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DENKT U AAN ONS?

40 Jaar Rondom de Toren, wat een mijlpaal! En wij zijn het blad 
nog niet beu….
Als u die mening ook hebt, zouden we het fijn vinden als u ons 
financieel wilt ondersteunen. Dat kan door een donatie op re-
kening NL50RABO0150.6933.11 t.n.v. Stichting Rondom de 
Toren ovv ‘Donateursactie 2017’. Dankzij uw donatie kunnen 
wij het blad, dat u graag leest, blijven maken.  
Er zijn 5 leuke prijzen en een hoofdprijs beschikbaar gesteld 
door WenK Solutions (www.wenksolutions.nl). Op 31 decem-
ber a.s. worden de winnaars geloot en de prijzen uitgereikt. Dus 
als u kans wilt maken…..
De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Ingenieursbureau 
MUC en een aantal medewerkers van Werkplaats Ruitersvaart-
seweg (Sovak).

SAMEN AAN DE SLAG

In het kader van de regeling Samen aan 
de Slag heeft de st. Rondom de Toren een 
bedrag van € 2.000,- mogen ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor! Dit bedrag gaan 

wij besteden aan de 1000ste editie die uitkomt in oktober 2018.
De cheque werd woensdag 13 dec. uitgereikt door Lilian Lam-
brechts, het boegbeeld van Dorpsgericht Werken. Lilian bezocht 
voor de uitreiking een reguliere redactie-avond van Rondom de 

Toren. Zij kon zo zelf meemaken hoe het blad elke veertien 
dagen tot stand komt. Lilian concludeerde dat de avond er erg 
gezellig uitziet, maar dat er ook hard wordt gewerkt om een 

mooi blad samen te stellen. En dat al 40 jaar!
De regeling Samen aan de Slag is 
door Dorpsgericht Werken in het 
leven geroepen om ideeën van be-
woners mogelijk te maken.

RdT EN TRACTORS BY NIGHT

Het is bijna weer zover, 5 januari 2018 zal het schitterende 
schouwspel van tientallen mooi versierde tractoren en hun op-
leggers weer te zien zijn tijdens “Tractors by Night”. Deze tra-
ditie wordt altijd bekeken door duizenden mensen gedurende 
hun tocht door de gemeente. Het team van Rondom de Toren 
heeft zich in deze traditie al jaren laten meeslepen door het aan 
onze lezers en adverteerders aanbieden van een hapje en een 
drankje. Glühwein, chocolademelk en een hapje is sinds jaren 
vaste kost nabij de grote rotonde in de Hoofdstraat. Ook dit 
jaar zullen wij daar onder een sfeervol verlicht pleintje voor 
‘Toptiekse weer staan en rondgaan met de drankjes en hapjes. 
Wij hopen natuurlijk dat het net als vorig jaar stampend vol zal 
staan en dat we moeten blijven lopen met de bladen om het een 
ieder naar de zin te maken. 
Dan nog even iets. We weten als team van Rondom de Toren dat 
we best veel vertrouwen hebben bij onze adverteerders, (zonder 
hen geen Rondom de Toren, simpel) en natuurlijk ook dankzij de 
gulle gevers tijdens onze doneursactie. Dank u allemaal, maar 
toch nu een drietal ondernemers even in het decemberzonne-
tje gezet. Ten eerste, onze fantastische Brood-&Banketbakkerij 
Jürgen en Carolien van Dongen. Naast het feit dat ze sinds jaren 
al de beste worstenbroodjes 
van Brabant (en wat mij be-
treft van de hele wereld) ma-
ken, geven zij toch blijk zeer 
verbonden te zijn met onze 
gemeenschap en sponseren ze 
vaak door middel van hun produkten, allerlei activiteiten. Zo 
ook nu, wij kunnen vertellen dat de hapjes worden verzorgd 
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door deze Jürgen&Carolein, waarvoor onze dank. Ook Topslij-
ter Jeroen van Dongen helpt ons en u:  hij sponsort  de voortref-

felijke Glühwein en de spullen om die 
te verwarmen. Dank je wel! Een derde 
bedankje van ons team gaat naar Tad en 
Mariëlle van ‘Toptiekske. We staan voor 
hun deur op het pleintje, belemmeren 

het zicht, maar van hun uit, als echte ondernemers, geen ge-
mauw. Zij bieden ons al jaren de mogelijkheid om, van hun ove-

rigens schitterend vernieuwd 
interieur, gebruik te maken 
van hun pantry/electra etc. om 
alle drankjes en hapjes warm 

te kunnen serveren aan u, ons trouwe lezerspubliek. Daarvoor 
hulde aan deze ondernemers.
Namens het team van Rondom de Toren: tot 5 januari 2018.
Paul ter Sluis
Ps. Voor de exacte begintijd van de stoet van tractoren en waar 
ze op welke tijd zijn, kijk even op www.den-amerkant.nl

RIPASSO  TERHEIJDEN  VERMELD IN 
MICHELINGIDS 2018

Op maandag 11 december vond de 
presentatie Michelingids 2018 plaats 
in het DeLaMar theater in Amster-
dam. Restaurant Ripasso uit Ter-

heijden heeft een vermelding mogen ontvangen in de nieuwe 
Michelingids 2018. Ze ontvangen deze vermelding vanwege hun 
uitstekende keuken en goede wijnkaart.
‘Een kleine maar zeer aantrekkelijke selectie wijnen’, schrijft 
de inspecteur over het Terheijdens restaurant Ripasso, dat 
sinds 3 jaar gevestigd is aan de Moerdijkseweg. Verder schrijft 
de inspecteur dat 
deze wijnkaart de 
‘Franse gerechten 
met internationale 
invloeden mooi 
ondersteunt.’ Ei-
genaren Yannic 
van den Broek en 
Wijnanda de Bie 
reisden, ondanks 
code rood, af naar 
Amsterdam om 
hun vermelding in 
ontvangst te nemen en zijn dolblij.  ‘Dit is echt een bekroning op 
onze eerste drie jaar. Dit proeft naar meer.’

VERGOEDING  VOOR  BRILLEN 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieu-

we, goedkopere verzekeringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles 
uit uw huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verzekering, 
kan u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag 
u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat ui-
teraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril 
aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het 
totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. 
Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog een aantal dagen 
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de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies of 
u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we nakijken.  
Bovendien is er bij ‘Toptiekske weer een leuke december-
actie aan de gang! Wanneer u in deze feestmaand een bril 
koopt, mag u een kerstbal kapot gooien. Hierin zit een kor-
ting. Deze loopt van 5% korting tot 100% korting en alles 
wat daartussen zit! Ook deze wordt gelijk verrekend met uw 
aanschaf. Dus, met een vette kerstbalkorting èn uw ziektekos-
tenvergoeding kan het wel eens heel gunstig uitvallen voor 
u! In deze toch wel hele dure maand helemaal niet slecht! 
Wij zien u graag tegemoet deze maand en natuurlijk ook de 
volgende jaren. Onder het genot van een kopje koffie, kerstbal-
len, een gezellig praatje en heel veel mooie monturen maken we 
er een feest van!

APOTHEEK  TERHEIJDEN,  AL SINDS 1990 
EEN BEGRIP

Op 1 augustus 1990 opende de toenma-
lige eigenaar, Theo Wouters, de deuren 
van Apotheek Terheijden (toen apotheek 
Wouters).
In 2001 is de apotheek verkocht aan Mediveen, dat later Me-
diq werd. Na het vertrek van Theo in juni 2016 brak er een 
onrustige periode aan voor de assistentes van de apotheek. Er 
kwamen vele wisselende apothekers en ook werd de apotheek 
begin 2017 door Mediq verkocht aan Napohoed. De overgang 
naar BENU werd door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) 
tegengehouden, waardoor een aantal ex-Mediq apotheken in de 
verkoop kwam. 
Sinds juli 2017 is er weer meer rust binnen de apotheek nadat 
Paul Stoutenberg in dienst kwam als beherend apotheker van 
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Apotheek Terheijden. 
“Het is vooral voor het personeel, maar ook voor de patiën-
ten een moeilijke periode geweest. Ook de huisartsen verloren 
het vertrouwen in de apotheek. Mijn eerste taak was om voor 
het personeel weer een goede structuur aan te brengen en het 
vertrouwen bij artsen en patiënten te herstellen”, aldus apo-
theker Stoutenberg, die 35 jaar ervaring heeft in diverse apo-
theken. “Volgens mij is het personeel wel blij met mij en ook 
de samenwerking met huisartsen en thuiszorgorganisaties is nu 
structureel opgestart. Of de patiënten ook al verandering heb-
ben gemerkt weet ik niet. In ieder geval ben ik altijd aanspreek-
baar voor vragen van onze klanten.”
“Mijn roots liggen in Rotterdam, waar ik in 1983 ben begon-
nen als 2e apotheker. In 1987 heb ik die apotheek overgenomen. 
Na de verkoop in 2003 heb ik verschillende functies gehad in 
openbare apotheken, politheken en ook bij een bedrijf dat me-
dicatierollen maakt. Ik heb hierdoor vele apotheekorganisaties 
kunnen zien. Napohoed is een relatief kleine organisatie waar ik 
me prima bij thuis voel. Binnen Napohoed is er nog ruimte voor 
eigen inbreng. 
De marges binnen de apotheek staan al jaren onder druk. Er 
moet steeds meer werk verricht worden en de inkomsten wor-
den steeds lager.  In de apotheek hebben we daarom keuzes 
moeten maken. Steeds meer medicatie wordt buiten de apo-
theek klaar gemaakt, de voorraden zijn terug gebracht en ook 
moest er gesneden worden in het aantal personeelsleden. Ik zal 
een aantal zaken waar patiënten tegen aan lopen en/of vragen 
over hebben proberen te verduidelijken.”
Preferentiebeleid

Veel verzekeraars hanteren een zo-
genaamd preferentiebeleid.  De arts 
bepaalt welk medicijn wordt voorge-
schreven, maar de zorgverzekeraar ver-
goedt alleen maar een middel van een 
bepaalde fabrikant. Het preferentiebe-
leid is al jaren een doorn in het oog van 
apothekers(assistentes). In de apotheek 

worden patiënten geconfronteerd met een ander merk dan men 
eerder was gewend. In theorie zou dat in het overgrote deel niet 
moeten uit maken. Toch ervaren gebruikers regelmatig proble-
men bij wisseling van merk. 
Het is jammer dat de zorgverzekeraar het merk bepaalt. Uiter-
aard moet er gekeken worden naar kosten, maar in mijn ogen 
zijn hiervoor andere oplossingen mogelijk die minder wisseling 
van merk geven en daardoor minder onrust bij de patiënt, En 
dat zonder verhoging van de kosten.
Lagere voorraden in apotheek

Alles wat een apotheek in 
voorraad heeft kost geld. 
Verder bestaat het risico dat 
er voorraad langer ligt dan 
de houdbaarheid. Dan moet 
er voorraad worden vernie-

tigd en dat kost veel geld. Daarom werken vele apotheken nu 
met “Central Filling”. Medicatie die chronisch wordt gebruikt 
wordt niet meer in de apotheek klaargemaakt. De recepten 
worden wel in de eigen apotheek ingevoerd in het computer-
systeem, de medicatiebewaking wordt uitgevoerd, maar vervol-
gens wordt de medicatie in een grote computergestuurde apo-
theek klaargemaakt en geëtiketteerd. De volgende dag worden 
alle bestellingen naar de eigen apotheek gestuurd en klaargelegd 
voor onze klanten. Dit hele proces kost tijd en daarom vragen 
we onze klanten ook rekening te houden met een verwerkings-
tijd van (minimaal) twee werkdagen. 
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Herhaalservice en medicatierollen
Om het voor onze patiënten gemak-
kelijker te maken bieden we de her-
haalservice aan. Wij zorgen ruim op 
tijd voor het herhalen van de chroni-
sche medicatie. Wij vragen de recep-
ten aan bij de huisarts en de patiënt 
krijgt automatisch bericht, via mail of 
SMS, als de nieuwe medicatie klaar staat. Uiteraard werkt dit 
alleen voor medicijnen die in een vaste dosering worden inge-
nomen en niet voor “zo nodig” gebruik. 
Een groeiend aantal patiënten maakt gebruik van deze service. 
Soms lopen we er tegen aan dat de medicatie eerder of later op 
is dan berekend. Dat kan komen door het vergeten of zoekra-
ken van medicatie.  
Voor mensen die het overzicht kwijt zijn adviseren wij de medi-
catierol (“Baxterrol”). Elke twee weken wordt er een nieuwe rol  
geleverd waarin per dag en per toedieningstijdstip de medicatie 
zit verpakt. 
Samenwerking met huisartsen en thuiszorg
Er is een intensieve samenwerking met de 
praktijkondersteuners en huisartsen van beide 
in Terheijden gevestigde praktijken. De droe-
vige gebeurtenissen bij Dokters&Co door het 
overlijden van dokter Blondeel en het vertrek 
van de andere artsen van die praktijk hebben de opstart be-
moeilijkt, maar  dit zal zeker in 2018 weer volledig op gang ko-
men. Met praktijk Onder de Torens is een zeer prettige samen-
werking op gang gekomen. Regelmatig overleg ik met de artsen 
en de praktijkondersteuners over medicatiegerelateerde  pro-
blemen. Dit wordt door beide partijen als zeer plezierig ervaren. 
Ook met medewerkers van de thuiszorgorganisaties Surplus en 
Thebe is een overlegstructuur gestart. 

DE GEVOLGEN  VAN DE BELGISCHE 
OPSTAND

In 1830 brak in Brussel een opstand uit, want België wilde van 
Holland los. De koning stuurde een leger om de opstand te on-
derdrukken. Maar de rest van Europa was het met België eens 
en na een veldtocht van 10 dagen, in augustus 1831, moest de 
koning met zijn leger terug. Vele dienstplichtige soldaten zijn 
daarbij betrokken geweest, waaronder ook mijn betovergroot-
vader. Zij ontvingen later een ‘Metalen Kruis’.
Noord-Brabant was weer een grensprovincie geworden. De 
schansen en linies die als grasland waren verpacht, werden weer 
gereed gemaakt voor de verdediging van Holland. De linies wer-
den aan weerskanten uitgebreid met vrijliggende schansjes of 
lunetten. Langs de wegen door de linies kwamen wachtposten. 
Voor de schildwachten waren ‘schilderhuizen’ geplaatst. Het on-
derhoud daarvan kwam voor rekening van de gemeente. 
Ook in Terheijden werden weer soldaten ingekwartierd. De 
Prins van Oranje is in 1832 naar de verdedigingswerken hier 
komen kijken. De in Terheijden gelegerde grenadiers werden in 
de zomer van 1835 afgelost door een bataljon infanterie. Ba-
ron Chassé, de opperbevelhebber van de vesting Breda, stuurde 
een brief waarin de burgemeester werd “geinviteerd de noodige 
zorg te dragen dat gemeld Bataillon van huisvesting en voedsel 
wordt voorzien”. Een artistieke soldaat, Gevers van Endegeest, 
maakte vele tekeningen van Brabantse dorpen waaronder een 
mooie van Terheijden. Zijn tekeningen zijn te bekijken op 
ThuisinBrabant.nl.

EN  TOEN GEBEURDE.....

6



7



Vanaf 1836 zijn de schansen weer verpacht. De Grote Schans 
aan Jan van Loon en de Kleine Schans aan Joseph Toniaki. De 
pachtsommen bedroegen respectievelijk ƒ62,- en ƒ125,- per 
jaar. De Linie van Munnikenhof pachtte Antonie Damen voor 
ƒ62,- en die van Den Hout  Antonie Daniëls voor ƒ5,-. Vanaf 
1838 was de pachttermijn 7 jaar.  De Linie van Den Hout kreeg 
Adr. Vermeulen te Geertruidenberg voor ƒ15,-; de Linie van 
Munnikenhof Laurijs van Ham voor ƒ40,-; de Grote Schans bleef 
bij Jan van Loon voor ƒ120,- en de Kleine Schans kreeg Pieter 
van Lelyveld voor ƒ135,- per jaar.
Johan van der Made
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KERSTINLOOP  WITTE KERKJE  
met dit jaar: samen kersthits zingen!

Elkaar ontmoeten, gezelligheid, warmte, een 
goed gesprek. Vuurkorf, kerstbomen, lichtjes. 
Warme chocomel, koffie, thee, glühwein, iets 
lekkers. Een moment van stilte en als afslui-
ting samen kersthits zingen.
Heel graag nodigen we u uit om samen kerst 

te vieren en het jaar af te sluiten.
Het programma vrijdag 22 december:
16.30 uur: aanvang. De deur staat open voor een 
hapje, drankje en praatje.
20.00 uur: 15 minuten in stilte met elkaar in de 
kerk. Moment van bezinning.
20.30 uur : kersthits zingen! Mariah Carey,  Wham, 
Marco Borsato, alle bekende nummers komen 
voorbij. Je hoeft niet te kunnen zingen! Omdat we 
met veel mensen zijn ga je op in de massa. Dus kom en doe mee!
21.15 uur: naborrelen.
22.00 uur: afsluiting.
Let op: tussen 20.00 en 20.15 is de deur even dicht  ivm de stilte.
Dus loop binnen, schuif aan, drink een drankje, maak een praatje, 
steek een kaarsje op en zing! Wij hopen jullie te ontmoeten en 
zijn er om jullie te ontvangen.
Bert Fockens en Edwin Vonk
Wij bedanken de gemeente Drimmelen en het 

project Samen aan de Slag 
voor hun financiële bijdrage 
aan deze avond.

KERSTKOFFIECONCERT  HARMONIE 
TERHEIJDEN

Op tweede kerstdag organiseert Harmonie 
Terheijden het jaarlijkse Kerstkoffieconcert. 
Onder het genot van een heerlijk bakje kof-
fie, aangeboden door café De Harmonie, kunt u 
genieten van alle onderdelen van de Harmonie. 
Om 12 uur beginnen we met het opstaporkest, 
onder leiding van Ruud Taks. Het tamboer-

korps, onder leiding van Jeroen Koreman, zal daarna laten zien 
hoe gevarieerd muziek gemaakt kan worden met de ritmische 
instrumenten. Manuel de Wijs zal u daarna meenemen met zijn 
opleidingsorkest op een muzikale reis, waarna het Groot Orkest 
van Harmonie Terheijden onder leiding van Leo Simons de mid-
dag afsluit. 
Naast de mooie optredens van de verschillende onderdelen van 
de Harmonie hebben we dit jaar drie jubilarissen. Dit jaar mo-
gen we twee leden feliciteren met hun 50-jarig jubileum en één 
lid zelfs met zijn 60-jarig jubileum! Zij zullen deze middag uiter-
aard speciaal in het zonnetje gezet worden. 
Dit jaar hebben we een heuse Kerstmisloterij. De lootjes hier-
voor zijn nog te koop bij alle leden van de Harmonie, bij café De 
Harmonie en bij Tinckerbell. Voor slechts € 1,- per lot maakt u 
kans op vele prijzen waaronder een boodschappenpakket, een 
ballonvaart en een E-reader.
Hopelijk zien we u op 26 december vanaf 12 uur in café De 
Harmonie om deze mooie kerstmiddag met ons te beleven. 
Wij wensen u alvast fijne dagen toe en een goed uiteinde van 
het jaar!
Harmonie Terheijden

UITGAAN
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SPRAAKVERMAAK KIJKT  TERUG EN 
NEEMT EEN  VOORSCHOT OP 2018

Traditiegetrouw is eind december een 
periode om terug te kijken. Ook Spraak-
vermaak blikt terug en neemt al een 
voorschot op 2018.  Aansprekende gasten 
kwamen dit jaar weer naar Terheijden en 
samen met de presentatoren, columnis-
ten, quizdeelnemers en muzikanten maak-
ten ze van elke editie een feest. Sport, 

media, politiek, kunst en cultuur, muziek, zwaardere en lichtere 
onderwerpen, lokale en landelijke kwesties, het kwam allemaal 
voorbij in het zondagmiddagcafé. Alle gasten schrijven een re-
actie in het Gastenboek en de reacties samen geven een mooi 
beeld hoe zij hun bijdrage aan het programma ervaren.

Kwinkslag
Dries van Agt pareerde op 8 
oktober alle voorzetten van het 
presentatie-duo Dik van Beest 
en Ingrid Rompa. Zijn verhaal 
was helder met hier en daar een 
kwinkslag. In keurig handschrift 
schreef de voormalig minister-
president: ‘Spraakvermaak: wat 
een kostelijk en kostbaar pro-

gramma! Ik ben blij er eens aan hebben mogen meedoen.’ Net 
zoals de hele zaal was ook  Van Agt onder de indruk van het 
verhaal van Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. 
Haar reactie: ‘Dank u wel, dat ik hier mocht komen vertellen 
over de mensen voor wie ik sta, vluchtelingen. Het doet goed 
de warmte van uw publiek te voelen voor deze mensen die alles 
verloren. En dan ook samen met Dries van Agt, mijn vader zou 
trots zijn geweest. Dank!’
Priorin
Zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin van de Norbertines-
senpriorij Sint-Catharinadal te Oosterhout schreef op 12 no-
vember: ‘Spraakvermaak en samenspraak brengt verbinding en 
slaat de brug tussen 
mensen…, dat het zo 
nog lang mogen zijn! 
Veel succes en dank 
voor de gastvrijheid!’ 
Twee druktemakers 
waren die middag ook 
van de partij. Andy 
Marcelissen (theater-
maker en meervoudig 
Brabants kampioen tonproaten): ‘Leuk om een keer aanwezig te 
mogen zijn bij Spraakvermaak. Eindelijk wilden zij mij een keer 
betalen (grapje). Kei bedankt!’ Bart Chabot (dichter, schrijver 
en podiumdier) gooide het over een geheel andere boeg: ‘Dok-
tersadvies 1: 3 x daags innemen, doktersadvies 2: spoelt u maar.’
Sneeuw

Op 10 december werden we 
letterlijk en figuurlijk overval-
len door de sneeuw, waardoor 
het de podiumgasten en de 
bezoekers wat meer moeite 
kostte om Ons Thuis te be-
reiken.  Wim van de Donk, 
Commissaris van de Koning in 
Noord-Brabant, schreef: ‘Goed 
om weer hier in Terheijden 
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te zijn. Vermaard om zijn spraak en tegenspraak in een van de 
meest gezellige zalen van Brabant. Succes met de toekomstige 
edities!’ Huub en Monique Braat, huisartsenechtpaar in ruste: 
‘Ook na een jaar of zeven duwen en persen door het team 
van Spraakvermaak voelen wij ons zeer vereerd om te mogen 
figureren in Spraakvermaak. Wij hebben ervan genoten en wij 
hopen dat het publiek dat ook heeft gedaan. Probeer deze for-
mule alsjeblieft voort te zetten want hij is fantastisch!’ Op de 
startpagina van www.spraakvermaak.nl zijn rechts bovenaan re-
acties van andere gasten te lezen. De foto’s zijn -zoals altijd- van 
huisfotograaf  Tien Mureau. 
Nieuwe minister
Zondag 14 januari: de eerste Spraakvermaak in 2018. Die 
middag ontvangen we o.a. Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe 
minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook oud-Madenaar 
Wim Geerts (secretaris-generaal bij het ministerie van De-
fensie) komt die middag naar Ons Thuis. Zaal open om 13.30 
uur, om 14.30 uur klinkt de openingstune en is het woord aan 
presentator Dik van Beest, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, 
Terheijden. 
Spraakvermaak wenst u fijne feestdagen en een in alle opzichten 
mooi 2018!

DE LEUKSTE PUBQUIZ  VAN BRABANT 
bij Ons Thuis

De makers van Spraakvermaak houden op zaterdag 30 
december voor de derde keer Spraakvermaak à gogo. In 
de grote zaal van café Ons Thuis in Terheijden is er vanaf 20.00 
uur veel live muziek en wordt de gezelligste interactieve pubquiz 
van Brabant gespeeld. 
Dit jaar ligt de nadruk nog meer dan bij de voorgaande edities 
op de quiz en de muziek. Bij de quiz zijn er drie blokken van tien 

vragen. Iedereen met een smartphone kan meespelen, alleen of 
met een groepje. De deelnemers krijgen de gelegenheid de app 
Kahoot te installeren. Via die app worden de meerkeuzevragen 
beantwoord. De winnaar van de quiz neemt het samen met zijn/
haar secondant in de finale op tegen de winnaars van vorig jaar, 
Andy Broeders en  Joris Rasenberg. De strijd gaat om de gogo-
beker en natuurlijk eeuwige roem.

Foto: Mirjam Schrauwen

Tussen de quizblokken door is er livemuziek uit de Top 2000. 
Deze wordt verzorgd door een band, aangevuld met de zangers 
Sam Knoop en Tom Simons en de zangeressen Babs Rasenberg 
en Kathleen van Gorp. De band wordt bij sommige nummers 
bijgestaan door de blazers Paul Taks, Susan Steevens, Wouter van 
Bekhoven en Ruud Taks. 
Nieuw dit jaar is dat er tafels gereserveerd kunnen worden. 
Dat gaat via het Plus-arrangement. Voor € 22,50  krijgt de 
bezoeker drie consumptiebonnen en kaas, worst, olijven en 
nootjes. Plus-arrangementen kunnen gereserveerd worden via 
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petrakimmel@planet.nl. Een normaal entreekaartje kost € 3,50. 
Seizoenkaarten van Spraakvermaak zijn niet geldig deze avond. 
De presentatie van de avond is in handen van Arjen van Drunen 
en Tim Simons.
De zaal gaat om 19.30 uur open, het programma begint om 
20.00 uur. Na afloop van het officiële gedeelte blijft de band 
spelen, gaan de tafels aan de kant en kan er gedanst worden. 
Kijk ook op facebook.com/spraakvermaak.

ZOMERVERMAAK  WORDT NU OOK EEN 
BEETJE  WINTERVERMAAK

Het barre weer van de laatste dagen 
zette ons aan denken. Volgens ons snakt 
de goe gemeente naar een uit-de-deur-
gaandertje.
Nou, die kans krijgt u. Op 10 januari or-

ganiseren we op de Zeggewijzer een vermaak van hoge kwaliteit. 
Onze medevrijwilliger Giel van Fessem verzorgt dan een lesje 
“Bourgondisch leven”. Giel was in een vorig leven docent Ne-
derlands. Hij geeft een geschiedkundig inzicht in het onderwijs 
van vroeger (en nu). Leesboeken uit tijden dat u een leerling was 
komen ter sprake en worden getoond.  Als u in de schoolbanken 
zit, zullen  de beelden van weleer ongetwijfeld bij u terug komen.
Giel  heeft dit project al verschillende malen gedaan en de reac-
ties waren dusdanig,  dat succes verzekerd is.
Het Bourgondische laat zich goed koppelen aan een overheer-
lijke snertmaaltijd. En dit alles voor de schappelijke prijs van 
€ 7,50. Lichaam en geest worden aangenaam gevuld op die be-
wuste 10 januari om 14 uur.
U kunt zich opgeven bij Niek van Tienen, emailadres nic10en@
gmail.com, telefoon 06 22425448 of bij Piet Verheijen, Vlasweel 
62, email peevee100@ziggo.nl, telefoon 076 5931017.

ACTIVITEITEN  NAAR  AANLOOP 
CARNAVAL 2018 ERPELROOIERSLAND
               

Sauwelweekend: 13 en 14 januari
Zaterdagavond en zondagmiddag is 
dorpshuis Plexat weer omgetoverd in 
een lachpaleis. Kaarten à € 7,50 zijn ver-
krijgbaar bij Bakkerij Léon v Dongen en 
Zn.  Wees er snel bij, want vol=vol.
Erpelbingo: 21 januari
Deze superleuke bingomiddag wordt ge-
houden bij Bij Bas en begint om 14.00uur. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen en 

dit alles komt ten goede aan ons Jeugdcarnaval. 
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Krant rondbrengen: 27 januari
Die zaterdag zult u ons tegenkomen met onze carnavalskrant. 
Deze wordt huis aan huis gebracht zodat wij u kunnen vragen 
om ons insigne te kopen t.b.v. carnaval in Erpelrooiersland.
Zoals u kunt lezen zijn er nog een paar leuke activiteiten voor-
dat het carnaval losbarst.
Ook kunt u via onze website, www.erpelrooiers.nl, en onze Fa-
cebookpagina de laatste nieuwtjes volgen.
CC De Erpelrooiers

NIEUWJAARS-THEECONCERT  
Een goede start van het jaar 2018 waar muziek in zit.

Een tekst uit de recensie (Michiel Peeters) van het vorige 
concert van Più Corde in het Witte Kerkje: “………  Zoek 
drie talentvolle meiden uit de hele wereld, eenzelfde aantal oude 
instrumenten, werken van drie bekende en onbekende componisten 
en je kleurt mee in een wereldconcert waarin vijftig tinten romantiek 
een gewijde ruimte invliegen. Ensemble Più Corde bracht warmte in 
de koude en volle kerkzaal met de zomerse klanken van het concert 
‘De Zweedse Mozart’. De drie muzikale meiden uit Letland, Spanje 
en het land van Trump brachten een concert dat warme liefde en ver-
bondenheid uitstraalde in deze verdeelde wereld. Verenigd in muziek 
klonk als ondertoon door in dit fantastische wereldconcert!”
Zondag 7 januari 15.30 uur komen twee van deze jonge ge-

passioneerde musici weer naar het Witte 
Kerkje voor een gloedvol concert: Anna 
Jane Lester uit Florida – viool en Liene 
Madern-Stradina uit Riga (Letland) – 
fortepiano. 
Het programma 
dat de twee top-
pro fess iona l s 

zullen spelen blijft nog even een verras-
sing. Het zal in ieder geval GEEN pro-
gramma met moderne muziek worden, 
daar leent de fortepiano zich natuurlijk 
niet voor.  Anna Jane en Liene, ‘masters 
in music’, hebben internationaal hun sporen ruimschoots ver-
diend.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 07 januari 2017, aanvang: 15.30 uur. Locatie: Wit-
te Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden.
Entree: € 6,50; kinderen t/m 12 jaar gratis; jongeren tot 18 jaar 
€ 3,50. De entree is zeer laag. Bij de uitgang kunt u een extra 
bijdrage geven.
Reserveren en informatie bij de Stg. Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden via email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.
nl of telefonisch: 076-593 1177. 

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

Rond kerst en oud & nieuw werken wij nog 
even hard door om het programma voor car-
naval 2018 helemaal rond te maken! Is alles al 
op orde? Wat gaan we alle-
maal doen? Want zodra het 
nieuwe jaar begint, begint 

ook voor ons een actief seizoen: Nieuw-
jaarsborrel, Prinsengeburenbal, Kinderbingo, 
Sauwelen, Verbroederingsfeest, inschrijven 
optocht, carnavalskrant rondbrengen, carna-
valsweekend vanaf 9 februari! 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2018; 
zorg da ge d’r gekleurd op staot! 
Cadeautje voor de kerst?
Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau? Of sowieso goed 
voor de dag komen met carnaval? Vanaf nu te koop: ‘de Schraan-
sers-sjaal’! Wil je de unieke Schraansers-sjaal in bezit krijgen? 
Verkrijgbaar voor € 11,- per stuk. Ben er snel bij want het be-
treft een beperkte oplage. Op=op. 

Wil je een sjaal bestellen dan graag je naam, adres en aantal 
sjaals vermelden in een mail naar feestartikelen@schraansers.nl. 
Hou voor alle informatie over de activiteiten in aanloop naar 
carnaval én het carnaval zelf onze website (www.schraansers.nl), 
facebookpagina, of instagram in de gaten. Het wordt een mooi 
seizoen met veel activiteiten waarbij we hopen dat velen met 
ons gaan meedoen, in wat voor vorm dan ook! 

KLOVENIERSGILDE SINT ANTONIUS ABT                                  

Wie denkt dat het kloveniersgilde “St Antoni-
us Abt” een vereniging is van oude mannen en 
vrouwen heeft het mis. Ondanks dat de ver-
eniging al sinds 1551 bestaat en daarmee de 
oudste van het dorp is, zijn we volop in bewe-
ging en bezig met de toekomst. Een groot ge-
deelte van onze leden bestaat uit jonge men-
sen, namelijk 32 van de 72 leden zijn onder de 

30 jaar en dit aantal groeit nog steeds. Deze groep jonge mensen 
draagt het gilde een warm hart toe en is zeer actief. Dit jaar 
hebben ze het NK-wipvogel schieten op hun naam geschreven. 

SPORT
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We kunnen dan ook geruststellen dat het gilde floreert als nooit 
te voor. Het gilde is niet zomaar een vereniging maar een vereni-
ging vol met tradities.
Bonen
Zo wordt er in januari, tijdens de jaarvergadering, gestemd 
of een aspirant-lid een volwaardig lid mag worden. Het zoge-
naamde bonen. Ook dit jaar mogen we weer 4 aspirant leden 
begroeten: Jolien Both, Tamara Loose, Rick de Jongh en Ruben 
van Erp. Dit gebeurt nog steeds met witte en bruine bonen, 
ieder gilde lid brengt zo zijn stem uit. Een witte boon is vóór 
het lidmaatschap; een bruine is tegen. Hierbij zijn de aspirant 
leden niet aanwezig. Na de stemming worden de leden door de 
dekenschrijver gebeld en uitgenodigd om naar de gildekamer te 
komen,  alwaar de ingeboonde leden door de gildeleden worden 
toegezongen ter verwelkoming.
Antoniusmis
Is een aspirant lid ingestemd dan legt het nieuw lid in het 
jaar daarop in januari de belofte van trouw af aan het gilde, 
de kerk en het werkelijk gezag. (Lees koning en vaderland) 
Dit gebeurt tijdens de Antoniusmis. De naamdagviering van de 
patroonheilige van het gilde vindt plaats op de eerste zondag 
na 17 januari in de kerk van de Heilige Antonius Abt. Dit jaar 
zullen weer 3 gildebroeders de belofte van trouw afleggen, na-
melijk Kevin van de Velde, Sjoerd Poorter en Mathijn de Jong. 
Zij zullen ten overstaan van de gildeleden de belofte afleggen 
door middel van het vasthouden van het vaandel met de rech-
terhand waarbij de hoofdman Piet van Geffen de belofte voor-
leest en vraagt wat hierop hun antwoord is. De aspirant leden 
antwoorden hierop en daarna ontvangen de gildebroeders hun 
sjerp en de gildezusters hun zomersjaaltje als teken van vol-
waardig lid.
Teerdag
 Op de maandag na de Antoniusmis heeft het gilde zijn tra-
ditionele teerdag. Deze begint om 8.30 uur met een mis ter 
ere van de overleden gildebroeders en -zusters, tijdens deze 
dienst worden alle overledenen met naam genoemd. Na de 
dienst trekt het gilde naar de gildekamer aan de Hoge Vaart-
kant om de dag met elkaar door te brengen. Traditiegetrouw 
wordt hier een broodmaaltijd met saucijs genuttigd die door 
de gildezusters opgediend wordt. Na de maaltijd is er tijd voor 
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vermaak in de vorm van diverse spellen of wat buurten met 
elkaar in een vrolijke sfeer en onder het genot van een drankje.  
Rond 17.00 uur is het tijd voor een traditionele warme 
maaltijd die bestaat uit soep, aardappelen, spruiten of ro-
dekool, appelmoes en hachee en een sinasappel toe. 
Dit alles bereid door onze gildezusters en vrijwilligers. 
De dag wordt rond de klok van 20.00 uur afgesloten. 
Harrie Bruijns winterkoning wisselschild  
Ook tijdens de wintermaanden zitten de gildeleden niet stil. 
In de wintermaanden november, december, januari en fe-
bruari schieten we voor het “Harrie Bruijns Winterkoning” 
wisselschild. Deze wedstrijd is opgedragen aan de oud-de-
kenschrijver en initiatiefnemer van deze wedstrijd. In deze 
maanden schieten de gildebroeders en -zusters een zon-
dagmorgen per maand een wedstrijd. Per wedstrijd schiet 
men 7 schoten opgelegd en kan men totaal 28 punten ha-
len. Echter men mag een schietbeurt missen of de slechtste 
beurt laten vervallen, zodoende kan men 21 punten behalen. 
Op de laatste wedstrijdzondag worden de punten opgeteld en 
ieder lid die 21 punten heeft behaald gaat kampen voor de titel 
van  Winterkoning.  De winnaar mag zich een jaar lang Winter-
koning noemen en draagt het daarbij behorende schild op zijn 
kiel of gilde-jurk.
Zoals u kunt lezen zit het gilde niet stil maar is volop in beweging. 
Mocht u interesse hebben om eens een kijkje bij onze actieve 
vereniging te komen nemen dan kunt u terecht in de zomer-
maanden op woensdagavond van 18.00 uur tot 22.00 uur en op 
zondagmorgen van 11.00 uur tot 13.00 uur. In de wintermaan-
den is de gildekamer alleen op zondagmorgen geopend. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de deken-
schrijver Peter van Oosterhout, tel 06-15555365 of via info.gil-
deterheijden@gmail.com.  Neemt u ook eens een kijkje op onze 

16



website www.gilde-terheijden.nl.
Namens de overheid (Bestuur),  gildebroeders en -zusters wenst 
het Kloveniersgilde St. Antonius Abt u allen Prettige Kerstdagen 
en een gezegend 2018.
De dekenschrijver.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

In samenwerking met De Gouden Leeuw organiseert biljartver-
eniging Touché voor de achtste keer het Traais Kampioenschap 
Driebanden 2018. Het toernooi wordt gespeeld op 5, 6, 7, 12, 
13 en 14 januari a.s. De grote zaal van De Gouden Leeuw 
wordt weer als vanouds omgetoverd tot een waar biljartwal-
halla, waar op 3 tafels wordt gespeeld.

Voor de eerste keer in ons bestaan gaan we van start met het 
maximaal aantal deelnemers van 64. In tegenstelling tot andere 
jaren hadden we een open inschrijving, hetgeen volgens de ken-
ners de kwaliteit en spanning ten goede zal komen.
De wedstrijddagen zijn vrijdag (5 en 12 januari) om 20.00 uur, 
zaterdag (6 en 13 januari) om 12.00 uur, om 16.00 uur en 20.00 
uur, zondag (7 januari) om 12.00 uur en 16.00 uur. De halve 
finale is op zondag 14 januari om 12.00 uur en vanaf ca. 16.00 
uur zal de finale gespeeld worden, waarna bekend is wie met de 
Toon Lips Wisseltrofee naar huis zal gaan.
Zoals gezegd zitten we vol met de inschrijvingen, maar u bent 
uiteraard van harte welkom op een of meerdere speeldagen om 
in een goede ambiance te genieten van de mooie figuren en de 
daarmee gepaard gaande caramboles.  Tot ziens.

ALTIJD  AL  EENS….

Grote trom willen spelen in een gezellige kapel? Dan is dit je 

OPROEP
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kans! Onze grote tromslager is de ongelofelijke eer te beurt ge-
vallen om na een jarenlang dienstverband bevorderd te worden 
tot erelid van Vur ne Keer.
Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger voor hem. Heb je 
gevoel voor ritme, zin om met een gezellige kapel muziek te ma-
ken, ben je altijd al op zoek geweest naar hét gevoel om tijdens 
carnaval deel uit te maken van een kapel? Neem dan contact 
met ons op! Wie weet ben jij onze nieuwe grote tromslager en 
trek je met ons op tijdens carnaval, in de weken er voor en zo af 
en toe ook door het jaar heen.
Wil je meer informatie of eens langs komen op een repetitie: 
bel of mail met onze bandleider Cees Verwijmeren of laat een 
PB achter op onze facebookpagina.  Tel 06-48141508, email: 
averwijmeren@ziggo.nl.

DOE JE MEE?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact 
op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), 
telefoon 0162 451894, email vip@swodrim-
melen.nl.  We denken graag met je mee en 
helpen je verder.
Er wordt gezocht naar: 
Secretaris  Alzheimer Nederland, afd Breda e.o.
Vind jij het fijn de voorzitter en Alzheimervereniging te onder-
steunen bij de vergaderingen, de post en het archief te verzor-
gen?  Daarnaast zijn er allerhande secretariële en ondersteu-
nende taken. Deze kun je op de website van VIP lezen.
Maatje
Heb je op zondag tijd over en wil je die aangenaam en nut-
tig invullen? Een vrouw uit Terheijden (50 jaar) is gebonden aan 
haar rolstoel en wil graag op zondag naar de film of naar de stad 
(vervoer wordt geregeld). Zo kun je jezelf én een ander een 
leuke middag bezorgen.
Photoshop vrijwilliger
Ben je handig met Photoshop? En wil je iemand die hier graag 
mee aan de slag wil in zijn vrijwilligerswerk, helpen dit beter te 
leren en handiger te worden zodat hij foto’s goed kan bewer-
ken?
Buurtbemiddelaar
Ben je niet bang van conflicten en lijkt het je wat mensen te 
helpen hun (buren)conflicten aan te pakken? 
Dan is de buurtbemiddeling zeker iets voor jou. Je helpt mensen 
de onderlinge communicatie weer op gang te brengen. Via de 
buurtbemiddeling krijg je hiervoor een voorbereidende cursus 
aangeboden.

ZOLANG  WE ZE BLIJVEN HERDENKEN, 
BLIJVEN  ZE  LEVEN…
Dringende oproep!

Dringende oproep van BHIC: 
Help ons en geef iedere Bra-
bantse gesneuvelde een ge-
zicht en een verhaal.
De twintigjarige Pierre van 

Boxtel uit Kaatsheuvel trad tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
dienst bij de Britse Royal Air Force. Maar op 28 oktober 1941 
sloeg het noodlot toe; zijn toestel werd geraakt, vloog in brand 
en hij overleed aan zijn verwondingen. Zo zijn er bijna 1900 Bra-
bantse militairen en verzetsstrijders tijdens oorlogshandelingen 
in de  Tweede  Wereldoorlog en alle volgende militaire conflic-
ten gesneuveld. Het Brabants Historisch Informatie Centrum 
wil al deze gevallenen een gezicht geven. Help ons alsjeblieft om 
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VAN  ALLES  WAT

deze lijst van gesneuvelden aan te vullen en te corrigeren. 
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van 
Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te her-
denken, presenteert het BHIC dat najaar samen met de Stichting 
Herdenking Brabantse Gesneuvelden een digitale eregalerij voor 
alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Op dit 
moment heeft het BHIC op een voorlopige site www.brabant-
segesneuvelden.nl bijna 1900 slachtoffers in beeld die een plaats 
in deze eregalerij zouden moeten krijgen. Het gaat dan niet al-
leen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook 
om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands 
Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog 
en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna. 
Voorlopige site
Op deze site staan de 1900 oorlogsslachtoffers allemaal ver-
meld met de basisgegevens die nu bij ons bekend zijn: naam, 
geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum, 
overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de histo-
rische context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van 
ongeveer 600 slachtoffers kunnen we bovendien een foto laten 
zien. Dat is al veel, maar we zijn er nog niet. 

Op de definitieve eregalerij van Brabantse Gesneuvelden willen 
we straks zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een ver-
haal vereeuwigen, zodat we niet enkel namen herdenken, maar 
ook de personen erachter. Immers, het waren op de eerste 
plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling 
aan het leven zijn ontrukt.  Velen van hen stonden voor moei-
lijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal 
verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig 
of bescheiden ook.
Help mee! 
Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, hebben we 
de hulp van alle nabestaanden en betrokkenen nodig. We heb-
ben al verschillende openbare bronnen geraadpleegd, maar voor 
de meeste foto’s en persoonlijke verhalen zijn we uiteindelijk 
aangewezen op wat nabestaanden van familieleden, vrienden en 
andere betrokkenen over hen kunnen vertellen. 
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te rea-
geren. Alleen zo kunnen we in 2019 een zo volledig en correct 
mogelijke digitale eregalerij presenteren. Mocht je op www.bra-
bantsegesneuvelden.nl dus een bekende of een familielid aan-
treffen waar je iets over kunt vertellen, laat dan een bericht 
achter of neem contact met ons op.

ADVOCATEN HOUDEN OOK IN 2018 
WEER GRATIS SPREEKUUR

Ook in 2018 staan de advocaten van het Juridisch spreekuur 
Drimmelen weer voor u klaar. Het spreekuur wordt beurtelings 
gehouden door mr. R. Joosen van Advocatenkantoor Osté te 
Oosterhout en mr. S.A.M. Fikken van Van den Toorn Advocaten 
te Made. Inwoners van de gemeente Drimmelen die een juridi-
sche vraag hebben, kunnen kosteloos en geheel vrijblijvend bij 
het spreekuur terecht. Deze voorziening is voor iedereen toe-
gankelijk en anoniem. 
Voor vragen over rechtsgebieden als personen- en familierecht 
(echtscheidingen, alimentatie, omgang), strafrecht (zitting bij po-
litierechter, OM-zitting), arbeidsrecht (ontslag), bestuursrecht 
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(afwijzing bijstand), maar ook rechtsgebieden als verbintenissen-
recht, huurrecht en vreemdelingenrecht kunt u bij het Juridisch 
spreekuur Drimmelen gratis terecht.
Het Juridisch spreekuur Drimmelen wordt gehouden in sa-
menwerking met Surplus en het vindt iedere eerste en derde 
maandag van de maand (behoudens feestdagen) plaats aan de 
Raadhuisstraat nr. 2C te Terheijden (ingang aan de rechterkant 
van het voormalige gemeentehuis) van 17.00 tot 18.00 uur. De 
eerstvolgende spreekuren in 2018 zijn op 8 (in verband met 
Nieuwjaarsdag) en 15 januari en 5 en 19 februari. Op www.
advocatenkantooroste.nl treft u onder ‘publicaties’ meer infor-
matie en het complete rooster voor 2018. Ook voor eventuele 
wijzigingen kunt u hier terecht. Voor nadere vragen kunt u con-
tact opnemen met mr. Joosen op het nummer 0162-466626.

PRIVACYREGELS IN 2018 

AVG, algemene verordening gegevensbescherming, gaat op 25 
mei 2018 in. Alle organisaties en verenigingen die persoonsge-
gevens bewaren, moeten zich aan deze nieuwe Europese regels 
houden. 
Het is van belang dat je duidelijk hebt welke gegevens je bewaart 
en hoe je ze bewaart. Een 7 stappenmodel kan je helpen om 
het privacyreglement in te richten: 
Stap 1: Geef antwoord op de vragen waarom, hoe en wat be-
waar je als het gaat om persoonsgegevens. Leg alleen de gege-
vens vast die nodig zijn.
Stap 2: Laat weten wat je bewaart aan de betrokkene en vraag 
om toestemming.

Stap 3: Leg vast hoe de organisatie met de gegevens omgaat.
Stap 4: Stel zo nodig een functionaris aan. Dit is niet voor ieder-
een verplicht, wel voor overheid en publieke organisaties.
Stap 5: Breng in beeld wat de gevolgen van het bewaren van de 
gegevens voor de persoon zelf zijn.
Stap 6: Informeer vrijwilligers of leid ze op.
Stap 7: Stel een procedure op voor datalekken.
Heb je nog vragen of wil je advies: neem gerust contact op met 
Vrijwilligers InformatiePunt Drimmelen: corrie.marijnissen@
swodrimmelen.nl of telefoonnummer 0162 451894.
Op 14 maart 2018 biedt de Vrijwilligers Academie Drimmelen 
een workshop aan op dit thema.

OUD EN  VINYL
Gezellig het nieuwe jaar inluiden bij Omroep 
Drimmelen

Bijna iedereen heeft ze nog wel ergens op 
zolder of in de kelder liggen: Grammofoon-
platen vol met heerlijke muziek! Tegenwoor-
dig worden de zwarte schijven door velen weer gekoesterd en 
bezetten ze een prominente plaats in menig huiskamer. Wie kent 
ze niet: de albums van  ‘Alle 13 goed’ met de typische sexy da-
mes op de hoezen, je collectie van ‘The Cats’, ‘ABBA’, ‘Elvis’ en 
‘The Beatles’ of die stapel top 40 singeltjes!
Neem platen mee: vanaf 00.30 uur inloop in de studio
We starten in het nieuwe jaar om 01.00 uur met een speciale 
nieuwjaarsnachtuitzending vanuit de radiostudio van Omroep 
Drimmelen waarbij we u als luisteraar om hulp vragen! Zoek 
minimaal 2 platen of singeltjes van uw oude collectie uit en kom 
gedurende de nieuwjaarsnacht met deze platen naar de studio 
aan het Oranjeplein in Terheijden. We zullen gedurende deze 
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nieuwjaarsnachtuitzending, 
onder feestelijk genot van 
een hapje en drankje na-
tuurlijk, ook uw pareltjes 
laten horen!
Beste wensen voor het 
nieuwe jaar!
Vanzelfsprekend krijgen alle 
luisteraars de mogelijkheid om hun nieuwjaarsgroet voor 2018 
via onze zender te laten horen maar let op: Inbellen is mogelijk 
maar uw aanwezigheid in de studio, vergezeld van de nodige 
plaatjes, wordt nog veel meer op prijs gesteld! 
‘Oud en Vinyl’ tijdens de nieuwjaarsnacht is voor iedereen vrij 
toegankelijk en duurt tot ongeveer 04:00 uur.
Meer informatie over de programma’s van Omroep Drimmelen 
en de uitzendfrequenties kunt u vinden via onze website www.
omroepdrimmelen.nl. 

SINTERKLAAS  BEDANKT IEDEREEN!

Nadat de Sint op dinsdag 6 december door een 
groot aantal kinderen is uitgezwaaid, wil hij van-
uit Spanje iedereen bedanken die zijn verblijf in 
Nederland zo aangenaam heeft gemaakt.
Allereerst wil hij alle kinderen, hun ouders en 
Miëlle Stoop bedanken voor de ontvangst in de 
haven. Daarna wil hij zijn dank tonen voor de 
vele kleurplaten van de kinderen waarmee de 

haven was versierd, het lekkere ontbijt bij café Ons Thuis samen 
met de 6 winnaars van de tekenwedstrijd, de gastvrije ontvangst 
van het  Antonius  Abt en de mooie muziek van de harmonie.
Ook bedankt hij Jaap Rasenberg, Slijterij Van Dongen, Bakkerij 
Van Dongen, De Sinaasappelman, Relinde Fijnaut, FD-advies, café 
Ons Thuis en Jan en Jolanda van Riel.
Tenslotte gaat zijn dank uit naar alle collectanten, verkeersre-
gelaars en alle andere vrijwilligers door wiens inzet het Sinter-
klaasfeest ook dit jaar een succes is geworden.
Alvast hele fijne feestdagen gewenst en tot volgend jaar!
Stichting Sinterklaas Terheijden. 

SINTERKLAAS KAN  TOCH NOG  DE 
ELSENHOF BINNEN 

Wat een pech dinsdagochtend 5 
december......
Het was erg donker in het gebouw 
toen alle leerlingen op school kwa-
men. Wat was er aan de hand? Op 
het plein stonden al de juffen, maar 
niemand had de sleutel om naar bin-
nen te gaan. Hij was nergens te vin-
den.
Al gauw kwam de oplossing van een leerling: Als Zwarte Piet 
zou komen zou hij via de schoorsteen de deur open kunnen 
doen. Dus snel met z’n allen aan het zingen en daar kwamen de 

Pieten al aan.
Gelukkig voelde een 
Pietje toevallig aan 
een raam en dat ging 
zowaar open. 
Dus……. dan maar 
met z’n allen, kinde-
ren en juffen, gehol-
pen door de Pieten 
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via het raam naar binnen. Zelfs de moeders van de peuters gin-
gen door het raam mee naar binnen.
Omdat een Piet in de kamer van de directeur de sleutel weer 
vond,  kon Sinterklaas gewoon naar binnen. 
Het feest kon daarna echt beginnen. In de aula werd voor de Sint 
een swingend liedje gezongen. De Sint leek wel jonger gewor-
den! Hij swingde mee met zijn staf. Erg gaaf Sint!! 
Daarna gingen de bovenbouwgroepen de mooie surprises uit-
pakken en de gedichten voorlezen. Wat had iedereen z’n best 
gedaan!!

De peuters, de leerlingen van groep 1, groep 2-3 en groep 4-5 
kwamen om de beurt naar de speelzaal waar zij samen met de 
Sint en zijn Pieten een heel gezellig samenzijn hadden.
Alle kinderen gleden langs de schoorsteen via het klimrek naar 
beneden en werden zo ook een echte roetveeg Piet. Na een 
hele gezellige ochtend zwaaide iedereen via het plein Sinterklaas 
met zijn Pieten  weer uit.

Dank je wel Sint, Pieten en commissie van de ouderraad voor 
een supergezellige ochtend! 
Wij, leerlingen en team van bs de Elsenhof, hebben er van ge-
noten!

PANIEK OP BASISSCHOOL  ZONZEEL

Al weken kloppen zo’n 190 kinderharten 
vol verwachting voor de komst van Sin-
terklaas op 5 december. 
In gezellige weken van het schrijven van 
Sinterklaasgedichten, het maken van Pie-
tentekeningen, de strijd om de Gouden 
Pepernoot en het uitvoeren van een sinterklaasmusical met de 
hele school wordt er toegeleefd naar dé grote dag. De hele 
school is klaar voor de komst van de goedheiligman en zijn Pie-
ten. 
Maar… hoe groot is de teleurstelling op 5 december als blijkt 
dat Sinterklaas maar helemaal alleen en te voet aankomt op 
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onze school.  Waar zijn de Pieten? 
Zélfs Sint is in paniek; vanmorgen lagen zijn Pieten niet in hun 
bedden. Ja, het was de laatste weken ook wel erg druk voor de 
Pieten en ze hadden nauwelijks tijd om te slapen, maar dit is Sint 
nog niet eerder overkomen. 
Elke morgen lagen ze na een drukke nacht gewoon weer in hun 
bed. Sint is ten einde raad. 
Dan komt er een telefoontje… het is de politie. Dringend wil de 
agent Sinterklaas spreken. Hij heeft namelijk drie Pieten achter 
in zijn politiebusje zitten, die hij betrapt heeft op snoepen van 
het snoepgoed bestemd voor de kinderen. De Pieten beweren 
dat de kinderen van basisschool Zonzeel op hen wachten. Dit 
heeft de agent nog nooit meegemaakt en hij vraagt opheldering 
aan Sinterklaas. Dan valt het kwartje bij Sinterklaas. 

Door alle drukte hebben de Pieten niet alleen te weinig tijd 
gehad om te slapen, maar óók het eten is er regelmatig bij inge-
schoten. Vannacht hadden de Pieten zich écht niet meer kunnen 
inhouden van de honger en waren begonnen aan de chocolade-
letters, munten en muizen van de kinderen.
Maar oh, wat een spijt bij de Pieten en niet alleen bij hen, maar 
ook bij Sinterklaas. Nóóit had hij ze zonder eten op pad moe-
ten sturen en hij had beter op moeten letten hoe het met zijn 
Pieten ging. 
Sint kan echt niet zonder zijn Pietjes en vraagt of ze zo snel 
mogelijk naar de Zonzeel kunnen komen. Met loeiende sirenes 
en zwaailichten worden de Pieten op school afgezet. 
Ondanks het begrip moet de agent toch een proces verbaal 
uitschrijven, maar gelukkig voor de Pieten valt de straf mee en 
hoeven ze alleen maar gezamenlijk een mooi sinterklaasliedje te 
zingen en te beloven dit nooit meer te zullen doen. 
De agent verscheurt in het bijzijn van de kinderen het proces 
verbaal en het feest op school kan beginnen. 
Met een gezellige viering voor de onderbouw en voor de boven-
bouw het bewonderen en uitpakken van de surprises en uitrei-
ken van de Gouden Pepernoot kunnen we terugkijken op een 
ontzettend geslaagd feest op onze gezellige school.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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WINDHOEK IN SINTERKLAASSTEMMING 
Leerlingen vieren Sinterklaas ’s avonds in pyjama 
 

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen op basisschool De 
Windhoek: het pyjamazingen eind november. Elk jaar komen 
kort voor pakjesavond de leerlingen van groep 1 tot en met 4 
van De Windhoek ook ‘s avond naar school. De kinderen zingen 
samen met hun leerkrachten sinterklaasliedjes, ze zetten hun 
schoen en de leerkrachten lezen sinterklaasverhalen voor.
Drie keer naar school
‘Vandaag gaan we drie keer naar school!’, roept een kleuter blij. 
Op maandag 27 november zaten de leerlingen van groep 1 tot 
en met 4 inderdaad niet alleen in de ochtend en middag op 
school, maar kwamen zij ook ’s avonds met hun ouders naar 
school. Dat kon maar een ding betekenen: het was hoog tijd 
voor het jaarlijkse pyjamazingen op De  Windhoek.

Pyjamazingen 
Rond de klok van half 7, net na het Sinterklaasjournaal, druppe-
len de kinderen de school binnen. De leerlingen van groep 1 tot 
en met 4 komen met hun ouders naar De Windhoek om met 
hun juffen sinterklaasliedjes te zingen en om hun schoen te zet-
ten. Deze keer leest juf Rowy, die sinds kort op De Windhoek 
werkt, samen met juf Karin een mooi sinterklaasverhaal voor. 
Alle kinderen zitten in hun pyjama en met hun knuffel op schoot 
geboeid te luisteren. 
Sinterklaasverhalen voorlezen
Alle leerlingen luisteren vol spanning naar het verhaal dat juf 
Rowy voorleest. Ze leest voor uit ‘Het grote boek van Sinter-
klaas’. In het boek vertelt de Sint waar hij woont en wat hij 
doet als hij in Spanje  is. Tussen de hoofdstukken door zingen 
de kinderen samen met juf Karin en juf Rowy sinterklaasliedjes.
Ondertussen genieten hun ouders elders in de school van een 
kopje koffie of thee met een speculaasje. Zij mochten aan het 
einde van de avond ook erbij komen om met elkaar nog meer 
sinterklaasliedjes te zingen. Alle papa’s en mama’s zongen luid-
keels mee. Daarna is het tijd om te gaan slapen. De vraag die 
de kinderen bezighoudt is natuurlijk: zou er morgen iets in mijn 
schoentje zitten?
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Geslaagde avond
Directeur Marc Embregts kijkt tevreden terug op deze slaagde 
activiteit. ‘Het is prachtig om onze jongste leerlingen te zien ge-
nieten. In deze spannende tijd is het extra leuk om ook ’s avonds 
een keer naar school te gaan. Daarnaast koppelen we het weer 
aan ons motto: (voor)lezen is de basis voor 
leren.‘

SUPERGEZELLIG 
SINTERKLAASFEEST 

Sinterklaas kwam samen met de Pieten dinsdag 5 december 
langs op basisschool De Windhoek in Terheijden en zij zetten de 
boel op stelten. De kinderen hebben samen met de Pieten en de 
Sint luidkeels gezongen, uitbundig gedanst, cadeautjes uitgepakt 
en vooral heel veel gelachen. Het was een supergezellige feest-
ochtend met een knotsgekke Pietenshow, stralende leerlingen 
en een tevreden Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart…
Op dinsdag 5 december komen al vroeg in de ochtend de leer-
lingen van De Windhoek samen in de aula. Samen met hun leer-
krachten en de hulpouders wachten ze ongeduldig op de komst 
van Sinterklaas en de Pieten. 
Enthousiast en uitbundig welkom 
Het gerucht gaat al snel dat de Pieten bij de school zijn ge-
signaleerd. De kinderen, leerkrachten en hulpouders kijken 
telkens naar de deur of ze al iets zien of horen. Juf Loes, die 
later binnenkomt, vertelt de kinderen dat ze al iets roods en 
zwarts heeft gezien. Meneer Marc, de directeur van De Wind-
hoek, besluit een aantal kinderen op verkenning te sturen. 
Net op het moment dat vier leerlingen met juf Karin buiten 
gaan kijken, wordt er hard gebonsd op de keukendeur. Er ko-
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men maar liefst zes Pieten binnen. Niet veel later komt Sin-
terklaas binnen. Hij is weer blij om op De Windhoek te zijn.  
De meeste leerlingen herkennen deze Pieten van voorgaande 
jaren en weten dat het altijd groot feest is als zij langskomen. 
Meneer Marc heet de goedheiligman en de Pieten van harte 
welkom. Ze kunnen rekenen op een enthousiast en uitbundig 
onthaal. Het Sinterklaasfeest kan nu écht beginnen.

Zingen voor de Sint
De Sint mag op de speciale feeststoel op het podium zitten, de 
Pieten zijn altijd in de buurt. De leerlingen mogen bij Sinterklaas 
komen om een liedje te zingen. De Sint en de Pieten luisteren 
met veel belangstelling naar alle zangtalenten. Iedereen zingt uit 
volle borst mee tot alle sinterklaasliedjes de revue zijn gepas-
seerd. Dan is het hoog tijd voor de Pietenshow…
Het dak gaat eraf!
De Pietenshow is elk jaar het hoogtepunt van het Sinterklaas-
feest op De Windhoek. Ook deze ochtend zorgen de Pieten 
voor een doldwaze show. De kinderen hebben er lang naar uit-
gekeken en zijn er klaar voor. Ook de Pieten hebben er duidelijk 
zin in. Groot en klein danst en host met de Pieten mee, zodra de 
muziek uit de boxen schalt.  Van een afstandje kijkt Sinterklaas 
tevreden toe. 

Warm onthaal in de klas
Ter afsluiting van de feestochtend gaat Sinterklaas met de Pieten 
bij alle groepen langs. In elke groep kan de Sint rekenen op een 
warm onthaal.  Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 
hebben Sint Nicolaas en de Pieten cadeautjes meegenomen. In 
groep 5 en 6 en tot slot in groep 7 en 8 bekijken ze de prach-
tige surprises die worden uitgepakt. Om 12.00 uur nemen Sin-
terklaas en de Pieten afscheid van de Windhoek-leerlingen om 
elders in het land nog meer kinderen blij te maken. 
De leerlingen hebben een geweldige Sinterklaasochtend gehad. 
Dank u wel Sinterklaas en alle Pieten en graag tot volgend jaar!
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WINTER!!
1 2
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Foto’s van:

1. Janine Klappert

2. Anita Dudok

3. Gerard van Vugt

4. Jeanne 
Garczynski

5. Frans Snoeren

6. José Rasenberg

7. Marianne 
Vermeulen

8. Jozef Roelands
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POLITIEK

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand december is gemaakt door 
Marianne Achterbergh.

CDA  WIL GEEN ONTSLUITING  VIA DE 
SCHANSSTRAAT

Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge-
dwaald, zegt het spreekwoord. Wanneer 
je een verkeerde afslag van de snelweg 
neemt kun je meestal snel de juiste weg 
weer terugvinden. Het kost wel enige 
brandstof en wat tijd, maar 10 minuten la-
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ter ben je vergeten dat je een foutje 
maakte. Bij fouten op het gebied van 
ruimtelijke ordening (RO) is dit heel 
anders. Hierbij kan een fout genera-
ties lang doorwerken. 
Volgens het CDA is iets dergelijks 
aan de hand met de visie van B&W 
van de gemeente Drimmelen. De 
visie op de verkeersafwikkeling, zeg 
ontsluiting van de nieuwbouw aan 
de Schans in Terheijden. Het voor-
liggende bestemmingsplan houdt in 
dat het grootste deel van het ver-
keer vanuit de nieuwbouwwijk via 
de Norbartstraat wordt afgewik-
keld en een derde deel via de Schansstraat. Het CDA vindt dit 
geen goed idee omdat de afwikkeling van het verkeer via de 
Norbartstraat vraagt om vergaande samenhangende maatrege-
len. Dit ongeacht of het een deel dan wel het totale plan omvat. 
Daarom is het dus kapitaalvernietiging ook de Schansstraat te 
gaan belasten. Deze straat leent zich juist voor herstel in haar 
oude staat en kan beter bestemd blijven voor wandel- en fiets-
verkeer. Een van de argumenten in het plan van het college is dat 
de nieuwe wijk geen doorgaande weg mag worden voor sluip-
verkeer en er daarom voor deze opzet gekozen is. Echter door 
het autoverkeer maar over een zijde af te wikkelen voorkom 
je al dat er sluipverkeer plaatsvindt. Het CDA vindt wel dat de 
Norbartstraat en omgeving in nauw overleg met de bewoners 
dient te worden heringericht tot een straat die ook weer ge-
neraties mee kan. Het verkeersplan in de wijk is leidend en de 
inrichting van de wijk volgend. Nu een fout maken betekent dat 
er geen weg terug is zoals bij het nemen van de verkeerde afslag 
op een snelweg. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 
en daarom kiest het CDA voor behoud van de Schansstraat in 
huidige vorm.
CDA Drimmelen

HARRY BAKKER LIJSTTREKKER

De Lijst Harry Bakker heeft…. 
Harry Bakker naar voren ge-
schoven als beoogd lijsttrekker 
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart 2018. Hij is al 
vele jaren actief in de gemeen-
tepolitiek en heeft veel ervaring 
als raadslid en wethouder. Ook 
is hij het gezicht van de Lijst 
Harry Bakker bij vele evene-
menten, concerten en andere 
bijeenkomsten. Een logische en 
goede keuze dus.
‘Ik ben blij met deze voordracht 
en het is een mooi verjaardags-
cadeau’ reageert Harry Bakker. 
’We hebben het als team goed gedaan met ons programma 
Investeren in Drimmelen en blijven luisteren naar de mensen 
en bedrijven die wat willen. Hopelijk worden we daarvoor 
bij de komende verkiezingen beloond’.
Later deze maand wordt de kandidatenlijst vastgesteld met 
een attractieve top 15 die bestaat uit zittende mensen en in-
teressante nieuwkomers uit diverse kernen, zodat we naast 
ervaring ook een frisse input krijgen van jong en oud uit alle 
geledingen. Ook is het verkiezingsprogramma bijna gereed 
en bij de ledenvergadering wordt alles formeel vastgesteld. 
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De Lijst HB gaat als nummer 1 weer de verkiezingen in en 
heeft nu 2 wethouders en 8 raadszetels.

LIJST HARRY BAKKER STELT U  VOOR
AAN…..

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 
maart 2018 in het vooruitzicht zit Lijst Harry Bakker bepaald 
niet stil. Nieuwe aspirant raadsleden melden zich,  nieuwe ge-
zichten gaan meewerken. 
Graag stellen wij aan u voor……
Riebert  Verheugen

Sinds 2011 woon ik met mijn 
vrouw Ada in Made. Na een hele 
hoop verhuizingen (de verhuizing 
naar Made was de 19e keer) kan ik 
nu voor mezelf zeggen: dit is goed, 
hier blijf ik wonen! Voor mij een 
onbekend maar wel fijn gevoel; een 
plaats om te wonen waar ik me 
vanaf het begin zo thuis voel dat ik 
niet meer weg wil!
Ommezwaai
In 2016 heb ik, in goed overleg 
met mijn toenmalige werkgever, 
mijn functie als manager in de psy-

chiatrie neergelegd. De zorg voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid ging (en gaat!) me nog steeds zeer aan het hart. 
Alle regels en procedures die blijkbaar tegenwoordig nodig zijn 
om zorg te kunnen bieden, verstikten me echter. Ik heb dan ook 
een flinke ommezwaai gemaakt in mijn werkleven en ben sinds 
dit jaar als kleine zelfstandig ondernemer aan de slag in mijn 
eigen foodtruck bij de haven van Terheijden. 
Waar gaat het om?
Vanaf het begin dat ik in Made woonde ben ik (als een soort 
inburgeringscursus) aan de slag gegaan bij Omroep Drimmelen. 
Hierdoor heb ik veel mensen in de gemeente Drimmelen mogen 
leren kennen en kennen veel mensen mij inmiddels van de TV. 
Zo ben ik ook in contact gekomen met de plaatselijke politiek. 
Wat me steeds opviel was de aanwezigheid van Lijst Harry Bak-
ker bij allerlei evenementen en activiteiten. Daarmee is voor mij 
de lijst Harry Bakker heel makkelijk te benaderen. En daar gaat 
het voor mij om in de (plaatselijke) politiek: openheid, transpa-
rantie en laagdrempeligheid. Ik vind dat je moet weten wat er 
speelt in een gemeenschap en dat je met die kennis moet probe-
ren zaken te verbeteren. Dat is de reden dat ik me graag aansluit 
bij Lijst Harry Bakker. Ook ik wil makkelijk benaderbaar zijn 
en weten wat er in de straat, buurt of het dorp leeft en speelt.  
Bijdrage
Vanuit mijn achtergrond in de psychiatrie is het een logische 
keuze dat ik ervoor sta dat er voldoende aandacht is voor de 
kwetsbaren in onze gemeente. “De zorg” zal dan ook zeker fo-
cus zijn voor mij. Maar ook de samenwerking tussen “de ge-
meente” en de burgers vind ik heel belangrijk. De communica-
tie tussen de partijen moet transparanter en klantvriendelijker 
worden. Een mooie opdracht om mijn steentje aan bij te gaan 
dragen als lid van de lijst Harry Bakker. 
Riebert  Verheugen, Lijst Harry Bakker
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TERHEIJDEN EN  WAGENBERG GOED 
VERTEGENWOORDIGD
in top lijst Groen Drimmelen(VP/D66) 

Leo Mol (Terheijden, 2)
Roxanne Pruijsers-Heijmans (Terheijden, 8)
Ad van Oosterhout (Wagenberg, 10) 
Gerry Jansen (Terheijden, 11) 
Elly Prinse (Wagenberg, 13)
Fer Rompa (Terheijden, 18) 
De leden van Groen Drimmelen (VP/D66) hebben tijdens de le-
denvergadering van 22 november jl.  Jürgen Vissers opnieuw 
aangewezen als lijsttrekker van de partij bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Jürgen zal voor de derde keer op rij 
de lijst van de partij aanvoeren. Bestuur en lijsttrekker zijn trots 
op de vastgestelde lijst!
Na Jürgen wordt de top 5 gevormd door raadslid Leo Mol uit 
Terheijden, wethouder Hans Kuijpers, nieuwkomer Robert van 
de Corput uit Hooge Zwaluwe en raadslid Miriam Tiekstra uit 
Made. Miriam heeft er voor gekozen om op plek 5 van de kan-
didatenlijst te gaan staan om zo een betere balans met haar 
andere bezigheden te krijgen. Op de 6e plaats staat Anita van 
Gennip uit Drimmelen.
Naast de vele vertrouwde gezichten uit alle dorpen staan ook 
enkele nieuwe gezichten op de lijst van in totaal 32 kandidaten. 
Zo heeft Tim Eestermans (plek 7) uit Lage Zwaluwe zich bij 
Groen Drimmelen (VP/D66) aangesloten; hij staat op plaats 7. 
Op plek 8 staat de politiek al ervaren Roxanne Pruijsers-Heij-
mans uit  Terheijden en op 9 vinden we een andere nieuwkomer 
bij de partij, Ellen Verhaard-van der Made uit Made, terug. Ad van 
Oosterhout uit Wagenberg completeert de top 10 van de lijst. 
De nummers 11 tot en met 15 zijn Gerry Jansen uit Terheijden, 
Fred de Heijde uit Hooge Zwaluwe, voormalig raadsleden Elly 
Prinse uit Wagenberg en Johan de Bruijn uit Lage Zwaluwe en 
voormalig wethouder Marijke Vos-Kroeze uit Made.
Het bestuur spreekt van een goede mix uit de gehele gemeente 
met ervaren mensen en nieuwkomers met kwaliteiten! 
Naast de kandidatenlijst hebben de leden ook het verkiezings-
programma vastgesteld. De volledige lijst en het programma zijn 
te vinden op onze website www.groendrimmelen.nl. 

 

SUBSIDIE  VAN PROVINCIE  VOOR 
VERBETERING  VERKEERSVEILIGHEID

De gemeente Drimmelen krijgt van de provincie 
Noord-Brabant subsidie om de verkeersveilig-
heid te verbeteren en het gebruik van de fiets te 
stimuleren. Met een bedrag van ca. €175.000,- 
betaalt de provincie mee aan de verbreding van 
het fietspad langs de Breede Vaart tussen Drim-
melen en Oud-Drimmelen. Zo wordt deze be-
langrijke toeristische fietsroute veiliger en aantrekkelijker. Voor 
de veilige inrichting van de centrumroute in Terheijden draagt de 
provincie bij aan de plaatsing van snelheidsremmers en fietsrek-
ken.
Daarnaast ondersteunt de provincie de gemeente financieel bij 
verschillende initiatieven om het gedrag van weggebruikers te 
verbeteren. Het grootste deel van ongelukken wordt namelijk 

GEMEENTE
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veroorzaakt door gedrag. Voorbeelden van activiteiten die de 
gemeente (mee-)organiseert zijn de opfriscursus autorijden, on-
derwijs en voorlichting over veilig verkeer rond scholen en het 
samen met bewoners bevorderen van veilig rijgedrag in woon-
wijken. “Veilig naar huis, school of werk? Daar ben je zelf bij!” is 
het motto.
De provincie ondersteunt 40 projecten in de regio West-Bra-
bant die de verkeersinfrastructuur verbeteren en gericht zijn 
op de verkeersveiligheid. Veel projecten dragen bij aan een vei-
liger fietsgebruik. Jan-Willem Stoop, wethouder en ambassa-
deur verkeersveiligheid: “We willen, naast het verbeteren van 
de verkeersveiligheid, zorgen dat mensen vaker de fiets pakken. 
Dit zorgt voor minder files, minder uitstoot en is goed voor de 
gezondheid!”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Nieuwe bestemming voor uw lege stal of schuur
Bent u de eigenaar van lege stallen of schuren? Maak dan gebruik 
van de voucherregeling Vrijgekomen Agrarische Bedrijfslocatie 
(VAB). Hiermee kunt u voor ondersteuning en advies terecht bij 
deskundigen van het Kennisplatform  VABIMPULS.  Zij helpen 
u een beslissing te nemen over sloop of herbestemming, bij-
voorbeeld voor recreatie of een ander idee. U kunt zich tot en 
met 9 januari 2018 aanmelden via www.vabimpuls.nl.
Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 
€ 4000,-. U kunt die inzetten voor ondersteuning en begeleiding 
in 3 fasen: oriëntatiegesprekken, verkenning en ontwikkeling en 
uitwerking van nieuwe plannen. 
De VABIMPULS is een besluit van de provincie Noord-Brabant 
en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. De pro-
vincie wil samen met partners een eind maken aan de groeiende 
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consultant . strategy . design . communication

WERKEN  

AAN WONEN 

LEVEN EN

GENIETEN

Wij zien een wereld waarin wonen en leven zó circulair is, 
dat het letterlijk en figuurlijk niet de wereld hoeft te kosten. 

Waarin wonen en leven eenvoudig en efficiënt op jouw 
levensfase en behoefte flexibel aan te passen is, 
wanneer jij dat wenst!

Om deze wereld te creëeren hebben we een 
revolutionair modulair huisvestingsconcept ontwikkeld. 
Zodat deze wensen werkelijkheid kunnen zijn. 

We noemen het THEBOXSYSTEM.

LOKALE PARTNERS
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leegstand van agrarische gebouwen. Belangrijke uitgangspunten 
in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd 
verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid 
is in de aanpak van leegstand. 
Op de website www.vabimpuls.nl leest u hier meer over. Met 
vragen kunt u ook contact opnemen met de gemeente, de heer 
Paul van de Kieboom via 140162 of gemeente@drimmelen.nl.
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. Restaf-

val is en blijft betaald. Hoe minder vaak u uw grijze bak bui-
ten 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 maken 
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.
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Drimmelen en 
Bedrijven Netwerk Drimmelen

Op woensdag 10 januari 2018 or-
ganiseren de gemeente Drimme-
len en Bedrijven Netwerk Drim-
melen (BND) de jaarlijkse nieuw-
jaarsbijeenkomst. Zij nodigen u als 

inwoner, ondernemer, vertegenwoordiger van een vereniging of 
instelling of (semi)overheidsinstelling graag uit voor deze bijeen-
komst.  Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt stilgestaan bij 
het belangrijke thema van deze avond:  ‘Vertrouwen’. 
Programma: 19.30 uur Ontvangst; 20.00 uur Welkomstwoord 
voorzitter van BND Ton Zwinkels; 20.15 uur Nieuwjaarsbood-
schap burgemeester Gert de Kok met aansluitend nieuwjaars-
borrel; 21.30 uur Sluiting.
Graag aanmelden via info@bndweb.nl in verband met de ver-
wachte hoge opkomst. Graag tot 10 januari!
Deeltaxi tijdens de feestdagen

Lekker naar familie of 
vrienden? Samen de 
feestdagen doorbren-
gen? Dat kan. Gewoon 
met de deeltaxi. Die 
rijdt met de feestdagen 

tijdens de kerstdagen (24, 25 en 26 december) tot 01.30 uur 
’s nachts, op oudjaarsavond en -nacht tot 22.00 uur en tussen 
00.45 en 2.00 uur (De deeltaxicentrale bij PZN is bereikbaar op 
dezelfde momenten dat er gereden wordt), op nieuwjaarsdag 
van 07.00 uur tot 01.30 uur. 
Klanten die hun kerstritten uiterlijk 20 december inboeken, 
worden op de gewenste tijden vervoerd. Vanaf 21 december 
worden geen reserveringen voor kerst meer aangenomen en 
bestaat de kans dat PZN geen vervoer meer voor u kan re-
gelen. Dit geldt zeker voor het rolstoelvervoer. Wijzigingen in 
geboekte ritten kunt u doorgeven tót  21 december. Reserveer 
uw ritten voor 31 december en 1 januari graag op tijd. Bestel 
uw deeltaxi voor oudejaarsavond en -nacht in ieder geval vóór 
31 december 18.00 uur.

39



U belt met het gratis reserveringsnummer 0800 – 023 00 33. 
Natuurlijk kunt u uw ritten ook via internet of MijnTaxiApp re-
serveren.
De klanttarieven van Deeltaxi West-Brabant worden jaarlijks 
aangepast. Daarbij kijken we naar de prijsontwikkelingen in het 
openbaar vervoer en het taxivervoer. In de tabel hieronder 
vindt u de tarieven 2018.

Sociale begeleiders betalen hetzelfde instaptarief als Wmo-
klanten (€ 0,90). Afhankelijk van de gemeente betaalt de sociale 
begeleider 1 of 2 keer het kilometertarief (€ 0,157 of € 0,314).
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere pro-
cedure
Terheijden, Vliethof 33 (4844 EZ) (W-2017-0475): Het kappen 
van een kastanjeboom.
Terheijden, Molenstraat 13 (4844 AL) (W-2017-0486): Het wijzi-
gen van de linkerzijgevel.
Wagenberg, Zandakker (4845 ER) (W-2017-0495): Het kappen 
van vijf bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ravendal 9 (4844 VE) (W-2017-0454): Het plaatsen 
van een bijgebouw.

 2018 2017 

 Instap Per km Instap Per km 

Wmo-tarief  € 0,90 € 0,157 € 0,89 € 0,151 

OV deeltaxitarief € 3,11 € 0,47 € 3,05 € 0,46 

het doorreistarief  - € 1,28 - € 1,25 
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Wagenberg,  Vogelstraat 12 (4845 PB) (W-2017-0472): Het 
plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning.
Terheijden, Abtslaan 68 (4844 SP) (W-2017-0481): Het kappen 
van een boom in de voortuin.
Verkeersbesluit buurthaltes in Terheijden en Made
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij hebben besloten bushaltes in te stellen voor buurtbuslijn 
222 door het plaatsen van het bord L3 van Bijlage 1 van het 
RVV 1990 op de Hillen in Terheijden (1 halte); de Polderstraat 
in Terheijden (1 halte); de Geraniumstraat in Made (4 haltes); de 
Haagstraat in Made (2 haltes); de Prinsenpolderstraat in Made (1 
halte); de Brieltjenspolder in Made (2 haltes).
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken 
gaat om het bevorde-
ren van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale 

betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht 
werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en 
straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op 
met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.
nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Enquête ‘Samen maken wij Drimmelen’ door veel men-
sen ingevuld

De enquête ‘Samen maken wij 
Drimmelen’, die de afgelopen 
maanden via wijzijndrimmelen.nl 
ingevuld kon worden, is door bijna 
600 mensen ingevuld. We willen 
iedereen die de enquête ingevuld 
heeft hartelijk danken voor uw 
mening. 

Bijna 200 mensen hebben aangegeven dat ze via een digitaal 
platform nog uitgebreider mee willen praten. Ook daar zijn we 
heel blij mee. Voor deze gesprekken zullen we de input van de 
enquête gebruiken en de input van de deelnemers aan het plat-
form. De deelnemers aan het platform ontvangen half januari via 
de mail een uitnodiging om deel te nemen. Mocht u deel willen 
nemen aan dit platform en hebt u uw emailadres nog niet achter 
gelaten, dan kunt u dat sturen naar llambrechts@drimmelen.nl.
Met de uitslag van de enquête en het digitaal platform gaan we 
op een later moment naar alle dorpen om dit te bespreken. We 
hopen ook daar weer veel mensen te ontmoeten.
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KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 31 december 2017, 10.00 uur: ds. M.  Wagenvoor-
de uit Breda. Diaconiecollecte: Focus on Education. Locatie: het 
Witte Kerkje.

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 23 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Parochiele viering. 4e Advent.  Voorganger past. werker G. Oost-
veen, cantor H.  Vergouwen.
Zondag 24 dec. 17.00 uur: Kerstavond. Peuter - Kleutervie-
ring in De Cour met extra collecte.  Voorganger past. werker H. 
Geppaart.
Zondag 24 dec. 21.00 uur: Nachtmis in De Cour.  Eucha-
ristieviering met extra collecte. Voorgangers pastoor J. Paes en 
past. werker H. Geppaart. Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 25 dec. 9.30 uur: Eerste Kerstdag. Eucharistievie-
ring in De Cour met extra collecte. Voorganger pastoor J. Paes   
- Anthony Singers.
Dinsdag 26 dec. 9.30 uur: Parochiële viering in Gummarus-
kerk te Wagenberg.
Zaterdag 30 december: Geen viering.
Zondag 31 december: Geen viering in onze kerk.
Zondag 31 dec. 9.30 uur: Oudjaar-viering in Gummaruskerk 
te Wagenberg.
Maandag 1 jan.  10.30 uur: Parochiële viering in Bernardus-
kerk te Made, na afloop is er gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie/thee elkaar een goed 2018 te wensen.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men 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.
Kerstmis voor peuters en kleuters in Vijf Heiligen Pa-
rochie
Dit jaar zijn er twee dezelfde peuter-kleuterkerkvieringen met 
Kerstmis: 24 december, kerstavond, 17.00 uur in De Cour én 25 
december, 1e kerstdag, 11.00 uur in de Gummaruskerk te Wa-
genberg. In Made is er géén peuter-kleuterkerkviering.
De viering is speciaal geschikt voor peuters en kleuters tot on-
geveer 6/7 jaar en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. 
De dienst duurt een half uur en heeft een speels karakter. 
In beide vieringen wordt geen H. Communie uitgereikt.
In de viering vertellen we het verhaal van de geboorte van Je-
zus, afgestemd op de peuters en kleuters. En elk jaar weer een 
beetje anders. De vaste onderdelen blijven hetzelfde. We luiden 
nog steeds de bel en ontsteken de peuter-kleuterkerkkaars. 

KERKEN
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We bidden en zingen samen bekende kerstliedjes.
De kinderen die tijdens de knutselbijeenkomst een eigen kerst-
ster gemaakt hebben mogen die natuurlijk meebrengen. 

Na afloop is er voor de kinderen iets lekkers. Op 1e kerstdag 
(in de Gummaruskerk, Wagenberg) is er dan ook gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en nog na te praten. Voor de volwassenen 
is er koffie/thee.
Jullie zijn van harte welkom om met ons Kerstmis te vieren.
Werkgroep peuter-kleuterkerk. Info: www.naardekerk.nl
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IETS  VERDER  VAN DE TOREN
          

BIJZONDERE EINDEJAARSACTIVITEITEN 
GROTE KERK 

Op donderdag 21 december, vrijdag 22 december, donderdag 
28 december en vrijdag 29 december zijn er Candlelight To-
renbeklimmingen onder leiding van het Gilde de Baronie. 
Deelname vanaf 12 jaar. Deelnamekaarten kosten € 5,- en zijn 
verkrijgbaar aan de balie van de Grote Kerk. Aanvang op alle dagen 16.30 uur en 17.30 uur. 

Vanaf 27 december zijn er speciale activiteiten in de Grote 
Kerk. Er is een speciale actie voor gezinnen: kinderen die in de 
kerstvakantie samen met hun ouders de Grote Kerk bezoeken 
krijgen een gratis jeugdboek over de Grote Kerk. De ouders 
kunnen dan de kerk bezichtigen en gebruik maken van een gratis 
audiotour van het Grootste Mu-
seum van Nederland. 
Er zijn reguliere torenbeklimmin-
gen op zaterdag 23 december en 
zaterdag 30 december om 13.00 
uur. Deelname vanaf 12 jaar. 
Deelnamekaarten kosten € 5,- 
en zijn verkrijgbaar aan de balie 
van de Grote Kerk.      
Op de eerste en tweede kerst-
dag is de Grote Kerk gesloten 
voor publiek. 

ophaal
dagen
en losse
verkoop
donderdag 28 dec
van 08.00 tot 21.00

vrijdag 29 dec
van 08.00 tot 21.00

zaterdag 30 dec
van 08.00 tot 21.00

zondag 
31 dec

geen 
verkoop 

31 dec

geen 
landelijk

Kijk en bestel op www.intratuinvuurwerk.nl

HET MOOISTE 

VUURWERK
                            VAN NEDERLAND

VOOR DE SNELLE 
BESTELLER 
BESTEL VOOR 
27 DECEMBER 
23.00 UUR

20% GRATIS
VUURWERK
KIES ZELF 
UIT ONS 
ASSORTIMENT
GA NAAR 
INTRATUINVUURWERK.NL 
VOOR MEER INFORMATIE
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OP ALLE KERSTARTIKELEN*

VANAF WOENSDAG 27 DECEMBER

Intratuin Breda (hoek Noordelijke rondweg) 
Terheijdenseweg 296, 076-5812500. www.intratuin.nl
Iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

INTRATUIN BREDA WENST U
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GEEF INBREKERS GEEN KANS MET DEZE 
PREVENTIETIPS 
Aanzienlijk meer woninginbraken rond de feestdagen

Het aftellen tot Kerstmis en de jaarwisseling is begonnen. Deze 
periode zoeken veel mensen de gezelligheid van familie en vrien-
den op of gaan ze op reis. De laatste weken van het jaar zijn 
ook een feest voor inbrekers in de provincie Noord-Brabant. 
Dit blijkt uit recente cijfers van de politie. Vorig jaar werd er in 
Noord-Brabant van 24-26 december veel vaker ingebroken dan 
normaal. Deze dagen sloegen inbrekers 121 keer toe vergeleken 
met 58 inbraken gemiddeld op andere dagen in het jaar. Ook op 
oudejaarsdag en nieuwjaarsdag werd er veel vaker ingebroken 
(80 versus gemiddeld 38). Een inbraak heeft grote impact op je 
gevoel van veiligheid. Maak het inbrekers daarom niet te mak-
kelijk met een paar simpele handelingen.
Het idee dat iemand in je huis komt en aan je spullen zit, je 
moet er niet aan denken. “Het tast je gevoel van veiligheid en 
privacy aan”, vertelt Ellen Wolvers (26). Ellen en haar vriend wa-
ren slachtoffer van woninginbraak. “Alles was overhoop gehaald 
en ze hadden overal aangezeten. Onze kleding uit de kasten, de 
administratie lag verspreid door het huis en sieraden, geld en 
elektronica waren meegenomen. Het was een vreselijk gezicht 
en ik stond te trillen op m’n benen toen ik de puinhoop aantrof. 
Spullen kun je opnieuw aanschaffen, maar foto’s en het gevoel 
van veiligheid in je eigen huis zijn niet te vervangen’’.  
Maak het inbrekers niet te makkelijk 
Inbrekers profiteren vooral van een ‘goede gelegenheid’. Ze kij-
ken niet naar wát er te halen valt, maar vooral hoe makkelijk 
ze binnen kunnen komen. “En daar heeft een inbreker gemid-
deld maar 30 seconden voor nodig”, licht Sybren van der Velden, 
Landelijk Projectleider Woninginbraak bij de politie toe. “Dat 
veel mensen de feestdagen bij vrienden of familie doorbrengen 
en het relatief rustig is in de straten, is een bijkomend voor-
deel voor inbrekers. Gelukkig weten we steeds beter hoe we 
inbrekers buiten de deur kunnen houden.” Ook tijdens de feest-
dagen werkt de politie nauw samen met vele partners om de 
jaarlijkse piek aan woninginbraak tegen te gaan. “Ook de buurt 
WhatsApp-groepen, waarbij bewoners onze ogen en oren in 
de wijk zijn, dragen bij aan het voorkomen van inbraken. Want 
samen houden we onze buurt veilig.’’  
Met een paar simpele preventiehandelingen verlaag je de 
kans op een woninginbraak:
- Doe altijd de deuren op slot en sluit de ramen,  ook als je maar 
even weggaat.
- Gebruik ook goedgekeurde sloten. Deze herken je aan het 
SKG®-logo met sterren.
- Laat ’s avonds een lichtje aan als je weg bent,  bij voorkeur met 
tijd- of schemerschakelaars.
- Laat geen dure spullen in het zicht liggen. 
- Start en neem actief deel aan een WhatsApp-groep in de buurt. 
Op www.wabp.nl kun je eenvoudig checken welke WhatsApp 
Buurtpreventie groep in jouw buurt actief is.
Kijk voor meer info op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Geen zin / tijd om kaarten te versturen?
Een kleine advertentie in Rondom de Toren 

kan natuurlijk ook!
Mail die uiterlijk 3 januari 2018 naar 

advertentie@rondomdetoren.nl, 
dan staat hij er op 10 januari in!

---------------------------------------------------------------
Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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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 donderdag 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           T   Groen: 27-12-’17;10-01-’18/Grijs: 03-01-2018
                               W    Groen: 29-12-’17;12-01-’18/Grijs: 05-01-’18
Ophalen oud papier  13-01-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 27-12-2017/10-01-2018     
     Wagenberg: 29-12-2017/12-01-2018

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 03-01-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 03-01-18 (voor 17.00 uur)
Secretariaat:   Postadres: Hoevenseweg 18, 4845 PD Wagenberg 
         Tel. contact: 076 - 593 21 37
Bezorgklachten:  kwaliteit.roosendaal@axender.nl
       liesbeth@rondomdetoren.nl
Extra exemplaren:      Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske - Tankpunt
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


