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VAN DE REDACTIE

SPORT

HELPT  U  ONS?
 

Bij de vorige editie van Rondom 
de Toren was onze donateurs-
brief bijgevoegd, waarin wij u 
vragen ons ook dit jaar  finan-
cieel te ondersteunen. Mocht 

u geen envelop hebben ontvangen en ons toch willen helpen, 
dan kan dat via 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
(www.wenksolutions.nl). De actie wordt mede mogelijk ge-
maakt door Ingenieursbureau MUC, WenK Solutions en een 
aantal medewerkers van Werkplaats Ruitersvaartseweg (Sovak).

BV G.U.N.A. SCHREEUWT OM NIEUWE 
LEDEN

Sinds 1940 is biljartvereniging 
G.U.N.A. een begrip in Wagenberg. 
De club bestaat inmiddels al 77 jaar, 
maar is nu echt op zoek naar nieuwe 
leden om haar bestaansrecht te be-
houden.
In het jaar 1935 was er in  Wagenberg 
een biljartvereniging K.O.E.K. wat wil 
zeggen Krijten, Opletten En Karam-
boleren met Jos Taabe als voorzitter, 
Bart de Bever & Wout van Gils als be-
stuursleden en Adr. Verhaard en Ant. 

v.d. Korput als leden die later iets voor BV G.U.N.A. zouden 
gaan betekenen. In 1939 werd de biljartvereniging ontbonden 
en ontstond er een biljartloos tijdperk; zonder verband werd 
er dan hier en daar wat individueel gespeeld. Zo waren op een 
zondagavond in januari 1940 wat oude leden van bv K.O.E.K. 
aan het spelen op het biljart met de zakken bij café De Ploeg 
van P. Luijkx. Door Adr. Verhaard werd toen aan Jos Taabe als 
oud-voorzitter van een biljartclub het volgende verzoek gericht:  
“Toe Jos, richt hier eens een biljartclub op”. Het een bracht het 
ander mee, men ging rond de kachel zitten, nam een glaasje en 
nog een, redeneerde nog wat en het slot was “er zou gepro-
beerd worden een biljartclub op te richten”.

Op 10 februari 1940 kwam er die club met Jos Taabe als voor-
zitter,  Wout van Gils (de post) als secretaris, Bart de Bever als 
penningmeester en Adr.  Verhaard als commissaris,  Jan v Zun-
dert en Ant. v.d. Korput gaven zich met een aantal anderen op als 
lid;  wie dat precies waren is vandaag de dag niet meer precies 
te zeggen door het verloren raken van het eerste notulenboek. 
Er moest een naam worden verzonnen voor de nieuw opgerich-
te club. Verschillende ideeën kwamen naar voren totdat Wout 
v. Gils met Gezellige Uren Na Arbeid, afgekort GUNA ter tafel 
kwam,  met algemene stemmen werd die naam aangenomen.

GUNA is na al die jaren een begrip geworden, niet alleen door 
hun spel maar ook door hun activiteiten in het organiseren van 
en deelname aan biljartwedstrijden. De vereniging werd lid van 
de Koninklijke Nederlandse Biljartbond maar helaas, door te 
kostbaar lidmaatschap werd overgegaan naar de Bredase Biljart-
federatie. Vele jaren werd daarin gespeeld en het waren vaak 
erg vermakelijke avonden. Later werd GUNA lid van de Madese 
biljartcompetitie, en in het eerste jaar werden zij met een vijf-
tal kampioen, in het tweede jaar met twee vijftallen kampioen 
en toen was het genoeg, zeiden ze in Made, ze mochten niet 
meer meedoen. Gelukkig bleef GUNA bestaan en werd er nog 
vele jaren met plezier gebiljart en gelachen. Zo wonnen ze bij-
voorbeeld veertien keer de OWBC (Open Wagenbergse Bil-
jartCompetitie)  en wisten ze vier keer het  Triatlon-toernooi, 
georganiseerd door BV De Vriendschap, te winnen.  
Vandaag de dag bestaat BV GUNA nog uit een aantal leden, van 
de leeftijd  21 tot en met 70 jaar.  Het is een club die vooral 
gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan. Er wordt nog wel 
gebiljart maar dit is door de jaren heen afgezwakt tot enkel 
een onderlinge competitie. Door alle drukte van de leden is de 
opkomst wat afgenomen.  Een poging om de speelavond van 
maandag te verhuizen naar woensdag haalde ook niet veel uit 
wat betreft opkomst. Het enthousiasme is er zeker nog maar 
het komt er niet meer helemaal uit.
Zodoende doet BV GUNA een oproep aan nieuwe leden, om 
zo de oudste biljartvereniging van Wagenberg te blijven behou-
den, een frisse wind in te blazen en wie weet in de toekomst 
weer met prijzen aan de haal te gaan bij de lokale wedstrijden en 
toernooien.  BV GUNA speelt onderlinge competitie op woens-
dagavond  “Bij Bas” te Wagenberg. 
Heb jij na het lezen van dit artikel biljartkriebels? Ook al heb je 
nog nooit gebiljart maar lijkt het je leuk,  neem dan eens contact 
op met de vereniging op 06 18 54 23 61 of mail naar bcdmul-
der@live.nl.
Met vriendelijke biljartgroet,  BV G.U.N.A. 
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OPSLAGRUIMTE / OVERKAPPING  VOOR 
MIXED-UP 2000

Handbalvereniging Mixed-up 2000 
heeft in september 2016 het kunst-
grasveld op sportpark Heesterbosch 
te Wagenberg in gebruik genomen. 
Voor de daarvoor benodigde materi-
alen, zoals tuintractor en sleepborstel, 

was geen opslagruimte.  Het bestuur heeft de realisatie daarvan 
met succes bewerkstelligd.

Bij de aanleg van het kunstgrasveld heeft Mixed-up bij de ge-
meente Drimmelen aangegeven dat zij geen voldoende op-
slagruimte heeft. Het kleed- en scheidsrechterslokaal werd 
mede al voor opslag gebruikt. Het plaatsen van een tuintrac-
tor met aanhangwagen en sleepborstel was daarbij niet mo-
gelijk. Bij de gemeente Drimmelen was op dat moment geen 
financiële ruimte voor het oprichten van een opslagruimte. 
Voorzitter Peter Reniers heeft diverse wegen bewandeld om 
voor Mixed-up de noodzakelijke ruimte te realiseren. In samen-
werking met de gemeente Drimmelen, Rabobank Amerstreek 
(Stroomversnellingsfonds), Bouwbedrijf Frans Joosen BV en Pals 
Installatietechniek BV is uiteindelijk de benodigde opslagruimte 
/overkapping gerealiseerd. 
In aanwezigheid van Nelleke Arendse (Rabobank), Jan Willem 
Stoop (wethouder Gemeente Drimmelen), vele leden en toe-
schouwers heeft de officiële ingebruikname plaatsgevonden. 

Sportpark Heesterbosch is opgefleurd met een mooi in hout 
opgetrokken gebouw, waarbij het publiek beschut naar de hand-
bal- en overige sportwedstrijden kan kijken.
(foto’s Myrthe Reniers)

RdT helpen?
Doneer op NL50RABO0150.6933.11 t.n.v. Stichting 

Rondom de Toren ovv ‘Donateursactie 2017’
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IN MEMORIAM

22e  VELDTOERTOCHT 
Georganiseerd door  WV  Terheijden

Nadat we vorig jaar met 
een bijna volledig nieuw 
bestuur zijn doorgestart, 
gaan we ook dit jaar weer 

een mooie veldtoertocht uitzetten.
Ondanks het slechte weer van vorig jaar werd de veldtoertocht 
massaal bezocht door vele fietsliefhebbers. Ook dit is voor ons 
de motivatie om door te gaan met het organiseren van deze 
leuke tocht.
Helaas wordt het steeds moeilijker om een mooie tocht uit te 
zetten. Mede omdat er steeds meer restrictie komt op toegang 
tot bepaalde delen van de route van voorgaande jaren. Er kan 
of wordt geen vergunning verleend of er wordt bepaald dat er 
betaald moet worden om toegang te verkrijgen. 
Gelukkig zitten er mensen in het bestuur die iedere boom, elk 
grindpad en ieder zandpad kennen in onze mooie omgeving. 
Hierdoor hebben we ook dit jaar weer een mooie tocht voor 
de fietsers uitgezet. 
De voorbereiding is weer in volle gang. Op de eerste zondag 
in november (5 november) is er de veldtoertocht Terheijden, 
georganiseerd door Wielervereniging  Terheijden. Met diverse 
afstanden toegankelijk voor iedereen. Jong of oud, een fiets en 
een helm is het enige wat je nodig hebt, de rest regelen wij!

JAARVERGADERING

Hiermede nodigen wij alle leden van IJsclub Terheijden gaarne 
uit tot het bijwonen van de te houden jaarvergadering over de 
seizoenen 2016 -2017, 2017 - 2018 welke zal worden gehouden 

op vrijdag 10 november in / bij café De Harmonie, Mark-
straat 5, 4844 CN te Terheijden, tel.  076 593 1207.  Aanvang van 
de vergadering is 20.00 uur. 
Op de jaarvergadering is ieder met een 
geldige lidmaatschapskaart van het af-
gelopen seizoen 2016 - 2017 van harte 
welkom (en stemgerechtigd). 
Agenda jaarvergadering:
- Opening          Voorzitter Jan Rasenberg
- Toevoegingen agendapunten    allen
- Jaarverslag algeheel         Secretaris Frans Damen
- Jaarverslag financieel         Penningmeester Toin Lips
- Verkiezingen       Aftredend en herkiesbaar zijn:    
  Frans Damen, secretaris; Ad Havermans, bestuurslid; Piet Ver- 
  daasdonk, bestuurslid
- Vaststelling contributie + entreegelden  seizoen 2017 - 2018
- Voorstellen / investeringen / plannen
- Vaststellen budgetraming
- Rondvraag

LEO SEGEREN

6 Oktober ontvingen wij het trieste be-
richt van het overlijden van ons erelid 
Leo Segeren. Al lange tijd kampte Leo met 
gezondheidsproblemen, toch kwam zijn 
overlijden nog onverwachts en hebben 
wij afscheid genomen van een man met 
een groot Traais carnavalshart.

Organiseert Zondag 5 november 2017 de jaarlijkse

 
Afstanden:  35 km of 50 km 
    
Inschrijven & start:  
 Pensionstal Zeggezicht 
 Munnikenhof 1 
 4844PK Terheijden 
 Vanaf 8:00 tot 10:00 uur  
 
Kosten:  € 5,-  (t/m 12 jaar gratis) 
 
Informatie: Henk Lievens 
 Tel: 06-36315910 
 www.wvterheijden.nl   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Halverwege de route is er thee en/of 
chocomel en een versnapering. 

 Bij terugkomst is er soep of een 
consumptie. 

 Gelegenheid schoonspuiten fiets. 
 Voldoende parkeergelegenheid. 
 Maar vooral sport en gezelligheid!  

 
 

Like “Veldtoertocht WV Terheijden” 
en blijf op de hoogte van deze mooie tocht. 

VELDTOERTOCHT 
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Afgelopen carnaval, in februari dit jaar, hebben wij Leo nog een 
receptie aan mogen bieden omdat hij 50 jaar lid was van TCV 
De Schraansers. 
In 1967 werd Leo gevraagd om bij de Schraansers te komen en 
vanaf die tijd is hij zeer actief geweest met allerlei activiteiten 
om het Traais carnaval groot te maken. Al snel werd Leo pen-
ningmeester en wist hij, ook met weinig middelen, ervoor te 
zorgen dat er carnaval gevierd kon worden. Leo heeft er mede 
voor gezorgd dat er allerlei activiteiten voor jeugd en senioren 
werden georganiseerd die tot op de dag van vandaag nog plaats-
vinden.  Die Traaise carnavalstradities proberen we nog steeds 
in ere te houden.
Leo heeft gedurende zijn 50 jaar lidmaatschap deel uitgemaakt 
van talloze commissies. Tijdens zijn penningmeesterschap is het 
gelukt om de vereniging financieel gezond te maken en in 1978 
werd hij daarvoor dan ook onderscheiden als ‘opperschatbe-
waarder’.
In 1989 droeg Leo zijn penningmeesterschap over.  Enkele jaren 
daarvoor was hij al naar de Raad van Wijzen overgegaan en tot 
slot is hij in 2005 benoemd tot erelid van TCV De Schraansers. 
Maar niet alleen was Leo erelid, ook was hij lid van verdienste en 
heeft hij in 2003 de Burgemeesterspenning mogen ontvangen. 
Dat hij vele jaren een zeer gewaardeerd lid was van De Schraan-
sers moge dan ook duidelijk zijn.
Als erelid was Leo zeker nog wel betrokken bij De Schraansers 
en het Traais carnaval. Samen met zijn vrouw Tonnie bleef hij ons 
volgen en probeerde toch zeker ieder jaar nog aanwezig te zijn 
bij 1 of meerdere activiteiten. De laatste jaren kon dat door ge-
zondheidsproblemen niet altijd doorgaan maar we probeerden 
Leo toch ieder jaar te betrekken bij ‘zijn’ Traais carnaval. 
De huidige Schraansers en oud-Schraansers hebben mee mogen 
maken dat Leo zich altijd met veel passie, energie en betrokken-
heid heeft ingezet voor het Traais carnaval, waarvoor wij hem 
oprecht bedanken. 
Wij wensen Tonny, zijn gezin, verdere familie en vrienden veel 
sterkte met dit verlies.
TCV De Schraansers 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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OPROEPEN

ZAKELIJK NIEUWS

DOE JE MEE?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem 
contact op met het VIP (Vrijwilli-
gers InformatiePunt), telefoon 0162 
451894, email vip@swodrimmelen.nl. 
We denken graag met je mee en hel-
pen je verder.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers 
voor:
Kook-vrijwilliger 
Is koken een hobby van je? En lijkt het je wat om voor groepen 
van 10 ouderen te koken? Bij de dagverzorging van het woon-
zorgcentrum Antonius Abt en de Zorgboerderij is het leuk om 
met de mensen samen een warme maaltijd klaar te maken, en 
als het even kan met verse spullen uit eigen tuin.
Taalcoach
Bezig zijn met de Nederlandse taal. Voor de een is dit vanzelf-
sprekend,  voor vluchtelingen een grote uitdaging. Wil je hen 
helpen de Nederlandse taal te leren? Via Vluchtelingenwerk kun 
je dit doen als taalcoach of als klasse-assistent.
Overblijfvrijwilliger
Ben je goed met kinderen? Bij de basisscholen zijn er veel kin-
deren die tussen de middag overblijven. Om dit gezellig, gezond, 
speels en veilig te laten verlopen zijn er ‘overblijf ’-vrijwilligers. 
Op elke school en in elk dorp.  Dus ook bij u in de buurt.
Vrijwilliger 
Heb je een uurtje over en wil je jouw vrije tijd eens anders 
invullen? Als vrijwilliger kun je leuke dingen doen die goed pas-
sen bij wat jij leuk vindt, wanneer en hoe vaak je dit maar wilt. 
Nieuwsgierig wat de mogelijkheden zijn? Kom gerust een langs 
(Het Vierendeel 6, 4921 LC Made) of kijk op www.swodrimme-
len.nl/vacatures.

NIET BANG  VOOR EEN BEETJE BLUBBER? 
MOTORCROSSMADE!

Ook dit jaar organiseert 
Stichting DVO (Door 
Vrienden Opgericht) 
weer de benefiet motor-

crosswedstrijd ‘MotorcrossMade’ in Wagenberg. Het doel wat 
we elk jaar stellen met deze laatste race van het seizoen is om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor gehandicapten in de 
gemeente Drimmelen.
Vrijwilliger worden betekent ook een hoop gezelligheid 
Niet bang voor oehoe-oehoerendhard crossgeweld, blubber, 

2 gratis feestavonden en een hoop gezelligheid? Elk jaar zit er 
weer heel veel tijd in het organiseren van dit benefiet-evene-
ment. Help ook als vrijwilliger om samen met ons het evene-
ment ook dit jaar weer tot een groot succes te maken! Meld je 
aan als vrijwilliger zodat we dit jaar het evenement ook weer 
rond kunnen krijgen. Help mee, kom van die bank af, achter die 
TV vandaan, laat Facebook en de rest van de digitale meuk een 
weekeinde voor wat het is! Help samen met je vrienden/vrien-
dinnengroep mee en maak het verschil!

Help ons helpen!
Meld je ook aan als vrijwilliger via info@garagebastiaansen.nl of 
bel naar de organisatie van MotorcrossMade via het telefoon-
nummer 076-593 2321.
Dit jaar (2017) valt de motorcross in het weekeinde van 3, 4 en 
5 november, we beginnen op vrijdag met de eerste feestavond. 
Er is volop te doen als vrijwilliger, help bijvoorbeeld mee als 

baanwachter, barpersoneel, parkeerbege-
leiding of bij de kaartverkoop.  Er zijn in 
het weekeinde van de MotorcrossMade 
per dag ongeveer 100 vrijwilligers no-
dig dus we kunnen iedereen gebruiken! 
Vragen? Iets onduidelijk? Gelijk met je 

hele vriendengroep, vereniging of stichting een helpende hand 
bieden bij het organiseren van MotorcrossMade? Neem contact 
met ons op via het bovenstaande e-mail adres of telefoonnum-
mer.
Meer informatie over ‘MotorcrossMade’ kunt u ook vinden via 
de website www.motorcrossmade.nl.

‘SCHOONHEID BIJ GEWOON DEBBIE, 
NÈT EVEN ANDERS’ GAAT UITBREIDEN! 
 

Na 12 jaar gaan de deuren 
dicht in ons oude pand en van-
af de opening op zaterdag 11 
november is de salon geves-
tigd aan de Hoofdstraat 7 in 
Terheijden.
Het is niet alleen meer een 
kapsalon, maar er is meer…. 
veel meer. Een schoonheid 
waar alles onder 1 dak zit. 
U kunt bij ons in de salon te-
recht voor diverse kappersbe-
handelingen waaronder ook 
hair-extensions, pedicure voor zowel medische als diabetische 
voet, diverse schoonheidsbehandelingen maar ook huidverbete-
ring (huidverjonging), wimperextensions, permanente make-up, 
massages en niet te vergeten de tips & trucs en behandelingen 
van onze gewichtsconsulente.



7

UITGAAN

Een zeer breed scala van behandelingen waar ons team goed 
mee up to date blijft en haar vak verstaat. Het gehele team volgt 
daarom trainingen op de voet en wij zijn ook regelmatig op 
beurzen te vinden.
Zo bieden wij in de kapsalon  voor de kinderen ook een leuk 
kinder-spaarsysteem aan. Bij elke knipbehandeling krijgt het ge-
knipte kindje een munt, die het kan opsparen tot de leukste ca-
deaus. Er zijn cadeautjes bij van 1 tot een paar munten en voor 
ieder de leukste cadeaus.
Verder verzorgen wij ook workshops waar oma’s en moe-
ders alles leren om zelf de mooiste creaties te maken bij 
hun (klein)dochter. Kinderen worden in het zonnetje gezet 
om een knipbehandeling zo prettig mogelijk te laten erva-
ren. Dit heeft KnipPiet vanuit Spanje ook ontdekt, die heeft 
ons nu al laten weten dat hij dit allemaal zelf eens wil ko-
men bekijken en daarom de salon een bezoek zal brengen. 
Maar voordat de deuren open gaan, wordt er nog had gewerkt 
aan de verbouwing.  Het klusteam van Hermans  Timmerwerken 
heeft aan alles gedacht en ook om zo efficiënt en functioneel 
mogelijk om te gaan met de ruimte.  Want in de salon zijn we 
tenslotte met een groot team waar we elkaar ook de ruimte 
moeten geven.
Wij staan als team daarom graag klaar op en na de openingsdag. 
Op de dag van de opening kunt u binnen lopen van 14.00 uur tot 
16.30 uur om een kijkje te nemen; laat u verwennen door gratis 

kennismakingsbehandelingen en 
laat gratis uw haar en make-up 
verzorgen waarbij u daarna vro-
lijk een professionele fotoshoot 
aangeboden krijgt in de salon. Die 
fotoshoot wordt dan verzorgd 
door Roos Fotografie.

Kunt u nu al niet wachten om uw afspraak in te plannen? Plan dan 
telefonisch of online zelf via de website www.gewoondebbie.nl uw 
afspraak in. De salon is 6 dagen in de week geopend, ook avonden! 
Wilt u meer weten over onze salon? Neem dan een kijkje op 
onze website www.gewoondebbie.nl en like onze Facebookpa-
gina facebook.com/www.gewoondebbie.nl.
Noteer de opening in uw agenda want het gehele team wil graag 
met u kennis maken!
Tot ziens bij ‘Schoonheid bij Gewoon Debbie, nèt even anders’, 
Hoofdstraat 7, 4844 CA  Terheijden.  Tel. 076-5620774.

CONCERT HARMONIE  TERHEIJDEN EN 
HARMONIE ST. CAECILIA

Op zondag 29 oktober organiseert 
Harmonie Terheijden een uitwisse-
lingsconcert samen met Harmonie St. 
Caecilia uit Made. Deze muzikale middag 
zal plaatsvinden bij café Ons Thuis, aan-
vang 13.45 uur. 
Het opstaporkest van Harmonie Ter-
heijden zal de muzikale middag openen. 
Het opstaporkest bestaat uit de leden van 
de harmonie die voor het eerst in een or-

kest samen leren spelen.  Voor een aantal zal het hun eerste 
concert zijn.
Na het opstaporkest zullen de grote orkesten van Harmonie 
Terheijden en Harmonie St. Caecilia hun muzikale kunsten ver-
tonen. Verschillende klassieke harmoniewerken zullen afgewis-
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vanuit een luchtballon boven de Mark
1
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Foto’s 
gemaakt door:
1. Frans Snoeren
2. Eric van Dijk

3. Frans Vermonden
4. Jeanne  Garczynski

5. John van der Zanden
6. Coby van den Heuvel

7. José Rasenberg
8. Anica Embregts
9. Gerda Loonen

9
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seld worden met lichtere muziek,  zodat het voor iedere mu-
ziekliefhebber genieten wordt. 
Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen die middag,  graag 
tot dan!

T.C.V.  DE  SCHRAANSERS 
Carnaval 2017-2018: Ge staot ‘r gekleurd op!

En voor je het weet is het weer 11 november. 
We zijn klaar voor het komend carnavalssei-
zoen; carnaval 2018 is aan!  We gaan er dit jaar 
kleur aan geven met ons motto ‘Ge staot ‘r ge-
kleurd op’. Zijn jullie er ook al klaar voor en 
beginnen jullie ook op 11-11?? 

De 11e van de 11e  - zaterdag 11 november!  
Op zaterdag 11-11 trappen we het carnavalsseizoen af met een 
jeugd 11-11, volwassen 11-11 en Festivalaaf! 3 fantastische eve-
nementen voor dezelfde prijs én ook nog gratis! 
Jeugd 11-11
Vorig jaar zijn we gestart met een eigen 11-11 bal voor de jeugd 
en dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Ben jij benieuwd wie er 
allemaal in de jeugdraad zitten en wie er jeugdprins of jeugdprin-
ses wordt? Kom dan zaterdagavond 11 november om half 8 naar 
De Gouden Leeuw! Iedereen is welkom, maar zeker de jeugd! 
Volwassen  11-11
Aansluitend aan het jeugd 11-11 zal CV Uitgeteld op spectacu-
laire wijze de nieuwe Prins Carnaval onthullen. Wie zal er dit 
carnavalsseizoen voorgaan in de leut? Kom op tijd naar onze 
residentie en feest gezellig met ons mee.
Festivalaaf 
En dat het een feest wordt is wel zeker met een vernieuwde 
en geheel in een ander testbeeldjasje gegoten Festivalaaf, ge-
organiseerd door Nootdkreet! Het programma van Festivalaaf 
loopt als rode draad door de gehele avond. Het wordt een cre-
atieve en muzikale avond waar zeker nog over doorgesproken 
of gezongen gaat worden! Iedereen is welkom op zaterdag 11 
november voor het eerste carnavalsfeest van dit seizoen! 
Sauwelen
Al eerder,  namelijk op 31 oktober,  vindt de eerste sauwelaars-
bijeenkomst plaats. De mannen en vrouwen van de lach komen 
dan voor de eerste keer bijeen om elkaar weer bij te praten en 
te lachen en natuurlijk hun deelname voor het sauwelweekend 
2018 te bespreken. 
Overweeg je/denk je er over na om je talenten in te gaan zet-
ten voor het Sauwelen en zo je debuut te gaan maken in “DE 
TON”?? Dan is deze avond je kans om eens kennis te maken 
met je mededeelnemers en informeel eens rond te vragen hoe 
eea in het werk gaat, hoe anderen hun sauwel voorbereiden, hun 
type keuze doen enz. Je bent op 31 oktober a.s. om 20.30 uur 
van harte welkom in onze residentie De Gouden Leeuw.
Hou voor alle informatie over 11-11 bal, de activiteiten in aan-
loop naar carnaval én het carnaval onze website (www.schraan-
sers.nl),  facebookpagina, of instagram in de gaten. Het wordt 
een mooi seizoen met veel activiteiten waarbij we hopen dat 
velen met ons gaan meedoen, in wat voor vorm dan ook!

TRANENTREKKERSBAL  2017

Het is weer zo ver! De laatste zondag van oktober:  voor de 
zestiende keer wordt in café De Harmonie het Tranentrek-
kersbal gehouden.  Velen van U kennen onze formule: een paar 
Smartlappenkoren, een artiest, heel veel gezellige gasten en Ne-
derlandstalig repertoire. Het Traais Smartlappenkoor ver-
zorgt deze middag met een grote bijdrage van gastheer Joep van 
Bekhoven.  We hebben weer twee nieuwe koren uit de regio 

gevonden, die dit evenement mee willen opluisteren.
Het Gastels Smartlappenkoor, een meerstemmig koor met 
eigen arrangementen.  Ze treden heel veel op,  hun  meest re-
cente presentatie was een optreden in Toscane, dus we mogen 
wel spreken van een gezelschap dat ook op internationaal ni-
veau aan de weg timmert. Het koor telt 55 leden en wordt 
ondersteund door 3 accordeonisten.
Vorig jaar mochten wij als gast optreden tijdens de Sprankelen-
de Zomerklanken, waarbij we werden uitgenodigd door Het 
Oosterhoutse Smartlappenkoor (nieuwe stijl). Het koor is 
opgericht in 1995, maar weet zich enthousiast en swingend te 
presenteren. Zij stonden  al lang op het verlanglijstje van het 
Traais Smartlappenkoor.
Wat als gelegenheidskoor begon,  is langzaamaan uitgegroeid  
tot een lokaal fenomeen: Traais Eikenhout, een initiatief van 
het herenkoor, maar inmiddels wijd en zijd bekend! Of het nu 
gaat om Bekende Traaienèren, mannen uit diverse verenigingen, 
uit Breda , Dorst of uit het Friese Westereen, veel gelegenheids-
zangers willen meedoen. Zij staan garant voor een hoop muzi-
kale gezelligheid.
Perry Zuidam verzorgt als professioneel artiest een optreden. 
Perry  is 15 jaar geleden begonnen als bandparodist en staat in-
middels bekend als Nederlandse Charme zanger. Hij heeft furo-
re gemaakt als een van de artiesten van de Dinnershows. Perry 
treedt heel veel op in binnen- en buitenland.
Het programma ziet er op 29 oktober als volgt uit:
13.00 - 13.30   Traais Smartlappenkoor
13.45 - 14.15   Gastels Smartlappenkoor
14.30 - 15.00   Oosterhouts Smartlappenkoor
15.00               Perry Zuidam
15.45 - 16.15   Gastels Smartlappenkoor
16.30 - 17.00   Traais Eikenhout
17.15 - 17.45   Oosterhouts Smartlappenkoor
18.00 - 18.30   Traais Smartlappenkoor 
18.30               Afsluiting met alle koren
Heeft u zin in een gezellige middag vol Nederlandstalige muziek? 
Dan bent u vanaf half een van harte welkom bij café De Harmo-
nie, Markstraat 5  Terheijden

MEDITATIE-AVOND

Dinsdagavond 31 oktober wordt er 
van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 
19.45 uur) een meditatie-avond gegeven 
in de gymzaal van OBS De Windhoek, 
Abtslaan 15, 4844 SL in Terheijden. Tijdens 
deze meditatie-avond kun je o.a. licht-me-
ditaties en chakra-meditaties ervaren. 

Door te mediteren streven we naar natuurlijke harmonie en 
diepe gemoedsrust. Je maakt contact met je innerlijke kracht 
en belevingswereld.  Visualiseren en je verbeeldingskracht sti-
muleren. Contact maken met je hogere zelf en je “zesde zintuig” 
ontwikkelen. Mediteren is een goede manier om te ontspannen 
en tot rust te komen. Om te onthaasten in ons meestal drukke 
bestaan.  Er zullen geleide-meditaties plaats vinden.
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“Meditatie: bewust worden van wat er in je leeft”
De meditaties worden gegeven door Annie Fens in Terheijden. 
Aanmelden bij  Annie Fens: tel. 076-8871933,  06-53776005 of 
via e-mail info@anniefens.nl. Meer info www.anniefens.nl.

THEECONCERT IN  WITTE KERKJE
met blokfluiten/zang en klavecimbel/orgel

Na het geweldige amateurconcert is er op zondag 5 no-
vember een theeconcert met Alice Gort-Switynk en Pauline 
Schenck.
Programma: Jubilate
In het programma Jubilate hoort u werken uit verschillende 
stijlperiodes, o.a. de zeer afwisselende cantate ‘Jubilate Deo’ van 
André Campra, het beroemde motet ‘Exsultate, Jubilate’ van 
Wolfgang Amadeus Mozart, met het spetterende Alleluja als 
laatste deel, en de orgel-triosonate BWV 526 van Johann Sebas-
tian Bach, die tijdens dit concert uitgevoerd wordt op blokfluit 
en klavecimbel. Alle instrumenten komen ook als solo-instru-
ment aan bod en komen daarmee dus extra tot hun recht.
De musici
Alice Gort-Switynk: is docerend en uit-
voerend musicus blokfluit en klassiek zang. 
Tegelijk met haar studie blokfluit aan het 
Conservatorium in Enschede studeerde 
zij muziektherapie en deed ook daarvoor 
eindexamen. Voor klassiek zang behaalde 
ze in 2016, bijna 20 jaar later, haar Ba-
chelor in Amsterdam. Ze nam deel aan 
veel workshops voor zang en blokfluit, als-
ook voor coaching, om zich steeds verder 
te bekwamen bij diverse vooraanstaande 
musici en muziekpedagogen. 
In diverse ensembles speelt Alice, zoals in Ensemble Rossignol, 
waarmee ze samen met luitiste Elly van Munster in het Wit-
te Kerkje te horen was. In ensemble Orzo e Verde musiceert 
ze met organist Aarnoud de Groen en met gitariste Nelleke 
ter Berg vormt zij Duo Alicante. Verder geeft zij o.a. concerten 
met pianist Andrew Clark en organist Sietze de Vries. Zij is ook 
een bevlogen en passievol pedagoog en geeft lessen aan jong en 
oud(er), zowel privé als in blokfluitensembles en zanggroepen. 
Een allround musicus dus, deze Alice. 
Pauline Schenck: studeerde klavecimbel aan het Sweelinck 

Conservatorium Amsterdam en werkte 
daarna in Zweden als klaveciniste, orga-
niste en coach van zangers. Nu is Pauli-
ne vanuit Arnhem actief in veel verschil-
lende kamermuziekgezelschappen. De 
intensieve samenwerking in het baro-
kensemble La Forlana (met traverso, bc) 
leverde al veel mooie programma’s op. 
Met barokensemble ‘Il Presente’ (met 
o.a. sopraan) maakte ze een aantal zeer 
goed ontvangen programma’s met licht 

theatrale inslag. Met Les Basses Unis (barokcello/gamba/klavecim-
bel) verkent zij het hele scala aan barokmuziek voor uitsluitend 
lage instrumenten. En met Perles Sonores (altviool/zang, trompet 
en klavecimbel/orgel) worden nieuwe wegen en klanken gezocht.  
Pauline is een veelgevraagd continuospeelster bij koren en or-
kesten en vaste continuospeelster van het professioneel bege-
leidingsorkest Van Wassenaer Consort. Daarnaast heeft Pauline 
een bloeiende lespraktijk: met plezier draagt ze haar kennis van 
het klavecimbel- en continuospel over op haar leerlingen. Zeer 
zeker ook een allround musicus.

Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 5 november 2017; aanvang: 15.30 uur; loca-
tie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden.
Entree: € 6,50; kinderen t/m 12 jaar gratis. Voorverkoopprijs: 
€ 28,50 voor abonnement (5 concerten) en € 17,- voor 3-con-
certenkaart (voor 1 november betaald). Bij de uitgang zijn we 
heel blij met een (niet verplichte) extra donatie.
Reserveren en informatie bij de Stg. Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden: email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl; 
telefoon: 076-593 1177. 
Meer info over Alice Gort: http://alicegortswitynk.blogspot.nl.

NEIL DIAMOND IN DE COUR

Met trots presenteren wij de nieuwe 
Theatershow van de Nederlandse 
Neil Diamond Tribute Band. Een 
show zoals Neil deze gaf in de jaren 
70.  De zanger van de 11 koppige band 
weet dat gevoel van de Diamond-num-

mers 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 anderen. Het unieke stemgeluid van de zanger wordt per-
fect vertolkt door Marcel Mulders en de ondersteuning van zijn  
geweldige band en vocaal erg 
sterke backings maakt de show 
een regelrechte topper in het 
theater.  Veel topevenement is 
al te horen en te zien geweest 
in de Cour maar dit is een aan-
rader eerste klas. Daarbij heb-
ben wij een kaartprijs kunnen 
vaststellen die aanmerkelijk 
goedkoper is als gebruikelijk 
voor een concert van dit ni-
veau. Zaterdagavond 28 ok-
tober aanvang 20.00 uur, De 
Cour 076 8886463 Terheijden. 
Tickets in voorverkoop slechts 
€ 10,-; aan de zaal €15,- 

MEGA BINGO BIJ  VCW 

Vrijdag 8 december bingo in het 
clubhuis, het begint om 20.00 uur. De 
opbrengst van de bingo is ditmaal voor 

de jubileumcommissie 2020, want dan vieren wij het 75-jarig 
bestaan van VCW. Er wordt gespeeld om zeer aantrekkelijke 
prijzen en er is ook een kansrijke loterij. Noteer alvast in je 
agenda en kom op tijd want vol is vol!! Graag tot 8 december in 
Wagenberg. De jubileumcommissie 2020.

VOORVERKOOP SAUWELEN 
Zaterdagavond 13 januari en zondagmiddag 14 januari 
2018 is Plexat weer gevuld met diverse sauwelaars. Als je je 
lachspieren wilt gebruiken, dan zit je dat weekend goed. 
De voorverkoop start op 11 november a.s. om 20.00 uur in 
Plexat. Max. 4 kaarten per persoon en de kaarten kosten 
€ 7,50 per stuk.  Leeftijd vanaf 16 jaar. Dus zet in je agenda:  

Voorverkoop 11 november a.s. 
20.00 uur in Plexat. 
CC De Erpelrooiers
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DE ZEGGEWIJZER 40 JAAR!

Basisschool De Zeggewijzer bestaat 40 jaar! Om de feestelijk-
heden af te sluiten is er op vrijdag 3 november een open 
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan de mooie, nieuw 
ingerichte school komen bewonderen.
’s Avonds is er een grote reünie voor oud-leerlingen (18+) en 
(oud)teamleden. Deze reünie wordt gehouden van 20.00 uur 
tot 0.00 uur bij café De Gouden Leeuw in Terheijden.
Nog niet opgegeven? Het kan nog via de Facebookpagina Re-
unie De Zeggewijzer  Terheijden.
Tot dan!

SPIRITUELE & WELLNESS BEURS
“Voor de bewuste en bezielde mens”

Zondag 5 november wordt voor de 14e keer (altijd de eerste 
zondag van de maand november) weer de Spirituele & Wellness 
beurs georganiseerd door Annie Fens in ’t  Trefpunt in Made. 
De beurs is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De Spirituele 
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& Wellness beurs is een goed bezochte beurs en een ontmoe-
tingsplek voor gelijkgestemden, om te netwerken, om inzichten 
te krijgen en om “boodschappen” te ontvangen. Op deze beurs 
zijn zo’n 45 standhouders aanwezig met diverse disciplines op 
het gebied van spiritualiteit, healing, massages en gezondheid. 

Ook verkoop van edelstenen en mineralen, boeken, wellness- 
en spirituele artikelen. En natuurlijk interessante lezingen en 
demonstraties. Met uw entreebewijs zijn de lezingen en demon-
straties gratis te volgen. 
De entree is € 5,- per persoon, kinderen onder 12 jaar gratis.
Een ideale manier om laagdrempelig kennis te maken met deze 
spirituele en alternatieve disciplines!
Meer info www.anniefens.nl.  U bent van harte welkom.

ROMMELMARKT IN HET  WITTE KERKJE 

Zaterdag 11 november is het weer zo ver. De jaarlijkse rom-
melmarkt in het kerkje aan de Hoofdstraat 1 te Terheijden van 
9.30 uur tot 16 uur.  We kunnen nog spullen gebruiken om te 
verkopen. 
Kijkt u in uw kasten,  berging, zolder etc. of u nog goed bruikba-
re spullen heeft die u zelf niet meer nodig heeft en waar anderen 
voor weinig geld nog iets mee kunnen. 
Elektronica, Ned. boeken (geen studieboeken), cd’s, lp’s, speel-
goed, kleinmeubelen, lampen, keukenartikelen, serviesgoed, ge-
reedschap, snuisterijen etc. etc., van alles is welkom, maar geen 
kleding of grote meubelen.
De artikelen moeten nog wel goed en heel zijn zodat kopers er 
nog plezier van kunnen hebben.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van 
het monumentale kerkje zodat dit voor ons dorp Terheijden be-
houden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten, kerkdien-
sten en andere evenementen.
Voor ons is het natuurlijk het prettigste wanneer u zelf uw spul-
len komt afgeven bij het kerkje. Op woensdag 8 november 
en donderdag 9 november is het kerkje daartoe geopend 

RdT helpen?
Doneer op NL50RABO0150.6933.11 t.n.v. 

Stichting Rondom de Toren ovv 
‘Donateursactie 2017’
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tussen 16 en 20 uur. 
S.v.p. alleen binnen spullen af-
geven en niet voor de deur of 
het hek zetten. Op laten halen 
door ons kan ook, maar alleen 
in Terheijden. Vanaf 4 novem-
ber kunt u daarvoor één van 
onderstaande nummers bel-
len of een e-mail sturen: Jan 
Buys: 06-51704207,  j.buys@
casema.nl; Koen Biesiot: 076-
5931125, biesiot2@planet.nl; 
Jan Vonk: 06-27021028, info@
wittekerkjeterheijden.nl.
Kijkt u voor alle activitei-
ten zoals de nieuwe serie 
theeconcerten en singer-song-

writer-concerten in de wintermaanden op www.wittekerkjeter-
heijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden - ongelooflijk wat er kan!

BLERE FESTIVAL
De Erpelrooiers Wagenberg

Verkiezing carnavalslied 2018
Motto: UT LOPT OP ROLLUKES  
Zaterdag 11 november a.s. is het 
weer zover.... Verkiezing van het Car-
navalslied 2018 van Erpelrooiersland. Op deze avond gaan de 

deelnemers met elkaar 
de strijd aan om geko-
zen te worden tot win-
naar. Aanvang 20.30 u 
in Dorpshuis Plexat te 
Wagenberg. Wil je mee-
doen, dan kun je je op-
geven voor 5 november 
via info@erpelrooiers.nl. 
Ook wordt om 11 over 
11 Prins Carnaval 2018 
op ludieke wijze onthuld. 
Ons nieuw insigne zullen 
we ook bekend maken. 
Reden genoeg om op za-
terdag 11 november a.s. 
naar Plexat te komen!
CC De Erpelrooiers
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LEZERS IN DE PEN

VAN  ALLES  WAT

SURPLUS,  WAT MAAK JE ME NU ?

Op dinsdag 10 oktober 2017 werden alle vrijwillige chauffeurs 
van Surplus  Terheijden en Zundert op de locatie Terheijden bij-
een geroepen voor een belangrijke vergadering. Een lid van het 
bestuur van Surplus legde omslachtig uit dat zij de afgelopen 
drie jaren boven de begroting hadden gewerkt, waardoor er 
verlies was geleden. Er werd verteld dat de gemeente Drim-
melen de laatste jaren 25% had ingehouden op gemeentelijke 
bijdragen aan Surplus. 
Tijdens deze vergadering werd door het lid van het bestuur van 
Surplus aan al de vrijwillige chauffeurs collectief ontslag aan-
gezegd. Voor de mensen uit Zundert was dat per 30 oktober 
2017. Voor de 16 vrijwilligers die in de gemeente Drimmelen 
hun chauffeurswerkzaamheden doen, worden per 11 december 
2017 de werkzaamheden opgezegd.
Per 11 december 2017 worden de werkzaamheden overgeno-
men door taxibedrijf Goverde uit Zevenbergen. Deze gaat een 
poule van betaalde taxichauffeurs opzetten om de cliënten 
van de dagopvang van huis vanuit Bavel, Breda, Raamsdonksveer, 
Klundert, Terheijden, Wagenberg en Hooge en Lage Zwaluwe 
naar de zorgboerderij of het Antonius Abt in Terheijden te bren-
gen en in de middag naar huis te brengen. Sinds wanneer zijn 
onbetaalde vrijwilligers duurder dan betaalde taxichauffeurs? 
Wij, de vrijwillige chauffeurs,  zijn een verlengstuk van de ver-
zorgenden die werken op de dagbesteding van de zorgboerderij 
en het Antonius Abt in  Terheijden. Wij, de vrijwillige chauffeurs, 
hebben een band opgebouwd met de cliënten van de zorg-
boerderij Poolse Dreef en het Antonius Abt. Wij, de vrijwillige 
chauffeurs, rijden tussendoor met de cliënten naar de carnavals-
middag of een uitje naar een activiteit buitenshuis. Wordt niet 
betaald. Hoe gaat dat met het taxibedrijf? Extra betalen voor 
het taxibedrijf of blijven de cliënten nu op de boerderij of het 
Antonius Abt?
Ja, drie van de vier auto’s waar we mee rijden zijn afgeschreven, 
maar zijn technisch nog steeds in goede staat van onderhoud. 
Worden jaarlijks APK gekeurd,  hebben winterbanden, krij-
gen op tijd hun onderhoudsbeurt, dus kosten weinig geld.  De 
nieuwste auto die we rijden is aangeschaft doordat er reclame 
op wordt gevoerd waardoor deze alleen maar brandstof kost 
en verzekering.  Wat kost de aanschaf, onderhoud en afschrijving 
van een taxibus van een commercieel bedrijf? 
Dus u begrijpt dat wij, de vrijwillige chauffeurs,  met grote vra-
gen blijven zitten. Ja, we kunnen voor Surplus in Terheijden vrij-
willige werkzaamheden blijven doen in en rondom het Antonius 

Abt. Maar wij hebben, sommigen al jaren geleden, gekozen om 
chauffeurswerkzaamheden te verrichten omdat we het leuk en 
nuttig vonden. 
Nu, na 11december 2017, zal een aantal chauffeurs noodge-
dwongen achter de welbekende geraniums komen te zitten. 
Dat is voor ons echter niet het allerbelangrijkste.  Wij denken 
aan onze cliënten die nu noodgedwongen alleen maar op de 
dagopvang blijven zitten en nergens anders heen kunnen. Ook 
denken we aan de thuisblijvers van de cliënten. Daar zijn stilzwij-
gende afspraken mee gemaakt hoe laat we hun partners komen 
halen en hoe laat zij weer thuis worden gebracht. Bij cliënten die 
nog redelijk zelfstandig zijn, wordt door ons gewacht tot zij in 
huis zijn. Hoe zal dit na 11 december zijn? 
Het enige wat wij van u, bv. van de politieke partijen van de 
gemeente Drimmelen, vragen is dat u zich sterk wil maken om 
deze maatregel van Surplus terug te draaien, zodat de cliënten 
weer met hun oude vertrouwde chauffeur door kunnen blijven 
gaan.
Namens de vrijwillige chauffeurs van de dagopvang Antonius 
Abt en Poolse Dreef, 
Maarten de Jong

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent een 
groot aantal kunstenaars. Hun werk is 
onder andere te bewonderen tijdens 
de jaarlijkse kunstroute in de gemeen-

te Drimmelen. Maar wie is de mens achter het kunstwerk? In 
deze rubriek stellen wij graag maandelijks een kunstenaar aan u 
voor. Dit keer maakt u kennis 
met Cees Vermeulen uit Wa-
genberg.  Zijn werken zijn te 
zien op www.dewisseling.com. 
Cees is 40 jaar geleden begon-
nen met schilderen. Zijn vak 
was naast huisschilder ook re-
clameschilder en tekenaar.  Zo 
is hij tot het maken van schil-
derijen gekomen. Hij maakt 
ook wel eens kleine beeldjes. 
Cees heeft nooit les gehad. Hij 
heeft zelf wel een aantal jaren 
geleden les gegeven aan kleine 
groepjes in Plexat. 
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De stijl van Cees varieert. Zijn schilderijen zijn zowel realis-
tisch als abstract. Hij is nog steeds zoekende naar zijn eigen stijl. 
Kenmerkend voor zijn schilderijen is dat ze kleurrijk zijn. Door 
de kleurstelling is zijn werk goed herkenbaar. Hij gebruikt voor-
namelijk olieverf. Daarmee kan hij meer diepte en leven in zijn 
werk brengen. Hij maakt ook vaak gebruik van licht en schaduw. 
Dat is essentieel voor zijn werk. Zijn inspiratiebron is Vincent 
van Gogh, en dan in het bijzonder zijn kleurgebruik. 
Soms zit er een boodschap in het werk van Cees verborgen, 
zoals in zijn schilderij van de koe waarin hij wil laten zien dat een 
koe een dier is en geen machine.

Schilderen is voor Cees een fijne hobby.  Hij heeft ongeveer 
200 schilderijen gemaakt, waarvan de helft bij anderen hangt. Hij 
zou graag exposeren maar een expositieruimte vinden is lastig. 
Voorheen heeft hij wel eens in Plexat, het oude gemeentehuis 
van Terheijden en verzorgingstehuis Lucia geëxposeerd maar 
tegenwoordig worden de culturele centra in Drimmelen vaak 
geëxploiteerd door horeca en kom je er moeilijk tussen. 
Ben je benieuwd naar het werk van Cees?  Kijk naar zijn werk 
op  www.dewisseling.com.

DYSLEXIE ONDER DE KNIE!

Lezen is niet alleen leuk, maar 
ook belangrijk. Bibliotheek 
Theek  5 helpt jouw kind graag 
een stapje verder en lanceer-
de 15 oktober de gratis online 
training ‘Dyslexie onder de knie’. In deze training gaan ouder en 
kind samen aan de slag met leuke oefeningen en handige tips, 
met als doel het zelfvertrouwen te vergroten. Op 15 novem-
ber organiseert  Theek 5 in samenwerking met Oudervereniging 
Balans een gratis inspiratiemiddag over dyslexie voor ouders en 
kinderen.  Wissel ervaringen uit en doe nieuwe inzichten op. 
Dyslexie kan lastig zijn, maar tegenwoordig zijn er veel hand-
vatten en hulpmiddelen om de leesvaardigheid en het zelfver-
trouwen te vergroten. De online training is sinds de lancering 
doorlopend beschikbaar en kan daarom gevolgd worden waar 
en wanneer jij dit wilt. Onderwerpen die onder andere aan bod 
komen zijn zelfvertrouwen, andere talenten, leesplezier, beeld-
denken en games. De training is gericht op basisschoolleerlingen.
De inspiratiemiddag op 15 november begint om 13.30 uur en 
vindt plaats in bibliotheek Oosterhout centrum (Torenstraat 8). 
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Voor kinderen maken wij de middag extra speciaal met leuke 
activiteiten.  Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.
theek5.nl/dyslexie.

WAT  VOOR  TYPE MENS BEN IK?

Iedereen heeft vele talenten en kwaliteiten. Het is niet altijd ge-
makkelijk om te zeggen waar je goed in bent. Hieronder vind je 
6 verschillende types mensen.  Voor elk van deze type mens zijn 
leuke vrijwilligersklussen en -organisaties te vinden. Ben je be-
nieuwd naar wat voor type je bent en wat je zou kunnen doen? 
Kijk op de website van VIP (www.swodrimmelen.nl/vacatures) 
of kom eens langs voor een gesprekje.   
Je kunt jezelf indelen in de volgende type mensen (of 
een combinatie van):
1 Praktisch:  het type mens dat graag met zijn handen en mate-
rialen werkt, zoals knutselen, handwerken. Kortom: een doener.
2 Intellectueel: de onderzoeker, dit type mens houdt van the-
orieën, lezen en schrijven.  Zij nemen de wetenschap en tech-
niek als uitgangspunt.
3 Artistiek/creatief:  dit type heeft veel fantasie, houdt er van 
nieuwe en originele dingen te verzinnen en te ontwikkelen.
4 Sociaal/zorgzaam:  dit type werkt graag met anderen sa-
men, is begripvol en op de ander gericht.
5 Ondernemend: Dit type houdt van leiding geven en orga-
niseren.
6 Nauwkeurig: Deze mensen houden van duidelijkheid en 
orde,  zijn vaak administratief goed.
Herken je jezelf in 1 of meer van deze type mensen?  Wil je 
graag weten welke type het beste bij jou past? 
Bij  VIP (VrijwilligersInformatiePunt) kun je de test komen ma-
ken (Het Vierendeel 6, 4921 LC Made; telefoon 0162 451894; 
email vip@swodrimmelen.nl).

HÉ, DOE DE DEUR DICHT

Laat jij ’s nachts de deuren in 
je woning open? Uit oogpunt 
van brandveiligheid is dat geen 
goed idee. Gesloten deuren + 

hoorbare rookmelders geven je namelijk extra tijd om bij brand 
veilig je huis uit te komen. Bijna 40% van de Nederlanders laat 
’s nachts de deuren in de woning open. Door deze deuren te 
sluiten (niet op slot), vergroot je de vluchttijd bij brand van 3 
naar 10 minuten. Dat redt levens!
Maak je me open of laat je me dicht?
De Nationale Brandpreventieweken in oktober staan in het te-
ken van ‘Hé, doe de deur dicht’. Deze maand, maar ook daarna, 
gaat de brandweer in onze regio de boer op met daadwerke-
lijk een deur. Dat doen we op locaties waar veel mensen zijn, 
bijvoorbeeld tijdens de weekmarkt of in een winkelstraat. We 
nodigen mensen uit om de deur te openen. Vervolgens zien zij 
letterlijk wat de meerwaarde voor brandveiligheid is van het 
sluiten van de deuren in huis. 
Vooropletters 
In regio Midden- en West-Brabant komen de ‘Vooropletters’ ook 
terug in de Nationale Brandpreventieweken. Dit is een campag-
ne om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico’s en wat 
ze zelf kunnen doen om deze te voorkomen. Het is een samen-
werking tussen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en di-
verse partners zoals GHOR, Brandweer,  Politie en gemeenten. 
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De insteek is:  ‘Er is nu geen brand (of beroving, inbraak, uitbraak 
infectieziekte…), maar dat kan zo maar anders zijn. Wordt een 
Vooropletter en help mee om dit te voorkomen’. 
Zo maken we samen onze regio veiliger.

FOTO  VAN DE MAAND

Foto van de maand oktober van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Wim Prinsen

INTRODUCTIE  MENOPAUZE APP OP 
WERELD MENOPAUZEDAG 
Veel vrouwen nog steeds te weinig kennis over 
menopauze 

Vrouwen weten nog steeds te weinig 
over de overgang. Overgangsklachten 
als opvliegers kennen ze meestal wel, 
maar dat er nog zo’n 100 andere klach-
ten en zelfs gezondheidsrisico’s op ou-
dere leeftijd aan verbonden zijn, is bij 
de meeste vrouwen onbekend. Op We-
reld Menopauzedag, 18 oktober 2017, 

lanceerde Care for Women de eerste Nederlandstalige Men-
opauze-app voor iPhone en Android.  Op deze manier hoopt zij 
meer aandacht te vragen voor de menopauze, de klachten en de 
gevolgen hiervan. 
Goed nieuws, vindt ook Care for Women specialiste Henriette 
Wicherink. Ook zij ziet in haar praktijken in Wagenberg, Breda 
en Oosterhout vaak dat vrouwen de klachten en gevolgen van 
de overgang onderschatten of gewoonweg niet kennen. Ze is blij 
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EN  TOEN GEBEURDE....

Amateurconcert Witte Kerkje Terheijden – deel 2

In een volle zaal ging op 1 oktober de 33e editie van de reeks 
theeconcerten in het Witte Kerkje van start. Traditiegetrouw 
werd het seizoen geopend met een gratis te bezoeken amateur-
concert. Het enthousiaste publiek kreeg een afwisselend pro-
gramma te horen. Maar liefst 17 amateurmusici in 9 combinaties 
lieten zich van hun beste kant zien en horen.  We waren erbij en 
u kunt nog eens nagenieten. Deze week deel 2 van dit concert.

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
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

DE WEEL BIJ HET  WIT HUIS

Op de luchtfoto zijn twee legendarische cafés te zien aan de 
Moerdijkseweg bij de afslag Withuisstraat: het Wit Huis en Bui-
tenlust, nu Ripasso. Het Wit Huis heeft bestaan vanaf 1821 tot 
het in 1975 is afgebrand. Eerder heeft de naam ʻWit Huis’ ge-
staan op de voorganger van Ripasso, tot het in 1938 ook af-
brandde.
De weel achter het Wit Huis en het kleine weeltje bij de boer-
derij van Weterings zijn oorspronkelijk één grote waterplas ge-

dat deze applicatie ondersteu-
ning kan bieden bij het door-
breken van het taboe rondom 
de menopauze, de klachten en 
de gezondheidsrisico’s op late-
re leeftijd.
De menopauzetest in de app 
moet vrouwen snel een eerste 
inzicht geven.
En daarom werd op 18 oktober 
2017,  Wereld Menopauzedag, 
de eerste Nederlandstalige 
Menopauze app voor iPhone 
en Android gelanceerd. In deze 
app zit een Menopauzetest die 
vrouwen snel een eerste indica-
tie geeft of de klachten die ze 

ervaren afkomstig zijn vanuit de overgang. De uitslag van de test 
en de uitleg van de overgangsklachten moet een eerste stapje 
zijn naar het oplossen van de problemen die zij ervaren. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actu-
aliteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Kunstweekend gemeente Drimmelen

In het weekend van 7 en 8 oktober werd in de dorpen van 
Drimmelen voor de 3e keer een kunstweekend georganiseerd. 
Ongeveer 100 amateur-kunstenaars exposeerden hun werk in 
hun eigen dorp.  Wij zagen er een zeer gevarieerd aantal kunst-
werken, spraken enkele kunstenaars en luisterden naar muziek. 
Geniet u met ons mee?
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HERFST

Foto: Gerard van  Vugt
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weest. Daar tegenover ligt een natuurgebiedje dat vroeger  ‘De 
Kwaaie Hoek’ heette. Dit stukje wilde natuur heet bij Staatsbos-
beheer ‘De Kleine Laak’ en maakt deel uit van de Ecologische 
VerbindingsZone (EVZ) tussen de Mark en Zonzeel / de Worp.
Omstreeks 1400 zag het er hier nog heel anders uit. De Moer-
dijkseweg naar Terheijden was pas aangelegd als een  ‘Zeedijck’ 
in een nagenoeg rechte lijn van het begin van de Zandkuil naar 
het begin van de Laakdijk. Daar was ongetwijfeld zand voor ge-
bruikt dat daar vlakbij lag, namelijk op de Schuivenoord. De weg 
naar Wagenberg zal voorheen over de Schuivenoord naar de 
Hoevenseweg zijn gegaan. 
Genoemde zeedijk sloot aan op het hoger gelegen Wagenberg 
ter bescherming van de Binnenpolder met inbegrip van de Hel-
kant met de Helkantsedijk. Het was een voorzorgsmaatregel 
voor een mogelijke watersnood. Die volgde meerdere keren en 
de Elisabehtsvloed van 1421 is wel de bekendste. Gevolg was 
dat de Zonzeelsepolder ongeveer een halve eeuw onder het 
zeewater heeft gestaan.
Heftige stormvloeden veroorzaakten meerdere dijkdoorbraken 
in de dijken om de Binnenpolder.  Bij het ontstaan van deze weel 
zal eerst de deels afgegraven Schuivenoord zijn weggespoeld. 
Het kan zijn dat die in 1484 ʻde nieuwe weel’ genoemd werd. 
Ook van 1530 is er een overstroming bekend.  Toen brak ̒ de dijk 
bij de Craen’ en veranderde de oude ondiepe Kraanweel in de 
tegenwoordige Molenweel. 
Na elke dijkdoorbraak werd snel een nieuwe dijk om het diepe 
gat heen gelegd, tot zover dat mogelijk was in de uitgesleten 
geul. Tegenover de welen liggen nog altijd lage terreinen, zoals 
de ijsbaan en het Markgat tegenover de Molenweel, De Laak 
tegenover de grote weel en tegenover de welen op de foto: de 
Kwaaie Hoek,  nu de Kleine Laak.  Boven de Helkantsedijk ligt 
de lage polder Oude Moeren. 
Johan van der Made
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TERUGBLIK

ZONNEBLOEMLOTERIJ 2017

Volgens de trekkingslijst van deze loterij 
zijn er bij ons 2 prijzen gevallen en wel 
op de volgende loten:
Een fotoboek t.w.v. € 17,90 is gevallen op 
loten met als laatste 3 eindcijfers 095.
Een bloemenbon t.w.v. € 15,- is gevallen 
op loten met als laatste 3 eindcijfers 164.
Heeft u prijs?
Stuur dan uw winnend lot volledig inge-
vuld naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemlo-
terij, Postbus 1279,  5004 BG  Tilburg. 

Bewaar altijd een kopie voor eigen administratie.

GROEP 8 DE ZEGGEWIJZER DEELNEMER 
LANG LEVE DE MUZIEK SHOW 
De Zeggewijzer heeft veel muzikaal talent in huis!

Lang Leve de Muziek Show is een landelijke muziekwedstrijd 
voor basisscholen. Hoe gaaf is het dan als jouw klas is geselec-
teerd en deel mag nemen aan deze spannende wedstrijd. Groep 
8 van De Zeggewijzer had de eer om hun school te vertegen-
woordigen. Maandag 2 oktober vonden de opnames plaats in 
de studio in Almere. Groep 8 ging de strijd aan met twee basis-
scholen uit de provincie Noord-Brabant. De winnaar van iedere 
provincie mag optreden tijdens het Kerst Muziekgala 2017, met 
als speciale gast Koningin Máxima.
Een terugblik, de selectierondes
In groep 8 zitten veel muzikale talenten.  Vorig schooljaar deden 
ze met veel enthousiasme mee aan een jazzproject en werden 
nummer 1! Dat smaakte naar meer. Meneer Robbert stuurde 
het filmpje van het jazzproject in voor de Lang Leve de Muziek 
Show. Een uitnodiging voor de audities in Dordrecht volgde 
en daar presenteerde de klas hun muzikale act aan een vakju-
ry.  Wat waren ze blij toen ze aan het einde van het schooljaar 
hoorden dat ze door waren naar de landelijke finale!
Groep 7 & 8 samen de studio in
Voor de landelijke finale mogen per provincie drie klassen deel-
nemen aan Lang Leve de Muziek Show. Maandag 2 oktober gin-
gen de leerlingen van groep 8 de strijd aan met twee Brabantse 
scholen. Samen met de supporters, de leerlingen van groep 7, 
vertrokken ze naar Almere.  Voor de ingang van de studio lag de 
rode loper klaar en werden de leerlingen hartelijk verwelkomd. 
Vervolgens de studio in voor de opname van de show. 

Topprestatie
De show werd swingend geopend door Buddy Vedder en Romy 
Monteiro. Daarna was het de beurt aan de leerlingen. Liedjes 
herkennen, coole moves, op zoek naar de hiphop artiest en de 
presentatie van hun eigen videoclip kwamen voorbij. De leerlin-
gen waren fanatiek en ook meneer Robbert streed mee. Onder 
de douche zong hij liedjes en kreeg een super creatieve, gekke 
koptelefoon op zijn hoofd.  Wat hebben ze hun best gedaan! Een 
andere school ging er vandoor met de geweldige prijs: een op-
treden met de allergrootste schoolband voor Koningin Máxima 
tijdens Het Kerst Muziekgala 2017.
Een bijzondere ervaring
Nova, Nadine en Sophie (leerlingen groep 8) zijn de volgende 
dag nog vol van de bijzondere middag.  Nova vertelt: “De op-
name van de show was heel 
anders dan het programma dat 
je op televisie ziet. Er gebeurt 
zoveel omheen. Regelmatig 
moest er iets opnieuw, dat was 
wel grappig.” Nadine vult aan: 
“Dat je zoiets mag meemaken 
is wel heel speciaal.  Iedereen 
in de studio was heel aardig. 
Romy en Buddy, de presen-
tatoren van de show waren 
ook heel vriendelijk en grap-
pig!” Sophie is ook enthousiast: 
“We hebben Kenny B gezien 
en Gers Pardoel trad op. Hij 
beoordeelde onze clip die we 
voor het programma hadden 
opgenomen en vond hem heel leuk!” 
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Trots op groep 8 
De leerlingen vonden het een geweldige ervaring en waren ook 
een beetje teleurgesteld. Ze wilden zo graag winnen en hadden 
er hard voor gewerkt. Een dag later kijken ze vooral met een 
grote glimlach terug op de dag.  Dat geldt ook voor meneer 
Robbert: “De leerlingen hebben het ontzettend goed gedaan. Ik 
ben enorm trots op hun positieve, enthousiaste inzet.” Juf Annet, 
leerkracht van groep 8, voegt glimlachend toe:  “Voor ons zijn 
het winnaars!”
Uitzending gemist?
Zaterdagavond 7 oktober was op NPO Zapp de show te zien. 
Wil je de show nog bekijken? Ga dan naar uitzending gemist 
en geniet van Lange Leve de Muziek Show met groep 8 van De 
Zeggewijzer!

GRIEZELEN  TIJDENS  START 
KINDERBOEKENWEEK ZEGGEWIJZER
Kast vol spannende boeken op school voor heerlijke 
leesmomenten 

Monsters, trollen en heksen liepen woensdagochtend 4 okto-
ber door de school. Spannende muziek in de aula, de lichten 
waren gedempt en zelfs de leerkrachten zagen er een beetje eng 
uit. Dit spannende en griezelige begin van de woensdagochtend 
was gewoon de start van de Kinderboekenweek 2017 met het 
thema:  Griezelen, gruwelijk eng!
Start Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is een jaarlijks evenement in de maand 
oktober waarin het kinderboek wordt gepromoot. Woensdag 
4 oktober jl. startte de 63ste editie. Tien dagen lang staat op 
scholen, dus ook op De Zeggewijzer, het kinderboek centraal. 
Griezelen, gruwelijk eng 
Dit jaar gaat het over kinderboeken met griezels en engerds. 
Het thema is: Griezelen, gruwelijk eng! Ieder jaar wordt de week 
officieel geopend. Dit jaar werd de opening van de Kinderboe-
kenweek verzorgd door de kleuters. Ze hadden een toneelstuk 
ingestudeerd met de titel:  ‘Ik ben de grote grijpmedan’. Het ver-
haal was een beetje spannend en had ook grappige elementen 
met -hoe toepasselijk op dierendag- dieren in de hoofdrol. De 
rol van olifant, kikker, konijn en beer speelden de kleuters vol 
overgave en met een vleugje humor. 
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wil Theek 5 samen met de Leescoalitie laten zien dat voorlezen 
een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die 
bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. In 2015 en 
2016 vond er een voorleesactiviteit in Made plaats.
Vers bakje
Het duurde even voordat alle deelnemers verzameld waren in 
‘Het bruin café’ van het  Antonius  Abt. Ze kwamen van verschil-
lende kamers en sommigen moesten zich nog even inschrijven 
voor het eten. Maar uiteindelijk zat er een mooi clubje binnen. 

Twaalf dames en één heer zaten helemaal klaar voor het verhaal 
met een vers bakje koffie of thee. Ellen de Wijs, Theek 5, heet-
te alle aanwezigen van harte welkom bij deze voorleesactiviteit. 
‘Fijn dat Theek 5 hier te gast mag zijn.’ En na een korte uitleg 
over de activiteit gaf ze het woord aan de speciale gast van deze 
ochtend:  Wethouder Harry Bakker, die tussen de buien door op 
zijn fiets gestapt was.
Mooi en smakelijk
Bakker ging van start met het gedicht ‘Herfst met kastanjes’ uit 
‘Verzen van een Dordtse Chinees’ van C. Buddingh.  Daarna 
was het tijd voor het speciaal voor deze gelegenheid geschreven 
verhaal van Vonne van der Meer, ‘De man achter de streepjes’. 
Een verhaal over boeken en de verbindende kracht van verhalen. 
De aanwezigen luisterden aandachtig en gaven na afloop aan dat 
het een mooi verhaal was. En natuurlijk kon het grapje ‘Er liep 
een streepje door’ niet achterwege blijven.  Als kleine toegift 
las Bakker nog het gedicht voor dat in het verhaal terugkomt: 
‘Zeven maal om de aarde te gaan’ van I. Gerhardt. En daarna 
was het tijd voor een verse bak koffie of thee met een heerlijke 
Antoniuskoek. Bakkerij  Van Dongen uit Terheijden sponsorde 
ze met plezier voor deze gelegenheid. 
Een smakelijke afsluiting van een geslaagde ochtend.

KUNSTWEEKEND DRIMMELEN LOKATIE 
TERHEIJDEN
Het was wederom een geslaagd weekend

Het slechte weer van zaterdag, wat weinig publiek op de been 

Samen lezen is leuk 
De bijeenkomst in de aula werd 
swingend afgesloten met het 
griezelige liedje ‘Gruwelijk eng!’ 
dat Kinderen voor Kinderen 
heeft uitgebracht. Op het podi-
um een paar enge monsters die 
griezelig goed konden dansen. 
Daarna was het tijd om samen te lezen. De leerkrachten van de 
groepen  4 t/m 6 wisselden van groep en lazen voor in de klas.  
Leerlingen van groep 7 en 8 lazen voor aan de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 3. Door de hele school zaten groepjes kinderen heer-
lijk samen te lezen.  Het beeld was duidelijk,  samen lezen is leuk! 

GESLAAGDE  VOORLEESKOFFIE
Verhaal met koffie en  Antoniuskoeken

Vrijdag 6 oktober, Nationa-
le Ouderendag, vond voor de 
vijfde keer de Nationale Voor-
leeslunch plaats. Op ruim 100 
locaties werd voorgelezen aan 

ouderen.  Theek 5 deed voor de derde keer mee aan dit nationa-
le evenement, maar gaf er wel een eigen draai aan.  Wethouder 
Harry Bakker las voor tijdens een  Voorleeskoffie in woonzorg-
voorziening  Antonius  Abt in  Terheijden.
Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isole-
ment waarin sommige ouderen verkeren. Met de Voorleeskoffie 
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POLITIEK

bracht, werd zeker zondag  goed gemaakt. Gezellig druk dus. 
Een leuke aanvulling op het geheel was het project van Focus 
on Education van Marijke en Jacques de Ridder in de Rabobank.

Wij  bedanken weer de eigenaar van de Rabobank voor het mo-
gen gebruiken van de ruimte, het Witte Kerkje dat dit weekend 
voor ons heeft vrij gehouden, Lex de Grauw (Preview stand-
bouw) die ons de panelen heeft geleend, Corné Dudok voor 
de houten platen waarop geëxposeerd kon worden en de Bie-
dermeijer voor het lenen van bloemstukken. Fijn dat zij dit ons 
weekend hebben geholpen om het tot een succes te maken.
Dank ook aan alle deelnemers die hun werk hebben willen ex-
poseren.
Yvonne van Oosterhout en Els Vonk

LIJST HARRY BAKKER……
WE ZIJN SAMEN OP DE GOEDE WEG

Van  bouwen  naar vertrouwen naar samen investeren in Drim-
melen.  Dat  zijn de titels van het vorige en huidige coalitieak-
koord.  En….. we zijn goed op weg met dat samen investeren in 
Drimmelen.
Werk in uitvoering
We werken hard aan de verbetering van de kwaliteit van de 
wegen in gemeente Drimmelen.  De Oudeweg in Lage Zwaluwe 
is nagenoeg afgerond en de aanpak van de Zanddijk tussen Made 
en Hooge Zwaluwe wordt direct daarna aangepakt, dat betekent 
voldoende breed, fatsoenlijke berm en geen afgebrokkeld asfalt. 
De provincie stelt budget ter beschikking voor een verkeersvei-
lige inrichting. Op deze wijze kunnen we net een beetje meer 
doen. Ook pakken we kleinere projectjes en wegoneffenheden 
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KERKEN

gaan brengen met allerlei acties. Er zijn veel organisaties die geld 
inzamelen om de strijd met kanker aan te gaan. Voortdurend 
wordt op ons een beroep gedaan om geld te geven. De vor-
melingen weten dat.  Toch willen ze niet machteloos toekijken, 
maar zich samen inspannen om daadwerkelijk iets te doen. Het 
geld dat zij bijeen brengen, willen zij bestemmen voor onder-
zoek naar methoden en medicijnen die kanker zouden kunnen 
genezen.  Want op jonge leeftijd zijn enkele van de vormelingen 
in hun omgeving al geraakt door het verdriet en de ellende die 
kanker met zich meebrengt. 
Deze verschrikkelijke ziekte moet stoppen. 
De vormelingen zijn met een klein groepje, maar hopen wel op 
een heel groot bedrag voor de stichting. Daar hebben zij onze 
hulp bij nodig.
De Vijf Heiligen Parochie ondersteunt het goede doel van de 
vormelingen elk jaar in een diaconale collecte. Ook dit jaar. En 
wel in het weekend van 28 en 29 oktober. Wij hopen dat u 
onze vormelingen helpt een groot bedrag bijeen te brengen. 
Tijdens de vormselviering op 17 november wordt het bedrag 
bekend gemaakt en overgedragen aan de KWF Kankerbestrij-
ding. Meer informatie kunt u volgen via: https://acties.kwf.nl/
vormselkindereninactievoorkwf.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 28 okt. 19.00 uur:  Eucharistieviering met extra 
collecte voor Goede Doelen. Voorgangers pastoor J. Paes en 
Dhr.  A. Braat - Anthony Singers.
Maandag 30 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Donderdag 2 nov. 19.00 uur: ALLERZIELEN - Woord- en 
Communieviering. Voorgangers Past.werker G. Oostveen en 
Avondwakegroep - Herenkoor.
Zaterdag 4 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers 
pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers - Blasiuskoor.
Maandag 6 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
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.
SAMEN NAAR DE KERK?!
Graag! ... Wij (cliënten van Stichting Sovak) gaan graag naar de 
viering in de katholieke kerk, H.  Antonius  Abt.
Deze is op zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur of soms 
op zondag van 9.30 uur tot 10.30 uur. Helaas kunnen wij dit niet 
zelfstandig. Gelukkig is er een groep vaste vrijwilligers die ons 
om toerbeurt ophaalt en na de viering weer terug naar de wo-
ning begeleidt. Er is een aantal vrijwilligers weggevallen, vandaar 
de vraag aan u om ons te komen ondersteunen.

op, die uit de jaarlijkse weginspectie komen, ingediend worden 
bij het meldpunt (140162) of uit de dorpsschouwen komen.  
Het is fijn dat u meedenkt en uw signalen aan het meldpunt 
door blijft geven, op die manier kan de gemeente sneller aan 
het herstel werken. We hebben namelijk bijna 2 miljoen vier-
kante meter verharding in onze gemeente.  In 2017 en begin 
2018 staan nog enkele grotere projecten op de planning.  Zo 
wordt de hoek Brabantstraat, Van Goorstraat, Huijgenstraat en 
de Hoofdstraat in Terheijden als eerste deel van de centrum-
route nog opgepakt. Ook in Made gaan we verder werken aan 
het centrumplan met de rotonde. We proberen de dorpen op 
deze manier aantrekkelijker te maken. Een mooie en groene 
omgeving maakt mensen gelukkig en het is toch mooi dat we 
als overheid bij mogen dragen aan het geluk van onze inwoners.
Dorpsgericht werken

Zo zien we de jeugd momenteel genieten van de voor de zo-
mervakantie aangelegde trapveldjes en de speelbossen.  Voor ini-
tiatieven als buurtbijeenkomsten, adoptie van een bankje, samen 
eten, aanleg jeu de boules baan en dergelijke geeft de gemeente 
in het kader van dorpsgericht werken vaak een (eenmalige) gel-
delijke bijdrage in de vorm van een cheque. Deze wordt meestal 
uitgereikt door Harry Bakker die de mooie en soms ontroe-
rende verhalen met ons deelt. Bijzonder waardering voor de 
initiatiefnemers van al die mooie dingen.
Woningbouw
Er worden eindelijk weer woningen gebouwd in Lage Zwaluwe. 
De Repel in Lage Zwaluwe West is hier een mooi voorbeeld 
van. Voor mij was het de eerste keer op een heuse graafmachine 
om zo ook een fysieke bijdrage aan dit project te geven. Er zijn 
plannen in voorbereiding voor meer nieuwbouwprojecten. 
Speerpunten
Na meer dan een half jaar onderhandelen, komt er eindelijk een 
nieuwe regering. Eén van de speerpunten na dit half jaar is de 
introductie van het Wilhelmus op school. Laat onze kinderen in 
Drimmelen een leerzame en veilige jeugd hebben waar zij samen 
kunnen spelen en ravotten en allemaal mee kunnen doen, SAMEN.  
We zijn samen op de goede weg!
Jan-Willem Stoop, wethouder lijst Harry Bakker

DIACONALE COLLECTE  VHP
Goed doel vormelingen: KWF Kankerbestrijding

In de Vijf Heiligen Parochie berei-
den 8 jongens en meisjes zich voor 
op hun vormsel. Zij hebben samen 
de KWF Kankerbestrijding uit-
gekozen, waarvoor ze geld bijeen 
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naar Hooge Zwaluwe kunt u bellen naar het parochiesecretari-
aat 0162 682303.  Wij hopen u te ontmoeten.
VORMELINGEN BEREIDEN ZICH  VOOR 
8 Jongens en meisjes bereiden zich vanaf begin september voor 
op hun vormsel. Zo hebben ze een bezoek gebracht aan het 
klooster van de Zusters Benedictinessen in Oosterhout. Met 
94 andere vormelingen uit ons bisdom namen ze begin okto-
ber deel aan de vormelingen dag Lopend Vuurtje in Bergen op 
Zoom. 
KWF Kankerbestrijding
Zij hebben samen de KWF Kankerbestrijding uitgekozen waar-
voor ze geld bijeen gaan brengen. Dit geld willen zij bestem-
men voor onderzoek naar methoden en medicijnen die kanker 
zouden kunnen genezen. Op jonge leeftijd zijn enkele van de 
vormelingen in hun omgeving geraakt door het verdriet en de 
ellende die kanker met zich meebrengt. Deze verschrikkelijke 
ziekte moet stoppen. De vormelingen zijn met een klein groep-
je, maar hopen wel op een heel groot bedrag voor de stichting. 
Daarvoor hebben zij uw hulp bij nodig.
Diaconale collecte
Één van de acties is de diaconale collecte in het weekend van 
28 en 29 oktober. In de viering van 29 oktober om 9.30 uur in 
de H. Bernarduskerk zullen zij daarover meer vertellen. Komt 
u ook naar die viering. Wij zouden het natuurlijk top vinden als 
er meer kinderen en ook oud-vormelingen naar deze viering 
komen om onze groep van 8 vormelingen te steunen.
Werkgroep vormsel.
SINT MAARTENVIERING  VOOR PEUTERS  EN
KLEUTERS

Op of rond 11 no-
vember vieren we 
Sint Maarten. Ken je 
het beroemde verhaal 
over hem? 
Maarten was soldaat 
die ooit zijn mantel in 
tweeën sneed om een 
arme man een warme 
jas te geven. 
In de peuter-kleuter-
kerkviering vertellen 
dat verhaal, maar zoals 
je gewend bent: afge-
stemd op de peuters 

Uw inzet zal eens per maand zijn, tenzij u vaker kunt en wilt. 
Heeft u interesse of kent u iemand die ons hierin kan helpen?
Neem dan contact op via telefoonnr. 076-5932056. (José of 
Hennie)
ALLERHEILIGEN EN  ALLERZIELEN 
Grijze dagen rijgen zich aaneen, af en toe onderbroken door 
zonnig weer. Het blad dwarrelt gestaag neer. Het is volop herfst. 
De winter is in aantocht. Om je heen hoor je mensen tegen 
elkaar zeggen dat ze opzien tegen de tijd die komt: de lange win-
teravonden waarin je je meer alleen voelt dan in het voorjaar 
of de zomer. Naar de donkere dagen die gaan komen ziet niet 
iedereen uit. Het missen van je geliefde, je kind,  je ouder,  je 
vriend lijkt in deze periode sterker dan anders.
Al eeuwenlang geeft onze katholieke traditie ruimte aan al die 
gevoelens van rouw, van afscheid nemen en van nieuwe wegen 
zoeken en hoop vasthouden.  We bezoeken de graven van onze 
lieve doden. Zetten er een bloemetje bij. Of we ontsteken een 
lichtje bij een foto of urn.  Wij eren al diegenen die ons lief wa-
ren en niet meer bij ons zijn.
Wij nodigen u uit op woensdag 1 november om 19.00 uur 
in de H. Bernarduskerk in Made voor de parochiële Allerhei-
ligenviering. We staan dan stil bij mensen die allemaal de weg 
door het leven gemaakt hebben met ups en downs en tege-
lijkertijd voor ons een bron van inspiratie zijn geworden. Het 
kunnen mensen zijn die naam gemaakt hebben,  mensen die zelfs 
het predicaat ‘Heilig’ gekregen hebben. Even zo goed zijn het 
mensen die in onze herinnering voortleven,  bij velen onbekend 
maar voor ons zijn ze ‘Heilig’.
Op donderdag 2 november is er in de H.  Antonius Abtkerk, 
de H. Gummaruskerk en de H. Bernarduskerk om 19.00 uur een 
Allerzielenviering. We gedenken al diegenen die ons het voor-
bije jaar aan de dood zijn ontvallen. We noemen hun naam en 
branden voor hen een kaars. Eveneens worden dan genoemd 
-hardop of in stilte- al die mensen die ons lief waren maar die 
we al eerder aan de dood kwijtraakten. In deze vieringen zoeken 
we ook naar troost, naar hoop en naar licht dat ons door de 
donkere tijden kan helpen.
We kunnen er op rekenen dat dat ons ook wordt aangereikt. 
Want onze God laat ons nooit over aan machteloosheid en 
wanhoop, hoewel je soms best dat gevoel kunt hebben. Dat er 
twijfel is aan alles wat er van God gezegd wordt. 
In deze vieringen mogen we dat in onze gebeden bij de Eeuwige 
neerleggen. En juist dan kunnen zich momenten voordoen dat 
Hij zich laat zien: in een knipoog, een arm om je schouder, een 
glimlach, een diep van binnen gevoelde warmte.
Wij nodigen iedereen uit om naar de vieringen in een van de 
kerken te komen om zo elkaar samen te dragen en te troosten 
voor het aanschijn van onze God.
BIJEENKOMST OP ALLERZIELEN IN HOOGE ZWA-
LUWE
Allerzielen is de dag dat we onze dierbare overledenen in het 
bijzonder willen gedenken.
De Vijf Heiligen Parochie houdt op zondag 5 november a.s. 
een bijeenkomst in Hooge Zwaluwe waar de overledenen wor-
den herdacht. Op deze bijeenkomst is iedereen van harte wel-
kom om elkaar tot steun te zijn bij het verlies van onze naasten 
die ons door de dood ontvallen zijn.
U wordt op zondag 5 november a.s. om 15.30 uur in ba-
sisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe uitgenodigd 
voor een kort samenzijn waarna gezamenlijk naar de parochiële 
begraafplaats gegaan wordt om met licht en bloemen de do-
den te eren. Aansluitend is er gelegenheid voor een informeel 
samenzijn in De Schittering. Voor deze herdenking kunt u een 
bloem of een bloemtak meebrengen. Voor eventueel vervoer 
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GEMEENTE

en kleuters. Een beertje ziet een arme man die het heel koud 
heeft en dan komt ridder Maarten voorbij en wat doet hij…? 
Daarna lopen we in optocht met een lampion door de kerk. 
We steken kaarsjes aan en bidden en natuurlijk zingen we leuke 
liedjes.
Wees welkom op zondag 5 november om 11.00 uur in de H. 
Gummaruskerk te Wagenberg.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 29 oktober 2017, 10.30 uur:  Viering 500 jaar Re-
formatie; mw. ds. M. Schultz.  Locatie: Grote Kerk te Breda
Zondag 5 november 2017, 10.00 uur: ds. E. Fockens. Geza-
menlijke dienst met Lage Zwaluwe. Diaconiecollecte gezamen-
lijk project 2017:  VluchtelingenWerk Drimmelen. Koffiedrinken 
na de dienst. Locatie: Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe

VEILIGHEIDSSCAN VOOR KLEINE 
BEDRIJVEN

De gemeente Drimmelen biedt onder-
nemers van kleine bedrijven een gratis 
veiligheidsscan aan. Een veiligheidsdes-
kundige van het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
zal in de gemeente Drimmelen bedrij-
ven bezoeken en hen gratis voorzien 
van veiligheidsadviezen. 
In maximaal anderhalf uur onderzoekt 

de veiligheidsadviseur een bedrijf op zwakke plekken in de orga-
nisatorische, bouwkundige, elektronische en digitale veiligheids-
maatregelen. De ondernemers krijgen een advies met concrete 
tips en aanbevelingen over hoe de veiligheid van de zaak kan 
verbeteren, in een kort gesprek en een schriftelijk rapport. 
Maatregelen zijn vaak voordelig.  Te denken valt aan het tegen 
het licht houden van het eigen gedrag: hoe open en sluit je je 
bedrijf bijvoorbeeld? Of hoe ga je om met contant geld? Ook 
komen in de scans cybercrime en ondermijning nadrukkelijk aan 
bod.
De veiligheidsadviseur van het CCV geeft een objectief advies 
en heeft geen commerciële doelen. Het ministerie van Veiligheid 
en Justitie heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeen-
te Drimmelen ondersteunt de veiligheidsscan binnen de aanpak 
Veiligheid Kleine Bedrijven.  
Meer informatie is te vinden op www.veiligondernemenbe-
ginthier.nl/nieuws/details/article/regeling-veiligheid-kleine-be-
drijven-vkb-weer-van-start en op de website van de gemeente 
Drimmelen, https://drimmelen.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap 
aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte 
gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen 
dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is 
opgebouwd van u samen is. Hiermee neemt Nederland afscheid 
van de algehele gemeenschap van goederen die in 1838 werd 
ingevoerd. Er kan worden afgeweken door het sluiten van huwe-
lijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgeno-

ten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goe-
deren willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk 
(of gedurende het huwelijk) door middel van het opstel-
len van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor het part-
nerschap zijn dit dan de partnerschapsvoorwaarden. 
Bladkorven

Vanaf 23 oktober plaatsen we op 
diverse locaties bladkorven. Deze 
zijn voor het ruimen van blade-
ren op de openbare weg, binnen 
de bebouwde kom. Dit draagt bij 
aan de veiligheid. Ook bladeren 
uit eigen tuin mogen in de korf 
gedaan worden. Bladkorven zijn 
alleen bedoeld voor bladeren.  

Dus niet voor takken, hegsnoeisel e.d..
Daarnaast halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren 
apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het meldpunt (14 0162). 
In principe halen we dan binnen drie werkdagen de bladeren op.
Binnen de gemeente staan ongeveer 120 bladkorven.  Bij het 
bepalen van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar 
groen in de buurt. Hiermee bereiken we volgens onze beoor-
deling een goede dekking van korven over de gehele gemeente. 
Om de afstand beloopbaar te houden worden de bladkorven 
zoveel mogelijk halverwege de weg geplaatst. Door de gemeen-
te worden de korven regelmatig verplaatst. Het komt voor dat 
in een bepaalde straat er een boomsoort aanwezig is die al heel 
vroeg zijn blad laat vallen. Deze bladkorf kan dan herplaatst wor-
den naar een andere straat waar nog wel veel bladeren van de 
bomen komen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. Procedure
Terheijden, Hoofdstraat 16 (4844 CE)(W-2017-0402): Kappen 
van een monumentale boom.
Terheijden, Liesveld 13 (4844 RA) (W-2017-0423): Het kappen 
van een boom.
Terheijden, Raadhuisstraat 26 (4844 AD) (W-2017-0415): Het 
plaatsen van zonnepanelen.
Wagenberg, Brouwerijstraat 3 (4845 CL) (W-2017-0412): Het 
verbouwen en uitbreiden van de woning.
Wagenberg, Gomarusstraat 15 (4845 EE) (W-2017-0422): Het 
bouwen van een schuur.
Wagenberg, Vlasselt 16 (4845 EW) (W-2017-0413): Het kappen 
van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Hoofdstraat 15A (4844 CA) (W-2017-0380): Het 
maken van een doorbraak.
Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat er meldingen op grond van onderstaand besluit zijn ingeko-
men en akkoord bevonden:
- voor een inrichting met reparaties en onderhoud aan voertui-
gen op de locatie Bredaseweg 49 in  Terheijden.
- voor een inrichting met landbouw en opslag op de locatie 
Wagenstraat 86 in Wagenberg.
- voor een inrichting met bakkerij op de locatie Hoofdstraat 15a 
in  Terheijden.
Verkeersbesluit Ganzenpad
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ver-
keersbesluit nemen om een parkeerplaats voor het opladen van 
elektrische voertuigen in te richten aan de oostzijde van het 
Ganzenpad in Terheijden nabij het kruispunt met de Konings-
veld door het plaatsen van bord E4 van bijlage I van het RVV 
1990 in combinatie met een onderbord met de tekst ‘opladen 
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TIP: 

 
Download onze gratis App of 

bezoek onze  Facebookpagina 
 

 

 
LAGE ZWALUWE 
Nieuwlandsedijk 12 b:  
Fraai gelegen, goed onderhouden appartement, met berging en eigen vaste parkeerplaats. Woonoppervlakte ca. 
 80 m2. O.a. grotendeels voorzien van een Frans eikenvloer,  moderne keuken en badkamer, ruime slaapkamer 
 (2 mogelijk), terras met prachtig uitzicht over de jachthaven en de landerijen. Mogelijkheid tot huren van ligplaats. 
Vraagprijs € 169.500,-- k.k. 

 

MADE   NIEUW 
Duivenhof 36: 
Vraagprijs € 249.000,-- k.k. 
 
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD 

 

 
MADE 
Burg. Van Campenhoutstraat 52: 
Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met garage, carport, berging en ruime oprit. Gelegen in een rustige woonstraat, 
op korte afstand van het centrum van Made. Grond 320 m2. Woonoppervlakte ca. 123 m2. Inhoud ca. 435 m3. O.a. L-
vormige woonkamer, eetkeuken, 2 bijkeukens, 3 slaapkamers en een praktische zolderkamer. 
Vraagprijs € 259.000,-- k.k. 

 

 
HOOGE ZWALUWE 
Kerkdijk 32:  
Karakteristieke 2-o-1 kapwoning met een garage en 2 bergingen, gelegen op 390 m2 grond. Woonoppervlakte ca. 
127 m2. Inhoud ca. 597 m3. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken, modern toilet, werkkamer, 3 grote 
slaapkamers, moderne badkamer, een binnenplaats, een onderhoudsvriendelijke zijtuin en een ruime oprit. 
Vraagprijs € 335.000,-- k.k. 

 

 
LAGE ZWALUWE 
Nieuwlandsedijk 31:  
Keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde, monumentale villa met ruime garage/berging, een overkapping en een 
achterom. Grond 295 m2. Inhoud ca. 985 m3. Woonoppervlakte ca. 217 m2. Authentieke details behouden. 
O.a. woonkamer en-suite, grote kelder, eetkeuken, 2 hobby-/werkkamers, 3 slaapkamers en een ruime badkamer. 
Vraagprijs € 425.000,-- k.k. 

 

 
TERHEIJDEN 
Gagelveld 6:  
Vrijstaande bungalow met multifunctionele ruimte, garage/berging, carport en ruime oprit. Grondoppervlakte 761 m2. 
Totale woonoppervlakte 234 m2. Inhoud ca. 816 m3. O.a. ruime living, open keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, ruime 
badkamer, fraai aangelegde tuin en ruime oprit. Uitermate geschikt voor wonen en werken aan huis. 
Vraagprijs € 475.000,--k.k. 

 

 
DEN HOUT  NIEUW 
Hespelaar 23a 
Vraagprijs € 525.000,-- k.k. 
 
VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD 

 

 
WASPIK 
Hof van Polanen 1:  
Zeer goed onderhouden, fraai gelegen villa, met dubbele garage.  Grond 949 m2. Inhoud ca. 725 m3. Woon-
oppervlakte ca. 250 m2. O.a. ruime sfeervolle living, keuken, bijkeuken, serre, slaapkamer en moderne badkamer op 
begane grond, 3 slaapkamers, badkamer en sauna op 2e verdieping. Prachtige tuin op het zuiden. 
Vraagprijs € 525.000,-- k.k. 

 

 
ZEVENBERGSCHENHOEK 
Dorsvlegel 6: 
Fraai gelegen, moderne, vrijstaande villa met berging en buitenzwembad. Grondoppervlakte 600 m2. 
Woonoppervlakte ca. 200 m2. Inhoud ca. 630 m3. O.a. ruime L-vormige living, moderne keuken, bijkeuken, 
kantoorruimte, 4 slaapkamers, moderne badkamer en een bergzolder.  
Vraagprijs € 539.000,-- k.k. 

 

 
MADE 
Zuideindsestraat 23: 
Prachtige, stijlvolle, luxe villa met een serre, overdekt zwembad, een riante tuin, dubbele oprit en een berging met 
gastenverblijf. Grondoppervlakte 1008 m2. Woonoppervlakte ca. 400 m2. Inhoud ca. 1500 m3. O.a. grote living, 2 
keukens + buitenkeuken, 2 kelders, 2 badkamers, 6 slaapkamers en een ruime privacy biedende achtertuin. 
Vraagprijs € 785.000,-- k.k. 

 

Heeft u met de huidige lage rentestand ook zo’n zin om  te verhuizen? 
Wij nemen uw woning graag in de verkoop! 
Voor een kosteloze en vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning, kunt u met ons een 
afspraak maken via telefoonnummer 0162-673333 of Email info@danielsstokvis.nl 
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

elektrische voertuigen’. Op dit verkeerbesluit is een bezwaren-
procedure van kracht.
Verkeersbesluit Gomarusstraat
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ver-
keersbesluit nemen ten behoeve van het instellen van een par-
keerverbod ter hoogte van Gomarusstraat 15 t/m 21 in Wa-
genberg. Dit is het gevolg van de geplande aanleg van extra par-
keerplaatsen waardoor de weg ter plaatse versmald wordt en 
parkeren op de rijbaan niet meer wenselijk is.  Ten behoeve van 
het waarborgen van de doorstroming wordt met behulp van 
gele onderbroken belijning aangegeven waar het parkeerverbod 
van kracht is. Op dit verkeerbesluit is een bezwarenprocedure 
van kracht.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid en sociale betrokkenheid. 

Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. 
Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.

GILDE DE BARONIE

De fietsgidsen van Gilde De Baronie 
stippelen routes uit rond Breda en 
de wijde omgeving. Ze begeleiden de 
deelnemers en delen onderweg hun 
kennis over historie, natuur, heem-
kunde etc. met hen. Het aanbod is 

zeer gevarieerd.  De tochten gaan namelijk naar alle windrichtin-
gen en doorkruisen zowel bos en hei als polderlandschap, gaan 
door dorpen en steden en dat allemaal via bospaden, dijkweg-
getjes en al wat daar tussenin zit. Soms wordt er onderweg een 
bezienswaardigheid bezocht en altijd zijn er enkele stops bij een 
horecagelegenheid.
Fietsprogramma 
- 28 oktober, Vincent van Goghroute, start 10.00 uur Boshuis,  
   Stouwdreef 1, Mastbos, Breda
- 2 november, Rondom Breda, start 10.00 uur Boshuis
- 7 november, Landgoederenroute, start 13.00 uur Boshuis
- 15 november, Nassaubossen, start 13.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

NATUURWERKDAG IN DE IVN 
NATUURTUIN ORANJEPOLDER

Zaterdag 4 november is het weer natio-
nale natuurwerkdag.  Wilt u ook de handen 
uit de mouwen steken om de natuur een 
opknapbeurt te geven? We kunnen veel 
hulp gebruiken bij onze grote winterbeurt. 
In verschillende werkploegjes gaan we wil-
gen knotten, hagen snoeien en vlechtwerk 

maken. Flink zagen, hakken, knippen en vlechten dus.
Warme (regen)kleding aantrekken naar gelang het weer.  Werk-
schoenen of laarzen aan. Voor werkhandschoenen en gereed-
schap zorgen wij. Neem een lunchpakket mee.  Voor koffie/thee 
en soep en wat lekkers wordt gezorgd. U bent lekker buiten aan 
het werk, helpt ons de klus te klaren en het is nog gezellig ook! 
Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet u niet mee als 

groep? Kom met uw familie, collega’s, clubleden of klasgenoten 
meehelpen. Een leuke manier om samen wat voor de natuur te 
doen. Wilt u meedoen? Opgeven voor de natuurwerkdag in na-
tuurtuin Oranjepolder aan de Statendamweg in Oosterhout kan 
via www.natuurwerkdag.nl/locatie/ivn-natuurtuin-oranjepolder.

PASSIE EN HOOP IN  WENEN

Het Concertkoor Breda onder leiding van Geert van den Dun-
gen begeeft zich in het 107de jaar van zijn bestaan vol  “Hoop 
en Passie” in  Weense sferen. Prachtige werken staan op het 
programma: Requiem van W.A. Mozart en Nelson Mis van 
J. Haydn.
Mozarts Requiem behoeft geen aanbeveling.  Als u gevraagd zou 
worden wat de mooiste kerkmuziek is, dan zult u ongetwijfeld 
het Requiem van Mozart in een adem noemen met de Mattheus 
Passion. Mozart begon deze compositie vijf maanden voor zijn 
dood in december 1791. Zijn leerling Joseph Eybler en vriend 
Franz Xavier Süssmayer voltooiden het.
Haydn werkte aan zijn Missa in Angustiis (nood, benardheid) in 
de zomermaanden van 1798.  Tijdens het schrijven van het Be-
nedictus versloeg admiraal Horatio Nelson de Fransen in de slag 
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bij de Nijl.  Vandaar ook wel de Nelson mis.
Het koor wordt begeleid door een viertal jonge, veelbeloven-
de zangers die in de wereld van de koorzang al grote bekend-
heid genieten. Eén van hen, sopraan Margreet Rietveld, kreeg 
vorig jaar lovende reacties bij ons najaarconcert gewijd aan de 
Habsburgse Klassieken Haydn, Mozart en Adlgasser.
Het succesvolle symfonieorkest “Accademia Amsterdam” keert 
terug in het najaarconcert van 2017 en zorgt voor instrumen-
tele ondersteuning van koor en solisten. Het ensemble bestaat 
uit musici opgeleid in de traditie van de authentieke uitvoering-
spraktijk. De leden treden regelmatig op in bekende Europese 
barokorkesten.
Concertkoor Breda:  Dirigent: Geert van den Dungen; Or-
kest: Barokorkest Accademia Amsterdam; Solisten: Margreet 
Rietveld-sopraan, Chantal Nysingh-alt, Stephan Adriaens-tenor, 
Matthew Baker-bas.
Teteringen, zondag 5 november, Sint Willibrorduskerk, 
Hoolstraat 13.  Aanvang 15.00 uur. Kerk open 14.15 uur. Gratis 
parkeren. Het concert duurt, inclusief pauze, ruim 2 uur.
Kaarten € 25,- (inclusief consumptie en programmaboek).
Verkrijgbaar via www.concertkoor.nl (076-5411905), bij de  Vrije 
Boekhandel, bij boekhandel  Van Kemenade & Hollaers, de VVV 
en Bloemisterij Aarts (in Teteringen). Gelegenheid tot nazit in de 
Dorpsherberg,  Willem Alexanderplein 4,  Teteringen.

MUZIEK UIT MUSICAL SWEENEY TODD 
op beiaard Breda

Stadsbeiaardier Paul Maassen 
speelt de komende marktbe-
spelingen op dinsdag en vrijdag 
muziek uit de musical Sweeney 
Todd die momenteel door Ne-
derland tourt. Op vrijdag 27 
oktober doet de productie het 

Chassé Theater aan. Op het carillon van de Grote Toren klinken 
beiaardbewerkingen van liedjes uit de musical, maar ook ander 
repertoire van Sondheim, zoals Send in the Clowns en reper-
toire uit West Side Story. Naast stadsbeiaardier is Paul Maassen 
muzikaal leider bij deze productie. De musical, bekroond met 5 
sterren in onder andere Volkskrant en NRC, is gecomponeerd 
door Steven Sondheim en vertaald en geregisseerd door Koen 
van Dijk. In de cast zitten bekende musicalsterren zoals Vera 
Mann, René van Kooten en Marjolein Teepen. De musical is bij 
het grote publiek bekend geworden door de verfilming met Jo-
hny Depp als Sweeney Todd.

ROEIEN? BIER, VROUWEN EN ‘N BROOIKE? 
JOHNNY GOLD OP MOTORCROSSMADE!

Met gepaste trots kunnen we melden 
dat Johnny Gold is gestrikt om vrij-
dagavond 3 november de boel op 
zijn kop te zetten op de eerste van 2 
knijtergezellige en gratis toeganke-
lijke feestavonden in de feesttent van 
MotorcrossMade. Johnny Gold ken je 
vast van zijn feesthits als ‘Samen zijn’, 
‘Jou Herken ik’,  ‘Hajo Hajo’, ‘Roeien 
Roeien’, ‘Daar mot een piemel in’ en 
vele andere. Naast het carnavalsge-
weld van Johnny Gold zal ook Jack 

van Raamsdonk zijn gezellige Nederlandstalig en feestrepertoire 
ten gehore brengen.
Op zaterdagavond zal Jack van Raamsdonk wederom de boel in 
gang zetten waarna het dak eraf gefeest kan worden met Frank 
Verkooijen. DJ Frank Buiks maakt het tentfeest helemaal com-
pleet en draait de boel op beide avonden aan elkaar.
Kom als toeschouwer,  stort je in het feestgedruis of 
help als vrijwilliger 
Niet bang voor oehoe- oe-
hoerend hard crossgeweld, 
blubber, 2 gratis feestavon-
den en een hoop gezellig-
heid? Elk jaar zit er weer heel veel tijd in het organiseren van dit 
benefiet evenement. Help ook als vrijwilliger om samen met ons 
het evenement ook dit jaar weer tot een groot succes te maken! 
Meld je aan als vrijwilliger zodat we dit jaar het evenement ook 
weer rond kunnen krijgen. De entree voor de feestavonden is 
gratis. Aanmelden als vrijwilliger kan via info@garagebastiaan-
sen.nl of bel naar de organisatie van MotorcrossMade via het 
telefoonnummer 076-593 2321.
Dit jaar (2017) valt de motorcross in het weekeinde van 3, 4 en 
5 november. Meer informatie over ‘MotorcrossMade’ kunt u 
ook vinden via de website www.motorcrossmade.nl.

NOG EEN MOOIE FOTO

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

Gemaakt door Joke den Ridder



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: 01-11-2017/Grijs: 08-11-2017
                     Wagenberg           Groen: 03-11-2017/Grijs: 10-11-2017
Ophalen oud papier  11-11-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 01-11-2017     
     Wagenberg: 03-11-2017

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 01-11-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 01-11-17 (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


