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TERUGBLIK

SPORT

UITSTAPJE  ZONNEBLOEM  TERHEIJDEN

De Zonnebloem afd.  Terheijden ging op 12 septem-
ber 2017 op bezoek bij de kaasboerderij  “de 
Schaepsdyck” in Gilze. De eigenaars zijn Ruud & 
Coriene Timmermans die met hart en ziel hun be-
drijf runnen. Onze gasten kregen naast uiteraard 
een kopje koffie of thee, een kaasproeverij. Hier-
voor stonden er schalen op tafel met verschillende 

kaaspuntjes, een schaaltje roomkaas, druiven, een potje jam en 
brood.
Men kon hier proeven van de lekkere kazen die hier worden 
gemaakt van de melk van hun eigen schapen. Echte ambachtelij-
ke producten, die in het winkeltje verkocht worden met daarbij 
ook nog lamsvlees en diverse streekproducten.
Nadat gastvrouw Coriene een uitleg had gegeven over de boer-
derij, de omgeving en de kaas kon men gaan kijken hoe de kaas 
gemaakt wordt. Na een bezoek aan de schapen in de stal werd 
er in het winkeltje door sommige mensen kaas gekocht. 

Het feit dat schapenkaas altijd 30+ is, dus ook gezond,  is ook 
een vermelding waard. Omdat men tegenwoordig eerlijke pro-
ducten wil voor onze voeding, is een bezoek aan deze scha-
penboerderij van harte aan te bevelen. Neem een kijkje op de 
website www.schaepsdyck.nl.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

Voor de 8e keer organiseert Biljartvereniging  Touché in samen-
werking met De Gouden Leeuw in Terheijden het Traais Kam-
pioenschap Driebanden. De zaal van de Gouden Leeuw wordt 
weer omgetoverd tot een waar biljartwalhalla en er wordt ge-
speeld op 3 biljarts.  Wie wordt de opvolger van Eugene Mees-
sen? 
Het evenement wordt gehouden in de weekenden van 5, 6, 7 
en 12, 13, 14 januari 2018.  Deelname is mogelijk voor maxi-
maal 64 personen en kost € 10,-.

Aan degenen waarvan het e-mailadres bekend is,  zal een in-
schrijvingsformulier worden toegezonden. Voor andere c.q. 
nieuwe deelnemers: neem contact op met Marc Boelens, tele-
foon 06 39208340 of stuur een mail naar boelie.jenl@casema.nl.
Tevens zijn inschrijfformulieren te verkrijgen tijdens onze 
clubavond bij de Gouden Leeuw op dinsdag vanaf 20.00 uur. De 
inschrijving is geldig als het bedrag van € 10,- is betaald. Uiterste 
inschrijfdatum is 15 december 2017. Voor de goede orde: wie 
eerst komt, wie eerst maalt. Dus VOL = VOL.  Wij hopen op 
voldoende deelnemers zodat we weer twee fantastische week-
enden zullen beleven. 
Vriendelijke groet namens biljartver.  Touché.

WORLD ROWING MASTERS REGATTA 
Superprestaties roeiers RV Breda

Het meer van Bled in Slovenië was van 6 
t/m 10 september 2017 het strijdtoneel van 
de jaarlijkse World Rowing Masters Regatta. 
Tijdens dit kampioenschap strijden roeiers 
vanaf 27 jaar in verschillende leeftijdscatego-
rieën om de wereldtitels. Een recordaantal 
van 4700 roeiers uit 46 landen roeide in vijf 

dagen tijd 6000 wedstrijden van 1000 meter op het idyllische 
meer van Bled. De zes deelnemers van Roeivereniging Breda 
kunnen met hun gouden medailles terugkijken op een bijzonder 
geslaagde wereldregatta. 
Goud vrouwenteam RV Breda
Het RV Breda-team met Liesbeth Rombouts-Verheugd, Antoi-
nette der Kinderen, Maud van Etten, Marion Dauwerse en coach 
Sander Verheugd behaalde goud in hun heat (deelwedstrijd) in 
de categorie vanaf 50 jaar. In deze categorie gingen 75 vierper-
soonsboten zonder stuurvrouw in 10 heats van start. De Breda-
se roeisters behaalden met een tijd van 3:36.77 een uitstekende 
6e plaats wereldwijd. 

Tweemaal goud mannen RV Breda
Ook Johan Bielderman en Sander Verheugd van RV Breda heb-
ben tijdens de World Rowing Masters Regatta 2017 mooie 
prestaties neergezet. Beide roeiers behaalden in hun eenper-
soonsboot (skiff) in twee verschillende leeftijdscategorieën 
goud. Bovendien bereikten ze in de categorie vanaf 55 jaar in 
hun tweepersoonsboot (2x) samen een 10e plaats wereldwijd.
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ZAKELIJK NIEUWS

UITGAAN

LIDL  TERHEIJDEN HELPT 
BUURTINITIATIEF DORPSPLUKTUINEN 
in de gemeente Drimmelen

Vrijdagmiddag heeft Gabrielle van Blijswijk na-
mens de buurt een cheque van € 1000,- in ont-
vangst genomen. Dit mooie bedrag is afkomstig 
van supermarkt Lidl die met alle 412 winkels in 
het land lokale initiatieven steunt. 

Groenere uitstraling buurt 
“We willen kinderen meer in contact brengen met natuur en 
het dorp een prettigere en groenere uitstraling geven. Dit doen 
we door gevarieerde groene beplanting te plaatsen. De gift van 
Lidl gaan we hier voor inzetten!”, aldus Gabrielle van Blijswijk. 
Supermarktmanager Lilliane heeft de cheque met veel plezier 
overhandigd: “Fijn om te zien dat we met een actie als Lidl Helpt 
Lokaal kunnen bijdragen aan een groenere en gezondere buurt!”. 
Lidl helpt lokaal
Lidl is dit jaar 20 jaar in Nederland. Met de actie Lidl Helpt Lo-
kaal bedankt de supermarkt haar klanten omdat ze al jaren voor 
de winkel kiezen.  Alle winkels van Lidl doen mee, dit betekent 
dat er 412 keer € 1000,- beschikbaar is voor een goed initia-
tief in de buurt. Denk aan het opknappen van het speeltuintje, 
het organiseren van een sportieve activiteit voor kinderen, het 
verzorgen van een leuke dag voor ouderen of een opruimactie 
voor een schonere buurt.  Als de buurtbewoners er blij van 
worden, helpt Lidl graag een handje.

START CAFEQUIZ SEIZOEN 2017/2018
in café De Zevende Hemel

Donderdag 28 september 
is het weer zover en gaat de 
caféquiz 2017/2018 van start 
in café De Zevende Hemel in 

Terheijden. De spanning is er dan weer te snijden tussen de 
verschillende deelnemende teams.  Wie heeft de meeste vragen 
goed en wie gaat er met het prijzengeld aan de haal? 
Je kunt deelnemen alleen, met tweeën, drieën of maximaal vier 
personen. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per persoon en het 
inschrijfgeld is, net als bij de vorige edities, tevens het prijzengeld. 
Er worden 80 vragen gesteld in 8 rondes van 10 vragen. De 
vragen gaan over sport, muziek, algemeen, dieren, geschiedenis, 
geografie enz. Ronde 2 is een fotoronde en ronde 8 is de mu-
ziekronde. De eerdere edities waren niet alleen spannend maar 
ook heel gezellig en er heerste een sportieve maar vriendelijke 
rivaliteit. De caféquiz is iedere laatste donderdagavond van de 
maanden september t/m april. Leuk om mee te doen met je col-
lega’s, vrienden van de carnavalsclub of sportteam, de wandel-
vereniging, scouting of wie al niet meer.  De avonden beginnen 
om 20.30 uur en zijn rond 23.00 uur afgelopen.  Wil je meer 
informatie, loop dan gerust binnen bij café De Zevende Hemel, 
Hoofdstraat 20 in  Terheijden of bel 076-5932211.

KUNSTROUTE GEMEENTE DRIMMELEN  
Op 7 en 8 oktober, het eerste weekend van oktober, vindt de 
jaarlijkse Kunstroute van de gemeente Drimmelen plaats. Deze 
ontdekkingsreis langs werken van kunstenaars in de gemeente 
is altijd een groot succes. Er is dan ook sprake van een grote 
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verscheidenheid aan kunst. 
Op de Kunstroute zijn schilderijen, keramiek, houtsnijwerk, fo-
tografie, beelden, porseleinschilders etc. te zien.
In de Rabobank in  Terheijden wordt een verkooptentoonstel-
ling van schilderijen ingericht. De opbrengst hiervan is bestemd 
voor het goede doel Stichting Focus on Education, een klein-
schalige ontwikkelingsorganisatie 
in Azië en Afrika. Ook kun je hier 
werkstukken uit India bekijken.
De kunstroute biedt je bovenal 
de kans om kennis te maken met 
lokale kunstenaars en hun werk. 
In alle dorpskernen is een locatie 
waar geëxposeerd wordt.
Kom vooral kijken en laat je ver-
bazen over deze prachtige kunst. 
Misschien raak je daardoor zelf geïnspireerd om creatief aan de 
slag te gaan.
Op 7 en 8 oktober kun je terecht van 11.00 uur tot 17.00 
uur op de volgende locaties:  Terheijden, het Witte Kerkje en 
de voormalige Rabobank; Made, Rabobank Adelstraat 9; Drim-
melen, Protestants kerkje en bij N. Reijntjens, Dorpstraat 6;
Hooge Zwaluwe, Het oude Raadhuis; Lage Zwaluwe, Ka-
tholieke kerk.
De kunstroute is gratis te bezoeken, u bent van harte welkom.

FOCUS ON EDUCATION

We zijn erg blij met het aanbod van 
Yvonne van Oosterhout om met stich-
ting Focus on Education op 7 en 8 ok-
tober tijdens de Kunstroute  aanwezig 
te mogen zijn in het oude Rabobankge-
bouw in  Terheijden.  

Yvonne zet zich al sinds de oprichting in voor de Terheijdense 
Stichting Focus on Education. Zij heeft in 2002 ons mooie logo 
ontworpen en nog meer gedaan. 
Stichting Focus on Education is een kleinschalige ontwikkelings-
organisatie die in Azië en Afrika educatieve projecten uitvoert 
in samenwerking met lokale partners. Zie de nieuwe website 
www.focusoneducation.nl voor meer informatie.
Yvonne stelt 50 % van de opbrengst van haar schilderijen ter 
beschikking van de onderwijsprojecten in India en Congo.
Wij staan in de oude Rabobank met een informatietafel, verko-
pen enkele mooie schilderstukken van kunstenaars uit Drim-
melen en handwerk uit onze projectlanden. Bovendien kunt u 
een mooie khata (gelukssjaal) van de Dalai Lama uit Dharamsala 
winnen door deelname aan een raadspelletje. Ook zijn er nog 
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enkele khata’s te koop. 
De gelukssjaal kunt u het beste in de buurt van de voordeur 
hangen. Hij houdt naar men zegt het geluk binnen en het onge-
luk buiten. Benoem hiervoor van 5 kunstvoorwerpen het land 
waaruit ze afkomstig zijn en vul hiervoor een formuliertje in.  
Wij stellen 10 sjaals ter beschikking.
De opbrengst van deze verkoop van artikelen van Focus on Edu-
cation gaat in zijn geheel naar de projectlanden.
Wij hebben er reuze veel zin in en hopen u op 7 en 8 oktober 
te ontmoeten.
Bestuur Focus on Education,  Jacques en Marijke den Ridder

FOTOGROEP PERSPECTIEF 
in Gummaruskerk  Wagenberg

Wat is Fotogroep Perspectief eigenlijk?
Fotogroep Perspectief is een kleine fotoclub met meer en 
minder ervaren amateurfotografen van uiteenlopende leeftijd. 
Gemeenschappelijk kenmerk is dat iedereen erg enthousiast 
is over de fotografie, ook al heeft iedereen zo zijn/haar eigen 
voorkeuren. Zo fotografeert de één graag bijzondere gebouwen, 
een ander landschappen en weer een ander kan uren bezig zijn 
met het fotograferen van bloemetjes of bijtjes. Ook portretfo-
tografie is een onderwerp dat regelmatig aan de orde komt. Om 
de andere week komen we bij elkaar in gebouw Concordia in 
Hooge Zwaluwe en dan bespreken we elkaars werk, wisselen 
we tips en trucs uit en behandelen we zelf of met hulp van een 
iemand van buiten een in overleg uitgekozen onderwerp. Een 
paar keer per jaar maken we een fototocht naar een speciale 
plek om daar dan foto’s te maken die we later weer bespreken. 
De Fotogroep bestaat nu al 11 jaar en groeit nog steeds.
Expositie van de mooiste foto’s, gratis toegang
Traditiegetrouw laten we in de Gummaruskerk ieder jaar de 
foto’s zien waar we het meest trots op zijn.  De expositie is voor 
iedereen gratis toegankelijk. Je treft er van alles aan: grote en klei-
ne foto’s,  in kleur en  in zwartwit, op zichzelf staande foto’s en 
ook series.  Voor sommigen zal het een blik van herkenning zijn, 
omdat je er eerder zelf ook was, maar het toen net even anders 
zag of omdat je iemand herkent die bij je in de buurt woont. En 

soms is het alleen 
maar verwonde-
ring omdat je een 
bloem of insect 
nog nooit op die 
manier bekeken 
hebt. 
Wij, van Foto-
groep Perspec-
tief,  zijn altijd 
heel benieuwd 
hoe anderen 
onze foto’s be-
oordelen en 
daarom vragen 
we je om, wan-
neer je dat ten-
minste wilt, op 
het uitgereikte 
formuliertje ken-
baar te maken 
welke foto’s jou 
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het meeste aanspreken. De foto met de meeste stemmen krijgt 
de publieksprijs en we zullen ook via de media kenbaar maken 
welke foto dat geworden is.
Op zaterdag vindt ook een beoordeling plaats door een vakjury. 
De uitslag van hun beoordeling zie je op zondag terug bij de 
foto’s.
Kom je ook? Op zaterdag 30 september a.s. ben je van har-
te welkom van 13.00 tot 17.00 uur en op zondag 1 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur in de Gummaruskerk aan de Dorps-
straat in  Wagenberg. 

17 AMATEURMUSICI  TIJDENS HET 33ste 
AMATEURCONCERT
in het  Witte Kerkje van  Terheijden

Zondag 1 oktober 15.30 uur is er weer het jaarlijkse ama-
teurconcert. Liefst zeventien amateurmusici zijn flink aan het 
studeren gegaan om u in het Witte Kerkje te verrassen met een 
prachtig en afwisselend programma. Het resultaat daarvan mag 
zeker gehoord worden. Het doel is een fijne muzikale middag 
voor musici én publiek. Dus zet 1 oktober 15.30 uur maar in 
de agenda en wees erbij! Zelfs plaatsen reserveren is mogelijk.
Deelnemende musici:
1. Gustavo Barrientos Wesselink – piano en zang, Mirjam Wesse-
link de Barrientos – zang en piano
2. Olga Bodewes – zang en gitaar
3. Duo Biloute: Janette van der Aa – zang,  Alex Broekaart – zang 
en gitaar, Johan Akkermans – gitaar en mandoline
4. Vamos: Estelle Groeneveld en Anita Beerens – zang, Rop Wil-
lems, Cristian van Kuijk en Jack Renne – gitaar
5. Bas Janssen – klarinet
6. Anna de Bode – zang en gitaar
7. Leander Schoormans – orgel 
8. Vankelderen: Sabina Renshof – zang, Rob van Vliet – gitaar,  
Tom Snoek – bass 

Eigenlijk is het ongelooflijk, maar ook dit jaar is de en-
tree weer gratis voor deze gezellige zondagmiddag met gega-
randeerd zeer goede optredens!!! Ook de thee tijdens de pauze 
hoeft u niet te betalen.
Maar ….. we stellen het wel zeer op prijs wanneer u bij de 
uitgang een donatie achterlaat voor het laten voortbestaan van 
de theeconcerten. Want behoorlijk wat kosten hebben we wel, 
ook voor dit amateurconcert. Echter, donaties zijn niet verplicht, 
komen luisteren is belangrijker.
Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden; Datum: 01 okto-
ber 2017; Aanvang: 15.30 uur; Toegang: gratis.
Inlichtingen en plaatsen reserveren: Telefoon:  Agaath 
Kaasschieter, 076-5931177 (eventueel inspreken op de voi-
cemail) Email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl.  
Wil je informatie over de concerten per e-mail ontvangen? Laat 
ons dit s.v.p. weten.

Data van de theeconcerten 2017-2018: 5 november – 10 
december – 7 januari – 4 februari – 4 maart. 
In de volgende Rondom de Toren zal het volledige programma 
van de serie staan.

SPRAAKVERMAAK OPENT 11e SEIZOEN 
MET DRIES  VAN AGT EN  TINEKE CEELEN

‘Ik kom graag, maar de Palestijnse kwestie moe-
ten we absoluut bespreken’, was de eerste reac-
tie van voormalig minister-president Dries van 
Agt. Hij voegde er meteen aan toe:  ‘Ik zorg dat 
ik op tijd in Terheijden ben, want het verhaal van 
Tineke Ceelen wil ik zeker horen’. Ook de di-

recteur van Stichting Vluchteling is op 8 oktober te gast in het 
zondagmiddagcafé. 
Mensenrechten zijn universeel

Veertig jaar geleden was Dries van Agt 
(foto: Jordi Huisman) de eerste CDA-pre-
mier van het land. Hij was van 1977 tot 
1982 minister-president in 3 achtereen-
volgende kabinetten. Geleidelijk veran-
derde daarna zijn politieke inzicht. Begin 
dit jaar gaf hij in een interview met het 

AD aan niet meer op het CDA te stemmen vanwege het Isra-
el-beleid en de Palestijnse kwestie. In 2009 verscheen zijn boek 
‘Een schreeuw om recht - de tragedie van het Palestijnse volk’. 
Van Agt is er van overtuigd dat alle mensen gelijkwaardig zijn: 
‘Mensenrechten zijn universeel: zij moeten worden geëerbiedigd, 
altijd en overal, ook dus in het Israëlisch-Palestijnse conflict’.
Op de vlucht
Tineke Ceelen (foto: Mariel Kolmhout) 
werkte bij Memisa en bij het Rode Kruis 
en is sinds 2003 directeur van Stichting 
Vluchteling. In het laatste jaarverslag van 
de stichting schreef ze: ‘2016 was een jaar 
van records. Records om verdrietig van te 
worden. Nooit eerder waren er wereldwijd zoveel mensen op 
de vlucht: ruim 65 miljoen. Dat is een onthutsend cijfer.  Tege-
lijkertijd was 2016 ook een jaar van hoopvolle records. Nooit 
eerder kwamen zoveel mensen voor ons in actie. Nooit eerder 
bracht dat zoveel donaties op. Nooit eerder hebben we zoveel 
kunnen betekenen voor vluchtelingen.’
COA

Presentator Dik van Beest wordt bijgestaan 
door gastpresentator Ingrid Rompa uit Ter-
heijden. Ingrid begon haar loopbaan als on-
derwijzeres op de school voor woonwagen-
bewoners op Driekoningenoord in Breda. 
Vervolgens werkte ze 25 jaar bij het COA, 

het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In 1985 was ze al be-
trokken bij de opvang van de eerste asielzoekers in Terheijden. 
Ze is verslaafd aan sport en is nog steeds sportmasseur. 
Fleur  Vlaskamp uit Wagenberg (22) probeert 
dit jaar haar studie aan de Hogere Hotel-
school in Amsterdam af te ronden. Zondag 8 

oktober staat ze voor de 
6e keer als columniste op 
het podium. 
Zoë Dudok uit Terhe-
ijden zorgt voor de muziek. Ze zit op het 
Markenhage College in Breda, koos voor de 
podiumklas en wil haar studie vervolgen op 
een theaterschool.
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Onbevangen
Lyle Muns maakte 2 jaar geleden in het gesprek met Tim & Arjen 
indruk op de zaal door zijn onbevangen manier van optreden en 
door zijn benadering van taboes. Onlangs is bij Lyle HIV gecon-
stateerd. Lyle Muns was voorzitter van Dwars, de jongerenafde-
ling van Groen Links en is nu voorlichter bij COC Amsterdam. 
Mirjam Schrauwen ging de hort op en kwam uit bij het Koning-
schieten van Kloveniersgilde St. Antoniusabt. Elk jaar wordt op 
de derde dag van de Terheijdense kermis bepaald welke vrouw 
en man zich een jaar lang koningin resp. koning mogen noemen.
En we spelen de brandweerquiz met Philippe van Kessel van 
team  Terheijden en Wim Quirijns van team Lage Zwaluwe.
Zondag 8 oktober: Start seizoen 11 van Spraakver-
maak, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden. Zaal 
open om 13.30 uur,  ingang zoals gebruikelijk via het café.  Bur-
gemeester Gert de Kok opent om 14.30 uur het nieuwe seizoen 
en vervolgens is het woord aan presentator Dik van Beest. Rond 
16.30 uur sluit Mix het programma af met het immer actuele 
Spraakvermaaklied.
Op 8 oktober zijn bij de ingang nog seizoenkaarten te koop.  
Voor € 17,50 kun je met een seizoenkaart zes keer bij Spraak-
vermaak terecht voor een aangename zondagmiddag. Ook zijn 
de kaarten via www.spraakvermaak.nl te bestellen. Klik op de 
hoofdpagina rechts bovenaan op de afbeelding van de seizoen-
kaart en de route naar een nieuwe kaart wordt vanzelf in gang 
gezet. In de gemeente Drimmelen worden de kaarten gratis 
thuisbezorgd.

DUO FIETS ACTIVITEIT GEM. DRIMMELEN

Surplus Welzijn organiseert voor de gemeente 
Drimmelen een duo fiets activiteit in samenwer-

DANSMIDDAG/AVOND MET MUZIEK VAN DECAP 
DANSORGEL DE FORUM!
MET MUZIEK VOOR JONG EN OUD.

EET GRATIS STAMPPOT MEE!
WANNEER JE ER VOOR 17:30 UUR BENT EET JE 

GEZELLIG GRATIS STAMPPOT MEE.

VISSEN VANUIT NEELTJE JANS!
VOORAF INSCHRIJVEN VOOR HET VISSEN BIJ BAS AAN DE BAR.

‘S AVONDS GEZELLIG DECAP DANSORGEL DE FORUM!
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king met Sovak Terheijden.
Voor wie is deze activiteit? 
Mensen met een beperking uit de gemeente.
Wanneer is deze activiteit?
15 oktober 2017 van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
We  spreken af bij ontmoetingscafé Doetertoe van Sovak  Ter-
heijden, Koningsveld 1.

We gaan ongeveer een uur fiet-
sen en daarna is er gelegenheid 
om wat te drinken bij ontmoe-
tingscafé Doetertoe. Meedoen 
is gratis, consumptie na afloop 
op eigen kosten.
Mocht je niet in het bezit zijn 
van een duo fiets of een vrijwil-

liger die mee wil, dan kunt u contact opnemen met ontspan-
ningsdienst@sovak.nl.  Ook voor vragen kunt u terecht bij 
Sovak of bij de Buurtsportcoach. Aanmelden kan via de buurt-
sportcoach Kim Schraven via kim.schraven@surpluswelzijn.nl / 
06 23067360. (max. 25 deelnemers)
 
DE NEDERLANDSTALIGE  TOP 100 
LIVE GEZONGEN
door bekende en minder bekende artiesten in café De 
Zevende Hemel

Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover: za-
terdag 7 oktober wordt de hele Nederlandstalige TOP 100 
door verschillende artiesten live gezongen in café De Zevende 
Hemel in Terheijden. De Nederlandstalige TOP 100 zal live wor-
den gezongen door o.a. Mark van Overveld, Roy Geerts, Hans 
Rasenberg, Jeffrey Kuipers, Ted van Es, Babs Rasenberg, Debby 
Luijten en De Zevende Hemel Live Band met Chris de Leeuw, 
Ben van Dun, Marc Rosiers, Jos en Paul van der Zanden. 
De Nederlandstalige  TOP 100 begint om 18.30 uur met nr. 100 
en nr. 1 zal rond de klok van 01.00 uur worden gezongen. En-
treekaarten voor de Nederlandstalige TOP 100 kosten € 10,- in 
de voorverkoop en € 12,50 aan de deur. Zet het in je agenda en 
zorg dat je er snel bij bent want vol is vol. De Nederlandstalige 
TOP 100 staat ook nu weer garant voor een volle bak ambiance. 
Café De Zevende Hemel, Hoofdstraat 20, Terheijden tel. 076-
5932211 (zie ook www.cafedezevendehemel.nl).

DUBBELKWARTET  TERHEIJDEN DIT 
KEER IN DRIMMELEN

Het Dubbelkwartet presenteert zich op zondag 8 oktober 
om 15.00 uur in de Hervormde Kerk (Herengracht 28 Drim-
melen) met een herfstconcert van Madrigalen en Folksongs. De 
toegang voor dit concert is gratis. U kunt uw waardering laten 
blijken door een gift in het mandje bij de uitgang.  In de pauze is 
er een kopje thee of koffie. 
Wat kunt u verwachten:
Voor de pauze zingt het Dubbelkwartet zeven madrigalen. Deze 
worden ook wel herdersliederen genoemd. Zij waren in de Re-
naissance erg populair in Italië en ook in de periode van de 
Barok in Engeland.  Van de Engelse componisten presenteert het 
Dubbelkwartet u a-capella een afwisselende bloemrijke variatie. 
De liederen worden steeds ingeleid door de fluit. Het wordt 
gecompleteerd door een muziekstuk voor fluit en piano.
Na de pauze presenteert het Dubbelkwartet u “The sprig of 
thyme (het takje tijm)” van John Rutter. Onder deze verzamel-
naam heeft de bekende componist Rutter traditionele Engelse 
gedichten voorzien van prachtige melodieën die voor ons een 
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feest zijn om te zingen en voor u om naar te luisteren. U zult er 
allerlei emoties tegenkomen van verdriet, radeloosheid en diep 
verlangen tot volle vreugde en uitbundigheid.
Het gehele concert zal in het teken staan van de tijm.  Het is een 
teken van liefde en elegantie, maar ook gaven adelijke dames hun 
ridders een takje tijm mee als symbool voor moed en kracht.
Dubbelkwartet Terheijden bestaat uit mannen en vrouwen die 
beide symbolen willen uitdragen in dit concert. Zij zingen graag 
en willen dit aan u laten horen en zien. U bent van harte uitge-
nodigd voor dit concert. 
Namens Dubbelkwartet Terheijden, Mariëtte Verkerk (dirigent). 
informatie: mariette177@gmail.com.

TRY-OUT CONCERT HARMONIE OVU

Zondagmiddag 15 oktober 
organiseert Harmonie OVU, in 
samenwerking met Harmonie 
Alliance uit Lage Zwaluwe en 
brassband Excelsior uit ’s-Heer 
Arendskerke, een “Try-Out” con-
cert in de Cour te Terheijden. Dit 

concert wordt gegeven ter voorbereiding op deelname aan een 
concours op 4 no-
vember aanstaande 
in Terneuzen. 
Een dergelijk con-
cours wordt gehou-
den om de muzikale 
kwaliteiten van een 
orkest te beoorde-
len, en hierbij wordt 
een orkest ingedeeld 
in een bepaalde speeldivisie. Harmonie OVU heeft voor het 
laatst in 2000 deelgenomen aan zo’n concours. 
Vanaf begin 2016 staan we onder leiding van onze nieuwe diri-
gent René Nelis en samen met hem is het besluit genomen om 
opnieuw het muzikaal niveau van ons orkest te toetsen. Inmid-
dels zijn we met volle energie begonnen met het repeteren van 
de muziekstukken. 
Aangezien de Harmonie graag feedback ontvangt, worden we 
tijdens het Try-Out concert ook al beoordeeld. Dhr.  Anno Apel-
lo zal ons 15 oktober beoordelen. Hij is in 1983 afgestudeerd 
aan het Rotterdams conservatorium en heeft inmiddels een 
zéér brede directie-ervaring. Daarnaast is hij bestuurslid van de 
Bond van Orkestdirigenten. 

Zijn beoordeling, tips en tricks zullen we zéér ter harte nemen, 
zodat we gericht kunnen toewerken naar het concours op 4 no-
vember.  Alvast veel dank aan brassband Excelsior en harmonie 
Alliance die zich bereid vonden om van het  Try-Out concert 
een muzikale happening te maken!
Aanvang : zondag 15 oktober,  zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 
uur. Entree: € 2,50. Plaats: de Cour, Markstraat 6 in  Terheijden. 
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Carnaval kunnen staan! 
Niet direct lid willen worden van onze club,  maar wel het  Traai-
se carnaval in stand willen houden, willen vernieuwen óf eens 
meedenken? Dat kan ook. We gaan graag in gesprek. Dat hebben 
we afgelopen tijd al eens gedaan en gaan we zeker vervolgen! 
Festivalaaf 
Een voorbeeld van meedenken én carnavalsactiviteiten in stand 
houden geldt zeker voor Festivalaaf en Nootdkreet.  In overleg 
met de Schraansers zullen de muzikanten van Nootdkreet dit 
jaar de Traaise Carnavalsliedverkiezing in een nieuw testbeeld-
jasje gieten!  
Wij denken dat veel Traaise carnavalsvierders bruisen van de 
creatieve ideeën op muzikaal vlak en hun toonkunsten verbor-
gen hebben gehouden voor het publiek.  Een kort rondje langs 
de plaatselijke horeca leverde al enkele po-
tentiele nieuwe winnaars op! Jullie komen 
vast wel verder dan “Feest in Traaie, begaai-
en en kraaien ™ “, toch?
We willen het graag zo laagdrempelig mo-
gelijk houden en zo veel mogelijk deelne-
mers dus zijn er enkele bijzondere bepa-
lingen opgenomen in het festivalreglement:
- Deelnemers kunnen meedoen samen met Nootdkreet,  je 
staat nooit alleen op de bühne!
- Nootdkreet speelt graag samen met de deelnemers, wij kun-
nen alle genres spelen!!
- We komen graag een keer repeteren met jullie in de stam-
kroeg!
- Nootdkreet kan worden benaderd voor eventuele crisismaat-
regelen op creatief gebied!
- De winnaar bepaalt zelf of ze deel willen nemen aan de liedjes-
wedstrijd van BaronieTV!

CARNAVAL 2017-2018 
T.C.V.  De Schraansers

We zijn klaar voor het komend carnavalsseizoen: Carnaval 2018 
is aan! Laat het nieuwe seizoen maar beginnen, we hebben er 
zin in. 
Het duurt nog wel even voordat het zover is, maar zoals ieder-
een vast wel weet is de aanloop naar een feestje vaak ook al 
feest! Dit jaar valt carnaval in het weekend van 11 februari 2018 
en dat is nog maar  ‘10x kliko buiten zetten’ verwijderd! 
 We gaan er dit jaar kleur aan geven met ons motto ‘Ge staot ‘r 
gekleurd op’. Zijn jullie er ook al klaar voor? 
De 11e vd 11e - Jeugdraad & Raad van 11 
Op zaterdag 11-11 trappen we het carnavalsseizoen af met een 
jeugd 11-11 én volwassen 11-11. 
Voor zowel de jeugdraad als de grote raad zoeken we leden, dus 
groot en klein, oud en jong mag zich aanmelden! 
Alle kinderen die wonen in Terheijden, uit de groepen 7 en 8 
van de basisscholen, mogen zich opgeven voor de jeugdraad. In-
schrijfformulieren zijn inmiddels uitgedeeld op de Terheijdense 
scholen, maar ook terug te vinden op onze website! Geef je snel 
op,  het liefst vóór 13 oktober 2017. 
Voor de volwassen raad zijn geen inschrijfformulieren, maar dat 
betekent niet dat je je niet kunt aanmelden! De Schraansers zijn 
op zoek naar nieuwe leden.  Voel je je aangesproken wacht dan 
niet op een telefoontje van ons, maar neem met ons contact op. 
Dat kan al door een mail te sturen naar info@schraansers.nl, 
een berichtje achter te laten op onze facebookpagina óf een van 
ons eens aan te spreken.
Ken jij mensen die misschien interesse hebben, maar nog wat 
afwachtend zijn, heb het er dan eens over zodat we op het 11-
11 bal met een volledige raad naast en achter onze nieuwe Prins 
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OPROEP

- De jury bestaat uitsluitend uit mensen met bier op!
- De organiserende CV die de onthulling van de Prins mag ver-
zorgen, wordt betrokken bij de organisatie van het Festivalaaf!
Inmiddels hebben diverse verenigingen, organisaties en poten-
tiele zangtalenten persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor 
Festivalaaf! Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met 
Nootdkreet of TCV De Schraansers.
Hou onze website (www.schraansers.nl), facebookpagina, en  
Rondom de Toren in de gaten voor alle informatie over het ko-
mende carnavalsseizoen, het wordt een mooi seizoen met veel 
activiteiten waarbij we hopen dat velen met ons gaan meedoen, 
in wat voor vorm dan ook! 
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers 

NEIL DIAMOND IN DE COUR

Met trots presenteren wij de de nieu-
we Nederlandse grote Neil Diamond 
Tribute Band. Een show zoals Neil 
deze gaf in de de jaren 70. De zanger 
van de 11-koppige band weet dat ge-
voel van de Diamond-nummers perfect 

weer te geven. Sluit de ogen tijdens de show en het is of de 
populaire zanger uit de jaren 70 naast je staat en weer een van 
de mooiste nummers laat horen. Prachtige ballads zoals Sweet 
Caroline, September Morning,  
Beautiful Noise en vele andere. 
Het unieke stemgeluid van de 
zanger wordt perfect vertolkt 
door Marcel Mulders. De  on-
dersteuning door zijn geweldi-
ge band en vocaal erg sterke 
backings maakt de show een 
regelrechte topper in het the-
ater.  
Veel topevenement is al te ho-
ren en te zien geweest in De 
Cour, maar dit is een aanrader 
eerste klas. Daarbij hebben wij 
een kaartprijs kunnen vaststel-
len die aanmerkelijk goedkoper 
is dan gebruikelijk voor een 
concert van dit niveau. 
Zaterdagavond 28 oktober aanvang 20.00 uur in De Cour, 
tel. nr. 076 888 64 63. 
Tickets in voorverkoop slechts € 10,-, aan de zaal € 15,-. 

BEESTACHTIG LEUK!

Op woensdag 18 oktober, in de 
herfstvakantie, is er weer een tof-
fe dag georganiseerd voor jou als 
jonge mantelzorger! Het is op een 

bijzondere locatie in Oud Drimmelen waar we met z’n allen 
naar toe fietsen.  We beginnen de dag met een stoere workshop 
HAKA, ken je dat? Het is een openingsritueel uit de Nieuw- 
Zeelandse Rugbysport, kijk maar eens op youtube. Daarna lun-
chen we en is er een middag vol creativiteit, spel en uitdaging. 
Wat precies? Dat verklappen we nog niet. Mocht je iets niet 
leuk vinden, kun je in onze ruimte gezellig chillen met elkaar 
in de loungehoek. Ook leuk! Aan het einde van de middag slui-
ten we af met kampvuur en de uitreiking van de cadeaubonnen 



 13

door de gemeente Drimme-
len. Daarmee kun je thuis 
een mooi cadeau naar jouw 
keuze uitzoeken. Aanmel-
den kan tot 14 oktober via 
jmz@swodrimmelen.nl. 
Ben je verhinderd, neem dan 
alsnog contact op dan krijg 
je de bon thuisgestuurd.
Ouderavond:  woensdag 
4 oktober
Dit jaar organiseren we 
voor het eerst een ouder-
avond. Op 4 oktober inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30, 
einde 21.30 uur in de verga-
derzaal op de 1e verdieping 
van Gezondheidscentrum 

het  Vierendeel in Made (tegenover ons kantoor). Het is een in-
formele bijeenkomst waar ontmoeting en delen van ervaringen 
centraal staat en natuurlijk alle ruimte is voor uw vragen. 
Komt u ook? Graag horen we het of u erbij bent.

WIJ  ZIJN OP ZOEK NAAR…..

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact 
op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), 
telefoon 0162 451894, email vip@swodrim-
melen.nl.  We denken graag met je mee en 
helpen je verder.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers voor:

PR medewerker en ondersteuner VAD (vrijwilligers 
academie Drimmelen)
Heb je altijd al graag willen werken bij een academie? VAD zoekt 
mensen die mee willen helpen van  VAD een nog mooiere en be-
tere plek te maken waar vrijwilligers cursussen kunnen volgen. 
Heb je affiniteit met PR en communicatie of wil je op een andere 
manier ondersteunen? Kom eens praten.
Penningmeester 
Vind jij ook dat er niets mooier is dan de financiën goed op orde 
te hebben? En ben je daar goed in? 
Dan ben je meer dan welkom bij de Wereldwinkel in Made.  En 
dit is een interessant moment omdat ze gaan werken met een 
nieuw kassa- en boekhoudprogramma.
Kookmaatje 
Hou je van koken?  Vind je het leuk om iemand daarbij te hel-
pen? Bij Prisma woont een 30-jarige vrouw met een licht ver-
standelijke beperking die dit heel graag zou willen. Ben jij degene 
die haar gaat helpen?
Hoofdredacteur radio Omroep Drimmelen
Ben je altijd nieuwsgierig naar het lokale nieuws? Heb je kijk op 
tekst en de presentatie van nieuws? 
Bij Omroep Drimmelen zoeken ze 
mensen die hier graag aan mee wil-
len werken. 

‘VRIJWILLIGERS ONTMOE-
TEN ELKAAR’
Vrijdag 29 september van 
16.00 - 19.00 uur bij Scouting 
Made.
Ben je vrijwilliger of zoek je vrijwil-
ligerswerk? Je bent welkom!
LEUK, GEZELLIG ĒN LEERZAAM
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EN  TOEN GEBEURDE....

OVER OUDE  WEGEN (1)

De mogelijkheden van vervoer waren tot in de 19e eeuw nog 
zeer beperkt. Mensen van stand konden zich een rijtuig permit-
teren, maar de gewone man ging gewoon te voet. Vracht werd 
vervoerd met een duwkar en kleine vrachtjes met een honden-
kar of de kruiwagen. Grotere vrachten vervoerde de voerman 
of gingen per schip. Over de Mark voer de trekschuit tussen 
Terheijden en Breda, die bij ‘Het Veerhuis’ aan de jachthaven zijn 
aanlegplaats had. En net zoals nu met het Markpontje kon men 
vroeger de Mark over met het pontje van Schets. 
De smalle zandwegen lieten ook weinig verkeer toe. De weg 
naar Breda liep aanvankelijk door de Bergen en de Hartel. Via 
het Munnikenhof en Ter Aalst kon men naar Oosterhout en 
naar Teteringen. Naar Langeweg en Zevenbergschen Hoek ging 
men over de Eerste en de Tweede Zonzeelse Weg, nu zijn dit 
de Schuivenoordseweg en de Moerdijkseweg. Over de aanslui-
tende dijkweg door Wagenberg en Zwaluwe ging men naar het 
noorden. En in Den Hout ligt nog de Dordrechtseweg, een stuk-
je van een heel oude weg van Breda naar Dordrecht.
Reeds in 1656 is de Terheijdense ‘Dorpstraat’ met kasseien be-
straat. Het doorgaande verkeer moest tol betalen bij de draai-
boom in de Hoofdstraat. De eeuwenoude Schansstraat en de 
nog oudere Markstraat zijn als doorgaande weg in 1713 verhard.
De Bredaseweg, Raadhuisstraat, Molenstraat en Moerdijkseweg 
zijn bestraat in 1820-1821 als onderdeel van de nieuwe ‘Rijks-
weg der 1e klasse no 7 van Breda naar Moerdijk’. Die bestrating 
bestond toen uit zogenaamde mopklinkers of grote keien. Het 

wegdek had een breedte van ongeveer 5 meter, zoals op de foto 
uit 1909 te zien is. Terheijden was toen door middel van een 
nagenoeg kaarsrechte weg met de stad verbonden, hetgeen een 
hele verbetering heeft betekend. Voerlieden konden toen met 
hun vrachtkarren gemakkelijker in Breda komen dan voordien.

Omstreeks 1850 werd de weg vanaf Geertruidenberg over 
Made en via de Brandestraat naar Wagenberg bestraat. Dat was 
een provinciale weg en die ging door Wagenberg tot aan de 
Moerdijkseweg. Op deze weg en ook op de rijksweg werd tol 
geheven. In Terheijden stond een ‘tolhuis’ aan het eind van de 
Hoofdstraat, later was dat een café met dezelfde naam. In de 
richting van Zevenbergschen Hoek was dat bij het nu voorma-
lige ‘Café De Tol’. Ook op Wagenberg moest het doorgaande 
verkeer tol betalen en wel bij ‘Logement De Roskam’ op de 
hoek van de Kerkstraat. In 1872 zijn die tollen afgeschaft. 

 

                                            Open middag en reünie 40 jaar De Zeggewijzer 
     Vrijdag 3 november 2017      

                                                   Zegt het voort! 

                                                     

 

 

Basisschool De Zeggewijzer bestaat 40 jaar. En dat zijn we aan het vieren! Voor de zomervakantie 
hebben we met de leerlingen prachtige feestdagen gehad. Op vrijdag 3 november sluiten we de 
feestelijkheden af met een open middag en reünie.  

Van 13.00 uur tot 17.00 uur staan onze schooldeuren open! Met gepaste trots nodigen wij iedereen 
die De Zeggewijzer een warm hart toedraagt uit, om onze nieuw ingerichte school te bekijken.  

Op die avond zijn alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen (vanaf 18 jaar) van harte welkom om bij De 
Gouden Leeuw het 40-jarig bestaan van de school te vieren. Dit is een mooie gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een drankje oud-klasgenoten en oud-leerkrachten te ontmoeten.  

Lijkt het je leuk om naar de reünie te komen, dan kun je je opgeven via de facebookpagina (reünie de 
Zeggewijzer Terheijden) die de school voor deze reünie heeft aangemaakt. Op deze pagina vind je 
ook alles terug over de inschrijfprocedure, de betaling en het programma. We hopen veel oude 
bekenden te zien op de reünie. Heb je geen Facebook? Maar wil je graag komen? Meld je dan 
uiterlijk 29 oktober aan via nienkepals@skod.org.  

1977 - 2017 

                                                                                           
 DE ZEGGEWIJZER                                           

 
          

40 40
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VAN  ALLES  WAT

Auto’s waren er toen niet, de eerste ‘automobielen’ kwamen 
hier rond 1900. Bij ‘De Roskam’ kon benzine worden getankt. 
Toen werd ook de fiets van lieverlee populair. Maar er waren 
nog geen fietspaden. In de zomer van 1923 was in de krant te 
lezen dat langs de weg van Geertruidenberg naar Wagenberg 
“een nieuw fietspad met klinkers zal worden gemaakt”.
Voor het dagelijks onderhoud van de wegen zorgden de ‘kan-
tonniers’ van Rijkswaterstaat en van Provinciale Waterstaat. Da-
gelijks fietsten deze geüniformeerde medewerkers, met bezem 
en spa, langs de wegen voor het kleine dagelijkse onderhoud. 
‘s Winters moest de kantonnier meermalen dag en nacht het 
wegdek op gladheid controleren. Dan werd er gestrooid en dat 
deed hij staande op een langzaam rijdende vrachtwagen door 
het zand met een schep over de weg te strooien. Op sommige 
plekken lag in de winter een hoop strooizand,  waarin wij als 
kind speelden.
Straatverlichting was er lang geleden niet of maar heel weinig. 
De enkele straatlantaarns brandden op olie en werden ’s avonds 
bijgevuld en aangestoken door de lantaarnopsteker. Ongeveer 
een eeuw geleden kwam van lieverlee elektrische verlichting.  
Tot in de jaren 50 werden die op Wagenberg door de kanton-
nier aan- en uitgedaan in een gebouwtje aan de rand van het 
dorp, het zogenaamd “transformaterhuske”. Ik herinner me dat 
hij ‘s avonds op de fiets langs kwam en er werd dan gezegd:  “De 
straotlantèères gaon zo aon”.
Meer over oude wegen is na te lezen in o.a. de Vlasseltboekjes 
nr. 2, 13, 15 en over ‘Oud beroepen’ in nr. 133. 
Johan van der Made

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten 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@om-
roepdrimmelen.nl. 
Mini Maxi Theater - De 3 Musketiers
Het Mini Maxi Theater in Made bestaat 35 jaar en viert dat on-
der meer met de uitvoering van de musical De 3 Musketiers op 
7 en 8 oktober in Cultureel Centrum De Mayboom in Made. 
Het stuk werd 1,5 jaar geleden aangekocht en sindsdien zijn 
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de voorbereidingen in vol-
le gang. Er komt heel wat 
bij kijken om een dergelijk 
grote musical op de planken 
te brengen. Wij volgden een 
deel van de voorbereidingen 
en interviewden een aantal 
mensen van het MMT. De re-
gistratie daarvan is nu te zien 

in onze uitzending. Indrukwekkend om te zien hoe een grote 
en enthousiaste groep in staat is een dergelijke prestatie neer 
te zetten. 
Portret van Peter Fens

Een nieuw seizoen vraagt 
natuurlijk om een nieu-
we aflevering van de serie 
portretten over markante 
inwoners van onze gemeen-
te. Dit keer ging Loes van 
Zwieten op bezoek bij Pe-
ter Fens. Hij is in dienst bij 

de Brabantse waterschappen en zorgt daar, samen met andere 
collega’s in onze provincie, voor het rattenbeheer. Dat is van 
groot belang om onze dijken te beschermen. We zien hem op 
het water, in zijn werkplaats en bij thuiskomst. Natuurlijk vertelt 
hij honderd uit over zijn werk en leven. Het is een bijzonder 
portret geworden. Benieuwd? Kijken dan maar.
Elfstedenweek per kano

Ja, ook de vrijwilligers van 
Omroep Drimmelen geno-
ten van hun vakantie tijdens 
de zomerstop. Onze came-
raman Kees van der Maden 
was vooral sportief aan het 
genieten. Samen met 2 an-

dere leden van de Biesboschbevers uit Made deed hij mee aan 
de Elfstedenweek in Friesland per kano.  Hij maakte daarvan een 
videoverslag, dat nu in onze uitzending te zien is.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.

SINT ANTONIUS ABT

Tijdens de Traaierie hebben wij vele inwoners 
mogen begroeten en kunnen uitleggen wat er 
gaat gebeuren in de Antonius Abt. Ook op an-
dere gelegenheden is er al veel over vermeld. 
Na vele voorbereidingen door het Bisdom, de 
Vijf Heiligen Parochie en onze Stichting wordt 
nu een begin gemaakt voor een toekomstge-
richte Sint Antonius Abt 

Aannemersbedrijf Rasenberg Terheijden en Loodgietersbedrijf 
Joosen zijn begonnen met het plaatsen van toiletunits in de Ma-
ria- en Antoniuskapel. De bestaande altaren moesten daarvoor 
verwijderd worden en zijn door de WOK groep (werkgroep on-
derhoud kerk) o.l.v. Leo Vermeulen gedemonteerd en opgesla-
gen, om ze in een later stadium weer op hun plaatsen van voor 

de verbouwing in 1957 terug te zetten. 
Achter het altaar was een enorme mas-
sieve constructie gemetseld en het heeft 
heel veel energie gekost om deze weg te 
breken, maar het is gelukt! Uiteraard zul-
len het Antoniusaltaar en het Maria-altaar 
in de kleinere kerk weer op een prominente plaats aanwezig zijn.
Ook zijn er inmiddels aan enkele “vrienden van de Abt” kerk-
banken verkocht. Deze werden zaterdag 23 september door de 
kopers opgehaald.
U zult begrijpen dat de komende maanden in het teken zullen 
staan van de verbouwing van de Abt.  Wij gaan ons best doen 
u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen.
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden, www.behouddeanto-
niusabt.nl, email: stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.

FOTO  VAN DE MAAND

Deze foto is gemaakt door Anneke van Vugt.

HET NASEIZOEN  VAN HET MARKPONTJE 
STAAT  VOOR DE DEUR

Tot nu toe hebben we over de zomer geen klagen gehad. Hope-
lijk kunnen we dit jaar ook genieten van een heerlijke nazomer.
Stilletjes gaan we met ons Markpontje naar het naseizoen met 
naseizoentijden. U kunt de tijden ook lezen bij de aanlegsteiger 
van het Markpontje.  Voor de duidelijkheid zetten we ze nog 
even voor u op een rij:
Naseizoen van 25 september tot en met 29 oktober 2017:
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur en van 15.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur.
Zaterdag, zon- en feestdagen van 12.00 - 18.00 uur,  laatste 

afvaart om 17.50 uur.
Nog steeds geldt dat, indien 
u extra informatie wil over 
bijvoorbeeld het overzet-
ten van een groep buiten de 
reguliere tijden, u hiervoor 
terecht kunt bij de heer 
D. Recter, voorzitter, tel. 076 
5933633; de heer J. Franken, 
secretaris, tel.  06 54690703 
of de heer J. Hoondert, 
penningmeester, tel. 076 
5931686.
Namens alle schippers  
TOT ZIENS BIJ HET 
MARKPONTJE!
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KERKEN

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 30 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgangers 
pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers.
Maandag 2 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 7 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers 
pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook. Dames-, Heren- en Gum-
maruskoor.
Maandag 9 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput.
Aanpassing kerk
Het zal niemand ontgaan dat er in onze kerk van Terheijden 
plannen tot verandering worden gemaakt en uitgevoerd.  Het 
kerkgebouw is groot en er is maar een beperkt aantal mensen 
dat in het weekend de kerk bezoekt, soms niet meer dan 30.
Daarom is al lang geleden het plan opgevat om de kerk door 
een scheidingswand in twee delen te splitsen: een kleine kerk 
vooraan in de kerk (tot de eerste grote pilaren) met een nieu-
we kerk-ingang links vooraan in het zij-transept, en een grotere 
ruimte (middenschip en achter), te gebruiken voor andere acti-
viteiten van kunst, cultuur, lezingen, samenkomsten e.d. 
Grote operatie 
Deze ‘splitsing’ van het kerkgebouw is toch nog een grotere 
operatie dan op het eerste gezicht leek: 
- Er moet een grote scheidingswand worden aangebracht, bij de 
eerste hoge pilaren. 
- Het grote altaar moet verwijderd worden, het kunstwerk er-
onder willen we behouden. 
- Een nieuwe ingang van de kerk wordt gemaakt, links vooraan 
in het zijschip. 
- En de altaren achter in de kerk worden verplaatst naar voren 
in de kerk. 
- De banken krijgen een nieuwe opstelling, vooraan in het pries-
terkoor, waar de nieuwe kerk met een 60-tal zitplaatsen komt.
Inzet van velen 
We zijn dankbaar dat zo vele mensen zich inzetten om dit plan te 
realiseren. Niet in het minst noemen we de WOK-groep. Door 
wat deze groep doet, worden veel kosten gespaard. Ook an-
dere betrokkenen helpen mee in denken, schetsen, ontwerpen, 
overleggen, enz.  Het parochiebestuur heeft met de bisschop 
over dit plan overlegd en heeft ervoor toestemming gegeven. 
Een belangrijk motief is dat de bisschop graag onze intentie on-
derschrijft dat we in de toekomst graag in een ‘kerk op maat’ 
vieringen blijven doen. 
Rommelige tijd 
In de komende tijd zal het in de kerk wat rommelig zijn. Dat kan 
niet anders. Als de ‘verbouwing’ begint, zullen we de kerk zo-
veel mogelijk leeg maken en met name de kunstwerken, beelden, 
schilderijen e.d. tijdelijk ergens opslaan. Dat zal u niet ontgaan. 
Het is echter tijdelijk, dat begrijpt u.
Voortgang vieringen 
Tijdens ‘de verbouwing’ zullen de weekendvieringen in de kerk 
voortgang vinden. Die zullen gaandeweg verplaatst worden naar 
het voorste gedeelte van de kerk.  Achter het (nu) grote altaar. 
Uitzicht
Hier moeten we nu even doorheen. Over enkele maanden heb-
ben we een mooie kleinschalige kerk, waar het goed en warm is 
om met een kleine groep wekelijks samen te komen, tot eer van 
God en ontmoeting van elkaar. 
Extra ruimte  

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimme-
len kent een groot aantal 
kunstenaars. Hun werk is 
onder andere te bewon-
deren tijdens de jaarlijkse 

kunstroute in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens 
achter het kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maan-
delijks een kunstenaar aan u voor.  Dit keer maakt u kennis met 
Leny Moerenhout uit Wagenberg.
20 jaar geleden was Leny toe aan een 
nieuwe uitdaging. Ze had op dat mo-
ment nog nooit getekend of geschil-
derd. Yvonne van Oosterhout moti-
veerde haar om bij haar schilderles 
te komen nemen. Dat werd het begin 
van een hele uitdagende hobby. Naast 
de lessen bij Yvonne heeft Leny haar 
teken- en schildervaardigheden ver-
der ontwikkeld bij Pieter Raats in 
Breda en diverse cursussen en workshops gevolgd,  waaronder 
een cursus portretschilderen in Loon op Zand. Ze volgt nu les-
sen bij de V.I.P.P. in Made en schildert thuis in haar serre annex 
atelier. Leny haalt haar inspiratie uit de werken van Brekelmans 

en de portretten van 
Mieke Robben. Haar 
werken zijn realis-
tisch en geschilderd 
in de impressio-
nistische stijl. Haar 
kleurgebruik maakt 
haar werk uniek. Ze 
mengt verschillende 
kleuren op het pa-
let en schildert laag 
over laag waardoor 
een kleurrijk geheel 
ontstaat. Leny werkt 
het liefst met acryl-
verf en gebruikt dan 
kwasten en paletmes 

maar pastelkrijt verwerken met de vingers vindt ze ook fijn. 
Een aantal van Leny’s werken is te zien op www.dewisseling.
com. Ook hangt werk van haar bij fysiotherapeut Hendrik van 
Hees te Made.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 1 oktober 2017 10.00 uur: mw. ds. J.W. Allewijn. Ge-
zamenlijke dienst met Lage Zwaluwe. Viering heilig Avondmaal. 
Diaconiecollecte gezamenlijk project 2017:  VluchtelingenWerk 
Drimmelen. Koffiedrinken na de dienst. Locatie: het Witte Kerk-
je,  Terheijden.
Zondag 8 oktober 2017 10.00 uur: ds. E. Fockens. Gezamen-
lijke dienst bij SOVAK, zorg-instelling voor mensen met een ver-
standelijke beperking.  Viering Heilig Avondmaal met medewer-
king van de cantorij onder leiding van Mariëtte  Verkerk. Locatie: 
SOVAK, Multifunctioneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, 
Terheijden.
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GEMEENTE

En we krijgen naast deze kleine kerk een grote ruimte, waar 
allerlei activiteiten ‘die aansluiten bij de zingevende betekenis 
van de kerk’ kunnen plaats vinden. Een groep denkt daarover 
na en maakt daarvoor met creativiteit in denken en handelen 
grote plannen. 
Parochiebestuur Vijf Heiligen Pastoraal team 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Vrije uren Sporthal Driedorp in Wagen-
berg 
Zin om bijvoorbeeld bij regenachtig weer een 
uurtje zaalvoetbal, badminton, volleybal of een 
andere sport te beoefenen? Of toch meer inte-
resse om wekelijks sportief bezig te zijn in een 

gezellige sporthal met een prachtige houten vloer? Of wilt u een 
sportief kinderfeestje geven? In sporthal Driedorp in Wagen-
berg is nog voldoende ruimte om op verschillende data en tij-
den incidenteel te sporten. Ook bestaat de mogelijkheid om de 
sporthal structureel af te huren. Interesse? Neem dan contact 
op met de beheerders van sporthal Driedorp (076-5931991, 
e-mail sporthaldriedorp@gmail.com) of met Leny Abrahams 
van de gemeente (tel. 140162, e-mail labrahams@drimmelen.nl). 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2017-0372): Het ge-
wijzigd uitvoeren van een loods waarvoor eerder vergunning is 
verleend.
Terheijden, Schapenbogert 18 (4844 AK) (W-2017-0373): Het 
uitbreiden van de woning.
Terheijden, Zeggelaan 6 (4844 SH) (W-2017-0370): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Nieuwstraat 4 (4845 CH) (W-2017-0331): Het kap-
pen van een boom in de achtertuin.
Terheijden, Bosbies 24 (4844 HM) (W-2017-0340): Het kappen 
van een boom in de achtertuin.
Wagenberg, Brandestraat (W-2017-0345): Het uitvoeren van 
carbonreparaties aan de olietransportleiding.
MILIEU
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat er een melding op grond van onderstaand besluit is inge-
komen en akkoord bevonden: Activiteitenbesluit milieubeheer 
voor een inrichting met melkrundveehouderij op de locatie 
Hofstad 4 in Wagenberg. Er worden voorschriften aan de mel-
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VERS  VAN DE PERS

niseerd. 
Het WK Roofvissen is een uniek evenement waarbij 15 kam-
pioenen uit de hele wereld op pad gaan in het rivierengebied 
bij de Biesbosch. Zij probe-
ren in 2 dagen zoveel moge-
lijk grote baarzen, snoeken, 
snoekbaarzen en roofbleien 
te vangen. Onder andere 
Litouwen, Polen, Frankrijk, 
Duitsland en Rusland zijn 
vertegenwoordigd. Interna-
tionaal is er veel belangstelling voor de World Crank Cup in 
Drimmelen. 
Studenten van het  Wellantcollege varen mee met de 15 vis-
boten van de wereldkampioenen en houden in de functie van 
Marshall toezicht of alles volgens de regels gebeurt. Zij zien er 
bijvoorbeeld op toe dat de vissen na de vangst direct weer wor-
den teruggezet. Ook brengen zij verslag uit van de viswedstrijd 
via facebook. De gemeente Drimmelen deelt deze verslagen via 
de eigen facebookpagina. 
Het evenement start in de jachthaven van Drimmelen, aan de 
Marinaweg bij Beachclub Puur. Tijdens de ‘World Crank Cup 
Cruise’ vaart een boot bezoekers aan het evenement langs bij 
de visboten van de kampioenen om hen in actie te zien.  Vijf 
inwoners van de gemeente Drimmelen kunnen een ticket win-
nen voor deze cruise door deel te nemen aan de wedstrijd op 
facebook. 
Op 6 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur verricht burgemees-
ter Gert de Kok de prijsuitreiking.

ZONNEPARK MET RUIM 40.000 PANELEN 
MOGELIJK IN  TERHEIJDEN 
Onthullingen tijdens eerste Meeting Up Traais Energie 
Collectief

Duurzame plannen en bijzon-
dere onthullingen tijdens de 
eerste Meeting Up van het 
Traais Energie Collectief op 
donderdag 21 september. De 

Traaise energietafel werd geïntroduceerd en rondom deze tafel 
namen diverse gasten plaats. Zij spraken over duurzame kan-
sen en mogelijkheden voor Terheijden. Het onderzoek naar een 
warmte-koude netwerk in het centrum van Terheijden werd ge-
presenteerd en de plannen voor windmolens langs de A16 wer-
den besproken. Het hoogtepunt van de avond was de onthulling 

ding verbonden ter bescherming van het milieu. De melding ligt 
t/m 5 oktober 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. 
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. de Nijs, bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 
0162.  Tegen betaling van de kosten worden, voor zover moge-
lijk, afschriften van de stukken verstrekt.

WK ROOFVISSEN IN DRIMMELEN

Op 5 oktober 2017 om 8.00 
uur ’s ochtends geeft  wethou-
der John van Oosterhout het 
startschot voor het evenement  

World Crank Cup in Drimmelen. Het is de eerste keer dat het 
wereldkampioenschap Roofvissen in Drimmelen wordt georga-
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van het eerste 
duurzame zon-
neproject, dat 
genoeg energie 
oplevert om alle 
huishoudens in 
Terheijden van 
energie te voor-
zien.
Zonnepark op 
pracht locatie
De onthulling 

van het eerste duurzame project, de mogelijkheid van een zon-
nepark in Terheijden, was de klapper van de avond. Bij de lance-
ring in juni dit jaar werd de Traaise Energiepuzzel gepresenteerd. 
De ambitie voor zonne-energie was 5.000 zonnepanelen op 
de daken. Dit doel wordt vorstelijk voorbijgestreefd met een 
mogelijk zonnepark aan De Bergen van ruim 40.000 panelen. 
Deze panelen leveren 9,9 mln kWh per jaar op, genoeg om alle 
huishoudens in Terheijden van energie te voorzien. Kees van 
Oosterhout, inwoner van Terheijden en eigenaar van de grond 

aan De Bergen, is de 
samenwerking met 
het collectief aange-
gaan. Samen met zijn 
vrouw Anja plaatste hij 
het nieuwe puzzelstuk 
voor zonne-energie in 
de Traaise Energiepuz-
zel. 

Warmtenetwerk in het dorp
De aanwezigen werden ook bijgepraat over een van de speer-
punten van het collectief: het gasnet in Terheijden vervangen 
door een warmtenetwerk. Niek Willemsen, specialist duurza-
me energie, heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
zo’n warmtenet. Zijn conclusie is helder.  Terheijden is klaar voor 
een warmte-koude opslag systeem (WKO). Het advies is om 
te beginnen met het verwarmen via deze weg van een aantal 
centrale gebouwen in de kern van het dorp: de Sint Antonius 
Abt, het Puzzelbad en Sport Vereniging Terheijden. Op langere 
termijn kunnen ook woningen worden aangesloten. 
Wethouder Hans Kuijpers steunt plannen
Wethouder Hans Kuijpers van de gemeente Drimmelen was 
een van de gasten aan de energietafel. Over het collectief was hij 
positief:  “Het Traais Energie Collectief is een mooi initiatief. Ik 
hoop dat in ieder dorp binnen onze gemeente mensen opstaan 
en dit voorbeeld volgen. De gemeente zien wij als een van de 
partners.  Wij faciliteren het om het draagvlak zo breed mogelijk 
te krijgen”, aldus Kuijpers.
Meer weten over duurzame energie?
De energietafel brengt Terheijden en zijn duurzame locaties in 
beeld en nog belangrijker, hij volgt zijn weg langs deze locaties. 
Iedereen die geïnteresseerd is in duurzame energie kan mee op 
pad. Ben je nieuwsgierig naar het Traais Energie Collectief en wil 

je weten waar 
de tafel de vol-
gende Meeting 
Up staat? Meld 
je dan aan voor 
de nieuwsbrief 
via de website 
www.traaisener-
giecollectief.nl.
 

Schoenmode    Outdoor    Kleding

HEISTRAAT 2,  4847 NN  TETERINGEN 

T 076 - 57 13 444  |  WWW.SNOERENVOETSPECIALIST.NL

Laat je 
inspireren

M E E R DAN 45 TOP M E R K E N ON DE R É É N DAK

Foto’s gemaakt door Henrike Lodewikus, Fiertelt
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Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus? 

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

 

Uw post it gratis 
in Rondom de 

Toren? 

Mail 
liesbeth@rondom

detoren.nl 
  

 

 

www.rondomdetoren.nl
www.facebook.com/rondomdetoren

1, 2. Gerard van Vugt
3. Nynke Verdaasdonk

4. Els van Loon
5. Gerard van Vugt
6. Frans Snoeren
7. Anica Embregts
8. Leny Peemen

9. Marlies Prinsen-
Kamphuisen

1

9

8

7

3

4 6
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Festivalaaf 

Meedoen? 

Festivalaaf in een Testbeeldjasje!

Powered  

11 november 2017 | De Gouden Leeuw

Nootdkreet 
Met:

Live!

by: TM



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  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland 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-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden        Groen: elke woensdag/Grijs: 11-10-2017
                     Wagenberg        Groen: elke vrijdag/Grijs: 13-10-2017
Ophalen oud papier  14-10-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 04-10-2017     
     Wagenberg: 06-10-2017

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 04-10-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 04-10-17 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:   Postadres: Hoevenseweg 18 - 4845 PD Wagenberg 
                Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.zuidwest@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:      Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske - Tankpunt
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


