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TERUGBLIK

CARNAVAL IN  WAGENBERG

Dat de bs. Elsenhof midden in het dorps-
leven staat was natuurlijk al bekend, maar 
we hebben er nog een schepje bovenop 
gedaan. In verband met het steeds minder 
wordende aantal deelnemers aan de kin-
deroptocht op carnavalszaterdag, is de af-

gelopen weken een samenwerking gestart van het Wagenbergse 
carnavalscomité en onze school. Twee woensdagmiddagen is er 
geknutseld met als doel de kinderen enthousiast te maken voor 

de kinderoptocht. Nou, dat heeft gewerkt! Er is onder de en-
thousiaste leiding van onze hulp conciërge Gerrit hard gewerkt. 
Er zijn veel leuke en mooie creaties gemaakt door kinderen van 
groep 1 t/m groep 8. De groep 8 leerlingen hebben zich daar-
bij van hun beste kant laten zien door alle jongere kinderen te 
helpen. 
En het resultaat: 20 deelnemers aan de kinderoptocht!! Meer 

dan twee keer zoveel als vorig jaar. Echt voor herhaling vatbaar. 
Een mooi initiatief om carnaval in het dorp levend te houden.
Natuurlijk was er op vrijdag 5 februari de gebruikelijke start van 
het carnaval. Na een spetterend optreden van alle groepen en 
een modeshow van het team kwam de prins met zijn Raad van 
Elf de jeugdraad installeren.
Dit schooljaar was er voor iedereen uit groep 8 een rol. Naast 
de prins, de prinses, de nar en de 11 raadsleden werden de 
overgebleven leerlingen ook geïnstalleerd met een nieuwe rol 
nl. als gangmakers. Kortom voor iedereen een stralende lach 
en met de opperspreekmeester Kees en de muziekmaker Mark 
werd er vrolijk in de polonaise gehost. De carnaval is goed van 
start gegaan!!

Foto’s Angelique Klomp

DVO MOTORCROSS MADE SCHENKT 
OMROEP DRIMMELEN EEN GELDBEDRAG

Op 31 oktober en 1 november werd de jaarlijkse motorcross 
gehouden van DVO Motorcross Made. Omroep Drimmelen was 
hierbij aanwezig en versloeg deze dagen via een life radio-uit-
zending. Ook onze tv-tak maakte een mooie reportage van het 
evenement. Dit fragment is terug te zien via het youtube-kanaal 
van Omroep Drimmelen. De opbrengst van dit weekend wordt 
elk jaar geschonken aan diverse goede doelen. 
Op zondag 21 februari werd in de gezellige  kantine van sport-
hal De Amer in Made de jaarlijkse opbrengst van dit weekend 
uitgereikt aan de hand van cheques. Ook Omroep Drimmelen 
was dit jaar weer een van de goede doelen. De Omroep mocht 
uit handen van voorzitter Wim Bastiaansen een bedrag van 
€ 650,- ontvangen.  Wij zullen hier weer mooie programma’s 
van maken. Omroep Drimmelen, altijd in de buurt!

DVO MOTORCROSSWEEKEND
Goede doelen

Op 31 oktober/1 november 2015 heeft weer het jaarlijkse DVO 
motorcrossweekend plaatsgevonden in Wagenberg. Zoals wel-
licht bij jullie bekend schenken wij de opbrengst hiervan aan 
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diverse goede doelen in de Gemeente Drimmelen.
Op zondag 21 februari hebben we tijdens een gezellige borrel in 
Sporthal de Amerhal weer een hoop mensen blij gemaakt met 
een mooie cheque. De volgende instanties hebben een donatie 
mogen ontvangen: De Wilgenband; Fazantennest; S.L.O.D.; Het 
Thomashuis Wagenberg; Prinsenpolder. 
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrij-
willigers en sponsoren nogmaals te bedanken voor het mogelijk 
maken van dit mooie event. Zonder hen was dit onmogelijk!  
Wij   hopen dat we ook dit jaar weer een beroep op deze vrij-
willigers en sponsoren mogen doen om van de cross weer een 
succes te maken. Voor meer informatie over de cross kunt u 
contact opnemen met verbaten@gmail.com.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting DVO, 
Pascal  Verbaten

OPEN HUIS SCHIETCLUB  WILLEM  TELL 
Jaarlijkse Paaseieren-verschieting op 11, 12 en 13 
maart

Twee weken voor Pasen is Schietclub 
Willem Tell in Terheijden weer ge-
opend voor iedereen die eens met de 
Handboog, Kruisboog of het Luchtge-
weer wil schieten. Bij deze jaarlijkse 
Paaseieren-verschieting kun je verse 
eieren winnen met het schieten op 
een kaart. Je koopt een kaart voor 
slechts € 1,50 en dan mag je 5x schie-
ten. Raak je de roos, dan win je 2 eie-
ren voor dat schot. Schiet je net naast 
de roos, dus een 9, dan win je 1 ei. Zo 
kun je dus met 1 kaart maar liefst 10 
verse eieren winnen!

Je kunt deelnemen aan de drie hierboven beschreven discipli-
nes, waarbij je op deskundige wijze wordt begeleid door leden 
van onze schietclub. Voor verlofhouders is er de mogelijkheid 
om met klein kaliber (.22) te schieten. Uiteraard mag je meer 
kaarten kopen per onderdeel. Zo gingen er afgelopen jaren al 
verschillende mensen naar huis met meer dan 30 eieren.
En wie wil er nou niet een lekker vers eitje, zo net voor Pasen! 
Leuk om de eieren te koken en dan te schilderen, maar ook 
heerlijk om een omeletje, uitsmijtertje, roerei of taart te bakken!
Dus, ben je benieuwd naar onze Schietclub òf heb je altijd al 
eens willen schieten met Handboog, Kruisboog en/of Luchtge-
weer òf heb je weer zin in het jaarlijkse uitje naar de schietclub, 
misschien wel met het hele gezin, òf heb je gewoon zin in lekke-
re verse eieren? Dan is dit je kans!  Voor de jeugdige bezoekers 
is er uiteraard weer een verrassing!
Op vrijdagavond 11 maart is de inschrijving tussen 19.00 en 
22.00 uur, op zaterdag 12 maart tussen 14.00 en 22.00 uur en op 
zondag 13 maart tussen 11.00 en 16.00 uur bij Schietvereniging 
Willem  Tell  Terheijden, Hoge Vaartkant 8,  Terheijden. Tot dan!
Voor meer informatie, kijk op onze website www.svwt.nl of mail 
naar info@svwt.nl.

30e TERHEIJDENLOOP 

De Terheijdenloop staat al jaren bekend als een hardloopeve-
nement, waar prestaties én plezier centraal staan. Ook dit jaar 
kunnen deelnemers kiezen voor de afstanden 1, 2, 5, 10 of 15 
km. Maar óók voor een hele speciale editie. Op zondag 15 mei 
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wordt de Terheijdenloop namelijk voor de 30e keer georgani-
seerd! Lopers en toeschouwers krijgen die dag een sportief én 
swingend programma voorgeschoteld. Mede dankzij cultureel 
centrum De Cour.
Met nog 2,5 maand te gaan, zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Het feestelijke programma, met dus veel aandacht voor muziek 
en dans, staat binnenkort op www.terheijdenloop.nl. Maar ook 
De Cour zal het uitgebreide programma off- en online met u 
delen. Houd daarom de huis-aan-huisbladen goed in de gaten! 
Want het lustrum betekent nog meer gezelligheid en vertier 
voor lopers en toeschouwers. Zowel tijdens als na de loop.

Nu al inschrijven?
Inschrijven gaat gemakkelijk en snel via inschrijven.nl.  Tot en met 
zondag 1 mei kunt u zich voorinschrijven. De inschrijfkosten zijn: 
1 km - € 3,50, 2 km - € 4,-, 5 km - € 6,-, 10 km - € 7,- en 15 km 
- € 8,-. Op de dag zelf is dat ‘s ochtends ook nog mogelijk in De 
Cour (Markstraat 6, Terheijden). In dat geval ligt het inschrijfgeld 
iets hoger. 
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de 30e Terheijdenloop? Kijkt u dan 
op www.terheijdenloop.nl of op facebook.com/terheijdenloop. 
Informatie over andere lopen, trainingsschema’s en voedingstips 
staat op hardlopen.nl, dutchrunners.nl en runinfo.nl. Uiteraard 
kunt u uw vraag ook direct stellen via info@terheijdenloop.nl. 
De organisatie van de Terheijdenloop staat graag voor u klaar! 
Heel veel succes en plezier met trainen en hopelijk tot zondag 
15 mei.

GEMEENTE ONDERSTEUNT SUMMER 
SPORTS WEEK

De gemeente gaat de Summer Sports Week financieel onder-
steunen voor een periode van drie jaar (2016- 2018). Deze 
week met sportactiviteiten voor kinderen draagt bij aan een 
gezonde jeugd en past goed in het Sport- en beweegbeleid van 
de gemeente. Voor 2016 stelt het college een bedrag van 
€ 7.250,- beschikbaar, wat bekostigd wordt uit het aanjaagbeleid 
Sport. Bedoeling is dat op termijn de week in heel de gemeente 
gehouden gaat worden. Wethouder Jan-Willem Stoop: “Ik merk 
dat er binnen de gemeente Drimmelen groot draagvlak is voor 

deze activiteiten die de jeugd met plezier laten bewegen.“
De Summer Sports Week vindt deze zomer voor de derde 
keer plaats en heeft inmiddels ook een winter-editie. Het doel 
is kinderen meer te laten bewegen, kennis te laten maken met 
verschillende sporten èn met andere kinderen. Het programma 
is voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de 
gemeente Drimmelen. 
Initiatiefnemers zijn sportinstructeurs Tim Ovington en Bram 
Franken uit  Terheijden. Nu vindt de week met name plaats in en 
rond Terheijden. De bedoeling is het event verder uit te rollen 
naar heel de gemeente. Daarvoor willen Ovington en Franken in 
contact komen met enthousiaste mensen uit de overige dorpen. 
Zij willen graag hun kennis en ervaring met hen delen.  
De Summer Sports  Week is dit jaar van 29 augustus tot en met 
2 september.  Voor meer info, zie www.summersportsweek.nl.
 
TAFELTENNISCLINIC DE ZONZEEL
 

In januari heeft tafeltennisvereniging 
TIOS Terheijden een tafeltennisclinic ver-
zorgd voor de groepen 5 t/m 8 van ba-
sisschool De Zonzeel. Gedurende drie 
weken werd er op donderdagmiddag een 
leuk en sportief kennismakingsprogram-
ma met onze sport verzorgd in De Cour. 

Remco Cas, Edwin Wiersma en een aantal leden van TTV 
TIOS  hebben dit in samenwerking  met Buurtsportcoach Ben-
jamin van Wanrooij georganiseerd. De reacties van de leer-
lingen (en leerkrachten) van De Zonzeel waren heel positief, 
al was een aantal activiteiten voor best wat kinderen een be-
hoorlijke uitdaging. Maar dat was natuurlijk ook de bedoeling. 
Remco en Edwin zullen binnenkort met Benjamin van Wanrooij 
overleggen of zij de gegeven tafeltennisclinic ook aan andere 
scholen binnen Ter-
heijden kunnen aanbieden. 
Ben je tussen de 9 en 
12 jaar oud, dan ben 
je van harte welkom 
om eens vrijblijvend 
een balletje te komen 
slaan. Dat kan op dins-
dagavond tussen 19.00-
20.00 uur in De Cour. 
Voor meer informatie kan 
je kijken op www.tios-terheijden.nl.

“WANDELEN OP ZONDAG” START NU 
OOK EEN KORTE ROUTE 

Velen kennen het inmiddels succesvolle  “Wandelen Op 
Zondag”. 
Niets anders dan elke zondag (behalve een officiële feestdag) 
om half tien vertrekken voor een wandeling van dik één tot 
anderhalf uur. Elke zondag vanaf een ander vast vertrekpunt in 
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onze gemeente Drimmelen. Deelname is gratis, u hoeft geen 
geoefende wandelaar te zijn.  Trek wel goede loopschoenen aan.
Te lang?
Is deze route voor u te lang? Is half tien vertrekken te vroeg? 
Wilt u toch graag meedoen? 
Dan hebben wij goed nieuws ……sinds 28 februari start buurt-
sportcoach Jacqueline Slotboom met een korte route vanaf de-
zelfde vertrekpunten maar dan om kwart over tien. Deze wan-
deling duurt een half uur tot drie kwartier.  Beide wandelgroe-
pen komen dan ongeveer weer gelijk aan bij het startpunt. Daar 
staat voor de liefhebber koffie/ thee of andere consumptie voor 
eigen rekening klaar.  Voor meer informatie kunt u per e-mail 
terecht bij de buurtsportcoach van de gemeente Drimmelen: 
Jacqueline.slotboom@surpluswelzijn.nl of bel 06-23067360.
Vertrekpunten:
-1e zondag van de maand: Oud Drimmelen nummer 4 
-2e zondag van de maand: Restaurant Onze Kerk, Kerkdijk 1a, 
Hooge Zwaluwe
-3e zondag van de maand: Boerderijwinkel Johan en Caroline, 
Wagenstraat 74,  Wagenberg
-4e zondag van de maand: Restaurant De Witte Zwaan, Plant-
soen 3, Lage Zwaluwe
-5e zondag van de maand: Doederij de Reevliet, Bloemendaalse 
Zeedijk 28, Blauwe Sluis/Lage Zwaluwe (toegang via Zwaluwse 
Pootweg)
Hoort zegt het voort, tot zondag!

BANDEXAMEN  KARATEVERENIGING 
TERHEIJDEN

Op vrijdagavond 29 januari hebben zowel 
de junioren als de senioren het bandexa-
men afgelegd in de dojo van Karate Vereni-
ging Terheijden. Ondanks de vele trainin-
gen vooraf was de spanning op de gezich-
ten af te lezen, maar eenmaal bezig met 
het examen verdween deze als sneeuw 

voor de zon en liet iedereen zijn vaardigheden zien.
De examinatoren waren tevreden over hetgeen de leden lieten 
zien en hebben op deze avond aan 17 leden hun nieuwe band 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden (076) 593 2590 
info@harmonieterheijden.nl 
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of slip (halve kleur band) uitgereikt. De volgende leden zijn ge-
slaagd:
Junioren: Evyanne van de Wiel 8e kyu plus slip witte band; Faye 
Lamse 8e kyu plus slip witte band; Kars van Gool 8e kyu  plus slip 
witte band; Sven de Deugd 8e kyu plus slip witte band; Micah  van-
Tintel 8e kyu plus slip witte band; Lotte Bosman 7e kyu gele band; 
Zoë de Kiwit 7e kyu plus slip gele band; Levy Biemans 7e kyu plus 
slip gele band; Nikki Leene 7e kyu plus slip gele band; Brayden van 
Schijndel 6e kyu oranje band; Emma Güner 6e kyu oranje band; Demi 
van Leemen 6e kyu oranje band.
Senioren: Angelique Hekkelman 7e kyu gele band; Hans van der 
Steenhoven 6e kyu oranje band; Daan Versluis 5e kyu groene band; 
Sam van Dongen 4e kyu  blauwe band; Marcello Jacobs 3e kyu  bruine 
band.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met het behalen van 
het examen.
Voor info: www.karate.nl  tel: 0652848378 of volg ons op face-
book, Karate  Vereniging  Terheijden.

BOOMOPENEN BIJ KLOVENIERSGILDE 
“ST.  ANTONIUS  ABT”

Zondag 6 maart 2016 begint bij het 
kloveniersgilde weer het schietseizoen. 
Die dag gaan de gildebroeders en -zusters 
weer het dorp in om hun koning (Jan Dij-
kers) en koningin (Annabelle Bruijns) op 
hun huisadres op te halen voor het tradi-
tionele boomopenen.
Om 14.00 uur vertrekken wij met vlie-
gend vaan en slaande trom vanaf de gilde-
kamer naar het huisadres van de koning 

om hem te verzoeken zijn plaats in het gilde in te nemen en zo 
mee te gaan om de koningin op haar huisadres op te halen.
Na een korte pauze bij de koningin vertrekt het gezelschap te-
rug naar de gildekamer alwaar de koning en koningin het eer-
ste schot op de wipvogel zullen afvuren. Hiermee wordt het 
startsein gegeven voor het nieuwe schietseizoen 2016. Na het 
officiële gedeelte wordt bij jeugdvendelier Merijn Verwijmeren 

het vendelexamen afgeno-
men. De middag zal worden 
afgesloten met een gezellig 
samenzijn.
Het is ook nu weer mogelijk 
om een gastverschieting te 
boeken bij het kloveniers-
gilde. Heeft u wat te vieren 
of wilt u met een gezelschap 
zelf eens het genoegen heb-
ben om te ervaren hoe het 
is om de traditionele schiet-
sport te beoefenen onder 
begeleiding van geoefende 
schutters? Dan bent u van 
harte welkom in de gildeka-
mer aan de Hoge Vaartkant 

10 te Terheijden.  Voor de jeugd is er de gelegenheid om te 
schieten met een luchtbuks; dit uiteraard ook onder begeleiding. 
Voor aanvullende informatie en boekingen kunt u zich wenden 
tot de heer  Wil Heijmans boekingen en horeca; Kloveniersgilde 
St. Antonius Abt te Terheijden; e-mail: wpmhh@ziggo.nl onder 
vermelding van gastverschieting; telefoon: 0622490243.
Heeft u interesse om eens een kijkje te nemen bij het gilde, dan 
bent u van harte welkom op zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 

uur.  Vanaf 30 maart zijn we ook op de woensdagavond aanwezig 
van 18.00 tot 22.00 uur. Kijkt u ook eens op onze website www.
gilde-terheijden.nl voor informatie en foto’s van onze gilde-ac-
tiviteiten.
Peter van Oosterhout, ad interim dekenschrijver

ONDER DE SCHUTSBOOM

Zondag 21 februari werd de 
laatste wedstrijd geschoten 
voor de titel  Winterkoning. 
Dit is een wedstrijd die bij het 
gilde tijdens de wintermaan-
den verschoten wordt. In de 
maanden november, december, 
januari en februari  schieten de 
leden een keer per maand op 
zondagmorgen voor deze titel. 
De winnaar mag zich een jaar 
lang Winterkoning noemen en 
krijgt het daarbij passende wis-
selschild dat  op  het tenue ge-
dragen wordt.
Er zijn in totaal 21 punten te behalen; iedere wedstrijd is 7 scho-
ten, de slechtste schietbeurt telt niet mee.
Dit jaar bleven er drie gildebroeders over die onder slechte 
weersomstandigheden uiteindelijk moesten kampen, namelijk 

Cor Rombouts, Arjan Bolleba-
ker en Bas van de Belt. Onder 
belangstelling van menig gilde 
lid ging de strijd van start. Het 
was Cor Rombouts die als eer-
ste afviel. De strijd ging verder 
tussen Arjan en Bas. Dit was 
het tweede jaar dat Arjan en 
Bas tegenover elkaar stonden 
voor deze titel. Na een hevige 
strijd was het uiteindelijk Bas 
van den Belt die voor het derde 
jaar op rij de titel in de wacht 
wist te slepen; een topprestatie. 

Hiermee werd maar al te duidelijk dat de jeugd de overhand 
gaat krijgen over de oude garde.  Tevens is dit voor het gilde een 
teken dat de interesse voor schietsport en gildetraditie weer 
leeft onder de jeugd.
Nadat Bas de felicitaties van de gildebroeders en -zusters in ont-
vangst had genomen werd het schild aan hem uitgereikt door 
hoofdman Piet van Geffen.
Ter afsluiting van deze gilde-activiteit stond er voor eenieder 
een bord hazenpeper gereed. Deze haas is natuurlijk door een 
ander soort schutter geschoten.
Harrie Bruijns, Dekenschrijver

POPKOOR SWITCH HEEFT PLAATS  
VOOR NIEUWE LEDEN!

Begin november 2015 heeft Popkoor Switch haar 5-jarig jubi-
leum gevierd. Er was hard gewerkt om voor een spetterende 
concertavond te zorgen. In een overvolle zaal in De Cour in 
Terheijden heeft Popkoor Switch laten zien dat het erg leuk is 
om naar een koor te luisteren èn te kijken. 
Popkoor Switch heeft ook laten zien dat het een gezellig koor 
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is, dat moderne hedendaagse nummers afwisselt met bekende 
songs van de afgelopen jaren. En uiteraard worden alle nummers 
uit het hoofd gezongen. In de aanloop naar het concert heeft het 
koor een ledenstop gehad. Die ledenstop is nu opgeheven.  Op 
dit moment wordt er weer gestart met nieuw repertoire. Daar-
om is dit het moment om je aan te melden bij Popkoor Switch.
Dus, zin om in een leuk koor te zingen? Kom dan op woensdag-
avond naar De Cour in Terheijden. Kom eens kijken en zing dan 
gezellig mee. Je hoeft niet meteen een besluit te nemen, maar 
heb je het eenmaal geproefd, dan zal je merken dat zingen leuk 
en ontspannen is. De repetitie begint om 20.00 uur, maar kom 
even wat eerder, want dan kunnen we je welkom heten. Er zal 
wel een eenvoudige stemtest worden afgenomen door de diri-
gent. Op die manier kan worden bepaald bij welke stemgroep 
je thuishoort. 
Zingen in een koor is niet saai of suf, maar juist levendig, op-
wekkend, verslavend. Je kijkt er iedere week naar uit. Kom en 
beleef het! 

‘GEEF OM  VRIJHEID’
Collecte van  Amnesty International 

Amnesty International houdt in 
2016 voor de veertiende keer 
een landelijke collecte. Van 13 
tot en met 19 maart 2016 gaan 

in heel Nederland duizenden vrijwilligers de straat op.  Vorig jaar 
werd tijdens de collecte in de gemeente Drimmelen € 2576,- 
opgehaald. In 2015 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers 
langs de deuren en werd 1,59 miljoen euro opgehaald voor het 
mensenrechtenwerk van Amnesty.  
Waarom collecteren?
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Moses Aka-
tugba: ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door 
Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’
Missie Amnesty                                                                                                                    
Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde bewe-
ging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich 
inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. 
Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als 
lid, donateur of vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met 
255.000 leden één van de grootste afdelingen.
Werkgroep  Amnesty 525 Drimmelen / Inge Berendsen en 
Herman Nierse.

SCHRIJVEN  TEGEN ONRECHT, EEN ACTIE 
VAN  AMNESTY-INTERNATIONAL

Brieven schrijven werkt
Brieven schrijven, een actiemiddel van Amnesty-International 
dat werkt! Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld 

op hen gericht zijn, zullen zij schendingen van mensenrechten 
eerder bestrijden. De werkgroep Amnesty-Terheijden nodigt u 
daarom uit om te komen schrijven op iedere derde dinsdagoch-
tend van de maand van 10.30 tot 11.30 uur in de consistorieka-
mer van het Witte Kerkje. Deze keer is dat op 15 maart.
Drie landen zijn geselecteerd. Brieven met ondertekening en 
het adres van de schrijver/-ster kunnen gestuurd worden naar 
geadresseerde instanties met een kopie naar hun ambassades. 
Voor een snelle afhandeling van de schrijfactie zijn een aantal 
uitgewerkte, van adres voorziene brieven voorhanden. De brie-
ven worden door ons in een verzamelenveloppe verzonden (of 
naar keuze de enveloppen zelf adresseren, frankeren en posten).                                                                                                  
Behalve de brieven zijn er solidariteitskaarten waarop een be-
moedigingsgroet kan worden geschreven. Bijvoorbeeld: in febru-
ari stuurden wij kaarten naar mevrouw Liu Ping. Zij is in juni 
2014 veroordeeld tot zesenhalf jaar gevangenisstraf. Ze zette 
zich in voor een einde aan de corruptie in haar land. Ook gin-
gen kaarten naar mevrouw Eren Keskin, een prominente Turkse 
mensenrechtenadvocate. Zij werd in 2014 veroordeeld tot tien 
maanden cel omdat zij in een toespraak de autoriteiten ver-
antwoordelijk hield voor de gruwelijke dood van een 12-jarige 
jongen.                                                                          
Werkgroep  Amnesty-Drimmelen, Inge Berendsen en Herman 
Nierse.

OUD  WORDT NIEUW BIJ RIPASSO!

Wellicht hebt u inmiddels ver-
nomen dat Restaurant Ripasso 
in een nieuw jasje wordt gesto-
ken! De komende weken staat 
Ripasso daarom in de steigers. 
Alle kozijnen worden voorzien 
van een likje verf, maar ook de 
gevels worden voorzien van 
een frisse kleur. Tevens wordt 
ook de tuin flink aangepakt. 
Het terras wordt vergroot, zo-
dat meer gasten kunnen genie-
ten van het prachtige uitzicht 
op de Terheijdense polder. Om 
dit heugelijke feit te vieren en 

iedereen het prachtige nieuwe uiterlijk te laten zien, organiseert 
Restaurant Ripasso daarom van 1 t/m 10 april de Ripassoweek! 
Tijdens deze week geniet u extra voordelig van een 3-gangen 
verrassingsmenu voor slechts € 27,50. Reserveer snel uw tafel 
om alvast een plekje te bemachtigen! Dit kan via www.restau-
rantripasso.nl of 076 - 5931297. Neem daarom snel afscheid van 
ons oude uiterlijk, en kom genieten van ons nieuwe jasje!

BINGO VCW

Ook dit jaar houden wij weer een gezelli-
ge bingo-avond. Deze bingo zal plaatsvin-
den op vrijdag 4 maart in het club-
huis van VCW. De opbrengst van de 
bingo komt ten goede aan de Engeland-
commissie, zodat die met Pasen weer een 
leuk voetbalweekend kunnen verzorgen 
voor onze Engelse en Wagenbergse voet-
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balvrienden. De zaal gaat open om 19.00 uur; om 20.00 uur 
zullen wij starten met de bingo. 
Dit jaar is de hoofdprijs een lekker smulpakket met o.a. een 
grillpan, frietpan en nog veel meer! Dit wil je natuurlijk niet mis-
sen. We hopen jullie allemaal te verwelkomen in het gezellige 
clubhuis van  VCW.

KOM GRATIS LUISTEREN NAAR  ARIA’S 
UIT DE MATTHÄUS PASSION

Zaterdag 5 maart zal voor ongeveer 50 deelnemers aan een 
workshop in het Witte Kerkje van Terheijden een inspirerende 
dag worden. Vanaf 10.00 uur zal door dirigent Maria van Nieu-
kerken aandacht worden besteed aan de aria’s uit de Matthäus 
Passion van Bach, vanuit allerlei invalshoeken. Met de deelne-
mers zal zij ook alle aria’s zingen. Professionele musici zullen 
de instrumentale begeleiding op zich nemen: Elske Tinbergen - 
cello, Machteld van Delft - viool, Douwe van der Meulen - hobo.
Het resultaat van deze dag zal om 19.30 uur te horen zijn. Een 
aantal aria’s zal dan als koor, niet solistisch, gezongen worden. 
Iedereen die daarin geïnteresseerd is mag vrij binnenlopen. Dat 
is niet alleen leuk voor u om erbij te zijn, maar het is ook leuk 
voor de deelnemers wanneer er publiek bij is.
Wellicht heeft u het kerkje nog nooit van binnen gezien en is 
dit een mooie gelegenheid om daar eens in alle ‘rust’ een kijkje 
te nemen.
Dit unieke project is een extra activiteit, speciaal door de Stg. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden georganiseerd, omdat 
de Theeconcerten in het Witte Kerkje al 40 jaar zeer succesvol 
zijn.
Datum: 5 maart 2016 om 19.30 uur presentatie door de deelne-
mers. Workshopleider: Dirigent Maria van Nieukerken; locatie: 
Witte Kerkje Terheijden, Hoofdstraat 1.
Informatie: e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl Tele-
foon: 076-5931177 Jaap/Agaath Kaasschieter.

BOTANISCHE KLANKEN......... 
in het  Witte Kerkje

Bloemen kun je zien, ruiken, voelen, en op zondag 6 maart 
ook horen! Dan geeft Vocaal Ensemble Sotto Voce uit Tilburg 
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o.l.v. dirigent Herma Timmer een bloemrijk concert in het Witte 
Kerkje van Terheijden.
Dichters hebben zich door de jaren heen laten inspireren door de 
schoonheid van de natuur en componisten hebben de dichterlij-
ke woorden in klank gevangen. Denk daarbij aan combinaties van 
Rilke en Lauridsen, Herrick en Britten of Shakespeare en Shearing. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren en genieten 
van de koorklanken van Sotto Voce. Het koor wordt bij enkele 
liederen begeleid door de talentvolle harpiste Valérie Rijckmans. 
Zij zal ook een aantal prachtige solostukken ten gehore brengen. 
We hopen u te mogen begroeten op zondag 6 maart om 15.30 
uur in het Witte Kerkje, Hoofdstraat 1.
Kaarten (à € 10) zijn te reserveren via de website www.sotto-
vocetilburg.nl of te koop bij de ingang voor aanvang van het 
concert.

KOFFIECONCERT 50+ REGIO-ORKEST 
MADE EN ORKEST FAMILIE  VAN GEEL

Op zondag 6 maart om 11.00 uur geven 
het 50+ Regio-orkest Made e.o. en het Or-
kest Familie van Geel (OFVG) een duo-con-
cert in Hof van Holland te Made. Zij willen 
vrienden, sponsors, bekenden en belangstel-
lenden weer de gelegenheid bieden een kof-
fieconcert bij te wonen. De entree is gratis!
Het 50+ Regio-orkest en het Orkest Fami-
lie van Geel vonden het een leuk idee om 

dit keer samen het koffieconcert te verzorgen. Men komt elkaar 
regelmatig tegen, maar tot nu toe was het er niet van gekomen 
om samen een concert te verzorgen.   
Inmiddels bekend tot in de wijde omgeving: Orkest Familie van 
Geel (OFVG). Ooit klein begonnen op een bruiloft en inmiddels 
alweer 46 jaar bij elkaar. Nog steeds met louter familieleden!

Gezellige repetities leveren ’n goed stuk muziek op. Tsjechische 
polka’s, Nederlandstalig of zelfs een Franse medley, bij OFVG 
staat het allemaal op het repertoire (www.facebook.com/or-
kestfamilievangeel). 
Het 50+ Regio-orkest bestaat inmiddels zo’n 21 jaar en wil 
een leuke hobby zijn voor muzikanten met wat meer vrije tijd. 
Want… het is niet alleen repeteren. Een tiental keren per jaar 
treedt het orkest op bij allerlei gelegenheden zoals concoursen, 
openingen van een bijeenkomst/tentoonstelling en vaak midda-
gen in verzorgingstehuizen. Zoals u ziet, een breed spectrum 
aan optredens. 
Hebt u belangstelling om samen met leeftijdgenoten prettig in 
het gehoor liggende muziek te spelen met daarbij het extra om 
voor velen leuke middagen te verzorgen, meldt u dan aan bij het 
50+ Regio-orkest Made e.o..  Voor informatie kan men terecht 
bij secretaresse J. Segeren 0162-684699 of voorzitter J. Broos 

0162-683142 of op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in 
Hof van Holland te Made (http://vijftigplusorkest.jimdo.com)

SPRAAKMAKENDE  ZAKEN BIJ 
SPRAAKVERMAAK

Een van de aardige aspecten van zon-
dagmiddagcafé Spraakvermaak is de 
grote variatie aan onderwerpen die 
in elke aflevering aan bod komt. Komt 
deze zin u bekend voor? Klopt, de re-
dactie probeert elke keer weer op een 
speelse manier uiteenlopende onder-

werpen in één aflevering samen te brengen. Voor de slotafleve-
ring van dit seizoen, zondag 13 maart, zijn dat o.a. openbare 
orde en veiligheid, terrorismebestrijding, gedrukte media, taal, 
sport en muziek. 
Hoofdofficier

Zondag 13 maart zit Bart Nieuwen-
huizen op de bank bij Dik van Beest en 
gastpresentator Angelina Schets. Nieu-
wenhuizen kan bogen op een jaren-
lange ervaring als Officier van Justitie 
in verschillende arrondissementen. In 
2001 werd hij benoemd als plaatsver-
vangend Hoofdofficier van Justitie om 
vervolgens in 2005 als Hoofdofficier 
van het Landelijk Parket te worden 
aangesteld. Spraakmakende zaken pas-

seerden de revue; van Hollandse criminele netwerken tot ter-
reur en van mensenhandel/mensensmokkel tot een wereldwijde 
aanpak van de synthese van drugs. Na 10 jaar bestrijden van de 
georganiseerde criminaliteit, volgde zijn benoeming in 2010 als 
Hoofdofficier in het arrondissement Den Bosch. In september 
vorig jaar werd Bart Nieuwenhuizen door minister Ard van der 
Steur benoemd tot Hoofdofficier van Justitie op het Openbaar 
Ministerie in Den Haag.
De taal centraal

Neerlandicus, cabaretier en 
schrijver Wim Daniëls stond in 
december nog met een avond-
vullend programma in het Chas-
sé Theater, op 13 maart komt hij 
ook weer naar Spraakvermaak. 
Zoals elk seizoen staat Wim 
garant voor een  boeiende en 

humoristische column waarin de taal centraal staat. Vorige week 
verscheen zijn literaire verhalenbundel ‘De Tambour-Maître’. Een 
boek waarin bijzondere mensen hun weg proberen te vinden in 
de wereld, terwijl ze hun eigenaardigheden graag blijven koeste-
ren. Het zijn meeslepende, sfeervolle verhalen waarin we  Wim 
Daniëls op een andere wijze leren kennen. Daniëls was vijf jaar 
lang columnist bij Spijkers met Koppen (NPO Radio 2) en is re-
gelmatig te horen en te zien in diverse radio en TV-programma’s.
BN De Stem
Tim Simons en Arjen van Drunen ontvangen in de rubriek ‘Ta-
lent & Co’ Hille van der Kaa.  Vorig jaar juni volgde ze Johan van 
Uffelen op als nieuwe hoofdredacteur van BN De Stem. Bij de 
start noemde ze haar nieuwe functie 
een baan waar ze al jaren van droom-
de. ’Deze droom is versterkt in de 
afgelopen jaren, waarin ik werkte als 
journalist, manager, wetenschapper en 
docent. Altijd met een doel voor ogen: 
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de journalistiek verder brengen.’ Tim en Arjen vragen Hille of 
deze droom uitgekomen is.
VCW
Jack Rasenberg, voorzitter van de  Wagenbergse voetbalclub 
VCW, vertelt zijn verhaal a.h.v. een aantal zelf gekozen foto’s. 
Behalve over voetbal gaat zijn fotokeuze ook over muziek. Jack 
werkt bij de gemeente Breda als coördinator uitvoering en ver-
vangend teamleider. 
Sinds januari is de quiz terug en op 13 maart spelen we de 
zwembadquiz met Jeanne Driessen (Puzzelbad 
Terheijden) en Ruud  Taks (Puzzelbad en Ran-
doet Made). 
Philip  Wouters is sinds kort vrijwillig brand-
weerman bij de veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant met als standplaats Terheijden. 
Angelina Schets, Petra Kimmel en Theo den Ex-
ter volgden Philip bij zijn eerste stappen bij de 
brandweer.
Orkest Familie van Geel 
Wat het muzikale deel van Spraakvermaak betreft, het Orkest 
Familie van Geel neemt op 13 maart het hele podium in beslag 
met hun harmonische klanken. Het Orkest bestaat uit broers, 
zussen, nichten, neven, ooms, tantes en ook aangetrouwden en 
de orkestleden wonen allemaal in de buurt: Made,  Terheijden en 
Lage Zwaluwe. Ooit klein begonnen op een bruiloft, inmiddels 
bestaat het orkest al 45 jaar.
Nieuwe seizoenkaarten
De verkoop van nieuwe seizoenkaarten is op 14 februari gestart 
en voorafgaand aan de vorige Spraakvermaak zijn er al meer dan 
100 verkocht. Op 13 maart zijn bij de ingang wederom seizoen-
kaarten 2016/2017 te koop (€ 15). Bestellen kan ook via de 
website www.spraakvermaak.nl; door op de startpagina rechts 
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bovenaan te klikken, wordt de route naar een nieuwe seizoen-
kaart in gang gezet. De kaarten worden in de gemeente Drim-
melen gratis thuis bezorgd.
Zondag 13 maart: Spraakvermaak aflevering 56, café 
Ons  Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 
14.00 uur, ingang zoals gebruikelijk via het café. Dik van Beest 
opent om 15.00 uur, vooraf zingt Biloute een aantal ballads. 
Rond 17.00 uur sluit Mix het 9e seizoen af met het Spraakver-
maakslotlied.

NOOTDKREET 11 JAAR

Blaaskapel Nootdkreet zal op zondag 20 maart de carnavaleske 
leeftijd van 11 jaar bereiken. Om dit samen met alle inwoners 
van Terheijden en omstreken te vieren zullen wij op zaterdag 

19 maart een spetterend 
feest organiseren: Nootd-
kreet NEON Party!
Vanaf 20.30 uur zullen diver-
se kapellen de zaal van Café 
de Harmonie goed opwar-
men voor het knalfeest. Rond 
een uurtje of 23.30 uur zal de 
live-muziek plaatsmaken voor 
de elektronische klanken van 
een DJ. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om samen met ons 
deze heuglijke dag te vieren. 
Zaterdag 19 maart, 20.30 uur, 
Neon-Café de Harmonie!

AAN  ALLE  VROLIJKE MEDEMENSEN

Wij nodigen U graag uit om gratis een gezellige middag door te 
brengen met “Cabaret De Gulle Lach”.
Dit zal geschieden op zondag 20 maart 2016 in het gezellige, 
donkerbruine café De Harmonie in de Markstraat in  Terheijden.
Kom, kijk, aanhoor, geniet, lach en zing mee!

PUUR  WIT PRESENTEERT: KIERAN GOSS

In de Puur Wit concertenreeks zal op donderdag 17 maart 
Kieran Goss optreden in het Witte Kerkje in  Terheijden. Kieran 

Goss is een van Ierlands meest geliefde performers. De shows 
van deze uiterst sympathieke Ier en verhalen tussendoor zijn 
super entertainend. Hij is sterk in zijn liveoptredens door zijn 
bijzondere vermogen om met zijn publiek te communiceren.
Kieran Goss

Kenmerkend voor Kieran Goss 
is de ontspannen manier waar-
op hij zijn liedjes brengt in di-
verse Amerikaanse roots-stij-
len. Onder zijn muzikale helden 
bevinden zich niet voor niets 
mensen als Johnny Cash, Kris 
Kristofferson en Willie Nelson.

Dat hij ook een songwriter extraordinaire is blijkt wel uit het 
feit dat veel van zijn songs ook door andere prominente arties-
ten zijn opgenomen zoals Rodney Crowell, Mary Black maar 
ook onze eigen Ilse Delange. Op het podium schittert hij en zijn 
fans in Nederland zullen hem ongetwijfeld nog herinneren van 
zijn zeer succesvolle Irish Unplugged Tour in 2003. Na lange tijd 
van afwezigheid in Nederland tourt hij voor het eerst in 10 jaar 
weer hier. Kieran tourt met  Annie Kinsella die in de 2e helft van 
de show ook enkele nummers met hem zal meezingen.  
Kieran Goss (1962) is geboren en getogen in County Down, 
Noord-Ierland. Hij begon op zijn negende met gitaarspelen 
en voorzag in zijn eigen onderhoud toen hij rechten studeer-
de door te openen voor Elvis Costello, Christy Moore en Joe 
Jackson. Na zijn afstuderen wilde hij geen advocaat worden en 
vertrok om in Frankrijk en Duitsland te gaan wonen. In 1989 
keerde hij terug naar Ierland en nam zijn eerste plaat op: Brand 
New Star. Na Brand New Star kwam New Day (1994) en ver-
volgens  Worse  Than Pride.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 13,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef de 
naam van de artiest aan en het aantal kaarten.  Vervolgens ont-
vang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de 
ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De 
deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 
uur. Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.
facebook.com/puurwit. Twitter: @puurwit

VIER HET JUBILEUM VAN DE CANTORIJ 
TERHEIJDEN-WAGENBERG MET ONS 
MEE!!

Op 27 maart 2016 viert de 
cantorij van de Protestantse 
Gemeente  Terheijden-Wagen-
berg haar 35-jarig jubileum.
De eerste repetitie van de 
cantorij was op 5 oktober 
1980 onder de inspireren-
de en deskundige leiding van 
Agaath Kaasschieter. Zij is tot 
het jaar 2000 onze dirigent ge-
weest. Daarna is zij opgevolgd 
door Mariëtte Verkerk.  Wij 
zijn er trots op dat we nog drie 
leden van het eerste uur in 
ons midden hebben: Loes van 
Dordrecht, Jan Buys en Martin 
Rijpsma.
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Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Voor een avond culinair genieten!

Wijnmakersdiner
in samenwerking met

van het Portugese wijnhuis
Eduardo Cardeal

Herdade Dacalada
Zondag 6 maart 2016 organiseert 
Restaurant Ripasso ism Eduardo 
Cardeal een wijnmakersdiner. 
Tijdens deze avond geniet u van 
een 4-gangen diner inclusief wijnen 
van Herdade Dacalada voor slechts 
€ 64,50. 

Ontvangst met aperitief: 17:00 uur
Start diner: 17:30 uur

Het diner is inclusief aperitief, het diner, tafelwater, 
de wijnen en koffie met friandises.
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EN  TOEN GEBEURDE...

VAN  ALLES  WAT

De cantorij heeft in de loop van de tijd vele prachtige werken 
op haar repertoire gezet. Een aantal daarvan zullen wij tijdens 
de korte kerkdienst, die zal worden gevolgd door ons concert, 
ten gehore brengen.
Onze dienst begint om 10 uur. Het concert zal rond 12.30 uur 
zijn afgelopen, waarna wij nog genieten van een drankje en een 
hapje.  Wij hopen dat u ons feest wilt komen meevieren en kij-
ken naar u uit!
Met muzikale groet: Mariëtte,  Yvonne, Ria, Wietske, Marja, Loes, 
Bert, Jan, Martin, Gerard, Saskia, Els, Inge, Joke, Annette.

DE POST (1) BRIEVEN  

Tegenwoordig worden berichten veelal verzonden via e-mail en 
andere digitale en sociale media. Kleine berichtjes heten app’jes 
en sms’jes. Daardoor is het aantal verstuurde brieven en brief-
kaarten sterk gedaald en gaat nog verder verminderen, zoals 
het verdwijnen van de “blauwe envelop”.  Voordat de computer 
en de mobiele telefoon er waren, was de “papieren post” een 
alledaags verschijnsel.
Veel langer geleden, toen maar weinig mensen konden lezen en 
schrijven, was het postverkeer nog van zeer geringe omvang. 
Dit gebeurde aanvankelijk door een “bode” te voet of te paard. 
De nog onverharde wegen tussen de verschillende plaatsen wa-
ren niet altijd even gemakkelijk begaanbaar, zodat er ook post 
met de trekschuit werd meegegeven.  Tussen Terheijden en Bre-
da voeren tot in de 19e eeuw dagelijks trekschuiten. Had men 
een brief voor iemand, dan gaf men die aan de schipper met 
betaling van een stuiver. Dit wordt uitvoerig beschreven in het 
Vlasselt-boekje nr. 106 “Trekveren over de Mark”, samengesteld 
door  Wouter Haanebrink en Fer van Vuuren.
Een brief werd in de 17e eeuw niet in een envelop verstuurd, 
maar gevouwen en dichtgeplakt met een lakstempel. Dan werd 
de naam en de woonplaats op de buitenkant geschreven. In het 

gemeentearchief van Terhe-
ijden zijn dergelijke brieven 
bewaard gebleven. De afge-
beelde brief is geschreven in 
1689 en kwam uit Den Haag. 
Geadresseerde Brandt was 
hier schout, toen het hoofd 
van het gemeentebestuur.
Omstreeks 1800 is het ver-
voer van brieven landelijk 

geregeld en werd Terheijden voor het eerst een “postplaats”. 
Nu is dat niet van de ene op de ander dag tot stand gekomen. 
Het postwezen werd door de overheid georganiseerd en de 
kleine gemeente Terheijden moest er alles aan doen om van die 
nieuwe mogelijkheid gebruik te kunnen gaan maken. Op de 30e 
van slachtmaand (november) 1809 liet het “Koninklijk Grens 
Post Kantoor te Breda” weten dat de post uit Terheijden voort-
aan alleen nog maar van een door de gemeente aangestelde 
postbode zou worden aangenomen. Er werd verlangd dat het 
gemeentebestuur een persoon als zodanig benoemde.  Aldus 
geschiedde. De bode van Zwaluwe, Martien van Gennip die al 
door Terheijden kwam, werd officieel aangesteld als de eerste 
Terheijdense postbode. Hij nam ook de post aan en bracht die 
naar het Bredase postkantoor.
Niet lang daarna gingen vanuit Breda in alle richtingen postwa-
gens rijden. In de meeste konden ook passagiers worden ver-
voerd. De postkoets naar het noorden ging door Terheijden en 
Wagenberg over Zwaluwe naar Moerdijk rijden. Meer hierover 

is te lezen in het Vlasselt-boekje 50 (1990): “Rond 100 jaar te-
lefoon”.
Johan van der Made 

OP DE GOEDE WEG!

Sinds 3 jaar zetten wij ons als Stichting 
in voor het  Behoud van onze bijzonde-
re Kerk in Terheijden. Zoals reeds eerder 
vermeld is het groot onderhoud van de 
Toren de hoogste prioriteit. Over het jaar 
2015 zijn wij ook erg tevreden want mede 
dankzij de bijdragen en giften van vele 
vrienden en vrijwilligers hebben wij onze 
doelstelling voor 2015 gehaald.  We willen 
in 2017 beginnen met het opknappen van 
de toren; een groot deel van het geld dat 

hiervoor nodig is, is binnen (ook omdat 50% wordt betaald door 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed).  Als we in 2016 net zo’n mooi 
resultaat halen als in 2015 dan gaat het lukken!
Wij gaan ook dit jaar weer activiteiten organiseren waarover wij 
u later verder informeren. U kunt zich nu al inschrijven voor het 
beklimmen van de prachtige toren, gratis en onder begeleiding 
op zaterdag 02 april 2016.  Het is dan ook een bijzondere 
ervaring om de kerk op deze wijze te kunnen bekijken en vooral 
de mooie vergezichten zijn zeer de moeite waard.  Velen van u 
zijn u voorgegaan en waren zeer verbaasd over de geschiedenis 
en ons groene Terheijden. Dus aarzel niet!.  
U kunt zich opgeven via ons e-mailadres stichtingbehoudantoni-
usabt@hotmail.com.

LEKKERE MUZIEK IN EEN NIEUW 
RADIOPROGRAMMA BIJ OMROEP 
DRIMMELEN: SAMSAM

Terug van weggeweest, maar 
wel met een spiksplinter-
nieuw programma!
Vanaf 4 maart presenteert 
Sam de Man wekelijks iede-
re vrijdag tussen 20.00 en 
22.00 uur het radioprogram-
ma SAMSAM op Omroep 

Drimmelen. Het programma zal, zoals we gewend zijn van Sam, 
lekkere muziek, een verse dosis humor en een aantal vaste items 
bevatten.
Zo behandelt Sam wekelijks de SAMSAM, waarin jij als luisteraar 
op voorhand een keuze hebt kunnen maken tussen twee platen. 
Sam van Hulst schuift wekelijks telefonisch aan voor een column 
in het item Hulde van Hulst en verder kun je in het item Lieve 
Sam al je leed kwijt, of juist iets wat fantastisch is en zal Sam 
jouw verhaal begeleiden met heerlijke muziek.
En ook de lokale en regionale bands worden niet overgeslagen. 
Zij kunnen een demo insturen of langskomen in de studio om 
hun muziek ten gehore te brengen en het publiek kennis met ze 
te laten maken.  Verwacht top40, maar verwacht ook muziek die 
je wellicht nog niet eerder gehoord hebt van de artiesten die je 
goed kent!
Ben je nu al benieuwd? Neem dan alvast een kijkje op www.
samdeman.nl. Graag tot 4 maart. Iedere vrijdag tussen 20.00 en 
22.00 uur op Omroep Drimmelen.
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TRAAIE ON  TOUR

16 Maart aanstaande gaat “Traaie on Tour” officieel van start! 
Een project VAN  Terheijden (ondernemers), VOOR  Ter-
heijden (Verenigingen)!!
We hebben inmiddels 16 van de 20 beoogde certificaat-/aan-
deelhouders ingeschreven, terwijl er zich tot nu toe een 18-tal 
verenigingen heeft aangemeld voor het lidmaatschap en dus ge-
bruik van de bus het komend jaar.
Onderstaand alle zaken op een rijtje:
Certificaat-/aandeelhouder word je door een aandeel 
te kopen in het eigendomsrecht van de bus “Traaie on Tour”. 
Hiervoor kan een keer per jaar de bus worden ingezet naar je 
eigen idee en wordt je logo zowel in de bus als op de achter-
zijde van de bus vermeld.  Al certificaathouders zijn FD Advies 
Breda B.V., aannemersbedrijf Jaap Rasenberg B.V.,  Visker Inte-
rieurbouw B.V., Schilders combinatie Antonissen V.O.F.  Terhe-
ijden, Blommers Luchtdicht Bouwen B.V., Bakkerij VOF Jurgen 
& Carolien van Dongen, T.C.V. De Schraansers, Café Ons Thuis, 
Jean Bergé/Grote Man Shop, Simson Applicatie B.V., HRS geluid 
licht video, SunExpress Zonwering & terrasoverkappingen, Van 
Gils Techniek B.V.,  Tankpunt  Terheijden, Reimus Makelaardij en 
Hypotheken.
We zoeken op dit moment dus nog een viertal  Terheijdense 
certificaathouders/sponsoren! Wil je door deelname in dit pro-
ject mede de Terheijdense verenigingen “op weg” helpen? Bel 
dan 06 533 147 16 of mail frans.damen@fdadvies.nl.
Terheijdense  Verenigingen kunnen zich nog tot en met 16 
maart aanstaande aanmelden/inschrijven bij “Traaie on Tour”. 
Let op: Na 16 maart is deelname voor het lopend jaar NIET 
meer mogelijk!
Na inschrijving kunt u, als verenigingslid, een tot tweemaal per 
jaar de bus (tegen kostprijs) inzetten voor bijv. het jaarlijkse uit-
tje, teerdag, kampioenswedstrijd(en) o.i.d.  Voor nadere info of 
inschrijvingsformulier, bel 06 533 147 16 of mail frans.damen@
fdadvies.nl.
De bus wordt op dit moment voorzien van een 220 Volt mu-
ziekinstallatie, er wordt LED verlichting aangebracht, hij wordt 
geheel technisch nagekeken en driftig schoongemaakt. Vervol-
gens zal de stickering worden aangebracht. Op 09 maart zal de 
“maidentrip” plaats gaan vinden met alle certificaathouders.
Frans Damen

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Portret Johan van der Vlist
Wie kent hem niet? Al 8 jaar schrijft Johan van der Vlist voor 
het Carillon en houdt ons daarmee op de hoogte van allerlei 
wetenswaardigheden over het sociale leven in onze gemeente. 
Maar wie is nu eigenlijk de mens achter deze journalistiek schrij-
ver? Loes van Zwieten interviewde hem en kwam van alles te 
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weten over zijn leven en zijn passies. Johan kreeg Loes zelfs zo 
ver dat ze op een Solex stapte voor een gezamenlijk ritje.  Ad 
van Dongen en Kees van der Maden legden het vast. 
Driebanden Toernooi Mayboom

Het was dit jaar al weer voor 
de 20e keer dat in De Mayboom 
in Made het 3-banden toernooi 
werd gehouden. Het werd dus 
een speciale editie met onge-
veer 160 deelnemers. Kees van 
der Maden en Loes van Zwie-
ten gingen een kijkje nemen en 
maakten een boeiend verslag. 

Hebt u altijd al willen weten hoe het er eigenlijk aan toe gaat bij 
zo’n biljartwedstrijd of wilt u nog eens nagenieten? Dan is deze 
uitzending een aanrader.

Monumentaal Drimmelen – deel 1
Iedereen weet natuurlijk wel 
dat we in een mooie gemeen-
te wonen. Maar kent u ook de 
monumenten in Drimmelen? 
Monumenten zijn objecten en 
gebieden die minstens 50 jaar 
oud zijn en die een bovenindi-
vidueel belang vertegenwoordi-

gen. Het is daarom een beschermd gebouw of object, dat niet 
zomaar mag worden verbouwd of gesloopt. U vindt in onze ge-
meente 54 rijksmonumenten, 273 gemeentelijke monumenten 
en 3 van rijkswege beschermde dorpsgezichten. Medewerkers 
van Omroep Drimmelen trokken er per fiets op uit om een 
aantal van die monumenten in beeld te brengen. Deze week ziet 
u de eerste aflevering.
Sensation Waailand 2015

Op 21 november 2015 vond 
de tiende editie van Sensation 
Waailand plaats. In overleg met 
de gemeente werd gekozen 
voor een nieuwe locatie, name-
lijk naast het zwembad in Made. 
Ieder jaar krijgt een kleur mee 

en dit keer was de dresscode goud! In tien jaar tijd is dit feest 
van KPJ Made uitgegroeid tot een fenomeen. Ook het afgelopen 
jaar werden de hooggespannen verwachtingen van de fans waar 
gemaakt. Het is al weer even geleden, maar nu is een impressie 
van dit spektakel en een interview met de organisatie te zien in 
onze uitzending!
Waar u ons kunt vinden
Wekelijks nieuwe televisie-items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt 
u ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal www.
youtube.com/user/SLODrimmelen. 
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 
92.9 FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 
FM en natuurlijk ook on-line via de audio stream.  Volg ons ook 
op Facebook.

WINTERSPELEN: HET EVENEMENT  VOOR 
KINDEREN MET KARAKTER!

Het is kouder, waardoor we 
met z’n allen massaal naar bin-
nen gaan en vooral binnen blij-
ven tot de zon zich weer laat 
zien.  Aangezien wij en vooral 

kinderen stuiterballen zijn en uiteraard niet zo lang binnen kun-
nen zitten om tv te kijken of te computeren, organiseerden wij 
op zaterdag 13 februari al weer de 4e editie van de Winterspe-
len met succes.
Midden in de winter, maar ondanks de kou gingen we met alle 
kinderen en vrijwilligers gewoon naar buiten! Spelen, plezier ma-
ken, leren samenwerken en genieten gaan perfect samen ook als 
de zon niet schijnt! 
“Helaas komen wij steeds meer kinderen tegen die te weinig 
buitenspelen en bewegen. Dit zien we door bijvoorbeeld over-
gewicht, slechte motoriek en vooral een negatieve instelling 
die ze onbewust aannemen. Ouders moeten niet vergeten dat 
kinderen vaardigheden leren door buiten te spelen met andere 
kinderen! Leren samenwerken, angsten overwinnen, vertrou-
wen krijgen, vriendschap opbouwen, omgaan met verlies, vallen 
en weer opstaan. Ze moeten hun energie en creativiteit kwijt, 



 17

ook in de winter! Dus weer 
of geen weer, stuur kinderen 
naar buiten om te spelen en 
geef ze niet bij elke regen-
druppel een tablet met snoep 
in hun hand om ze stil te 
krijgen”, zo vertelt Rico Hen-
driks, mede eigenaar van Pol-
derevents, die dagelijks met 
kinderen buiten werkt. 
Met de juiste kleding, keuze 
van spellen, instelling van de 
kinderen en niet te vergeten 
de inzet van de vrijwilligers 
was dit weer een fantastische 

editie. Dit is terug te zien op de gave foto’s en aftermovie.
Tijdens het vrijspelen konden kinderen voetballen in de pol-
derarena, bamboe bouwen, opwarmen bij het kampvuur met 
warme chocomel en boogschieten voor medailles.
De medailles zijn gewonnen door: 1. Zeb Lodewikus 2. Eva 
Stoop 3. Stef Havermans 

Na de pauze was het tijd om in teamverband de strijd aan te 
gaan met als onderdelen: slagbal, rugby, voetbal, hockey, trefbal, 
mastermind, smokkelspel, boogschieten, hindernisbaan en arrow 
attack. Team 2 wist het beste samen te werken en ging er met 
de winst vandoor. 
De volgende editie is de zomerspelen op 29 juli 2016, waar we 
met zoveel mogelijk kinderen buiten willen spelen! Zorg dat je 
er bij bent!

SIL = SAMEN IS LEUKER

Samen iets leuks ondernemen is vaak gezelli-
ger dan alleen!
Bent u op zoek naar iemand met wie u iets ge-
zelligs kunt ondernemen, bijvoorbeeld wande-
len,  fietsen, koffie drinken of samen naar het 
theater? SIL brengt mensen met dezelfde wensen en interesses 
bij elkaar.  Als u wilt, zijn we bij de eerste kennismaking aanwezig. 
Alle inwoners uit Drimmelen boven de 18 jaar kunnen via SIL 
een oproep plaatsen of reageren op een oproep. 
Oproepen deze week:
Golf en/of fitness maatje 
Sportieve actieve vrouw (79), woonachtig in Terheijden, golft en 
wandelt graag, maar vindt het gezelliger om dat samen met ie-
mand doen.  Wie vindt het leuk om mee te gaan? 
Medespelers rikken of andere kaartspelletjes
Gezellige vrouw van 78 jaar uit Terheijden zoekt 3 gezellige 
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BELASTINGSERVICE DRIMMELEN 

Het is weer tijd om de belastingformulieren in te vullen en dus 
zijn de belastinginvullers van KBO en SWO weer beschikbaar 
om u hiermee te helpen.
Veel senioren maken jaarlijks gebruik van deze service, toch zijn 
er nog senioren die er niet van op de hoogte zijn. Vooral tegen 
deze mensen willen we zeggen: als u hulp nodig heeft met het 
invullen, doe een beroep op ons.  Ook als u geen bericht heeft 
ontvangen van de Belastingdienst, is het zinvol om contact met 
ons op te nemen.  Veel ouderen laten nog steeds geld liggen 
door geen aangifte te doen. Tijdens het invullen van uw belas-
tingformulieren wordt tevens gekeken of u ook in aanmerking 
kunt komen voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Maar ook of de 
hoogte van de toeslagen nog klopt. Ook andere gemeentelijke 
regelingen zoals de financiële tegemoetkoming chronisch zieken 
of de mantelzorgwaardering kunnen door de vrijwilliger voor u 
worden verzorgd. Dus zeker de moeite waard.
Uit het oogpunt van vertrouwen streeft SWO ernaar onze 
dienstverlening zodanig te regelen dat per cliënt één vaste vrij-
williger wordt ingezet.  Vandaar dat wij uw NAW-gegevens zul-
len registreren. 
De belastinginvullers van KBO en SWO zijn goed opgeleide vrij-
willigers die jaarlijks een bijscholing moeten volgen. Zij werken 
volgens de richtlijnen van de VBOB. De belastinginvullers die in 
2016 in Drimmelen beschikbaar zijn, zijn dhr. Marius Buijs voor 
Terheijden en dhr. Louis van Gils voor Wagenberg.
Volgens de richtlijnen van KBO-Brabant wordt voor het invul-
len van de aangifte een bijdrage gevraagd van maximaal € 12,-. 
Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, bespreek dit dan s.v.p. met 
de belastinginvuller. In dat geval kan mogelijk een uitzondering 
worden gemaakt.
Wilt u gebruik maken van de belastingservice dan kunt u con-
tact opnemen met SWO, telefoonnummer0162 - 451894. Indien 
u een voorkeur heeft voor een bepaald persoon, geef dit dan 
s.v.p. aan.

JURIDISCH SPREEKUUR DRIMMELEN 
GAAT  VERHUIZEN

Het Juridisch Spreekuur Drimmelen zal per 7 maart aanstaande 
voortaan op een ander adres plaatsvinden. U treft ons vanaf dat 
moment iedere eerste en derde maandag van de maand (be-
houdens feestdagen) tussen 17.00 en 18.00 uur op het volgende 
adres: Raadhuisstraat nr. 2C te Terheijden (ingang aan de rech-
terkant van het voormalige gemeentehuis).
Heeft u een juridische vraag? Dan kunt u kosteloos en geheel 
vrijblijvend terecht bij dit juridisch spreekuur. Het spreekuur 
wordt beurtelings gehouden door advocaten mr. R. Joosen van 
Advocatenkantoor Osté te Oosterhout en mr. S.A.M. Fikken 
van Van den Toorn Advocaten te Made. Voor meer informatie: 
www.advocatenkantooroste.nl.

SURPLUS  SPREEKUUR 
MAATSCHAPPELIJK  WERK VERHUISD!

Surplus  Welzijn is verhuisd van  Vierendeel 8 in Made naar Raad-
huisstraat 2c in Terheijden.
Voor het spreekuur van het Maatschappelijk Werk kunt u te-
recht op dinsdag van 9.00 - 10.00 uur.  Ook Schuldhulpverlening, 

mensen om wekelijks een kaartje mee te leggen. Liefst rikken 
maar jokeren of duizenden mag ook. Het idee is om dit bij toer-
beurt bij iemand thuis te doen. Kaart u ook graag, reageer dan 
op deze oproep.
Creatieve activiteiten
Wie vindt het leuk om met een klein groepje samen iets cre-
atiefs te doen? Bijvoorbeeld tekenen (mandala), schilderen, 
bloemschikken (kerststukjes rond kerst) of andere creatieve 
bezigheden.  Andere suggesties zijn natuurlijk welkom. Gewoon 
om de beurt bij iemand thuis en in overleg hoe vaak. Zelf woon 
ik in Terheijden, maar kan ook naar Wagenberg of Made komen.
Hebt u interesse in één van deze oproepen, neem dan contact 
op met SIL, dan brengen we jullie met elkaar in contact. Wilt u 
zelf een oproep plaatsen, bel dan naar SIL 0162-45 18 94 of mail 
sil@swodrimmelen.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VIP is onderdeel van Stichting 
Welzijn en Ondersteuning 
(SWO) en een centrale plek 
voor vrijwilligers. Wij adviseren 
en bemiddelen naar een pas-
sende vrijwilligersfunctie. Kijk 

eens op onze website www.swodrimmelen.nl/vip voor meer 
informatie en de vacaturebank. U kunt contact met ons opne-
men via de mail: VIP@swodrimmelen.nl of per telefoon 0162 
– 451894. Bezoek ons ook eens op Facebook VIP Vrijwilligers 
informatie punt Drimmelen!
Vrijwilligers gezocht voor cursus “hoe word ik een ma-
tje”!
Contact kan zo rijk zijn, je zult maar zonder zitten. Een praatje 
maken, samen winkelen of naar de film gaan met vrienden is 
voor de meeste mensen heel gewoon. Voor iemand die psychi-
sche problemen heeft (gehad) kan dit moeilijk zijn. Familie en 
hulpverleners zijn vaak de enige partners binnen het sociaal net-
werk. Mensen die langdurig kampen met psychische problemen 
kunnen in een isolement terecht komen. Een maatje dat er voor 
enige tijd echt kan zijn in de eigen omgeving is van grote waarde.
SWO is op zoek naar vrijwilligers die gedurende korte of lan-
gere periode gekoppeld willen worden als maatje,  op basis van 
gemeenschappelijke interesses. Het gaat daarbij niet om hulp-
verlening maar om “gewoon” sociaal contact. Het contact is niet 
probleemgericht, maar gebaseerd op vriendschappelijke omgang 
waarbij de gezonde kant van mensen centraal staat.
Van een vrijwilliger wordt geen speciale deskundigheid vereist. 
Goede sociale vaardigheden, affiniteit met mensen in een kwets-
bare positie en oprechte belangstelling voor de ander zijn uit-
gangspunten voor het contact.
Ondersteuning wordt geboden door persoonlijke begeleiding 
en door middel van bijeenkomsten.
Op donderdag 10 maart vindt er een training plaats waarin 
o.a wordt gesproken over de inhoud van het maatjescontact, de 
achtergronden van psychiatrische ziektebeelden en het omgaan 
met grenzen en verantwoordelijkheden.
Voelt u zich aangesproken door het maatjesproject, dan maken 
we graag kennis met u. U mag uiteraard ook deelnemen aan de 
cursus als het u helpt in uw huidige vrijwilligerswerk.
Tijdstip training: donderdag 10 maart / 13.30-16.30 uur. Locatie: 
het Vierendeel 6 in Made.  Voor meer informatie en aanmelden 
voor de training: SWO: 0162-451894, via mail: marian.breedijk@
swodrimmelen.nl

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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TIP: 

 
Download onze gratis App.  

 

Made 
Van Gilslaan 11: 
Tussenwoning met berging,  ruime tuin en achterom, op ca. 150 m2. Inhoud ca. 315 m3. De woning is geheel v.v. 
van kunststofkozijnen,  dubbelglas en dakisolatie. O.a. lichte woonkamer (type doorzon) en 3 slaapkamers. 
Ideale starterswoning. Direct opleverbaar! 
Vraagprijs € 159.000,-- k.k. 

 

Made 
Van Gilslaan 1G:  NIEUW! 
Mooi 3-kamer appartement, gelegen op de 1e verdieping van een kleinschalig appartementencomplex, met 
liftinstallatie, berging en een eigen parkeerplaats. Ideaal gelegen nabij het centrum van  Made. Inhoud ca. 182 m3. 
Woonoppervlakte ca. 70 m2. O.a. ruime woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, badkamer en een apart toilet. 
Vraagprijs € 175.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Wagenstraat 20 d:  
Mooi gelegen twee onder één kapwoning met berging en ruime oprit. Grond 229 m2. Inhoud ca. 375 m3.  
O.a. doorzon woonkamer, dichte keuken,  bijkeuken, ruime kelder, 3 slaapkamers, ruime badkamer, open zolder en 
achtertuin op het zuiden met uitzicht over landerijen. 
Vraagprijs € 215.000,-- k.k. 

 

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

 

Made 
Irisstraat 13: NIEUW! 
Goed onderhouden, geschakelde bungalow met eigen oprit, inpandige garage en een berging. Grond 408 m2. 
Inhoud ca. 400 m3. O.a. lichte ruime woonkamer, woonkeuken, hobby-/werkruimte, 2 slaapkamers (3 mogelijk) en 
een achtertuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 265.000,-- k.k. 

 

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

 

Waspik 
Kerkstraat 39: NIEUW! 
Volledig gerenoveerd en uitstekend onderhouden, karakteristieke, vrijstaande woning met een berging.  
Grond 300  m2. Inhoud ca. 500 m3. O.a. werkkamer, woonkamer-en-suite, woonkeuken,  bijkeuken, kelder,  
2 slaapkamers (3 mogelijk), mooie privacy biedende achtertuin en parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Vraagprijs € 319.000,-- k.k. 

 

Made 
Nieuwstraat 20: NIEUW! 
Authentieke, halfvrijstaande woning met grote garage, carport en overkapping, gelegen in het centrum van Made. 
Grond 766 m2. Inhoud ca. 420 m3. O.a. ruime woonkamer en keuken, slaapkamer en badkamer op begane grond,  
2 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping, zeer diepe achtertuin en een ruime oprit aan de voorzijde. 
Vraagprijs € 325.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 9: NIEUW! 
Goed onderhouden, karakteristiek herenhuis met berging, gelegen op 715 m2 grond. Inhoud ca. 835 m3. Ideale 
woning voor beroep of hobby aan huis. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken en sanitair, 4 slaapkamers 
(meerdere mogelijk) en grote zonnige achtertuin met prachtig uitzicht. Garage mogelijk. 
Vraagprijs € 439.000,-- k.k. 

 

Made 
Zijlbergsestraat 2c: NIEUW! 
Riante 2-o-1  kapwoning met eigen oprit, carport, garage, berging en veranda. De woning is volledig onderkelderd. 
Grond 410 m2. Inhoud ca. 914 m3. O.a. ruime woonkamer en keuken, multifunctionele ruimte (eenvoudig te wijzigen 
in slaapkamer en badkamer op begane grond), 3 slaapkamers, ruime badkamer en tuin op het zuiden. 
Vraagprijs € 449.000,-- k.k. 

 

Wagenberg 
Brouwerijstraat 23:  
Gerenoveerde, monumentale woning met riant gastenverblijf, dubbele garage en veranda. Gelegen op 1295 m2. 
Inhoud ca. 715 m3. O.a. sfeervolle, ruime woonkamer, werkkamer op begane grond, moderne luxe keuken, 3 
slaapkamers, moderne badkamer en zeer grote tuin. Slaapkamer en badkamer op begane grond realiseerbaar. 
Vraagprijs € 575.000,-- k.k.  Nieuwe prijs 

 

Drimmelen 
Biesboschweg 9: NIEUW! 
Vrijstaande semi-bungalow met garage, gelegen op een unieke locatie aan de Amer. Grond 1010 m2. Inhoud ca. 
600 m3. O.a. ruime woonkamer, woonkeuken, werk- of slaapkamer (op begane grond), 4 slaapkamers en ruime 
badkamer. Vanuit het terras een prachtig uitzicht over rivier de Amer. 
Vraagprijs € 625.000,-- k.k. 
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Het daadwerkelijk thuiskomen in je lijf, thuiskomen bij jezelf, 
gebeurt door ons aanbod van yoga, meditatie, dans, verhalen 
doorgeven. De verbinding met jezelf, het contact met andere 
vrouwen, samenzijn. Daar gaat onze aandacht naar uit.
Overigens wil ik nogmaals vermelden dat er geen verplichtingen 
zijn, je bent vrij te kiezen waaraan je wel of niet meedoet, of je 
wel of niet iets van jezelf wilt delen. Het ‘gewoon mogen zijn 

zoals je bent, en met alles wat 
er is’ is nou net zo belangrijk.
Extra om te vermelden is dat 
een Rode  Tent geen therapeu-
tische vrouwencirkel is. Het 
kan diep gaan, het kan helend 
werken, echter in deze groep 
geven we geen therapie.
Mocht er vraag naar ontstaan 

dan starten we een andere groep op,  een groep die gericht is 
op bewustzijnsontwikkeling en groei.
Echter, de Rode  Tent heeft dit uitgangspunt niet, die blijft bestaan 
in haar laagdrempelige vorm.  Toegankelijk voor alle vrouwen.
Wilt u meer informatie van ons dan kunt u ons bereiken:
Judith van Leeuwen 06-54353123; Gwen Meijer 06-15070027. 
Website http://rodetent.wix.com/thuisinjelijf Facebook Rode 
Tent - Thuis in je Lijf; Email info@praktijkstroommee.nl

“DE BELANGRIJKSTE ENERGIE IS DE 
ENERGIE DIE JE ELKAAR GEEFT”
Peter van Oppen, projectleider woningisolatie

Inmiddels werkt Peter een half jaar 
bij Duurzaam Drimmelen. Hoog 
tijd dus om hem voor te stellen 
aan de lezers van dit blad. Sommi-
gen van u kennen hem al, van een 

4D-café of als aanjager van het initiatief in Made Noord met 
Buurkracht, om samen met de buren aan energiebesparing te 
doen. Op 15 maart kunt u hem in ieder geval (weer) ontmoe-
ten,  als hij in ’t Trefpunt in Made komt uitleggen hoe het in Made 
Noord reilt en zeilt met “zijn” project. Om nog meer mensen, 
in de andere dorpen en elders in Made, net zo enthousiast te 
maken voor energiebesparing als hij zelf is.
Een feest van herkenning
Peter woont in Zoetermeer en moet dus een lange reis maken. 
Hoe komt iemand uit Zoetermeer op het idee om in Drim-
melen te gaan werken? Peter vertelt: “Een vriend die in Made 
woont attendeerde me op de vacature. Hij wist dat ik in Zoe-
termeer ook actief ben in een duurzame energie coöperatie, 
de DEZo, en dat ik jarenlang heb gewerkt als adviseur op het 

jongerenwerk en buurtsport coaching zijn verhuisd naar het 
kantoor aan de Raadhuisstraat 2c in Terheijden.
Het spreekuur van Sociaal Raadslieden Werk is iedere donder-
dag van 9.30 - 12.00 uur in het Antonius Abt in Terheijden en in 
het Vierendeel in Made iedere dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur 
(donderdag 22 maart gesloten).

RODE  TENT

Ontstaan
De Rode  Tent is gebaseerd op het boek ‘The Red  Tent’ van  Ani-
ta Diamant. De Rode Tent is van origine de plaats waar vrouwen 
zich tijdens de nieuwe maan, drie dagen per maand terugtrokken.   
Ze vertelden elkaar verhalen en gaven hun kennis en gehei-
men door over geboorte, bevalling, sterven en geneeskrachtige 
kruiden en heling. Deze periode tijdens de nieuwe maan, juist 
omdat vrouwen dan ontvan-
kelijk zijn voor boodschappen 
en dromen en daarmee kon de 
gemeenschap gediend worden.
In de Rode Tent vieren, be-
krachtigen en ervaren we het 
vrouw zijn. Het is een plek om 
op dieper niveau met elkaar te 
kunnen zijn, uit te rusten en 
de ware kracht van vrouw zijn 
te herinneren. Er kan worden 
gepraat, gezwegen, gelachen, 
gehuild, gedanst, gemediteerd, 
gelounged, gemasseerd….. Er 
alleen maar zijn is ook prima.
Verschillende invullingen en overeenkomstige kenmer-
ken: verbinding
De Rode Tent-bijeenkomsten worden geleid door hoedsters, 
zoals dat heet. Zij geven vorm aan de bijeenkomsten en creë-
ren een bedding waarin de deelnemers zich uitgenodigd voelen 
gewoon te kunnen zijn wie ze zijn en dit ook te ervaren in het 
programma dat wordt aangeboden. In elke bijeenkomst zijn er 
terugkerende elementen dit zijn o.a. deelcirkels waarin we naar 
elkaar luisteren en er voor de ander kunnen zijn. Echt luisteren 
met je oren en je hart is een groot cadeau voor degene die haar 
verhaal deelt. Er zijn momenten van rust, bijkomen, niets hoeven, 
opladen. Halverwege de avond is er een pauze.  We drinken thee 
en nuttigen het lekkers wat is meegenomen door de deelne-
mers. 
Rode Tent - Thuis in je Lijf 
Kenmerkend voor onze Rode Tent  ‘Thuis in je Lijf ’, die we in 
Terheijden organiseren, is dat we een creatief aanbod hebben. 
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gebied van onder andere woningisolatie.” 
Het sollicitatiegesprek bij het bestuur van Duurzaam Drimme-
len verliep dan ook goed. Peter: “Het was eigenlijk een feest van 

herkenning, het klikte meteen. 
Je praat over het zelfde.  Als je 
de statuten van de DEZo ver-
gelijkt met die van Duurzaam 
Drimmelen, dan zie je nauwe-
lijks verschil.”
Peter van Oppen is afgelopen 
zomer gestart als projectleider, 
voor één dag per week, en blijft 
tot het einde van dit jaar. Pe-
ter vertelt: “In het begin, in de 
zomerperiode, heb ik vooral 
veel mensen in de gemeente 
ontmoet die binnen hun moge-
lijkheden al gestart waren om 

ideeën over energiebesparing en -opwekking in de praktijk te 
brengen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een soort decentrale 
ventilatie met warmteterugwinning, en een woningbouwcoö-
peratie die zelfstandig energiebesparende maatregelen onder-
zoekt.”
Peter is inmiddels aardig ingewerkt en heeft het erg naar zijn zin. 
Niet zo sexy
Gevraagd naar wat hij nou eigenlijk zo leuk vindt aan zijn werk 
als projectleider legt hij uit: “Bij duurzaamheid is de techniek 
natuurlijk het meest sexy. Bijvoorbeeld de zonnepanelen en 
de windmolens. Natuurlijk is het belangrijk om energie op een 
duurzame manier op te wekken, zonder gebruik van fossiele 
brandstoffen, maar de eerste klap, het zuinig omgaan met ener-
gie is eigenlijk het belangrijkst.  Daarmee valt veel winst te beha-
len voor het klimaat en het milieu, en ook financieel.”
De kennis had Peter al in huis. Kennis over hoe je woningen 
optimaal isoleert zodat er geen energie verloren gaat. Hij bena-
drukt: “Woningisolatie is te beperkt. Het gaat ook om comfort 
en duurzaamheid.”
Dat vraagt om uitleg:  “Een kierdichte woning laat geen tocht van 
buiten toe, en moet dus apart geventileerd worden om toch een 
gezond binnenklimaat te houden en vochtproblemen voor te 
zijn. Zonwering is ook zo’n punt: een goed geïsoleerde woning 
laat geen warmte ontsnappen, ook niet in de zomer tijdens een 
hittegolf.  Als je dan een airco neerzet ben je je energiewinst 
weer grotendeels kwijt. Goede (buiten)zonwering is dus ook 
belangrijk.”
Maar kennis alleen is niet voldoende. Peter daarover: “De groot-
ste uitdaging is om de mensen mee te krijgen. Dat lukt in het 
algemeen best goed. Mensen zijn nieuwsgierig of en hoe hun 
energieverbruik omlaag kan. Zij praten daarover met buren en 
bekenden en zo kan het balletje gaan rollen.” Maar daarna is er 
soms nog een hobbel: “Vaak is het de vrouw die de beslissingen 
neemt over wat er in huis gebeurt. Dan komt een man thuis 
met een voorstel om veranderingen aan te brengen en zegt zijn 
vrouw: dat gaan we niet doen.”
Het is de interviewster ook opgevallen dat er bij de bijeenkom-
sten van Duurzaam Drimmelen niet veel vrouwen komen. Jam-
mer, want duurzaamheid is een onderwerp voor iedereen. 
Buurkracht in Made Noord
De projectleider woningverduurzaming, zoals hij officieel heet, 
werkt samen met Buurkracht, een initiatief van de netwerk-
beheerder Enexis. Buurkracht ondersteunt overal in de regio 
buurtteams met raad en daad. Buurkracht brengt de “buren” 
bij elkaar, organiseert bijeenkomsten en geeft informatie. De 
projectleider moet ervoor zorgen dat er met die opzet in de 
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gemeente Drimmelen daadwerkelijk maatregelen worden geno-
men om woningen energiezuiniger te maken. 
Iedere woning heeft vorig jaar een energielabel gekregen. De 
bedoeling is dat er in de periode van het project 100 woningen 
2 label-stappen vooruit gaan, bijvoorbeeld van c naar a. Peter 
daarover: “Wij weten nog niet hoe we dat moeten meten,  maar 
voor degene die maatregelen neemt is dat ook niet altijd inte-
ressant, in ieder geval niet als hij niet van plan is zijn woning te 
verkopen. Belangrijk is dat het energieverbruik daalt.”
Wie wil weten waar de energielekken zitten in zijn of haar huis 
kan een energiesafari aanvragen. Dan komt Peter ’s avonds langs 
met een warmtecamera, en maakt hij een rapportje waarin de 
belangrijkste aandachtspunten worden vermeld.  Voor de bewo-
ners van Made Noord wordt dat geregeld. Maar ook de andere 
inwoners van Drimmelen kunnen een energiesafari aanvragen 
via www.duurzaamdrimmelen.nl.     
Wilt u Peter ontmoeten?
Op 15 maart vertelt Peter van Oppen in ’t Trefpunt in Made 
meer over Buurkracht in Made Noord en de tot nu toe behaal-
de resultaten. Met de bedoeling om meer mensen enthousiast te 
maken en nieuwe buurtteams te vormen. Eén ding wil hij nu al 
vast kwijt over zijn eerste buurtteam: “De samenwerking is ge-
weldig. De belangrijkste energie is de energie die je elkaar geeft.”
4D-café over Buurkracht op dinsdag 15 maart in ’t Trefpunt, 
Raadhuisplein 1A in Made. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 
uur; aanvang programma om 20.00 uur. Neem uw buren mee!

OPIUMWET-BELEIDSREGELS AANGEPAST

Burgemeester Gert de Kok heeft de 
beleidsregels aangescherpt van de 
Opiumwet. Daardoor kan hij panden 
waar soft- of harddrugs aangetroffen 

zijn, eerder sluiten dan volgens de oude regels mogelijk was. 
Bovendien is de regelgeving nu gelijk getrokken met die van de 
andere Dongemondgemeenten, waarmee het beleid in de regio 
eenduidig is. De regels gelden sinds 1 februari.
Het verschil met de oude regels is vooral dat er eerder over-
gegaan kan worden tot sluiting van een pand. Bij het aantreffen 
van harddrugs in een woning wordt niet meer eerst een waar-
schuwing gegeven, maar direct overgegaan tot sluiting voor een 
periode van drie maanden. In overige panden is de sluitingster-
mijn verhoogd van zes naar twaalf maanden. In het geval van 
softdrugs wordt bij panden niet zijnde woningen, bij de eerste 
keer aantreffen het pand gelijk voor zes maanden gesloten.
Daarnaast bieden de beleidsregels de mogelijkheid voor de bur-
gemeester om in geval van bijkomende omstandigheden af te 
wijken van de gestelde sancties. Bijkomende omstandigheden 
kunnen zijn: de hoeveelheid aangetroffen drugs, andere strafbare 
feiten zoals geweldsdelicten, mate van verwijtbaarheid, aantref-
fen van wapens, de mate van overlast en het gevaar voor de 
omgeving.
De nieuwe beleidsregels zijn afgestemd met het Openbaar Mi-
nisterie, voorgelegd aan de jurist van het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum (RIEC) en akkoord bevonden in het 
teamdriehoeksoverleg.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Kinderen Terheijden kiezen speeltoestellen 
Op de hoek Liedekerkestraat / Baroniestraat in Terheijden ko-

men onder andere een glijbaan, klimstam, tweedelig duikelrek 
en een parcours van stapstammen.  Voor deze speelcombinatie 
koos de meerderheid van kinderen uit de buurt. Woensdag 17 
februari konden zij in De Cour kiezen uit drie varianten. Variant 
3 werd de grote winnaar met 23 stemmen (10 kozen voor va-
riant 1 en 6 voor 2). Alle kinderen: bedankt voor jullie komst en 
het kiezen! De nieuwe toestellen worden dit voorjaar geplaatst.
BEKENDMAKINGEN
Ingekomen omgevingsvergunning-aanvragen
Terheijden, Raadhuisstraat (ongenummerd) (4844 AC) (W-2016-
0043): Het kappen van zes bomen rondom de begraafplaats.
Terheijden, (naast) Weegbree 47 (4844 HC) (4844 HC) (W-
2016-0035): Het kappen van zes bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Hoevenseweg 2 (4845 PD) (W-2015-0488): Het 
plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een inrit.
Wagenberg, Vlasselt 3 (4845 EV) (W-2015-0503): Het kappen 
van een esdoorn.
Wagenberg, Dorpsstraat 2C en 2D (4844 EC) (W-2015-0499): 
Het verbouwen en legaliseren van twee woningen.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur: ds. C. Nieuwenhuizen uit 
Oosterhout Diaconiecollecte: KIA - Noodhulp vluchtelingen.
Zondag 13 maart 2016, 10.00 uur: ds. E. Fockens Diaconie-
collecte: KIA - Binnenlands diaconaat
Oecumenisch Avondgebed
In de veertigdagentijd wordt op 5 verschillende plaatsen in de 
gemeente Drimmelen het oecumenisch avondgebed gehouden.
Woensdagavond 9 maart is het vierde avondgebed om 19.00 
uur in Made in de protestantse kerk. Het thema van het vierde 
avondgebed is:  “Jezus wordt aan het kruis geslagen”.
Woensdagavond 16 maart is het vijfde avondgebed om ze-
ven uur in Drimmelen in de protestantse kerk. Het thema van 
het vijf avondgebed is: “Jezus wordt in een nieuw graf gelegd”.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 5 maart 19.00 uur: GEEN  VIERING.
Zondag 6 maart 9.30 uur: Uitlegviering 1e H. Communie - 
Eucharistieviering.  Voorgangers pastor J. Baijings en past. werker 
H. Geppaart - Living Spirit.
Maandag 7 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. P. van Gils.
Zaterdag 12 maart 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
- 5e weekend Veertigdagentijd.  Voorganger Mevr. A. Schoenma-
kers.
Maandag 14 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.

BESTE INWONERS VAN  WAGENBERG EN 
TERHEIJDEN
Zoals jullie wel gelezen zullen hebben stopt de huidige uitbater 
van de sporthal op Wagenberg de exploitatie hiervan. Door deze 
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maatregel zijn dus ook de bingoavon-
den vervallen, die altijd de 2e woens-
dag van de maand gehouden werden.  
Wij, Erica en John van café de Ruif, 
zijn van mening dat zoiets voor de in-
woners van Terheijden en Wagenberg 
niet verdwijnen mag en daarom or-

ganiseren wij elke 2e woensdag van de maand de bingo in onze 
zaak. Dus wilt u toch nog gezellig bingo spelen zoals u gewend 
was, kom dan voortaan de 2e woensdag van de maand naar de 
Ruif. Aanvang van de bingo is 19.30 uur.  Wij heten u van harte 
welkom. 
Met vriendelijke groet, Erica en John.

LIJST HARRY BAKKER  VINDT DAT HET 
ANDERS KAN! 

De Goederenbank, helaas niet meer weg te denken, ook voor 
bewoners uit onze gemeente. Niet alleen broodnodig voor uit-
gifte van goederen, voedsel, kleding etc, maar een veel groter 
onzichtbaar, vaak niet erkend en herkend, sociaal probleem is 
er onlosmakelijk mee verbonden. Juist bij het afhalen is het heb-
ben van contactmomenten zeer belangrijk. Lijst Harry Bakker 
heeft dan ook respect en waardering voor alle vrijwilligers die 
de goederenbank draaiende houden met alles wat het met zich 
meebrengt!
Maandenlang is Lijst Harry Bakker al in gesprek met Goede-
renbank de Baronie in Oosterhout, de 
dichtstbijzijnde voorziening ook voor 
bewoners uit onze gemeente Drimme-
len. Er blijkt een groep te bestaan die er 
nu geen gebruik van kan maken. Men is 
niet in gelegenheid om de afstand naar 
Oosterhout te kunnen afleggen; geen 
vervoer, geen anderen die voor hen afhalen, geen budget voor 
openbaar vervoer. Zo wordt dus wekelijks een pakket met de 
eerste basisbehoeften gemist.
Lijst Harry Bakker vindt dat het anders kan en probeert ver-
bindingen te leggen tussen bepaalde partijen. Waarom niet een 
uitdeelpunt binnen onze eigen gemeente grenzen? Dan is het 
toch beter bereikbaar voor een grotere groep? Dan kunnen er 
tóch sociale contacten opgedaan worden en sociale controle 
uitgeoefend worden? 
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 25 februari heeft Lijst 
Harry Bakker dit alles aan de orde gesteld. Portefeuillehouder 
Hans Kuipers heeft toegezegd voor eind april aanstaande de ge-
meenteraad te informeren hoe ver de ontwikkelingen zijn met 
bij elkaar gebrachte partijen. Lijst Harry Bakker is blij hiermee. 
Maar zoals u van ons gewend bent houden wij ook hier de be-
kende vinger aan de pols. Wij spreken de wens uit dat er inder-
daad een faciliteit komt in onze eigen gemeente!
Femke Selders, Lijst Harry Bakker

 

VERLOREN 
in de buurt van café De 

Harmonie: 
Blauwe “Mauer” sleutel 

aan een kettinkje met  
daaraan ook een stuurwiel 

met kompas erin. 
Beloning voor de  
eerlijke vinder. 

Tel. 06 10073725 
  
 

 

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     (0162) 680234
Geriafit   
Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nl
Maatschappelijk werk, (076) 593 12 22
Juridisch Spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
                               MW: Di.  9.00 - 10.00 uur
   JS: 1e en 3e maandag 17.00 - 18.00  uur                  
Sociaal Raadslieden Werk       Antonius  Abt  Terheijden
                                           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: 09-03-2016/Grijs: 16-03-2016                        
                    Wagenberg        Groen: 11-03-2016/Grijs: 18-03-2016
Ophalen oud papier  12-03-2016
Ophalen plastic afval Terheijden: 09-03-2016     
     Wagenberg: 11-03-2016

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 09-03-16 (voor 17.00 uur).
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 53 89 20 35
   uiterlijk 09-03-16 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:    Waterbies 7, 4844 HJ 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


