorps-
raad Wagenberg: 076-5933477 (Kees van Gurp). Aanmelden 
(voor Terheijden) bij Bewonersplatform Terheijden tel. 076-
5931702 (Jan Buys) of bewonersplatformTerheijden@hotmail.
com.

T’HOOGTEPUNT  ZOEKT MUZIKANT 
VOOR DE  KLEINE  TROM
 

Wereldberoemd in Wagenberg en omstreken is de blaaskapel 
t’Hoogtepunt en dat willen we graag blijven. Helaas heeft onze 
kleine trommelaar te kennen gegeven na carnaval 2016 te willen 
stoppen. Om wereldberoemd te blijven voor ons voldoende re-
denen om alvast op zoek te gaan naar een muzikant met kleine 
trommel ervaring.
Wij zijn weliswaar een mannenband, maar met een paar vrou-
wen die hun mannetje wel staan. Mocht je je bij deze mannen 
en 2 vrouwen thuis voelen en kunnen trommelen, dan kun je 
contact opnemen met een van onze leden en/of woensdag-
avond een keer komen kijken tijdens onze repetitieavond (Pa-

rallelweg 24, Wagenberg. Tel. 06 51447843). Hoewel wij gezel-
ligheid en lol ook hoog in het vaandel hebben staan,  zijn we 
op woensdag wel een serieuze band.  Wij bestaan en repete-
ren inmiddels al 15 jaar onder leiding van onze muziekschrij-
ver en dirigent Toon Brenters. Onze optredens zijn erg divers, 
variërend van een middag voor zwakbegaafden en tijdens de 
singelloop in Breda tot intocht van St. Nicolaas en carnaval.  

In het weekend van 14 en 15 november kun je ons horen en 
zien spelen tijdens de blère-avond (14 nov.) en intocht St. Ni-
colaas, beide in Plexat in Wagenberg. De leden van onze band 
zijn voornamelijk woonachtig in  Wagenberg, maar we hebben 
ook “buitendorpse” bandleden uit Made, Breda en Papendrecht. 
Op de foto (gemaakt door Fotografie  Angelique Klomp) zie 
je vlnr Margot Marijnissen en zus Diana van Etten. Daarnaast 
de mannen Jan Flipsen,  Arnold Hop,  Anton van Duijnhoven, 
Corné van Stokkom, Bert-Jan Sprangers, Jack Pals, onze huidi-
ge trommelaar Ad Reijpert, Peter  Voorn en Guido van Gool. 
Graag tot ziens. 

INTOCHT SINTERKLAAS IN WAGENBERG

Hij komt, hij komt! Op zondag 15 november 2015 komt Sin-
terklaas samen met zijn Pieten en zijn trouwe beestje Amerigo 
weer aan in het mooie Wagenberg. Om 11.00 u worden zij ver-
wacht op de parkeerplaats bij Sporthal Driedorp.  Vervolgens 
zullen zij onder muzikale begeleiding van Harmonie OVU een 
rondje door  Wagenberg doen. Na deze rondgang zullen de 
mannen van t‘Hoogtepunt Sinterklaas en zijn Pieten verwelko-
men met hun toeters en grote trom.  
En heb jij altijd al een echte Pieten-talentenshow willen mee 
maken?  Dan ben je van harte welkom om na de rondgang mee 
te gaan naar Plexat. Ook is het mogelijk om met Sinterklaas op 
de foto te gaan,  je verlanglijstje te overhandigen,  een handje te 
schudden of gewoon wat te vertellen tegen Sinterklaas. 
Wil jij dansen met K3-Piet? 
Zingen met het broertje van 
Coole Piet? Of een feestje 
bouwen met de Danspieten? 
Wie vind jij het beste? Laat je 
horen en stem mee. Neem je 
broertje, zusje, ouders, opa, 
oma, buurvrouw en gekke oom 
mee, zodat we met z’n allen 
een feestje kunnen bouwen!  
Groetjes namens Sinterklaas 
en zijn Pieten,
Sint-Nicolaas comité Wagen-
berg.
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POLITIEK

AANKOMST SINTERKLAAS  TERHEIJDEN

Ook dit jaar,  op zondag 15 november om 
13.30 uur, komen Sinterklaas en zijn Pie-
ten weer met de boot in de haven aan. 
Hopelijk met een mooi zonnetje staan 
heel veel kinderen met hun ouders luid-
keels te zingen onder de muzikale leiding 
van de Harmonie.
Als Sinterklaas aan land is gekomen en 
heel veel kinderen een handje heeft ge-

geven,  zal hij op het podium plaats nemen. Het podium en de 
haven worden versierd met vlaggenlijnen met tekeningen eraan, 
die door de kinderen op school zijn gemaakt. Ook dit jaar is er 
aan de tekeningen een wedstrijd verbonden: Sinterklaas zoekt 
de 6 mooiste tekeningen uit. De makers van deze tekeningen 
mogen samen met Sinterklaas en een paar van zijn pieten gaan 
ontbijten bij Café Ons Thuis.
De microfoon zal door onze spreekstalmeester Roland worden 
overgedragen aan de afgevaardigde van het gemeentebestuur 
om een officieel woordje tot Sinterklaas te richten.
Als allen van de mooie woorden en muzikale klanken hebben 
kunnen genieten,  zal Sinterklaas een rondrit op  Amerigo maken 
door het dorp, samen met de Harmonie.
De route zal hetzelfde zijn als vorig jaar:  Haven,  Van Goorstraat, 
Brabantstraat, Polderstraat, Hoofdstraat tot garage Van Riel, hier 
keren wij en gaan bij de rotonde rechtsaf de Zeggelaan in, Rui-
tervaartseweg, Lageweg, Schapenbogert, aan het einde rechtsaf, 
Molenstraat tot de Laakdijk ook hier keren wij weer en gaan via 
de Raadhuisstraat naar het Dorpsplein waar de ontbinding is 
nabij  Antonius  Abt.  Als de regen met bakken uit de hemel komt 
gaat de rondrit helaas niet door.
Na de intocht gaan de Sint en pieten een  bezoek brengen aan 
de bewoners van het Sovak.
Zoals al vele jaren is nu ook weer de website www.sintclub.
nl in de lucht. Hierop is heel veel informatie te vinden o.a. over 
de intocht, de rijtoer, foto’s van afgelopen jaren, tv-intochten, 
spelletjes, kleurplaten, en niet te vergeten: hier zijn ook de ver-
langlijstjes voor de Sint in te vullen. Eigenlijk te veel om op te 
noemen, kijk zelf maar!
Tot zondag 15 november,  Stichting  Sinterklaas  Terheijden

LIJST HARRY BAKKER KOMT 
VERKIEZINGSBELOFTE  NA

Investeren in kunstgrasvelden is een van de speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma van Lijst Harry Bakker. In februari 2014 
heeft Lijst Harry Bakker op een symbolische wijze de eerste 
vierkante decimeter kunstgras aangeboden aan de voorzitter 
van  Voetbal  Vereniging Madese Boys, de heer Carel Radema-
kers. Toen al vertrouwend op een goede ontwikkeling en rea-
lisering van de wens om meer kunstgrasvelden voor sportver-
enigingen in onze gemeente te realiseren. Nu is het dan tijd om 
over te gaan tot actie om nogmaals te benadrukken dat Lijst 
Harry Bakker de verschillende sportverenigingen een warm 
hart toe te draagt. In de afgelopen opinieronde hebben wij ons 
dan ook positief uitgesproken over het daarin voorliggende 
constructieve en opbouwende voorstel. Zowel de Madese Boys, 
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UITGAAN

Madese Hockeyclub als Sportvereniging  Voetbal  Terheijden krij-
gen kunstgrasvelden. Er is goed overleg geweest met de verschil-
lende verenigingen en er zijn vooraf duidelijke eisen gesteld. Een 
werkwijze die de Lijst Harry Bakker aanspreekt. De betreffen-
de sportverenigingen zijn uitgenodigd om een dag mee op pad 
te gaan. Er zijn verschillende locaties bezocht en verschillende 
soorten kunstgras bekeken. Zo heeft een ieder een goede keuze 
kunnen maken of ze wel of geen kunstgrasveld gerealiseerd wil-
den zien. Ook vindt Lijst Harry Bakker, dat de deur op een grote 
kier moet blijven staan voor voetbalvereniging HZ’75 en  VCW. 
Zij hebben aangegeven op dit moment geen gebruik te kunnen 
maken van de aanleg van kunstgrasvelden, er is te weinig ruimte 
voor. Uiteraard trekken zij in de toekomst eventueel hiervoor 
wel graag aan de bel. Lijst Harry Bakker juicht het toe dat ook 
anderen dan alleen leden van de sportvereniging op welke wijze 
dan ook, georganiseerd of niet, gebruik kunnen gaan maken van 
de kunstgrasvelden. Een multifunctioneel gebruik, dan hebben 
anderen er ook plezier van.
Op onze vraag wanneer de wethouder de eerste officiële aftrap 

van in gebruik neming van de 
kunstgrasvelden denkt te kun-
nen doen, was zijn antwoord:  
het liefst zo snel mogelijk maar 
realiseerbaar, mocht hij hier-
voor uitgenodigd worden, eind 

Symbolisch is al in februari 2014 
de eerste vierkante decimeter 
kunstgras aan voorzitter Madese 
Boys, Carel Rademakers, overhan-
digd. 

2016.  Of openen we met een politiek voetbal/hockeyteam? Die 
stem ging namelijk direct in de wandelgangen op!
Corrie Looman, Burgerlid Lijst Harry Bakker; 
Loes van Zwieten, Raadslid Lijst Harry Bakker

ROMMELMARKT IN HET WITTE KERKJE

Zaterdag 7 november is het 
weer zo ver. De jaarlijkse rom-
melmarkt in het kerkje aan de 
Hoofdstraat 1 te  Terheijden 
van 9.30 uur tot 16 uur. 
We kunnen nog spullen ge-
bruiken om te verkopen. Kijkt 
u in kasten, berging, zolder etc. 
of u nog goed bruikbare spul-
len 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. 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 geheel ten goede aan het onderhoud van 
het monumentale kerkje zodat dit voor ons dorp  Terheijden 
behouden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten, kerk-

Foto’s van Angelique Klomp, Gerda Loonen, John van der Zanden en Astrid Bruijns
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diensten en andere evenementen.
Voor ons is het natuurlijk het prettigste wanneer u zelf uw spul-
len komt afgeven bij het kerkje. Op donderdag 5 november is 
het kerkje daartoe geopend tussen 16 en 20 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 Ter-
heijden en  Wagenberg.  U kunt daarvoor één van onderstaan-
de nummers bellen of een e-mail sturen. Jan Buys 076-5931702,  
j.buys@casema.nl. Koen Biesiot 076-5931125, biesiot2@planet.
nl. Jan  Vonk 06-27021028, info@wittekerkjeterheijden.nl.
Kijkt u voor alle activiteiten zoals de nieuwe serie theeconcer-
ten en singer-songwriter-concerten in de wintermaanden op 
www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje  Terheijden - Ongelooflijk wat er kan!!!

‘WE ZETTENUM OP DE KAORT’
11-11 bal / Festivalaaf

De aftrap van het carnavalsseizoen 2015-
2016 vindt dit jaar plaats op zaterdag 
14 november. Zowel de Schraansers, de 
kapel Kiele Kiele, DJ Jerzy, CV Toedeloe 
als onze residentie ‘De Gouwe’ zijn er al 
helemaal klaar voor.  Wij hopen veel car-
navalsvierders uit Traaie ook!!

Meer dan ooit wordt het een spannende en gezellige aftrap en 
waarom, dat moet je vooral zelf komen aanschouwen! 
Ben jij ook benieuwd wie dit jaar door CV Toedeloe onthuld 
gaat worden als Prins Carnaval…..?
Ben jij ook benieuwd of de Raad van 11 dit jaar ook weer uit 11 
leden bestaat…...?
Ben jij ook benieuwd wie dit jaar winnaar wordt van Festiva-
laaf………?
Ben jij helemaal niet benieuwd,  maar heb je alvast wel zin in een 
gezellige carnavalsfeestavond……?
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, de deelnemers van Festivalaaf en alle an-
dere betrokkenen,  gaan ervoor zorgen dat het een ouderwets 
gezellig 11-11 bal gaat worden! We starten om 20.30 uur, dus 
zorg dat je er bij bent!
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WELCOME  TO  ‘A NIGHT AT  VEGAS’
‘We do it our own way’, ‘Rien ne va plus’, Harmonie 
Terheijden

Spetterend, muzikaal, schitterend schouwspel, oorverdovend, 
professioneel, een evenement om nooit meer te vergeten. Su-
perlatieven genoeg voor wat binnenkort staat te gebeuren. Nog 
een paar dagen te gaan en dan is het zover. 
In een waanzinnige omgeving, u waant zich 
in Las Vegas in een echt Casino met speel-
tafels en nog meer. Waar? In het casino 
van De Cour in Terheijden op 20/21/22 
november. Door wie? Door Harmonie 
Terheijden samen met Frank in Person, 
Ilonka van Hooydonk, de Bella Don-
na’s (dans) en Hans Cock (“met CC OO 
CC KK”, illusionist).
Marsha Damen, orkestlid bij Harmonie Ter-
heijden, waarom organiseert Harmonie Terheijden zo’n groot 
spektakelstuk? “Er zijn eigenlijk drie hoofdredenen. De eerste 
reden is eenvoudig, we hebben het al eerder gedaan met ‘Mu-
sical in Concert’ en ‘Night at the Movies’. Dat is goed beval-
len en was voor herhaling vatbaar. Direct ten tweede ligt het 
in de ambitie van de Harmonie om een echte show te maken 
in samenwerking met echte professionals,  zoals nu met Frank 
in Person (bekend van tv) en Ilonka (echte Traaise). Een derde 
en niet de minste:  We zijn van Terheijden en willen ook graag 
wat doen voor Terheijden. Er zijn heel veel trouwe fans uit het 
dorp en vandaar.” Waarom Vegas? “Dat het ‘A Night at  Vegas’ is 

geworden heeft eigenlijk geen 
discussie opgeleverd. Kijk 
maar naar de tv of films, het 
is gewoon ‘wow, groots, fan-
tastisch’.” Dus is het duidelijk: 
Iedereen moet dat gaan zien? 
“Ja, ja en nog eens ja. We zullen 
iedereen (nog) eens laten zien 
wat de Harmonie Terheijden 

kan.” Marsha, dan nog heel even kort de Harmonie Terheijden, 
enkele feiten:  thuisbasis Café de Harmonie, 157 jaar oud,  ko-
per/hout- en percussie-instrumenten (en dus geen fanfare), 25 
orkest- en straatoptredens per jaar en het is dus niet zo maar 
een muziekbandje maar een volwaardig orkest!!” 
Zo Marsha, dat is maar weer gezegd. En nu voor jullie allemaal: 
heel veel succes en veel publiek. En iedereen die komt: U hoeft 
niet meer te gokken, u hebt al gewonnen als u komt.
Paul ter Sluis

SPAANS  VUUR EN  MIDDELEEUWSE 
VERTELLINGEN

De 40ste serie theeconcerten is gestart met het jubileumweek-
end van 24 en 25 oktober: de inspirerende workshop door Ma-
ria van Nieukerken en het hartverwarmende en ontroerende 
concert door Kamerkoor Toonkunst Rotterdam, bij twee mu-
ziekwerken aangevuld met de workshopzangers. Bij het extra 
lied aan het eind  ‘And so it goes’ van Billy Joel,  speciaal gezon-

gen voor Jaap en Agaath, kwamen heel wat emoties los. Onver-
getelijk!!
Nog meer warmte, nu met Spaans vuur, zal in het komende con-
cert gevoeld worden.
Al eerder waren ze te gast in Terheijden en nu, zondag 15 no-
vember, belooft Romancero, met Mirjam Wesselink de Barrien-
tos (sopraan), Michael Benedik (gitaar) en Rodrigo Barrientos 
(percussie en voordracht), opnieuw het  Witte Kerkje in een 
vurige gloed te zetten.
Legendarische liederen en romances van Spaanse dichters en 
componisten als Federico García Lorca, Manuel García, Juan del 
Encina en Joaquín Rodrigo zullen dan uiteindelijk uitmonden in 
het beroemde Middelnederlandse Roelantslied. Het pad leidt 
daarbij langs pieken en dalen van bewogen hartstocht, opzwe-
pende ritmiek, innerlijke verstilling en smart. Niet zo’n won-
derlijke route als je ziet dat Roelant, elite-ridder van Karel de 
Grote, tijdens de veldslag bij het Noord-Spaanse Roncesvalles 
(dat destijds ook tot het grote Frankische rijk behoorde), bij 
zijn strijd tegen de Moren heldhaftig aan zijn einde komt. Zijn 
heilige zwaard Durandaele wordt weer bezongen in de Spaanse 
romance Durandarte. Van het Roelantslied zijn slechts enkele 
muziekfragmenten bewaard gebleven. Zangeres Wesselink de 
Barrientos, die voor haar ensembles altijd de arrangementen 
verzorgt, maakte er het hoofdthema van voor dit stuk opzwe-
pende oude muziektheater, waarin zang wordt afgewisseld met 

gesproken tekst.
Sopraan Mirjam Wesselink de 
Barrientos legde zich toe op de 
vertolking van Spaanstalige liederen 
en het Italiaanse “Bel Canto” reper-
toire, muziek waarmee zij van jongs 
af aan vertrouwd was en waarmee zij 
meerdere malen optrad in het Con-
certgebouw van Amsterdam. Zij stu-
deerde zang aan het Utrechts conser-
vatorium, waar zij in de gelegenheid 
werd gesteld om haar repertoire te 
verbreden met eigen composities en 
arrangementen, iets wat haar in haar 

latere projecten goed van pas zou komen. 
Gitarist Michael Benedik studeerde klassiek gitaar aan de 
Musikhochschule van Dortmund en aan het conservatorium van 
Utrecht.  Als solist verzorgde hij optredens in Vredenburg, de 
American Church van Parijs, het Bastadfestival (Zweden), Siena 
en Vuelva. Ook verzorgde hij optredens met gitaristen als Eric 
Vaarzon Morel en Martin Kaay.  Voor meerdere theaterproduc-
ties schreef hij de muziek (vaak door flamenco geïnspireerd) die 
hij tevens uitvoert.
Rodrigo Barrientos is als percussionist van oude muzieken-
sembles actief in festivals en projecten in onder meer Duitsland, 
Utrecht en Amsterdam.  Als producent verzorgt hij klassieke 
CD-producties van musici om hem heen en in opdracht van 
derden. Als organisator is hij mede oprichter van het muziek 
productiehuis Barav Music, waar hij thematische programma’s 
en projecten voor grote en kleine podia in binnen- en buiten-
land uitwerkt.
Dit concert in de serie Theeconcerten in het Witte Kerkje 
wordt deze keer georganiseerd i.s.m. de Spaanse vereniging 
Las Lanzas op zondag 15 november om 15.30 uur in het 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden.  Toegang: € 6,00. Re-
serveren en informatie bij de Stichting Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden,  Jaap/Agaath Kaasschieter, 076-593 1177 en 
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl.
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OPVANG  VLUCHTELINGEN EN 
TOPSPORT BIJ SPRAAKVERMAAK

Een van de charmes van Spraakvermaak is telkens weer de 
variatie aan onderwerpen die aan bod komen. De aflevering 
van zondag 8 november vormt hierop geen uitzondering. In 
het draaiboek staat o.a. de opvang van vluchtelingen, topsport, 
de Olympische spelen in Rio, schuldhulpsanering, bowling en 
stand-upcomedy. En we ontvangen ook nog een heuse wereld-
kampioen die gewoon in de gemeente Drimmelen woont. 
Opvangen én oplossingen bieden

Ook Spraakvermaak kan er niet om-
heen, de opvang van vluchtelingen.  We 
hebben Tweede Kamerlid  Attje Kui-
ken uitgenodigd om over de vluchte-
lingenkwestie te praten. Attje Kuiken 
heeft Asiel en Migratie in haar pakket 
en is op dit terrein de woordvoerder 
voor de PvdA. Haar uitspraak op de 
PvdA-website ‘Vluchtelingen opvangen 
én oplossingen bieden voor terechte 
zorgen’ is meteen de insteek voor het 
gesprek. Dik van Beest wordt hierbij 
ondersteund door gastpresentator 
Ricus Tiekstra, voorzitter van Groen 

Drimmelen. Bezoekers kunnen een bijdrage leveren aan het 
debat door bij binnenkomst te reageren op de stelling ‘De ge-
meente Drimmelen moet zorgen voor noodopvang van zo’n 
200 vluchtelingen’, eens of oneens. Dik en Ricus bespreken de 
uitslag met Attje Kuiken. 
Topsport

Ruim 5 jaar geleden volgde André Bol-
huis Erica Terpstra op als voorzitter 
van NOC*NSF, de sportorganisatie 
met als doel (top)sport in Nederland 
te bevorderen. Bolhuis was de ge-
droomde kandidaat: veel bestuurlijke 
ervaring en hij was zelf ooit topspor-
ter. In totaal kwam  André Bolhuis tus-
sen 1969 en 1980 128 keer uit voor 

het Nederlands elftal. Behalve op twee Olympische Spelen 
speelde Bolhuis op vier wereldkampioenschappen, waar hij in 
1973 het goud veroverde en in 1978 het zilver. Met zijn club 
HC Kampong werd hij diverse malen kampioen van Nederland. 
Topsport in Nederland en de Olympische spelen in Rio zijn de 
gespreksonderwerpen.
Manon Genet uit Wagenberg zorgt voor de muziek op 8 no-
vember. Naast haar studie Logopedie besteedt ze haar tijd aan 
zingen en gitaarspelen.  Jazz, country, soul en pop zijn haar favo-
riete genres. 
Schuldhulpverlening

Fotogast Joke de Kock uit Terheijden 
is manager Schuldhulpverlening bij de 
gemeente Tilburg en sinds april 2010 
voorzitter van de NVVK, de vereniging 
voor professionele schuldhulpverle-
ning én sociale kredietverlening in Ne-
derland. Haar foto’s hebben alles met 
schuldhulpverlening van doen. Tim 
en Arjen ontvangen in ‘Talent & Co’ 
stand-up comedian Raymon Hofkens 
uit Raamsdonk. Raymond speelt inmid-
dels in verschillende zalen in Neder-
land en België en ook Spraakvermaak 

biedt hem een podium om zijn ko-
misch talent te laten zien. Ernest 
Boel uit Wagenberg is deze keer 
de columnist. In Angelina Schets-
boek staat Bowltech centraal. Met 
het internationale hoofdkantoor in 
Made en vestigingen in Duitsland, 
Groot-Brittannië, Denemarken, 

Zweden,  Frankrijk en België is de Bowltech Group Europees 
marktleider op het gebied van bowlingproducten.
Biloute
Zondag 8 november: Spraakvermaak editie 52, café Ons Thuis, 
Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 14.00 uur (ingang zo-
als gebruikelijk via het café), om 15.00 uur opent Dik van Beest 
het programma.  Janette van der Aa en Alex Broekaart (samen 
Biloute) zingen vóór de opening een aantal ballads.  Rond 17.00 
uur sluiten we het programma af met het Spraakvermaakslotlied 
van Mix. Seizoenkaarthouders die nog geen Jubileumboek heb-
ben ontvangen kunnen na afloop een gratis exemplaar afhalen 
bij de ingang (1 per gezin).
Zie ook: www.spraakvermaak.nl

FASHION & LIFESTYLE EVENT

Op 5 november van 18.45 tot 22.30 uur organiseert Om-
roep Drimmelen in samenwerking met lokale ondernemers in 
‘The Pub’, Kloosterstraat 36 in Made een Fashion & Lifestyle 
Event. Het evenement en de uitzending die hier van gemaakt 
wordt,  gaan over de laatste fashion trends. Het geheel wordt op 
een leuke en informatieve manier samen gebracht in combinatie 
met publiek. De uitzending is een combinatie van interviews en 
interactie met het publiek en wordt live opgenomen. 
Wil je bij de opnamen aanwezig zijn?
Wil je als publiek deze opname bijwonen dan is dit mogelijk.  Je 
kan hiervoor een kaartje kopen bij Omroep Drimmelen of een 
van de deelnemende bedrijven. Na de opname is er voor het 
aanwezige publiek de mogelijkheid om de vertoonde producten 
te kopen bij de deelnemende bedrijven en is er ook de moge-
lijkheid om met hen te praten.  Als laatste krijgt het aanwezige 
publiek bij vertrek nog een ‘goodiebag’ met daarin producten 
van de deelnemende bedrijven. 
Kaarten
De kaarten voor deze uitzending kosten € 7,50 en zijn te ver-
krijgen bij de deelnemende bedrijven Peter Fashion & Trends, 
Boutique By Marjolein, Studs & Stars, Ri-Jolie, 4You-Made. 
Voor dit bedrag krijg je twee consumpties en na afloop een 
goodiebag.  Tijdens de show zullen er modeshows, make-overs 
en de laatste modetrends te zien zijn.
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EN  TOEN GEBEURDE.....

LEZERS IN DE PEN

WAT WORDT HIER ECHT BEDOELD?

Tijdens een fietstocht rond  Terheijden kwam ik het op bijgaan-
de foto afgebeelde straatnaambord tegen. Ik zou graag willen 
weten of meer mensen uit Terheijden e.o. dat bord hebben ge-
zien en weten waar dat staat, want het heeft toch wel een bij-
zondere inhoud.
Ik voeg nog een foto toe waaruit blijkt waar de foto is genomen.
Vriendelijk groetend, Walter van Alphen, Maarweide 1,4844 VH 
Terheijden.

GRAFKELDERS IN DE KERK

Op donderdag 26 oktober 1922 werd de H. Antonius Abt-kerk 
door een grote brand getroffen. In de verre omtrek was de 
brandende toren te zien, zoals in de krant te lezen was. De 
zwartgeblakerde muren waren blijven staan. Voor de kerkelij-
ke diensten werd tijdelijk uitgeweken naar de meisjesschool in 
de Markstraat. Het herstel van het kerkgebouw uit de 15e en 
16e eeuw heeft bijna een jaar geduurd. Tijdens de herstelwerk-
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ZAKELIJK NIEUWS

zaamheden werden onder de vloer van het priesterkoor enkele 
opmerkelijke vondsten gedaan.  Voor de aanleg van een nieuwe 
fundering voor het hoogaltaar ontdekte men bij het uitgraven 
drie ruimten. Dat bleken grafkelders te zijn geweest, die echter 
al gedeeltelijk waren weggebroken en ontruimd.  Wel werden er 
nog restanten van kisten aangetroffen met daarop enkele ken-
tekens. 
Tot 1829 was het gebruikelijk dat vooraanstaande mensen niet 
op het kerkhof, maar binnen in de kerk begraven werden. En 
dat kostte minstens 10 keer zoveel. In oude kerken zien we nog 
vele grafzerken in de vloer liggen. Het begraven in de kerk is nu 
slechts toegestaan voor leden van het koninklijk huis, die wor-
den bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. 
Ook in de Grote Kerk van Terheijden, zoals de eeuwenoude 
kerk een tijdje werd genoemd, is dat zo geweest. Meer hierover 
is te lezen in de Vlasseltboekjes 18, 20, 86 en 100. De kerkvloer 
is tot 1854 bedekt geweest met grafstenen uit de 15e tot be-
gin 19e eeuw, waarvan er slechts twee bewaard zijn gebleven. 
De grafplaten zijn toen verkocht en werden gebruikt om o.m. 
hardstenen stoepen aan te leggen.
Aantekeningen uit 1854 over de aanwezigheid van grafkelders in 
het priesterkoor zijn niet gevonden, maar wel uit 1923.  En na-
der onderzoek in de administratie van de begrafenissen leverde 
drie grafkelders op. Een van de kelders is in gebruik geweest bij 
de families Brants en Van Galen; Brants was hier schout geweest 
en  Van Galen was o.m. notaris. De schout was vroeger gelijk aan 
de burgemeester nu, maar had meer bevoegdheden, en woonde 
riant waar nu het  Antonius  Abt staat. 
Een andere grafkelder was van rentmeester Sweerts of Swerius; 
die familie woonde op Huize Drijweg nu ter plaatse van Schui-
venoordseweg 15. En in een derde grafkelder waren opeenvol-
gende bewoners bijgezet van het kasteeltje Bergvliet, nu is daar 
de golfbaan. 
Johan van der Made

ADVIESBURO VONK BESTAAT OP 
1 NOVEMBER 40 JAAR!

Het was zomer 1975 en ik had het totaal niet naar mijn zin op 
het accountantskantoor in Breda. In de avonduren was ik be-
halve met de studie accountancy al bezig met bijverdienen. Een 
paar administraties, belastingaangiftes en de eerste stappen in de 
verzekeringswereld.
Samen met echtgenote Els besloot ik de sprong in het diepe 
te maken en een eigen administratie- en assurantiekantoor te 
starten. Met een startende makelaar vestigden we ons in een 
voormalige Hubo-winkel in de Schansstraat 1a in Terheijden.  Al 
snel kreeg ik een assurantieportefeuille aangeboden en verzorg-
de ik de hypotheken voor huizenkopers. Kopers werden verze-
keringsklant en moesten ook belastingaangiften doen. Het totale 
pakket bood ik aan. Voor startende ondernemers deden we de 
boekhouding en zo groeide het bureau snel. Het was hard wer-
ken, vaak ook in de avonduren en op zaterdag maar persoonlijke 
aandacht, goede bereikbaarheid en snelle afwikkeling van vragen 
en schades leidde tot een trouwe klantenkring.
In 1988 verhuisden we naar een nieuwbouwkantoor aan ’t 
Spijck in Terheijden. Een prachtige lichte ruimte waar ik altijd 
met veel plezier heb gewerkt.  Verheugd was ik toen in 1995 
zoon Edwin na zijn HEAO-studie met het plan kwam om part-
time bij mij te komen werken. De formule werkte. Hij haalde 
zijn verzekerings- en hypotheekdiploma’s, ik bleef de administra-



12

SPORT
tieklanten doen en samen deden we de verzekeringen en hypo-
theken. Het was prettig om samen te werken.
In 2007 besloot ik te stoppen. Ik was inmiddels 60 jaar en na 12 
jaar samen werken leek het mij prima als Edwin samen met zijn 
vrouw Elly het assurantie- en hypotheekbedrijf zou voortzetten.

Na brieven rondbrengen, ramen zemen en af en toe vakan-
tiewerk ging ik de uitdaging aan om part time als verzeke-
rings- en hypotheekadviseur bij mijn vader in dienst te gaan. 
Nog volop bezig mijn droom te verwezenlijken om profes-
sioneel sporter (triatlon) te worden moest er ook brood 
op de plank komen en werken bij mijn vader maakte beiden 
mogelijk. Toen na een paar jaar bleek dat de absolute top in 
de sport niet haalbaar was, was ik er wel achter dat een toe-
komst in de financiële dienstverlening mij paste. Mensen hel-
pen bij vaak lastige materie ging me goed af en ik vond het fijn 
deze rol te vervullen. Kort na het beëindigen van mijn spor-
tambities besloot ik mede-eigenaar te worden van het kantoor.  
Klein blijven en zelf zoveel mogelijk iedereen te woord staan 
is wat ik tot op de dag van vandaag voor ogen heb gehad. Sa-
men met Corine den Ronde, inmiddels al 7 jaar onze daad-
krachtige en zeer ervaren medewerkster. Een band opbouwen, 
mensen volgen in de verschillende fases van hun leven en op 
een eenvoudige en duidelijke manier zekerheid, rust en ver-
trouwen bieden voor wat betreft de financiële zaken. Het vak 
is zoveel meer dan alleen producten afsluiten. Het gaat over 
mensen met wensen en behoeften en het is juist die mens 
waarin ik geïnteresseerd ben. Reden om sinds 2008, na het 
volgen van een driejarige hbo-opleiding, ook als coach/thera-
peut voor persoonlijke ontwikkeling mensen te gaan helpen.   

Adviesburo Vonk 40 jaar. Ik ben trots op het bedrijf dat mijn 
vader 40 jaar geleden is begonnen, trots op wat mijn vader heeft 
neergezet en trots op wat ik er de afgelopen 20 jaar aan toege-
voegd heb waardoor het is wat het nu is. Met grote dankbaar-
heid aan alle mensen die ons al die jaren het vertrouwen hebben 
gegeven: u, onze klant. Dank u wel!

TRAAIS GOLFKAMPIOENSCHAP  2015

Het 2e ‘Traais’ Golfkampioenschap in oktober kende dit jaar 
maar liefst 50 deelnemers. Onder een heerlijk najaarszonnetje 
werd het wederom een geslaagd Golfevent met Terheijdenaren 
onder elkaar. Het evenement is groeiende , zo concludeerde 
ook Harry Bakker die namens de Gemeente mede de prijzen 
uitreikte. En dat er in Terheijden het nodige golftalent aanwezig 
is, bleek wel uit de hoge scores deze dag. Het lukte de 1e kam-
pioen van vorig jaar, Dini Otjens, dan ook helaas niet haar titel 
te prolongeren. Zij vatte dat echter bij het gezamenlijke diner 
na afloop sportief op en stond met een glimlach de wisselbokaal 
af aan de nieuwe algeheel kampioen Edwin Wirken.  Bij de prijs-
uitreiking werd 1 deelnemer speciaal in het zonnetje gezet. John 
Kiefer was met zijn 80 jaar de oudste deelnemer en ontving van 
Landgoed Bergvliet 2 gratis greenfees.  Zoals ook krasse baas 
Piet van der Meyden een prima prestatie leverde. Hij viel welis-
waar nipt buiten de podiumplaatsen, maar presteerde met zijn 
puntenaantal heel goed. Kees Bastiaansen had een birdy en ook 
daarvoor ontving hij een klein prijsje.
Uitslag Dames:
1e plaats Lilian van der Steenvoorden, 2e plaats Els Krischer, 
3e plaats Mariette van Meerwijk
Uitslag Heren:
1e plaats Edwin  Wirken, 2e plaats Malcolm Ovington, 
3e plaats Marco van Dijnsen    
De longest deze dag werd geslagen door Lea Dubbelman en bij 
de heren  Edwin Wirken.
De neary deze dag werd geslagen door Dini Otjens en bij de 
heren Jimmy Storan.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN 
ORGANISEERT D-E SPRINGTOERNOOI

Eindelijk is het dan zover: de eerste wedstrijd van het seizoen 
2015-2016! Traditiegetrouw beginnen we het seizoen met de 
springwedstrijden voor de niveaus D en E. Deze wedstrijd 
wordt dit jaar georganiseerd door onze vereniging in samen-
werking met de commissie springen van de KNGU.
In totaal doen er 13 verenigingen uit onze regio mee met ruim 
200 deelnemers.

De D-E-springwedstrijden zijn wedstrijden voor recreatieve 
springers (turners en turnsters). De meesten van hen trainen 
één keer per week. Er is een aantal duidelijke verschillen tussen 
springwedstrijden en turnwedstrijden. Het verschil is dat het 
alleen maar spring-onderdelen zijn. Bij springwedstrijden wordt 
gesprongen op de Minitramp, Pegases/kast met minitramp maar 
ook kast met plank of Plankoline en natuurlijk de Lange Mat. 
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Andere verschillen zijn dat 
dit groepsspringen is en niet 
individueel. Dus met de hele 
groep achter elkaar steeds één 
element doen, voordat er een 
nieuw element gedaan wordt. 
Per categorie hebben alle groe-
pen dezelfde oefenstof.
We willen alle geïnteresseer-
den van harte uitnodigen om 
op 7 november naar deze wed-
strijd te komen kijken in sport-
centrum Breda (bij de Scharen) 
aan de Topaasstraat. De eerste 
ronde start om 09.00 uur met 
de eerste prijsuitreiking om 
12.15 uur en de laatste prijsuit-
reiking om 15.05 uur.
Namens het bestuur en tech-
nische leiding wensen wij alle 

deelnemers een leuke en sportieve wedstrijd toe.

VERKOOPINFORMATIE  
JAARLIDMAATSCHAP IJSCLUB 

Jammer, jammer! Het afgelopen 
seizoen is niet koud genoeg ge-
weest om al zwaaiend en zwie-
rend over het ijs te kunnen 
gaan. Er hebben dit jaar echter 
stikveel noten, hazelnoten e.d. 
aan de bomen gehangen dus, 
volgens de overlevering, krijgen 

we dit jaar een lang, koud winterseizoen. Goed om na te gaan 
denken over de aanschaf van een lidmaatschapskaart van IJs-
club  Terheijden 2015-2016!  Deze zijn weer te koop vanaf 14 
november t/m 15 december a.s. voor de prijs van € 6,- per 
stuk bij  Tinckerbell,  Hoofdstraat 72 in Terheijden of Bakkerij  
Van Dongen,  Wagenstraat 3 in Wagenberg.  Na 15 december 
is aankoop van een lidmaatschapskaart niet meer mogelijk! 
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft u bij vol-
doende ijsdikte (infolijn 076 593 1000 of www.ijsclubterheijden.
nl) en tijdens de aangegeven openingstijden gratis toegang tot 
de ijsbaan.  Kinderen tot en met 6 jaar hebben,  mits onder 
begeleiding van een seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze 
kinderen hebben op dat moment dus geen lidmaatschapskaart 
nodig).  Voor niet-leden gelden voor komend seizoen, bij open-
stelling voor ook de niet-leden, de navolgende dagdeelprijzen: 
tot en met 13 jaar per dagdeel op werkdagen € 1,50  en in het 
weekend € 2,-. 14 jaar en ouder:  per dagdeel € 4,- op werk-
dagen en € 5,- in het weekend. Een lidmaatschapskaart is dus 
zeer rendabel en geeft altijd als eerste toegang tot onze mooie, 
40.000 m2 grote ijsbaan. 
Uw lidmaatschapskaart thuisbezorgd? Kijk voor het jaarlijks 
abonnement via automatische incasso en overige informatie 
over de ijsbaan op www.ijsclubterheijden.nl.
Het zou zo maar kunnen dat u of uw kinderen uit de schaatsen 
gegroeid bent. Dan is er goed nieuws. IJsclub Terheijden organi-
seert samen met “’t Houterom” op zondag 22 november a.s. 
van 13.30 tot 18.30 uur de opening van het schaatsseizoen met 
een schaatsenbeurs. U kunt dan tevens uw lidmaatschapskaart 
seizoen 2015 - 2016 aanschaffen. Nadere informatie vindt u in 
de volgende Rondom de Toren, maar noteer de datum alvast in 
de agenda!
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VAN  ALLES  WAT
EVEN  VOORSTELLEN….

Max van Gelder, 21 jaar, is kickbokser bij Team Super Pro in 
Zevenbergen. Onder begeleiding van Dennis Krauweel en we-
reldkampioen Rico Verhoeven is hij op weg om van zijn hobby 
zijn beroep te maken. Max traint 12x per week om zijn droom 
te verwezenlijken. Zijn trainingen bestaan uit 6 kickboks-, 3 
kracht- en 3 looptrainingen verdeeld over 7 dagen. De trainin-
gen zijn erg intensief en eisen van de kickbokser iedere keer 
weer het uiterste. Max maakt de volgende vergelijking: “Stel 
dat je 5 km gaat hardlopen en de hele afstand zo hard moge-
lijk loopt. Dat is wat ik 12 x per week moet doorstaan in mijn 
trainingen, telkens weer opnieuw. Gezonde voeding en rust zijn 
daarbij van essentieel belang om optimaal te kunnen presteren.” 

Op dit moment draait Max wedstrijden in de B-klasse tot 95 kg. 
Sport is zijn lust en zijn leven. Hier ligt zijn hart en passie en hij 
wil er graag zijn beroep van maken. Naast het drukke sportsche-
ma heeft Max het afgelopen jaar zijn HBO-opleiding Commer-
ciële Economie afgerond op Avans Hogeschool te Breda. Met 
dit diploma op zak kan hij bij meerdere bedrijven aankloppen. 
Ondanks een aantal interessante aanbiedingen kiest hij voor zijn 
sport. Omdat deze sport hem op dit moment nog niet voldoen-
de inkomsten genereert is Max sinds september gestart met 
een eigen onderneming, “To the MAX Personal training”. 
Sinds kort heeft hij een overeenkomst gesloten met Excellentfit, 
de gym van Breda. Hier zal Max de komende jaren als zowel 
Personal trainer als kickboks-instructeur zijn beroep uitoefenen. 
Lijkt het je leuk om één op één (of met meerderen) onder be-
geleiding van Max te trainen bij Excellentfit, op eigen locatie of 
buiten, neem dan contact met hem op.  Tevens start Max op 7 
november met een Bootcamp in Terheijden. Iedere zater-
dagochtend zal er van 10.00 uur tot 11.00 uur een buitentrai-
ning worden verzorgd. Lijkt het je leuk om wekelijks een uurtje 
helemaal los te gaan met een leuke, gezellige en grote groep 
mensen, meld je dan nu aan voor Bootcamp “To The MAX”! 
E-mail: Max.vgelderpt@gmail.com; Facebookpagina: www.fa-
cebook.com/bootcamptotheMAX; Instagram: www.instagram.
com/max.vgelder  (Max volgen als topsporter en personal trai-
ner).

TRAAIS SMARTLAPPENKOOR  VANAF 
2005 ONMISBAAR

Op 17 oktober was het jubileumfeest van het  Traais Smartlap-
penkoor. 10 jaar geleden werd het koor opgericht, ondermeer 
door Toos Buijs en Rom van den Broek.  Voordat we iets nader 
ingaan op het koor, eerst een feit. Wordt het woord smartlap 
in Van Dale opgezocht dan vind je: een typisch Nederlandse 
folklore die terug is te voeren op de troubadours. Het woord 
als zodanig is opgebouwd uit ‘smart’ en ‘lap’. Smart staat voor 
leed, smart, pathetisch. Het woord lap staat voor het doek/kleed 
waar vroeger de tekst op stond, die werd voorgedragen door 
een troubadour.  Dus helemaal niets van de betekenis die het 
nu vaak heeft: klagerig, overdreven, het hele leed van de wereld 
op iemands schouders! En dat blijkt ook uit het repertoire van 
het koor.  Toos en Rom: “Een korte opsomming van de arties-
ten waarvan wij liederen zingen: Guus Meeuwis, Rob de Nijs, 
Dana Winner, Jannes, Leonard Cohen, en natuurlijk ook Vader 
Abraham, Frans Bauer, Marianne Weber en Corry Konings. En 
wat dacht u van klassiekers als Het Slavenkoor, Halleluja, Sier-
ra Madre. Daar zijn wij best trots op, op het brede repertoire 
dat wij ten gehore brengen.” Wat is het paspoort van het koor  
Toos? “Het koor bestaat nu uit 70 leden (15 mannen!! en 55 

vrouwen), de gemiddelde leeftijd van de mensen in het koor is 
67 ½. We treden 1 keer per maand op en oefenen 3 keer per 
maand.” En de prijzenkast Rom? “Die is leeg, we treden nooit 
op “prijsconcoursen” op, maar veel op festivals of bij speciale 
gelegenheden. Het gaat bij ons en ook bij de mensen die ons 
uitnodigen om natuurlijk het zingen, maar vooral om het ple-
zier.” Zijn er nog wensen ten aanzien van het type stemmen dat 
jullie graag bij het koor willen hebben? Allebei tegelijk: “We zijn 
als eerste trots op de mensen en de bijbehorende stemmen 

KIJK OOK EENS OP 
WWW.RONDOMDETOREN.NL
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die we nu hebben. We zouden graag sopranen en alten willen 
kunnen toevoegen aan het koor. Vooral in het weekend wanneer 
een aantal koorleden sociale verplichtingen heeft (denk eens 
aan de kleinkinderen bijvoorbeeld), zijn er vaak ook leden die 
op vakantie zijn. We kunnen dan wel wat meer stemmen in de 
hogere regionen van het stembereik gebruiken. En we zoeken 
nog steeds nieuwe leden voor het koor.” Ik begrijp van jullie dat 
in een komende editie van Rondom de Toren wat dieper wordt 
ingegaan op het jubileumfeest en het Tranentrekkersbal van jl. 25 
oktober, was het gezellig? Jaaaaaa!!!!! Nu dat is duidelijk, in span-
ning wachten wij het verslag af. In ieder geval wenst Rondom 
de Toren jullie veel gezellige en goede uitvoeringen toe en een 
toestroom van leden met zoet gevooisde stemmen.
Paul ter Sluis

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten 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. 
Broodje Brandweer
De brandweer in Brabant en Zeeland organiseerde in de maand 
oktober een gratis lunch, die in het teken stond van brandvei-
ligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Omroep Drimmelen 
bezocht de lunch in Terheijden en maakte een verslag. De be-
zoekers kregen tips en adviezen voor een brandveilige woon-

omgeving. Tijdens de lunch konden zij bovendien al hun vragen 
stellen aan de aanwezige brandweermannen.  Weet u wat de 
meest voorkomende brandoorzaken zijn en wat u moet doen 
als er toch brand is? Heeft u een goede rookmelder in uw wo-
ning? Als u niet bent geweest kunt u een deel van de tips en 
adviezen bekijken in onze uitzending.
Skatebaan Wagenberg
In het voorjaar van 2013 dienden leerlingen van basisschool De 
Elsenhof een petitie in bij de gemeente voor een skatevoorzie-
ning in Wagenberg. En op 19 oktober was het dan zover.  Wet-
houder Jan-Willem Stoop opende officieel de halfpipe aan de 
Kerkstraat in Wagenberg. Om dat te vieren nodigde buurtsport-
coach Benjamin van Wanrooij enthousiaste ervaren skaters uit. 
Zij gaven de hele ochtend een skateworkshop aan leerlingen van 
basisschool de Elsenhof.  Omroep Drimmelen was erbij!
Summersportsweek 2015
Het is al weer even geleden, want de Summersportsweek in 
Terheijden vond plaats van 24 tot en met 28 augustus. Een bij-
zonder geslaagd en druk bezocht evenement voor kinderen van 
groep 5 t/m 8 van de basisschool.  Veel sport, spel en dansen, 

De omgekeerde wereld.
Foto: Frans Rodenburg
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maar vooral ontzettend veel plezier. Nog even nagenieten? Kijk 
dan naar deze terugblik op de zomer.

EEN NIEUW CREATIEF ATELIER!

Aan de Hartelweg 1, net even buiten Terheijden, is een nieuw 
atelier af: Creatief atelier Luna. Er heeft een flinke verbouwing 
plaats gevonden en het is een fijne plek geworden met mooi 
licht en uitzicht over de weilanden. Een goede plek voor crea-
tieve inspiratie en creatieve activiteiten. Het wordt geleid door 
Marielle Hassing. Zij is docent en geeft al jaren creatieve cursus-
sen en creatieve coaching. 
Komende week starten hier de volgende cursussen:  
Cursus “Inspiratie uit de natuur”
Geniet jij ook zo van het buiten zijn? En vind je daar op allerlei 
manieren inspiratie in? Dan is dit iets voor jou!

In deze cursus laten we ons 
buiten in de natuur inspireren 
door de seizoenen en hun in-
vloed op ons. Zoals in de win-
tertijd de verstilling van de na-
tuur adembenemend kan zijn. 
Terwijl de kleurenexplosie van 
bloemen in de zomer juist het 
tegenovergestelde kan bren-

gen. En wat doet het prille nieuwe begin van de eerste blaadjes 
en bloemetjes in de lente met jou? En hoe ervaar jij de aarde 
tinten van de herfstbladeren met zijn thema loslaten? Data: 1x 
per maand op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur (start 
7-11-2015).
Cursus “Cultuurdromen”
In deze cursus bekijken we de schatten en droombeelden uit 
verschillende culturen. Ze liggen in overvloed op ons te wach-
ten. Zij zijn bescheiden en teer, krachtig en groots tegelijk!
Diverse cultuur- en kunststijlen passeren de revue. In een mix 
van hun stijl en jouw gedachtegoed ontstaat je kunstwerk. Zo 
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TERUGBLIK

Van plankenvrees was bij deze zingende zeebonken natuurlijk 
geen sprake, gewend als zij zijn aan woelige baren; geen zee gaat 
hen immers te hoog. Nou ja, het Land van Maas en Waal was 
duidelijk meer een lied voor landrotten.
Het optreden van deze zingende zeemannen viel erg in de smaak 
bij het publiek en samen met het jubilerende Traais Smartlap-
penkoor en het Variakoor uit Hoeven werd het een gebeuren 
waarop we zeer tevreden mogen terugzien en waarvan we mo-
gen zeggen dat het leven goed is in ons Brabantse land.
Op de allereerste plaats veel dank aan al de mannen uit  Ter-
heijden, Wagenberg en Breda die zich voor ons gelegenheids-
koor hebben aangemeld, want zonder hun inzet was het natuur-
lijk niet gelukt. Ook veel dank aan onze  kapitein Tonny van Geel 
en de begeleidende accordeonisten.

Dank ook aan Antoon Joosen, Sjaak Schets en Sjaak Geppaart 
voor het fabriceren van onze Traais Eikenhout standaard.  Vanaf 
deze plaats willen wij Johan Bax van Bax Hout bedanken voor 
het beschikbaar stellen van het materiaal hiervoor. Ook onze 
dank aan Jack Reimus van Reimus Makelaardij & Hypotheken 
en Frans Damen van FD Bouwkundig Adviesbureau, Joep van 
Bekhoven van de Harmonie, herenkoor St. Antonius Abt, het 
Traais Smartlappenkoor, Lijst Harrie Bakker en individuele zan-
gers voor hun financiële ondersteuning. Dank ook aan het en-
thousiaste publiek. Ja, of “Traais Eikenhout” nog eens ergens op 
het podium zal staan, is nog de vraag. Het schijnt dat Sjaan van 
den Boom, Tonny van Geel en Pierre Gruca hierover nog in con-
claaf gaan. Mocht het er nog eens van komen, dan hoort u dat 
ongetwijfeld. Mensen van Traaie, het was een bijzonder muzikaal 
gebeuren en dat was het, om vader Trom te citeren.
Pierre Gruca

EEN ERELIDMAATSCHAP + DRIE 
BRONZEN BEVERS 
voor IJsclub Terheijden

Café De Harmonie was op vrijdagavond 
25 september jl.  de locatie waar IJsclub 
Terheijden zijn jaarvergadering hield. De 
verrassing was groot toen burgemeester 
Gert de Kok aanschoof en een viertal be-
stuursleden verraste met zijn aanwezigheid en een Erelidmaat-
schap en drie Bronzen Bevers.                                                                     
Erelid  
Ziel en hart van IJsclub Terheijden, Jan Rasenberg, werd deze 
avond feestelijk in het zonnetje gezet. In 1960 trad hij als secre-
taris toe tot het dagelijks bestuur van de ijsclub. Een toentertijd 
arbeidsintensieve baan, want een brief moest nog getikt worden 
op een typemachine, kopiëren was stencilen en om iemand te 
bellen moest je in een koude gang de draaischijf trotseren. Jan 

werken we oa met grotschil-
deringen, de Keltische kunst en 
Dot-art-painting van de Abori-
ginals. 
We kiezen voor werkvormen 
met een grote zeggingskracht 
en veel persoonlijke symbo-
liek. Al tekenend, schilderend 
of boetserend kom je tot werk 
dat betekenisvol is voor jou! 
Ervaring is niet nodig, hooguit 
een beetje lef om jouw dromen 

vorm te geven.
Data: maandagavond om de week van 19.45 tot 22.00 uur (start 
9-11-2015).
Alle activiteiten worden gegeven in Creatief atelier Luna, Hartel-
weg 1, 4825 BZ te Breda. Meer info: www.creatiefbreda.nl

“DIT LUST IK AL!” BIJ DIO 

Waarschijnlijk heeft u het al gezien, het is deze week feest bij 
drogisterij Dio Relinde Fijnaut! De hele week kunt u er terecht 

voor leuke activiteiten en 
extra’s. Met haar voorlief-
de voor de gezondheid 
was Relinde dan ook met-
een heel enthousiast om 
het boek “Dit lust ik al!” 
te verkopen. Dit doeboek 
voor kinderen over eten, 
wordt alleen tijdens deze 
week voor een speciale ju-
bileumprijs verkocht. In dit 
boek leert Kabouter Bik 
kinderen alles over eten. 
Aan de hand van foto’s, 

vrolijke stickers en leuke opdrachtjes helpt hij ze om alles een 
keer te proeven. 
Een ideaal boek om cadeau te doen, omdat het een persoonlijk 
doeboek is. Het kind kan zijn eigen naam erin zetten en met de 
verschillende opdrachtjes en de kleurplaat, is het helemaal zijn 
of haar eigen boekje. En door de mogelijkheid van het plakken 
van de bijgeleverde vrolijke stickers, is het een feest voor ieder 
kind.  Alle kinderen tussen de 3 en 7 jaar zullen daarom veel 
plezier aan het boek beleven. 
Om de feestvreugde nog groter te maken geeft Relinde elk 25e 
exemplaar gratis weg. Kom langs bij Dio voor meer informatie 
of kijk op www.ditlustikal.nl. Contactgegevens:  Tessa van Ree-
ven, 06-42568694, Email: info@ditlustikal.nl, Facebook: www.fa-
cebook.com/ditlustikal.nl. ISBN: 9789082189605.

TRAAIS EIKENHOUT OP HET 
CONCERTPODIUM

Mannensmartlappenkoor “Traais Eikenhout” zorgde voor een 
goed gevuld podium.
Zondag 25 oktober, een dag met volop muziek in Terheijden, 
was ook de dag dat mannensmartlappenkoor “Traais Eikenhout” 
twee optredens verzorgde tijdens het Traais Tranentrekkersbal 
in Café de Harmonie.  Dit gelegenheidskoor, voor de gelegen-
heid in zeemanstenue, stond onder leiding van Tonny van Geel 
en bracht een keur aan smartlappen ten gehore.
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heeft de ontwikkeling van de ijs-
baan van dichtbij meegemaakt 
en daarbij een grote vinger in 
de pap gehad. Het oprichten 
van de eerste baanverlichting, 
toen op houten palen, het op-
zetten van de eerste (overdek-
te) omkleedaccommodatie, het 
oprichten van het allereerste 
clubgebouwtje tot en met het 

bouwen van het huidige stenen clubgebouw. En alhoewel hij in-
middels alweer een vijftal jaar in Dordrecht woont, is hij bij vol-
doende ijsdikte maar op één plek te vinden, namelijk de IJsbaan 
van Terheijden.  Alle reden om deze kei van een voorzitter en 
tevens oudste bestuurslid Jan Rasenberg te benoemen tot erelid 
van IJsclub Terheijden.
Drie Bronzen Bevers
Toin Lips, bestuurslid vanaf 1990, en de laatste tien jaar te-
vens penningmeester. Binnen zijn huidige functie als lid Dage-
lijks Bestuur houdt hij zich in de zomerperiode onder meer 
bezig met het onderhouden van contacten met leden, pacht-
verleners, voorbereiden van de jaarvergadering, begeleiding van 
de verkoop van de seizoenkaarten financiële afwikkeling en het 
voorbereiden van de jaarrekening. Tijdens de openstelling van 
de ijsbaan zorgt hij voor de bezetting van het verkooploket en 
incasso, van de entreegelden, voorziet de overige bestuursleden 
en alle vrijwilligers op de baan op tijd van koffie, thee en wor-
stenbrood en lost knelpunten op.                                                                                                
Ook Frank Hoogers is alweer 25 jaar verbonden aan IJsclub 
Terheijden. In 1990 trad hij als bestuurslid in de voetsporen van 
zijn vader. Binnen zijn functie als algemeen bestuurslid houdt 
hij zich in de zomerperiode bezig met het onderhoud van de 
omgeving van het clubgebouw, materiaal en materieel en als de 
baan open is met de kaartcontrole, EHBO,  baantoezicht en -on-
derhoud. Ook de organisatie van de clubkampioenschappen is 
bij hem in vertrouwde handen. Frank heeft vaak goede ideeën 
over hoe de ijsclub een eigentijdse vereniging kan blijven. Zo is 
hij o.a. verantwoordelijk voor de vormgeving van logo, de om-
kleedtribune en is het discoschaatsen een idee van hem.                                                            
Net als Frank trad ook Frans Damen in 1990 in de voetsporen 
van zijn vader als algemeen bestuurslid en tevens secretaris van 
de IJsclub Terheijden. Binnen het dagelijks bestuur neemt hij in 
de zomerperiode mede beslissingen over onderhoudsactivitei-
ten en periodiek onderhoud.  Tijdens de openstelling draagt hij 
zorg voor de indeling van de bestuurs- en vrijwilligersbezetting, 
het inhuren van machinerieën en ondernemingen, kascontrole, 
muziek en -installatie en reparatie van eventueel optredende 
storingen. Ook houdt hij zich bezig met de inkoop van de dage-
lijkse en de seizoen benodigdheden. Bang om een nat pak op te 
lopen, is hij niet.  Tot twee maal toe is hij al letterlijk met snow-
mobiel en al door het ijs gezakt toen hij ging checken of het ijs 
sterk genoeg was. 

Graag geziene gasten 
De drie heren zijn daarnaast, binnen het Terheijdense vereni-
gingsleven, unaniem graag geziene gasten vanwege hun gulheid 
als sponsor en immer blije aanwezigheid.  Proficiat heren!
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SPRANKELEND BEZOEK SCHRIJVERSDUO 
aan OBS De Windhoek

OBS De Windhoek stond de afgelopen 
weken in het teken van de Kinderboeken-
week. De school had ter afsluiting van alle 
activiteiten een verrassing voor de leerlin-
gen in petto. Illustrator Ruud van Corler 
en schrijfster Margot Ploumen, die deel 
uitmaken van de Sparkling Society Stories 

and Illustrations, brachten een bezoek aan De Windhoek. Het 
duo bracht een sprankelend 
programma rond hun boek 
‘Wie woont in de boom?’ Zo 
waren er twee voorleessessies 
en leerden de leerlingen hoe 
een boek wordt gemaakt.
Levendige verbeelding
De leerlingen van groep 1 tot 
en met 4 hadden de primeur. 
Margot las voor uit het boek 
‘Wie woont in de boom?’. Tij-
dens het voorlezen liet Ruud 
de mooie, kleurrijke en vrolijke 
beelden op het digibord zien. 
De kinderen waren super enthousiast en mede door de inter-
actieve vragen die gesteld werden, kregen de hoofdpersonen 
uit het boek een levendige verbeelding. De leerlingen vertelden 
zelfs tussen het voorlezen door over hun herinneringen, bij-
voorbeeld over het vossenspel dat zij onlangs tijdens de gymles 
hebben gespeeld. 
Interactief voorleesgesprek

Na een korte pauze werd het boek besproken in groep 5 tot en 
met 8. De vingers vlogen enthousiast in de lucht in, toen Ruud 
en Margot de leerlingen vroegen of een van hen het boek in de 
klas zelf wilde voorlezen. Uiteindelijk mocht Nienke uit groep 
8 het verhaal voorlezen. Dat deed ze vol passie. Margot stelde 
vervolgens open vragen over de afbeeldingen en daagde de leer-
lingen uit verder te kijken en na te denken. Daarna werden de 
beelden door Ruud getoond en volgde er nog meer verdieping 
van het verhaal en de afbeeldingen. 

“Mogen we jullie handtekening?” 
Na het voorlezen kreeg Ruud veel technische vragen over zijn 
tekeningen en hoe een boek tot stand komt. De meest onver-
wachte vraag kwam als laatste: “Mogen we jullie handtekening?” 
Een verzoek waaraan Ruud met een grote glimlach gehoor gaf. 
Het interactief voorleesgesprek vloog te snel voorbij. Maar niet 
getreurd, want het unieke boek ‘Wie woont in de boom?’ blijft 
op De Windhoek. Het door Margot en Ruud gesigneerde boek 

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

 

Heeft u al plannen voor kerst? Op eerste

en tweede kerstdag zijn wij geopend! Vanaf 

17:00 uur kunt u aanschuiven en genieten 

van ons uitgebreide kerstdiner!

4 gangen € 49,50 

5 gangen € 59,50

6 gangen € 69,50

Het uitgebreide kerstdiner is inclusief een glas cava 

als apperitief en koffie met friandises!

Uiteraard houden we rekening met uw (diëet)wensen. 

Deze vernemen we graag vooraf bij uw reservering.

Kerst bij
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heeft een mooie plek in de schoolbibliotheek gekregen. 
Sprankelende combinatie
Op OBS De Windhoek vormt het motto ‘Lezen is de basis van 
lezen’ de kern van het onderwijsprogramma. Sparkling Society, 
waar Ruud en Margot deel van uitmaken, staat voor ‘Samen wil-
len wij de wereld kleurrijker, vrolijker en blijer maken’. Duidelijk 
is dat deze combinatie op woensdag 15 oktober een groot suc-
ces was. Het was een ontspannen, sprankelende, inspirerende 
combinatie, waar alle aanwezigen -groot en klein- blij van wer-
den.  

Veel dank aan illustrator Ruud van Corner en schrijfster Margot 
Bloemen van Sparkling Society Stories and Illustrators: we heb-
ben genoten van jullie bezoek. Het voorleesboek ‘Wie woont 
in de boom?’ kunnen we iedereen aanraden: het is rijk geïllu-
streerd,  interactief en prikkelt de fantasie. Het nodigt uit om 
een eigen verhaal te maken en te vertellen. 

HET 24e SEIZOEN  VAN HET 
MARKPONTJE  IS  EEN  FEIT

Op 25 oktober 2015 is het vierentwintigste seizoen van het  
Terheijdense Markpontje afgesloten. Het pontje en de beman-
ning krijgen even rust.
Hoewel de balans voor dit seizoen nog niet is opgemaakt, be-
staat de indruk dat we iets minder passagiers dan in 2014 heb-
ben mogen overzetten. Het was een seizoen met wat wisselen-
de weersomstandigheden, maar toch hadden we niets te klagen. 
Ook het aantal vaste klanten, zo’n 20 scholieren en enkele klan-
ten woon-werkverkeer, mochten we dagelijks overzetten. Onze 
dank gaat naar hen uit, altijd vriendelijk en bereid tot een gezellig 
praatje.  We hopen jullie ook het volgend seizoen te mogen ver-
welkomen.
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Foto’s: Gerard van Vugt, Koen Witberg, Anica Embregts, Evelien de Vries, Frans Snoeren, Gerda Loonen, John van der Zanden, Tonny van Geel
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KERKEN

GEMEENTE

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Controle hondenbelasting 
In november starten we met de huis-aan-huis-controle op het 
bezit van honden.  Daarvoor gaan controleurs van het  Velpse 
bureau LEGITIEM BV bij inwoners langs om het hondenbezit te 
inventariseren.  Wanneer de controleur een hond aantreft die 
nog niet is aangemeld, dan vult hij samen met de eigenaar een 
aangifteformulier in.  Als er niemand thuis is en de controleur 
vermoedt dat er niet-aangemelde honden aanwezig zijn,  dan 
stopt hij een aangifteformulier in de bus.  Het is verplicht om dit 
formulier terug te sturen,  ook als u geen hond heeft  of de hond 
al is aangemeld.  Het aantal honden dat u bezit is bepalend voor 
de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief per hond 
per jaar bedraagt in 2015 € 34,20. Het kenneltarief is € 247,92. 
Mogelijk heeft u sinds kort een hond en nog geen gelegenheid 
gehad om aangifte te doen. Het is natuurlijk beter dat aan de 
wettelijke aangifteplicht is voldaan, voordat de controleur komt. 
Het aangifteformulier kunt u eenvoudig downloaden van onze 
website www.drimmelen.nl. U kunt ook bellen om een aangifte-
formulier toe te sturen via telefoonnummer 140162.  Voor meer 
informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de balie in het 
gemeentehuis.
BEKENDMAKINGEN
Verkeersbesluit parkeerplaats elektrisch voertuig Kerk-
straat Wagenberg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgen-
de verkeersbesluit hebben genomen:
1. een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren op 
een parkeervak op het parkeerterrein  bij de sporthal Driedorp 
aan de Kerkstraat in Wagenberg door het plaatsen van bord E4 
uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord 
met daarop de tekst “alleen voor opladen elektrische voertui-
gen”;
2. de verkeerstekens te plaatsen op de locatie zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende situatietekening.
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Norbartstraat 16 (4844 CS) (W-2015-0393): Het 
kappen van een dennenboom.
Terheijden,  Vlietstraat 8 (4844 VM) (W-2015-0396): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Hulsdonk 2 (4844 RT) (W-2015-0352): Het kappen 
van een wilg in de achtertuin.
Terheijden, Klaverbeemd 56 (4844 RK) (W-2015-0378): Het 
kappen van een boom (acacia) voor de woning.
Terheijden, Laakdijk 8 (4844 PG) (W-2015-0342): Het oprichten 
van een woning met bijgebouw.
Terheijden, Norbartstraat 16 (4844 CS) (W-2015-0393): Het 
kappen van een boom (ceder) in de achtertuin.
Wagenberg, Parallelweg 8 (4845 CR) (W-2015-0383): Het kap-
pen van een boom (populier) in de achtertuin.
DORPSGERICHT WERKEN
Dit betreft het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en socia-
le betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht 
werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en 
straathoekwerker.  Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op 
met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.

nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @
LilianDrimmelen.

Het Markpontje neemt nog steeds een belangrijke plaats in in 
het recreatieve verkeer.  Al bij al houdt dit in dat 10 vrijwilligers, 
8 mannen en 2 vrouwen, vele malen heen en weer hebben geva-
ren, volgens een vast rooster. Ook hier is zeker een grote dank 
op zijn plaats.
Tijdens de wintermaanden zullen enkele noodzakelijke repara-
ties en het onderhoud worden uitgevoerd en dan even rust. 
Kortom, we kijken terug op weer een geslaagd seizoen.
26 Maart 2016, wanneer de klok weer verzet gaat worden, gaat 
het Markpontje aan zijn 25ste vaarseizoen beginnen en is dan, 
op 16 augustus, 24 jaar in de vaart.  Wij zullen u tijdig berichten 
wanneer u weer van knooppunt 72 naar knooppunt 73 kunt 
oversteken.
Het bestuur van de stichting Heen en Weer en alle schippers 
danken de vele klanten. We zien u graag volgend jaar, m.i.v. 26 
maart, weer op ons pontje.  Tot het volgende seizoen.
Dick Recter, voorzitter.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 7 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering - Afscheid van 
pastoor Demmers.  Voorganger pastoor J. Demmers -  Anthony 
Singers - Kloveniersgilde Antonius Abt. Na de viering is er gele-
genheid om afscheid te nemen van pastoor J. Demmers.
Maandag 9 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 14 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
met extra Jongerencollecte. Voorganger Dhr. A. Braat - Dames- 
en Herenkoor.
Maandag 16 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in  
Verzorgingshuis  Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat  nr. 2  is alleen geopend  op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie.Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 8 november 2015. 10.00 uur:  ds. M. Wagenvoorde 
uit Breda. Diaconiecollecte: Focus on Education
Locatie: het  Witte Kerkje
Zondag 15 november 2015. 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd 
uit Geertruidenberg. Diaconiecollecte: KIA Binnenlands Dia-
conaat. Locatie: het  Witte Kerkje.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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OP DE  VALREEP....

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

gend jaar ook onder de deelnemers bevindt.

Op de foto de winnaars van vorig jaar.  
Van links naar rechts: Henk Hamers,  Ad Schuurbiers,
Kees Michielsen, Bas Vervuren en Jan van Helmond

DROOMCONTRACT  VOOR BREDASE 
DEBUTERENDE  SCHRIJVER

Het is de droom van iedere beginnende schrijver. Je stuurt het 
manuscript van je debuutroman naar een uitgever en je hoopt 
vurig op iets anders dan een standaard afwijzing. 
Bij Bas Kock uit Breda was het meteen raak. Deze week tekent 
de debuterende auteur een contract voor maar liefst drie boe-
ken bij Celtica Publishing.
Het is een uitzonderlijk verhaal in een tijd waarin het de boe-
kenbranche niet bepaald voor de wind gaat. Grote uitgeverijen 

FINALE “JAN KANTERS CUP” 2015 
in De Cour

Het jaarlijks door het Regionaal Overleg Seniorenbiljart (ROS) 
uit Oosterhout georganiseerde biljarttoernooi (naar de oprich-
ter vernoemd) voor senioren voor verenigingen uit Oosterhout 
en omliggende (kerk)dorpen, zit er bijna op.
De voorrondes zijn achter de rug en de finale zal plaats vinden 
op 13 november a.s. in Sociaal Cultureel Centrum De Cour, 
Markstraat 6 te  Terheijden. 
De organisatie is in handen van de  Terheijdense Seniorenvereni-
ging,  de winnaar van de cup in 2014.
De halve finales werden betwist door Terheijden 2 en De Leest 
1. In de andere poule moest Den Domp 2 het opnemen tegen 
Schervenheuvel 1. In poule 1 moest  Terheijden 2 zijn meerdere 
erkennen in de Leest 1. Door zowel de uit- als thuiswedstrijd te 
winnen, gaat De Leest 1 door naar de finale. 
Poule 2 kreeg een verrassende winnaar.  Nadat Den Domp 2 
in de thuiswedstrijd een voorsprong had opgebouwd van ruim 
acht punten (Belgische puntentelling) dacht men de buit binnen 
te hebben en werd de uitwedstrijd waarschijnlijk te licht opge-
pakt. Schervenheuvel 1 ging aan haal met de maximale 40 punten 
met een voorsprong van ruim 9 punten, m.a.w.: einde verhaal 
voor Den Domp 2 en Schervenheuvel 1 mag in Terheijden tegen 
De Leest 1 de finale spelen.
Alle deelnemende teams worden verwacht op de finale om de 
finalisten aan te moedigen.
Bent u geïnteresseerd in seniorenbiljart, kom dan gerust langs 
en wie weet,  misschien vindt u het wel zo leuk dat u zich vol-

Foto’s: Gerda Loonen, Jasper Witberg, José Rasenberg
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investeren het liefst in grote namen, voor debutanten wordt het 
steeds lastiger de weg naar de boekwinkel te vinden. 

Het manuscript van Bas Kock wist de jonge uitgeverij Celtica 
Publishing echter direct te overtuigen. De roman met de titel 
Nachtval is de eerste in een reeks van drie romans die vanaf vol-
gend jaar bij deze uitgeverij verschijnen. De dark fantasy trilogie 
speelt zich af in een instortende middeleeuwse samenleving. De 
hoofdrolspelers zijn verwikkeld in een strijd om te overleven. 
Het verhaal bevat kritische verwijzingen naar de maatschappe-
lijke actualiteit, zoals religieuze radicalisering en uitbuiting door 
een inhalige elite. Nachtval verschijnt in het voorjaar van 2016.
Om een deel van de aanloopkosten van de trilogie te financie-
ren hebben uitgever en auteur een online crowdfund campagne 
opgezet. Het publiek kan het project via www.baskock.nl steu-
nen. In ruil voor hun steun krijgen deelnemers allerlei extra’s, 
waaronder gesigneerde exemplaren van de boeken.
Bas Kock is van huis uit journalist. Hij was jarenlang verslaggever 
bij BN/DeStem.  In 2002 won hij de journalistiekprijs het Gouden 
Pennetje. Tegenwoordig runt hij een communicatiebureau op 
het nieuwe creatieve bedrijventerrein STEK in de Bredase 
wijk Belcrum. Hier schreef hij ook zijn debuutroman Nachtval. 

GRATIS OPENBARE DJEMBÉ LES 
en presentaties cursusgroepen Ponda O’Bryan

Op zondag 8 november 2015 organiseert Ponda O’Bryan 
van 13.00 – 13.45 uur een gratis openbare djembéles in de Ru-
dolf Steiner School, Minckelersstraat 27 te Breda. 
Na de openbare lessen vinden er van 14.00 tot 14.45 uur pre-
sentaties plaats door de cursusgroepen (kinderen, gevorderden 
en vergevorderden) van Ponda O’Bryan. Door deze bij te wo-
nen krijgt u een beeld van de verschillende vaardigheidsniveaus. 
We eindigen met een gezamenlijke jamsessie waaraan iedereen 
(ook zonder ervaring) kan meedoen op zijn/haar niveau. 
Als u er ooit aan heeft gedacht of djembé spelen iets voor u is, 
dan is er nu een kans om dat uit te proberen.  Voor diegenen, 
die al meer ervaring hebben en deze willen uitbreiden, is het een 
kans om zich op een vervolgstap te oriënteren.
De openbare les wordt gegeven door Ponda O’Bryan. Hij ver-
zorgt op maandagavonden in hetzelfde gebouw de djembécur-
sussen. U kunt zich hiervoor na afloop als belangstellende opge-
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ven. U wordt dan uitgenodigd voor een gratis proefles.  
We stellen het op prijs als u zich op voorhand zou willen aan-
melden door een mailtje te sturen naar saniro@kpnmail.nl of te 
bellen naar 076-5718968. Dan weten we bijvoorbeeld hoeveel 
djembés er nodig zijn. 
Ponda O’Bryan begon in 1980 met zijn djembéstudie bij djem-
bémeester Fode Youla uit Guinee. Hij heeft in Guinee en Mali bij 
verschillende djembégrootmeesters diverse stijlen bestudeerd: 
bij Famoudou Konaté (Hamana), bij Fadouba Oulare (Sankaran/
Kouranko) bij Sega Sidibe (Wassolon/Mali). Nog steeds gaat hij 
elk jaar weer terug om bij traditionele feesten en ceremonies 
te spelen. Vanaf 1985 ontwikkelde hij zijn eigen lesmethodiek. 
Hij heeft als geen ander het vermogen om de traditionele 
West-Afrikaanse muziek in een voor ons begrijpelijke methode 
om te zetten. Hij staat te boek als autoriteit op het gebied van 
de Malinkestijl en is een zeer goede en trendsettende docent 
met een schat aan informatie op het gebied van muziek en tra-
ditie.

KEN UT LEIEN 2.0? 

Het Steunfonds  Vrienden van de Grote Kerk is een nieuwe 
actie gestart om geld bijeen te brengen voor het onderhoud van 
de Grote Kerk: “Ken ut Leien 2.0” is de opvolger van een actie 
die enkele jaren geleden werd gehouden. Ook dit keer worden 
er leien gegraveerd en verkocht voor het nobele doel. Naast de 
leienactie is er de “Breda Bier”-actie, waarbij van elk verkocht 
blik er 10 cent naar de Grote Kerk gaat. Op 28 november tre-
den de Bredase Paoters weer op om de kerk te ondersteunen. 
“Op dit moment wordt er een dakrestauratie uitgevoerd aan 
de zuidzijde (Kerkplein) van de Grote Kerk.  De leien op de 
dakvlakken van de hoge kappen van het Zuidertransept wor-

den vervangen. Een kostbare klus. De Stichting Grote Kerk heeft 
een speciale subsidie van de provincie gekregen om dit werk 
naar voren te halen, noodzakelijk om lekkages te voorkomen. 
De Stichting moet voor de eigen bijdrage een deel van haar 
reserves aanspreken. Om deze weer wat aan te vullen worden 
de oude leien verkocht. Maar niet “zomaar” verkocht: de leien 
worden gegraveerd met het logo van de Grote Kerk, zodat ze 
herkenbaar zijn als een lei van de Grote Kerk. De leien met in-
scriptie kosten € 20, - per stuk en zijn verkrijgbaar bij de entree-
balie van de Grote Kerk.  Vrienden van het Steunfonds betalen € 
15.-. Dat betaalt ook iemand die nog dit jaar nieuw lid wordt: die 
persoon krijgt dan de  Vriendenpas, het  Vriendenspeldje, mag 
naar de  Vriendenmiddag komen en krijgt korting op diverse 
aankopen of gereduceerd toegang tot activiteiten in de Grote 
Kerk. En dus ook € 5,- korting op een lei. De opbrengst van de 
leien gaat naar het Steunfonds Vrienden van de Grote Kerk, die 
het bijeengebrachte bedrag in de restauratie- en onderhouds-
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reserve’s stort. De leien zijn te koop aan de balie van de Grote 
Kerk en bij de  VVV Breda.  

SPIRITUELE  AVOND 

In Hotel ’t Trefpunt (Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ) in Made wordt 
op woensdagavond 18 november 2015 van 20.00 uur tot 22.30 
uur een spirituele avond gehouden met Engels Mediumschap 
(Nederlands gesproken) door Martine Debaeke & Robert Cash.
Op deze avond geven Robert en Martine een demonstratie En-
gels Mediumschap.  Zij maken contact met dierbare overledenen 
en laten het volledig van de spirituele wereld afhangen met wie 
ze communiceren. Op deze manier bewijzen ze dat het leven 
na de dood inderdaad verder gaat en dat de informatie die ze 
verkrijgen niet uit jullie aura gelezen wordt maar daadwerkelijk 
van de andere kant komt. De spirituele wereld heeft ook steeds 
een boodschap, op deze avond is dit nooit te persoonlijk en te 
gevoelig. Ze beantwoorden ook graag jullie vragen over het le-
ven na de dood. U hoeft deze avond niets mee te nemen.
De zaal is geopend vanaf 19.30 u (pauze + 21.15 u). Entree: 
€ 7,50  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens 076-8871933, 06-53776005 of per 
e-mail info@anniefens.nl.  Zie ook:  www.anniefens.nl.
Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd 
voordoen!
(Het is niet gegarandeerd dat u op die avond een boodschap 
krijgt. Het zijn nl. openbare avonden, er kan slechts een bepaald 
aantal personen een boodschap krijgen. Het medium zal er na-
tuurlijk naar streven om zoveel mogelijk personen een bood-
schap vanuit “gene zijde” te geven. Mocht u die avond geen 
boodschap hebben gekregen dan zal veel van wat er op de 
avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn. Een bepaal-
de groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar, “toeval 
bestaat niet”. 
Er kunnen geen rechten aan uitspraken van mediums en parag-
nosten worden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoorde-
lijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld wordt door de 
mediums en paragnosten)

MUZIEKFESTIVAL VOOR 
OPLEIDINGSORKESTEN

Kinderen en volwassenen die een opleiding krijgen bij een har-
monie in de gemeente Breda laten op zondag 8 november ’s 
middags in de Nieuwe Veste horen hoe leuk samen muziek spe-
len is. Onder auspiciën van de Federatie Bredase Verenigingen 
voor Blaasmuziek treden zeven opleidingsorkesten op.
De deelnemers maken deel uit van de opleidingsorkesten van 
Euphonia Teteringen, Cecilia Princenhage, Nassau Breda, Con-
cordia Ginneken,  Amor Musae Prinsenbeek (foto, gemaakt door 
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Mooie luchten: Gerda Loonen, José Rasenberg, Anica Embregts
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Jan Verschuren), St. Caecilia Bavel en Constantia Ulvenhout. Elk 
orkest heeft zelf de muziek uitgezocht. Aan het eind van de mid-
dag spelen de zeven opleidingsorkesten samen een voor deze 
middag gekozen muziekwerk. 
De orkesten die aan dit FBVB-festival meedoen worden be-
oordeeld door Pieter Zwaans, teamleider klassieke muziek van 
Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten in Breda. Het eerste 
orkest begint om 14.00 uur en krijgt, net als de andere zes, een 
kwartier voor de uitvoering. De entree van de concertzaal in de 
Nieuwe Veste aan de Molenstraat is gratis.

 

TE KOOP 
Chevrolet Spark  

4 winterbanden met 
velgen voor  
€ 250,-. 

14 inch, 155 mm 
bandbreedte en 65 

bandhoogte. 
1x gebruikt. 

tel. 076 5933658 
 

 

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

Foto: Frans Snoeren



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

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

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

Gemeentehuis   Park 1 - Made T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  (076) 593 47 95
Openingstijden   Ma. - Vr.  13.00 - 16.00 uur
    Za.  10.00 - 15.00 uur
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
Ophalen afval Terheijden      Groen: 11-11-2015/Grijs: 18-11-2015
                     Wagenberg           Groen: 13-11-2015/Grijs: 20-11-2015
Ophalen oud papier  14-11-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 11-11-2015     
     Wagenberg: 13-11-2015

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

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/Rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 11-11-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 11-11-15 (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

 

 

 

Wild avond met een 6 gangen diner. 
14 november vanaf 18.00 uur. 

 
Gegrilde appel met wildzwijnham en vijgencompote 

* 
Carpaccio van dungesneden hertenvlees, rucola, grana padano, pijnboompitten en een truffelmayonaise 

* 
Wildbouillon met bospaddenstoelen 

* 
Gebakken eendenborst met hazenpeper, knolcrème, herfstgroenten en een rozemarijn-tijmjus 

* 
Warme huisgemaakte brownie, gekarameliseerde noten  

en yoghurtijs 
* 

Koffie of TwisTea met friandise 
 

Prijs per persoon voor bovenstaand menu € 32,50 
Menu is te combineren met passend wijn of bierarrangement. 

Het is deze avond ook mogelijk om a la carte te dineren. 
Reserveren kan online via www.cafeonsthuis.nl of via 076-5931600 

 
 
 

Reserveren kan online via www.cafeonsthuis.nl of via 076-5931600 
Het is die avond ook mogelijk om a la carte te dineren. 

 

 
 

 


