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NAMENS RONDOM DE TOREN

LEZERS IN DE PEN

UITGAAN

DONATEURSACTIE

Beste lezers, het is alweer decem-
ber en dus de hoogste tijd voor 
onze donateursactie.  Als het goed 
is, heeft u bij deze Rondom de  To-

ren de envelop aangetroffen met daarin het verzoek om ons te 
steunen middels een donatie. Wellicht is het u al bekend, maar 
toch leg ik het graag nog een keer uit: wij zijn een vrijwilligers-
organisatie. Met andere woorden: RdT, het 2-wekelijks informa-
tieblad met nieuws voor en door u dat u gratis ontvangt, maken 
wij als vrijwilliger. Daar kruipt veel tijd in en dat is niet erg, want 
we doen dat graag. Het brengt echter ook veel kosten met zich 
mee: computers, printers, grote schermen, programma’s om 
RdT in op te maken, de kennis om het blad te maken op peil 
houden en niet te vergeten het blad laten drukken. Gelukkig 
hebben we advertentie-inkomsten en sponsors die mogelijk ma-
ken dat ons blad elke 2 weken uit kan komen.  Voor de rest zijn 
we aangewezen op de inkomsten van u als donateur.  We hopen 
natuurlijk dat u, als u ons een warm hart toedraagt, ons middels 
een donatie wilt steunen.  We zijn echt overal blij mee. 
Waar we ook heel blij mee zijn is de hulp van MUC, waar we 
de brieven mochten kopiëren en van de medewerkers van het 
Dagactiviteitencentrum Ruitersvaart die voor ons de brieven 
hebben gevouwen en in de enveloppen gestopt. Allemaal har-
telijk bedankt!! 
Ook dit jaar hebben we voor de donateurs iets speciaals kun-
nen regelen: we verloten een drietal boodschappenpakketten. 
We hopen op een grote respons, dan kunnen we op een goede 
manier zorgen dat RdT het 38ste jaar ingaat!
Namens het team van Rondom de Toren hartelijk bedankt. 

PARIJS

Eerst een vloek, daarna verdriet. 
Als ik luister naar de boosheid wil ik terugslaan. Genadeloos. 
Een stem vanbinnen zegt: ‘NEE’.
Genadeloos terugslaan maakt mij geen cent beter dan de ander. 
Ik wil me niet verbinden met wat ik niet wil. Dood!
Geweld leidt tot meer geweld. 
Oorlog is niet het antwoord.

Eerst een vloek, daarna verdriet.
Als ik luister naar het verdriet wil ik liefde. Veiligheid, warmte. 
Zijn met de mensen waar ik van hou.
Een stem vanbinnen zegt: ‘JA’
Blijven leven vanuit liefde is hopelijk inspiratie voor de ander.
Ik wil me verbinden met wat ik wél wil. Leven!
Liefde leidt tot meer liefde.
Vrede is het antwoord.

Ik voel enorme kracht in de saamhorigheid die op dit moment 
in de wereld is.
Een oproep ons daar op te focussen en door te gaan met wat 
we wél willen.
LEVEN!
Edwin Vonk

‘BREDA’ KOMT NAAR SPRAAKVERMAAK

Tikje overdreven misschien, maar de aflevering van zondag 13 
december heeft wel een hoog Breda-gehal-
te. Burgemeester Paul Depla, sportjournalist 
Chris van Nijnatten, presentator Frans Jacobs 
en fotogast Gijs Geerards komen allemaal 
naar Spraakvermaak. In Angelina§chetsboek 
staat het Chassé Theater centraal. Spraakver-
maak zit bovendien dicht bij de Baroniestad, 
zodat alle Bredase gasten moeiteloos de weg naar Ons Thuis 
(Bredaseweg 20) kunnen vinden.
Burgemeester

Paul Depla (PvdA) werd op 16 maart dit 
jaar geïnstalleerd als nieuwe burgemees-
ter van Breda. Eerder was hij politiek 
adviseur van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, wethouder in Nijmegen en 
burgemeester van Heerlen. Bij zijn benoe-
ming beloofde Paul Depla al, net zoals zijn 
voorganger Peter van der Velden, een keer 
naar Spraakvermaak te komen. Als gebo-

ren en getogen Eindhovenaar is Depla PSV-supporter. Dat kan 
toch problemen opleveren in de stad van NAC Breda, zou je 
denken. Maar Depla is duidelijk: “In Breda telt maar één club: 
NAC en daar sta ik volledig achter”. 
Rasechte Bredanaar Chris van Nijnat-
ten heeft een lange carrière achter de 
rug als sportjournalist. Hij werkte o.a. 
bij AD Sportwereld, BN DeStem, Sport 
International en NOS Studio Sport. Be-
gin dit jaar stapte van Nijnatten over 
naar de KNVB. Hij werd de nieuwe 
coördinator van de persvoorlichting, anders gezegd ‘de nieuwe 
Kees Jansma’.
World Transplant Games

Bij fotogast Gijs Geerards uit Breda (ge-
boren en getogen in Terheijden) werd eind 
2005 een acute nierziekte geconstateerd 
met dialyse als gevolg. In februari 2007 
kreeg Gijs een nieuwe nier van zijn broer 
Stoffel en daardoor kan hij met minimale 
beperkingen een gewoon leven leiden. Eind 
augustus deed hij mee aan de World Trans-
plant Games in Mar del Plate, Argentinië, 
een mondiaal evenement waaraan sporters 
deelnemen, die een orgaantransplantatie 

hebben ondergaan. Gijs kwam met een zilveren medaille naar 
huis op het onderdeel tijdrit. Hij richt zich nu in sportief op-
zicht op 2017, dan zijn de spelen in Malaga (Spanje). Doel van 
de  World  Transplant Games is, naast de spelen zelf, ook zoveel 
mogelijk aandacht vragen voor orgaandonaties. 
Carnavalsviering
Duizendpoot Frans Jacobs is op 13 december de side-kick van 
Dik van Beest. Frans is medeoprichter en bestuurslid van de 
Bredase Singelloop, actief in diverse functies bij de Bredase Car-
navalsviering (o.a. 10 jaar Prins Carnaval), organisator van  Tra-
nen van Van Cooth en actief bij Atletiekvereniging Sprint.
Lyle Muns (niet uit Breda, wel uit Maastricht) werd vorige maand 
gekozen tot voorzitter van Dwars, de jongerenbeweging van 
GroenLinks. Tim en Arjen ontvangen de 21-jarige Muns in de 
rubriek ‘Talent &Co’. Muns deed politieke ervaring op in België, 



 3

waar hij in het bestuur zat van Jong Groen, de Vlaamse evenknie 
van Dwars. Daarnaast zet hij zich in voor de rechten van seks-
werkers.
Columnist  Alex van den Biggelaar uit Made werkt in Waalwijk 
in een jongerencentrum en doet daarnaast nog van alles: organi-
seert jaarlijks een dancefeest in de oude haven van Drimmelen, 
is hulpsinterklaas en hij runt nog het lasergame bedrijfje ‘Big Fun’.
Chassé Theater
Angelina Schets, Petra Kimmel en  Theo den Exter filmden 
voor Angelina§chetsboek in het Chassé Theater. Ze kozen als 
insteek: de achterkant van het Chassé. Nog een Bredaas tintje: 
PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken uit Breda schreef vorige 
keer in het gastenboek: ‘Hartelijk dank dat ik gast mocht zijn 
met toch een moeilijk, maar heel actueel onderwerp: vluchtelin-
gen.  Volle zaal, mijn complimenten.’
Zondag 13 december: Spraakvermaak aflevering 53, 
café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal open 
om 14.00 uur, ingang zoals 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. Zie ook www.spraakver-
maak.nl. 

MAYKE RADEMAKERS  ZET HAAR CELLO 
IN DE SCHIJNWERPERS 
in het Witte Kerkje

In de 40ste serie theeconcerten is het op 13 december Mayke 
Rademakers die met haar cello het publiek zal weten te verras-
sen en te boeien. Reserveren mogelijk!
Mayke Rademakers, een bijzondere celliste, die al op haar 
21e als uitvoerend musicus af-
studeerde en dan ook nog eens 
summa cum laude, komt naar 
Terheijden.
Voor haar afstuderen bezocht zij al 
jaarlijks de beroemde masterclass 
van André Navarra aan de Accade-
mia Chigiana in Siena (Italië), waar 
ze tevens een prijs won voor haar 
veelbelovende spel. Navarra was 
onder de indruk en nodigde haar 
uit om bij hem te komen studeren 
in Detmold en aansluitend twee jaar in Wenen. Ook in Londen 
studeerde zij nog en met een Fulbright beurs bij Janos Starker 
in de V.S.
Mayke gaf vele recitals, kamermuziekconcerten, radio-uitzen-
dingen, soloconcerten in Nederland, Oostenrijk (Wiener Mu-
sikverein), Italië, Duitsland, Noorwegen, Engeland (Londen) en 
gedurende het festival van Aspen (V.S.) In dit indrukwekkende 
rijtje misstaat het Witte Kerkje van  Terheijden niet.
In oktober is haar nieuwe 3 CD-box uitgebracht en de recen-
senten prezen haar sensitieve en muzikale spel. 
Met haar vaste pianist Matthijs Verschoor heeft Mayke een 
onderscheiding gekregen van de Franse Academie voor Kunst 
en Wetenschap voor hun inzet voor de Franse muziek. De zil-
veren medaille is hun op 14 juni jl. feestelijk uitgereikt in Parijs. 
In de nabije toekomst staan concerten gepland in Duitsland, 
Zwitserland, Italië,  Australië en Japan.
De dirigent Kenneth Montgomery,  met wie zij het fameuze cel-
loconcert van Edward Elgar speelde, zei over haar: “De concer-
ten die wij samen gaven waren van de hoogste kwaliteit. Haar 
meesterschap, haar fantastische muzikaliteit en beheersing van 
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STRAATNAMEN

het instrument zijn zeer indrukwekkend… “
Op dit moment is het programma voor ons nog niet hele-
maal duidelijk. We verwachten dat Mayke een of meerdere 
suites van Bach zal spelen, verbonden aan hedendaags reper-
toire en improvisaties (deze wellicht op elektrische cel-
lo). Ze zegt zelf over dat improviseren: “Ik speel met vreug-
de en voldoening noten die niet op papier staan. Ik heb 
voor improviseren op een elektrische cello gekozen, van-
wege de verbluffende mogelijkheden in het klankspectrum, 
maar ook om als solist meerstemmig te kunnen spelen.”  
Eén ding weten wij als organisatie wel zeker: HET WORDT 
GOED!!!!
Een voorproefje? Op  YouTube zijn diverse filmpjes te vinden of 
kijk op www.maykerademakers.com.
Datum: zondag 13 december. Aanvang: 15:30 uur. Locatie: 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: € 6,-; kinde-
ren t/m 12 jaar gratis. Reserveren en informatie bij de Stg. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden E-mail: theeconcer-
ten.wittekerkje@ziggo.nl Telefoon: Jaap/Agaath Kaasschieter 
076-593 1177. 

KERSTSHOW  “WHITE CHRISTMAS” 
in De Cour

Het Sixtiestheater en popkoor Switch brengen samen een GE-
WELDIGE kerstshow op zondagmiddag 20 december in 
De Cour. Prachtige kerstliedjes uit de jaren 60 van Elvis, Dean 
Martin, Bing Crosby, Brenda Lee enz. door het Sixtiestheater 

worden afgewis-
seld door de meer 
moderne songs 
uit de jaren 2000 
door popkoor 
Switch. Het is een 
show waarbij het 
kerstgevoel weer 
helemaal tot leven 

komt en waar de bezoeker zich het ene moment in een winter-
landschap waant uit lang vervlogen tijden om daarna weer terug 
te keren in de tijd van nu. Deze unieke combinatie van pop en 
kerst in een sfeervol theater De Cour zal bij menigeen een fijn 
gevoel oproepen en de kerstsfeer mee naar huis nemen om 
die vervolgens dagen vast te houden. Deze 
show, voor het eerst in Terheijden, hebben 
wij bewust betaalbaar gehouden omdat het 
toch al dure tijden zijn en ook omdat we 
er graag met velen een prachtige kerst-
show van willen maken. We laten de mooi-
ste kerstsongs allertijden horen zoals o.a.  
White Christmas, Blue Christmas en Silent 
Night (door de geweldige zangeres van het 
Sixties Theater: Fieke van Ginneken). Zon-
dagmiddag 20 december “kerstshow White 
Christmas” door Sixtiestheater en popkoor Switch. Aanvang 
14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Kaarten à € 6,50 in de 
voorverkoop bij De Cour en Tinckerbell in Terheijden. 

SAUWELEN IN ERPELROOIERSLAND

Op 8, 9 en 10 januari 2016 is het weer zover. Dan 
wordt Dorpshuis Plexat omgetoverd in een “lach 
met een traan”-paleis. De voorverkoop is al ge-
weest, maar niet getreurd. Er zijn voor alle dagen 
nog kaarten te koop, kosten € 7,50 per kaart. Om 

er zeker van te zijn dat je op jouw favoriete avond/middag dit 
spektakel kunt aanschouwen, kun je terecht bij Dorpshuis 
Plexat, Kerkstraat 22 en Bakkerij v Dongen, Wagenstraat 3. 

3e HONDE(RD)ROEDEWEG

In Rondom De Toren 932 schreef  Walter van Alphen dat hij 
tijdens een fietstocht in de polder een vreemd straatnaambord 
had ontdekt. Hij vroeg zich af wat de betekenis hiervan is. Mij 
was het niet opgevallen, wel gezien maar ik was nog niet eerder 
afgestapt. 
Dit straatnaambord staat in het verlengde van de Hoevenseweg 
tegenover de Derde Weg,  die naar Zevenbergschen Hoek gaat.
Allereerst is de naam onjuist weergegeven, want het moet zijn: 
3e Honderdroedeweg, zoals op de plattegrond / landkaart 
van de gemeente Drimmelen staat. Met een zogenaamde “hon-
deroede” wordt iets anders bedoeld, namelijk het geslachtsdeel 
van een hond. Dit straatnaambord kan er al staan van voor de 
gemeentelijke herindeling in 1996, toen was het daar nog ge-
meente Zevenbergen. Walter heeft de gemeente Drimmelen 
inmiddels gewezen op deze onjuistheid.
Deze straatnaam is afgeleid van een eeuwenoude benaming voor 
deze polderweg. In het verlengde van de Hoevenseweg en tus-
sen de Eerste Weg en de Tweede Weg lagen vroeger De Eerste 
Honderd Roeden. Tussen de Tweede Weg en de Derde weg 
lagen De Tweede Honderd Roeden. En waar de spoorlijn 
loopt, lagen de Derde Honderd Roeden tot aan de  Vierde 
Weg. Dit zijn ongetwijfeld allemaal verwijzingen naar de verka-
velingen die daar ruim 5 eeuwen geleden werden uitgevoerd. 
Voor het ontstaan van deze benamingen moeten we terug naar 
de tweede helft van de 15e eeuw. Na ongeveer een halve eeuw 
overstroomd te zijn geweest met zeewater was het noord-
westen van onze provincie opnieuw ingepolderd en bedijkt en 
werden de met zeeklei bedekte gebieden opnieuw verkaveld. 
De Eerste Weg staat al op een getekende landkaart uit 1474. 
Daar in de Grote Zonzeelse Polder zal men zijn begonnen aan 
de oostkant, dus aan het einde van de Hoevenseweg langs die 
Eerste Weg. En 100 roeden (bijna 300 meter) verder kwam de 
Tweede Weg. De roede was toen zowel een lengtemaat als een 
oppervlaktemaat. Dit eerste verkavelde blok werd in de admi-
nistratie “De Eerste Honderd Roeden” genoemd en deze naam 
is ook weergegeven op de kadasterkaart van ongeveer 200 jaar 
geleden. 
In die “eerste honderd roeien” gingen wij in onze jeugdjaren in 
het voorjaar op woensdag- en zaterdagmiddag “peeën dunnen”. 
Dat was tot circa 1960. Met een groep jongens kropen we naast 
elkaar langs rijen nog heel kleine suikerbietplantjes en moesten 
de overtollige uit de grond trekken. Eén plantje moest telkens 
blijven staan. Daarmee konden we dan een paar kwartjes extra 
zakgeld verdienen.  Van die harde kleigrond kregen we wel zere 
knieën en handen, zoals we pas nog in ‘t Carillon hebben kunnen 
lezen in een goed verteld verhaal van Jos Kooiman.
Johan van der Made
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SPORT

HET 26e BILJART - TRIATLONTOERNOOI
georganiseerd door De Vriendschap 

Binnenkort is het weer zover: op 17, 18, 21, 23 en 27 december 
wordt in café-restaurant De Ruif  in Wagenberg voor de 26e 
keer het biljart-triatlontoernooi gespeeld, dit alles in de spel-
soorten driebanden, bandstoten en libre.
Op dit moment treffen de leden van het organisatieteam de 
laatste voorbereidingen voor dit evenement waar vele biljart-
liefhebbers alweer enkele maanden naar uitzien.
Café de Ruif, het clublokaal van biljartvereniging De Vriendschap 
is rond de kerstdagen weer helemaal in de ban van dit jaarlijks 
terugkerend evenement. Op 2 wedstrijdtafels worden wedstrij-
den gespeeld door 12 teams van regionaal niveau. Het is zeker 
de moeite waard om de sfeer van de biljartsport van dichtbij 
mee te maken. Evenals vorig jaar belooft het ook dit jaar weer 
ongekend spannend te worden. De  Vriendschap is natuurlijk blij 
dat de titelhouder van vorig jaar, PWA  uit Fijnaart, aanwezig is 
om de titel te verdedigen wat uiteraard niet wil zeggen dat het 
een makkie voor ze wordt, want de andere teams zijn er even-
eens op gebrand om het toernooi winnend af te sluiten. 

De opzet van het toernooi is als volgt: er worden door 8 teams 
voorrondes gespeeld, hiervan gaan de 4 winnaars over naar de 
kwartfinale aangevuld met de 4 sterkste teams van afgelopen 
jaar.  Via een knock-out systeem worden de wedstrijden afge-
werkt tot er een winnaar is. Ook dit jaar zijn er weer mooie 
prijzen te verdienen voor diegene die een partij in de eerste 
beurt uitspeelt en zijn er leuke attenties voor degenen die de 
kortste partij spelen in elke spelsoort. 

GEWELDIG SPRINGTOERNOOI  VOOR 
GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN

7 November heeft onze Gymnastiekvereniging 
i.s.m. de KNGU een D.E. springtoernooi geor-
ganiseerd in het Sportcentrum Breda. Er deden 
13 verenigingen mee uit de regio ZW-Neder-
land met een totaal van 260 deelnemers.
In de ochtend waren de jongste deelnemers aan 
de beurt. Onze 6-8 jarigen deden met 2 toestel-

len mee en wel met de lange mat en de minitramp. Met allebei 
de toestellen zijn ze heel knap 1e geworden.
De 9-12 jarigen deden met 3 toestellen mee, n.l. met kast-mi-
nitramp, lange mat en minitramp en werden op alle drie de 
toestellen 1e. Tevens zijn ze met de minitramp en de lange mat 
gepromoveerd naar een hoger niveau. Er was nog een verrassing 
voor ze aan het eind van de dag, toen ze te horen kregen dat ze 
de Wisseltrofee hadden gewonnen voor de hoogste score van 
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de dag. Deze was behaald op de lange mat. 
Dit was niet alleen geweldig voor de turnsters maar ook voor 
GV Samen voor Terheijden omdat het precies tijdens een door 
hun zelf georganiseerde wedstrijd gebeurde. 

Vanaf deze plek wil ik ons nieuwe bestuur, de technische leiding 
en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor, tijdens en na 
de wedstrijd. 
Joulette 

TURNSTERS  WINNEN DE WISSELTROFEE
GV Samen voor  Terheijden

Zaterdag 21 november 
2015 was er in de prachtige 
Sporthal de Rietgors in Lage 
Zwaluwe het ABC Spring-
toernooi. Dit toernooi werd 
georganiseerd door de ver-
eniging HIRUNDO i.s.m. de 
KNGU.
Het was een fijne en gezelli-
ge wedstrijd waaraan vereni-
gingen deelnamen uit Zuid/
West Nederland.
Onze turnsters in de leeftijd 

9-12 jaar deden mee met 2 toestellen in het C niveau.
Ze hebben supergoed gesprongen en zijn met de Pegases en de 
Minitramp EERSTE geworden. Tevens  hebben zij met de PEGA-
SES de hoogste score van de dag behaald, en daarmee ook de 
Wisseltrofee gewonnen: Proficiat.

HEREN 1 MIXED-UP 2000 NA  10  JAAR  
EEN NIEUW TENUE

Vanaf 14 november mag het Heren-
team 1 van handbalvereniging Mixed-
up 2000 zich verblijden in een nieuw 
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tenue. Dankzij een drietal sponsoren, die intensief betrokken 
zijn bij de handbalvereniging, is het mogelijk gemaakt dat de 
mannen van Heren 1 er voortaan weer goed bijlopen.  Wij als 
team willen graag onze sponsoren bedanken en u als inwoner 
graag uitnodigen om een keer te komen kijken naar ons spel 
in de sporthal Driedorp te  Wagenberg. Voor meer informatie 
over onze wedstrijden willen wij u graag verwijzen naar onze 
website www.mixed-up2000.nl.
Met dank aan de volgende drie sponsoren:  Mureau auto’s (www.
mureauautos.nl/), Pensionstal Zeggezicht Puur Paardenplezier 
(www.zeggezicht.nl), Petrie van Beek: voor uw werkzaamheden 
omtrent Agro, Onderhoud,  Techniek en Metaalbewerking. 

SCHERVENHEUVEL  WINNAAR  JAN 
KANTERS CUP 2015

De finale van de Jan Kanters Cup 2015 tussen De Leest en 
Schervenheuvel in De Cour in Terheijden is geëindigd in een 
overwinning voor Schervenheuvel uit Oosterhout. De uitslag 
werd 32.40 – 28.99 (Belgische puntentelling).
De toss, om uit te maken welke vereniging in elke wedstrijd als 
eerste van acquit gaat, werd gewonnen door De Leest, die de 
eer aan Schervenheuvel liet. 
De 1e wedstrijd tussen Frits Mathon en Dré de Boer leek qua 
score (beiden 21) een gelijkwaardige wedstrijd,  maar de praktijk 
bleek anders. Frits nam met een regelmatige score in de eerste 
10 beurten een ruime voorsprong, waarna Dré in de 11e beurt 
met 5 caramboles de stand weer wat in evenwicht bracht. Het 
was echter zijn enige wapenfeit. Met 12 poedels in de laatste 14 
beurten eindigde hij op 12 caramboles. Een mooi begin dus voor 
het team van Schervenheuvel. Uitslag 10 - 5.7.
In de volgende wedstrijd tussen Ad v.d. Ende (24) en Cees de 
Waard (35) zagen we eenzelfde wedstrijdverloop. Na 7 beurten 
had Ad al een gat geslagen van 8 caramboles, waarna hij het in 
de 13e beurt uitmaakte. Nadat Cees in de laatste 6 beurten nog 
wat goed wist te maken, kwam hij in 13 beurten niet verder dan 
16 caramboles. Uitslag 10.00 - 4.57. 
Wedstrijd 3 tussen Cees Fijneman (25) en Jack Klijn (42) werd 
een zegetocht voor Jack. Cees, die totaal niet in zijn spel kon 
komen, strandde na 16 beurten op slechts 6 caramboles. Jack 
begon matig, maar daarna nam hij het heft in handen en met 
series van 13,9 en 7 in de laatste 3 beurten konden bij De Leest 
10.00 punten worden bijgeschreven. Uitslag 2,4 -10.
Hierdoor was het puntenverschil teruggelopen tot 2.9 punten 
en moest in de laatste wedstrijd tussen Jack van Tilburg (46) en 
Werner Raaijmakers (70) de beslissing vallen. In een regelmatig 
begin, waarin beide spelers de nodige caramboles maakten, viel 
in de 12e beurt, naar later bleek, de beslissing. Met een serie 
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van 15, de hoogste in de finale, kwam Jack nagenoeg op gelijke 
hoogte met Werner (34 - 38). In het verdere verloop van de 
wedstrijd scoorden beiden regelmatig, maar het gat bleek niet 
meer te dichten. Na 23 beurten kon Werner met 61 caramboles 
zijn keu uit elkaar schroeven. Uitslag 10 - 8,71. 
Eindscore 32,4 – 28,99 in het voordeel van Schervenheuvel. De 

prijsuitreiking werd traditie-
getrouw verzorgd door Mevr. 
Kanters, inmiddels al voor de 
13e keer. 
We zien terug op een spor-
tieve finale, waarvan ook de 
toeschouwers, gezien het 
spontane applaus, hebben ge-
noten. 
De Leest gaf aan de volgende 
finale graag te willen organi-
seren i.v.m. hun 30 jarige be-
staan. 

Op de foto het winnende team 
Schervenheuvel met mevr. Kanters.

JOS DIEPSTRATEN EN BERT SEGEREN 
WINNAARS KOPPELTOERNOOI

Jos Diepstraten en Bert Segeren, beiden lid van biljartvereniging 
BV Maandag uit Terheijden, zijn in café De Ruif in Wagenberg 
winnaar geworden van het koppeltoernooi libre van de OWBC 
2015. Er werden door 12 koppels voorwedstrijden gespeeld. In 
de finale werden de koppels Louis van Tetering/Cees van Hel-
teren, Ad van Es/Nico Broeders en Adri Fens/Henk van Meer 
verslagen. De hoogste serie van het toernooi werd met 21 ca-
ramboles behaald door Henk van Meer van De  Vriendschap.

Bloemen en de 1e prijs voor het winnende koppel Jos Diepstaten en Bert Segeren.
Foto gemaakt door Erica Prins. 

 
Eindstand                               pnt   car brt     moy    serie   club    
1   Jos Diepstraten/Bert Segeren    73,04   150 154     0,97      8        BV Maandag 
2   Henk van Meer/Adri Fens    69,81   288 121     2,38     21        De Vriendschap 
3   Louis v Tetering/Cees v Helteren 73,32   224 122     1,83       9        De Vriendschap 
4   Ad van Es/Nico Broeders    72,30   204 133     1,53     13       De Vriendschap 
5   Roel Voogt-Jan Dijkers    45,14   158 123     1,28       7        De Vriendschap 
6   Ger van Turnhout/Arno Prinsen  42,27   144 100     1,44     10       Nicortiny 
7   Jan Franken-Jan Teunissen    44,22   199 132     1,51     13       BV Maandag 
8   Rinus Ackerman/Tom van Gils    39,20     98 102     0,96       6        ESDO 
9   Johan de Ridder-Christ Joosen    16,25     52   38     1,37       6       Keus Genoeg 
10 Ad den Hollander-Jan de Craen    16,20     94   40     2,25     14        Keus Genoeg 
11 Cees Daamen-Toon Wouters    15,23   120   36     3,33     17       ESDO 
12 Bert van Bilsen-Pieter Lodder    12,00     60   44     1,36       8       De Vriendschap 

 

HEEFT U AL MEEGEDAAN AAN ONS 
LEZERSONDERZOEK?

KIJK OP  WWW.RONDOMDETOREN.NL
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OPROEP

AMNESTY  SCHRIJFMARATHON 2015, 
DOE MEE!

Op de dag van de men-
senrechten, donderdag 
10 december, doen wij 
een oproep om naar het 
Witte Kerkje te komen 
en daar een brief of een 
solidariteitskaart te schrij-
ven, eventueel kunt u ook 
volstaan een voorgedruk-
te brief te ondertekenen. 

Schrijfmateriaal is aanwezig.
De deur is op 10 dec. open van 10.00- tot 17.00 uur, vrije 
inloop.  Blijf rustig nog wat langer om een gezellig praatje te 
maken met elkaar. Als tegemoetkoming in de kosten van de 
schrijfactie is er een mandje bij de uitgang.
Brieven schrijven werkt
Brieven of een solidariteitskaart schrijven voor mensen die groot 
onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizenden wereldwijd 
op de Dag van de Mensenrechten. Amnesty heeft ervaren dat 
een brief die met aandacht is geschreven, waarin een persoon-
lijke boodschap wordt overgebracht, een ijzersterk actiemiddel 
is.  Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen 
gericht zijn, zullen zij schendingen van mensenrechten eerder 
bestrijden. Gevangenen kunnen zo vrij komen, mensen voelen 
zich gesteund.
De “schrijf-inloop” wordt georganiseerd door de Werkgroep 
Amnesty-International  Terheijden (525). 
Herman Nierse en Inge Berendsen.

INSCHRIJVING  TRACTORS BY NIGHT 
VAN START GEGAAN!

Op zaterdag 2 januari 2016 orga-
niseert  Agro-toeristische vereniging  
D’n Amerkant voor de 10de maal i.s.m. 
EGLO verlichting Tractors by Night. 
Dit is een stoet van verlichte tractoren 
of landbouwvoertuigen al dan niet met 
landbouwwerktuig erachter.  

Heb je zin om mee te doen aan deze tocht,  meld je dan aan!  
Dit kan via denamerkant@gmail.com  of kom langs in de win-
kel bij Recreatieboerderij  Johan en Caroline, Wagenstraat 74 
te Wagenberg. Heb je nog vrienden, familie, collega´s of klasge-
noten die ook mee willen rijden in deze verlichte stoet? Breng 

ze met mij in contact. Inschrijving kost € 10,- maar daar krijg je 
een geheel verzorgde avond voor terug op zaterdag 2 januari 
2016! Info:  06-28709242.  Hou voor de route onze site www.
den-amerkant.nl in de gaten en like onze facebookpagina  Vrien-
den van d´n Amerkant.  

Omdat het de 10de editie is  zijn wij op zoek naar fotomateriaal 
van de afgelopen 10 jaar.  Heeft u foto´s en zou u deze met ons 
willen delen, mail deze dan naar denamerkant@gmail.com.
Namens agro-toeristische vereniging  D’n Amerkant, 
Caroline Halters - van Ham

VIP HELPT!

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

ministratie  tot zorg. Op de digitale vacaturebank www.swod-
rimmelen.nl/vip vind je een volledig overzicht. Heeft u interesse 
in één van deze vacatures, bel dan met 0162-451894 of mail naar 
VIP@swodrimmelen.nl.
Hulp Fiets Veilig,  Veilig Honk 374
De donkere dagen komen er weer aan. Dat betekent regen, 
slecht weer, lekke banden en valpartijen. De scholieren van het 
voortgezet onderwijs fietsen van en naar school en soms heb-
ben zij hulp nodig, een veilig honk! Woon je aan één van de 
meest gebruikelijke wegen of fietsroutes van het voortgezet on-
derwijs? Ben je een persoon waar de studenten een fietspomp 
kunnen lenen, waar ze kunnen schuilen voor slecht weer en 
eventueel een pleister kunnen krijgen op een zere wond? Meld 
je dan nu aan! 
Chauffeur met een groot hart 3102
Vind je het leuk om in een busje te rijden en mensen te vervoe-
ren naar hun dagbesteding? Dan is Antoniusabt op zoek naar 
jou! Zij zijn op zoek naar een chauffeur om mensen te vervoe-
ren naar hun dagverzorging op zorgboerderij Poolse Dreef of 
Antoniusabt.  Vind je het wat om hen weg te brengen en op te 
halen? Neem dan snel contact met ons op!
Begeleider werkgroep 1e Heilige Communie 3451
In januari beginnen de voorbereidingen voor de 1e heilige com-
munie.  Daarom is de  Vijf Heiligenparochie op zoek naar mensen 
die mee willen helpen zodat de voorbereidingen en de vieringen 
voor de communicanten goed verlopen.  De werkzaamheden 
die daar bij komen kijken zijn onder andere het deelnemen aan 
de bijeenkomsten van de werkgroep en het begeleiden van de 
4 kinder/ouderbijeenkomsten. Neem contact op voor meer in-
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MAANDBIEDINGEN
1 MAAND, 20 AANBIEDINGENBIEDINGEN
1 MAAND, 20 AANBIEDINGEN

Rennen voor aanbiedingen? Da’s helemaal niet nodig. Want bij Jumbo  

hebben we bovenop de laagsteprijsgarantie ook nog eens Maandbiedingen. 

Dat zijn 20 scherpe aanbiedingen die een maand lang gelden!

Kijk, dat is rustig boodschappen doen.

Pick en mix:
Gehaktschnitzels, gyrosvlees, hamburgers, 
mager rundergehakt, saucijzen,  
slavinken of varkensvleesblokjes
3 bakjes à 350-440 gram of bakjes à 4 stuks
6,27 - 9,87

Douwe Egberts snelfiltermaling,  
grove maling of Décafé
Alle soorten
2 pakken à 500 gram
Uitgezonderd bonen en dubbelpakken
10,06 - 11,38

Unox rookworst
2 verpakkingen à 275-285 gram
Nu 3,41 - 3,98

Coca-Cola of Fanta
Alle soorten
3 flessen à 1 liter
4,38 

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 november t/m 8 december 2015.  
Kijk voor de spelregels en het volledige aanbod op Jumbo.com
* 2e HALVE PRIJS: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  

2 VOOR

 799

3 VOOR

 600 3 VOOR

 250

2e

 HALVE PRIJS*

 Jumbo van Meerendonk, Terheijden, Hoofdstraat 61 
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formatie!
Begeleider werkgroep gezinsvieringen / kinderkerk 
3452
De Vijf Heiligenparochie is op zoek naar vrijwilligers die mee 
willen werken aan de gezinsvieringen die 6 tot 8 keer in het jaar 
worden georganiseerd. Er is een werkgroep die deze vieringen 
organiseert en begeleidt en zij kunnen wel wat hulp gebruiken. 
De werkgroep bereidt de kinderkerkvieringen en de gezinsvie-
ringen voor en richt de vieringen in. Is deze vacature iets voor 
jou? 
Taalartiest met feeling voor muziek 3152
Ben jij muzikaal, creatief en houd je van schrijven (Nederlands 
en Engels)? Dan is stichting Rhythm & Blues op zoek naar jou! 
Voor hun magazine ‘Track’ zijn zij op zoek naar schrijvers van 
muziekartikelen, recensies, interviews en specials.  Verder doe je 
ook research-werk voor het blad en dat levert mooie voordelen 
op. Ben jij het nieuwe schrijverstalent en vergaar jij internationa-
le roem (de website wordt ook in het buitenland gelezen)? Dan 
is dit jouw vacature! 

EEN OPROEPJE  AAN  ALLE 
DIERENLIEFHEBBERS 

Al eerder heeft in Rondom de Toren een artikel gestaan van 
Nancy van Oosterhout over het asiel in Zuid-Spanje waar men 
vaak zo wreed met dieren omgaat en waar de Nederlander 
Peter Koekebakker al tien jaar met zoveel inzet en liefde een 
Nederlands asiel beheert met zo’n 500 à 600 honden; afgedankt, 
letterlijk weggegooid, zwervend, mishandeld, ongewenst, (vaak 
opzettelijk) verongelukt, overbodig en wat al niet meer.
Die geeft hij een tweede kans door 
hen, nadat ze er klaar voor zijn, te 
laten adopteren. Daarvoor heeft het 
asiel steunpunten, maar ook gastge-
zinnen als tussenstap in Nederland, 
Duitsland en Denemarken.
Ook andere dieren in nood pikt hij 
op,  maakt niet uit welk soort. Ge-
heel en al is het asiel afhankelijk van 
donateurs en sponsors. 
Terheijdense Nancy is bestuurslid en 
spant zich op veel fronten in voor 
het asiel evenals diverse andere (ook 
heel bekende) Nederlanders. Zij 
heeft een mooi en bijzonder boek geschreven over het wel en 
wee van het asiel:  ‘Van Straathond naar Huishond’ en de gehele 
opbrengst gaat naar dit asiel ‘Animal in Need’.
Tijdens  het schrijven  van  het  boek  heeft  zij het bijzondere 
voorrecht gehad om Dog  Whisperer Cesar Millan te intervie-
wen en  het resultaat is ook in het boek te lezen.  Tijdens het 
interview beloofde Cesar dat hij contact zou blijven houden en 
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zou proberen om het asiel te helpen.  Hij hield woord en daarom 
is er op 21 december een exclusief event in Madrid georgani-
seerd door Cesar zijn goede vriend Pomi en Nancy.  Mensen die 
willen, kunnen dit event bijwonen en de opbrengst gaat direct 
door naar het asiel. Nancy coördineert het vanuit Nederland. 
Het boek is eventueel bij Nancy thuis af te halen (e-mail adres 
onderaan dit artikel).
In december wordt er ook weer wat georganiseerd ten bate 
van het asiel dat, zoals begrijpelijk financieel maar ook materieel, 
zoveel nodig heeft: op 13 december in Hoenderloo een gezel-
lig  ‘Winter Hondenland Festival’ (www.langeneuzenfestival.nl/
index.html). De gehele opbrengst is voor ‘Animal in Need’ en 
daarnaast worden die dag ook goederen ingezameld waar veel 
behoefte aan is: voer - dekens - handdoeken - plastic honden-
manden alle maten - hondenkussens - anti-vlo middelen - ont-
wormingsmiddelen - en vervoerskennels.
Dus als u kunt helpen, in welke vorm dan ook, is dat meer dan 
welkom.  Zou u hondenvoer willen doneren dan kan dat bij 
Nancy worden afgegeven.  Banknummer van het asiel is NL-
14RABO 0102644039 BIC RABONL2U.
Meer informatie over het asiel ‘Animal in Need’ van deze bijzon-
dere Nederlander Peter is te vinden op www.animalinneed.com. 
Financiën worden ook op de website verantwoord. 
Wilt u informatie, dan kunt u Nancy van Oosterhout mailen: 
nancy@animalinneed.com. 

UITZWAAIEN VAN DE SINT

Op zondag 6 december willen we samen 
met heel veel kinderen en hun ouders de Sint 
en zijn pieten bedanken en uitzwaaien, voor-
dat zij weer naar Spanje vertrekken. We verza-
melen om 18.45 uur op het Dorpsplein. Waar-
na we samen, om 19.00 uur,  met de Sint en 
zijn pieten onder begeleiding van muziekkapel 
Gin Ammezuur naar de haven lopen. Onder 

luid gezang van “Dag Sinterklaasje” stappen zij op een kleine 
boot, waarmee zij naar pakjesboot 12 varen,  die in de haven 
van Meppel ligt, om zo door te varen naar Spanje. Neem alle-
maal een lampion, of iets dergelijks mee, dan wordt de optocht 
extra sfeervol! Voor nu, iedereen een hele gezellige pakjesavond 
toegewenst. 
Namens Stichting Sinterklaas Terheijden.

SAUWELAARS & SAUWELWEEKEND
Carnaval 2015-2016:  ‘We Zettenum op de kaort’

In het weekend van 22 januari 2016 vindt het 
sauwelweekend in Terheijden plaats! Het sau-
welweekend is één van de hoogtepunten in het 
carnavalsseizoen.  Vorig jaar hebben we een 
fantastisch mooi weekend gehad met diverse 
acts en verschillende schitterende sauwels en 

met op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag een ei-
gen exclusieve winnaar.  We willen het sauwelen in  Traaie zeker 
hoog houden en dat kan alleen met voldoende deelnemers!
De voorbereidingen voor het sauwelweekend zijn al in volle 
gang! Her en der zijn er al wat mensen benaderd óf hebben zich 
vrijwillig gemeld om mee te doen. De eerstvolgende vergadering 
is op dinsdag 15 december 2015 om 21.00 uur in onze residen-
tie de Gouwe.  Daarna moet het programma rond zijn, dus als je 
zin hebt om mee te doen, óf 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! 
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TERUGBLIK

AFSCHEID PASTOR (JOS) DEMMERS ALS 
GILDEHEER

Op 7 novem-
ber  2015  
nam het Klo-
ven ier sg i l de 
“St.  Antonius 
Abt” uit  Ter-
heijden af-
scheid van hun 

geliefde gildeheer. 
Pastor Demmers is door de bisschop van Breda gevraagd om 
in  Alphen en Gilze zijn parochiaal werk voort te zetten en hij 
heeft hierop “ja” gezegd. Hiermee kwam een einde voor hem 

als pastor van de Vijf Heiligen Parochie en 
als gildeheer.  Tijdens een dienst in de Hei-
lige Antonius Abtkerk, m.m.v. de Anthony 
Singers en het Kloveniersgilde, overhan-
digde pastor Jos Demmers aan het einde 
van de dienst zijn sjerp van gildeheer aan 
de hoofdman van het gilde, Piet van Geffen. 
Pastor Jos Demmers is 6 jaar pastor ge-
weest van de Vijf Heiligen Parochie en sinds 
24 januari 2011 gildeheer. In deze hoeda-
nigheid ging hij samen met de bisschop 
van Breda, Mgr. Dr. Hans van den Hende, 

voor in de kerkdienst op 
de kringgildedag van het 
kloveniersgilde in 2011. 
Hij heeft voor zijn paro-
chianen veel betekend en 
zeker niet op de laatste 
plaats voor vele leden van 
het Kloveniersgilde. De 
hoofdman bedankte de 
pastor voor zijn inzet bin-
nen ons gilde en voor het feit dat we altijd een beroep op hem 
konden doen.

Nadat alle aanwezi-
gen de zegen van pas-
tor Demmers hadden 
ontvangen volgde nog 
een receptie, waarin 
iedereen persoon-
lijk afscheid van hem 
kon nemen. Het klo-
veniersgilde wenst 

hem veel geluk in zijn nieuwe parochie. De nieuwe gildeheer 
is helaas nog 
niet bekend.
Peter  van 
Oosterhout, 
ad-intrim
Deken-
schrijver/
Sergeant, 
Kloveniers
gilde “St. An-
tonius  Abt” 
Terheijden

ROMMELMARKT  WITTE  KERKJE 
SUCCESVOL

Het was met name in de ochtend van 7 november ontzettend 
druk in het kerkje.  Al om half negen stonden zeker 40 men-
sen te wachten tot het hek open ging.  We hadden wederom 
een flinke hoeveelheid artikelen aangeleverd gekregen. De kerk 
stond dan ook stampvol.
Er is heel wat gehandeld over de prijzen, maar tot onze vreugde 
zagen we velen met spullen naar buiten gaan. De na afloop nog 
resterende huishoudelijke spullen konden we kwijt bij de Stich-
ting WW Help ons Helpen in Breda (www.wwhoh.nl), die men-
sen met een Bredapas de gelegenheid geeft om voor heel weinig 
geld inboedel voor hun woning aan te schaffen. Het restant ging 
naar de kringloopwinkel Hebben en Houden in Breda. Goede 
doelen dus! De opbrengst t.b.v. het onderhoud van het kerkje 
was ruim € 2.600,-.  We zijn er ontzettend blij mee!

Dank aan alle mensen van wie we spullen mochten ontvangen, 
aan de kopers en aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt 
om alles in te zamelen, te sorteren, uit te stallen in het kerkje en 
te verkopen. Zo ziet u maar weer: Witte Kerkje  Terheijden  
-  Ongelooflijk wat er kan!
Voor informatie over ons winterprogramma, o.a. singer-song-
writer concerten en klassiek op de zondagmiddag, verwijzen we 
u graag naar www.wittekerkjeterheijden.nl.
Stichting Exploitatie  Witte Kerkje  Terheijden

CARNAVAL 2015-2016:  ‘WE ZETTENUM 
OP DE KAORT’

11-11 Bal / Festivalaaf
Het café van Residentie De Gouden Leeuw was zaterdagavond 
14-11 de “place to be” voor carnavallend Traaie.  Door CV  
Toedeloe werd via een caviarace, maar dan met “verkens”, op 
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spectaculaire wijze Pieter  Verdaasdonk onthuld  om als Prins 
Pierre II voor het 6de jaar voorop te gaan als leutvorst van het 
Schraansersrijk. Eenmaal volledig geïnstalleerd door voorzitter 
Jurgen Ammerant (in nieuw pak) presenteerde Prins Pierre II, 
vakkundig bijgestaan door zijn trouwe  Veldwachter Co, zijn vol-
ledige en zeer complete Raad van 11, welke hierbij hun nieu-
we capes en bijbehorende steken en giletjes showden. Met een 
nieuwe Raad gaan we ook dit jaar Carnaval op de kaart zetten 
in  Traaie. Niet voor niets luidt het motto:  We Zettenum op de 
kaort! Carnaval 2016 begint al op vrijdag 5 februari 2016, voor je 
het weet is het al zover. In aanloop naar het Carnavalsweekend 
organiseren de Schraansers weer volop activiteiten, zoals het 
Sauwelen, de kinderbingo en het inschrijven voor de optocht!  
We hopen vele carnavalsvierders te zien bij deze activiteiten 
en er wederom een mooi feest van te maken.  Voorafgaand aan 
de prinsonthulling werd voor de 11e maal “Festivalaaf”, de ver-
kiezing van het “Traaise” carnavalslied, gehouden. Met dit jaar 
3 deelnemers: 2 duo’s en een solo-artiest. Als debutanten de 
gebroeders Co & Co met Feest in ut durp, de winnaars van 
vorig jaar VanallesWa met Ja ja daar gaan we weer, en oudge-
diende Hans Rasenberg alias DenHans met Handjes in de lucht. 

Na langdurig beraad van de jury kwam aan het einde van avond 
Hans Rasenberg alias DenHans als winnaar uit de bus! Naast het 
presenteren van zijn winnend lied in alle plaatselijke bierlokalen, 
gaat Hans het Schraansersrijk straks ook vertegenwoordigen bij 
Baronie-TV.  Hans gefeliciteerd! Ga naar www.schraansers.nl, 
het FOTOALBUM voor meer foto’s van Festivalaaf en de Prins-
onthulling of check onze facebookpagina! 

PLEXAT  ZANGPALEIS  VOOR BLEREN

Op zaterdagavond 14 november om 21.00 uur ging in Plexat het 
blèren van start met voorafgaand de gezellige klanken van onze 
Leutband.  Hang & Sluitwerk beten de spits af, gevolgd door 
M&M&M.  De Groete zong tot aan de pauze.  Hierna waren 
C&A,  t’Hoogtepunt en tot slot ToonWilMar & De Leutband 
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aan de beurt. De jury vond dat De Groete en  ToonWilMar & 
De Leutband nog een keer in de finale mochten optreden. Maar 
eerst was er nog muziek van t’Hoogtepunt en De Leutband.  Zo 
tegen een uur of elf was ONRAAD aan de beurt om de Prins 
te onthullen. Dit werd op een ludieke wijze gedaan met een 
terugblik op het ontstaan van OOS KEE. Er werd een te grote 
kinderwagen binnen gereden met daarin een te grote baby.  Na-
dat eerst de leden van onze Raad van Elf waren voorgesteld en 
geïnstalleerd, werd de Prins onthuld: Prins Knillus. 

Carnaval 2016 kan van start gaan:  “Witte gij wa ze deeje, 50 
jaor geleeje”. Daarna was de finale met 2 geweldige optredens.  
Wie o wie gaat dit winnen, ze waren allebei goed, de punten 
waren gelijk. Het enige verschil was muziek op cd of muziek 
live gespeeld.  De jury koos hierdoor voor ToonWilMar & De 
Leutband als winnaars. Gefeliciteerd en succes bij Baronie TV. 

OPBRENGST COLLECTE VOOR DE NSGK 

Graag wil ik alle collectanten bedanken voor 
hun inzet en motivatie, en de prestatie die 
weer is geleverd. Elk jaar verbeteren we de op-
brengst, zo ook weer dit jaar. De opbrengst van 
2015 bedraagt € 715,30 en dat is toch weer 
een schitterend resultaat.

Wij willen de bewoners van Terheijden en  Wagenberg bedan-
ken voor hun gulle gift. Graag tot volgend jaar.
Bedankt namens de Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind, 
J.  Andeweg

SINTERKLAASLIEDJES  ZINGEN EN 
VOORLEZEN 

De leerlingen van groep 1 tot en met 4 van 
OBS De Windhoek genoten op dinsdagavond 
17 november samen met hun (groot)ouders en 
leerkrachten van een knusse en gezellige avond 

op school. De kinderen waren in pyjama met hun ouders naar 
school gekomen om hun schoen te zetten. In de sfeervolle en 
versierde aula las juf Laurette een sinterklaasverhaal voor en 
samen zongen zij verschillende sinterklaasliedjes, begeleid op de 
piano. 
Positieve invloed van (voor)lezen
Op De Windhoek staan we 
voor sterk leesonderwijs. 
Ons motto is: lezen is de 
basis van leren. Goed lezen 
is van belang om goed te 
kunnen leren. Daarom vin-
den wij ook voorlezen heel 
belangrijk. Voorlezen heeft bij 
jonge kinderen een positieve 
invloed op hun woordenschatontwikkeling en op het creëren 
van interesse voor lezen bij jonge kinderen. Wij hebben er dan 
ook voor gekozen om veel aandacht te besteden aan voorlezen. 
In onze kleutergroep wordt elke dag voorgelezen. 
Vol aandacht luisteren
Het spreekt voor zich dat donderdag 17 november tijdens het 
gezellige samenzijn ook werd voorgelezen. De kinderen kwa-
men samen met hun familie in de aula. Juf Laurette las voor uit 
‘Piet is verliefd’, een boek van programmamaker Johnny de Mol 
en illustrator Pieter Gaudesaboos. De kinderen luisterden vol 
aandacht naar het verhaal over een Piet die verliefd is op de 
stoere juf Noëlle. En dat brengt de nodige problemen met zich 
mee. Uiteindelijk komt het natuurlijk goed. Juf Noëlle krijgt op 
5 december een 
prachtig cadeau, 
met twee benen 
en twee armen. 
Het blijkt Piet te 
zijn. Juf Noëlle is 
erg blij met haar 
cadeau maar Piet 
moet helaas weer 
terug naar Span-
je. Piet belooft elk 
jaar terug te komen. Op het moment dat alle leerlingen van 
groep 1 tot en met 4 genoten van het mooie verhaal dronken 
de (groot)ouders in een nabijgelegen lokaal van een kopje koffie 
of thee met elkaar.
Samen Sinterklaasliedjes zingen 
De kinderen zongen samen met juf Nicole en juf Laurette, on-
der pianobegeleiding van Saskia Rietman, verschillende sinter-
klaasliedjes. Alle (groot)ouders kwamen naar de aula om te luis-

teren naar de kinderen die 
uit volle borst de liedjes 
zongen. Samen hebben we 
nog enkele sinterklaaslied-
jes gezongen. Om 19.00 
uur werden de eerste kin-
deren toch wel een beetje 
moe. Met een voldaan en 
spannend gevoel gingen ze 
terug naar huis, want... zul-

len de Pieten hebben gehoord hoe mooi zij hebben gezongen en 
langskomen om de schoentjes te vullen? 
Rommelpiet op school
De volgende ochtend vroeg stonden onze jongste leerlingen 
ongeduldig te wachten. Toen zij de school binnenliepen, za-
gen ze dat de Pieten voor ieder kind een leuk cadeautje in de 
schoen hadden gedaan. Ook hadden de Pieten overheerlijke 
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oud-leerlingen en -leerkrachten waren aanwezig. Het was een 
mooie zondagmiddag, voor de tijd van het jaar, warm zelfs. Bij 
binnenkomst ontvingen de deelnemers een tas met informatie 
over de reünie en een herinneringsboek met mooie foto’s uit 
vervlogen jaren en verhalen over de school. Maar het mooist 
waren natuurlijk de herinneringen aan vroeger die de bezoekers 
met elkaar deelden. 

OBS DE  WINDHOEK:  ‘TOEKOMSTPROOF’ 
LEREN IN DE 21STE EEUW

Het leven in de 21ste eeuw vraagt om an-
dere vaardigheden van de leerling èn van 
de school dan toen wij opgroeiden. Daar-
om zorgt OBS De Windhoek ervoor dat 
haar leerlingen ‘toekomstproof’ zijn door 
de vaardigheden van de 21ste eeuw te ver-
weven in haar onderwijs. En dat gaat veel verder dan werken op 
laptops en mediawijsheid. 
Toekomstige banen
Als school hebben wij de dankbare taak onze leerlingen voor te 
bereiden op een sterk veranderende samenleving. Tachtig pro-
cent van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, zullen 
later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! De ken-
nis en vaardigheden die ze voor deze toekomstige banen nodig 
hebben, verschillen dan ook sterk met wat wij hebben geleerd 
op school. 
Vaardigheden van de 21ste eeuw

Ict-vaardigheden en media-
wijsheid zijn zeker niet de 
enige vaardigheden die in 
de 21ste eeuw nodig zijn. 
Het gaat over een andere 
manier van leren en wer-
ken. Belangrijk daarbij zijn 
bijvoorbeeld creativiteit, 
kritisch denken, proble-

men oplossen, samenwerken en aanpassingsvermogen. Deze 
vaardigheden zullen onze leerlingen in de toekomst nodig 
hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Hoe doe we dat op De Windhoek?
De vaardigheden van de 21ste eeuw zitten op De Windhoek 
verweven in de  onderwijsmethode. We werken namelijk met de 
methode “Alles-in-1”. Deze methode doet recht aan verschillen 
in talent en manier van leren. Alles-in-1 biedt meer dan alleen 
taal, spelling, grammatica en begrijpend lezen. Het bevat onder 
andere ook Engels, wereldori-
entatie, techniek, cultuur, soci-
aal-emotionele vorming en alle 
expressievakken. Deze vakken 
worden integraal in thema’s 
aangeboden. Het werken in 
thema’s leidt tot een aantal 
zeer positieve effecten. De 
nieuwsgierigheid en leergierig-
heid van leerlingen neemt toe. Daarnaast worden de leerlin-
gen door de vraagstelling geprikkeld om kritisch te denken en 
problemen op te lossen. Ook wordt een beroep gedaan op de 
creativiteit van onze leerlingen en werken zij samen met een of 
meerdere leerlingen. 
Inspirerende studiedag
Het schoolteam van De Windhoek nam onlangs deel aan een 
inspirerende studiedag met het thema “De vaardigheden van 
de 21ste eeuw”. De studiedag werd georganiseerd door Stich-

pepernoten achtergelaten. Rommelpiet was in elke klas langs ge-
weest. Zo had hij het bureau van juf Nicole op een andere plaats 
neergezet en stond de leesbank in groep 3-4 dwars in de klas. 
Toen alle kinderen ’s avonds het Sinterklaasjournaal bekeken, 
bleek dat Rommelpiet op meerdere scholen was langs geweest.  
Het is duidelijk: De Windhoek is helemaal in sinterklaasstem-
ming. We genieten samen van het verblijf van de Sint en zijn 
Pieten in ons land.

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. 
Bewoners De Wijngaerd in Made gaan verhuizen

De renovatie van De Wijn-
gaerd in Made heeft gevolgen 
voor veel mensen die be-
trokken zijn bij het zorgcen-
trum. De bewoners van het 
verpleeghuis verruilen eind 
november hun woning voor 
ruim een jaar voor een wo-
ning in Buurstede 17 te Oos-

terhout. Op zaterdag 14 november konden de verpleeghuisbe-
woners en andere geïnteresseerden kennismaken met de nieu-
we locatie. Ook Omroep Drimmelen was benieuwd en liet zich 
op de nieuwe locatie informeren over deze ingrijpende operatie.  
Hoe werkt het in de omroepwereld?

Hoe zit dat nu eigenlijk met een 
lokale omroep zoals Omroep 
Drimmelen? Wat zijn de ver-
schillen en overeenkomsten met 
andere publieke en commerciële 
omroepen? John Huijbregts, de 
voorzitter van Omroep Drimme-
len, geeft antwoord op een aantal 

vragen over onze omroep.
Intocht Sinterklaas 

De Sint werd ook dit jaar weer 
feestelijk ingehaald in onze ge-
meente. Omroep Drimmelen 
was dit jaar aanwezig bij de 
aankomst van de Sint in Lage 
Zwaluwe. Die had dit jaar een 
extra feestelijk tintje omdat 

het voor de 50e keer werd georganiseerd. Kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s kwamen massaal om de Sint welkom te heten 
in onze gemeente. Zelfs de burgemeester was er bij aanwezig. 
Als wij ons niet vergissen wilde iedereen die avond zijn schoen 
zetten.  Vol verwachting klopt ons hart………….
Reünie scholen Drimmelen
Op zondag 11 oktober werd in OBS ’t Klaverblad, Ons Dorps-
huys en Het Kerkje een reünie gehouden voor oud én jong. 
Iedereen, die in Drimmelen-dorp op school heeft gezeten of les 
heeft gegeven, was welkom. De opkomst was groot, zeker 250 
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gegeven door actieve vrijwilligers in “Plexat” vanaf begin januari 
2016. Echte beginners kunnen zich opgeven bij Will de Leeuw 
076-5931228. De kennismakingscursus gaat over 5 lessen van 
één uur waarin geleerd wordt om te gaan met de computer.                                                                                                  
Overige deelnemers (gevorderden) bieden wij een ruime keuze 
uit workshops toegespitst op eigen interesse zoals:
- Omgaan met Windows 10: Wegwijs in Windows 7/Windows 
8.1/Windows 10 voor senioren.
- Digitale fotobewerking met Picasa3.9 (8 lessen van 2 uur).
- Internet en e-mail Windows 7/Windows 8.1 en Windows 10 
(5 x 2 uur).
- Veilig internetten(3 lessen van 2 uur,uitsluitend na een eerdere 
cursus).
- Mappen maken (1- 2 uur).
- Omgaan met tablets, ( Ipad / Android 4.2 en hoger).
Overige onderwerpen en vragen via ons e-mailadres.
LET OP: Voor bovenstaande workshops kunt u zich uitsluitend 
opgeven via ons e-mailadres: plexat.sciw@gmail.com onder dui-
delijke vermelding van uw keuze, naam, adres en telefoonnum-
mer. Ook beginners kunnen via familie of kennissen zich op ons 
e-mailadres aanmelden.

HOERA! SALON MUNNICKENHEIDE 
BESTAAT EEN JAAR! 

Na één jaar intensief flyeren, reclame 
maken en vooral behandelingen geven 
heeft Salon Munnickenheide een heel 
mooi eerste jaar gehad. Dit met dank 
aan alle leuke klanten die ik heb mogen 
ontvangen dit jaar en nog mogen volgen 
de komende jaren. Met de drukke maar 
gezellige december maand in het voor-
uitzicht wil ik u alvast een steuntje in 

de goede richting geven voor uw goede voornemens voor 2016: 
Deel mooie momenten met familie en vrienden maar denk ook 
eens aan uzelf, geef uzelf af en toe een uurtje rust zodat ook u 
ontspannen van 2016 kan genieten. Ik wens iedereen alvast fijne 
feestdagen, een stralend maar vooral ontspannen 2016 toe!
Ook voor prachtige Sint en Kerst geschenken/cadeaubonnen 
bent u bij Salon Munnickenheide aan het 
goede adres. 
Gebruik voor meer informatie onder-
staande contactgegevens: Salon Munnic-
kenheide, T:06 54976195, www.salonmu-
nnickenheide.nl , of info@salonmunnic-
kenheide.nl 

VERGOEDING  VOOR BRILLEN
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieuwe, 

goedkopere verzekeringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles 
uit uw huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verzekering, 
kan u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag 
u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat ui-
teraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril 
aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het 
totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar 
dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog een maand 
de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies of 

ting Openbaar Basisonderwijs 
West-Brabant (OBO). OBO is 
een groot schoolbestuur met 
17 scholen in diverse West-Bra-
bantse gemeenten waar onge-
veer 270 leerkrachten lesgeven 
aan ruim 3100 leerlingen. OBS 
De Windhoek maakt deel uit 

van OBO. Op woensdag 11 november gingen onze leerkrachten 
samen met de leerkrachten van de andere OBO-scholen tijdens 
de studiedag praktisch aan de slag om alle nieuwe vaardigheden 
nog meer te vertalen naar het onderwijs in onze groepen. De 
praktische uitwerking hiervan is al snel merkbaar in onze manier 
van werken. 
‘Toekomstproof’
OBO heeft ook in haar strategisch beleidsplan uitsproken dat 
op de scholen die bij haar zijn aangesloten de vaardigheden 
van de 21ste eeuw op te nemen in hun onderwijs. Op OBS De 
Windhoek zijn we hier druk mee bezig. Naast sterk leesonder-
wijs maken wij onze leerlingen ook ‘toekomstproof’. 

ROS DRIMMELEN

In het programma van de maand decem-
ber 2015 zijn onder andere de volgende 
onderwerpen te zien:
Korte berichten uit de regio:
Bucket Rock organiseert weer een groot 

benefietfestival. Iedereen heeft wel eens de link op faceboek ge-
kregen om ook zo’n emmer met koud water over zijn lichaam 
te gooien en daarmee een goed doel te steunen. Hierdoor is vo-
rig jaar het Bucket Rock benefietfestival ontstaan om daarmee 
een goed doel te steunen. Jur Smits en Arjon Valk vertellen wat 
de plannen zijn voor 2016.
Nico Brouwers: Er is een grote renovatie aanstaande in zorg-
centrum de Wijngaerd in Made. De bestaande Cyclaamflat en 
Lavendelflat worden in zijn geheel gerenoveerd. Dat hiervoor 
een grote verhuizing van de bewoners moet plaatsvinden is niet 
uitgesloten. Hiervoor is een draaiboek gemaakt dat alles in goe-
de banen zal leiden tijdens de renovatie en de verplaatsing van 
de bewoners.   
Kees van den Berg: De eerste meeting van BuurKracht Ma-
de-Noord was succesvol, concludeerde voorzitter Kees van den 
Berg van de club “energieverlagers”. Een club in Made-Noord, 
die op alle manieren bezig is om energie te besparen. Alle deel-
nemers waren enthousiast om de energierekening te verlagen 
na de uitleg van Kees. Kees is onze gast en zal hierover meer 
uitleg komen geven. 
Smashbal clinic: Tijdens ons bezoek in de Amerhal spraken 
we met Anton van Dongen, voorzitter van volleybalvereniging 
Jola Olympus Made. Uiteraard draait alles binnen Olympus om 
volleybal, maar Olympus wil naast volleybal ook vernieuwing in 
deze sport, nl. smashbal. Hoe dat allemaal werkt en voor welke 
doelgroep dit allemaal bestemd is, vertelt Anton.
Presentatie: Angelina Schets & Cees Joosen

COMPUTERCURSUSSEN EN -LESSEN 
in Plexat 

Stichting SCIW (Seniorweb Computer In-
formatie Wagenberg) geeft computerles-
sen voor ouderen en maakt u wegwijs in 
het omgaan met de computer (pc), laptop 
of tablet. De lessen en cursussen worden  



 -
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u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we nakijken.  
Bovendien is er bij ‘Toptiekske weer een leuke december-
actie aan de gang! Wanneer u in deze feestmaand een bril 
koopt, mag u een kerstbal kapot gooien. Hierin zit een kor-
ting. Deze loopt van 5% korting tot 100% korting en alles 
wat daartussen zit!! Ook deze wordt gelijk verrekend met 
uw aanschaf. Dus, met een vette kerstbalkorting èn uw ziek-
tekostenvergoeding kan het wel eens heel gunstig uitvallen 
voor u! In deze toch wel hele dure maand helemaal niet slecht! 
Wij zien u graag tegemoet deze maand en natuurlijk ook de vol-
gende jaren. Onder het genot van een kopje koffie, kerstballen, 
een gezellig praatje en heel veel mooie monturen, maken we er 
een feest van!

GOEDE  VOORUITZICHTEN  VOOR 
DRIMMELEN ÉN DE LIJST HARRY BAKKER
Begroting 2016 met miljoeneninvesteringen unaniem 
aangenomen

Op donderdag 5 november is de belangrijke begrotingsvergade-
ring in het gemeentehuis. We starten al om vijf uur ‘s middags 
om de ongeveer vijf uur die we nodig hebben goed te verdelen. 
De zeven partijen brengen in de eerste termijn in maximaal tien 
minuten, hun visie op de begroting 2016. Tijdens de schorsing 
daarna is er een gezamenlijke maaltijd en tijd voor overleg van 
college, ambtenaren en de politieke partijen met hun achterban. 
Vervolgens de beantwoording door het college en de tweede 
termijn met uiteindelijk het stemmen over de voorstellen.
De Lijst Harry Bakker mocht als grootste partij beginnen en had 
een goede en volledige inbreng (zie www.lijstharrybakker.nl). Er 
is voor 2016 ruimte om de wegen op te knappen, te investeren 
in kunstgras en de o zo belangrijke zorg voor de medemens.  
We investeren in de participatie (o.a. door medewerker econo-
mische zaken) en de duurzaamheid (realisatie windmolens bij 
de A16). Verder vinden we het fijn dat eindelijk de hondenbe-
lasting wordt afgeschaft, terwijl er voldoende geld is om zowel 
de hondenbezitter als het uitvoeren van het hondenbeleid (met 
opruimplicht én aanlijnplicht plus de handhaving van de regels) 
te faciliteren. Wij gaan uit van het positieve en hopen dat dit 
aanslaat voor alle inwoners!
Ook is het fijn om met alle partijen in een goede sfeer te vergade-
ren over de (financiële) toekomst 
van onze gemeente. Daar zijn we 
volksvertegenwoordigers voor en 
dan zijn we blij dat we met onze 
fractie van acht raadsleden en bur-
gerleden plus de twee wethouders 
een gedegen en verantwoorde 
begroting 2016 kunnen goedkeu-
ren. Drimmelen kan investeren!  
Wij van de Lijst Harry Bakker 
hopen dat dit resultaat heeft. Als 
we samenwerken met inwoners, 
bedrijven en verenigingen én de 
gemeente een open, meedenken-
de houding heeft in haar handelen, 
komen we een stuk verder en heb-
ben we het béste resultaat!
Lijst Harry Bakker 
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CDA  DRIMMELEN KIEST NIEUWE 
VOORZITTER

In de Algemene Ledenvergadering 
van 26 oktober jl. heeft het CDA, 
afdeling Drimmelen, afscheid geno-
men van Bart Reniers, die acht jaar 
leiding heeft gegeven aan deze CDA 

afdeling.
Zowel door het bestuur als door de fractie werd Bart bij zijn 
afscheid geprezen voor zijn inzet, zijn volharding, zijn mogelijk-
heden tot duidelijke structurering van de afdeling en de wijze 
waarop hij op beminnelijke manier zijn contacten onderhield.

In dezelfde vergadering is de heer Jan 
Bastianen gekozen tot nieuwe voor-
zitter. Jan is sinds 1978 lid van het 
CDA en was acht jaar bestuurslid van 
de afdeling Oosterhout, waarvan de 
laatste vier jaar als voorzitter. Ook is 
hij vier jaar penningmeester geweest 
van CDA Brabant. Sedert 2004 woont 
hij in Made, is getrouwd en samen met 
zijn vrouw hebben zij vier kinderen 
en vier kleinkinderen. Jan is gepensio-

neerd en verbonden als vrijwilliger bij de Diocesane Commissie 
Herbestemming Kerkgebouwen en adviseur van het Cathari-
naparochiebestuur Oosterhout. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Waardering voor mantelzor-
gers 
Bent u hulpbehoevend en ont-
vangt u hulp van een familielid, buurvrouw, vriend of iemand an-
ders in uw directe omgeving? Doen zij dit langere tijd en onbe-
taald? Dan kunt u voor deze mantelzorger een blijk van waarde-
ring  aanvragen. De gemeente stelt een bedrag van €100,- (per 
cliënt voor 2015) beschikbaar. Het is één van de manieren om te 
laten zien hoe belangrijk mantelzorgers zijn. Een aanvraag voor 
de mantelzorgwaardering kan tot 20 december 2015 via Stich-
ting Welzijn en Ondersteuning  (www.swodrimmelen.nl),  e-mail:  
mantelzorg@swodrimmelen.nl. Een papieren aanvraagformulier 
is te verkrijgen op het kantoor van SWO, Vierendeel 6 in Made. 
NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op 
de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid 
mensen in de directe omgeving van een (dreigende) 
noodsituatie (levens- en gezondheidsbedreigende si-
tuaties, zoals een grote brand, een dreigende over-
stroming, of noodweer) met een tekstbericht infor-
meren. In het bericht staat specifiek wat er aan de 
hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. 

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-be-
richten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk over-
belast is. Het is gratis en anoniem. De berichten worden alleen 
uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. 
Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven 
dus onbekend.
Op maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een 
controlebericht uit. Wanneer je het controlebericht ontvangt, 
weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. 
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Foto’s: Gerard van Vugt
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Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in. NL-Alert valt 
onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Ter-
rorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Elzenhof 21 (4844 TA) (W-2015-0440): Het kappen 
van een boom voor de woning.
Terheijden, Hulsdonk 49 (4844 RS) (W-2015-0442): Het kappen 
van twee dennenbomen.
Terheijden, Vierhoven 19 (4844 VA) (W-2015-0448): Het uitbrei-
den van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ravendal 5 (4844 VE) (W-2015-0417): Het uitbrei-
den van de woning.
Terheijden, Vlietstraat 8 (4844 VM) (W-2015-0396): Het kappen 
van een boom (spar) in de achtertuin.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat  (4844 AW) (W-2015-0385): Het 
kappen van 12 lindebomen (dunning t.b.v. te behouden bomen).
Wagenberg, Brouwerijstraat 43A (4845 CM) (W-2015-0376): 
Het vergroten van de woning.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 14 (4845 PN) (W-2015-0331): 
Het bouwen van een woning.
Terheijden, Hoofdstraat 42 (4844 CE) (W-2015-426): Het kap-
pen van een boom (eik).
Terheijden, Hoofdstraat 121 (4844 CC) (W-2015-0391): Afwij-
ken van de regels van het bestemmingsplan en het gewijzigd 
uitvoeren van de eerder verleende omgevingsvergunning (W-
2011-0420).
Wagenberg, Dorpsstraat 67 (4845 CD) (W-2015-0372): Het 
verbouwen van de woning en een gedeelte van de bestaande 
bouw slopen.
Pacht landbouwgronden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat binnen de gemeente Drimmelen twee percelen landbouw-
grond beschikbaar zijn voor verhuur.  Het gaat om:

De verpachting vindt plaats bij inschrijving, waarbij deze wordt 
gegund aan de kandidaat met de hoogste inschrijving. De grond 
wordt uitsluitend verpacht aan inwoners of economisch gebon-
den personen van de gemeente Drimmelen. Kandidaten kunnen 
nadere informatie opvragen bij de gemeente, afdeling Grondge-
bied (tel. 140162). Er wordt op aanvraag een informatiepakket 

Ing. Joep F.M. Mulder RMT 
Bouwkundige - Makelaar - Taxateur

info@muldervastgoedadvies.nl www.muldervastgoedadvies.nl
Vlierlaan 18 
4844 HK Terheijden 
Kantoor   076 - 593 3500 

M A K E L A A R  /  T A X A T E U R

E N  M E E R  !
 

Ligging Kadastraal nr. Oppervlakte Pachtperiode 
Zandstraat 
Hooge Zwaluwe 

I.194 3.50.00 ha. 
 

1-1-2016 t/m   
31-12-2016 

Lageweg 
Terheijden 

I.108 / I.109 2.25.50 ha. 1-1-2016 t/m 
31-12-2016 
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toegestuurd met de gegevens over de oppervlakten, de liggingen, 
de kadastrale tekeningen, en de voorwaarden die bij de verpach-
ting worden gesteld. Ook zijn inschrijfformulieren toegevoegd. 
Kandidaten kunnen uitsluitend op het door de gemeente ver-
strekte formulier inschrijven voor de verpachting van de gron-
den. Het inschrijfformulier moet worden ingeleverd in een ge-
sloten enveloppe met daarop vermeld “verpachting grond 2016 
gemeente Drimmelen” (tegen afgifte van een ontvangstbewijs) 
vóór vrijdag 11 december 2015. Direct na de sluitingsdatum 
worden de enveloppen geopend en besluiten burgemeester en 
wethouders omtrent de gunning.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. 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. 
Nieuwe  subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling buurt-
fonds Noord-Brabant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling 
wil de provincie buurtcultuurprojecten stimuleren die de leef-
baarheid in buurten versterken. In totaal is er voor de regeling 
een bedrag van € 550.000,- beschikbaar. 
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op:
• versterking van het lokale culturele vermogen in buurten in 
Noord-Brabant;
• versterking van de waternatuur in buurten;
• herbestemming van kerken.
De hoogte van de subsidie varieert van maximaal 30% tot maxi-
maal 70% van de subsidiabele kosten, met een maximumbedrag 
dat varieert van € 5000,- tot € 60.000,-. 
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2016 worden inge-
diend. W&B Consultants kan u hierbij helpen. Mail naar info@
wenbconsultants.nl of bel 06-23227327. Voor meer info: www.
drimmelen.nl of www.brabant.nl 

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 6 december 2015. Tweede zondag van de Ad-
vent. 10.00 uur:  ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg. 
Diaconiecollecte: Amnesty plaatselijk. Locatie: het Witte Kerkje
Zondag 13 december 2015. Derde zondag van de Ad-
vent. Gezamenlijke dienst met verstandelijk
gehandicapten, viering Maaltijd van de Heer. 10.00 uur: ds. E. Foc-
kens. Collecte: DHAN. Locatie: SOVAK, Multifunctioneel Cen-
trum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 5 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering.  2e 
weekend Advent.  Voorganger past. werker H. Geppaart.
Maandag 7 dec. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 12 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering - 3e week-
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end Advent - extra collecte Kerstattenties.  Voorganger pastor J. 
Paes - Anthony Singers.
Maandag 14 dec. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
ZATERDAG 19 DECEMBER GEEN VIERING IN ONZE 
KERK.
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 of 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, Ter-
heijden tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.
EERSTE COMMUNIE
Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, mogen in 
2016 hun eerste Communie doen.  Voor informatie over dit 
Communieproject,  ga naar www.naardekerk.nl,  daar vindt u het 
inschrijfformulier voor de Eerste Communie.  Wij verzoeken u 
uw kind graag voor 11 december 2015 aan te melden.
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 5 januari 2016.

KNUTSELACTIVITEIT 
PEUTER-KLEUTERKERK

In de advent bereiden we ons voor op Kerstmis. Ook onze peu-
ters en kleuters.
Tijdens de knutselbijeenkomst op zondag 13 december van 
11.00-12.00 uur in de Gummaruskerk in Wagenberg maken 
we een kerststal. Het wordt wel een bijzondere stal. Daar ho-
ren natuurlijk bij: Maria en Josef, herders, schapen, koningen, een 
engel, de os en de ezel. Eén persoon ontbreekt, maar die komt 
dan ook pas met Kerstmis. Het is namelijk de bedoeling dat elk 
kind zijn of haar stalletje meeneemt naar de viering op 1e kerst-
dag. Mocht de stal niet klaarkomen, dan kun je die thuis verder 
afmaken. Wij zorgen voor het materiaal.

Bovendien beginnen we met een advent vertelling:
Maria krijgt een kindje.  Met Jozef gaat Maria op reis. Op een 
ezel.  Naar Bethlehem.  Hoe loopt dat af?
Dat hoor je die ochtend.
We leren ook een kerstliedje en net als altijd is er iets lekkers. 
Het belooft een fijne samenkomst te worden met peuters/kleu-
ters en hun ouders. 
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OP DE  VALREEP
Opgeven kan door simpel een mailtje te sturen naar jan@har-
monieterheijden.nl. 

AANDENKEN

Na een wervelende concertreeks met heel enthousiast publiek 
kijken we terug op een superweekend.
De complimenten zijn niet van de lucht maar inmiddels zijn we 
weer een beetje terug op aarde.
Een vraag die al een aantal maal is gesteld is of er een opname 
van is. We hadden een intekenlijstje liggen, maar lang niet ieder-
een heeft dat gezien.
Welnu, er zijn opnamen gemaakt met verschillende camera’s. 
Hiervan komt een DVD zodat u later nog eens terug kunt kijken 
naar wat er in Traaie allemaal mogelijk is. De kosten voor deze 
DVD bedragen € 10,-.
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

Op dit moment is men volop bezig om alle uren film te verwer-
ken tot een prachtige DVD en binnen enkele weken zal e.e.a. ge-
reed zijn. Degenen die ingetekend hebben op de lijsten, hoeven 
natuurlijk niet meer te mailen. We hopen u hiermee een goede 
service te bieden.
Met vriendelijke groeten, Harmonie Terheijden.

NIEUWE  ZANGERS  VINDEN HET MADE’S 
MANNENKOOR

Na de vele intensieve repetities naar het suc-
cesvolle jubileumconcert op 18 oktober jl. 
met de Bavarian Highlands zijn de mannen 
van Made’s Mannenkoor weer begonnen met 
hun eigen repertoire. Hét moment voor nieu-
we zangers in de regio om het ook eens te 
proberen. 

Passend repertoire
Wij gaan oude liederen zoals de Russische volksmuziek, maar 
ook andere mooie, lichtere mannennummers instuderen. Een 
flink aantal mannen heeft inmiddels een repetitie bijgewoond. 
Het Made’s Mannenkoor kan zich verheugen op nieuwe talenten 
die blijven zingen. Ook staan er tijdens de kerstperiode nieuwe 
optredens gepland.  Binnenkort leest u hier meer over. 
Een mooi moment om eens langs te komen 
Alle mannen die belangstelling hebben zijn iedere maandagavond 
welkom om een repetitie te volgen,  een mooi moment om 
eens langs te komen. Onze ervaren dirigent weet de belang-
stellenden te plaatsen tussen zangers waar hun stemmen het 
meest bij passen. Gesteund door een ervaren zanger kan de 
potentiële zanger proefdraaien. Kom ook op maandagavond om 
20.00 uur naar onze repetitie in de Mayboom. Aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.ma-
desmannenkoor.nl, op onze facebook pagina of via madesman-
nenkoor@gmail.com. Kom ook gewoon eens proberen: zingen 
verbroedert, versmelt. 

KOP-SHOP BREDA IN EEN NIEUW JASJE!  

De KOPshop  is goed onder handen ge-
nomen.  We hebben keihard geklust en 
gesjouwd en niet zonder resultaat! De 
KOPshop is een stuk ruimtelijker geworden 
en ziet er weer prachtig uit. Daarnaast zijn 

er een boel nieuwe unieke producten toegevoegd.   
In de KOPshop worden 
unieke producten verkocht, 
die gemaakt zijn door jonge 
kunstenaars en designers, 
vaak net afgestudeerd van de 
kunstacademie.  Artikelen die 
we verkopen zijn onder an-
dere unieke kaarten, eyecat-
chers voor in je interieur, het 
fameuze Breda-shirt en handgemaakte totebags.  
De KOPshop is iedere woensdag tot en met zaterdag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur.  Als deze tijden je niet uitkomen, kun je 
ook een kijkje nemen in onze webshop. Deze wordt wekelijks 
up to date gehouden en aangevuld met de nieuwste producten. 
Je kunt dus 24/7 shoppen bij KOP!   
De KOPshop is fysiek te vinden in de Houtmarktpassage 30b en 
online op www.kopshopbreda.nl. 
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GROOTS  KERSTCONCERT 
in de Grote Kerk van Breda

Op dinsdag 22 december wordt in de Grote Kerk van Breda een 
grootschalig traditioneel kerstconcert uitgevoerd door het 140 
leden tellende Westlandse Koor Musica. Het koor wordt gediri-
geerd door Gerard Bras, die ook bekend is als dirigent van The 
New London Choral. Door toevoeging van andere bijzondere 

muzikale gezelschappen wordt een bijzonder totaalprogramma 
aangeboden: 
Het vocaal mannenensemble ORPHEUS uit de Oekraïne is één 
van die toevoegingen. Zij zingen werken uit de Byzantijnse litur-
gie, komen met brandende kaarsen zingend binnen, maar zingen 
ook eigentijdse, spectaculaire, populaire kerstliederen. De acht 
leden van dit ensemble zijn professionele zangers en hun op-
treden is uniek voor Breda tijdens hun tour door West-Europa.
Het blazersensemble Hi Five en pianist Peter Bontje begeleiden 
koor en ensemble, organist Arnoud Groen speelt enkele solos-
tukken en begeleidt de samenzang. De sopraan Margaret Roest 
zingt o.a. samen met het koor het bekende Cantique de Noel, 

het Ave Maria van Caccini en het Sanctus van Gounod.
Musica zingt vele kerstliederen uit de Engelse traditie. U kunt 
genieten van arrangementen van Sir David Willcocks en andere 
traditionele kerstliederen. Het publiek wordt bij sommige num-
mers actief bij de uitvoering betrokken. Daarnaast worden ook 
nummers uitgevoerd van  Andrea Bocelli (I believe), John Len-
non (War is over) en andere moderne kerstnummers. 
De aanvang van het concert is om 20.00 uur (kerk open vanaf 
19.00 uur). Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de 
VVV Breda, aan de balie van de Grote Kerk en op de uitvoe-
ringsdag aan de balie van de Grote Kerk. Kaarten reserveren 
kan via telefoonnummer  06-21673845 (Westlands Koor Musi-
ca) of via het secretariaat van de Grote Kerk via 076 5218267. 

BACHKOOR BRABANT MET 
MARIAVESPERS IN GROTE KERK BREDA

Op vrijdag 18 december om 20.00 uur voert het Bachkoor 
Brabant in de Grote Kerk van Breda de Mariavespers van Clau-

dio Monteverdi uit. 
In deze grootse vespermuziek uit 1610 
valt te horen dat Monteverdi een com-
ponist was die een muzikale brug sloeg 
tussen de oude renaissancestijl en de 
vernieuwende vroegbarokke technie-
ken, die heel sterk op de verstaan-
baarheid van de tekst was gericht. In 
deze afwisseling van stijlen vormen de 
gregoriaanse gezangen een verbindend 
element. 
Voor de uitvoering in de monumentale 
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in 

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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Breda wordt het Bachkoor Brabant vergezeld door het Baro-
korkest Florilegium Musicum, waarin een diversiteit aan prachti-
ge historische instrumenten voor verrassende klankkleuren zal 
zorgen. Het internationaal samengesteld solistenteam bestaat 
uit de vocalisten Deborah Cachet, Kerlijne  Van Nevel, Lior Lei-
bovici, Sebastian Brouwer en Robert-Jan Agricola. Het geheel 
staat onder leiding van dirigent Geert van den Dungen.
Dit bijzondere concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij VVV-Breda, Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober en 
via de website www.bachkoorbrabant.nl. De toegangsprijs is 
€ 25,- of € 20,- (dit is inclusief het programmaboekje en een 
consumptie). Meer informatie over de muziek en het Bachkoor 
Brabant is te vinden op het blog: http://blog.bachkoorbrabant.nl/. 

ZJO!ON HEEFT RUIMTE  VOOR NIEUWE 
ARTIESTEN

Er is nu weer ruimte voor artiesten in de dop om zich bij het 
muzikale showteam Zjo!On aan te melden.  Je krijgt een gede-
gen opleiding die het mogelijk maakt om binnen de groep en, 
als je dat wilt, individueel te excelleren op het podium. Bij deze 
groep combineer je artisticiteit met veel plezier.
Het muzikale showteam Zjo!On, waar ook enkele Traaienaars 
deel van uitmaken,  presenteert iedere twee jaar een grote 
show in het Chassé. Iedere keer weer is de stijf uitverkochte 
zaal laaiend enthousiast omdat ze een show hebben gezien die 
zijn weerga niet kent. De naam voor de volgende show in 2016 
is al bekend. Het team is daarom al gestart met de repetities 
voor deze show. Dus tijd om mee te gaan doen.
Zjo!On is enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen. Eén 
die nog niet bekend was.  Er is een groep gedreven zangers en 
zangeressen bij elkaar gekomen;  zij hebben zich ten doel gesteld 
niet als koor naar buiten te treden, maar als muzikaal team dat 
spetterende voorstellingen kan realiseren.  Dat hebben ze ge-
heel waargemaakt. Kijk maar eens op youtube en zoek dan op 
“promo” en “Zjo!On”. Dan wordt ook duidelijk dat de groep 
zich soms compleet presenteert. Maar niet als koor: een groep 
in rijen staande mensen die allen tegelijkertijd hetzelfde liedje 
zingen.  Zij maken van ieder nummer een echte act. En wat 
Zjo!On echt bijzonder maakt, is dat iedereen die meedoet ook 
de gelegenheid krijgt om als solist of samen met één of enkele 
anderen als duo, trio of als andere groep een nummer in te stu-
deren. Dus iedereen kan bij Zjo!On zijn moment of fame krijgen.

De grote show is altijd een heel spektakel. Er komen auto’s, mo-
toren, koetsen, paarden, paaldanseressen en nog veel meer naast 
de zangers op het toneel.  Als je dit leuk vindt,  is het nu het mo-
ment om aan te sluiten. Er is ruimte binnen iedere stemgroep en 
voor iedere leeftijdscategorie. Kom gewoon eens kijken en mee-
doen op een repetitie of  bel van tevoren even op om verdere 
informatie te krijgen (076-5309054). De repetities zijn iedere 
donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de Dorpsherberg in 
Teteringen,  Willem Alexanderplein 4.

Als je jezelf eens het plezier wilt doen om op een echt podium 
in een semiprofessionele show (waarvan ook nog eens een ech-
te TV opname gemaakt wordt) te schitteren, trek dan de stoute 
schoenen aan en kom.

LEGENDARISCHE  BAND  FLAIRCK   
in de  Waalse Kerk in Breda

In 2014 maakte Flairck na dertig jaar met de theatervoorstel-
ling en gelijknamig best of-album The Lady’s Back zeer succesvol 
haar comeback in binnen- en buitenland in de meest succesvolle 
bezetting ooit: Sylvia Houtzager-viool en harp, Pablo Ortiz-bas 
en gitaren en natuurlijk Flairck oprichters Peter Weekers-fluiten 
en Erik Visser-gitaren.   
Flairck speelt vrijwel uit-
sluitend eigen composi-
ties, over het algemeen 
instrumentaal, soms 
geënt op klassiek-ro-
mantische muziek.  De 
voorstelling in de Waal-
se Kerk in Breda op 18 
december begint om 
20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er een 
signeersessie en kunt u de bandleden van Flairck ontmoeten. 
Kaarten kosten € 15,- en zijn online te krijgen via www.flairck.
com. Ook kunt u kaarten kopen bij VVV Breda aan de Willem-
straat 17-19, het VVV-kantoor aan de Grote Markt 38, bij de 
Vrije Boekhandel in de  Veemarktstraat 40 en bij de Waalse Kerk 
aan de Catharinastraat 83.

LET OP!!!
Dit is de voorlaatste Rondom de Toren van 2015. 

De laatste verschijnt op 17 december, 
de eerste van 2016 komt uit op 7 januari. 

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
donderdag of vrijdag.

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

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

Graag postcode en huisnummer vermelden.

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



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00
Tandarts   (0162) 42 40 24
Pastorale zorg  (06) 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2
   Ma. - Vr.  8.30 - 10.00 uur
Bloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a
   Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uur
Apotheek Terheijden (076) 593 43 00
Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van 
   Ma. - Vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 1173216
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden
   Ma. - Vr.  09.00-12.00 uur
Thuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52
   www.surpluszorg.nl 
Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500
   www.vitaalthuiszorg.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.politie.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: 09-12-2015/Grijs: 16-12-2015
                     Wagenberg           Groen: 11-12-2015/Grijs: 18-12-2015
Ophalen oud papier  12-12-2015
Ophalen plastic afval Terheijden: 09-12-2015     
     Wagenberg: 11-12-2015

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
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl  
   uiterlijk 09-12-15 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 09-12-15 (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: Bakkerij Léon van Dongen,  
        Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media Tilburg

 

December Feestmaand bij “Ons Thuis” 
 
 

9  December fashion en lifestyle event 
11  December wintergarden evening 
13  December Spraakvermaak 
18  December kerst borrelen 
25 en 26 december kerstdiner, reserveer op tijd 
27  December Spraakvermaak a Go-Go 
28 t/m 1 januari gesloten 
3  Januari Nieuwjaarsduik 

 
  Info of reserveren via: www.cafeonsthuis.nl – info@cafeonsthuis.nl of 076-5931600 

 

 

 


