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RONDOM DE  TOREN

ZAKELIJK NIEUWS

 

De blaadjes vallen van de bomen, de 
donkere dagen komen er aan. Wat ech-
ter trouw elke 14 dagen bij u op de mat 

valt is ons blad: Rondom de Toren.  Het is weer tijd voor onze 
donateursactie. Bijgevoegd onze donateursbrief waarin wij u 
vragen ons ook dit jaar  financieel te ondersteunen. Mocht u 
geen envelop hebben ontvangen en ons toch willen helpen, dan 
is hier ons banknummer: NL50RABO0150.6933.11 t.n.v. 
Stichting Rondom de Toren ovv ‘Donateursactie 2017’. 
Dankzij uw donatie kunnen wij het blad, dat u graag leest, blijven 
maken.  Er zijn leuke prijzen beschikbaar gesteld door WenK 
Solutions. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Ingeni-
eursbureau MUC, WenK Solutions en een aantal medewerkers 
van Werkplaats Ruitersvaartseweg (Sovak).

DROGISTERIJ DE  WAAG STOPT 

Na bijna 20 jaar is het mooi geweest.  Irma 
Beekmans gaat stoppen met drogisterij 
De Waag in Wagenberg. 20 Jaar waarin ze 

met heel haar hart en ziel heeft meegeleefd met de mooie en 
minder mooie dingen in het leven van haar klanten. De talloze 
adviezen, de vriendschappen die zijn ontstaan, ze zal het gaan 
missen. Het was dan ook een moeilijke beslissing, maar een be-
wuste keuze. “Ik ben bijna 61 jaar, heb 3 kleinkinderen en ik en 
mijn man Frans zijn nu nog ge-
zond, dus ik vond dit een goed 
moment.”
De start in de voormalige bak-
kerswinkel was destijds een 
hele goede beslissing en een 
aanwinst voor het dorp. Na 
6 jaar werd er dan ook flink 
verbouwd en moest de kamer 
eraan geloven en bij de winkel 
getrokken worden. Nu er meer 
ruimte was had alles een beter 
plekje gekregen en kon het assortiment nog wat uitgebreid wor-
den. Er is ook heel wat afgepraat in de winkel en altijd had Irma 
een luisterend oor, het echte dorpse met een hoog ‘ons kent 
ons’-gehalte is hier wel van toepassing.
Het stoppen met De Waag doet niet alleen bij Irma toch een 
beetje pijn, maar vooral bij haar klanten. “Elke dag zegt wel een 
aantal klanten dat ze het jammer vinden dat ik ermee ga stop-
pen.” Ondanks die steunbetuigingen staat de beslissing van Irma 
vast: ze stopt. En daarna? “Lekker samen met Frans gaan genie-
ten van de kleinkinderen, maar ook eens een dagje shoppen met 
mijn dochters of op stap met vrienden. Verder heb ik nog geen 
vaste plannen, eerst dit maar eens goed afronden.”
Tot en met december houdt ze uitverkoop.  Tot die tijd kan er 
ook nog besteld worden via www.bewustwinkelen.nl.

SCHOENENTRENDS HERFST-WINTER

Nederland neemt langzaam afscheid van 
de zomer en dat betekent dat bij menig 
modeliefhebber het hart sneller gaat klop-

pen door het seizoen dat komen gaat. De herfst biedt een diver-
siteit aan trends die uitnodigen om te gaan shoppen. Benieuwd 
welke schoenen zeker niet in je collectie mogen ontbreken? 
Snoeren uit Teteringen spotte 5 schoenentrends voor najaar 
2017!
Let It Sparkle
Houd je van echte eye-catchers dan kies je voor deze glossy 
look. Sneakers met strass, laarzen van glansleer of pumps met 
een glittertje. Maak van iedere dag een feestje door deze snoep-
jes aan je voeten te doen. Houd de rest van je outfit basic, bij-
voorbeeld door in één kleur gekleed te gaan.
Biker Boots
Deze trend is ideaal voor het Hollandse najaar, waarbij het weer 
niet te voorspellen is. Als je op zoek bent naar een robuus-
te touch in je outfit, mag een paar biker boots niet in je kast 

ontbreken. Ze laten zich bo-
vendien perfect combineren 
onder een rok of jurk. Welk 
paar kies jij: gespen, ritsen of 
veters.  The choiche is yours!
Sneakers
De sneaker is nog niet uit het 
modebeeld weg te denken. 
En gelukkig maar, want ze zijn 
comfortabel en passen onder 
iedere outfit. Kies je voor ba-

sic met uni kleuren, of leg je liever de nadruk op je schoenen? Ga 
dan voor opvallende prints en luxe details. Alles kan en alles mag.
Fake Fur
Bont is terug van weggeweest. In veel kledingstukken zijn randen 
en kragen speels afgewerkt. Niet alleen in natuurtinten, maar 
ook met een kleurtje. In schoenen is deze trend ook terug te 
vinden. Van een zachte binnenvoering die subtiel aan de schacht 
zichtbaar is, of een meer opvallend detail van vacht op de schoen. 
In de koude wintermaanden 
stijl je deze look af met een 
stoere jeans, maar in de eer-
ste weken van de herfst kun 
je ze ook prima dragen met 
een jurkje en een biker-jack.
Embroidery
Less is more, more is better. 
Maak je modestatement com-
pleet door het dragen van 
luxe laarzen met mooi uitge-
werkte, kleurrijke geborduurde designs. Mix en match erop los 
en combineer. Steel dit najaar de show met deze vrouwelijke 
trend.
Nieuwsgierig geworden naar welke trend het beste bij jouw 
voeten past? De medewerkers van Schoen- en Voetspecialist 
Snoeren helpen je graag bij het kiezen van jouw perfecte paar 
schoenen. Loop eens binnen, de koffie staat klaar!

UITNODIGING  VOOR HET REIMUS 
WOONCAFÉ
 

Na een eerder succesvol  Wooncafé spe-
ciaal gericht op het verkoopklaar maken 
van je woning (verkoop-styling) orga-

niseert Reimus Makelaardij nu een Wooncafé speciaal voor 
(door-)starters op de woningmarkt.
We komen niet met nieuws als we vertellen dat de vraag op 
de woningmarkt de laatste maanden enorm gegroeid is ten op-
zichte van het aanbod. Onze lijst met woningzoekenden groeit 
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SPORT

met de dag. Deze kandidaten krijgen dan ook als eerste een 
bericht, zodra wij een nieuwe woning in de verkoop krijgen. 
Uit vragen en opmerkingen van de meeste woningzoekenden 
(kopers en verkopers, zowel jong als oud) maken we op dat het 
kopen of verkopen van een woning toch heel spannend is. Lo-
gisch, want kopen of verkopen van een huis doe je niet elke dag. 
Op de site van Reimus Makelaardij en op internet is natuur-
lijk al veel te vinden over kopen en verkopen van een woning. 
Wij zijn van mening dat het kopen of verkopen van een wo-
ning niet alleen om stenen, maar juist óók om mensen gaat. 
Daarom organiseren we een Wooncafé waarbij we aspi-
rant-kopers en -verkopers persoonlijk en in een ongedwon-
gen sfeer willen informeren over het aan- en/of verkooppro-
ces. Waar moet je nou wel of geen rekening mee houden en 
welke stappen moet je in het proces zetten? Op deze vragen 
willen we je graag tijdens het Wooncafé een antwoord geven. 
Wij nodigen je van harte uit voor ons Wooncafé op donder-
dag 19 oktober a.s. in ons kantoor (Hoofdstraat 35, 4844 CA 
Terheijden). Ontvangst om 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.  Wil 
je het Wooncafé niet missen dan moet je je wel even aanmelden 
via de mail of telefonisch (info@reimus-makelaardij.nl of 076-
593 3134). Het aantal plaatsen is helaas beperkt en vol=vol.

LEKKER  TAFELTENNISSEN BIJ  TIOS 
TERHEIJDEN
Iedereen welkom

De leden van TIOS Terheijden zijn weer begon-
nen met hun trainingen en wedstrijden. Wij spe-
len op dinsdagavond en vrijdagavond in De Cour 
in Terheijden. Dit doen we met veel plezier in de 
nieuwe zaal. Het is leuk, sportief en gezellig. Dit 
jaar hebben we leuke dingen op het programma 

staan waaronder kennismakingsavonden voor geïnteresseerden 
en mogelijk nieuwe leden.
Op vrijdagavond 13 oktober vindt de eerste avond plaats. 

Eén van onze trainers zal je de ba-
sisbeginselen van de tafeltennissport 
bijbrengen, maar er kan uiteraard 
ook gewoon een partijtje gespeeld 
worden. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met onze sport in 

onze mooie zaal of om het tafeltennissen weer op te pakken. 
Wij zorgen voor de tafeltennisbatjes en de ballen.  Zorg zelf 
voor sportschoenen en -kleding.
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We zien je graag op vrijdagavond 13 oktober in De Cour 
aan de Markstraat 6 in Terheijden. De jeugd tot en met 
17 jaar is van 19.00 tot 20.00 uur welkom en de volwassenen 
spelen van 20.00 tot 21.30 uur. 

Mocht je nog twijfelen of je komt lees dan onderstaand stukje.
Tafeltennis heeft volgens onderzoek grote voordelen voor de 
gezondheid. Wereldwijd spelen daarom miljoenen mensen ta-
feltennis en daar hebben ze alle reden toe. Het is gezellig, leuk, 
snel en vanwege het lage risico op blessures kan van tafelten-
nis worden genoten door mensen van alle leeftijden en allerlei 
condities. Regelmatig spelen verbetert de reflexen, coördinatie, 
evenwicht en oog-handcoördinatie, terwijl het je spieren van 
boven- en onderlichaam versterkt.
Bij fanatiek spelen verhoogt de hartslag, wat helpt je hart sterk 
en gezond te houden. Niet alleen is het een goede cardiovascu-
laire oefening (voor het hart), het is ook een goede conditietrai-
ning. Bij het spel verhoogt de hartslag en vraagt het lichaam om 
meer zuurstof, dus je ademt zwaarder, sneller en dieper, waar-
door de longcapaciteit vergroot. 
Tot 13 oktober in De Cour.  Voor meer informatie over onze 
gezellige tafeltennisclub kun je bellen met Bert Erdkamp (06-
25020713) of Jan-Willem Stoop 076-5935370 of ga naar onze 
website www.tios-terheijden.nl.

NIEUWE  KONING EN KONINGIN 
KLOVENIERSGILDE ST.  ANTONIUS ABT

Op 12 september, kermisdinsdag 2017, werd 
bij het kloveniersgilde St. Antonius Abt weer 
geschoten om de titel van koning en konin-
gin. Na het in alle vroegte (6.30 uur) wekken 
van de hoofdman, koning en koningin werden 
later die morgen de regerende gildevorsten 
met vliegend vaan en slaande trom door de 
gildeleden thuis opgehaald voor het traditio-

nele koningschieten.
Na een hartelijke ontvangst met koffie en worstenbrood bij de 
koning vertrok het gezelschap rond 9.45 uur naar café De Har-
monie voor een consumptie. Om 10.45 uur vertrok het gilde rich-
ting de gildekamer alwaar de eredekens, gildeheer, B en W,  kring-
voorzitter van “Baronie & Markizaat” en verdere genodigden en 
belangstellenden door de hoofdman welkom werden geheten. 
Na het lossen van de ereschoten werden de regerende vors-
ten ontdaan van de eretekens. De hoofdman bedankte het oude 
koningspaar voor de geweldige inzet het afgelopen jaar. Daarna 
kon de wedstrijd beginnen onder scherp toeziend oog van de 
deken schatbewaarder. Hij is het die controleert of de vogel 
daadwerkelijk geheel uit de schutsboom is geschoten. Pas als hij 
zijn goedkeuring geeft is er daadwerkelijk een nieuwe koning en 
koningin. De gildebroeders en -zusters schieten hierbij ieder op 
een eigen schutsboom met koningsvogel die goed achter dahlia’s 
verscholen zit. Het komt niet veel voor dat er bij een gilde een 
zelf geschoten koningin is. Bij een aantal gildes is het de echt-
genoot of vriendin die gevraagd wordt om als gemaal de plaats 
naast de koning in te nemen.

Ondanks dat het weer niet echt mee zat en de gildeleden ge-
trakteerd werden op een flinke regenbui, zodat de wedstrijd 
even moest worden stilgelegd,  bleef de goede stemming er 
goed in zitten.
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Reeds om 12.50 uur was het gildezuster Tonnie Thijssen die met 
het 91e schot de vogel naar beneden wist te halen en daarmee 
de titel van koningin op haar naam schreef. Niet veel later was 
het Jeroen Koreman die zich om 13.00 uur met het 107de schot 
tot koning schoot. Traditiegetrouw werden de koning en konin-
gin geëerd met een vendelgroet en erewijn en het toezingen 
door de gildebroeders en -zusters met de aloude gildeliederen.
Het gilde mag zich weer gelukkig prijzen met een zeer mooi 
koningspaar.  Zij zullen het komend jaar bij diverse aangelegen-
heden het visitekaartje zijn van ons gilde. Het kloveniersgilde 
kan weer terugkijken op een geweldig “koningschieten”.
De deken-schrijver

KERMISKONING  VERSCHIETING 2017  EN 
KRING OWB 

Een flink portie leesvoer, want het 
zijn drukke tijden geweest voor onze 
kruisbogen. Na de zomervakantie 
moesten de wedstrijdschutters (-sters) nog éénmaal een kring-
wedstrijd schieten in Oudenbosch, mochten wij onze jaarlijkse 
Kermisverschieting in ons eigen clubhuis houden, zijn twee leden 
opgedraven bij de landelijke  Gouden Pijl verschieting (= extra 
bondswedstrijd voor de beste 48 schutters van het Nederland) 
en er was daar de Kampioenendag van de OWB.
Na de laatste wedstrijd in de OWB-kring in Oudenbosch zou 
het duidelijk zijn hoe wij van Willem  Tell  Terheijden het seizoen 
hadden afgesloten. Aangezien wij altijd op zaterdag schieten en 
er op zondag ook nog schutters bezig zijn moesten wij  wachten 
tot maandag/dinsdag op de volledige uitslag. Zoals het bestuur 
van de OWB het zelf omschrijft: “Arno de Koning en zijn 
club Willem Tell zijn de grote winnaars geworden van 
de OWB-Competitie 2017.” Zo is het dan ook. 
Individuele prijzen: Arno de Koning eerste in de Ere, Algemeen 
Kampioen en eerste in de Keizerverschieting, Cor Rombouts 
derde in de Ere en eerste in de Koningverschieting, Miëlle Stoop 
eerste in de A-klasse en promoveert naar de Ere (hoogste klas-
se), Dennis de Reijer tweede in de Ere. Dus in de hoogste klasse 
zijn wij 1, 2 en 3 geworden. In de korpsen hadden wij ook twee 
kampioenen: Uiteraard het Ere-Korps en Willem Tell 3 bestaan-
de uit Albert van Gool, Harm Bouwmeester en Huub de Reijer. 
Daarnaast was ons Ereteam ook Algemeen Kampioen gewor-
den. Wij zijn bijzonder trots op de prestaties van onze kruis-
boogschutters. Chapeau! Kampioenendag OWB was dan ook 
een leuke gewaarwording. De meeste bekers en aandenkens 
gingen dus mee naar Terheijden. 

Op zondag 10 september was het weer tijd voor onze jaar-
lijkse kermisverschieting. Heerlijk een dagje gezamenlijk optrek-
ken om uiteindelijk op de kermis te eindigen met onze nieuwe 
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LEZERS IN DE PEN

koning(-in). In de ochtend 
verzamelen bij ons club-
huis, om vandaar uit onder 
begeleiding van drie trom-
melaars de kermiskoning 
van 2016 op te halen. Dat 
was Arno de Koning, die 
dit jaar voor de derde keer 
op rij Koning zou kunnen 

worden.  Vanuit Arno hebben wij een tussenstop gemaakt bij 
café De Zevende Hemel, alwaar wij een privé optreden kregen 
van Harmonie Terheijden, die ook dit jaar weer de  Traaierie had 
georganiseerd. Nogmaals dank voor het optreden! Nadat wij 
nog een stop hadden gemaakt bij café De Harmonie, hebben wij 
koers gezet naar ons clubhuis om afscheid te nemen van Arno 
als Koning en te beginnen met de nieuwe kermiskoning-ver-
schieting. Ieder lid schoot drie keer op een blinde kaart die dit 

jaar gemaakt was door Jan Pirard 
(nog bedankt Jan voor de makke-
lijke kaart). Aan het eind van het 
liedje las onze voorzitter Adriaan 
de Wijs de behaalde punten op 
van laag naar hoog. De spanning 
was om te snijden en daar was 
ze; kermiskoningin Willem Tell 
Terheijden 2017: Miëlle Stoop. 
Het leverde prachtige plaatjes 
op.  Van harte gefeliciteerd Miëlle 
en wij hopen dat je de titel met 
ferme draagt.
Miëlle en Dennis zijn recent ook 

nog ingegaan op de uitnodiging van de landelijke bond om mee 
te doen aan de Gouden Pijl verschieting. Cor was verhinderd, 
omdat hij festiviteiten had bij onze buren het Kloveniersgilde St. 
Antonius Abt Terheijden. Hij werd samen met Julian van Geel, 
Iwan Daas (1 van onze trommelaars)  en Robert van Ooster-
hout gehuldigd voor het behalen van het Nederlands kampi-
oenschap Wipvogelschieten voor korpsen. Namens Willem Tell 
nogmaals gefeliciteerd met deze topprestatie. De Gouden Pijl 
bestaat uit twee series van 10 schoten. Voor Dennis ging de eer-
ste serie nog heel goed en hij deed nog volledig mee om de 
Gouden Pijl. In de tweede serie heeft hij iets teveel laten liggen 
en hij werd dan ook uiteindelijk 9de, wat al een prestatie op 
zich is. Miëlle heeft een hele verdienstelijke 27ste plek behaald. 
Al met al zijn er dus heel wat pijltjes met de kruisboog verscho-
ten. 
Dan te bedenken dat wij ook nog andere schietdisciplines beoe-
fenen in ons clubhuis. Interesse? Kom dan eens vrijblijvend langs 
om te kijken.  Wij zijn op vrijdagavond en op zondagmorgen 
open. Kijk voor meer info op www.svwt.nl. 
Met sportieve groet, het bestuur van Willem Tell Terheijden.

SPORTVERENIGING  VOOR (EX) 
HARTPATIËNTEN T.O.P.
 

Wie zijn wij: Een sportvereniging voor (ex) hart- en COPD-
patiënten.
Waar: in sporthal Driedorp, Kerkstraat in Wagenberg
Wat doen wij:  Wij verzorgen een uur per week, op woens-
dagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur,  onder begeleiding van 
bevoegde trainers bewegingsles ter stimulering van hart en lon-
gen. Het is van groot belang om na de revalidatie te blijven be-
wegen.  Vanaf 10.30 uur hebben we in restaurant Driedorp on-
der het genot van een kopje koffie onderlinge sociale contacten.

Dus wij zijn op zoek naar patiënten die klaar zijn met de reva-
lidatie in het revalidatiecentrum en verder onder begeleiding 
willen blijven bewegen. Kom gerust een keer meedoen en er-
vaar hoe het is. 
Voor meer info, mail c.looman@casema.nl of bel 0168 482674.
Tot ziens op een van onze woensdagmorgens.
T.O.P. staat voor “Tot Ons Plezier”.

ZWERFPLASTIC

Iedereen kan zich vergissen 
in de datum van het op-
halen van ons gescheiden 
plastic. Maar als op zondag 
nog steeds dezelfde zakken 
buiten liggen moet je jezelf 
toch achter de oren gaan 
krabben en concluderen 
dat je een vergissing hebt 
begaan.

Op maandag liggen echter deze zakken nog steeds buiten op de 
stoep. Wellicht niet op de stoep van degene die ze buiten heeft 
gezet. Gevolg: kapotte zakken en plastic dat vrolijk door de wind 
wordt verspreid en stagneert in de tuintjes van omwonenden.
Waarom neemt iemand wel de moeite om zijn plastic te schei-
den en niet de moeite zijn vergis-
sing te corrigeren?
Waarschijnlijk omdat de grijze kli-
ko dan 2 weken langer binnen kan 
blijven staan en daardoor wat extra 
eurootjes wordt bespaard, maar 
niet echt voor het milieu.
Eco groet,  Yvonne

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting 
Nederland, die werd gehouden van 16 tot en 
met 23 september, heeft het mooie bedrag 
€ 1774,57 opgeleverd. Langs deze weg aan 
alle gevers: veel dank.

Door de bereidheid, inzet en het enthousiasme van alle collec-
tanten en door Margot die geholpen heeft met het tellen van de 
bussen is deze collecte wederom een succes geworden.
Heel fijn ook dat dit jaar weer een paar nieuwe collectanten zich 
in wilden zetten voor de Nierstichting.
Namens Nierstichting Nederland HARTELIJK DANK, zonder 
uw inzet was dit resultaat niet mogelijk geweest. Nierstichting 
Nederland,  Afdeling Terheijden, Lisette Buijks- de Vroomen
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VRIJ OM  TE  ZIJN  WIE  JE  BENT!
Door negen optredens in het  Witte Kerkje 
waargemaakt

Het eenmalige amateurconcert in Het Cultuurjaar 1985 bleek 
de start van een succesvol jaarlijks terugkerend evenement, nu 
alweer het 33ste.  Typerend bij deze amateurconcerten is de hoge 
kwaliteit zonder audities vooraf en het zelf aankondigen door de 
musici geeft direct betrokkenheid bij het publiek.
Zonder publiek geen concert dus werden de talrijke bezoekers 
door Agaath Kaasschieter verwelkomd, evenals de 26 deelne-
mers,  met opvallend veel jong talent.
Als echte singer-songwriter zong de 18-jarige Anna de Bode 
haar nieuwe ‘Witte-Wieven-lied’. Op gitaar begeleidde ze zich-
zelf ook in ‘Lilac Wine’ en ‘My Manic and I’, een intiem optreden 
en een mooi begin van de middag.
Alex Broekaart en Janette van der Aa, als duo begonnen, ver-
sterkt met gitarist Johan Akkermans en basgitarist Ad Zandber-
gen: Biloute is gegroeid in aantal, in versterking en vooral in 
kwaliteit, heel duidelijk in het subtiele ‘There but for Fortune’ 
door Janette, ‘You’re my weakness’ en in het intens gezongen 
‘Make you feel my love’. 
De 18-jarige Leander Schoormans speelt tegenwoordig vaak 
in het Witte Kerkje, kent daardoor het prachtige orgel goed. 
In ‘Voluntary 1’ van Stanley liet hij zowel zijn talenten als alle 
mogelijkheden van het kleine orgel horen. De registratie door 
Mariëtte ging perfect.
Olga Bodewes zong en begeleidde, heel spannend, zichzelf op 
gitaar bij ‘Silver Dagger’ en ‘Le Roi…’. Daarna zette ze een in-
drukwekkend a capella gezongen ‘Flow my tears’ van Dowland 
neer, waarin haar prachtige sopraanstem ten volle kon klinken.
Gustavo Barrientos Wesselink, net 11, ontpopte zich als ras-
echte pianist, zanger en performer, zichtbaar genietend, net als 
zijn publiek! Zonder bladmuziek speelde hij verstillend ‘Arietta’ 
van Grieg en spetterend ‘Sonate 50’ van Scarlatti. Muziek van 
Mozarts ‘Wals voor fluit en piano’ met zelfgemaakte tekst werd 
humoristisch gespeeld en gezongen,  samen met moeder Mirjam: 
het kat- en muisspel. In razendsnelle wisselingen van dansend 
zingen naar begeleiden van de ander, zowel solo zingend als in 
duet. Het was een geweldige muzikale act voor een pauze met 
thee en limonade.                                               foto: Marcel Raafs

Het onlangs gestarte Jeugdkoor Terheijden o.l.v. de inspire-
rende Eveline Sand, zong ontspannen, zelfverzekerd, goed en 
met plezier een grappig lied over de banaan, ‘Vrij’ van Jeroen 
Schipper, met indringende tekst en de korte, maar krachtige 
slagwerkboogie die ieder op zijn eigen manier uitvoerde. Com-
pliment hoe de kinderen het hele concert luisterden, want zo-
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lang zitten is moeilijk. 
De talentvolle 18-jarige klarinettist Bas Janssen speelde ‘Étude 
6 en 8’ van JeanJean, moeilijk en melodieus, mooi om naar te 
luisteren. 
Vankelderen -zangeres Sabina, gitarist Rob, bassist Tom- een 
muziekgroep die musiceert vanuit een voelbare verbondenheid, 
te horen in ‘I love you Porgy’ en ‘La Vida’, maar vooral in het 
ontroerend en passievol gezongen ‘Quand on a que l’amour’ 
van Jacques Brel. 
Vamos zorgde voor de feestelijke afsluiting met Estelle, Ani-
ta, Rop, Cristian en Jack. Vamos profiteerde van de weldadige 
akoestiek. Je voelde in ‘Rumbera Rumbera’ dat het publiek al 
dan niet hoorbaar in het flamencoritme meeging, een spette-
rend slotoptreden.
Als dank bloemen en langdurig applaus voor alle deelnemers en 
gulle giften voor de organisatie.
Jeanne, Henk, Loes en Marcel, vrijwilligers van Omroep 
Drimmelen, besteedden hun vrije zondagmiddag aan het op-
nemen van het hele concert. Nu de grootste klus, monteren, en 
dan kan iedereen op TV 8 minuten van het wederom perfect 
georganiseerde amateurconcert meegenieten.  TOP!

HET PUBLIEK HEEFT GEKOZEN
Expositie Fotogroep Perspectief

Tijdens de expositie op 30 september en 1 oktober j.l. in de 
Gummaruskerk in Wagenberg hebben ongeveer 270 mensen 
de geëxposeerde foto’s van 21 leden van Fotogroep Perspec-
tief bekeken.  Alle bezoekers is gevraagd een oordeel te geven 
door middel van een stembiljet. Bijna iedereen heeft hieraan 

gevolg gegeven. Het was voor 
veel bezoekers een hele uit-
daging om tot een welover-
wogen besluit te komen. De 
meerderheid heeft gekozen 
voor de foto van  Aat Riet-
dijk. Het betreft hier een foto 
die gemaakt is in het kader 
van de opdracht “water”. Aat 
heeft zijn kleindochter in de 
auto gezet, zijn kleinzoon een 
tuinslang met water gegeven, 
en zijn kleindochter gevraagd 
een triest gezicht te trekken. 
Het resultaat is verbluffend. 
Natuurlijk ook omdat de op-
name exact op het juiste mo-

ment is gemaakt. De tweede keuze van het publiek is de foto 
van Peter Moerkens, van het kind dat in de lichtcirkel aan het 
spelen is. Deze foto heeft ook van de vakjury de tweede prijs 
gekregen. De derde plaats is voor Frans-Jan Wagemakers met 
de foto van het kind op de stoep, met op de achtergrond een 
meer dan levensgroot portret op de muur.  Deze foto kreeg van 
de vakjury de eerste prijs. De andere door de vakjury gegeven 
prijzen zijn: 3e prijs kleur Connie Zijlman; 1e prijs monochroom 
Gerrie Polak; 1e prijs serie Wim  Verhoeve; 2e prijs serie Ger van 
Duuren; 3e prijs serie Kees van Gils. 
Wij willen alle bezoekers langs deze weg bedanken voor de be-
langstelling en hopen u volgend jaar weer te zien.
Kijk ook eens op www.fotogroepperspectief.nl.

TRY-OUT CONCERT HARMONIE OVU

Zondagmiddag 15 oktober orga-
niseert Harmonie OVU in samenwer-
king met harmonie Alliance uit Lage 
Zwaluwe en brassband Excelsior uit 
’s-Heer Arendskerke een “Try-Out” 
concert in De Cour te Terheijden. 

Dit concert wordt gegeven ter voorbereiding op deelname aan 
een concours op 4 november aanstaande in  Terneuzen. 
Een dergelijk concours wordt gehouden om de muzikale kwali-
teiten van een orkest te beoordelen. Hierbij wordt een orkest 
ingedeeld in een bepaalde speeldivisie. Harmonie OVU heeft 
voor het laatst in 2000 deelgenomen aan een 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 tij-
dens het Try-Out concert ook al beoordeeld. Dhr. Anno Apello 
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 trics zullen we zéér ter harte nemen, 
zodat we gericht kunnen toewerken naar het concours op 4 
november.

Alvast veel dank aan brassband Excelsior en harmonie Alliance 
die zich bereid vonden om van het Try-Out concert een muzi-
kale happening te maken!
Aanvang : zondag 15 oktober, zaal open 13:30 uur, aanvang 
14.00u, entree: €2,50,
Plaats: de Cour, Marktstraat 6 in Terheijden.

POPPENTHEATER  APPEL MOES 
‘Waarom de blaadjes van de bomen vallen’

Een gezellige, komische, muzikale poppentheatervoorstelling 
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voor kinderen van 4-8 jaar, die zich afspeelt in de herfst.
Wanneer: woensdag 18 oktober om 14.00 uur; donderdag 19 
oktober om 10.30 uur; zaterdag 21 oktober om 14.00 uur.
Waar: in de sfeervolle hobbyruimte van Gastenverblijf Munnic-
kenheide, Munnikenhof 20 in Terheijden.
Ouders (of opa’s en oma’s) hoeven niets te betalen, voor de 
kinderen wordt een bijdrage van € 6,- gevraagd. Na afloop is 
er limonade (gratis) en koffie of thee (€1,-).  Van harte welkom!
De ruimte is niet zo groot, dus wil je verzekerd zijn van een 
kaartje stuur dan een mail naar appelmoespoppen@outlook.
com.
 
BINGO  VISCLUB “S.I.O.G.” - WAGENBERG

Op vrijdag 20 oktober a.s. is het weer 
zover.  De derde vrijdag in oktober en dus 
weer tijd voor een grote bingoavond van 
de Wagenbergse visvereniging  “S.I.O.G.”. 
Deze avond vindt plaats in de zalen van 

café restaurant De Ruif, Brouwerijstraat 57 te Wagenberg, aan-
vang 20.00 uur.  De zalen zijn open vanaf 18.30 uur.  Er worden 
weer 10 ronden bingo gespeeld en het prijzenpakket bestaat 
opnieuw uit een tweetal koffieronden (koffie, thee en een over-
heerlijke likeur), een tweetal vleesronden (vleespakketten sa-
mengesteld door Slagerij Havermans uit  Wagenberg), een vijftal 
ronden met heel veel levensmiddelen en tot slot de ronde met 
de hoofdprijs van € 150, -.  De prijs voor een boekje van 10 ron-
den bedraagt € 9,- en voor een dubbel boekje betaalt U € 15,-. 
Er zijn ruim voldoende zitplaatsen beschikbaar.  Plaats reserve-
ren is niet mogelijk. Wel raden wij mensen die met een groep 
naar de bingo komen en aan dezelfde tafel plaats willen nemen, 
aan om tijdig aanwezig te zijn. Zoals al eerder aangekondigd zal 
de bingoavond in de maand januari voortaan vervallen. In 2018 
is de eerste bingoavond van S.I.O.G. daarom op vrijdag 16 maart. 
De tweede bingoavond in 2018 vindt dan plaats op de derde 
vrijdag in oktober.  Wij hopen vele bingo liefhebbers te mogen 
begroeten op vrijdag 20 oktober a.s.

MEGA HOLLANDS XXL

Op zaterdag 21 oktober kleurt  Traaie 
weer oranje wat de muziek betreft.  Top-
pers uit het hele land vinden hun weg naar 
het kerkdorp om tenslotte te belanden in 
De Cour aan de Markstraat. Daar vindt 
immers het muziek/zangfestijn van het Hol-
landse lied plaats.  Toppers als John de Be-
ver, Roy Donders, Sieneke en natuurlijk niet 
te vergeten onze eigen Berry Daamen die 
niet alleen de zanger, maar ook de organi-

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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sator is van dit prachtige evenement. De 
vorige edities lieten een volle bak zien in 
de toch echt niet kleine Cour-zalen. Ook 
nu verwachten wij weer een massa lief-
hebbers van het Hollandse genre in De 

Cour. Er zijn nog kaarten dus u hoeft er ook nu niets van te 
missen. Kaarten in voorverkoop slechts € 15,- voor Terheijden 
bij  Tankpunt ,Zeggelaan 200,  Terheijden.

CONCERT 
Harmonie  Terheijden en Harmonie St. Caecilia

Op zondag 29 oktober or-
ganiseert Harmonie Terheijden 
een uitwisselingsconcert sa-
men met Harmonie St. Caecilia 

uit Made. Deze muzikale middag zal plaatsvinden bij café Ons 
Thuis in de grote zaal, aanvang 14.00 uur. Beide orkesten zul-
len hier hun muzikale kunsten vertonen.  Verschillende klassieke 
werken zullen afgewisseld worden met lichtere muziek, zodat 
het voor iedere muziekliefhebber genieten wordt.  Wij hopen u 
allemaal te mogen verwelkomen die middag, graag tot dan!

GROTE ROMMELMARKT  WITTE KERKJE

Zaterdag 11 november 2017 van 9.30 tot 16.00 uur or-
ganiseert het Witte Kerkje wederom een grote rommelmarkt.  
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie!
Voorgaande jaren was het zeer succesvol. Er was veel belang-
stelling en de opbrengst hebben we aangewend voor het onder-
houd van het kerkje.
In de week voor 11  november zullen we weer op vele adressen 
in Terheijden de nodige nog echt goed bruikbare “rommel” 
ophalen of kunt u spullen afleveren bij het kerkje op daarvoor 
later nog aan te geven tijden. Met de ervaring die we nu hebben, 
weten we welke artikelen het best verkoopbaar zijn.
Keukenspullen, kleine meubeltjes, leesboeken, gereedschap, ser-
viesgoed, schilderijen, speelgoed, fietsjes, babyspullen, elektroni-
ca, we hebben het graag.  Maar geen kleding of grote meubels!
U kunt dus vast gaan verzamelen en ongetwijfeld komt u in uw 
huis spullen tegen die u al lang niet meer gebruikt.  Kijkt u eens 

in uw kasten, op de zol-
der,  in de schuur etc. 
Leest u ook de nadere 
aankondigingen in de 
huis aan huisbladen. Al-
vast bedankt voor uw 
medewerking.
Kijkt u voor de activi-
teiten en verdere infor-
matie o.a. over trouwen 
in het Witte Kerkje, ex-
posities en muzikale ac-
tiviteiten op de website 
www.wittekerkje
terheijden.nl. 
St. Exploitatie Witte 
Kerkje Terheijden, info@
wittekerkjeterheijden.nl

42ste SERIE  THEECONCERTEN MET 
AANTREKKELIJK PROGRAMMA 
Er klinkt nog steeds muziek in het Witte Kerkje

We zijn op 1 oktober het sei-
zoen 2017 – 2018 gestart met 
een zeer succesvol amateur-
concert: een mooi program-
ma met 26 goede/uitstekende 
deelnemers en ruim over de 
100  ‘man’ publiek. 
Ook dit jaar hebben we er-
voor kunnen zorgen dat u op 
de zondagmiddagen tijdens de 
‘koudere maanden’ prachtige 

theeconcerten kunt gaan bezoeken. Hieronder staat het gehele 
overzicht. De data kunt u alvast noteren. Reserveren voor alle 
concerten is al mogelijk. 
Door de nog steeds lage entreeprijs, de gratis thee tijdens de 
pauze, de relaxte sfeer,  een ‘praatje’ door de musici,  de aanspre-
kende muziek (niet ‘zwaar’) is de drempel behoorlijk laag gehou-
den. Kinderen t/m 12 jaar kunnen -met of zonder begeleiding- 
gratis naar binnen om te luisteren. Zo kan het concertbezoek 
voor vrijwel iedereen aangenaam zijn en een mooie activiteit 
voor de zondagmiddag. De aanvangstijd van de theeconcerten 
is altijd half vier.
Data 2017-2018:
05 november 2017 – Duo Tastbaar Cantabile: Alice 
Gort-Switynk – blokfluit en zang; Pauline Schenck – orgel en 
klavecimbel. Programma: Jubilate, met muziek van André Cam-
pra, Johann Sebastian Bach, Giovanni Paolo Cima, Jhr. Jacob van 
Eyck en Wolfgang Amadeus Mozart. www.alicegortswitynk.blog-
spot.nl 
10 december 2017 – Trio Cortado: Hannah de Witte – fluit; 
Arthur Klaassens – hobo; Vincent Martig – basklarinet. 
www.triocortado.nl
07 januari 2018 – Più Corde: Anna Jane Lester – viool; Pauli-
na van de Pavert – cello; Liene Madern-Stradina, fortepiano.
Programma: Franse muziek van de  Verlichting uit de tijd van de 
Franse Revolutie.  www.lienemadern.com
04 februari 2018 - Vocaal Mannenkwintet La Notte: Da-
vid Cohen – countertenor; Jan Krimp – tenor;  Paul Blommaert 
– tenor; Jan Nobel – bariton;  Willem Bouwman – bas. Informa-
tie over ‘kwintetlanotte’ op Facebook.
04 maart 2018 – Artez/HKU Saxophone Orchestra 
(AHSO): Muziekvakstudenten saxofoon uit Spanje, Grieken-
land, Litouwen, Engeland, België, Italië, Estland, Nieuw Zeeland, 
Cyprus en … Nederland. Ze komen speciaal bij Johan van der 
Linden studeren aan de conservatoria van Utrecht en Zwolle. 
www.johanvanderlinden.com/artezhku_saxophone_orchestr.
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EN  TOEN GEBEURDE...

Maart 2018 JUMBO ‘Spek de Kas actie’ 
April 2018 RABO Amerstreek ‘Clubkas–actie’ voor 
Theeconcerten W.K.  Terheijden
Adres: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden; dag 
en aanvangstijd:  Alle concerten op zondag 15.30 uur.
Lage entreeprijzen! Met daarbij een vrijwillige gift aan de uit-
gang hopen we de concerten nog lang voor u te kunnen blijven 
organiseren. Entree per concert: € 6,50 // kinderen t/m 12 
jaar gratis. Abonnement: voor 5 concerten (november  t/m 
maart): € 29,50 (Betaald vóór 1 nov. € 28,50). 3-Concerten-
kaart: 3 concerten naar keuze: € 18,- (Betaald vóór 1 nov. 
€ 17,-). Bankrekeningnummer: IBAN: NL92 RABO 0305 
7899 29 t.n.v.  Stg.  Theeconcerten Witte Kerkje  Terheijden 
Inlichtingen over de theeconcerten, abonnementen be-
stellen en plaatsen reserveren: email: theeconcerten.wit-
tekerkje@ziggo.nl, telefoon: 076-5931177 (eventueel voicemail 
inspreken).
Info  m.b.t. Theeconcerten: www.facebook.com/Theecon-
certenTerheijden. 
Info m.b.t. Witte Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl. 
Informatie over de concerten per e-mail ontvangen? 
Even een berichtje is voldoende. Reserveren kan nu al voor 
alle concerten bij Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden. 
Bij de indeling van de plaatsen zal rekening worden gehou-
den met het moment van reserveren. Wensen kunnen kenbaar 
gemaakt worden, voor zover er dan nog plaats is wordt daar 
rekening mee gehouden. Kinderen krijgen bij vroegtijdige reser-
vering (week van tevoren) een plaats zover mogelijk naar voren, 
maar abonnementhouders gaan altijd voor.  Tot 15.25 uur wor-
den de gereserveerde plaatsen vrijgehouden.

PUUR  WIT BESTAAT 5 JAAR!

De Puur Wit concertenreeks die wordt gehouden in het Witte 
Kerkje in Terheijden beleeft het vijfde seizoen. Een lustrum!
Puur Wit is de naam voor de akoestische concerten met sin-
ger-songwriters uit alle windstreken die maandelijks plaatsvin-
den. Puur staat voor muziek in de pure vorm, geen poespas.  Wit 
slaat op de plek waar onze concerten georganiseerd worden: 
het  Witte Kerkje in Terheijden.
Puur Wit is een initiatief dat is ontstaan vanuit een tweetal wen-
sen. Zo had de Stichting exploitatie Witte Kerkje Terheijden de 
wens om het kerkje meer multifunctioneel te gaan gebruiken 
om zo inkomsten te verwerven voor het behoud van het Witte 
Kerkje. Nico Vermeulen had de wens om een singer-songwriter 
club op te zetten voor de muziekliefhebbers in de regio Breda. 
In Puur Wit komen deze beide wensen tezamen.
Puur Wit staat voor luisterconcerten waar de muziek centraal 
staat en dus zeer geschikt voor singer-songwriters optredens, 
waardoor de muziek optimaal tot zijn recht komt. Alleen, als duo, 
trio of met een hele band. Hij of zij staat immers aan de wieg van 
hetgeen er klinkt. De stijl waarin de muziek gespeeld wordt is 
altijd persoonlijk en kan variëren van  Americana, rootsmuziek, 
folk, blues tot country.
Puur Wit is intussen uitgegroeid tot een bekend luisterpodium 
in de regio waar gerenommeerde artiesten uit binnen- en bui-
tenland komen spelen. De bezoekers komen uit de gehele regio, 
maar bij toppers in het genre worden de concerten ook be-
zocht door mensen uit Rotterdam, Vlissingen, Utrecht of België 
en Duitsland. 
Kortom, een klein podium dat plaats biedt aan muzikanten én 
publiek dat grote waarde hecht aan een ongestoorde muziek-
beleving. Muziek kunnen horen zoals die bedoeld is, zonder een 
ruis er omheen, waardoor mensen verrast of geraakt kunnen 

worden in deze tijd.
Interesse? Komt gerust eens langs om te genieten van een Puur 
Wit concert in uw gemeente.
Helaas is het concert in oktober van John Gorka al uitverkocht.

OVER OUDE WEGEN (2)

Omstreeks 1800 waren bijna alle wegen nog onverhard.  We 
bevonden ons toen in de zogenaamde ‘Franse Tijd’, die heeft ge-
duurd van 1795 tot 1813. Nederland was toen onderdeel van 
het Franse keizerrijk. Vanuit Frankrijk werd een netwerk van zo-
genaamde ‘keizerlijke wegen’ vastgesteld. Hierover konden het 
Franse leger en ook regeringsleiders zich sneller verplaatsen. 
Bekend is dat in 1806 koning Lodewijk Napoleon, een broer 
van de Franse keizer en de eerste koning van Holland, met zijn 
koninklijke stoet door Terheijden en Wagenberg is gereden op 
weg naar Den Haag. 
Toen Nederland (samen met België) weer los was van Frankrijk 
werd het Franse plan voor de rijkswegen doorgezet en is Rijks-
waterstaat ontstaan. Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw 
zijn de eerste rijkswegen aangelegd (zie: wegenwiki.nl/Rijkswe-
gennet_1821). Maar eer het zover was, werden bestaande we-
gen al verbeterd.
Een van die wegen was ‘den grooten weg no. 7’. Deze weg ver-
bond Rotterdam met het Belgische Malmedy.  Die liep hier door 
Wagenberg en Terheijden en door de Bergen via Teteringen naar 
Breda en was grotendeels onverhard. In Terheijden waren toen 
de Hoofdstraat en de Markstraat al bestraat.
In de Nederlandsche Staatscourant van 15 maart 1817 werd de 
aanbesteding voor het jaarlijkse onderhoud van deze weg be-
kend gemaakt. Dat was vanaf het “veerhoofd van de Lage Zwa-
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luwe”, door de dorpen Lage en Hooge Zwaluwe, Wagenberg, 
Terheijden en Teteringen “tot de vesting Breda”.
Inmiddels waren er plannen voor een ‘groote weg der 1e klasse 
no. 7’ bekendgemaakt. Het betrof een steenweg vanuit Breda via 
Princenhage en door de Beek (Prinsenbeek) in een bijna rechte 
lijn naar de haven van Moerdijk. Als dat zou doorgaan, dan raak-
ten Terheijden en Wagenberg veel passanten kwijt. Er was hier 
al vrij veel doorgaand verkeer over de toen bestaande ‘grooten 
weg nr. 7’. De reizigers in koetsen en de voerlieden van vracht-
karren, die reden van en naar het noorden, pauzeerden hier of 
verwisselden de paarden. In Terheijden gebeurde dat ter plaatse 
van Hoofdstraat 10-14, waar een grote herberg met logement 
was en waar destijds het gemeentebestuur samenkwam. Ook bij 
het ‘Hof van Holland’, dat stond waar nu de Polderstraat begint. 
In Wagenberg was toen op de hoek van de Dorpsstraat met 
de Kerkstraat het ‘Logement De Roskam’ bekend. Zie Vlasselt-
boekje 24 ‘Herbergen vroeger en nu’.
Daarom verzocht het gemeentebestuur in 1815 om de nieuwe 
weg door Terheijden te laten komen. Op een landkaart werd 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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VAN  ALLES  WAT

het vastgestelde tracé met rode inkt aangegeven. In 1820-1821 
is de weg vanuit Breda naar Terheijden nieuw aangelegd en ging 
verder, over deels al bestaande wegen, door Zevenbergschen-
hoek naar Moerdijk. Ruim een eeuw later is een nieuwe rijksweg 
volgens het oorspronkelijke idee aangelegd via Princenhage en 
Prinsenbeek: de A16. 
De weg door Wagenberg van ‘t Withuis naar “d’n brouwer” 
kreeg de eerste bestrating in 1860 toen het een provinciale weg 
was geworden. Nog tot het midden van de vorige eeuw had 
men het daar over “de groote weg”. Een heel oude benaming 
dus voor deze doorgaande weg. Tot die tijd werd de weg van 
Wagenberg naar Terheijden “de Traaise steenweg” genoemd. De 
Moerdijkseweg richting Zevenbergschen Hoek was in de volks-
mond “de Noordse steenweg”.
Johan van der Made  

OPEN DAG DAGBESTEDING  ANTONIUS 
ABT  TERHEIJDEN

Op zaterdag 14 oktober 2017 zet de dagbesteding in het 
zorgcentrum Antonius Abt in Terheijden de deuren voor u open.
De dagbesteding is er voor alle inwoners van de Gemeente 
Drimmelen. Wij bieden een vaste dagstructuur met activiteiten 
naar behoefte. Het aanbod is gevarieerd: spelletjes, lezen, koken, 
schilderen, knutselen, een goed gesprek, wandelen of fietsen op 
de duofiets. Regelmatig houden we een bingo en bij mooi weer 
een picknick. U kunt deelnemen als u hiervoor een beschikking 
heeft van de gemeente.

Dagelijks wordt er door medewerkers en vrijwilligers samen 
met de cliënten gekookt. U kunt de keuze maken tussen een 
warme maaltijd of een broodmaaltijd. Elke dag is er een ander 
menu met altijd verse producten.
Bent u benieuwd naar ons en onze werkwijze?
De deuren staan open op 14 oktober van 13.00 uur - 16.00 uur, 
Hoofdstraat 2,  Terheijden. De koffie staat klaar!

GRIEZELTIJD BIJ ESKADEE!

Vorig jaar waren de kinderen 
van onze buitenschoolse ves-
tigingen in de gemeente Drim-
melen laaiend enthousiast over 
de Halloween spooktocht in 

Terheijden. “Doen we dit volgend jaar weer” en “Nog wat span-
nender de volgende keer  Nicole” , “Ik vond het wel eng”: een 
greep uit de vele reacties van de kinderen. 
Er werd niet lang over nagedacht om wederom een Halloween-
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party te organiseren voor 
onze kinderen in de BSO. 
Net als vorig jaar hebben 
we weer geestige spel-
letjes en enge hapjes en 
natuurlijk gruwelijk veel 
plezier!!  Met de oudste 
kinderen gaan we natuur-
lijk weer buiten “spoken”. 
De jongste kinderen grie-
zelen weer lekker binnen. 
Dus mocht je op don-
derdag 19 oktober 

tussen 19.00 en  21.00 uur spoken tegenkomen in Terheijden of 
enge geluiden horen:  Wees gerust! Ze zijn niet echt!

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

Het WMO-Platform Drimme-
len adviseert het College van 
Burgemeester en Wethouders 
over het beleid rond de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het WMO-Platform 
Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een 
openbare vergadering bijeen. 
In de laatstgehouden vergadering van het Platform is gesproken 
met beleidsmedewerkers van de afdeling Maatschappelijke Za-
ken over de volgende ontwikkelingen:
Jeugd- en jongerenbeleid
Er dient een vervolg van het “Jeugdplan” te worden opgesteld 
voor de jaren 2018-2020. Uitgangspunt: jeugdigen en jongeren 

tot 18 jaar moeten de moge-
lijkheid hebben om zich te kun-
nontplooien en deel te nemen 
aan de samenleving. Ze moeten 
kunnen opgroeien tot zelfstan-
dige volwassenen die hun bijdrage kunnen leveren aan de maat-
schappij.
Armoedebeleid
Er wordt gewerkt aan een gemeentelijk beleidsplan Armoede-
beleid. Het Platform Sociale Zekerheid en het WMO-Platform 
werken  aan een gezamenlijk visie op het plan.  Aandachtspunten 
zullen o.a. zijn: hoe mogelijk schulden helpen te voorkomen, hoe 
meer gebruik te maken van bestaande regelingen, hoe jongeren 
schuldenbewust te maken, enzovoort.
WMO-zaken: 
- Ook onze gemeente heeft inwoners die zich eenzaam voelen.  
Voor hen worden dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. Maar 
deelname daaraan valt tegen. Mogelijk moet een andere benade-
ring gezocht worden. Weten we eigenlijk wel voldoende welke 
wensen uit eenzaamheid voortkomen?
- Over het algemeen lijken gebruikers van hulp bij het huishou-
den tevreden.  Afspraak is dat toch twee maanden na een nieu-
we hulp een evaluatie plaatsvindt met de vraag: klikt het? 
- Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor 
het zgn. beschermd wonen voor inwoners die (tijdelijk) niet 
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Een plan van aanpak is in de 
maak. In onze gemeente gaat het om een klein aantal adressen.   
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplat-
formdrimmelen.nl. Kijk ook eens op onze website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

Voor een avond culinair genieten!

Een wilde avond
genieten van een 4 gangen wildmenu!

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

Op vrijdag 17 november is het weer zover.. 
Restaurant Ripasso organiseert weer een 

prachtige avond met als thema wild!

Genieten van een 4 gangen diner, geheel 
geinspireerd op het mooie najaar, bestaande 

uit 3 gangen wild en een dessert.

Reserveren voor deze mooie avond kan via 
076 - 593 1297. Graag vernemen wij bij uw 

reservering uw (diëet)wensen.

De kosten voor dit mooie menu zijn 
€ 49,50 per persoon.
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ARTIEST VAN DE MAAND

In oktober is José Sep de artiest van 
de maand bij Omroep Drimmelen ra-
dio. 
Feest, gezelligheid, meezingen, dansen 
zijn steekwoorden die op deze zange-

res van toepassing zijn. José weet met haar frisse en spranke-
lende persoonlijkheid, helder stemgeluid en krachtige uitstraling 
een groot publiek te boeien. Door het hoge feestgehalte in haar 
muziek zet zij menig feestzaal, kroeg en feesttent op z’n kop. 
Als een olievlek breidt zij haar podia uit. Overal worden haar 
nummers luidkeels meegezongen. Zowel de mensen in het land 
als zaaleigenaren en organisatoren ontdekken in rap tempo het 
hoge feestgehalte van haar optredens en weten steeds vaker de 
weg naar José te vinden.
José studeerde zang aan de Academie voor Lichte Muziek in Hil-
versum o.l.v. John de Mol sr. Zij volgde de musicalopleiding van 
Edward Hoepelman in Tilburg en doorliep diverse trainingen op 
gebied van zang/dans en entertainment. In haar muzikale loop-
baan stond zij op tal van podia 
in Nederland, België, Frankrijk, 
Spanje en Duitsland. Ook is zij 
regelmatig in opnamestudio’s 
te vinden als sessiezangeres bij 
producties. Wellicht herkent u 
haar stem ook van diverse ra-
diocommercials.
Met haar debuutsingle ‘Het is 
een wonder’ scoorde José heel 
leuk in diverse Nederlandse en 
Belgische lijsten. Het daarop 
volgende ‘Mijn glimlach’ zorgde 
voor heel veel airplay en met 
dit goed in het gehoor liggende 
liedje heeft de zangeres zich ze-
ker op de kaart gezet. Grotere 
bekendheid kwam er vanaf de 
single  ‘Ik weet dat er een ander is’. Een remake van een Marian-
ne  Weber hit, een heuse feestplaat die net zoals al haar singles 
is geproduceerd door Manfred Jongenelis.
Eens te meer laat José met haar nieuwe single haar diversiteit 
zien. Iets wat velen al hebben ondervonden tijdens haar spran-
kelende optredens in Nederland en België waar zij bekend staat 
als feestzangeres met kwaliteit.
Meer informatie over José Sep kunt u vinden via de website 
www.josesep.nl.

ALS DENKEN GOED GAAT VOELEN
Inspiratieavond voor persoonlijke ontwikkeling

Zoek je: verandering, antwoorden, jezelf, kracht?
Wil je: ontdekken wat je wilt, inzicht, meer energie?
Vraag je je af: wat moet ik doen, hoe en waarom?
Ben je: nieuwsgierig wat Armin van Buuren, Kensington en cho-
cola hiermee te maken hebben?
Zorg dan dat je er bij bent en meld je aan!
DONDERDAGAVOND 12 OKTOBER organiseert SA-
MEN een bijzondere en inspirerende avond waarin Edwin Vonk 
persoonlijke en praktijkervaringen deelt als coach/therapeut 
met als doel inzichten en antwoorden te geven op de vragen 
wat moet ik doen, hoe en waarom.  Voor iedereen die op zoek 
is naar verandering, zichzelf of antwoorden. Een boeiende avond 
met informatie, muziek en beleving.
12 oktober 19.30 tot 21.30 uur met borrel achteraf,  Witte Kerk-

je in Terheijden. Toegang gratis! Onze 
inkomsten komen uit donaties en een 
kleine vergoeding voor consumpties. 
Aanmelden: edwin@edwinvonk.com 
of bertfockens@hetnet.nl of via onze 
website www.sameninhetwittekerkje.nl.
SAMEN is een initiatief van Bert Foc-
kens en Edwin Vonk en heeft als doel 

het Witte Kerkje in  Terheijden, zonder religieus doel, een cen-
trale plek in de gemeenschap te geven voor ontmoeting, zinge-
ving en inspiratie. Een nieuwe vorm van kerk zijn, gebaseerd op 
de zoektocht naar je eigen waarheid.

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. 
Gemeente Actueel – oktober
Iedere maand komen een gast van het college van Burgemeester 
en Wethouders en een medewerker van de gemeente naar onze 
studio om een toelichting te geven op onderwerpen die van 
belang zijn voor onze gemeente. Hebt u een vraag die u graag 
zou willen stellen? Mail die vraag dan naar gemact@omroep-
drimmelen.nl en wie weet legt Riebert  Verheugen uw vraag aan 
hem voor.
Biesbosch Challenge
Op 10 september vond de 
derde editie van de Biesbosch 
Challenge plaats. Tijdens de 
races moesten teams van 2 
personen non stop een traject 
op eigen kracht afleggen. De 
organisatie verschafte de deel-
nemers een kaart met daarop ingetekend de punten waar men 
langs moest. De teams moesten zoveel mogelijk checkpoints 
(punten) verzamelen. Dat ging niet vanzelf, want er waren zeer 
veel verschillende onderdelen, waaronder lopen, fietsen, step-
pen, hindernissen en kanoën Het spreekt voor zich dat kracht, 
uithoudingsvermogen, souplesse en doorzettingsvermogen no-
dig waren om de finish te halen. Overigens gold ook voor onze 
crew dat ze alle zeilen moesten bijzetten om de verschillende 
onderdelen voor u in beeld te brengen!
Boekpresentatie De nieuwe Biesbosch

In het Biesboschmuseum in 
Werkendam werd op 21 sep-
tember het boek ‘De nieu-
we Biesbosch: van polderland 
naar waterland’ gepresenteerd. 
Aangezien onze gemeente de  
‘voortuin van de Biesbosch’ is, 

gingen wij erheen en maakten een impressie. De Nieuwe Bies-
bosch is een boek over een uniek stuk herstellende rivierdel-
ta en over de toekomst van dit bijzondere gebied. In het boek 
brengen ‘boswachter’ Thomas van der Es en illustrator Stef den 
Ridder in beeld hoe alles in dit gebied met elkaar samenhangt. 
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-
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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.

KEN JE BORSTEN

Tijdens de jaarvergadering van 
Care for Women, gehouden 
in het Alexander Monro Zie-
kenhuis, stond het belang van 

vroegdiagnostiek van borstkanker centraal. Met de borstkanker-
maand voor de deur werd in het middagprogramma aandacht 
besteed aan de campagne ‘Ken je borsten’.  Volgens beide partij-
en is deze aandacht hard nodig. Nog steeds overlijden in Neder-
land negen vrouwen per dag aan de gevolgen van borstkanker. 
Daarom streeft het Alexander Monro Ziekenhuis naar vroeg-
diagnostiek van de ziekte en promoten zij kennis, die vrou-
wen helpt bij vroege detectie. In de campagne ‘Ken je borsten’ 
draait het erom hoe vrouwen hun borsten beter kunnen leren 
kennen en eventuele veranderingen sneller kunnen ontdekken.
Al ruim 20 jaar zet Care for Women zich in voor betere zorg aan 
vrouwen, vooral op het gebied van de overgang. Een levensfase 
waarbij voor veel vrouwen het krijgen van borstkanker realiteit 
wordt. Vroegtijdig ontdekken is van essentieel belang. Vandaar 
dat nu ook voor Care for Women de borstkankermaand in het 
teken staat van kennisoverdracht aan vrouwen.
De jaarvergadering kende een enthousiaste, grote opkomst. Ook 
Henriette Wicherink uit Wagenberg was hierbij aanwezig. 
“Ik merk in mijn praktijk, dat bij vrouwen vaak nog kennis over 
het herkennen van borstveranderingen ontbreekt. Daarom ben 
ik blij dat we ook vanuit Care for Women de campagne van het 
Alexander Monro Ziekenhuis gaan versterken”, aldus Henriette.
En het was een mooie kennismaking tussen twee gespeciali-
seerde organisaties die zeer bevlogen werken aan de continue 
verbetering van zorg aan vrouwen, op zowel het gebied van 
borstzorg als de overgang. Catherine van Heest, directeur Care 
for Women en Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander 
Monro Ziekenhuis, verzorgden lezingen en deelden informatie 
over de laatste ontwikkelingen.
Over de organisaties
Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét gespecialiseerde, lan-
delijke ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van 
borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg en 
familiair verhoogd risico. Naast de beste medische zorg kenmer-
ken oprechte aandacht, luisteren, vertrouwen en betrokkenheid 
de aanpak. Iedereen kan in dit expertise ziekenhuis terecht, de 
zorg wordt namelijk vergoed door alle zorgverzekeraars.

Met zo’n 150 vestigingen verspreid over Nederland is Care for 
Women de grootste landelijke organisatie, gespecialiseerd in de 
gezondheid van vrouwen en hun hormonen. Vrouwen kunnen 
hier terecht met overgangsklachten, menstruatieproblemen, an-
ticonceptievragen of problemen met zwanger worden. De Care 
for Women specialisten hebben niet alleen een vervolgopleiding 
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OPROEPEN

len.nl) om een gesprek, ik wil graag met je meedenken om het 
vrijwilligerswerk in jouw organisatie beter en leuker te maken.

EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN

Steek deze mensen een hart 
onder de riem met een kaartje:
1. Jorge Lázaro Samba Nunes 
dos Santos, (Brazilië). Hij en zijn 
gezin leven al drie jaar ondergedoken wegens doodsbedreigin-
gen. 
2. Alexandre Anderson de Souza, (Brazilië) hij is voorzitter van 
de Braziliaanse vissersvereniging, strijder tegen vervuiling viswa-
ter. Hij wordt met de dood bedreigd. 
3.  Vredesgemeenschap San José de Apartadó, (Colombia). Er zijn 
inmiddels meer dan tweehonderd leden vermoord.
Waarom?
Jouw kaart geeft mensen morele steun en leidt soms ook tot 
betere bescherming of behandeling in de gevangenis.
Van wie gaat dit uit?
Amnesty-International, werkgroep Drimmelen, organisator van 
het maandelijkse brieven en groetenkaarten schrijven.
Wanneer de groetenkaarten en brieven schrijven?
Op dinsdagmorgen 17 oktober van half elf tot half twaalf:
Waar? 
Witte Kerkje  Terheijden, zij- ingang.
Keuze van de bestemmingen van de groetekaarten en 
brieven.
De bestemmingen worden iedere maand door de werkgroep 
geselecteerd uit de lijst die door Amnesty-International Amster-
dam is vrijgegeven. De model-brieventeksten zijn door de Am-
nesty-organisatie ter beschikking gesteld.

COLLECTE IN- EN UITTOCHT 
SINTERKLAAS  TERHEIJDEN

Op zondag 19 november komt Sin-
terklaas aan met Pieten in Terheijden. 
Op woensdag 6 december zwaai-
en we Sint en de Pieten gedag. Om 
er voor alle dorpsgenoten een mooi 
feest van te maken, wordt er van 23 
tot en met 28 oktober 2017 huis aan 
huis gecollecteerd. We zijn op zoek 
naar collectanten, helpt u mee? Stuur 
dan een mail naar esthervanmook@
hotmail.com.  Alvast bedankt! 
St. Sinterklaas  Terheijden

IETS  VOOR JOU?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 
met je mee en helpen je verder.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers voor:
Chauffeur dagverzorging
Vind je autorijden leuk en ben je sociaal 

ingesteld? Dan kun je veel betekenen als chauffeur om mensen 
naar de dagverzorging te brengen. Je bezorgt er hen weer een 
fijne, zinvolle en zorgzame dag mee. Ze hebben hiervoor een 

op het gebied van vrouwen en hormonen gevolgd,  maar zijn 
allemaal zelf ook vrouw. Zij begrijpen als geen ander waar de 
cliënt het over heeft. Bovendien worden de consulten zonder 
verwijzing van de huisarts door de meeste zorgverzekeraars 
vergoed.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriette 
Wicherink (h.wicherink@careforwomen.nl, 076-5320748), Wa-
genstraat 64a Wagenberg. Praktijklocaties in Breda, Oosterhout 
en Wagenberg

BELANGRIJKE  THEMA’S  VOOR 
ORGANISATIES DIE  WERKEN MET 
VRIJWILLIGERS

Als jouw organisatie veel of uitsluitend met vrijwilligers werkt, 
dan ben je heel blij met al die vrijwilligers en wil je dit natuurlijk 
zo goed mogelijk organiseren. Maar waar moet je dan allemaal 
rekening mee houden? En heb je alles wel goed genoeg gere-
geld? Met enige regelmaat wordt er van ons verwacht dat we 
weer eens in de spiegel kijken 
en ons afvragen of alles nog wel 
klopt en of er nog verbeter-
punten zijn. 
Vaak geen eenvoudige klus, 
maar gelukkig: als je er dan toch 
aan begint is het leuk, uitdagend 
en je wordt er weer een stuk 
beter door. En hoe beter je 
bent, hoe groter de aantrekkingskracht is voor die vrijwilliger 
die op zoek gaat naar een leuke vrijwilligersklus.  
In dit stuk lees je de belangrijke thema’s voor jou en je vrij-
willigersorganisatie. In de komende maanden zal elk onderdeel 
verder behandeld worden. Maar hier al een overzicht. 
Deel 1:  Waarom werken er bij jouw organisatie vrijwil-
ligers?
Wat zijn de doelen van de organisatie?  Wat is de visie op en zijn 
de uitgangspunten van het vrijwilligerswerk? Wat wil de organi-
satie met vrijwillige inzet bereiken en wat vindt zij belangrijk in 
dat werken met vrijwilligers? Wat heb je vrijwilligers te bieden?
Deel 2: Hoe organiseer je het vrijwilligerswerk?
De plaats van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie en pro-
cedures.  Afspraken over de plek van het vrijwilligerswerk bin-
nen de organisatie en afstemming, taakverdeling en samenwer-
king. De randvoorwaarden voor het vrijwilligerswerk: wettelijke 
regels en de financiën.  Werven van vrijwilligers.
Deel 3: De praktijk 
Het échte werk, de uitvoering en dus ook de toepassing van het 
(vrijwilligers)beleid en de regelingen voor vrijwilligers. Hoe wor-
den de kwaliteiten van vrijwilligers daadwerkelijk ingezet? Hoe 
verloopt de begeleiding en scholing van vrijwilligers?
Deel 4: Hoe betrek je vrijwilligers bij de organisatie?
Het evalueren van het werk en de manier waarop leidt tot ver-
beteringen binnen de organisatie. Wat zijn de resultaten van het 
vrijwilligerswerk? Hoe tevreden zijn vrijwilligers, beroepskrach-
ten, klanten, leden, relaties en partners? Hoe leer je van ervarin-
gen van vrijwilligers? Hoe speel je in op trends en veranderingen 
in de maatschappij, bij klanten en leden, etc. dit maakt de vrijwil-
lige inzet toekomstbestendig? 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Vrijwilligers 
Informatiepunt (telefoon 0162 451894, email vip@swodrimme-
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eigen bus.
Ondersteuner VAD
Ben je behulpzaam en zorgvuldig? De vrijwilligersacademie 
Drimmelen zoekt iemand die mee wil helpen met de dagelijkse 
gang van zaken zoals telefoontjes, contacten met en naar cursis-
ten, docenten, locaties en afmeldingen. 
PR medewerker
Vind je het leuk om mee te werken om VAD nog meer bekend 
te maken? Het VAD groeit en wil nog meer groeien, PR is daar-
om van groot belang. Je werkt mee aan nieuwsbrieven, mailingen, 
beheer facebookpagina, maken van interviews, foto’s of filmpjes. 
Fietsbegeleider DUO fiets
Als fietsen je hobby is: Met bewoners van de zorgcentrum De 
Wijngaerd op de DUOfiets; lekker naar buiten voor een frisse 
neus. Er zijn veel bewoners die dit willen doen en een fietsbege-
leider nodig hebben.

SCHOENENDOOSACTIE 2017 

In de herfstvakantie is het weer tijd 
om een schoenendoos te vullen. Met 
de slogan “Voor jou van mij” doet 
Aktie4Kids een oproep: jouw speel-
goed en zakgeld delen met een kind, 
dat waarschijnlijk nooit een cadeautje 

heeft gehad. De bedoeling is om een schoenendoos te versieren 
of met cadeaupapier te beplakken en vol te stoppen met school-
spullen, toiletartikelen, speelgoed en een knuffeltje. Kinderen 
zijn er ontzettend blij mee, het komt echt aan! De dozen gaan 
dit jaar naar de armste kinderen in West-Afrika, Oost-Europa, 
Midden-Oosten en naar de kinderen van vluchtelingen in Euro-
pa. Deze laatste groep is er dit jaar aan toegevoegd.  Actie4Kids 
doet er nog een cadeautje bij:  het goede nieuws van het evange-
lie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Goed nieuws 
hebben kinderen hard nodig in een tijd waarin zoveel angst is.
Hoe ga je te werk? Neem een schoenendoos van normaal 
formaat en doe daar mooie, het liefst (zo goed als) nieuwe spul-
letjes in. Bedenk of je een doos wilt maken voor een jongen of 
meisje en voor welke leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar.  
Plak de doos niet dicht maar doe er een post-elastiek om.
Wat moet erin? Schoolspullen, speelgoedjes en toiletartike-
len. Enkele voorbeelden: schriften, etui, kleurboek, bal, spring-
touw, auto, pop, sieraden, kam, tandenborstel, tandpasta.
Wie kunnen meedoen? Jong en oud, individueel of met fami-
lie/school/vrienden/collega’s/kerk.
Door het vullen van een schoenendoos kunt u laten zien dat er 
iemand op de wereld is die aan hen gedacht heeft. Kunt u geen 
schoenendoos klaarmaken maar wilt u wel helpen in de vorm 
van een gift, dan kunt u dat doen middels een enveloppe. 
Wat kost het transport? Graag ontvangen we bij elke ingele-
verde doos € 5,- voor transportkosten.
Stappenplan en verdere info kunt u vinden op www.actie4ki-
ds.org. Een folder kunt u bij ons ophalen.
Inleveren van de schoenendozen met geld voor transport: 
Fam. Van Dijk, Zandakker 34 Wagenberg (telnr. 076-5931030). 
Uiterste inleverdatum zaterdag 4 november 2017.

LIJST HARRY BAKKER STELT U VOOR 
AAN……

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 
maart 2018 in het vooruitzicht zit lijst Harry Bakker bepaald 
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niet stil. Nieuwe aspirant-raadsleden melden zich, nieuwe ge-
zichten gaan meewerken.
Nu het moment om alvast een van hen aan u voor te stellen……
Ingeborg Boutens
Samen met mijn man woon ik sinds maart 2010 in Made. Wij 
hebben ons vanaf het eerste moment thuis gevoeld in de Bloe-
menwijk. Het was direct als een warm bad. Inmiddels, bijna 8 jaar 
later, zijn we behoorlijk ingeburgerd in Made en zien we onszelf 
hier niet meer zo snel vertrekken. 
Terug willen doen
Daarom is bij mij het gevoel ontstaan iets terug te willen doen 
voor de inwoners van Made en onze omgeving nog een beetje 
mooier en fijner te maken.  Toen ik werd gevraagd door de Lijst 
Harry Bakker hoefde ik dan ook niet lang na te denken. De Lijst 
Harry Bakker is zichtbaar (én) betrokken bij de inwoners van 
de gemeente Drimmelen,  om die reden is de Lijst voor mij de 
juiste partij om me bij aan te sluiten.
Zelfstandig ondernemer
Kort na onze verhuizing naar Made ben ik begonnen als zelf-
standig ondernemer. In de afgelopen 7 jaar heb ik bij verschil-
lende organisaties gewerkt als online projectmanager en consul-
tant. Daarnaast heb ik samen met mijn man sinds juni 2017 een 
restaurant in de Nieuwe Jachthaven van Drimmelen, Boeien. In 
de oude botenshowroom hebben wij geprobeerd om met zo 
weinig mogelijk middelen van ‘niets iets te maken’. 
Hulp aan statushouders
Vanuit mijn vrijwilligerswerk bij  Vluchtelingenwerk ben ik in mei 
gestart met ‘Native Talent Company’. Met Native Talent Com-
pany help ik statushouders in onze gemeente, en hopelijk later 
ook in andere gemeenten, aan een werkervaringsplek, waardoor 
zij zich eerder thuis voelen, mak-
kelijker kunnen inburgeren en 
daarna sneller een betaalde baan 
kunnen vinden. 
Focus
Voor de lijst Harry Bakker wil 
ik me daarom graag focussen op 
Ondernemerschap en Vluchtelin-
gen binnen de gemeente Drim-
melen. 
Ingeborg Boutens, Lijst Harry 
Bakker

NIEUW BURGERLID CDA-FRACTIE

Tijdens de gemeenteraad van 14 september is Ruud Taks geïn-
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stalleerd als burgerlid van de CDA-frac-
tie in Drimmelen. Hij volgt hier Kees 
Rompa op, die zodoende de focus op 
het bestuurswerk kan houden. Ruud is 

sinds 2010 lid van het CDA en sinds een jaar betrokken bij de 
fractie van CDA Drimmelen.  Onder andere in de steunfractie 
en programmacommissie heeft Ruud bijgedragen aan de stand-
punten van CDA Drimmelen, een volgende logische stap is dan 
het burgerlidmaatschap.

Ruud is een bekend gezicht in het Terheijdens verenigingsleven 
en zet zich onder andere in voor de  Terheijdense Harmonie 
en het carnaval. Na zijn studie bestuurskunde in Nijmegen is 
hij gaan werken als Management Trainee bij Optisport, de ex-
ploitant van de Drimmelens zwembaden en de Bredase Kunst-
ijsbaan, een baan die hem veel leert over verhoudingen in de 
politiek en maatschappij. De fractie is blij met de aanstelling en 
gaat gebruik maken van Ruuds ervaring op het gebied van sport-
beleid, cultuur en het besturen van veiligheid. Wat ons betreft 
een goede aanvulling op ons steeds sterker wordend team!
Op naar 21 maart 2018!

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

Diensten door de week en in het  weekend
Zaterdag 14 oktober: GEEN VIERING.
Maandag 16 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 21 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra 
collecte voor Wereldmissiedag. Voorgangers pastoor J. Paes en 
Mevr. F. van Mook.  Koor: Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 23 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. F. van Mook.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact op-
nemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling
Door de wet op de bescherming van de privacy, mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR 
Terheijden, tel. 076 5931216.  Bij voorbaat dank.
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GEMEENTE

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Duurzame Energie = Winst
U weet natuurlijk al lang dat het duurzaam maken van uw huis 
veel geld oplevert en uw woning ook nog eens comfortabeler 

maakt. Het is ook goed voor het klimaat en milieu en dat is 
mooi meegenomen. Maar welke maatregelen kunt en wilt u ne-
men? Onafhankelijk advies van een lokale adviseur over isolatie, 
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zou handig zijn. 
Dit advies is nu gratis beschikbaar via een lokale, onafhankelijke 
energieambassadeur. Ga naar https://regionaalenergieloket.nl/
west-brabant en klik op Energieambassadeur. U kunt daar ook 
een betrouwbaar bedrijf selecteren voor het aanvragen van een 
offerte.

HERFST

Foto’s: 
1.   Anja van Gils
2.   José Rasenberg
3.   Antoon Hessels
4.   Henk van Meer
5.   Marloe Flipsen
6.   Frans Snoeren
7.   Frans Snoeren
8.   Gerard van Vugt
9.   Els van Loon
10. Leny Peemen
11. Jeanne Garczynski
12. Corrie vd Bliek
13. John van der Zanden
14. Els van Loon
15. Marianne Vermeulen
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Verspreiding jodiumtabletten 
De Rijksoverheid vindt het belangrijk 
dat Nederland goed is voorbereid op 
een groot kernongeval. Daarom wor-
den bij 1.2 miljoen huishoudens in 
Nederland jodiumtabletten verstrekt. 
Het doel hiervan is om de kans van 
besmetting door radioactief jodium 
als gevolg van een kernongeval te ver-

kleinen. Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtabletten zijn 
twee doelgroepen te onderscheiden:
1. Mensen tot en met 40 jaar + zwangere vrouwen, die binnen 
een zone van 0-20 kilometer (hemelsbreed) rondom een kern-
centrale wonen. 
2. Kinderen tot 18 jaar + zwangere vrouwen, die binnen een 
zone van 20-100 kilometer (hemelsbreed) rondom een kern-
centrale wonen.
Onze gemeente ligt in de cirkel 20-100 km van een kerncen-
trale, waardoor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen de 
tabletten gaan ontvangen. De reden waarom voor de verschil-
lende leeftijdscategorieën is gekozen, heeft te maken met: 
- Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans is op het ontstaan 
van schildklierkanker als gevolg van blootstelling aan radioactief 
jodium dat vrij kan komen bij een kernongeval. 
- De risico’s op bijwerkingen bij het innemen van jodiumtablet-
ten nemen toe naarmate mensen ouder worden. Denk daarbij 
aan de ontwikkeling van allergieën of problemen met de schild-
klier.
Meer informatie: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. 

Werkzaamheden langs de Brandestraat
Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij  is gestart met de nood-
zakelijke verwijdering van de mantelbuizen aan de pijpleiding 
langs de Brandestraat in Wagenberg. Tijdens de werkzaamhe-
den (tot 4 nov.) is het fietspad aan de noordzijde van de Bran-
destraat afgesloten. Al het fietsverkeer wordt over het fietspad 
aan de zuidzijde van de Brandestraat geleid. 
Hebt u vragen? Neem contact op met dhr. Blom van de Rotter-
dam Rijn Pijpleiding Maatschappij. Hij is te bereiken op tel. 06-
52541209.  Vanuit de gemeente wordt dit werk begeleid door de 
heer C. van Gils, bereikbaar op telefoonnummer 140162 of per 
email op gemeente@drimmelen.nl.
Reizende expositie pleegzorg
In de hal van het gemeentehuis van Drimmelen is een foto-ex-
positie over pleegzorg te bezichtigen. De expositie bestaat uit 
diverse foto’s van kinderen in alle leeftijden. De reizende expo-
sitie over pleegzorg is een initiatief van Juzt. Iedere maand reist 
de expositie naar een volgende gemeente in de regio. 
De vraag naar pleegzorg is fors gestegen. Denkt u wel eens 
na over pleegouderschap en wilt u hier graag meer informatie 
over? Bezoek dan de informatieavond over pleegzorg op woens-
dag 1 november. De informatieavond vindt plaats van 20.00 tot 
22.00 uur in het gemeentehuis van Drimmelen. Kijk voor meer 
informatie op www.juzt.nl/pleegzorg. 
Onkruidbestrijding - borstelplanning
T/m 6 november 2017 worden volgens planning diverse straten 
in de dorpen geborsteld tegen onkruidgroei, de goten schoon-
gemaakt en de randen van de landschappelijke beplantingsvak-
ken gesnoeid. De planning kan wijzigen als de voortgang van de 

werkzaamheden daarom vraagt!
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de heer J. van 
Oort, toezichthouder Groen afdeling Openbare Werken, be-
reikbaar via het tel.nr 140162 of meldpunt@drimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure
Terheijden, Hoofdstraat 15A (4844 CA)(W-2017-0380): Realise-
ren van een interne doorbraak.
Terheijden, Wilgenstraat 7 (4844 SZ)(W-2017-0394): Kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Gagelveld 4 (4844 RG)(W-2017-0364): Het plaatsen 
van een dakkapel.
Terheijden, Ravendal 9 (4844 VE)(W-2017-0350): Kappen van 
een boom. 
Terheijden, Hoofdstraat 11 (4844 CA)(W-2017-0205): Realise-
ren van een in- en uitrit.
Terheijden, Schapenbogert 18 (4844 AK)(W-2017-0373): Uit-
breiden van de woning.
Wagenberg, Wagenstraat 90 (4845 CX)(W-2017-0298): Gewij-
zigd uitvoeren van de op te richten pluimveestal met omgevings-
vergunning beperkte milieutoets (OBM). 

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@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  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: 18-10-2017     
     Wagenberg: 20-10-2017

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 18-10-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 18-10-17 (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


