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In augustus 1981 verscheen het  100ste nummer, in juli 1997 het 
500ste en in het najaar van 2018 het 1000ste.
Mensen in Wagenberg en Terheijden; het is echt heel bijzonder 
dat Rondom de Toren nog steeds zo’n prominente plaats in-
neemt in onze dorpen. Dat is te danken aan u, lezers, aan u, de 
mensen die al 40 jaar kopij aanleveren (nog steeds: vóór en dóór 
de lezers), aan u, adverteerders, zonder wie we het blad echt 
niet konden en kunnen maken, aan u, die hand- en spandiensten 
verlenen waar nodig, maar natuurlijk het grootste woord van 
dank voor onze vrijwilligers van bestuur, acquisitie en redactie, 
die het blad al 40 jaar lang maken, in elkaar zetten, verfraaien, 
en zorgen dat het elke 2 weken weer bij u in de bus ligt.  Voor 
al deze actieve vrijwilligers: HARTELIJK DANK VOOR 40 JAAR 
RONDOM DE TOREN!!
Christ Verdaasdonk (oud-redactielid en oud-voorzitter RdT) 

KERSTGEVOEL  VER  VOOR SINTERKLAAS

Regelmatig bezoek ik de Sligro in 
Den Bosch voor bitterballen, kroket-
ten en wat allemaal al niet meer voor 
De Cour. Deze keer, begin november, 
wilde ik wat rondneuzen of er iets te 
vinden was voor mijn kleindochter 
voor de komst van de goede Sint. Zij, Renske, had al aangegeven 
aan mijn vrouw en haar oma dat het misschien wel beter was 
om zelf cadeautjes te kopen omdat Sinterklaas toch bijna nooit 
bracht wat onze prinses vroeg. Nou moet ik zeggen dat ik die 
Goedheiligman ook niet al te hoog had zitten met zijn cadeau-
tjes die mij als kind iets te veel deden denken aan de spullen die 
een jaar eerder voor mijn oudere broer door de schoorsteen 
zijn gesmeten. Ook vroeg ik mij weleens af hoe het in godsnaam 
mogelijk was dat een hele fiets, met verdachte herkomst - dat 
wel, door die schoorsteen op tafel bij ons in de kamer terecht 
kwam!  Ach, maar als kind ben je al weer gauw tevreden en ver-
gaf je de slordigheid van de werkpiet omdat de verf op de fiets 
met dubieuze afkomst nog nat was. Elk jaar weer zette je vol 
verwachting je schoen en hoopte op de cadeautjes die je graag 
op de keukentafel zou willen zien na een spannende nacht. Mijn 
kleindochter bouwt wat meer zekerheid in en schakelt opa en 
oma in omdat het vertrouwen in de Sint enigszins is aangetast. 
Ik dus met kloppend hart de Sligro binnen. Dit keer wilde de 
vrouw achter de balie het pasje zien wat meestal niet het geval 
is waarop ik tegen Carla opmerkte: Hebben ze niks beters te 
doen? Maar wat was de teleurstelling groot, in plaats van tafels 
kinderspeelgoed, pepernoten, posters van Sint met diverse Pie-

WAAR BLEEF RONDOM DE  TOREN 
EDITIE 978?

Zoals altijd was de redactie druk aan het werk om Rondom de 
Toren voor u in elkaar te zetten. Nadat dit werk geklaard was, 
ging alles naar de drukker.  Van daaruit gaan de versgedrukte 
Torens naar de verspreider.
En daar zit het hiaat. Helaas kreeg de verspreider te maken met 
een sterfgeval. Dit is natuurlijk zeer treurig en onverwacht. Het 
idee was dat door deze gebeurtenis de Toren een paar dagen 
later bij u bezorgd zou worden. Echter, onze editie 978 bleek 
verdwenen. Wij zijn perplex hierdoor en ondanks dat we altijd 
veel tekst hebben, vielen we nu even stil. Koortsachtig overleg 
volgde en uiteindelijk is er besloten om een extra dikke editie 
te maken voor u. Tevens vinden we het erg vervelend voor onze 
adverteerders. Zij vertrouwen ons en rekenen erop dat ze in de 
afgesproken editie komen te staan. Wij van Rondom de Toren 
bieden daarvoor ons excuus aan. In deze uitgave, een mooie 
glossy, hopen we dit weer goed te maken. Dan wensen we u al-
lemaal heel veel leesplezier met deze dikke glossy 979!
Namens het RdT team

40 JAAR RONDOM DE TOREN

Op 4 november 1977 verscheen het 1ste nummer van Rondom 
de Toren. Dat het nu, 22 november 2017 en dus 40 jaar en 18 
dagen later, nog steeds uitkomt en goed gelezen wordt, is zeker 
een artikeltje waard!! Die 18 dagen zijn het gevolg van een feit 
dat nog niet eerder voor is gekomen in de afgelopen 40 jaar:  
een Toren die niet verspreid werd (helaas door trieste omstan-
digheden). Dit jaar en het volgende zijn er allerlei heuglijke feiten 
rond Rondom de Toren te vieren: 1ste nummer 40 jaar geleden 
uitgekomen, de Stichting Rondom de Toren bestaat op 17 maart 
2018 40 jaar en in het najaar van 2018 verschijnt de 1000ste 
Rondom de Toren!! Dat is toch wel heel bijzonder. Zeker in het 
voorbije tijdsbestek gezien: van stencilwerk tot de digitale tijd! 
In het begin van de jaren 70 begon kapelaan Van Beek van St. 
Antonius Abt een op A4 getypt mededelingenblad, geheten 
“Rondom de Toren”. Dit blad verscheen zeer onregelma-
tig én werd alleen bij parochianen bezorgd! Pastor Cees Vos, 
Carel Janssen en Jo Flipsen startten in 1972 deze uitgave op-
nieuw, maar met een opzet van 10x per jaar verschijnen, huis 
aan huis (dus ook bij de niet-parochianen). Voor de versprei-
ding zorgden de dames van de Katholieke Actie. Na een paar 
jaar kwam de vraag van de Molenwinkeliers of er ook ad-
vertenties geplaatst konden worden. Na zwaar overleg met 
het kerkbestuur werd dit toegestaan en kon al het parochie   
stencilwerk betaald worden. Toen al een “win-win” situatie. 
Toen de toenmalige burgemeester van Terheijden, jonkheer Von 
Bonninghausen tot Herinckhave, stopte als burgervader, werd 
zijn plaats ingenomen door dhr. J van Maasakkers. Deze kwam 
met de vraag of het gemeentelijk nieuws kon worden opgeno-
men in Rondom de Toren. Met een kleine gemeentelijke subsi-
die was dit haalbaar en werd Rondom de Toren een gemeen-
telijk informatieblad voor Terheijden, Wagenberg en Langeweg. 

VAN  ONS

RdT  JARIG

UITGAAN
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ten liep ik tegen een megagrote stand met kerstspullen. Bomen 
in diverse maten, er waren er bij die zelfs groter als jezelf waren, 
blinkende kerstballen in alle kleuren, lichtjes die je in de Efteling 
deden wanen. Iets verder stapels kerstpakketten, kerstmutsen 
en zelfs een hele tafel vol van die glazen bollen die, wanneer je 
er mee ging schudden, het deden sneeuwen rondom de kerststal 
of engel die voor mij op onverklaarbare wijze in die bol terecht 
waren gekomen. Teleurgesteld liep ik met oma Carla verder. Ik 
moet nog wat schoonmaakmiddel hebben, zei ze ongevraagd. 
Nergens iets te bespeuren van wat maar iets met die heilige 
Spanjaard of  Turk te maken had. Belachelijk, mompelde ik nog, 
totdat Carla verrast riep: Daar Rien, zoals ze mij privé altijd 
noemt, geeft makkelijker bevelen denk ik dan. En daar was een 
tafel van 1 vierkante meter met wat cadeautjes die zelfs niet 
in de schijn konden staan bij het spul wat er vroeger bij ons 
op de keukentafel was neergezet. Tevergeefs zocht ik naar een 
bromtol, springtouw, blokkendoos, poppenhuis en timmerdoos. 
Mijn kleindochters wensen lagen er wel: telefoons, IPad, laptops 
en nog veel meer dingen die, en dat is weer in het voordeel van 
Renske, wel eenvoudig door de schoorsteen konden. Ik vroeg 
nog aan een man in een blauwe stofjas met de naam  Sligro erop 
hoe het toch zo kwam dat er zo weinig Sinterklaasspullen en 
-sfeer was. Volgens de stofjas waren er drie redenen: Snoep is 
ongezond dus verstoppen wij het bijna, Wie gelooft er nog in de 
Sint en zijn Pieten en, zei de jas die naarmate zijn betoog steeds 
meer ging lijken op een man uit een horrorfilm, zo een die alle 
Sinterklazen om zeep hielp, aan Kerst is meer verdiend. Op weg 
naar huis deed ik er het zwijgen toe, zou men na Sinterklaas 
ook de Kerst om zeep gaan helpen? Misschien moeten wij daar 
wat aan doen, zei ik tegen Carla. Waaraan?, vroeg ze. Aan het 
verdwijnen van het kerstgevoel. Hoe wil je dit aanpakken Rini? 
Niet in de commandeertoon dus.  Wij geven ze dat gevoel te-
rug met een show vol liedjes van lang geleden in de vorm van 
een kerstshow en daarna een after party in de foyer met de 
mooiste liedjes van lang geleden. Waarom lach je?, vroeg mijn 
vrouw, heb je een binnenpretje? Ik zie het weer voor me: blije 
gezichten, vrolijke mensen, mooie muziek en paartjes die in de 
nacht huiswaarts keren van een van de mooiste avonden van het 
jaar, waarbij manlief een arm om zijn vrouw slaat en zegt: mooi 
hé, Kerstmis. Ik kijk ze nog even na en wordt op mijn schouder 
getikt, draai me om en zie de man uit de Sligro staan, mooi pak 
zonder naam er op, bijna niet te herkennen zonder stofjas. De 
man leek helemaal niet meer op de Sinterklaasmoordenaar van 
de groothandel in Den Bosch. Hij stak zijn hand uit, aarzelend 
gaf ik hem mijn hand, nog steeds verwachte ik dat plotseling de 
stofjas het nette pak zou vervangen. Maar toen sprak hij: be-
dankt voor deze avond, ik was dit gevoel al heel lang kwijt, nog 
een zalig Kerstfeest, hoorde ik hem nog zeggen en hij verdween. 
Wilt u nou ook dat echte kerstgevoel in december terugkrijgen? 
Kom naar een mooie show met liedjes uit lang vervlogen tijd. 
Ook dit jaar hebben wij weer gekozen om de show samen met 
een koor te gaan presenteren. Dit jaar is dat het Mades Mee-
zing Koor dat voor deze gelegenheid de mooiste kerstnum-
mers heeft ingestudeerd. Samen met het Sixties Theater gaat het 
weer een onvergetelijke avond worden op zaterdag 16 de-
cember, aanvang 20.00 uur. Ook is er weer die super afterparty 
in De Cour Foyer met deze keer de top Sixtiesband Houston 
Alley en special act De Nederlandse Everley Brothers. De 
kaarten voor deze mooie kerstavond kosten jullie slechts € 5,- 
en in totaal hebben wij 250 kaarten. Wij streven er steeds naar 
om deze kaartprijs zo laag mogelijk te houden zodat eenieder 
van deze mooie show kan genieten. Kaarten zijn te koop bij De 
Cour en Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden. 
De Cour is open vanaf 19.00 uur.
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PUUR  WIT PRESENTEERT: 
DIETER  VAN DER WESTEN + BAND
“Kennismaking met Americana met een vleugje 
wereldmuziek”

Op donderdag 23 november treedt Dieter van der Wes-
ten met zijn band op in het Witte Kerkje in Terheijden. De Ne-
derlandse folkroots en Americana singer-songwriter Dieter van 
der Westen bracht vorig jaar het album ‘Old Oak Tree’ uit dat 
door muziekrecensenten lovend werd ontvangen. Hij maakt in-
trigerende akoestische Americana liedjes met een vleugje we-
reldmuziek. Zijn nieuwe album ‘Old Oak Tree’ bevat tien liedjes 
met persoonlijke, deels autobiografische teksten. Live wordt hij 
begeleid op contrabas, percussie, gitaar, banjo en dobro. Muziek-
blad Heaven gaf het album een 7.5 en schreef er het volgende 
over: “Het zal duidelijk zijn dat Van der Westen 2017 inzet met 
een Nederlandse Americanaplaat die dit jaar nog maar overtrof-
fen moet worden.”
Dieter van der Westen 
Dieter van der Westen is gitarist/bassist, componist en mu-
ziekproducer. Hij heeft een sterke voorkeur voor het gebruik 
van akoestische instrumenten in zijn muziek. De teksten die hij 
schrijft zijn associatief en deels autobiografisch, de melodieën 
zijn eenvoudig en puur. Dieter werkt als muzikant in de Noord-
Afrikaanse muziekgroep Kasba, waarmee hij internationaal ac-
tief is in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. In Nederland werkte 
Dieter van der Westen samen met artiesten als Thé Lau, Bløf, 
Paul de Leeuw, Frank Boeijen, Ali B, Eric Vloeimans, Gerard van 
Maasakkers, Astrid Nijgh en het Metropool Orkest. 
Hij maakt prachtig verstilde, melancholische Americanamuziek. 
Zelf noemt hij zijn muziek acoustic roots en dat dekt ook vol-
ledig de lading. Tijdens zijn optreden in het Witte Kerkje is de 
bezetting: Dieter van der Westen, akoestisch gitaar en leadzang; 
Eric van der Westen, contrabas en backing vocals; Aron Raams, 
elektrisch gitaar en backing vocals; Gijs Anders van Straalen, 
drums en backing vocals.

Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- en zijn verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef de 
naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens ont-
vang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de 
ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl, www.face-
book.com/puurwit.



MUZIKAAL DORPSHAPPEN  VOOR HET 
GOEDE DOEL
Wagenberg Serveert 

Goed Eten, Goede Muziek en een 
Goed Doel, dat zijn de voornaamste 
ingrediënten van de 3e editie van Wa-
genberg Serveert 2017 op zaterdag-
avond 9 december in de Gummarus. 
Een prima recept om in de feestmaand 

het nuttige met het aangename te verenigen. Want aangenaam 
wordt het vast en zeker weer met heerlijke happen en lekkere 
muziek en genieten mag zo nu en dan gerust voorop staan en al 
helemaal in de decembermaand. Maar als dat dan ook nog eens 
hand in hand gaat met een of meerdere goede doelen, dan hoef 
je niet lang te twijfelen en schuif je toch aan. Wie goed doet, 
goed ontmoet!
Ook dit jaar geldt: niet 5 maar 9 december wordt het heerlijk 
avondje.
 Trakteer uzelf op een heerlijk avondje of geef het iemand cadeau 
voor de Sint of voor de Kerst (je kunt niet vroeg genoeg beginnen). 
Tijd om alle ingrediënten de revue nog eens te laten passeren: 
Heerlijke happen

Voor de 3e editie van Wagenberg Serveert blijven we, nu Ralph 
en Marius dit keer niet kunnen koken, wederom toch lekker 
dichtbij huis want we moeten de naam van het evenement zo-
veel mogelijk eer aan doen, nietwaar. Dit keer is de pollepel in 
handen van Bas Mulder die u ongetwijfeld kent van café  “Bij 
Bas” met zijn laagdrempelige menukaart vol heerlijke broodjes, 
voor- en hoofdgerechten en zijn lekkere “Dorpshappen”. Spe-
ciaal voor WS 2017 heeft Bas een keuzemenu samengesteld 
zodat u zowel bij het voor- als hoofdgerecht de keuze heeft 
tussen vlees en vis. Dat wordt ongecompliceerd smullen. Be-
leef Bas eens in een andere omgeving of maak kennis met hem 
bij Wagenberg Serveert 2017. Op het menu staat rundertar-
taar of gerookte zalmtartaar, gevolgd door stoofpannetjes met 
vers stoofvlees of verschillende soorten vis en een feestelijk 
winterverrassingsdessert. Een en ander vanzelfsprekend in 
combinatie met frisse salades, groenten en garnituur en na-
tuurlijk zal het Gummarusbrood niet ontbreken. Met een lek-
ker kopje koffie of thee van het huis sluiten we het diner af. 
Lekkere muziek

Vaste prik die 2e zaterdag in december, schreven we al eer-
der over de evenementen van de SBGW.  Vaste prik, dat geldt 
zowat ook voor de muzikale omlijsting van het diner door 
Bigband Djazzkefet (compleet met Charlotte natuurlijk!) en 
zangeres Nilse van der Sanden, begeleid door (pa) Henk. Ver-
andering van spijs doet eten zullen we maar zeggen om in 
de sfeer van de avond te blijven, maar hier geldt zeker dat 
de uitzondering de regel bevestigt want wat passen ze bei-
den fantastisch in onze setting. En de afwisseling van het big-
band repertoire met de mooie ingetogen luisternummers van 
Nilse en Henk staan garant voor een muzikaal totaalplaatje. 
Goede wijn behoeft geen krans en zeer waarschijnlijk kent u 
ze al van de Mooiste Nachten (of andere optredens) in Wa-
genberg of van Koningsdag in Breda, Jazz High Swallow, POB 
optredens enzovoort. Toch nog nieuwsgierig? Kijk dan op het 
facebookaccount van Nilse of op de website van Djazzkefet. 

Goede Doelen
We hopen dat het bovenstaande u al lekker heeft gemaakt, maar 
laten we zeker niet vergeten waar het eigenlijk allemaal om te 
doen is. De SBGW zet zich, onder het motto “Wij houden de 
hoogste tijd HOOG!”, al jaren in voor de instandhouding van 
ons prachtige rijksmonument, de Gummarus, en we kunnen dit 
niet zonder uw steun. WS 2017 is dan ook een “Charity Din-
ner” of “Goed Doel Diner” waarbij het goede doel u inmiddels 
natuurlijk al lang bekend is. De SBGW wil echter iets meer doen 
dan alleen, noem het maar “investeren in stenen” en zal onder 
het eerder genoemde motto “wie goed doet, goed ontmoet” 
enkele gasten aan tafel uitnodigen die nomaliter niet in staat zijn 
deel te nemen aan een dergelijk evenement. Hiervoor heeft zich 
een anonieme sponsor gemeld waarvoor onze hartelijke dank. 
Bediening en sponsors
Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar onze materiële spon-
sors en alle vrijwilligers. Naast de keukenbrigade noemen we bij 
wijze van uitzondering graag de zogenaamde “zwarte brigade” 
(bij ons echter in bordeauxrood, de huiskleuren van de logo’s 
van SBGW en WS 2017), een groep jongelui die u weer zal ont-
vangen, de garderobe verzorgen, de gerechten uitserveren enzo-
voort.  Wagenberg Serveert 2017 wordt mede mogelijk gemaakt 
door GKT (Groot Keuken Techniek) van Rijswijk, Bakkerij Léon 
van Dongen en Zn, ’t Grutterke, Verstegen Spices and Sauces, 
café Bij Bas, Plexat, Zalencomplex De Ruif.
Uw deelname
Vraag vandaag nog telefonisch of per e-mail uw deelname- en 
menukeuzeformulier aan via ons secretariaat: a.p.m.janssens@
hetnet.nl - 076-5933964 of via dhr. Jan Broeke janbroeke@case-
ma.nl - 076-5933286 of via dhr. Ernest Boel info@ernestboel.nl 
- 076-5932853. Kom het beleven op 9 december want samen 
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met u werken wij aan het behoud van de Gummaruskerk onder 
het motto “Wij houden de hoogste tijd HOOG”. 
Hartelijke groeten, St. Behoud Gummaruskerk Wagenberg

KERSTCONCERT IN GUMMARUSKERK
Vier koren serveren muzikaal kerstmenu

Op zondag 17 december zullen vier koren een kerstconcert 
verzorgen in de Gummaruskerk te Wagenberg. De deelnemen-
de koren zijn:
Dameskoor Terheijden
Dit koor is opgericht in 1966 en vierde vorig jaar het gouden 
jubileum. Aanvankelijk muzikaal actief in rouw- en trouwdien-
sten, maar later ook in weekeindvieringen en vieringen buiten 
de parochiekerk.
Gummaruskoor Wagenberg is een gemengd koor dat de 
thuisbasis heeft in de Gummaruskerk en daar de gezangen ver-
zorgt in zowat alle vieringen.

Van Herenkoor Antonius Abt zijn al sporen te vinden in het 
jaar 1750 en vanaf die tijd is dit koor muzikaal actief binnen de 
parochie van Terheijden, maar ook daar buiten.
Aanvankelijk 3 aparte koren onder leiding van een en dezelfde 
dirigent, Heino Vergouwen, en vanaf september 2016 zingen 
deze 3 koren nu ook vaak samen in veel vieringen. Op het orgel 
worden deze 3 koren begeleid door Jos Horbach, John van Op-
dorp of Kitty Lokate.
Tijdens dit concert zullen de drie koren gezamenlijk optreden 
en een aantal liederen uit hun kerstrepertoire ten gehore bren-
gen om u in de kerstsfeer te brengen.
Onze drie koren hebben in totaal 55 leden en we noemen ons 
ook wel K3. De gewrichten zijn dan wellicht niet meer zo soepel 
als die van de echte K3, maar we zijn nog wel jong van hart en 
we gaan er van harte voor om u onze muzikale kerstgerechten 
aan te bieden.

Het Traais Smartlappenkoor zag in 2005 het daglicht en 
hoopt komend jaar het koperen jubileum te vieren. Een groot 
koor met ruim 60 leden dat niet meer weg te denken is uit het 
Traaise muziekleven. Het koor staat vanaf het begin onder lei-
ding van Tonny van Geel en zal voor u ook een heerlijk muzikaal 

kerstmenu serveren.
Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel vra-
gen wij van u een vrijwillige bijdrage in de kosten.  Er is een 
pauze waarin wij koffie/thee serveren en na afloop bieden wij 
u een glaasje Glühwein aan. Rond de klok van 17.00 uur is het 
kerstconcert afgelopen.
We hopen veel mensen te mogen ontvangen op zondag 17 de-
cember tijdens ons eerste feestelijke kerstconcert.
Dameskoor Terheijden, Gummaruskoor Wagenberg,  Heren-
koor Antonius Abt  Terheijden en Traais Smartlappenkoor.

HERDERSTOCHT

Agro toeristische vereniging 
D’n Amerkant organiseert op 
vrijdag 22 december voor 
de 14de maal de Herderstocht. 
De kaartverkoop voor deze 
sfeervolle wandeling is inmid-
dels gestart. 

Het is de organisatie weer gelukt om een prachtige wandeltocht 
te organiseren. Ook dit jaar weer op een unieke locatie in uw 
nabije omgeving. Misschien rijdt u er wel vaak langs maar bent u 
er nog nooit echt geweest. De tocht gaat over een afstand van 
ongeveer 10 kilometer over verharde maar ook deels onver-
harde paden. Halverwege de wandeltocht is er een dienst die op 
een unieke landelijke locatie wordt gehouden. Een gelegenheid 
om stil te staan bij wat er in en om ons heen gebeurt.  Een mooi 
moment zo rond de aankomen-
de kerstdagen. Onderweg kunt 
u ook verrassende elementen 
verwachten. 
De kosten van deze activiteit 
bedragen € 12,50 per persoon. 
Een deel van de kaartverkoop 
doneren we aan een lokaal goed doel, waar we na de Herders-
tocht op terugkomen. 
De kaarten kunt u afhalen bij Recreatieboerderij Johan en Ca-
roline Halters, Wagenstraat 74 in Wagenberg.  Telefoonnummer:  
076-5934503. Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.  
Reserveren is helaas niet mogelijk, alleen afhalen.  
Voor info: denamerkant@gmail.com.  
Let op! Ook dit jaar is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, 
dus wacht niet te lang om teleurstellingen te voorkomen!
Met vriendelijke groet  D’n Amerkant  
Like onze Facebookpagina “Vrienden van 
D´n Amerkant” en u blijft op de hoogte 
van onze activiteiten.

TRACTORS BY NIGHT 
12e EDITIE
Inschrijving is van start gegaan

Op vrijdag 5 januari 2018 organiseert Agro toeristische ver-
eniging D’n Amerkant Tractors by Night. Dit is een stoet van 
verlichte tractoren of landbouwvoertuigen al dan niet met land-
bouwwerktuig erachter.
Heb je zin om mee te doen aan deze tocht, meld je dan aan! 
Aanmelden kan via denamerkant@gmail.com of kom langs in 
de boerderijwinkel bij Recreatieboerderij Johan en Caroline, 
Wagenstraat 74 in Wagenberg. Telefoon: 076-5934503 / 06-
28709242. Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.
Heb je altijd al een keer mee willen rijden in deze prachtig ver-
lichte stoet dan is dit je kans! Ben je in het bezit van een geldig 
tractorrijbewijs of ben je bevoegd om in een landbouwvoertuig 
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te rijden,  meld je dan aan bij denamerkant@gmail.com. Heb 
je vrienden, familie of klasgenoten maak ze dan attent op deze 
route en oproep!
Inschrijving kost € 10,- maar daar krijg je een geheel verzorgde 
avond voor terug op vrijdag 5 januari 2018!  Voor meer info: 
06-28709242.
Houd voor de gereden route onze site www.den-amerkant.nl 
in de gaten en like onze facebookpagina “Vrienden Van D´n 
Amerkant”; daar wordt tijdens de tocht de actuele info op gezet. 
Namens Agro toeristische vereniging D’n Amerkant: 
veel kijkplezier!

VERGOEDING VOOR BRILLEN
 

Allereerst feliciteren wij 
Rondom de Toren met hun 
40ste verjaardag. Omdat wij al 
23 jaar deel uitmaken van dit 

leesplezier, hebben we voor u een leuke actie op touw gezet. 
Tot en met 30 november geeft ‘Toptiekske u financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 30 november € 40,- korting op een 
complete bril. Dat is mooi toch? Op onze reguliere collectie, 
maar óók op onze ToppieCollectie.
Het jaar is weer bijna voorbij. De zorgverzekeringen komen 
weer aan de deur kloppen voor nieuwe, goedkopere verzeke-
ringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles uit uw huidige zorg-
verzekering? Afhankelijk van uw verzekering, kan u uw bril vol-
ledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag u toch niet laten 
ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat uiteraard erg zonde 
vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril aanschaft, zorgen wij 
voor de declaratie van de vergoeding. Deze zal gelijk van het to-
taalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. 
Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog ruim een maand 
de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies 
of u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we voor u 
nakijken. 
U bent van harte welkom om onze leuke brillen te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

ZAKELIJK NIEUWS
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DORPSPLEIN

Dit plein in Terheijden werd vóór de invoering van officiële 
straatnamen in 1953 “Zaandpleintje” genoemd en ook wel 
“Beatrixplein”. Het was onverhard en aanzienlijk groter, want 
het verzorgingshuis en de bank zijn later gebouwd. Vanaf 1925 
stond daar een grote muziekschulp, waarin de Harmonie zo-
meravondconcerten gaf. In 1959 was er sprake van “sloop/af-
braak voormalige muziekkiosk aan het Dorpsplein”. De Rabo-
bank is hier in 1970 gekomen en het Verzorgingshuis St. Antonius 
Abt dateert van 1988.
Maar lang geleden zag dit stukje van Terheijden er totaal anders 
uit. Op die plek kwamen namelijk twee dijken samen. Nu zijn 
dat de Markstraat en het eerste gedeelte van de Hoofdstraat. 
Dijken die het toen nog jonge dorp moesten beschermen te-
gen overstromingen, want de Mark stond in open verbinding 
met het buitenwater met dagelijks eb en vloed. Dat onze dijken 
tamelijk hoog zijn geweest, blijkt o.a. uit de omschrijving in het 
cijnsregister van 1484: “onder den dyck by het dorp daar een 
weeltken in leght” (cijns was een belasting op onroerend goed). 
Omstreeks 1610 is de dijk hier verlaagd.
Daar midden in het dorp Terheijden heeft lang een ‘weeltken’ gele-
gen. Het dorpsbestuur sprak van ‘Dorpsweel’ en in de volksmond 
was het gewoon ‘de weel’. Die weel was de watervoorziening 
voor het dorp en werd gevoed met water uit de Mark. Mensen 
die geen pomp hadden, kwamen water scheppen uit die weel. En 
in geval van brand fungeerde de weel als brandput. Daarbij stond 
ook een gemeentelijke schutskooi voor het tijdelijk opvangen van 
loslopend vee.

Het grasveld bij deze weel werd officieel “de gemene bleykerije” 
genoemd. D’n bleik was vroeger een stukje grasveld in de ach-
tertuin waar onze voorouders de witte was in de zon te drogen 
legden. Daardoor werd het linnengoed weer mooi wit ofwel 
bleek.  Vrouwen in Terheijden die geen eigen gazon hadden, kwa-
men met hun witte was naar de dorpsweel. Ze spoelden daarin 
het wasgoed en legden het op de gemene of gezamenlijke bleik. 
Voor de veiligheid stond rond de Dorpsweel een houten hek-
werk met een trap. Uit 1720 is bekend dat een vrouw van de 
natte trap was gegleden en in de weel gevallen. Ze werd met een 
lange haak uit het water gehaald en men dacht dat ze verdron-
ken was. Gelukkig was dat niet het geval. 
Gedurende lange tijd werd hier geregeld een veemarkt gehou-
den. In 1722 was na afloop “het plein niet behoorlyck afgesla-
gen” (niet goed schoongemaakt). Daarom besloten schout en 
schepenen (gemeentebestuur) het schoonmaken aan te beste-
den. Omstreeks 1920 was de dorpsweel overbodig geworden. 

Na de kerkbrand eind 1922 is mede met het brandafval de weel 
gedempt. 
In 1923 kreeg Terheijden een groot H.Hartbeeld en dat werd 
feestelijk ingewijd op het Zandpleintje. Enkele jaren later is het 
verplaatst naar de kerk, ongeveer op de plek waar nu de Vrij-
heidsmuur staat. Het beeld is in de 50er jaren verdwenen.
Eeuwenlang is dit ook de plek voor de jaarlijkse kermis en al 
tientallen jaren voor de weekmarkt. En vele jaren heeft in het 
weekend hier de favoriete frietkraam van Moerenhout gestaan.
Johan van der Made

LINIEWEG

Tussen de Scheerbiesstraat en 
het zwembad De Randoet in 
Made ligt de Linieweg. Het is 
een wegje vol bochten en dat 
duidt op een eeuwenoud be-
staan. De naam is eenvoudig te 
verklaren: weg naar de Linie 
van Den Hout. In onze ge-
meente liggen twee linies: de 
Linie van Munnikenhof en deels 
de Linie van Den Hout. Oude-
ren noemden deze natuurge-
bieden “de Lieën”, waar zij in 
hun jeugd o.a. bramen gingen 
plukken. 

Oorspronkelijk waren het militaire verdedigingsplaatsen. Het 
Franse woord voor linie is Ligne en daarom is er in Made een 
Lignestraat. Bij Den Hout ligt de Liniestraat en op Wagenberg 
kennen we de Linieweg.
Van oudsher werd dit gebied, gelegen tussen de Scheerbiesstraat 
en Stuivezand, ‘t Bosch genoemd. In de middeleeuwen was dit 
‘t Klippelenbosch. 
Vanuit de Scheerbiesstraat liepen vroeger 3 weggetjes “t Bosch in”, 
zoals op het kadasterkaartje van 1820 is te zien. De dubbele stip-
pellijn was toen een voetpad. 
Het Bosch Wegje sloot aan op Het Bosch Straatje op Stuive-
zand. Nu is dat daar de Wagenbergsestraat. 
En tot slot Het Hoeve Straatje dat vanaf 1953 de Linieweg 
heet. Deze weg gaat tot aan de oude dorpsgrens van Wagenberg 
met Stuivezand-Made, tot de laatste bocht. Daar begint de Madese 
Kievitstraat.
In het oude Boschwegje staat een boerderij getekend en die kreeg 
bijna anderhalve eeuw later als adres Scheerbiesstraat 6. Na de 
ruilverkaveling is dit eeuwenoud weggetje vervallen en is de boer-
derij alleen nog bereikbaar via de Wagenbergsestraat op Stuive-
zand. Maar het adres van die boerderij is niet veranderd.  Waar het 
Boschwegje ooit begon daar staan nu verwijzingen: 2x rechtsaf en 
3x linksaf om te komen bij Hoeve ‘t Boschend.
Johan van der Made

FAYLEY  VAN  VUCHT 2e   PRIJS 

De turnvereniging HMS uit Dinteloord organiseerde op zaterdag 
11 november een turntoernooi voor 6 t/m 
8-jarige turnstertjes. Om 8.45 uur waren 
Fayley (en haar familie), Taisha, Joulette en 
Marie-José aanwezig in de sporthal De Bui-
telstee. Het was heel spannend voor onze 
7-jarige turnster Fayley van Vucht. Balk en 

STRAATNAMEN

SPORT
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vloeroefeningen zijn moeilijk te onthouden voor deze leeftijd. 
Fayley heeft haar best gedaan en mooie cijfers behaald. Zij ein-
digde dan ook op een prachtige 2e plaats. Ook voor ons jurylid 
Marie-José Dirkse was het een spannende dag want zij jureerde 
nu officieel op een wedstrijd sinds ze voor de zomervakantie 
haar brevet had gehaald.  Wij hebben het een fijne wedstrijd 
gevonden.

GV SVT  TURNSTERS  WINNEN GOUD - 
ZILVER - BRONS

Voor de eerste keer hebben 3 senior turnsters van SVT mee-
gedaan met een individueel ABC - Springtoernooi dat werd ge-
organiseerd door de vereniging Turn ’87 te Oostburg in samen-
werking met de KNGU.
Voor dit toernooi kon je als turnster inschrijven voor verschil-
lende springtoestellen en niveaus.

Per springtoestel moest je 3 verschillende sprongen maken met 
een bepaalde waarde.
Onze turnsters in het C- niveau hadden gekozen voor de mini-
tramp en de pegasus. 
Alle drie de turnsters hebben mooie sprongen laten zien met 
wat kleine foutjes en tijdens de prijsuitreiking stonden ze toch 
alle drie tot 2 keer toe op het podium waar het springkonijn, 
de mascotte van de KNGU Zomerkampen, de prijzen uitreikte.
Hulde aan Sofie van Miert: goud met de minitramp en goud met 
pegasus, Allisha van Asten: zilver met de mintramp en brons met 
pegasus, Mandy van Kooten: brons met de minitramp en zilver 
met pegasus.
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DE  VRIENDSCHAP ORGANISEERT HET 
28e BILJART-TRIATLONTOERNOOI

Binnenkort is het weer zover: op 21 - 22 - 28 - 29  en zondag 
30 december wordt in café restaurant De Ruif in Wagenberg 
voor de 28e keer het biljart-triatlontoernooi gespeeld, dit alles 
in de spelsoorten driebanden, bandstoten en libre.
Op dit moment treffen de leden van het organisatieteam de 
laatste voorbereidingen voor dit evenement waar vele biljart-
liefhebbers alweer enkele maanden naar uitzien.
Café De Ruif, het clublokaal van biljartvereniging De Vriend-
schap, is rond de Kerstdagen weer helemaal in de ban van dit 
jaarlijks terugkerend evenement. Op 2 wedstrijdtafels worden 
wedstrijden gespeeld door 12 teams van regionaal niveau. Het 
is zeker de moeite waard om de sfeer van de biljartsport van 
dichtbij mee te maken. Evenals vorig jaar belooft het ook dit 
jaar weer ongekend spannend te worden. De Vriendschap is na-
tuurlijk blij dat de titelhouder van vorig jaar, Keus Genoeg uit 
Wagenberg, aanwezig is om de titel te verdedigen, wat uiter-
aard niet wil zeggen dat het een makkie voor ze wordt, want 
de andere teams zijn er eveneens op gebrand om het toernooi 
winnend af te sluiten. 
De opzet van het toernooi is als volgt: er worden door 8 teams 
voorrondes gespeeld, hievan gaan de 4 winnaars over naar de 
kwartfinale, aangevuld met de 4 sterkste teams van afgelopen 
jaar. Via een knock-out systeem worden de wedstrijden afge-
werkt tot er een winnaar is. Ook dit jaar zijn er weer mooie 
prijzen te verdienen voor diegene die een partij in de eerste 
beurt uitspeelt, verder zijn er leuke attenties voor degenen die 
de kortste partij spelen in elke spelsoort.
Als er interesse is om aan dit toernooi deel te nemen kun je 
contact opnemen met Henk van Meer, telefoonnummer 076 
5932507 of meer582@ziggo.nl.

Organisator bv De Vriendschap uit Wagenberg

IJSCLUB  TERHEIJDEN

Verkoopinfo
T/m 15 december a.s. zijn  de seizoen-/
lidmaatschapskaarten van IJsclub Ter-
heijden à € 7,- weer te koop bij Tinc-
kerbell, Hoofdstraat 72, Terheijden of 
Bakkerij van Dongen, Wagenstraat 4, 
Wagenberg. Dit jaar ontvangt u, één-
malig, 1 plastic insteekhoes + nekkoord ter waarde van € 0,50 
GRATIS!
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je op www.ijsclubter-
heijden.nl.
Overige informatie

Met de lidmaatschapskaart van IJsclub Terheijden heeft men bij 
voldoende ijsdikte (infolijn: 076 593 1000 of  www.ijsclubter-
heijden.nl) en tijdens de aangegeven openingstijden gratis toe-
gang tot de ijsbaan. Kinderen tot en met 6 jaar hebben, mits 
onder begeleiding van een seizoenkaarthouder, gratis toegang 
(deze kinderen hebben op dat moment dan dus geen lidmaat-
schapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend seizoen de navolgende 
dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op 
werkdagen; € 2,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en 
zondag; 14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (middag of avond) 
op werkdagen; € 5,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag 
en zondag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende ijsdikte, dagelijks:
Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud en of besloten 
evenementen, middag: 13.00 uur tot 17.15 uur, avond: 19.00 uur 
tot 22.00 uur.
Opening schaatsseizoen
Op 26 november, van 14.30 t/m 20.00 uur, is DE opening van 
het schaatsseizoen bij / in de beste après schaatshut van Drim-
melen, ’t Houterom, met schaatsenruilbeurs, verkoop van 
de seizoenkaarten, met live muziek van “de Blonde Tornado”, 
worst en snert, heel veel snert!

TTV  RUITERSVAART EERT ZIJN 
KAMPIOENEN

Op zaterdag 4 november werden 
op de Terheijdense Tennisvereniging
Ruitersvaart alle kampioenen van 
de voorjaars- en najaarscompetities in het zonnetje gezet.  Want 
na de vreugde van het behalen van het kampioenschap zelf wer-
den de kampioenen in een feestelijke ambiance in het clubge-
bouw ten overstaan van clubleden en het bestuur gehuldigd, t.w.
Dames 1 dubbel 35+ 2e klasse (donderdag)
Dames 1 dubbel 35+ 5e klasse (dinsdag)
Heren 2 4e klasse (zaterdag).
Om 17.00 uur begon het happy hour, waarbij de voorzitter de 
aanwezige teams van harte feliciteerde met de sportieve pres-
taties. Hij zegde ook meteen toe dat er voortaan een speciale 
gelegenheid zou worden georganiseerd om de voor- en najaars 
competitie af te sluiten, liefst met kampioenen!
Voor de kampioenen was er een lekkere fles wijn.
Als speciale activiteit werd daarna een heerlijk Indisch buffet 
geserveerd.
TTV Ruitersvaart sluit hiermee een succesvol competitiejaar af, 
wat alle goeds belooft voor het jaar 2018!
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TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN

Voor de 8e keer organiseert Biljartvereniging  Touché in samen-
werking met De Gouden Leeuw in Terheijden het  Traais Kam-
pioenschap Driebanden.
Het kampioenschap wordt volgens traditie gespeeld in het eer-
ste (5-6-7 januari 2018) en tweede weekend (12-13-14 ja-
nuari 2018) van het nieuwe jaar. Lokatie: De Gouden Leeuw. 
Er wordt gespeeld op 3 biljarts. Deelname is mogelijk voor 
IEDEREEN, met een maximum van 64 spelers.  Belgische telling, 
drie partijen per poule, maximaal aantal beurten: 30.
De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Deelname kost € 10,-.
Opgeven vóór 1 december 2017 middels e-mail naar peterjo-
ris@ziggo.nl  of bij Jan Santbergen, tel. 06-25076356. Ook op 
onze clubavond (dinsdag vanaf 20.00 uur) is inschrijving mogelijk. 
Wij gaan uit van voldoende deelname zodat we weer een fan-
tastisch kampioenschap kunnen spelen met een goede sterke 
winnaar.

36ste  TRIATLON

De Sint is weer in het land. Hij wordt op de hielen gezeten door 
de Kerstman of heeft hij hem reeds ingehaald?? Daarna nog een 
moment rust voor het feestgedruis losbarst in de vorm van 
carnaval. Oké, de schaatsers onder ons hebben de tijd van hun 
leven om de techniek en uithouding op peil te brengen. De tri-
atleten zijn vooral bezig om de zwem- en looptechnieken bij te 
schaven. De racefiets is verruild voor de mountainbike om het 
fietsen niet te verleren en wij als organisatie zijn wederom be-
gonnen. De eerste vergadering is reeds verleden tijd en de blik 
is weer gefocust op 10 juni 2018, de 36e triatlon van Terheijden.
Wat staat er te gebeuren? Na een “verhitte” 35e editie hebben 

we een kleine aanpassing in het loop-parcours in gedachten. Iets 
minder door de polder en iets door de buitenwijk van Ter-
heijden onder de bomen voor eventueel wat extra schaduw.  
We rekenen immers op zeer goed weer. In het andere geval 
doen ze dienst als paraplu! Het start-,  zwem-,  fiets- en finishge-
deelte blijft in zijn geheel bij het oude, mits de werkzaamheden 
in de kern van Terheijden geen roet in het eten gaan strooien.
Wist u trouwens al dat er al meer dan 100 inschrijvingen zijn en 
wij wachten op die van jullie? Wacht niet te lang want voor je 
het weet zijn we “uitverkocht”. Vorig jaar meer dan 100 atleten 
teleur moeten stellen. Er zijn 700 plaatsen te verdelen over de 3 
afstanden.  Voor alle duidelijkheid: halve: 2,5-80-20, kwart: 1-40-
10, achtste: 0,5-20-5. Respectievelijk zwemmen, fietsen en lopen. 
Tja, dan nog de onvermijdelijke vraag. Kijk eens goed op je nieu-
we kalender van 2018, maak een cirkel op de 10e juni en plan 
deze dag als het ff kan vrij om, of mee te doen, of mee te genie-
ten van al die sportievelingen, of wellicht een steentje (handje) 
bij te dragen aan de organisatie. Voor nu alvast bedankt! 
Voor de jonge jeugd (12- 60+ jaar) onder ons: Er zit bij onze 

16



buurgemeente een zeer goede triatlonvereniging met uitsteken-
de trainingsmogelijkheden voor zowel top als gezellig sportief. 
Wij strijden mee in alle triatlondivisies op nationaal niveau: ere, 
1e t/m 4e, let wel ook de dames zijn vertegenwoordigd. Je kunt 
gratis een maand kennis komen maken en deelnemen aan alle 
trainingen. Nou, wat let je…..
Dus: inschrijven, www.stemenwb.nl, training volgen, zie info op 
www.tvbreda.nl.
Namens Stichting Triatlon Evenementen Midden- & West-Bra-
bant, Ger de Peijper

WAT BETEKENT DE NIEUWE EUROPESE 
PRIVACYWETGEVING?

In mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) in werking, deze regeling raakt ook alle 
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Alle organi-
saties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van 
vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en 
hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: 
organisaties moeten nadenken over welke persoonsinforma-
tie ze bewaren, hoe ze de persoonsinformatie beschermen 
en het melden van datalekken. 
Dit is nog niet zo gemakkelijk: welke in-
formatie van mensen heb je nodig om 
goed te functioneren als organisatie. 
Heb je bijvoorbeeld wel adresgegevens 
nodig als je met leden communiceert via sociale media en 
e-mail? En is het noodzakelijk dat we weten wie suikerziekte 
heeft en moet dat in hetzelfde ledenbestand bewaard wor-
den? 
Hoe meer persoonlijke informatie in een databestand wordt 
opgenomen, hoe kwetsbaarder dat bestand is. Deze nieuwe 
wet verlangt van organisaties dat ze vastleggen in een plan 
wat ze aan persoonsgegevens vastleggen en hoe ze die data 
beschermen.
Heb je vragen over dit thema of wil je hulp bij het maken 
van een plan: neem gerust contact op met het Vrijwilligers 
InformatiePunt (Het Vierendeel 6, 4921 LC Made; telefoon 
0162 451894; email vip@swodrimmelen.nl).

ARTIEST  VAN DE MAAND

In november is Johnny Gold de artiest van de maand bij Om-
roep Drimmelen. In zijn biogra-
fie lezen we: “Een feest is pas 
een feest als Johnny Gold komt 
of is geweest!!! Daarmee is al-
les eigenlijk gezegd..., als een 
tot leven gekomen stripfiguur 
dendert hij over de Neder-
landse podia, komisch, gedre-
ven en soms ontroerend. Hij 
is een echte flapuit, zonder on-
beschoft te worden, spraak- en 
smaakmaker eersteklas.”
De afgelopen jaren scoorde hij 
enkele feesthits zoals ‘Samen 

zijn’, ‘Jou Herken ik’, ‘Hajo Hajo’, ‘Roeien Roeien’ en vele andere. 
Meer informatie over Johnny Gold kunt u vinden via de website 
www.keesverlee.nl.

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

Het Wmo-Platform 
Drimmelen adviseert 
het College van Bur-
gemeester en Wethou-
ders over het beleid 

rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het 
Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van 
de maand in een openbare vergadering bijeen. 
Armoedebeleid
Het Platform heeft samen met het Platform Sociale Zekerheid 
gereageerd op het conceptplan Minimabeleid en Schuldhulpver-
lening. Daarin staan veel beleidswensen. Dat zijn nog geen voor-
stellen.  Alle betrokken instellingen zijn voor een presentatie van 
het beleidsplan uitgenodigd.
Jeugd- en Jongerenbeleid
Het Platform heeft gereageerd op de conceptnota Jeugd- en 
Jongerenbeleid. Een nadere toelichting werd gevraagd over on-
der meer Jeugdhulp, Jeugd en veiligheid, Jeugd en gezondheid en 
Sport. Er is nagegaan of de jeugd belangstelling heeft voor de 
oprichting van een jeugdraad.  Vooralsnog lijkt de jeugd hiervoor 
niet veel interesse te hebben.
Informatie over WMO-zaken
Evaluatie koerskaart: De ideeën die het spelen van de koers-
kaart heeft opgeleverd worden, waar mogelijk, meegenomen in 
bestaande werkzaamheden. Het Platform vraagt over een half-
jaar geïnformeerd te worden over de uitvoering van de ideeën.
Aanpak eenzaamheid: Uit de enquête onder ouderen (75 
jaar en ouder) werd een behoefte aan hulpaanbod geconclu-
deerd.  Tot nu toe is daarvan nog niet veel gerealiseerd. Het 
blijft lastig om eenzame ouderen te bereiken. Meer persoonlijke 
benadering blijft wenselijk.
Contracten voor begeleiding: In 2019 moet er een nieuwe 
aanbesteding plaatsvinden met betrekking tot ambulante bege-
leiding, dagbesteding en hulp in de huishouding. Deze voorzie-
ningen worden door de casemanagers WMO geïndiceerd. 
Training dementievriendelijkheid: De gemeente Drim-
melen wil dementievrien-
delijk zijn. Een 20-tal per-
sonen heeft deelgenomen 
aan een cursus daarvoor, 
gegeven door de Vrijwilli-
gers Academie Drimmelen. Daarnaast is er een training geweest 
van gemeentelijke medewerkers.
Fraude: Het Platform vraagt aandacht voor de signalen met 
betrekking tot fraude. Daarbij dient rekening te worden gehou-
den met de privacy van de cliënt. Een vertrouwenspersoon zou 
hiervoor kunnen worden ingeschakeld. Spontane bezoeken van 
de gemeentelijke medewerker kunnen het vertrouwen tussen 
gemeente en cliënt ten goede komen.
Vragen? 
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het WMO-Platform Drimmelen per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.
nl.  Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

VAN  ALLES  WAT



 

GEACHTE  INWONERS

Enige tijd geleden was er een probleem met het account van 
onze Stichting. De meesten van u hebben wel begrepen dat het 
verzonden bericht niet van onze Stichting afkomstig was. Wij 
gaan er ook vanuit dat u de bedelmail reeds heeft verwijderd.
Dit betekende ook dat wij u via de mail niet konden bereiken. 
Na veel energie en hulp van anderen kunnen wij weer veilig 
onze account gebruiken. Het lag ook niet aan onze computer. 
Het probleem is veroorzaakt door lieden die niets met onze 
Stichting te maken hebben. 
Zoals u weet is het doel van onze Stichting: het inzamelen van 
geld voor het behoud van het gebouw. Wij zouden nooit geld 
voor één persoon vragen.
Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen, in de hoop en 
verwachting dat ons dit niet nogmaals kan gebeuren. Wij danken 
u voor het begrip. 

Wij willen u ook op de hoogte brengen van de stand van zaken 
rondom de Abt van  Terheijden. 
In 2013 heeft de  Vijf Heiligen Parochie (VHP) een subsidie ge-
kregen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)  voor onder-
houd aan de Antonius Abt.  Voorwaarde: het onderhoud moet 
vóór 31 december 2019 afgerond zijn. 
De RCE geeft altijd een subsidie voor 50% van de kosten. De 
andere 50% moet door anderen betaald worden. Zoals u wel-
licht weet, is Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden (SBAAT) 
opgericht met het doel de resterende 50% in te zamelen. Dit, 
omdat de VHP überhaupt geen geld voor onderhoud voor de 
kerkgebouwen in de parochie heeft.
En... dankzij onze ‘Vrienden van De Abt’ en de opbrengst van 
activiteiten in De Abt lukt het ieder jaar om deze 50% in te 
zamelen.  Ook in 2017! 
De subsidie van de RCE bedraagt € 87.500,- en SBAAT heeft op 
dit moment ongeveer € 58.000,- ingezameld.  Tel daar twee jaar 
extra bij op en we gaan het bedrag van € 87.500,- halen. 
Daar zijn wij heel trots op! Samen met onze Vrienden van de 
Abt en alle mensen die De Abt een warm hart toe dragen, zame-
len we in vijf jaar een bedrag van € 87.500,- in, Super!
Nou zijn we tegen één probleem aangelopen.
We hebben, samen met een restauratie-aannemer, een bouw-
team samengesteld en wat blijkt? Als we de toren niet willen ‘op-
lappen’, maar echt goed willen restaureren, gaat dat veel meer 
kosten dan € 175.000,- (€ 87.500,- van de RCE en € 87.500,- 
van SBAAT). Om de toren weer in prima staat te krijgen is een 
bedrag van minimaal € 300.000,- nodig!
We komen dus, ondanks de subsidie en alle inspanningen, on-
geveer € 125.000,- tekort om de toren écht op te knappen. U 
begrijpt dat dat een enorme tegenvaller was. 
Maar, SBAAT gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten!  
Wij kunnen u nu, op voorhand, al melden dat we een geweldige 
sponsor hebben gevonden die € 45.000,- aan ons tekort wil bij-
dragen. Rest ons om een bedrag van € 80.000,- in te zamelen en 
daar gaan we alle fondsen in Nederland, Europa en als het moet 

de hele wereld voor aanschrijven. 
Wij gaan ervoor om de toren van onze Abt volledig te restaure-
ren en daarna geld te blijven inzamelen voor het onderhoud van 
dit prachtige gebouw, in het centrum van ons Terheijden.
U begrijpt dat het ons enorm helpt als we veel ‘Vrienden van 
de Abt’ hebben. Zo kunnen we alle fondsen, die we gaan aan-
schrijven, laten zien dat iedereen vindt dat De Abt voor Ter-
heijden behouden moet blijven. Bent u nog geen vriend?  Voor 
€ 25,- per jaar kunt u ons steunen. U kunt zich aanmelden via 
onze website www.behouddeantoniusabt.nl  of ons emailadres 
zie onderstaand.
Voelt u zich niet prettig bij een automatische incasso? Álle 
bijdragen zijn zeer welkom, rekeningnummer NL03 RABO 
0142.8306.58. 
Vindt u het leuk om ook een steentje bij te dragen aan bestuur 
van SBAAT of activiteiten van onze werkgroepen? Meldt u aan 
via email: stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden
Site: www.behouddeantoniusabt.nl, Email: stichtingbehoudanto-
niusabt@hotmail.com. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder 
commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Van verleden naar heden - aflevering 1

Omroep Drimmelen gaat 
samen met u vanaf verleden 
naar heden in de diverse 
kerkdorpen van de ge-
meente Drimmelen. In deze 
eerste aflevering bezoeken 
we De Zwarte Schuur in 
polder De Lepelaar (Bies-

bosch).  We spraken er met Frans Peeters en Willie Jansen van 
de ‘Stichting de Zwarte Schuur’. Het voornaamste doel van deze 
stichting is het in stand hou-
den en exploiteren van de 
schuur, door hem toeganke-
lijk te maken voor het brede 
publiek. De bezichtigingen 
en rondleidingen hebben 
vooral een educatief karak-
ter met bijzondere cultuur-
historische en natuurwaarden.
World Crank Cup
Het beneden rivierengebied in en rondom de Biesbosch is uniek 
in de wereld. Diverse rivieren komen er samen en vormen een 

uniek decor waar iedereen 
van kan genieten. Om dit 
gebied in de wereld meer 
positieve aandacht te ge-
ven werd er in oktober de 
eerste World Crank Cup 
georganiseerd. De beste 
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roofvissers van de we-
reld reisden af om hier 
hun sport uit te oefe-
nen. Een echt spektakel, 
met internationale aan-
dacht. En de verdiende 
winnaar werd  Willem 
Stolk, tevens initiatiefne-
mer van dit bijzondere 

evenement. Onze crew trotseerde weer en wind om het voor 
u in beeld te brengen. 
Gemeente Actueel - november
Iedere maand komt een gast van het college van Burgemeester 
en Wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Hebt 
u een vraag die u graag zou willen stellen? Mail die vraag dan 
naar gemact@omroepdrimmelen.nl en wie weet legt Riebert 
Verheugen uw vraag aan hem voor.
Ook schuift een medewerker van de gemeente aan om ons te 
informeren over actuele zaken die in onze gemeente spelen.
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.

IETS  VOOR  JOU?
 

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

Maatje 
Heb je een uurtje over en wil je dat zinvol besteden? Een jonge 
vrouw zoekt iemand met een ‘luisterend oor’ die met haar wil 
wandelen met de hond naar het bos, samen wil lunchen of shop-
pen.
Administratieve medewerker
Ben je dol op administratie en wil je een organisatie hierbij hel-
pen? Wekelijks worden er voor de reanimatie cursussen gege-
ven.  Je doet vooral de planning van de cursussen, het afstem-
men met docenten en je schrijft cursisten in.  Taken kunnen ook 
gedeeld worden.  
Actief met kinderen
Hou je er van met kinderen om te gaan? Dan ben je welkom 
bij Eskadee om te helpen met het overblijven tussen de middag 
bij de basisscholen. Dit kan elke week of als invaller. Je helpt 
kinderen om het leuk, veilig, gezond te maken. Dit kan in alle 
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kerndorpen van de gemeente Drimmelen. 
Lekker naar buiten
Ben je graag buiten en wil je dit graag met anderen doen? Dan 
zijn er veel mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan: 
wandelen of fietsen met iemand of met een groepje. Dit kan 
met ouderen of met mensen die vanwege een beperking dit niet 
zelfstandig meer kunnen. Er zijn meerdere organisaties die wan-
del- en fietsgroepjes hebben zoals Antonius Abt, Surplus, Sovak, 
Wijngaerd, Ganshoek, Prisma en SWO.

STICHTING DORPSRAAD  WAGENBERG

Woensdag 8 november jl. heeft 
er weer een vergadering van St. 
Dorpsraad Wagenberg plaatsgevon-
den. Een groot aantal zaken werd 
ter tafel gebracht. Van de belangrijk-
ste gespreksonderwerpen doen we 
hier kort verslag.
Mededelingen

Meestal zijn dit korte punten. De mededeling dat vanuit enkele 
ouders het verzoek is gekomen ernaar te streven enkele nieuwe 
speeltoestellen met name voor de oudere jeugd te realiseren, 
werd een meer uitgebreid onderwerp.
Uit de vergadering werd geopperd om dan te streven naar 
speeltoestellen die geschikt zouden zijn voor een veel grotere 
groep, inclusief volwassenen. Een werkgroep zal zich hierover 
gaan buigen.
Bouwplannen
Onlangs hebben we een brief gestuurd naar B&W betreffende 
de stand van zaken van de diverse bouwplannen. Inmiddels heeft 
u in BN/De Stem kunnen lezen wat de voornemens zijn van 
de gemeente op dit gebied. Het plan “De Smid” zal, als aan alle 
voorwaarden is voldaan, in het voorjaar van 2018 in uitvoering 
genomen kunnen worden. Het plan “Verlengde Elsakker” zal 
verder voorbereid worden. In onze contacten met de gemeente 
zullen wij deze zaken blijven behartigen.
Een Dorpspluktuin
Vanuit Made is het idee ontstaan om in alle kernen van de ge-
meente te komen tot een dorpspluktuin. Dit initiatief wordt 
ondersteund door de gemeente. Een vertegenwoordiging van 
de werkgroep heeft ons bijgepraat wat dit inhoudt en wat er 
voor nodig is. Een pluktuin kan in Wagenberg alleen gerealiseerd 
worden als er binnen ons dorp een groepje mensen opstaat om 
dit mede te verwezenlijken. Derhalve roepen wij inwoners van 
Wagenberg op om zich bij ons te melden indien zij in dit initi-
atief geïnteresseerd zijn, om zo te komen tot een werkgroep. 
E.e.a. zou eventueel gecombineerd kunnen worden met het re-
aliseren van een aantal nieuwe speeltoestellen en een geschikte 
omheinde hondenuitlaatplaats.
Verkeer
In het huidige 4e kwartaal zal gestart worden met het realiseren 
van extra parkeerplaatsen in de Gomarusstraat.
Ook de verkeersgroep Brouwerijstraat praat op korte termijn 
verder om mogelijkheden te bekijken c.q. te bereiken om de 
verkeersoverlast in deze straat beter te kanaliseren.
De buurtbus zal ook het komende jaar nog door Wagenberg 
blijven rijden. In de loop van 2018 zal opnieuw bekeken worden 
of dat zo blijft.
V.d. Elsenplein
Nog deze maand of uiterlijk begin december zal er met de om-
wonenden van het v.d. Elsenplein, B.S. de Elsenhof en vertegen-
woordigers van de Dorpsraad een evaluatie plaatsvinden betref-
fende het V.d. Elsenplein.

Volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal plaatsvinden woensdag 3 januari 
2018. De vergadering begint dan om 20.00 uur in het restau-
rant van Sporthal Driedorp. Onze vergaderingen zijn openbaar, 
u bent dus van harte welkom.
Noteer ook alvast in uw agenda: onze jaarvergadering vindt 
plaats op woensdag 31 januari 2018. U wordt hierover nog na-
der geïnformeerd.

MAAK JE STERK TEGEN MS
MS Collecteweek 

Van 20 t/m 25 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar de 
ziekte Multiple Sclerose. 
MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 
mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eer-
ste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen in Nederland.  Veelvoorkomende klachten van MS 
zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, (aangezichts)pijn, coör-
dinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. 
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het 
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te ge-
nezen. 
Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere do-
natie -groot of klein- is welkom! De collectant van het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje 
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vlinderlogo. 
Collectant gemist? 
Ga naar www.mscollecte.nl 
en doneer online. Het is ook 
mogelijk om een donatie over 
te maken op giro 5057 (NL 92 
INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig € 2,-.
Samen staan we sterker 
tegen MS!

SAMEN  VOOR DE  VOEDSELBANK

Van 4 t/m 15 december 
voert Omroep Brabant in sa-
menwerking met de voedsel-

bank actie voor de voedselbank.
Wij hebben ons opgegeven als inzamelpunt.
In deze periode kunnen mensen die mee willen helpen om deze 
kwetsbare groep te helpen, levensmiddelen inleveren. Dit gaat 
om lang houdbare artikelen zoals pasta, pastasauzen, rijst, koffie, 
thee, lang houdbaar broodbeleg zoals pindakaas en dergelijke, 
soepen, babyvoeding, luiers.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er allemaal nodig is.
In de periode van 4 t/m 15 december kunnen deze levensmid-
delen ingeleverd worden op maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 
20.00 uur op Hezelaar 11, 4844 TM  Terheijden.

AMNESTY’S  SCHRIJFMARATHON
op de dag van de mensenrechten

De Schrijfmarathon van Am-
nesty-International wordt op 
honderden locaties in het land 
gehouden. Nu ook weer in het 

Witte Kerkje in  Terheijden, Hoofdstraat 1 en in de Protestantse 
Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49. 
In de protestantse kerken in Terheijden op 3 december en 
in Lage Zwaluwe op 10 december staan om 11.30 uur de 
deuren naar de schrijfruimte open en schrijven we door tot 
13.00 uur.
Brieven en groetenkaarten
Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd 
worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening 
uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. 
Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal 
staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

Kaarsenverkoop voor de decembermaand
Waar geschreven wordt, is ook gelegenheid om kaarsen te ko-
pen. Het geld dat je voor deze artikelen betaalt, komt geheel ten 
goede aan Amnesty.  Wij gebruiken onze inkomsten om onze 
strijd voor mensenrechten en rechtvaardigheid voort te zet-
ten.  Jouw bijdrage is meer dan welkom, je doet 
dus niet alleen jezelf, maar ook de wereld een 
plezier met de leuke dingen die je bij Amnesty 
koopt. 
Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen 
mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. 
Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben 
de moed om op te komen voor vrije menings-
uiting, tegen discriminatie of onderdrukking. 
Ze roepen machthebbers ter verantwoording. 
Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn 
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ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd 
worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en 
geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije 
zitten in de gevangenis.
Werkgroep Amnesty- schrijfacties (525), gemeente Drimmelen

PSYCHISCH KWETSBAAR?

We weten inmiddels allemaal dat er 
steeds meer op ons afkomt: via media, so-
cial media, druk op de werkvloer en een 
minder tolerante samenleving. Dit kan 
leiden tot een psychische overbelasting. 

Deze kan van korte duur zijn, want meestal herstellen we hier 
zelf weer van, maar ook van een hardnekkiger aard. De weg naar 
een huisarts of specialist is misschien niet zo snel genomen van-
wege bijvoorbeeld de gedachte dat het wel weer over gaat, of er 
is nog zo veel te doen en soms ook schaamte. Het kan echter 
best fijn zijn om er eens over te praten met iemand anders, en 
je hart te luchten.
Bijvoorbeeld met een ervaringsdeskundige (deelgenoot) die 
weet hoe het is om ook met een psychische kwetsbaarheid om 
te gaan. In samenwerking met Surplus zijn er inmiddels 3 voor-
lichtingsavonden geweest voor mensen die hiermee geconfron-
teerd zijn bij zichzelf of naasten.  Aan de hand hiervan is gecon-
stateerd dat er behoefte is binnen de gemeente Drimmelen om 
hiermee door te gaan. 
Deze ervaringsdeskundige heeft, in overleg met Surplus, beslo-
ten dit te doen middels een inloopmiddag. U kunt hier vragen 
stellen aan Mireille Luijkx of in gesprek met elkaar en zelfs ge-
woon aanwezig zijn is prima.

Dit jaar zal deze plaatsvinden op dinsdag 12 december van 
13.30 tot 15.30 uur in het Bruine Café in het Antonius Abt 
aan het Dorpsplein 1 in Terheijden. Voor volgend jaar wordt er 
nog een agenda opgesteld. Meer informatie kunt u op de flyer 

vinden welke verspreid is via diverse openbare instellingen, of 
via Surplus Welzijn aan de Raadhuisstraat 2a.  Wilt u een en an-
der nog bespreken dan kunt u contact opnemen met Jacqueline 
Slotboom, tel 06-13185217 of per mail jacqueline.slotboom@
surpluswelzijn.nl.

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF BEREIKT 
MIJLPAAL MET 100  LEDEN 

Het Traais Energie Collectief heeft we-
derom een prachtige mijlpijl bereikt. 
100 Leden telt het Collectief inmid-
dels. Deze ledengroei van het nog 

jonge collectief heeft de verwachtingen overtroffen. Petra Kim-
mel (een van de initiatiefnemers) feliciteerde Tessa van Reeven, 
inwoner van Terheijden, met het 100ste lidmaatschap. “Het is 
een bijzonder moment voor het Collectief en we groeien nog 
steeds gestaag door”, onthult Petra enthousiast. 
Sinds 2,5 jaar woont Tessa van Reeven met haar gezin in het 
centrum van Terheijden. Ze heeft op diverse plekken in Neder-
land gewoond en is uiteindelijk met haar gezin in  Terheijden te-
rechtgekomen.  Tessa: “We waren op zoek naar een woonplaats 

centraal gelegen tussen onze werkplekken Delft en Eindhoven. 
We zagen dit huis in Terheijden en waren direct verkocht. Het 
huis heeft ons dus naar Terheijden geleid en daar hebben we 
geen moment spijt van.”  
Een flinke verbouwing hebben ze inmiddels achter de rug. De 
muren en het dak zijn blijven staan.  Verder is alles gesloopt en 
weer opnieuw opgebouwd. “Door het vele sloopwerk hebben 
we het pand een andere indeling gegeven en ook duurzaam ge-
maakt”, vertelt Tessa. “Het huis is volledig geïsoleerd, we hebben 
zonnepanelen op het dak en voorbereidingen getroffen voor 
een koude-warmte systeem. Zo’n systeem is nog een van onze 
wensen.  Als we dat kunnen realiseren, is ons huis energieneu-
traal.”  
Duurzaamheid is voor Tessa haar dagelijkse werk. “Als bouw-
kundige adviseer ik bedrijven over verduurzamen en ook par-
ticulieren ondersteun ik op dit gebied. Toen ik in de krant een 
artikel las over het Energie Collectief, en de ambitie om een 
energie neutraal dorp te realiseren, was mijn interesse gewekt. 
In oktober heb ik de Meeting-up bijgewoond en het lidmaat-
schap was een logisch gevolg.”  
‘Yes we can,  if we Traai’ staat er op het T-shirt dat Petra aan 
Tessa overhandigde. Deze zin werd in juni dit jaar uitgesproken 
tijdens de lancering van het Collectief en staat nog steeds als 
een huis. Terheijden energieneutraal kunnen we realiseren als 
we het gezamenlijk doen! Tessa glimlacht als ze het T-shirt uit-
pakt en de boodschap leest. Ze is het er helemaal mee eens! 
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Wil jij ook lid worden? Opgeven als lid kan heel eenvoudig via 
de website van het Traais Energie Collectief (traaisenergiecol-
lectief.nl).

VRIJE INLOOP DAGACTIVITEITEN 
Elke dinsdag van 10.00 – 15.30 uur in Plexat

Themadagen:
Dinsdag 5 december: ’s morgens gaan we met de pastores 
in gesprek rondom Kerstmis en nemen we even tijd voor de 
stoelgymnastiek. Ook vandaag kunt u voor € 5,- deelnemen en 

genieten van een uitstekend 
verzorgde lunch. Deelname 
aan de lunch wel vooraf mel-
den!
‘s Middags gaan we onder 
deskundige begeleiding kerst-
stukjes maken. U hoeft alleen 
zelf voor een potje, bakje of 
schaaltje te zorgen. 
Dinsdag 2 januari: Nieuw-
jaarsreceptie met borrel en 
film van Wagenberg. Koffie / 
thee: 
€ 0,60.  Consumpties: € 1, -.
De inloopdagen worden 
mogelijk gemaakt door een 
samenwerking van de Dorps-
raad Wagenberg, Beheer-

groep Plexat, SWO, KBO, Gemeente Drimmelen, Thebe, Surplus 
en natuurlijk de beheerder van Plexat M. van Groesen. Vragen: 
bel 076-5933477 of 06-51999268.

LIJST HARRY BAKKER IS  TEVREDEN MET 
BEGROTING 2018

Op donderdag 9 november heeft ook Lijst Harry Bakker het 
begrotingsprogramma 2018 positief vastgesteld.  Wat kunnen 
we trots zijn op deze mooie begroting, de laatste alweer van 
deze raadsperiode. Een begroting met een positief beeld naar de 
toekomst en een goede basis voor een volgende raadsperiode. 
Zes jaar hard samenwerken, veel bereikt met de coalitiepartijen 
is ook nu weer een mooie kers op de taart.       vervolg op pagina 26

POLITIEK

INLOOP DINSDAG 5 DECEMBER 2017  

Vrije inloop dagactiviteiten Plexat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vragen???? Bel 076-5933477 of 06-51999268 
 

Elke dinsdag van 10.00 – 15.30 uur 

Themadagen: 
Dinsdag 5 december: ’s Morgens gaan we met de 

pastores in gesprek rondom Kerstmis en nemen we 
even tijd voor de stoelgymnastiek. 

‘Middag gaan we onder deskundige begeleiding 
kerststukjes maken. 

Dinsdag 2 januari: Nieuwjaarsreceptie met borrel en 
film van Wagenberg. 

Dinsdag 11 juli: Extra activiteit: bezoek aan musical 
van groep 8 van de Elsenhof. Dinsdag 5 december: 

Sint is nog niet uit het land maar wij moeten 
vooruit kijken dus: 

 ’s Morgens praten en discussiëren we o.l.v. de 
beide pastores over het ontstaan van het 
Kerstfeest en de vieringen daarom heen. 

’s Middags gaan we door in de Kerstsfeer en maken we 
onder deskundige leiding Kerststukjes. U hoeft alleen 

zelf voor een potje, bakje of schaaltjes. 
Ook vandaag kunt u voor € 5,00 deelnemen en genieten 

van een uitstekend verzorgde lunch. 
Deelname aan de lunch wel vooraf melden!!! 

 Koffie/thee: €0,60. Consumpties: € 1,00 

De inloopdagen worden mogelijk gemaakt door een 
samenwerking van de Dorpsraad Wagenberg, Beheergroep 
Plexat, SWO, KBO, Gemeente Drimmelen, Thebe, Surplus 

en natuurlijk de beheerder van Plexat M. van Groesen 
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Ditzelfde geldt ook voor de diverse carnavalsstichtingen en ver-
enigingen, ook zij gaan op zoek naar actieve leden en mensen 
die hun ideeën gestalte geven als deelnemer aan diverse feesten 
en activiteiten.
De activiteiten
Wij van de Lijst Harry Bakker gaan ons nog meer actief onder 
het publiek begeven om gezamenlijk leuke dingen te bespreken 
en te beleven. Om uiteindelijk op ons doel af te gaan en dat is 
een mooie verkiezingsuitslag.
De carnavalsstichtingen en verenigingen gaan zichzelf ook actief 
presenteren tijdens de sauwelavonden en andere activiteiten in 
de diverse dorpskernen met het uiteindelijke doel een mooi 
carnaval te vieren met prachtige kinder- en grote optochten.
De raakvlakken
Politiek en carnaval hebben beiden een grote bindende factor in 
de gemeenschap. 
Dit raakvlak is echt con-
creet op het Drimmelens 
prinsentreffen (verbroede-
ringsbal), waarbij iedereen 
welkom is om samen met 
de gemeentelijke carnavals-
stichtingen, verenigingen en 
vertegenwoordigers van de 
gemeente Drimmelen een 
mooi feest te vieren. Dit 
prinsentreffen wordt dit jaar 
georganiseerd door de ge-
meente Drimmelen. Datum, 
tijd en locatie worden nog 
bekend gemaakt. Laten we 
er, met de verkiezingen en 
carnaval in het vooruitzicht, 
een enorm sociaal feest van 
maken waar iedereen uit de 
gemeente Drimmelen van harte voor is uitgenodigd.
Tot slot
Als u zich betrokken voelt bij de gemeentepolitiek bent u uiter-
aard van harte welkom. Het bijwonen van de informatieavonden, 
opinierondes en gemeenteraadsvergaderingen in het gemeente-
huis kan altijd. Bij Harry Bakker het inloopspreekuur bezoeken 
kan elke donderdag van 11 tot 12 uur.
Lijst Harry Bakker gaat er voor!

GE STAOT ‘R GEKLEURD OP!
T.c.v. De Schraansers, carnaval 2017-2018 

Wanneer we 11-11-2017 als opmaat nemen 
voor het nieuwe carnavalsseizoen dan belooft 
het een geweldig seizoen te worden!
2 verenigingen die zich op voortreffelijke ma-
nier hebben ingezet om de avond te laten sla-
gen, een jeugdraad met maar liefst 18 kinderen, 

6 fantastische Festivalaaf-liedjes, een ervaren Prins Carnaval én 
de Schraansers die staan te trappelen van ongeduld; laat carnaval 
maar beginnen!
Zaterdag 11-11 hebben we een fantastisch feest gehad voor de 
opening van het carnavalsseizoen 2017-2018. 
De avond begon al om 20.00 uur in een bomvol café met de 
installatie van de Jeugdraad, dit jaar met maar liefst 18 kinderen! 
Een voltallige raad van 11, 1 veldwachter, 1 adjudant, 2 pages en 
2 narren en natuurlijk een Jeugdprinses én wel Chimène Bo Da-

Natte gymles
Vorig jaar is op initiatief van 
Lijst Harry Bakker gezorgd dat 
de kinderen een aantal gymles-
sen in het water krijgen. Fijn dat 
kinderen kennis kunnen maken 
met onze twee buitenzwem-
baden die we de komende 
vijfentwintig jaar open houden. 
Onder begeleiding ervaren wat 
het is om te bewegen en/of te 
sporten in het water. 
Goed nieuws…. we gaan dit 
continueren in 2018 en 2019. 
Voor de schooljeugd in Wagen-
berg, Hooge en Lage Zwaluwe 
wordt bekeken of ook zij aan 

natte gymlessen kunnen deelnemen.  Wie weet kan de wethou-
der nog op zoek gaan naar andere nieuwe sportactiviteiten in 
onze gemeente. 
Jeugd en huiskamer
In de gemeente Drimmelen wordt momenteel veel georgani-
seerd voor de jeugd. Daar staan wij volledig achter. Denk aan 
Street League op de kunstgras voetbalveldjes in Made en Ter-
heijden of de verschillende sportvormen in de Madese Amer-
hal. Een nieuw initiatief, in de vorm van een huiskamer voor de 
jeugd, is maandag 13 november al gestart in de Pitstop-ruimte 
van het Madese Dongemond College!                                       Heb 
jij nog een leuk idee voor activiteiten? Lijst Harry Bakker hoort 
het heel graag van jou, mail of bel ons s.v.p.!
Drugsproblematiek
Er is aandacht voor, maar Lijst Harry Bakker vindt het TE wei-
nig. We willen niet wachten tot een actie in het voorjaar want 
drugsproblematiek is niet seizoensgebonden. Zet in op preven-
tie, voorlichting en blijf er over communiceren met de jongeren.
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)
Lijst Harry Bakker is blij dat handhaving verdubbeld is. De ca-
paciteit van de inzet van de BOA is dan wel verdubbeld, maar 
ze gaan dan vaak met tweeën op één pad. Dat heeft dan geen 
toegevoegde waarde. Lijst Harry Bakker wil dat ze apart de 
straat op gaan, aan te spreken zijn, een luisterend oor hebben, 
indien nodig een corrigerend gesprek voeren en dat de BOA’s 
daarbij alle kernen aandoen.  Wijkagent functie dus terug?! Extra 
inzet…. en/of terug dus naar “Blauw op Straat”, dat is wat ons 
veel ter ore komt. Lijst Harry Bakker hoort graag wat ook uw 
mening hierover is, mail of bel ons s.v.p.! 
Basis voor toekomst
Een begroting 2018 met een positief beeld naar de toekomst 
en een goede basis voor een volgende raadsperiode. Wij gaan 
er voor!

VERKIEZINGEN EN CARNAVAL!
Lijst Harry Bakker

We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart 2018 en het feest der feesten carnaval 2018, 
zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 13 februari.
De aanloop
Wat de Lijst Harry Bakker betreft is de weg naar de verkiezin-
gen gestart. Er moet veel gebeuren. De campagnetrein is op gang 
gekomen, veel ideeën moeten uitgewerkt worden, de partij zal 
nog zichtbaarder naar buiten treden en vele gesprekken met 
inwoners nog aangaan om met goede argumenten hen te laten 
inzien voor de kracht van Lijst Harry Bakker te kiezen.

TERUGBLIK
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men! Samen 
met haar ‘meer 
dan voltallige’ 
jeugdraad gaan 
we er een kleur-
rijk jeugd-carna-
val van maken! 
Daarna volgde 
Festivalaaf met 6 
deelnemers. Het 
niveau van de 
liedjes, de moei-

te en de tijd die een ieder genomen had voor zijn/haar/hun act, 
was ongekend! Winnaars van die avond werden Lieke en Miëlle, 
beter bekend als Geen Trio. We gaan dit nummer, maar ook de 
nummers van die andere deelnemers, vast nog wel horen in aan-
loop naar, én met carnaval!

Rond 23.11 uur (oftewel 11 over 11) was het aan de illustere 
magiër Hans Horloge en zijn vrienden om onze prins uit zijn 
hoge hoed te toveren. Na een aantal “verkeerde” tovertrucs 
lukte het hem om toch de juiste prins eruit te toveren: Prins 
Pierre II. Hij gaat dit jaar voor de 8e maal voorop in de leut. 
Natuurlijk doet hij dat niet alleen: samen met Co dun Veldwach-
ter, zijn Raad, de voorzitter & adjudant, maar ook de raad van 
wijzen en de vrouwkus van… gaat hij er dit jaar weer kleur aan 
geven. Ons motto dit jaar luidt dan ook ‘Ge staot ‘r gekleurd op’. 
Met speciale dank aan Nootdkreet  en CV Uitgeteld voor de 
invulling van deze fantastische avond.  We kunnen terugkijken op 
een goed bezochte avond!  Voor een juiste sfeerimpressie; check 
onze foto’s op onze website of like ons op facebook (TCV De 
Schraansers) 

Sauwelen
De mannen en vrouwen van het sauwelen zijn ook weer voor 
de eerste keer bij elkaar gekomen om 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 zetten 
voor het sauwelen en zo je debuut te gaan maken in “DE TON”?

We kunnen nog nieuw talent gebruiken!! Een mail sturen 
naar info@schraansers.nl is voldoende om je interesse kenbaar 
te maken óf spreek één van de Schraansers aan!
Één van de Schraansers
De Schraansers zijn op zoek naar nieuwe leden.  Voel je je aange-
sproken, wacht dan niet op een telefoontje van ons, maar neem 
met ons contact op, Dat kan al door een mail te sturen naar 
info@schraansers.nl, een berichtje achter te laten op onze face-
bookpagina óf 1 van ons eens aan te spreken.
Ken jij mensen die misschien interesse hebben, maar nog wat 
afwachtend zijn, heb het er dan eens over zodat we de vele 
activiteiten die we organiseren met carnaval kunnen blijven or-
ganiseren! 
Niet direct lid willen worden van onze club, maar wel het Traaise 
carnaval in stand willen houden, willen vernieuwen óf eens mee-
denken? Dat kan ook.  We gaan graag in gesprek. Dat hebben we 
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afgelopen tijd al eens gedaan en gaan we zeker vervolgen! 
Carnavalskrant
Ben je nog geen adverteerder in onze carnavalskrant en zou je 
dat wel willen? Een mailtje naar carnavalskrant@schraansers.nl 
is de eerste stap om er met uw organisatie ook gekleurd op te 
staan in onze krant! Ook verenigingen en andere carnavalsvier-
ders die wat willen melden over hun activiteiten mogen kopij 
aanleveren aan carnavalskrant@schraansers.nl. 
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet valt deze kleurrijke 
carnavalskrant weer in de bus! 

Hou voor alle informatie over de activiteiten in aanloop naar 
carnaval én het carnaval onze website (www.schraansers.nl), fa-
cebookpagina, 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!

PRINS KNILLUS DUN IRSTE
Prins Carnaval 2018 in Erpelrooiersland

Zaterdag 11 november was het Blère-Festival 
in Plexat: om 20.30 uur werd er geloot hoe 
de volgorde van onze deelnemers zou zijn: 1) 
M&M&M - Ut lopt op rollukes; 2) De Groete 
Live - ’t is plezaant in Erpelrooierslaand; 3) C 
& A - “Leef Leef Knillus Leef”; 4) Hang & Sluit-
werk - Ut lopt op rollukes.
De avond werd geopend door onze eigen 

Leutband en daarna waren de deelnemers aan de beurt. Ieder-
een mocht 2 keer optreden zodat de jury,  bestaande uit Peter,  
Sylvia en Betty,  het extra moeilijk had om een winnaar te kiezen. 
Na het eerste gedeelte trad t’Hoogtepunt voor ons op, zodat 
de deelnemers hun stemmen konden smeren voor hun 2e op-
treden.
Om 22.45 uur was het aan onze Leutband om de Prins en zijn 
Raad te onthullen. Dit werd op sprookjesachtige wijze gedaan; 
door de kabouters mee te nemen naar het kabouterbos.
En om 23.11 uur werd “oma” omgetoverd in Prins Knillus dun 
Irste en werden de kabouters zijn Raad van Elf. Bedankt Leut-
band voor jullie inzet om Prins Carnaval 2018 te onthullen.
Het werd toen tijd om de jury te vragen welk lied het Car-
navalslied 2018 in Erpelrooiersland is geworden. En het werd: 
’t Is plezaant in Erpelrooierslaand van De Groete Live. 
Gefeliciteerd en we zullen jullie zeker tegenkomen tijdens de 
carnaval in Erpelrooiersland.
Iedereen die erbij was deze avond, bedankt voor jullie gezellig-
heid,  Team Plexat een dikke pluim,
Namens het Comité…… tot ALAAFFF!

Sauwelen Wagenberg, 13 en 14 Januari 2018. 
De voorverkoop is van start gegaan tijdens het Blère-festival. 
Er zijn nog kaarten voor de zaterdag en zondag. Wil je bij deze 
altijd gezellige avond/middag zijn: kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Bakkerij Léon van Dongen en Zn te Wagenberg.
CC De Erpelrooiers

HET 26ste SEIZOEN  VAN HET 
MARKPONTJE  IS EEN FEIT

Op 29 oktober 2017 is het zesentwintigste seizoen van het 
Terheijdense Markpontje afgesloten. Het pontje krijgt even rust.
Hoewel de balans voor dit seizoen nog niet is opgemaakt, 
bestaat de indruk dat we iets minder passagiers als in 2016 
hebben mogen overzetten.
Dit seizoen was een periode met ups en downs. Op 15 
augustus vierden we het zilveren jubileum van het Markpontje 
met een drukbezochte reünie en receptie van het bestuur, 
de oud-schippers, schippers en genodigden. Daarbij werd ons 
jubileumboekje over het wel en wee van 25 jaar Markpontje 
gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen dit boekwerk lezen 
op de site van een van de schippers, Jan van Vliet, de schrijver. 
Zie daarvoor www.janvanvliet.nl.
Een van de schippers werd door burgermeester De Kok 
verrast met de gemeentelijke onderscheiding, de Bronzen Bever, 
vanwege zijn grote inzet voor het Markpontje vanaf haar eerste 
afvaart 25 jaar geleden.
Een andere mijlpaal betreft de schipper, die ook het klein 
onderhoud en de brandstofvoorziening verzorgt, dat doet hij al 
20 jaar.  Volgend jaar maakt ook hij als schipper de 25 jaar vol.
Het was een seizoen met wat wisselende weersomstandigheden, 
maar ook pech achtervolgde ons. Elf dagen moest de pont uit 
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het water omdat de koppeling het begaf en de schroef en de 
schroefas weer krom waren. 
Dit seizoen was er een twintigtal abonnementhouders, het was 
een plezier om hen dagelijks over te mogen zetten. Onze dank 
gaat naar hen uit, altijd vriendelijk en bereid tot een gezellig 
praatje. We hopen jullie ook het volgend seizoen te mogen 
verwelkomen.
Het Markpontje neemt nog steeds een belangrijke plaats in het 
recreatieve verkeer. Al bij al houdt dit in dat 11 vrijwilligers, 9 
mannen en 2 vrouwen, vele malen heen en weer hebben gevaren, 
volgens een vast rooster. Ook hier is zeker een grote dank op 
zijn of haar plaats.
Tijdens de wintermaanden zullen enkele noodzakelijke reparaties 
en het onderhoud worden uitgevoerd. 
24 Maart 2018, wanneer de klok weer verzet gaat worden, gaat 
het Markpontje aan zijn 27ste vaarseizoen beginnen.
Wij zullen u weer tijdig berichten wanneer u weer van 
knooppunt 22 naar knooppunt 73 kunt oversteken.
Het bestuur van de stichting Heen en Weer en alle schippers 
danken de vele klanten. We zien u graag volgend jaar, 24 maart, 
weer op ons pontje.
Tot het volgende seizoen.
Dick Recter, voorzitter van de Stichting Heen en Weer

VAN  VAKWERK  TOT MEESTERWERK
op basisschool De Elsenhof

Enorme belangstelling voor enorm veel 
deelnemende teams aan Van Vakwerk tot 
Meesterwerk woensdagavond 8 novem-
ber op basisschool De Elsenhof in Wagen-
berg. Hergebruiken was het sleutelwoord 
want veruit de meeste teams hadden een 

daarop geïnspireerd werkstuk met presentatie gemaakt.
Plastic, hout, ijzer, com-
puters, karton, flessen, 
oude tijdschriften en 
zelfs oude klokken. Met 
voorbeelden lieten veel 
teams zien wat je er 
mee zou kunnen doen. 
Andere deelnemers 
vroegen aandacht voor 
ledverlichting in plaats 

van gloeilampen, biologische producten of het zuiveren van af-
valwater.
Team Uilen van Bauk en Amber 
kreeg de meeste stemmen van 
de 215 volwassen bezoekers. 
Met hun idee over hergebruik 
van (oud)ijzer vertegenwoor-
digden  zij de Elsenhof  in de 
regionale wedstrijd. 
En…...ze zijn 2e geworden!!! 
Gefeliciteerd!
Op school werden Silas, Thij-
men, Fimme en Tristan met hun 
kachel gemaakt van hergebruikt 
metaal, tweede. De derde prijs 
was voor Aimee, Sabine, Kim en 
Gwen met hun project over bi-
ologische producten van de tap.
De overige deelnemende kinderen: Iris, Femke, Bo, Fenna,  Tonke, 
Jade, Lalou, Ieske, Finn, Maud, Jenny, Fien, Quinten, Floor, Melissa, 
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Bauke, Tess, Mendo, Elske, 
Mirthe, Senna, Elodie, Lisa, 
Lennert, Owen, Femke, 
Romy, Rick, Mees, Lucas, 
Sam en Levi.
Jullie verdienen wat het 
team betreft allemaal een 
prijs voor jullie mooie pre-
sentaties en grote inzet.
Wij kijken weer uit naar dit 
project wat over twee jaar 
weer gehouden wordt.

 

 

ROMMELMARKT  WITTE KERKJE 
SUCCESVOL

Het was zaterdag 11 november 
ontzettend druk in het kerkje. 
In de dagen ervoor hebben we 
een flinke hoeveelheid artikelen 
aangeleverd gekregen. De kerk 
stond dan ook stampvol. Om 
loopruimte te houden hebben 
we buiten een partytent opge-
zet zodat we veel grotere spul-

len buiten konden zetten.
Er is heel wat onderhandeld over de prijzen, maar tot onze 
vreugde zagen we velen met spullen naar buiten gaan. De na 
afloop nog resterende huishoudelijke spullen konden we kwijt 
bij de Stichting WW Help Ons Helpen in Breda (www.wwhoh.
nl) die mensen met een Bredapas de gelegenheid geeft om voor 
heel weinig geld inboedel voor hun woning aan te schaffen. Het 
restant ging naar de kringloopwinkels Vindingrijk en Easy, en de 
boeken naar de Vincentiusvereniging.
De bruto-opbrengst t.b.v. het onderhoud van het kerkje was 
ruim € 2.500,-. We zijn er ontzettend blij mee!
Dank aan alle mensen van wie we spullen mochten ontvangen, 
aan de vele kopers en aan alle vrijwilligers die hebben meege-
werkt om alles in te zamelen, te sorteren, uit te stallen in het 
kerkje, te verkopen en na afloop weer op te ruimen.
Zo ziet u maar weer: Witte Kerkje Terheijden - ongeloof-
lijk wat er kan.
Voor informatie over ons winterprogramma o.a. singer-songwri-
ter concerten en klassiek op de zondagmiddag verwijzen we 
graag naar www.wittekerkjeterheijden.nl.
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

GOEDE START  VAN HET SCHOOLJAAR 
OP BS ZONZEEL

Na 12 weken kunnen we terugkijken op een actieve en veelbe-
lovende start van dit schooljaar. Onze 185 leerlingen zitten ver-
deeld over 8 groepen. We hebben dit jaar de leerlingen verdeeld 

in een onderbouw unit en een 
bovenbouw unit. Na de ver-
huizing van groepen blijkt dat 
de groepen makkelijker kun-
nen samenwerken en dat ook 
de overgang van de leerlingen 
uit groep 1-2 naar groep 3 nog 
soepeler zal gaan verlopen. 
We hebben de eerste stappen genomen die uiteindelijk leiden 
tot vorming van een Integraal Kind Centrum. Weliswaar zijn 
deze stappen voor veel mensen nog niet zichtbaar en achter de 
schermen genomen. Het is een grote verandering en we willen 
er voor zorgen dat wat we aan beleid ontwikkelen, uiteindelijk 
zal leiden tot een goede en werkbare vorm van samenwerken 
van opvang en onderwijs in onze school.  We houden u van ver-
volgstappen op de hoogte. 
Ook houden we u op de hoogte van de stappen die we nemen 
in het kader van twee projecten: de muziekeducatie-impuls en 
de cultuurloper. Deze projecten lopen in opbouw enkele jaren 
door en over twee jaar hopen we door een koppeling van mu-
ziek en cultuur ook daar een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs 
op onze school te hebben gegeven.

De samenwerking met Theek 5 in de bibliotheek verloopt weer 
prima. Onder begeleiding van een enthousiaste oudergroep le-
nen de kinderen van onze school boeken uit het uitgebreide 
aanbod van Theek 5. Lezen is de basis voor leren. Daar kunnen 
we niet vroeg genoeg mee beginnen
De groepen 7 en 8 hebben een erg geslaagd kennismakingskamp 
gehouden. We doen dat bewust in het begin van het schooljaar. 
Gebleken is dat zo’n kamp enorm helpt bij het creëren van een 
open en positieve groepssfeer. Daar hebben we dan weer een 
heel jaar plezier van.
De Kinderboekenweek werd swingend afgetrapt op woensdag 4 
oktober. De school zag er als een groot spookhuis uit. Kinderen 
uit verschillende klassen hadden een dansje voorbereid op het 
liedje ‘gruwelijke eng’. Iedere groep kreeg na dit optreden een 
Kinderboekenweek geschenk. Op maandag 9 oktober kregen de 
bovenbouwgroepen bezoek van Friso Goslinga. Hij heeft de kin-
deren vermaakt met griezelige verhalen uit de boeken van Paul 
van Loon. Hij vertelde erg spannend en theatraal. De kinderen 
zaten ademloos te luisteren. Het was een groot succes. Dinsdag 
10 oktober werden de onderbouwgroepen verrast door An-
nemiek Bax. Annemiek is illustrator en kwam tekenworkshops 
geven. De groepen 1-2 en 3 kregen uitleg hoe een monster gru-
welijk eng gemaakt moest 
worden. Schaduwtekenen 
stond in groep 4 centraal. 
Ook de onderbouw-kin-
deren hebben dit als erg 
positief en leuk ervaren. De 
Kinderboekenweek werd 
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afgesloten met het voorleeskampioenschap. Uit iedere groep 
was er een jurylid. Venne Frijters is hierbij als winnaar uit de bus 
gekomen. Zij las een boek van Dummie de Mummie voor. 
Om zeker ook de kinderen te betrekken bij de evaluatie van de 
Kinderboekenweek hebben we met de leerlingen in de klas tips 
en tops besproken. Deze punten nemen we mee naar volgend 
schooljaar. Door te luisteren naar de inbreng van onze leerlin-
gen krijgen we uit de eerste lijn adviezen waar we allemaal ons 
voordeel mee kunnen doen.
Een goed begin is het halve werk.

MET VEEL PASSIE GEWERKT AAN 
MEESTERWERKEN 
op basisschool Zonzeel

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Zonzeel zijn de 
afgelopen weken met heel veel passie, onderlinge samenwer-
king en betrokkenheid bezig geweest met een bijzonder project: 

Vakwerk Meesterwerk.  Vakwerk Meesterwerk is een project 
waarbij kinderen op zoek gaan naar echte vakmensen in hun na-
bije omgeving. Samen met deze vakman of vakvrouw maken zij 
een meesterwerk, waarbij techniek, originaliteit, duurzaamheid 
en vooral samenwerken centraal staat. Vorige week donderdag 
9 november was dan de avond waar de leerlingen hun projecten 
hadden opgesteld. Meer dan 200 ouders, verzorgers, broertjes 
en zusjes zijn deze avond gekomen om alle meesterwerken te 
aanschouwen. Er is door de leerlingen van groep 7 en 8 met veel 
passie verteld over hun gemaakte meesterwerk. Van 18.30 uur 
tot 20.00 uur hebben de leerlingen hun werkstukken  gepre-
senteerd. Het was heel lastig om uit al deze werkstukken een 
winnaar te kiezen. Elk werkstuk verdiende een hoge waardering.
Uiteindelijk mogen Demi, Quinty en Lieke met hun werkstuk 
“de duurzame villa” onze school gaan vertegenwoordigen op de 
regiofinale.
Op het moment dat we dit stukje schrijven was de uitslag daar-
van nog niet bekend, maar…. meegedaan hebben ze en we zijn 

Cors Weterings

Anica Embregts

Lianne Brandt
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allemaal supertrots op iedereen en speciaal op deze drie super-
meiden.
Bedankt allemaal voor weer een waanzinnig project! Fijn dat 
weer zo veel vakmensen bereid zijn geweest hun kennis te de-
len met de leerlingen van onze school. En……. geweldig dat er 
weer zoveel mensen bij de tentoonstelling in onze school zijn 
komen kijken.

(Noot van de redactie: Op 16 november hebben De 
Blondjes de regiofinale gewonnen! Gefeliciteerd!)

OPEN MIDDAG EN REÜNIE  VOL MOOIE 
HERINNERINGEN 
40-jarig jubileum basisschool De Zeggewijzer 

‘Hoe gaat het met je? Waar 
woon je? Wat voor werk ben je 
gaan doen?’ De meest gestelde 
vragen die de reünisten van De 
Zeggewijzer op elkaar afvuur-

den. Vrijdagavond 3 november was de uitgelezen kans om herin-
neringen op te halen en bij te praten met oud-klasgenoten. Veel 
anekdotes kwamen ook al boven tijdens de open middag op 
school. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de school 
stonden de deuren ’s middags open voor geïnteresseerden. De 
reünie voor oud-leerlingen en (oud-)teamleden vond ’s avonds 
plaats in de Gouden Leeuw.
Spectaculaire opening
Twee professoren van Mad Sience en directeur Colinda Rijpers 
gaven vrijdagmiddag met een spannend vuurexperiment het 
startsein voor de open middag. “Deze opening past helemaal bij 
het onderwijs van de toekomst. In vuur en vlam voor de weten-
schap!”, vertelt Rijpers enthousiast. “Leerlingen inspireren met 
uitdagende en educatieve wetenschap en techniek krijgt met 
ons nieuwe Wetenschap Techniek Lokaal een plek binnen onze 
school. Hoe het inhoudelijk precies vorm krijgt,  zijn we momen-
teel aan het onderzoeken.”

Onderzoekend leren 

Tijdens de open middag maakten de bezoekers al wandelend 
door de gangen kennis met de school of haalden herinnerin-
gen op. De doe-techniekmiddag stond op het programma. Deze 
keer een bijzondere editie met de wetenschapsproefjes droog 
ijs en statische elektriciteit. 
Naast het Wetenschap Techniek Lokaal waren de bezoekers on-
der de indruk van het onlangs geopende ‘uit de kunst lokaal’. 
Een prachtige ruimte waar samen muziek maken centraal staat.

Vertrouwd weerzien met oud bekenden
Veertig jaar De Zeggewijzer, het was een vertrouwd weerzien 
met oude bekenden. De Gouden Leeuw in Terheijden stroomde 
vrijdagavond vol met reünisten. Soms was het even hard naden-
ken over wie er voor je stond, vervolgens de herkenning en 
de herinneringen.  Telefoonnummers werden uitgewisseld, foto’s 
gemaakt en vervolgafspraken gepland. 

School met stevige basis
Met trots spreekt Rijpers over de school. “Daar waar De Zeg-
gewijzer voor staat,  is de basis gelegd in het verleden. Deze 
basis staat en is goed. De slogan ‘In Welzijn leren’ klopt en past 
ons. Natuurlijk kijken we of De Zeggewijzer voor de toekomst 
eigentijds genoeg is. We moeten ons blijven ontwikkelen en 
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meegaan met veranderingen. Naast het leren uit boeken beste-
den we bijvoorbeeld veel aandacht aan samenwerken en jezelf 
presenteren. Centraal staat de eigenheid van de leerlingen.”
Feestelijk jaar afgesloten
Rijpers vervolgt: “Een jaar geleden ben ik gestart op De Zegge-
wijzer en naar het team, mijn voorganger, alle ouders en leerlin-
gen wil ik graag mijn complimenten uitspreken. Het was gewel-
dig om de mooie herinneringen over 40 jaar De Zeggewijzer te 
horen. Maandag kijken we met het team weer vooruit. Op naar 
een stralende toekomst!”
Meer weten over De Zeggewijzer? De nieuwe website www.
zeggewijzer.nl staat online!

OECUMENISCH  AVONDGEBED 
in de tijd van advent

De tijd van advent, zingend, biddend, 
mediterend toeleven naar het feest van 
de geboorte van het “Kind van God”. 
Drie gebedssamenkomsten of vesper-
diensten als voorbereiding op, in af-

wachting van het Kerstfeest.
“Wij moeten elkaar liefhebben ……….”. Dit schrijft Johannes, af-
sluitend met: “Want God is liefde”.
Een lijn werd door de katholiek- protestantse werkgroep Ter-
heijden uitgezet. Drie gedeelten uit de Heilige Schrift leiden ons 
op weg:
Het eerste vesper: Johannes is het die over de Liefde schrijft; 
het tweede vesper: Johannes richt zich kritisch tot de geloofsge-
meenschap van de Efesiërs: de Liefde wordt verzaakt. En in het 
derde vesper richt Lucas zich tot ons en schrijft over het mo-
ment van “De Aankondiging”, de uitnodiging gericht tot Maria. 
“Kind van God” is het thema van de komende vesperdiensten, 
met de gedachte: “Wat is een wereld zònder kind van God?” 
De werkgroep vond voor iedere vesperdienst een passende 
psalm, anticiperend op het 
thema van die avond. We spre-
ken de psalmregels in dialoog 
met elkaar.  Als koren hebben 
het Dames Blasiuskoor en 
de Cantorij Terheijden toe-
gezegd de ondersteuning te 
bieden. Dirigenten zijn mw. 
Mariëtte Verkerk en Heino 
Vergouwen, tevens als can-
tor.  Voorgangers zijn ds. Bert 
Fockens,  mw. Nellie van der 
Made en p.w. Han Geppaart. 
Het oecumenisch avondgebed 
als vesperdienst zal ‘s woens-
dags op drie plaatsen worden 
gehouden:  Terheijden, Witte 
Kerkje op 6 december om 19.00 uur; Made, Kerk H. Bernardus 
op 13 december om 19.00 uur en Wagenberg, kerk H. Gumma-
rus op 20 december om 19.00 uur.
Werkgroep oecumenisch avondgebed Terheijden

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 25 nov., 19.00 uur: Eucharistieviering. Christus Ko-
ning/Caecilia. Extra Collecte t.b.v. Koren. Voorganger: Pastoor J. 
Paes en Past. werker G. Oostveen - Herenkoor.
Maandag 27 nov., 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 2 dec., 19.00 uur: Eucharistieviering. 1e Advent. 
Voorganger: Pastoraal Werker: G. Oostveen - Anthony Singers.
Maandag 4 dec., 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in Verzorgingshuis Antonius Abt. 1e Advent. Voorganger: Mevr. G. 
v.d. Korput.
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 doopbewij-
zen enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, 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.
Mededeling: 
Met ingang van zaterdag 11 november is onze kerk begonnen 
met de verbouwing. Daarom houden wij onze vieringen vanaf 
dit weekend in een “klein kerkje” (dus er hebben al wat veran-
deringen plaatsgevonden). De ingang is voorlopig aan de zijkant 
van de kerk (via Parochiekantoor). Wij bieden u onze excuses 
aan voor een aantal weken van ongemak.  Kom op zaterdag-
avond om 19.00 uur naar de viering in onze H. Antonius Abt 
kerk. Dan kunt u zelf zien hoe knus en gezellig dit kleine kerkje 
wordt.  
Met vriendelijke groet; Pastores en medewerkenden van Paro-
chie H. Antonius Abt.
Peuter-Kleuterkerk!
De kerkvieringen voor kinderen tot 6/7 jaar zijn dit seizoen:
2017 
Zondag 10 december in de Gummaruskerk te Wagenberg
Zondag 24 december Kerstviering in Terheijden. Deze zal 
plaatsvinden in De Cour om 17.00 uur.
Maandag 25 december in de Gummaruskerk te Wagenberg
2018
Zondag 4 februari in de Gummaruskerk te Wagenberg
Zondag 18 maart in de Gummaruskerk te Wagenberg
Zondag 1 april in de Gummaruskerk te Wagenberg
Zondag 20 mei in de Gummaruskerk te Wagenberg.    
Tijd: 11.00 - 11.30 uur, aansluitend koffie, thee en limo-
nade.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 26 november 2017, 10.00 uur: ds. E. Fockens. Laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar met medewerking van de 
cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk. Diaconiecollecte: 
DHAN Gezondheidszorg. Locatie: het Witte Kerkje

KERKEN
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Zondag 3 december 2017, 10.00 uur: ds. A. Heringa uit Bre-
da.  Eerste zondag van de Advent.  Diaconiecollecte: Amnesty 
International - plaatselijk werk. Locatie: het Witte Kerkje

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN! 
Steeds meer inwoners maken een afspraak voor zij 
naar het gemeentehuis komen

Steeds meer inwoners weten dat zij een afspraak moeten ma-
ken voor zij naar het gemeentehuis komen om bijvoorbeeld een 
paspoort aan te vragen. Sinds de invoering op 1 september jl. 
maakt al circa tweederde van de bezoekers van tevoren een 
afspraak. De meeste afspraken worden online gemaakt.
Sinds 1 september werkt de gemeente volledig op afspraak. 
Inwoners die een product of dienst nodig hebben van de ge-
meente (denk aan een paspoort, rijbewijs, Verklaring Omtrent 
Gedrag e.d.) kunnen online een afspraak maken via drimmelen.
nl, of telefonisch via nummer 14 0162. Door het werken op 
afspraak zijn klanten gelijk aan de beurt en verloopt de dienst-
verlening efficiënter. 
Overgangsperiode
In deze eerste periode worden nog alle mensen die binnenko-
men geholpen. “Veel inwoners zijn nog gewend dat ze gewoon 
binnen kunnen lopen, dat begrijpen we”, aldus één van de balie-
medewerkers. “We zoeken dan een vrije medewerker, en zeggen 
ze dat ze een volgende keer echt een afspraak moeten maken. 
Als je het eenmaal weet, is het heel makkelijk.” Begin volgend 
jaar gaat de gemeente met behulp van een enquête aan bezoe-
kers vragen wat zij vinden van deze manier van werken en wat 
beter kan. 
Digitale dienstverlening
Naar het gemeentehuis komen is voor een aantal producten 
helemaal niet meer nodig. Zaken als verhuizingen, huwelijken en 
uittreksel basisregistratie personen kunnen 24 uur per dag digi-
taal worden gemeld/aangevraagd via drimmelen.nl.

GEMEENTE
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COLLEGE AKKOORD  WONINGBOUW 
in voormalig bankgebouw Made

Het voormalige Rabobankgebouw aan de Adelstraat in Made 
wordt omgebouwd tot woningbouw. Het college van burge-
meester en wethouders stemde onlangs in met een verzoek van 
projectontwikkelaar Zwaluwe tot medewerking aan de proce-
dure waarbij dit mogelijk is. 
Het voornemen bestaat om in de bestaande bebouwing 16 
woningen te realiseren. Daarbij gaat het om woningen op de 
begane grond, de eerste verdieping en een nieuw toe te voe-
gen bouwlaag. Een deel van de begane grond blijft voorlopig in 
gebruik als bank. Op termijn zal Zwaluwe Projectontwikkeling 
dit deel herbestemmen naar huurappartementen. Het college 
ziet het plan voor deze nu grotendeels leegstaande locatie als 
“een gunstige ontwikkeling die de leefbaarheid ten goede komt”.

Ook hebben de projectontwikkelaar en gemeente afspraken ge-
maakt over het realiseren van huurwoningen op andere locaties 
in de gemeente. Zo streven zij ernaar om aan de stijgende vraag 
naar huurwoningen tegemoet te komen. 
Belangstellenden kunnen het plan voor de Adelstraat 9 inzien in 
het gemeentehuis en/of via ruimtelijkeplannen.nl (onder num-
mer NL.IMRO.1719.1bp17adelstraat9-on01).
Meer info: tel. 0168-452505, www.zwaluwebouw.nl.

PEUTERTOESLAG  ALS  STIMULANS  
VOOR  VOORSCHOOLS  ONDERWIJS

In een opinievoorstel aan de gemeenteraad stelt wethouder 
Hans Kuijpers voor om niet-werkende ouders een inkomens-
afhankelijke toeslag te geven voor de kosten van peuteropvang. 
Werkende ouders hebben recht op een toeslag via de Belasting-
dienst. Een wetswijzing maakt het mogelijk niet-werkende ou-
ders ook toeslag te geven. De gemeente wil er voor zorgen dat 
hierdoor meer peuters meedoen aan voorschools onderwijs op 
de peuteropvang. De wethouder vindt het belangrijk dat peuters 
goed voorbereid zijn op de basisschool. 
Vanaf 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang 
in werking. Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderop-
vang verdwijnt door die wet. Peuteropvang wordt door de wet 
gelijk aan kinderopvang. Voor peuteropvang moeten ouders ook 
ongeveer net zoveel gaan betalen. Als allebei de ouders werken 
kunnen zij voor de kosten van kinderopvang én peuteropvang 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 
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De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het voorschool-
se onderwijs dat de peuteropvang geeft. Als een of beide ou-
ders niet werken kan er geen toeslag worden aangevraagd bij 
de Belastingdienst. Daarom wil de gemeente Drimmelen deze 
niet-werkende ouders van peuters tegemoet komen met een 
bijdrage. Om oneerlijkheid te voorkomen maakt de gemeente 
deze bijdrage inkomensafhankelijk. Hoe meer je verdient, hoe 
hoger de eigen bijdrage aan de peuteropvang.   
De subsidie aan de instellingen voor de peuteropvang bouwt de 
gemeente af in de komende jaren. In Drimmelen gaat het om de 
subsidie aan de kinderopvangorganisaties Eskadee en De Roef. 
Wel geeft de gemeente hen extra geld voor uitbreiding van het 
aantal plaatsen voor peuteropvang. Dit betaalt de gemeente uit 
de ‘Asscher gelden’ om de deelname onder peuters te verhogen.     
Het subsidiebeleid voor peuteropvang is in de gemeenteraad op 
2 november 2017 tijdens de opinieronde besproken.

WERKGELEGENHEID GEMEENTE 
DRIMMELEN STIJGT HARDER DAN IN 
REST VAN  WEST-BRABANT

Het aantal banen in 2017 stijgt in de gemeente Drimmelen met 
4,7 procent (408 banen). Dit is bijna 3 procent meer dan in de 
rest van West-Brabant, waar het gemiddelde op 2 procent ligt. 
Dit blijkt uit een onderzoek van de Regio West-Brabant naar 
werkgelegenheid. 
In de gemeente Drimmelen zijn 9.102 personen werkzaam bij 
2.326 vestigingen. De belangrijkste werkgevers zijn gezondheids- 
en welzijnszorg, detailhandel en landbouw. De grootste toename 
van banen is bij de bouwnijverheid, detailhandel en bij advise-
ring en onderzoek. De werkgelegenheidsgroei zit in Drimmelen 
vooral bij bedrijven tussen 50 en 250 werkzame personen. 
Het aantal vestigingen in de gemeente Drimmelen is ook ge-
groeid met 1,7 procent, maar minder dan de regionale groei die 
op 2,6 procent uitkomt.  Verder zijn de in de gemeente Drimme-
len de uitzendbanen in 2017 met meer dan een kwart gegroeid 
(26%).  In de hele regio is hiervan een stijging te zien. 
Meer informatie over het werkgelegenheidsonderzoek is te vin-
den op www.west-brabant.eu.

MAAK JE VERENIGING VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJK! 
Subsidie aanvragen kan nog

“Gemeentelijke gebouwen, 
clubs en verenigingen zijn 
zo veel mogelijk toegankelijk 
voor alle inwoners. Alle inwo-
ners, met en zonder beper-
king, kunnen meedoen aan de 
samenleving.” Dat is het uit-
gangspunt van het gemeente-

lijk toegankelijkheidsbeleid. Clubs en verenigingen kunnen nog 
tot 15 december een aanvraag indienen voor een financiële 
ondersteuning bij het toegankelijker maken van hun activiteiten. 
Zo kunnen ook mensen met een beperking meedoen.
Voorbeelden van verenigingen die een subsidie ontvangen heb-
ben: 
- Popkoor Switch Terheijden: voor de aanschaf van krukken en 
speciale muziekstandaards
- Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden: voor een toegan-
kelijk toilet
- Jeu de Boulesvereniging Boulevaart  Terheijden: voor bestrating 
en bankjes

- Stichting Jeugdhuis Ons Belang Lage Zwaluwe: voor een toe-
gankelijk toilet
- Sportvereniging Terheijden: voor bestrating en bankjes
- Stichting Molen Zeldenrust Hooge Zwaluwe: voor bestrating 
van het pad naar de molen 
- Monument De Liniecrosser Lage Zwaluwe: vergroting toegan-
kelijkheid van het monument.
De regeling is éénmalig en het maximaal uit te keren bedrag per 
aanvrager is € 10.000,-. 
Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning 
kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Het aan-
vraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente: 
drimmelen.nl/subsidies. Mensen die meer informatie willen over 
de regeling kunnen telefonisch contact opnemen met de ge-
meente via nr. 140162.

DUURZAAMHEIDSLENING  VOOR 
PARTICULIERE  WONINGEIGENAREN 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeen-
teraad voor een duurzaamheidslening te gaan geven aan parti-
culiere woningeigenaren in de gemeente Drimmelen. De lening 
is voor eigenaren van een koopwoning of kleine verhuurders die 
hun huis energieneutraler willen maken.  Als de eigenaar hier nu 
niet genoeg geld voor heeft, kan deze vanaf 1 januari 2018 een 
lening aanvragen bij de gemeente. 
Het bedrag wat een eigenaar kan lenen is minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 15.000,-.  Dit is voor maatregelen die bijdragen aan 
energiebesparing of energieopwekking, zoals bijvoorbeeld isola-
tie of zonnepanelen. 

Wethouder Jan-Willem Stoop: “Met de duurzaamheidslening 
maakt de gemeente het woningeigenaren makkelijk om tegen 
aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen in 
of aan hun woning te nemen. Voor de woningbezitter vallen de 
lasten van de lening in de meeste gevallen weg door een la-
gere energierekening. De gemeente wil hiermee bijdragen aan 
de klimaatdoelstelling om in 2020 dertig procent minder CO2 
uit te stoten. Met de duurzaamheidslening wordt de bestaande 
woningvoorraad energiezuiniger. Dit is een van de speerpunten 
uit de Woonvisie.”  
Voorstel aan de raad is om een bedrag te reserveren van 
€ 250.000,- voor de leningen. Bij een gemiddeld leenbedrag van 
€ 10.000,- per woning, kunnen er 25 woningen duurzamer wor-
den. Omdat eigenaren in de loop van de tijd leningen aflossen, 
kunnen er later van dit bedrag meer leningen uitgegeven wor-
den.  Als er heel veel aanvragen komen voor de duurzaamheids-
lening, dan komt er al eerder een vraag aan de raad voor extra 
geld. 
De gemeenteraad vergadert op 30 november over het voor-
stel tijdens een opinieronde.
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BEGROTING  2018: 
DRIMMELEN FINANCIEEL GEZOND
Wethouder Harry Bakker: “We staan er prima voor”

Met meer dan gepaste trots biedt het college de laatste pro-
grammabegroting aan van het coalitieprogramma Samen Inves-
teren in Drimmelen. Vanuit een lastige financiële positie, met 
forse bezuinigingen van het rijk, is het college er in geslaagd ‘de 
tering naar de nering te zetten’, samen met maatschappelijke 
organisaties, verenigingen en inwoners. 
“Er ligt nu een gezond financieel meerjarenperspectief waar te 
kiezen valt. Een goede fundering is gelegd voor de volgende co-
alitie. We staan er prima voor”, zegt wethouder Harry Bakker. 
Investeren + lastenverlichting
De begroting laat een overschot zien van ongeveer 3 ton (ook 
voor de jaren die volgen). Daardoor is er ruimte om te investe-
ren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de structurele ondersteuning 

van het meldpunt huiselijk ge-
weld Veilig Thuis, het veerpontje 
in Lage Zwaluwe, de verbreding 
van het fietspad langs de Vaart 
tussen Drimmelen en Oud-
Drimmelen en uitvoering van het 
groenbeleidsplan.   

Daarnaast stelt het college ook dit jaar een lastenverlichting 
voor:  een verlaging van het afvalstoffentarief en rioolrecht (resp. 
€ 21,64 en € 15,08 per huishouden) en een kleine verhoging 
van de OZB (volgens inflatiecorrectie-systematiek). Hierdoor 
betaalt een gemiddeld gezin € 31,50 minder dan in 2017.  
De belangrijkste onderwerpen in de begroting
Dienstverlening: 2018 staat in het teken van het verder uit-
bouwen van de digitale mogelijkheden. ‘Gewoon’ direct contact 
met een medewerker kan daarnaast ook altijd. 
Openbare ruimte:  in 2018 starten we met het maken van 
een Integraal Beleidsplan Openbare Werken (IBOR). Hierin 
werkt de gemeente de Centrumroute Terheijden uit. Ook gaan 
we de kwaliteit van voet- en fietspaden verder verbeteren. Dit 
voor meer gebruiksveiligheid en om het aantrekkelijker te ma-
ken voor recreanten om te fietsen in onze gemeente.
In 2018 gaan we het effectbestek groenonderhoud uitvoeren. 
Een effectbestek is een soort contract waarin inwoners en ge-
meente afspreken wanneer zij tevreden zijn over het onder-
houd. Het verkeers- en vervoersplan wordt afgerond met be-
sluitvorming door de raad. Ook het onderzoek naar de omlei-
ding Hooge Zwaluwe is volgend jaar klaar voor besluitvorming.  
Daarnaast starten we in 2018 met het onderzoek naar het 
doortrekken van de Zoutendijk naar de Horenhilsedijk (Hooge  
en Lage Zwaluwe). En we starten met de verbetering van de 
oeverconstructies van de havens van Drimmelen, Lage Zwaluwe 
en Terheijden.
Economie: het centrumplan Made is het plan voor (her)ont-
wikkeling van het centrum. Eén van de onderdelen is de Bernar-
duskerk en de naastgelegen Mayboom. De gemeente wil  samen 
met de eigenaar van de kerk komen tot een integraal plan. De 
insteek is het omvormen van de kerk tot sociaal-cultureel hart 
van Made. Daarbij hoort het geven van een nieuwe bestemming 
aan de Mayboom, invulling van de dorpstuin en woningbouw aan 
de randen van het gebied. 
In 2018 voert de gemeente voor het centrum van Made een 
Bedrijveninvesteringszone in.
De start van de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied 
van Drimmelen hebben we gepland in het vierde kwartaal van 
2018.
Ruimte en wonen: in 2018 maakt de gemeente een lijst van 
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de locaties met vrijkomende agrarische bebouwing.  We werken 
aan verschillende plannen voor woningbouw, ook voor gemeen-
telijke locaties. Stichting Energietransitie Drimmelen wil half 
2018 een Drimmelense Energie Agenda (DEA) klaar hebben. 
Hiermee kunnen we van start met concrete projecten voor be-
drijven, bewoners en verenigingen.
Samenleving: Drimmelen wil ‘iedereen mee laten doen’: in-
woners met en zonder beperking. Daarom komt er in 2018 
een proef om met inzet van extra subsidie inwoners met een 
beperking meer te laten meedoen aan het verenigingsleven. Er 
komt een evaluatie van het project ‘Toegankelijkheid accom-
modaties’. We kijken naar het uitwerken van  ideeën die het 
spel De Koerskaart opleverde. Het nieuwe armoedebeleid, met 
verschillende nieuwe maatregelen om armoede te voorkomen 
en te beperken, staat begin 2018 op de agenda van de raad. 
Dat geldt ook voor de toekomstvisie van de zwembaden. Beide 
openluchtzwembaden blijven en worden gerenoveerd, duurza-
mer en aantrekkelijker. 
De raad heeft de begroting op donderdag 9 november behan-
deld.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Buurtbus 222 Terheijden – Wagenberg – Made gaat an-
dere route rijden
Arriva heeft besloten de proef met buurtbus 222 nog een jaar te 
verlengen.  Als er in 2018 onvoldoende reizigers gebruik maken 
van buurtbus 222 verdwijnt deze buurtbus.

In de huidige situatie rijdt buurt-
bus 222 voor een groot deel 
dezelfde route als lijn 123. Om 
zoveel mogelijk reizigers te kun-
nen bedienen, hebben Arriva,  de 
buurtbusvereniging en de ge-
meente een andere route afge-
sproken,  namelijk:

• in Terheijden: vanaf Raadhuisstraat, via Markstraat, Hillen, Bra-
bantstraat en Polderstraat terug naar Raadhuisstraat. De buurt-
bus komt niet meer langs de Zeggelaan.
• in Wagenberg blijft hij dezelfde route rijden, namelijk Brou-
werijstraat, Dorpsstraat en Withuisstraat.
• in Made: vanaf Zuideindsestraat via Geraniumstraat, Haag-
straat, Prinsenpolderderstraat, Nieuwelaan en Valkenbergstraat 
naar gemeentehuis. Daarna via Blockmekerstraat en Esdoorn-
laan naar Brieltjenspolder.
• in Oosterhout blijft hij dezelfde route rijden op Weststad, na-
melijk Distributieweg, Logistiekweg en Technologieweg.
De nieuwe haltes krijgen een zeer simpele uitvoering, enkel met 
een haltepaal.  Buurtbus 222 rijdt deze route met ingang van de 
nieuwe dienstregeling per 11 december 2017. De buurtbus 
rijdt elk uur overdag van maandag t/m vrijdag.  
De buurtbus rijdt een vaste dienstregeling dankzij vrijwilligers uit 
de dorpen. Wilt u als vrijwilliger meedoen met deze buurtbus-
vereniging, neem dan contact op via buurtbustwm@gmail.com, 
of bel met de coördinator Leo  Verschuren op 06-51427784.
Gemeentegids 2018
De nieuwe gemeentegids, inclusief de afvalkalender 2018, is vo-
rige week door PostNL huis-aan-huis verspreid. Meldingen of 
klachten over de bezorging kunt u doen via email info@akseme-
dia.nl (ovv naam, adres, postcode).
Grijze bak minder vaak geleegd: afval scheiden loont
Vanaf 1 januari 2018 wordt de grijze bak nog maar 1 keer per 4 
weken geleegd.  Voorheen was dit 1 keer per 2 weken. Hiermee 

willen we u uitdagen om 
uw afval nog beter te 
scheiden. Het GFT afval 
wordt voortaan gratis 
opgehaald. Restafval is 
en blijft betaald. Hoe 
minder vaak u uw grijze 
bak buiten zet, hoe lager 
uw afvalstoffenheffing. Dus als u uw afval goed scheidt kan uw 
rekening omlaag én spaart u het milieu. 
Minder restafval is beter voor onze planeet. Want afval bestaat 
vaak nog uit veel grondstoffen voor andere producten. Zo ma-
ken we van plastic verpakkingen bijvoorbeeld  speelgoed en van 
GFT compost. Die grondstoffen leveren dus ook winst op voor 
het milieu.  
De ophaaldagen en de ophaalroutes veranderen niet. Kijk voor 
een overzicht op de afvalkalender in de gemeentegids of op 
drimmelen.nl. 
Wilt u weten hoe u uw afval beter kunt scheiden? En wat in 
welke bak of zak moet? Kijk dan op afvalscheiden.nu.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure
Wagenberg, Wagenstraat 33A (4845 CT) (W-2017-0437): Het 
starten van een Bed and Breakfast.
Terheijden, Zeggelaan 119 (4844 SE) (W-2017-0446): Het plaat-
sen van een erfafscheiding, het kappen van een boom en het 
aanleggen van een in- / uitrit.
Terheijden, Ravendal 9 (4844 VE) (W-2017-0454): Het plaatsen 
van een bijgebouw.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2017-0372): Het op-
richten van een nieuwe loods.
Wagenberg, Gomarrusstraat 15 (4845 EE) (W-2017-0422): Het 
bouwen van een schuur.
Terheijden, Zeggelaan 6 (4844 SH) (W-2017-0370): Het kappen 
van een boom (spar) in de voortuin – met herplantplicht van 
een boom.
Terheijden, Hoofdstraat 16 (4844 CE) (W-2017-0402): Het kap-
pen van een boom - met herplantplicht van een boom.
Terheijden, Maarweide 1 (4844 VH) (W-2017-0400): Het kappen 
van een boom op het zijerf.
Terheijden, Wilgenstraat 7 (4844 SZ) (W-2017-0394): Het kap-
pen van een boom in de voortuin.
Wagenberg, Brouwerijstraat 3 (4845 CL) (W-2017-0412): Het 
verbouwen en uitbreiden van de woning.
Diverse adressen binnen de gemeente, waaronder Munnikenhof, 
Hoofdstraat, Molenstraat (W-2017-0404): Het kappen van 11 
bomen op diverse locaties met herplantplicht van 7 bomen.
Wagenberg, Vlasselt 16 (4845 EW) (W-2017-0413): Het kappen 
van een boom (atlasceder) in de zijtuin.
Bestemmingsplan  ‘Wagenstraat 78, Wagenberg’
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 12 oktober 2017 het be-
stemmingsplan ‘Wagenstraat 78’ heeft vastgesteld. Het plan is 
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 
Het vastgestelde plan ligt tot en met 14 december 2017 op het 
gemeentehuis, Park 1 in Made, voor een ieder ter inzage. Het 
plan is eveneens langs elektronische weg te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.0bp17wa-
genstraat78-vg01. 
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest om een zienswijze ten aanzien van het ont-
werpplan kenbaar te maken kunnen beroep instellen bij de Afde-
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ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 
EA in ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking daags na de 
termijn van terinzagelegging. Binnen de termijn van terinzagel-
egging is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij 
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst de 
inwerkingtreding van het besluit totdat op het verzoek is beslist.
Anterieure overeenkomst locatie Schansstraat 17, 
Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken op grond 
van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat op 30 januari 2017 een anterieure 
overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Drimmelen en 
De Schans Exploitatie B.V. met betrekking tot de locatie aan de 
Schansstraat 17 in Terheijden. De locatie is agrarisch in gebruik 
geweest als boerderij met weiland.  Het project betreft de trans-
formatie van de agrarische bestemming naar een woonwijk met 
maximaal 39 grondgebonden woningen. 
De overeenkomst strekt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst ter inzage gelegd. De zakelijke beschrijving van de 
inhoud ligt sinds 10 november 2017 gedurende 6 weken voor 
iedereen ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis. 
Ontwerp bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 45 - 47, 
Wagenberg’
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ont-
werp-bestemmingsplan “Dorpsstraat 45-47, Wagenberg”  (NL.
IMRO.1719.3bp16Dorpsstraat45-on01) tot en met 28 decem-
ber 2017 voor een ieder ter inzage ligt in de hal van het gemeen-
tehuis, Park 1 te Made. Het ontwerp bestemmingsplan is 
eveneens raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimte-
lijkeplannen.nl.
Het plangebied wordt in het westen en oosten begrensd door 
de achtertuinen van de woningen aan de Vogelstraat respectie-
velijk aan de Postweg. In het noorden grenst het plangebied aan 
landbouwgronden. Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd 
door de Dorpsstraat. De bedrijfsbestemming ter plaatse wordt 
beëindigd en het nieuwe plan voorziet in een ontwikkeling van 3 
grondgebonden woningen en 8 appartementen. 
Tijdens de genoemde termijn kan iedereen zowel een schrifte-
lijke als een mondelinge zienswijze indienen. Degene die mon-
deling een zienswijze wenst in te dienen, kan hiervoor een  af-
spraak maken met de heer P. Bauer van de afdeling grondgebied, 
bereikbaar onder de telefoonnummer 0162-690204.
Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de ge-
meenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. De 
zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en 
adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het 
plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
Start ook in uw buurt een Alert Drimmelen
Wilt u zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw eigen woonom-
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geving? Meldt u aan bij Alert Drimme-
len of start zelf een Alert Drimmelen 
WhatsAppgroep. Op www.alertdrim-
melen.nl vindt u de straten/ buurten 
waar een Alert Drimmelengroep is. U 
kunt zich via deze site ook aanmelden. 
Wilt u een WhatsApp groep opstarten, 
dan kunt u bij de gemeente flyers halen. 

Heeft u een nieuwe groep aangemaakt, geef dit dan door aan de 
coördinator Dorpsgericht werken.  Voor meer info kunt u bij 
haar terecht. U kunt Alert Drimmelen ook vinden op FB, www.
alertdrimmelen.nl en @alertdrimmelen.
Vervolg Meet & Match
Op 30 juni 2017 is er een Meet & Match geweest. Tijdens deze 
Meet & Match presenteerden deelnemers ideeën uit de Koers-
kaart ‘Denk mee, Doe mee’ in één minuut. Op www.wijzijndrim-
melen.nl staan alle pitches uit deze Meet & Match, met de con-
tactgegevens van degene die de pitch gedaan heeft. U kunt via 
deze interactieve site meedenken met de pitches.
Een aantal ideeën uit de Koerskaart die hoog scoorden: ruilwin-
kel in iedere kern; oud leert jong; inwoners kennis laten maken 
met vluchtelingen; netwerk voor vervoer opzetten; verbindingen 
tussen groeperingen en verenigingen met een gemeenschappe-
lijke deler; Bernarduskerk als ontmoetingsplek voor alle doel-
groepen; gesprek voor intellectueel contact; dorpspluktuinen; 
burendag/ buurtfeest organiseren.
Enquête: Hoe willen bewoners betrokken worden, mee-
denken en meedoen?

Sinds woensdag 15 november 
staat de enquête ‘Samen maken wij 
Drimmelen’ op onze interactieve 
site www.wijzijndrimmelen.nl. Wij 
vinden het belangrijk om onze be-
woners, verenigingen, ondernemers 
te betrekken bij plannen, beleid etc. 

Daarnaast willen we dat mensen meedoen en staan we open 
voor initiatieven.  Dit sluit aan bij de nieuwe manier van werken 
van de overheid. Wij willen van u weten hoe we dat op een nog 
betere manier samen met u kunnen doen.  Vandaar dat we u 
uitnodigen om deze enquête in te vullen. 
De uitslag van de enquête geeft ons belangrijke informatie over 
hoe wij onze bewoners, verenigingen en ondernemers in de 
toekomst het beste kunnen betrekken en hoe we initiatieven 
kunnen ondersteunen. De uitslag van de enquête vormt de ba-
sis voor een online dialoog die de gemeente gaat opstarten. In 
deze enquête wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. Daar-
naast gaan we met bewoners, verenigingen, ondernemers etc.  in 
gesprek in de verschillende dorpen.
U kent uw  eigen straat of buurt het beste. U weet  wat er speelt 
en ook wat beter of anders kan.  Wij  willen gebruik maken van 
die kennis en willen graag weten op welke manier u mee wil 
denken of mee wil doen. Dit kan gaan over het onderhoud van 
het groen in uw straat, de parkeermogelijkheden, het gemeente-
beleid, maar het kan ook gaan over leuke ideeën voor uw straat 
of buurt. 
Kunt u de enquête niet digitaal invullen, dan kunt u via de ge-
meente een papieren enquête vragen via llambrechts@drimme-
len.nl.
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KERSTCONCERT POPKOOR SWITCH

Op zondag 17 december is Popkoor Switch weer te horen. 
Samen met Zanggroep ARK en vocaal ensemble Bocca Bella zin-
gen we sfeervolle kerstnummers. Het concert vindt plaats in de 
Markuskerk, Hooghout 96 in Breda, van 14.00 tot 16.15 uur.

Kaartjes in de voorverkoop zijn € 7,50;  bij de entree € 8,-. 
Verdere informatie en bestellen van kaartjes: www.zanggroe-
park.nl/kerstconcert.
Popkoor Switch

SPIRITUELE  AVOND
Foto, voorwerp of bloem lezen door Kitty de Bruijn

In hotel ’t Trefpunt in Made is op 
woensdag 6 december transme-
dium Kitty de Bruijn aanwezig tijdens 
de Spirituele Avond van 20.00 uur tot 
22.30 uur.  Zij kan door middel van 
haar gaven contact maken met uw 
dierbare overledenen. Zij heeft de ga-
ven van helderziend, -horend, -voelend, -wetend, -ruikend.  Hier-
door is Kitty in staat om vragen te beantwoorden die u nog wil 
stellen aan overleden personen, vragen te beantwoorden over 
mensen uit uw omgeving,  vragen te beantwoorden over uw 
toekomst, vragen te beantwoorden over wat u maar wilt weten. 
Zij werkt die avond aan de hand van een door u mee gebrachte 
foto van een levende of overleden persoon of een bloem of een 
voorwerp van u zelf.
Meenemen: een sieraad, een voorwerp, een foto of eventueel 
een bloem.  Locatie: hotel-partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuis-
plein 1A, 4921 ZJ in Made. Datum: 6 december 2017. Tijd: 
20.00 uur tot 22.30 uur, dezaal is geopend vanaf 19.30 uur (pau-
ze rond 21.10 uur)
Entree: € 7,50  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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Voor meer informatie 
of vragen kunt u telefo-
nisch contact opnemen 
met Annie Fens, tel. 076-
8871933, 06-53776005, 
of per e-mail  info@an-
niefens.nl. Kijk ook op 
www.anniefens.nl.
Programma onder 
voorbehoud, wijzigingen 
kunnen zich altijd voor-
doen! Het zijn openba-
re bijeenkomsten.

WORKSHOPS MIXED MEDIA 

Beste creatieve mensen, het 
maken van schilderijen met de 
mixed media techniek geeft mij 
(Jannet van Gils) al vele jaren 
plezier. Dit najaar heb ik beslo-

ten mijn kennis en ervaring over te gaan dragen en te starten 
met workshops mixed media. Graag wil ik anderen het plezier 
laten ervaren van het maken van een mooi schilderij. Hiervoor 
kan ik gebruik maken van een prachtige ruimte in Lage Zwaluwe 
bij Doederij de Reevliet.
Tijdens de workshop mixed media werk je op een canvasdoek 
van 50 x 50. Het werk zal abstract zijn, omdat we niet met een 
voorbeeld werken. Door het schilderen met acrylverf en het ge-
bruik van diverse materialen ontstaat een persoonlijk en uniek 
kunstwerk. Mixed media is een techniek waarbij je eigenlijk alles 
door elkaar heen gebruikt, waarbij alles kan, alles mag en alles 
goed is. Dus voel je vrij om je eigen kleuren toe te passen. Heb 
je thuis nog iets liggen dat je erin wilt verwerken, breng het dan 
mee en zo maak je je werk nog persoonlijker. Schilderervaring 
is niet nodig.  Verbaas jezelf over het verbluffende resultaat. Kijk 
ook op facebook; Jannet Creatief.
De workshop mixed media wordt door Jannet gegeven en kost 
€ 30,- p.p. Er zijn nog plaatsen vrij op vrijdag 24 november van 
19.15 tot 22.15 uur en zaterdagochtend 9 december van 9.30 

tot 12.00 uur.
Wil je het graag als activiteit voor een groep, komt een geplande 
datum je niet uit of wens je een andere afmeting van jouw schil-
derij? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met 
doederij@reevliet.nl. We denken graag met je mee.
Op Doederij de Reevliet is het 
tevens mogelijk om de ruimte 
te huren. Je kunt er workshops 
volgen zoals met klei werken; 
windhanger en/of naambord 
maken, kerstengelen versieren, 
kerstballen maken. Ook kun je 
een keramiek cursus volgen, 
gegeven door keramiste Ingrid 
van Hove (meer dan 25 jaar er-
varing) of leren potten draaien 
van de ervaren pottendraaier 
Boudewijn. Kijk voor meer info 
op www.reevliet.nl.
We hopen u binnenkort te ont-
moeten.
Creatieve groet, Jannet van Gils en Adje van Geel

VIJFTIG KUNSTENAARS MET BREDA-
CONNECTIE  PRESENTEREN  WERK 
in Stedelijk Museum Breda

Breda is een bron van kunstzinnig talent. Dat 
wilde Stedelijk Museum Breda graag laten zien in 
de projectruimte van I.S.M. Breda. Een thuisbasis 
voor de activiteiten die het museum samen met 
de stad ontwikkelt en uitvoert. Daarom ontwik-

kelden ze samen met de Bredase 
kunstinstelling KOP een presentatie. 
KOP selecteerde zowel jonge aan-
stormende kunstenaars als geves-

tigde makers die een bepaalde connectie 
hebben met Breda. De een is hier opge-
groeid, de ander heeft hier gestudeerd en 
is soms nooit meer weggegaan. Dit resul-
teerde in de expositie HONK. 
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Nu komt Breda’s finest terug op het HONK om op een speelse 
manier hun talenten aan de stad te tonen. In de projectruimte 
van I.S.M. Breda worden in een aantal stijlkamers -met namen 
als Trashers, ReNature en Virtual Space- diverse kunstwerken 
geëxposeerd. Van sieraden tot interieurobjecten en van prints 
tot design.
Cadeaus voor de feestdagen
De feestdagen komen eraan en het fijne is dan ook dat in de 
weekenden alles wat je ziet ook te koop is. Nadat je hebt rond-
gekeken bij de expositie is het mogelijk om je onder te dom-
pelen in de winterse sferen van het museum of om een lekker 
kopje koffie te drinken in het museumcafé Lanzas. Wil je ze-
ker weten dat je niet naast een bepaald kunstwerk of product 
grijpt? Online bestellen is mogelijk via onze webshop www.kop.
nu/shop. Zo heb je mooi op tijd je cadeaus binnen voor Sinter-
klaas en Kerst. 

Kunstenaars
De kunstenaars die meedoen zijn o.a. Arjan Elenbaas, Assem-
bli, Bjorn Gort, Carlijn Timmermans, Eline Schipperen, Etienne 
Reijnders, Fred&Marie, Jasmin Djerzic, Jordy Koevoets, JP Kocks  
Kars&Boom, Kim&Koen, Leon Poirters , Lex Reerink, Levi Ja-
cobs , Locks, Loet Koreman, Maaike Canne, Made By Midas, Mat-
thew James Lanning, Marie-Britt van Hove, Martha Kamminga 
, Maurice Nuiten,  Martijn de Boon, Mandy den Elzen, Michael 
Bruys, Michael van Kekem, Michiel van der Zanden, Nanda Smits, 
Nina Brigitte, Nina Lenting, Nightshop, Noortje Haegens, Nol 
Art , Peer de Bruijn, Peter van de Water, Peter Winkel, Renate 
Vos, Rosa Meininger Sam Kaufmann, Sigrid van Roosmalen, Sofie 
Pennings, Studio Woest, Studio Anti Held , Sil Krol, Tessa Chaplin, 
Wencke Nilsson, Wolkom Home, Vivian Heyms, Vief Design,  Van 
Tjalle en Jasper en YURR.
Programma
- Donderdag 30 november van 17.00 tot 19.00 uur: Feestelijke 
opening expositie.
- Donderdag 7 december van 17.00 tot 21.00 uur: Speeddate 
voor jonge kunstenaars met (kunst)instellingen. Kunstenaars 
kunnen zich aanmelden via meike@kop.nu. 
- Donderdag 4 januari van 19.00 tot 21.00 uur: Meet the Makers: 
drie kunstenaars die meedoen aan de expositie geven een pre-
sentatie over hun werk. 
Praktische informatie
- Data: HONK is te zien vanaf 30 november tot en met 7 januari.
- Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 
uur .
- Verkooptijden: vrijdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 
uur.
- Adres: Boschstraat 222, 4811 Breda, ingang via de I.S.M.-ruimte.
- De presentatie in I.S.M. is zoals altijd gratis toegankelijk.
Meer info: www.kop.nu.

MANTEL DER LIEFDE

De Mantel der Liefde is een inter-
actieve fototentoonstelling over 
ouderen en mantelzorg met een 
informatieve en educatieve functie. 

De tentoonstelling reist gedurende twee jaar door Nederland 
en is gestart in het weekend voor de Mantelzorg op het station 
Breda.
De jonge fotografe Ilse Wolf (26) heeft samen met haar moe-
der ervaring als mantelzorger voor haar vader (74) die een arm 
mist.  Al een aantal jaren werkt ze aan een fotoboek over hem. 
Daarnaast bracht ze voor BredaPhoto samen met ouderen uit 
twee verzorgingstehuizen hetzelfde thema in beeld in twee ex-
posities tijdens het festival. 
Ilse voelde dat ze meer moest 
doen met het onderwerp en 
wilde mantelzorgers en oude-
ren onder de aandacht brengen. 
Het idee speelde al langer door 
haar hoofd, maar toen ze het 
afgelopen mei in een blog op 
haar website zette, zat ze bin-
nen no time met een copywriter en een ruimtelijk ontwerpster 
om de tafel en werd De Mantel der Liefde geboren. Een project 
dat binnen vier maanden de steun kreeg van o.a. het Ministerie  
VWS, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. De 
afgelopen maanden volgde Ilse twaalf diverse mantelzorg-situa-
ties. Haar eigen ouders, een vrouw van 83 die 24/7 voor haar 
thuiswonende man van 90 zorgt, een hond die als mantelzorger 
functioneert, twee zussen die al 75 jaar voor elkaar zorgen,  een 
kleinzoon en opa, een schoondochter met haar schoonmoeder, 
maar ook gezinnen die zich preventief voorbereiden op de toe-
komst. 

Mantelzorg betekent: zor-
gen, liefde, iets voor elkaar 
over hebben, voor elkaar 
klaarstaan. Het betekent 
ook dat je van een an-
der afhankelijk bent. De 
bezoeker zal samen met 
een ander een handeling 
moeten verrichten om de 

foto’s te kunnen bekijken: aan een wiel draaien, een lade openen 
of blokken stapelen en verplaatsen om een puzzel op te lossen. 
De expositie wordt ook een ontmoetingsplaats tijdens evene-
menten en een plek voor lezingen en educatieprojecten.
Adres: Stationsplein 18, 4811 BB Breda. Openingstijden: 11 
nov. t/m 30 dec. 2017, woensdag t/m zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Meer info: www.mantelderliefde.nl - info@
mantelderliefde.nl - 06 20092314.

KASTEELWANDELING 
o.l.v. een gids van VVV Breda 

Wist u dat Breda een historische band heeft 
met ons koningshuis? Dat de Haven van Breda 
vroeger een belangrijke aanvoerplaats van zee-
vis was en dat er een echt Nassaukasteel mid-
den in het stadscentrum staat? 
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles over 
tijdens de Historische Kilometer en de Kasteel-
wandeling die VVV Breda iedere laatste zater-

dag van de maand en tijdens schoolvakanties organiseert. 
Op zaterdag 25 november kunt u om 14.00 uur aansluiten 
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bij een Kasteelwandeling. 
Tijdens deze wandeling krijgt u een uitgebreide rondleiding over 
het terrein van het Kasteel van Breda. U bezoekt o.a. de on-
deraardse gang, een van de torens van het Spanjaardsgat en de 
binnenplaats van het kasteel. De gids vertelt u alles over het 
kasteel en de mooiste verhalen over de kasteelbewoners van 
vroeger en nu. 

Op het terrein van het Kasteel van Breda is al bijna tweehon-
derd jaar de Koninklijke Militaire  Academie gevestigd.  VVV 
Breda is de enige organisatie die hier groepen mag rondleiden. 
Door deel te nemen aan de Kasteelwandeling draagt u bij aan 
het behoud van het Kasteel van Breda. 
- Omdat het Kasteel van Breda op militair terrein staat, is een 
legitimatiebewijs verplicht!
- De Kasteelwandeling start bij de VVV Breda, Willemstraat 17-
19 (bij het Centraal Station)
- Tijd: 14.00 uur (13.45 uur verzamelen i.v.m. registratie legiti-
matiebewijzen).
- Prijs: € 7,95 p.p. (€ 6,95 kind 4 t/m 13 jaar). BredaPas-houders 
gratis
- Van tevoren reserveren aanbevolen
- Voor groepen zijn de wandelingen van de VVV Breda het hele 
jaar op afspraak te boeken.
Reserveringen en informatie: VVV Breda, Willemstraat 17-
19 en Grote Markt 38. Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), 
email info@vvvbreda.nl. Kijk ook op www.vvvbreda.nl.

PUBLIC HEALTH HACK BREDA 2017
30 uur data challenge 

Hoe kunnen we beter en anders met ruimtelijke informatie in 
relatie tot gezondheid werken? Ga jij  aan de slag om binnen 
30 uur de data challenge van de Gemeente Breda, Waterschap 
Brabantse Delta en de GGD West-Brabant te beantwoorden? 
Van vrijdag 15 december 9.00 uur tot zaterdag 16 de-
cember 14.00 uur in Electron Breda. Aanmelden kan tot 1 
december aanstaande. 
De Public Health Hack 2017 is de afsluiter van de Week van 
de Publieke Gezondheid 2017. Victor Lamme, hoogleraar en 
hersenonderzoeker en auteur van het boek WAAROM? geeft 
de aftrap: “Hoe kun je mensen werkelijk aanzetten tot ander 
gedrag?”. Na de kick-off ga je met jouw team aan de slag met 
een van de vier challenges. In ongeveer 30 uur willen we dat jij 
op een creatieve manier problemen gaat oplossen en tot le-

ven brengt via werkende prototypes. Alles wordt geregeld. Eten, 
drinken en muziek. En we sluiten af met een toffe finale!
Challenges
- Make less noise: hoe beperk je geluidsoverlast en de impact 
daarvan op leefbaarheid en gezondheid in een stad vol geluid? 
- Lonely wolves: hoe ziet de openbare ruimte eruit waarin 
mensen zich minder eenzaam voelen/zijn? 
- Into space man: design de gezonde buitenruimte van de 
toekomst. Hoe ziet die eruit (in data/verhaal/beeld)? 
- I’m feeling hot, hot, hot: de binnenstad van Breda is op een 
warme dag minstens 8 graden celsius warmer dan het buiten-
gebied van Breda. Hoe houden we de oververhitte binnenstad 
leefbaar en gezond? 
Doe mee! Meld je aan voor 1 december aanstaande
Ben jij developer, designer, ontwerper, datafreak, vormgever, den-
ker, bouwer, en wil jij je met een gaaf team 2 dagen vastbijten in 
een challenge en kans maken op € 1500,-? Doe dan mee! Mail je 
deelname en vermeld bij je aanmelding wat jou zo uniek maakt. 
Je hoort voor 1 december of je geselecteerd bent. 

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.

Wilt u RdT steunen? 
Wij zijn blij met elke donatie!

U kunt ons helpen
via NL50RABO0150.6933.11 t.n.v. Stichting 
Rondom de Toren ovv ‘Donateursactie 2017’
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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: 29-11-2017/Grijs: 06-12-2017
                     Wagenberg          Groen: 01-12-2017/Grijs: 08-12-2017
Ophalen oud papier  09-12-2017
Ophalen plastic afval Terheijden: 29-11-2017     
     Wagenberg: 01-12-2017

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 29-11-17 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 29-11-17 (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


