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EN DE  WINNAARS ZIJN.....

TERUGBLIK

DONATEURSACTIE RONDOM DE  TOREN

Onze donateursactie is geëindigd, 
uiteindelijk hebben circa 220 per-
sonen een donatie overgemaakt, 
waarvoor dank. Zoals vermeld 

heeft Wenk Solutions vijf prijzen en een hoofdprijs gedoneerd 
om deze te verloten onder de donateurs. 
De hoofdprijs gaat naar G.C.M. Reniers, de overige prijzen 
naar A.R.M.  Voogt, C. Bisschop-Peemen, M.J.W. van Fes-
sem,  A.P.J. Engelen en M.C.M. van Gool.
De prijswinnaars kunnen contact opnemen met Wenk Solutions 
op info@wenksolutions.nl of telefonisch op 06 37555479 voor 
het maken van een afspraak om de prijs in ontvangst te nemen. 
Bestuur en redactie Rondom de Toren

SFEERVOLLE  KERSTVIERING 
OP BS DE ELSENHOF

Woensdagavond 20 december, daar 
keken veel leerlingen van bs de Elsen-
hof naar uit.
Met je mooiste kleren, je haren met 
gel of een mooie strik of vlecht en met 
lekkere hapjes voor het buffet in het 
donker naar school.  Wat is er leuker 
dan dat!!!

Het was dan ook niet gek dat we allemaal blijde en vrolijke 
gezichten zagen toen iedereen om 16.45 uur naar school kwam.
Allereerst ging iedereen in zijn eigen groep met de andere klas-
genoten en de juffen die lekkere hapjes bekijken. Wat zijn de 
gezinnen in Wagenberg creatief!!! En wat smaakte het heerlijk!!
Daarna kwamen we samen in de aula waar Levi als kerstman 
verkleed het kerstverhaal voorlas.

De groepen 8, 7, 5-6 en 4-5 hadden een mooi lied, gedicht of 
dansje ingestudeerd waarvan iedereen genoot. Het gezamenlijk 
lied “Ik houd van Kerstmis” was een groot succes.  Wat een 
feest om dat zo met elkaar te kunnen zingen. Iedereen, groot en 
klein, zong uit volle borst mee. Daarna gingen alle kinderen met 
hun maatje naar buiten. Met een eigengemaakte lampion en een 
lampje waarvoor de ouderraad gezorgd had, liepen we met el-
kaar een rondje langs het Van den Elsenplein. Het was de bedoe-
ling dat we voor de bewoners van “Onder de Toren” nog even 
zouden zingen. Maar die mensen zaten gezellig bij Plexat aan het 

kerstdiner.  Speciaal voor ons kwamen ze toch voor het raam 
staan om naar de lichtjes te kijken en te zwaaien naar ons. Op de 
route stonden alle ouders zodat het een mooie optocht werd.
Terwijl de leerlingen hun spullen binnen ophaalden,  was er voor 
alle ouders warme glühwein of chocolademelk en nog wat over-
gebleven hapjes en muziek op het plein. Dit zorgde voor een 
sfeervolle afsluiting van een mooie kerstviering. 
Op vrijdagochtend deden we het nog eens dunnetjes over. Om 
9.00 uur kwamen alle leerlingen weer met hun maatje naar de 
Gummaruskerk. Daar was de generale repetitie voor de gezins-
viering.

Dit jaar hadden alle leerlingen van groep 4 t/m 8 gedichtjes en 
verhaaltjes geschreven. Voor de vieringen waren er enkele uit-
gekozen die Tess, Fien, Bauke en Elise voorlazen.  Terwijl zij ook 
het kerstverhaal op rijm voorlazen, werden mooie tekeningen 
(gemaakt door Natasja en Marleen) omhoog gehouden door 
de kinderen die graag mee wilden helpen bij de gezinsdienst. De 
kinderen van groep 1-2-3 zongen nog een lied voor ons allen. 
Tot slot schalde het lied “Ik hou van Kerstmis” ook door de 
kerk.  Als afsluiting stond op school een aantal ouders klaar met 
limonade en, zoals het bij een geboorte gebruikelijk is, beschuit 
met muisjes.  Wat een fijne week was het weer.  Allen die er 
zo’n mooi feest van hebben gemaakt: hartelijk dank voor jullie 
bijdrage
BS de Elsenhof wenst alle lezers het beste voor 2018!

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Het bestuur van de vereniging van senioren Terheijden wenst 
iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2018 toe.
Wij willen nog even terugblikken op het afgelopen jaar.  We hiel-
den iedere maand een kaartmiddag, een sjoelmiddag en ook een 
bingomiddag. Met deze activiteiten gaan we ook in 2018 door.
Er komt in januari iets nieuws bij nl. koersbal. De afgelopen 3 
maanden hebben we proef gedraaid en daar alle deelnemers 
enthousiast waren hebben we besloten vanaf januari een com-
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petitie hiervoor op te zetten. U bent van harte welkom om aan 
de competitie deel te nemen.
Daarnaast is er ook gelegenheid om te biljarten in de Cour. 
Op maandagmiddag wordt er deelgenomen aan de Donge-
mond-competitie, op de dinsdag- en donderdagmiddag wordt 
er een intern libre competitie gespeeld en op woensdagmiddag 
houden we een 3 banden competitie. De vrijdagmiddag is gere-
serveerd om vrij te biljarten.
Tevens waren er themamiddagen en was er een bezoek aan de 
Schrobbelèrfabriek waar we de productie konden zien en er 
natuurlijk op verschillende wijzen genieten van een glaasje. 
Na afloop gingen we met de Traaie on Tour-bus naar biljartcen-
trum de Romein in Tilburg waar er nog een uurtje biljart ge-
speeld kon worden.

In 2018 gaan we voor onze dames iets organiseren en dit wordt 
een modeshow waar we met onze bekende bus naar toe gaan. 
Onze leden worden hierover geïnformeerd in de maandelijkse 
nieuwsbrief.
Onze 2 kokkinnen van het eetpunt in de Cour willen wij ook 
weer bedanken voor het voortreffelijk verzorgen van de maal-
tijd iedere week weer.
Ons jaarlijkse eindfeest was dit jaar een hoogtepunt waaraan 90 
mensen deel namen. Iedereen werd verwelkomd met een glaasje 
glühwein en in afwachting van het warm en koud buffet was er 
een goochelaar die zijn kunstjes aan elke tafel vertoonde. 
Na het heerlijke buffet werden we uitgenodigd om naar de Rij-
ense Sixties band te gaan luisteren wat door iedereen grandioos 
werd gevonden. Rini nog bedankt hiervoor. Klasse!
En na deze gezellige avond zit het er voor dit jaar weer op en 
we hopen u allen volgend jaar weer te mogen ontmoeten voor 
welke gelegenheid dan ook.
De foto’s zijn van het eindjaarfeest.
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KERST  VIEREN  WE  SAMEN 
OP OBS DE  WINDHOEK

Een gezellige gezamenlijke kerstviering 
heeft op donderdag 21 december de 
kerstvakantie op OBS De Windhoek in 
Terheijden op een mooie manier ingeluid. 
Voor de clienten van SOVAK verzorgden 
de oudste leerlingen een levende kerst-

stal. Met een sfeervolle lichtjestocht, heerlijke hapjes en een ge-
zellige kerstmarkt was het kerstfeest compleet.  Samen hebben 
wij van deze dag genoten!
Levende kerststal bij SOVAK
Groep 6 tot en met 8 van de  Terheijdense basisschool De 
Windhoek verzorgt ‘s ochtends voor het eerst een levende 
kerststal bij SOVAK. De leerlingen van groep 7-8 staan langs de 
route als kerstfiguur. Kinderen van groep 6 trekken samen met 
cliënten van SOVAK aan hen voorbij. Na de tocht krijgt ieder-
een chocolademelk met een sneetje kerststol. De band tussen 
De Windhoek en SOVAK is bijzonder hecht. Al jaren worden 
gezamenlijk activiteiten georganiseerd. De levende kerststal is 
een geweldige nieuwe toevoeging. 

Warme kerstsfeer
Rond de klok van vijf uur druppelen de eerste leerlingen de 
school binnen. Op het schoolplein is dan al de kerstmarkt ge-
reed. Een aantal ouders heeft veel energie gestoken in het cre-
eren van deze gezellige markt. Er staat een prachtige poort met 
mooie lcd-schermen, wat vooral onze jongste leerlingen doet 
verwonderen.
Sfeervolle lichtjestocht 
De lichtjestocht start rond half zes. De prachtig versierde en 
verlichte poort op het schoolplein, met verlichte kerstmannen 
en heuse sneeuwvlokken, zorgt voor een speciale start. De 
leerlingen, die lampionnen vasthouden, ouders en leerkrachten 
vormen een lange sliert in het donker. De route wordt ver-
licht door waxinelichtjes, die langs de weg staan. Het optre-
den van blazers die kerstliedjes spelen, maakt het helemaal af. 
Leerlingen van groep 7 en 8 zorgen voor een levende kerst-
stal langs de route. De deelnemers aan de lichtjestocht komen 

onderweg herders tegen en natuurlijk Jozef en Maria met het 
kindje Jezus. Het is een prachtig, sfeervol schouwspel.
Prachtige optredens
Na de lichtjestocht verzamelt iedereen in de hal van De Wind-
hoek voor de prachtige optredens van onze leerlingen. Zij zijn 
van jongsaf aan gewend om op een podium te staan en dat is 
goed te merken. Eerst zingen de jongste kinderen, uit groep 1 
tot en met 4, samen het liedje ‘Onze Kerststal’. De leerlingen 
van groep 5 tot en met 8 brengen daarna ‘Twelve days of Christ-
mas’ ten gehore. Het is duidelijk te horen aan hun uitspraak dat 
onze leerlingen vanaf de kleutergroepen Engelse les krijgen. 

Gezellige kerstmarkt
Na de optredens is het tijd om naar buiten te gaan. Het school-
plein is omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt. Er staan twee 
houten huisjes (verzorgd door Holland Packing) waar eten en 
drinken wordt verkocht. De vuurkorven zorgen voor sfeer en 
warmte. Ook mogen kinderen er onder begeleiding van volwas-
senen marshmallows en brooddeeg (met dank aan Molen de 
Arend) roosteren. De  leerlingen en hun ouders genieten van 
een drankje. Er is warme chocolademelk, ranja, koffie, thee en 
glühwein. In de hal van De Windhoek staan lekkere hapjes die de 
aanwezigen zelf hebben gemaakt.  
Prachtige afsluiting van een goed jaar
Tevreden blikt directeur Marc Embregts terug op een goede 
eerste helft van het schooljaar. “Onze school bestaat dit jaar 50 
jaar.  Het is fijn om dat samen met alle leerlingen en hun ouders 
op deze geweldige manier te kunnen afsluiten. Het is fijn en bij-
zonder om te zien dat er zoveel ouders bereid zijn om te helpen 
dit te realiseren. We hebben een heel enthousiaste en betrok-
ken ouderraad.”  Ten slotte blikt Marc Embregts vol vertrouwen 
vooruit: “In 2018 gaan we op dezelfde weg verder. Samen met 
de nieuwe leerkrachten juf Rowy en juf Amber en alle andere 
collega’s blijven we bouwen aan sterk basisonderwijs.”   

KERSTONTBIJT DE  ZEGGEWIJZER

In alle vroegte vertrok-
ken de leerlingen van ba-
sisschool De Zeggewijzer 
vrijdag 22 december naar 
school voor het kerstont-
bijt. Hugo (4) moest de 

slaap nog uit zijn ogen wrijven en vroeg op weg naar school: 
‘Mama, gaan we vandaag in de nacht naar school?’
De vele lichtjes en versiering zorgden voor een aangename ge-
zelligheid in de school. De snoetjes van sommige kleuters ston-
den enigszins gespannen. Je ontbijt ook niet iedere dag met je 
klasgenootjes! De papa’s en mama’s mochten dan ook nog even 
in de klas blijven. Iedereen zocht een gezellig plaatsje dichtbij 
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vriendjes en vriendinnetjes. Vrijwel in alle klassen stond een 
mooi buffet met verschillende (veelal zoete) hapjes. Er waren 
leuke creaties bij.  Wat goed om te zien dat ouders en leerlingen 
zo hun best hadden gedaan. Er is goed gegeten en er werd volop 
gekletst.  De Kerstman maakte een wandeling langs alle klassen 

en nam overal een momentje om even met de kinderen te praten. 
Als je de kinderen tijdens het ontbijt vroeg wat ze het leukst 
vonden, dan zijn de antwoorden wisselend. Pars (groep 3) vond 
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het heel gezel-
lig dat hij met 
de hele familie 
naar school 
kon lopen 
en Sophie en 
Nina (groep 
3) vonden ge-
zamenlijk eten 
het allerleukst.   
Na het ontbijt 
volgde voor 
groep 1 t/m 
3 een sterre-
tjestocht en 

groep 4 t/m 8 deed een Sing Along (gezamenlijk kerstliedjes zin-
gen) in de aula. Groep 8 voerde ook nog een kerstspel op en 
als afsluiter waren de klassen omgetoverd tot bioscoop.  Wat 
een boel activiteiten én wat een gezelligheid. Een fantastische 
ochtend voor alle leerlingen. 
Het hele team van basisschool De Zeggewijzer wenst iedereen 
een gezond en liefdevol 2018!            

VRIJWILLIGERSPENNING  SWO  2017

De vrijwilligerspenning van SWO 
is dit jaar uitgereikt aan Joke Haaze 
uit Terheijden. De penning is door-
gegeven door Jan Koster, die de 

penning vorig jaar heeft mogen ontvangen. Joke is op 76-jarige 
leeftijd vrijwilliger geworden van SWO. Zij doet dit op haar ei-
gen zeer betrokken wijze. Iets waar wij veel bewondering voor 
hebben. De wisselpenning krijgt zij voor één jaar, de bijhoren-
de roem is natuurlijk voor altijd! Kijk voor meer informatie op 
onze website www.swodrimmelen.nl.

BESTE  DONATEURS EN 
BELANGSTELLENDEN 

2017 is voorbij, 2018 net begonnen.  Voor 
ons een mooie gelegenheid u hartelijk te 
bedanken voor alle financiële en andere 
steun. Daardoor hebben we weer mooie 
stappen kunnen zetten voor onze educa-

tieve projecten in Azië en Afrika. Veel informatie was geduren-
de het jaar te vinden op Facebook en via andere kanalen. Toch 
zetten we de grote lijnen graag nog even op een rijtje. Ook 
voor wie niet op Facebook zit en de regionale bladen niet ziet. 
We zijn trots u te informeren over wat we dit jaar, dankzij uw 
bijdragen, weer hebben kunnen realiseren. 
Educatieproject voor Dalitmeisjes in India (ook wel 

“Strontrapersproject”) 
Hoewel formeel het kastenstelsel in India is afgeschaft, wordt in 
de dagelijkse praktijk nog steeds een onderscheid gemaakt tus-
sen bevolkingsgroepen. De Dalits, de laagste sociale klasse, ook 
wel kastelozen genoemd, lijden hier nog dagelijks onder door 
discriminatie, sociale uitsluiting en geweld.   

Met name de meisjes worden om die reden vroeg uitgehuwelijkt 
of moeten ongeschoold werk gaan doen. Om ze een stap verder 
te brengen bieden we sinds 2010 extra scholing aan voor deze 
groep. Dit jaar zijn er ook weer mooie resultaten geboekt. We 
kunnen nu 23 meisjes een vervolg op hun basisschool geven. 
Daarnaast krijgen ze nog extra vakken zoals karate (zelfverdedi-
ging!), computerlessen en culturele activiteiten. Ook informatie 
over hygiëne en gezondheid is belangrijk. 
Ze wonen bij ICM-zusters en leven daar heel eenvoudig, moe-
ten zelf hun eten koken, groenten verbouwen, hun vertrekken 
schoonhouden en slapen (net als thuis) op matjes op de grond. 
Geen luxe dus, want na de scholing die ze krijgen gaan ze weer 
terug naar huis en leven daar zoals voorheen met hun familie. 
Meestal zijn zij dan de enige geschoolde leden van hun gemeen-
schap waardoor zij een aanspreekpunt worden en dorpsgeno-
ten hen om advies komen vragen. Dit versterkt hun positie (en 
die van hun familie) aanmerkelijk. 
Meisjes die talent hebben, gemotiveerd zijn en hiervoor de sup-
port van hun familie krijgen, hebben we de laatste jaren zelfs een 
vervolgopleiding kunnen bieden. Zes meisjes volgen twee jaar 
extra basisonderwijs van thuis uit en worden daarbij ook be-
geleid door de ICM-zusters.  Enkele meisjes volgen daarna zelfs 
een opleiding tot verpleegster of secretaresse. Het is geweldig 
dat we deze mogelijkheid kunnen bieden.                
De zusters verrichten erg goed, maar ook zwaar werk onder 
vaak primitieve omstandigheden. De stroom valt vaak uit, het 
regenseizoen brengt regelmatig ziektes met zich mee en de me-
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dewerking van de autoriteiten loopt niet altijd soepel. 
Bij elke contact dat we hebben is het weer ontroerend om te 
merken hoe dankbaar ze zijn voor de kansen die we ze kunnen 
bieden. Omdat Wilde Ganzen dit project een warm hart toe-
draagt, steunen zij dit met een premie van 50% van het bedrag 
dat wij investeren. 
Onderwijsproject Farm of Hope, Kiliba, Congo 
De uitgangspunten van dit project zijn onderwijs en gezondheid. 
Na de verwoestende oorlog is in 2002 dit project gestart, oor-
spronkelijk om weeskinderen (waaronder kindsoldaten) weer 
onderwijs te geven. 
Voor dit doel werd met onze financiële steun een basisschool 
met vervolgonderwijs gebouwd: Farm of Hope. Deze telt mo-
menteel 312 leerlingen. Omdat ook de gezondheidszorg in deze 
regio erg slecht was werd ook, weer met onze financiële steun, 
een medische opleidingsschool gebouwd met een kleine ge-
zondheidskliniek.  Medische studenten kunnen hier praktijkles-
sen volgen. De kliniek is nu een gerespecteerd instituut dankzij 
kwaliteit en betere service. 

Naast de schoolgebouwen is er ook een multifunctioneel cen-
trum neergezet voor educatieve en recreatieve doeleinden. 
Hierin bevindt zich een bibliotheek en er is een podium voor 
dans en toneel. Daarnaast worden er vergaderingen, presenta-
ties en vieringen gehouden. Ook de dorpsbevolking mag er voor 
bijeenkomsten gebruik van maken. 
Formeel is de oorlog in Congo voorbij, maar toch zijn er regel-
matig politieke spanningen. Dat maakt het voor de medewer-
kers en studenten lastig. Ook voor ons is het soms ingewik-
keld een goed beeld te blijven krijgen van de voortgang. Om die 
reden hebben we het voornemen komend jaar zelf weer eens 
poolshoogte te gaan nemen als de politieke situatie het toelaat. 
Het blijft een uitdaging om, na de verwoestende oorlog, mensen 
weer vertrouwen in de toekomst en elkaar te geven.  Via deze 
projecten spannen veel mensen zich in juist dat voor elkaar te 
krijgen.  

Sita-project, Sri Lanka 
Dit project loopt 
sinds 1998 en is ge-
richt op het finan-
cieel ondersteunen 
van gezinnen voor 
educatie van kin-
deren. In Sri Lanka 
moeten kinderen 
vanaf 5 jaar naar de 
basisschool. Onder-
wijs is gratis, maar 
boeken, schriften, 
uniform en schoenen moeten ze zelf kopen. Om te voorko-
men dat kinderen al jong moeten gaan werken bieden we arme 
gezinnen financiële steun voor basis- en middelbaar onderwijs. 
Zonder diploma van het middelbaar onderwijs zijn hun kansen 
op een betere toekomst vrijwel verkeken.  
Inmiddels zijn we aan de laatste fase; we ondersteunen nog 2 
jongeren tot 2018.  In twintig jaar hebben we meer dan 100 
leerlingen tot en met 18 jaar financieel gesteund.  
Fondsenwerving, voorlichting en sociale media 
Wie in de omgeving van Breda woont heeft ze misschien gezien: 
de jongelui die in januari 2017 in ondergoed de koude kilome-
ters hebben gelopen. Een mooi evenement dat al voor de 3e 
keer werd gehouden en weer een vervolg gaat krijgen. Dankzij 
die koude kilometers kwamen we in contact met studenten die 
aanboden onze website wat meer van deze tijd te maken. 
Hij is klaar en we zijn er blij mee! Neem eens een kijkje op 
www.focusoneducation.nl.
Uiteraard blijven we publiceren op facebook en in regionale en 
gemeentelijke dag- en weekbladen om iedereen te informeren 
over onze activiteiten.  Eén van die activiteiten was een expo-
sitie tijdens het kunstweekend in de gemeente. In Terheijden 
hebben enkele kunstenaars hun kunstwerken verkocht met een 
bijdrage voor Focus on Education. 
Over kunst gesproken: de studenten van het Dongemond Col-
lege in Raamsdonksveer hebben hun kunstwerken ook verkocht 
en de opbrengst gedoneerd aan Focus on Education. Ook de 
opbrengst van de Kerstmarkt die zij op 14 december organi-
seerden komt weer ten goede aan Focus on Education.  Gewel-
dig hoe de Brabantse jeugd zich inzet voor leerlingen ver van 
hun bed die het zo hard nodig hebben om een betere toekomst 
te veroveren.  
Tot slot wensen wij u graag namens het gehele bestuur 
veel goeds voor 2018! 
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HET IS EEN FEEST OM OP OBS DE 
WINDHOEK  TE  ZITTEN
Directeur Marc Embregts blikt terug op eerste 
periode van het schooljaar

Aan het einde van een jaar is het leuk om terug te kijken op de 
eerste periode van het schooljaar. Er is de afgelopen maanden 
weer hard en met veel bezieling gewerkt op openbare basis-
school De Windhoek. Het schooljaar kent tot dusver al veel 
hoogtepunten.  Het was met recht een feestjaar omdat in augus-
tus onze school 50 jaar bestond. Het thema van het openbaar 
onderwijs is ‘niet apart, maar samen’. Dat gaat zeker op voor 
onze school. 
Niet apart, maar samen 
Het begin van het nieuwe schooljaar en tevens 50-jarig bestaan 
van onze school vierden we met zijn allen op 28 augustus met 
een uitgebreid ontbijt.  De leerlingen van alle jaargroepen moch-
ten door elkaar gaan zitten. Onze oudste leerlingen hielpen de 
jongste kinderen.  Samen maakten we er een gezellige, feestelij-
ke start van het nieuwe schooljaar van.  
In september organiseerden de leerkrachten kennismakingsge-
sprekken met ouders over diens kind(eren). Op De Windhoek 
vinden we het belangrijk dat ouders en leerkrachten samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van onze 
leerlingen.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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Lezen blijft de basis van leren
Ons leesonderwijs blijft een belangrijk speerpunt van OBS De 
Windhoek.  Lezen is immers ‘de basis van leren’.  Ook het afge-
lopen half jaar kwam dat weer in tal van activiteiten naar voren.  
Zo besteedden we uitgebreid aandacht aan de Kinderboeken-
week, die ‘griezelig eng’ als thema had.   Ook de geweldige sa-
menwerking met Bibliotheek Theek 5 mag niet onvermeld blij-
ven in deze terugblik. 
Onze leerlingen gaan door onze aanpak steeds meer lezen, 
merken we tot grote vreugde. Dit heeft effect op positievere 
schoolresultaten en het zorgt ervoor dat leerlingen ‘happy’ zijn 
op school! 

Afscheid en welkom
In oktober en december namen we afscheid van respec-
tievelijk juf Petra en juf Wilma. Beide leerkrachten hebben 
bijna 40 jaar gewerkt in het onderwijs, waarvan vele ja-
ren op De Windhoek. Door het vertrek van juf Petra en juf 
Wilma kwamen in ons schoolteam twee plaatsen vrij.  Het 
team is inmiddels versterkt met twee nieuwe leerkrach-
ten: Juf Rowy in groep 3-4 en juf Amber in groep 5-6.  
Feestelijke decembermaand
Natuurlijk kwam Sinterklaas weer met zijn Pieten langs op onze 
school op 5 december.  We hebben genoten van een spectaculai-
re Pietenshow waarbij Pieten door de lucht zweefden en allerlei 
kunstjes lieten zien.
Met de kerstviering, op donderdag 21 december, sloten 
we het eerste gedeelte van dit schooljaar af. Dit jaar orga-
niseerden we, naast een lichtjestocht, voor het eerst ook 
een kerstmarkt. Onze betrokken, actieve ouderraad was 
verantwoordelijk voor een feestelijke aankleding. Voor-
al de houten chalets zorgden voor een sfeervol element. 
2018:  verder op de ingeslagen weg
Ook in het nieuwe jaar staan er tal van activiteiten op de agen-
da. Januari wordt de maand van het lezen,  met als belangrijkste 
onderdelen de voorleesdagen 
én het voorleesontbijt. On-
derwijskundig blijven we ons 
ook ontwikkelen, met nadruk 
op sterk  leesonderwijs en we 
gaan het coöperatief leren ver-
der uitbouwen. 
Vol vertrouwen
Met een trots gevoel kijk ik te-
rug op het afgelopen jaar. Een 
dikke pluim voor onze leerlin-
gen, leerkrachten, ouders en 
andere betrokkenen van De 
Windhoek. Onze school blijft 
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groeien! We merken dat steeds meer ouders bewust kiezen 
voor De  Windhoek.  Vol vertrouwen kunnen we aan het nieu-
we jaar beginnen.
Meer weten?
OBS De  Windhoek is een kleine school,  maar met een groot(s) 
karakter! Ik vertel u graag meer over onze school en u kunt 
de dagelijkse praktijk ervaren in de klassen. Stuur mij gerust 
een mailtje: m.embregts@obsdewindhoek.nl of bel mij: 076-
5938218. 
Hartelijke groet en tot ziens op De Windhoek.

KERSTVIERING DAMESKOOR

Wat was het gezellig:  de kerst-
viering van Dameskoor  Ter-
heijden op 14 december!
De dames die zich verzameld 
hadden op het Dorpsplein, 
werden opgehaald door de 
kerstman met een huifkar om 
naar een sfeervol versierd 
Munnickenhof te gaan voor 
een leuke avond.
We werden ontvangen met 
koffie, een lekkere appelflap 
en kerstmuziek door Tiny van 
Gool.  Tiny zorgde later op de 
avond voor filmpjes van “oud 

Traaie” wat de nodige hilariteit en “weet-je-nog’s” opleverde. 
Natuurlijk genoten we daarbij ook van de nodige hapjes en 
drankjes.  Verder werd er een lied over de veranderende kerst-
beleving uitgevoerd en, aan het einde van de avond, nog een 
mooi gedicht voorgedragen dat tot nadenken stemde. Ook de 
terugtocht ging per huifkar wat weer de nodige vrolijkheid op-
leverde.

Dameskoor bedankt Rudy Bruijns en zijn bedrijf “BBQ TAFEL” 
voor het sponseren van ons vervoer per huifkar; onze chauf-
feurs Henk en Gerard, die ons veilig door een donker  Ter-
heijden reden en  Tiny van Gool, die er voor zorgde dat de 
avond een succes werd.

NA GESLAAGDE KERST OP NAAR 2018
We hebben er zin in!

Op 21 december hebben we op onze 
school samen Kerst gevierd. De kinderen 
hebben heerlijk kunnen genieten van een 
kerstmaaltijd in de klas.  Vele ouders heb-
ben hun culinaire talenten de vrije loop 

gegeven en erg lekkere gerechtjes gemaakt waar alle kinderen 
van hebben mogen genieten. Uiteraard hebben we daarbij ook 
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ZAKELIJK NIEUWS

aandacht gegeven aan het mooie verhaal van Kerst.  Het centrale 
thema rondom Kerst was op onze school “gastvrijheid”. In een 
tijd waarin de mobiliteit van mensen op onze wereld sterk is 
vergroot en mensen ook hun eigen vertrouwde land verlaten 
op zoek naar een nieuwe plek in een land ver van huis en haard, 
vinden we het belangrijk gastvrij te zijn en te blijven. 
Onze speelplaats is in de middaguren omgebouwd tot een waar 
kerstplein. De OV van onze school heeft uitstekend gezorgd 
voor een hapje en een drankje en alle kinderen van de school 
trakteerden de ouders op een heus kerstoptreden.  Voor vele 
ouders was het tussen 18.00 en 20.00 uur een mooie ontmoe-
tingsplaats om onder het genot van een hapje en een drankje 
elkaar een goede Kerst, een fijne vakantie en een goed 2018 
toe te wensen. Gezien de grote opkomst zal dat ook zeker zijn 
gelukt.

Team en leerlingen van basisschool Zonzeel wensen ook u een 
gezond en voorspoedig 2018 toe.  We gaan dit jaar weer keihard 
aan het werk om er voor te zorgen dat u op 31-12-2018 met 
trots en met goede herinneringen aan dit komende jaar terug 
zult kunnen denken. We proberen er een fijn, sfeervol, voor-
spoedig en vooral ook leerzaam, gezellig jaar van te maken. 
Bent u ook van de partij?  Wij staan gastvrij voor u klaar!

RELAXX HAIR & MAKE UP 5 JAAR!!

Op 7 januari 2013 opende Cynthia van 
der Linden haar zaak RELAXX Hair 
&  Make Up in de Bergen 22 in Ter-
heijden. Nu, 5 jaar later, heeft ze een 
bloeiende kapperszaak voor zowel da-
mes als heren. “En dat vind ik nu juist 
superleuk,” zo zegt Cynthia, “de grote 

afwisseling in klanten: dames en heren, jong en oud, klassiek en 
modern. Die vragen allemaal om andere benaderingen en om 
andere kniptechnieken. Maar ook de diverse praatjes die altijd 
bij een kapper gemaakt worden zijn dan duidelijk anders van 
inhoud, haha!” 
Om up-to-date te blijven volgt Cynthia regelmatig trainingen en 
cursussen, want de diverse trends wisselen snel. Zo moet ze bv. 
nog 2 dagen cursus volgen en dan mag ze zich “kleurenexpert” 
noemen, wat inhoudt dat ze dan bevoegd en bekwaam is om 
met alle kleurtechnieken te werken. 
Cynthia is trots op en enthousiast over haar “RELAXX”. On-
danks dat ze wel wat heeft moeten schuiven met dagen en tijden 
de afgelopen jaren, Cynthia en haar Dennis zijn de trotse ouders 

geworden van een prachtige dochter Noï,  zijn de klanten trouw 
blijven komen. Dat heeft ze ook ongetwijfeld te danken aan haar 
2 uitgangspunten: kwaliteit en aandacht! 
Natuurlijk gaat ze wat doen om haar 1e lustrum te vieren! Er 
komt van 29 januari t/m 30 april een actie waarbij de klanten een 
kaartje krijgen,  goed voor een korting van € 5,-.  Ook krijgt ie-
der die komt in die periode een lootje voor een loterij met leuke 
prijzen. Daarna gaat ze de trekking doen voor de 5 prijzen, o.a. 
een tablet, een reiskoffer en diverse sieraden en kappersspullen. 
Meer info over RELAXX Hair & Make Up kunt u vinden op 
de website www.relaxxhairmakeup.nl die vanaf 25 januari weer 
up-to-date is.  Op facebook tikt u ”relaxx” in,  haar e-mailadres 
is info@relaxxhairmakeup.nl  en telefonisch is Cynthia bereik-
baar onder nummer 06-23384663. Haar openingstijden en -da-
gen zijn maandag, donderdag en vrijdag van 9.00-18.00 uur en 
zaterdag van 8.00-14.00uur. U kunt RELAXX Hair & Make 
Up vinden in de Bergen 22 in  Terheijden. 
Namens Rondom de Toren: Cynthia, hartelijk gefeliciteerd met 
je 5-jarig bestaan en we hopen dat er nog vele succesvolle jaren 
zullen volgen. Met jouw aanstekelijke enthousiasme en je slogan 
“kwaliteit en aandacht” moet dat zeker lukken!
Christ  Verdaasdonk

DROGISTERIJ DE  WAAG SLUIT DE DEUR

Vrijdag 22 december was het zover, drogisterij De Waag had 
de laatste uitverkoopdag en is nu definitief gesloten. Het waren 
heel drukke opheffingsweken en de laatste 3 dolle dwaze dagen 
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NIEUWJAARSDUIK  TERHEIJDEN

Met dank aan Gerard van Vugt
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STRAATNAMEN

LEZERS IN DE PEN

een gekkenhuis in de drogisterij. Alles mocht gekocht worden 
met 70% korting en daar kwamen heel wat klanten op af! Veel 
klanten kwamen ook nog even Irma Beekmans bedanken voor 
haar goede adviezen door de jaren heen, voor een laatste groet 
en om te zeggen hoe zeer ze het gaan missen in Wagenberg! 
Gelukkig gaat bakkerij Léon van Dongen en Zn. nog verder met 
een assortiment drogisterij-artikelen, waardoor het toch nog 
mogelijk blijft op Wagenberg terecht te kunnen. 
Irma Beekmans wil nog wel even het volgende zeggen:
“Nu is de deur van onze winkel voor altijd op slot! Ik zal het 
gaan missen, maar ben ook blij met de mooie tijd die gaat ko-
men! Ik wil hierbij al mijn lieve, trouwe klanten bedanken voor 
de vele jaren van vertrouwen, gezellige verhalen en het delen 
van belangrijke gebeurtenissen.  We komen elkaar vast en zeker 
nog regelmatig tegen in ons mooie dorpke!
Frans en ik wensen u een mooi, gezond en gelukkig 2018 toe!”

ZEGGESTRAATJE

Tegenover het “End van de Wereld”, de voormalige café-boerde-
rij op de hoek van de Wagenstraat met de Wildestraat, ligt een 
eeuwenoud polderwegje met de naam ZEGGESTRAATJE.  Sinds 
de aanleg van de rijksweg A59 is het doodlopend.  Tevoren liep 
dit weggetje verder de polder in en met een flauwe bocht naar 
rechts. Op topografische kaarten is de loop van dit straatje te 
zien. Maar de naam “Klippelen bosch” staat te laag vermeld.
Op velerlei landkaarten staat dit polderwegje duidelijk en met 
deze naam aangegeven. In het eerste deel lagen akkers en ver-
derop weilanden. En voorbij de flauwe bocht begon het lage 
moeras, waaruit lang geleden turf werd gehaald voor brandstof 
in huis. En daar is eeuwenlang riet gesneden van goede kwaliteit, 
die gebruikt werd door rietdekkers voor dakbedekkingen. De 
dwarsvliet ging via het “broebelgat”, waar altijd luchtbellen in 
het water omhoog kwamen, langs de watermolen van Spaibroek 
naar de eendenkooi.  Via deze vliet ging de oude Peer van Dijk 

met zijn zonen Piet en Gerard naar de rietvelden en bracht met 
het bootje ook riet mee terug. Dat werd opgestapeld in de om-
geving van de brug aan het eind van de Kerkstraat. Bij die brug 
was ook een sluis, want de waterstand naar de  Wagenstraat 
was wel meer dan een halve meter hoger dan de Vaarkantsevliet 
en dwarsvliet richting  Terheijden en eendenkooi. 
Op het einde van het Zeggestraatje, naast het Zegveld, was het 
mogelijk door het weiland van Spaibroek naar de watermolen te 
lopen en als je links ging, via de pad onder hoogspanningskabel, 
kon je naar het Ruitersvaart. In het najaar met veel regen was 
die pad naar Terheijden moeilijk begaanbaar. Maar de pad onder 
de hoogspanningskabel richting Moerdijkseweg was goed be-
gaanbaar, maar dan moest men wel de klapbrug omlaag krijgen.  
Dit pad kwam uit op de Vaarkantse vliet. Die klapbrug stond 
altijd omhoog.  Als Ad Kokke, die nog graag hierover vertelt, en 
zijn vriendjes in de Zegge op trektocht waren, dan probeerden 
ze samen die zware klapbrug omlaag te doen om er overheen te 
gaan. Dat was best spannend.
Bijna 300 jaar geleden stond op de hoek van de Wagenstraat met 
het Zeggestraatje al een boerderij.  Voor zover bekend heeft in 
het Zeggestraatje nooit een woning of boerderij gestaan. Maar 
vanwege de herverkaveling is Zeggestraatje 2 ontstaan.  
Dit 19e-eeuwse huisje van de familie Kokke-de Jong,  stond aan 
de Vaartkantsevliet, ofwel de Verkaant, bij het rode stipje. De 
schuur, koestal en het karrenhuis met varkenshok zijn gebouwd 
iets voor de 1e wereldoorlog. Bij de invoering van straatnamen 
in 1954 kreeg dat huis als adres Kerkstraat 16 (daar stonden 
toen nog veel minder huizen).
Johan van der Made

DANK AAN DE ONBEKENDE KERST-POST-
BEZORGER

23 December, een mooie 
avond om kerstkaarten voor 
veel lieve mensen in Terheijden 
rond te brengen. Lekker in het 
donker op de fiets, genietend 
van de buitenlucht en van alle 
kerstverlichting in de huizen. 
Wat is Terheijden ook ’s avonds 
een gezellig dorp!

Maar wat doe je als je ineens merkt dat je zo’n 9 kaarten ver-
loren bent? Je fietst de afgelegde weg terug, maar helaas, geen 
kaart te vinden. Dan toch thuis laten liggen? Nee! Dat wordt dan 
morgen nieuwe kaarten maken of mensen bellen om ze goede 
Kerstdagen te wensen. 
Ik besluit om maar even bij een vriendin langs te gaan, kan ik 
haar gelijk vertellen dat ze de kaart nog tegoed heeft. Ook dat 
ik eigenlijk hoop dat de vinder van de kaarten de postcode op 
de achterzijde van de envelop weet en de kaarten bij mij in de 
brievenbus zou willen doen.
Na een kwartiertje vertrek ik weer en wat ligt daar op haar 
deurmat? ….. De envelop met mijn kerstkaart! Zouden de kaar-
ten voor de andere mensen in de  Abtslaan allemaal zijn be-
zorgd? Het hield me toch wel bezig. 
Ik bel de volgende dag een goede kennis in de Zwanenstrek. Het 
eerste wat gezegd werd:  “Bedankt voor je kaart,  je was gisteren 
nog wel laat op pad!” Ook daar was de kaart dus bezorgd en 
wellicht ook in de straten eromheen.
De kaart voor de Gentiaan, toch weer verder uit de richting, 
zou die bezorgd zijn? Ook maar even gebeld en ja hoor, zelfs 
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daar hadden ze de kaart gewoon ontvangen.
Rond de kerstdagen praat iedereen over vrede, een lichtje zijn 
voor elkaar, mensen blij maken.
Ik mag wel zeggen dat deze ervaring mij heel erg blij heeft ge-
maakt.
Wat zou ik graag weten wie dit voor mij gedaan heeft. 
Super! Bedankt!
Agaath

OUD & NIEUW

Lang voor 31 december kwam ik tegemoet aan de wens van 
mijn vrouw om oud en nieuw samen te vieren,  zonder onze 
familie waarmee wij dat al doen sinds ons eerste levensjaar.  Al 
mijn broers en zussen, de kinderen en alle kleinkinderen zijn dan 
van de partij. Uit Zwitserland komen ze wat dagen eerder om 
ook de Efteling te bezoeken,  maar het hoofddoel is toch wel 
oud en nieuw te vieren met de gehele familie. 
Dit jaar zou het dus anders zijn; wij alleen in Hedikhuizen. Het 
heeft wel iets, denk je dan in het begin van de avond. Geen knal-
lend vuurwerk wat ondanks verbod te vroeg wordt afgestoken, 
geen neefjes en nichtjes die alle aandacht van je opeisen. De 
heerlijke rust in de laatste avond en nacht van 2017 stond ons 
te wachten. Waar gaan we naar kijken?, vroeg mijn vrouw. Tja, 
naar het vuurwerk gaat het niet worden denk ik. Nee joh, ik 
bedoel op TV. Het werd het concert van Waylon wat overigens 
geweldig was. Carla maakte mijn lievelingssnack; toastje ei met 
mayo en zalm. En daar zaten we dan. Het viel mij wel op dat 
mijn vrouw vaak met iets meer interesse als gebruikelijk naar 
mij keek vanuit haar bank. Kan ook verbeelding zijn geweest.  
Waylon was dus super, de toastjes om van te smullen en geen 
vuurwerk dus vroeg in de avond. Wij werden ook steeds stiller, 
wat zeker bij mij zeer ongebruikelijk is. Rond 23.00 uur na weer 
een korte stilte keken wij elkaar aan en Carla zei: Zullen we 
gaan? Ik hoefde niet te vragen waarheen, onze jassen snel ge-
pakt en weg waren we naar oud en nieuw zoals wij dat al heel 
ons leven vieren. Het onthaal was ontroerend, omhelzingen lang 
voor dat de klok het nieuwe jaar aangaf.  Al snel zat ik naast mijn 
zingende broer die voor het eerst deze avond zijn gitaar pakte 
en opmerkte: We kunnen beginnen. Het werd weer een avond 
en nacht om nooit te vergeten. Stil zag ik alles aan en dacht,  het 
kan niet mooier zijn.

Voor alle mensen in Traaie een geweldig en vooral gezond 2018 
namens Rini en Carla.

PARALYMPISCH KAMPIOEN KELLY  VAN 
ZON SPEELT DEMOWEDSTRIJD 
tijdens tafeltenniskampioenschap basisscholen

Maar liefst 30 kinderen van de basisschool-
groepen 6, 7 en 8 uit Terheijden en Wagen-
berg hebben zich aangemeld om op zondag 
14 januari het eerste jeugdtafeltenniskam-
pioenschap van Terheijden en Wagenberg te 
spelen in De Cour. 
Wij als organiserende tafeltennisvereniging 
TIOS  Terheijden zijn bijzonder blij met deze 

hoge opkomst.  We gaan er alles aan doen om er een zeer leuke 
en sportieve dag van te maken.
Het toernooi start om 9.30 uur en vanaf 9.00 uur is de zaal 
geopend.  De kinderen worden in een poule ingedeeld, zodat 
iedereen lekker veel wedstrijdjes kan spelen. Halverwege de 
middag verwachten we de winnaar(s) bekend te kunnen maken. 
Echter, voor deze dag geldt dat meedoen en een sportief vol-
daan gevoel belangrijker zijn dan winnen. 

Nadat de finale gespeeld is zal er een demonstratiewedstrijd 
gespeeld worden en hiervoor hebben we twee echte toppers 
kunnen strikken. Kelly van Zon komt 14 januari naar De Cour! 
Kelly van Zon heeft zowel in 2012 als in 2016 goud behaald 
op de Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor men-
sen met een beperking. Na haar topprestaties in Londen en Rio 
speelt zij nu in Terheijden in de Cour.  Ze speelt tegen topspeler 
Mathieu  Verdeyen, onze Terheijdense kampioen.
TIOS  Terheijden vindt het belangrijk dat mensen met een be-
perking ook gewoon mee kunnen tafeltennissen. Om deze re-
den zijn we bijzonder trots dat Kelly naar ons toekomt. 
Uiteraard zijn de wedstrijden voor iedereen te bezoeken en 
rekenen we op veel publiek. We zullen ook een tafel opstellen 
waar vrij gespeeld kan worden, zodat iedereen kennis kan ma-
ken met tafeltennis. Dus kom om op zondag 14 januari naar de 
Cour (Markstraat 6) om aan te moedigen en kennis te maken 
met de tafeltennissport. Meer info: www.tios-terheijden.nl.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

Om te beginnen wens ik u namens biljartvereniging Touché de 
allerbeste wensen toe voor het nieuwe jaar.
Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden gespeeld om het 
Traais Kampioenschap Driebanden 2018. De Gouden Leeuw 
was zoals gebruikelijk weer omgetoverd tot biljartwalhalla.
Op het moment dat deze woorden aan het papier worden 
toevertrouwd (dit i.v.m. de inleverdatum van kopij) is nog niet 
bekend wie er de eerste ronde heeft overleefd. Echter, bij dit 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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OPEN  VELDRIT  WIELERVERENIGING 
TERHEIJDEN

Op zondagmorgen 14 januari vindt de 
open veldrit van Wielervereniging Ter-
heijden plaats. OPEN, omdat aan deze ac-
tiviteit van WVT iedereen mag meedoen. 
Er wordt om 9.30 uur gestart bij het tun-
neltje.  
De leden van WVT strijden onderling 
om punten voor de trimmerscompetitie. 

Deelnemers rijden 23 km in 4 ronden van net geen 6 km.
Het parcours is een mix van klinkers, asfalt en onverhard; een 
MTB of een crossfiets zijn voor deze wedstrijd het meest ge-
schikt. Vooral de (oude) Ruitersvaart kan heel verraderlijk en 
zwaar zijn. Het weer van de dagen ervoor bepaalt dat. 
WVT organiseert deze wedstrijd nu een tiental jaren en in die 
10 jaar is het ook 2x afgelast vanwege een te gevaarlijk parcours. 

kampioenschap heeft iedereen kans om door te dringen naar 
de volgende ronde omdat de Belgische telling van toepassing is 
en het aantal te behalen caramboles wordt vastgesteld van ons 
bekend zijnde moyenne.
Gezien de mensen die hebben ingeschreven wordt het vanaf 
vrijdag 12 januari vanaf 20.00 uur spannend wie doordringt tot 
de volgende ronden, welke gespeeld worden op zaterdag 13 ja-
nuari om 12.00 uur en 16.00 uur, en wie uiteindelijk op zondag 
14 januari zal spelen in de halve finale, die zal worden gespeeld 
vanaf 12.00 uur.
Aansluitend zal de finale gespeeld worden om 16.00 uur,  waar-
na bekend zal zijn wie de opvolger wordt van Eugène Meessen. 
Kortom een leuk en spannend toernooi met een hapje voor 
deelnemers en publiek in een goede ambiance en goede spor-
tieve sfeer.
Graag nodigen wij u namens biljartvereniging  Touché uit om 
ook te genieten van de fraaie figuren die op het laken gelegd 
zullen worden.
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TRACTORS BY NIGHT

Met dank aan Topslijter Jeroen van Dongen en Bakkerij Jürgen en Carolien van Dongen voor de lekkere glühwein en hapjes,  
Vur ne Keer voor de gezellige muziek, Frans Snoeren, Gerard van Vugt, Corinda de Jong en Peter van den Broek voor de mooie foto’s!
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Vorig jaar bijvoorbeeld was de oprit naar het viaduct richting 
Scheerbiesstraat te glad om er op volle snelheid overheen te 
willen. Maar regen, kuilen en modder zullen géén belemmering 
zijn om de wedstrijd door te laten gaan, integendeel, die maken 
het extra spectaculair. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  Als je wilt meerij-
den, word je om half tien bij het tunneltje in de Schimmelseweg 
verwacht. Even bij de jury je naam doorgeven en je kunt starten. 
Deelname is op eigen risico.

‘T SLUISJE UIT OOSTERHOUT WINNAAR 
28e biljart triatlontoernooi

Op zaterdag 30 december jl. werd in de grote zaal van café 
restaurant De Ruif in Wagenberg in een fantastische ambiance 
weer de finaledag gehouden van het biljart triatlontoernooi. Dit 
‘kersttoernooi’ wordt jaarlijks georganiseerd door biljartvereni-
ging De Vriendschap die hier zijn thuisbasis heeft. De triatlon 
betreft de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. 
Er werd gespeeld op twee tafels, in ploegen van 5 personen, en 
iedere deelnemer speelt een partij libre, bandstoten en drie-
banden. 11 Ploegen uit de regio deden mee aan deze gezellige 
krachtmeting van 2017. Het toernooi begon dit jaar op 21 en 
22 december met de voorrondes. Hieraan werd deelgenomen 
door 8 teams: BRC Gesellies uit Zevenbergen, DZD uit Zeven-
bergen, ’t Bielske uit Wagenberg, PWA uit Fijnaart, ESDO uit 
Terheijden, W-Groep Made en De Vriendschap 1 en 3. 
Uitslagen waren:  PWA - Gesellies: 6 - 24, DZD - De Vriendschap 
3: 17 - 13, ‘t Bielske - W-Groep Made: 12 -18, De Vriendschap 1 
- ESDO: 17 - 13.  Op 28 en 29 december werden de kwartfina-
les van het toernooi gespeeld. Hieraan werden toegevoegd de 
halve finalisten van vorig jaar: ‘t Sluisje, De Vriendschap 2, KBO 
Wagenberg, en de beste verliezer van de voorronde:  ESDO. 
De uitslagen hiervan: ESDO - DZD: 19 - 11, De Vriendschap 1 
- De Vriendschap 2: 10 - 20, KBO - Gesellies: 12 - 18,  W-Groep 
Made  - ’t Sluisje: 10 - 20. Daarmee waren de halve finalisten van 
zaterdag 30 december dus bekend. 
In de 1e halve finale speelde De Vriendschap 2 tegen ’t Sluisje; 
deze wedstrijd werd gewonnen met 25 - 5 door ‘t Sluisje die 
hierdoor naar de finale ging.  En in de andere halve finale speelde 
ESDO tegen Gesellies; hier werd de uitslag 13 - 17 voor Gesel-
lies, zodat ook zij zich finalist mocht noemen. De finale tussen ’t 
Sluisje en Gesellies ging gelijk op tot de stand van 4 - 4, daarna 
was het eenrichtingsverkeer want ’t Sluisje won de rest van de 
partijen allemaal, zodat er een superuitslag op het scorebord 
kwam te staan, namelijk 26 - 4 voor ’t Sluisje.
Tijdens de prijsuitreiking werd de hoofdprijs (een biljartkeu) ge-
wonnen door  Toon Wouters van ESDO. Goede partijen werden 
gespeeld. Bij het driebanden door Johan Nieuwenhuizen van ‘t 
Sluisje met een moyenne van 3.00. En Henk van Meer van De 
Vriendschap 1 met een moyenne van 2.00. Bij het bandstoten 
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UITGAAN

De geburen zijn alle 12 carnavalsverenigingen die geografisch 
grenzen aan Breda.  Een ieder die zin heeft om mee te gaan mag 
zeker aansluiten. 
Zaterdag 20 januari 2018 bezorgen wij persoonlijk de carna-
valskrant bij ieder huis in  Traaie, zodat iedereen tijdig weet wat 
er te doen is in het carnavalsweekend! De krant is gratis, maar 
een donatie voor het Traais Carnaval is zeker welkom. Dit jaar 
hebben we voor de kinderen wederom een eigen jeugdcarna-
valskrant. Op veler verzoek is, in samenspraak met de Jumbo,  de 
kleurplaat terug. Zeker gezien ons motto ‘Ge staot ‘r gekleurd 
op’ kon een kleurplaat niet uitblijven! 
Zaterdag 20 januari 2018 
Op zondag 11 februari loopt en rijdt de grote optocht weer 
door Traaie! Schrijf je in voor de Grote Optocht en doe mee! 
We hopen veel bekende & nieuwe optochtdeelnemers te ver-
welkomen op de inschrijfmiddag, welke dit jaar plaats vindt op 
20 januari bij café Ons Thuis! Meedoen met de optocht kan als 
individu, duo of groep, al dan niet motorisch voortbewogen. Het 
inschrijfformulier is nu al te vinden op de website. Iedereen mag 
meedoen om er zo een geweldige, ludieke en creatieve optocht 
van te maken! 
Zondag 21 januari 2018 vindt de kinderbingo plaats! Let op, 
schrijf deze alvast in je agenda. Ieder jaar weer is de kinderbin-
go een druk bezochte middag en gaat ieder kind gegarandeerd 
met diverse prijzen naar huis. De jeugdraad is uiteraard bij deze 
middag aanwezig en misschien draait JeugdPrinses Chimène Bo 
zelfs een bingoronde!  
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari
Het sauwelweekend! Dit jaar met 6 sauwelaars, een act en mu-
ziek. Dit alles ondersteund door hofkapel Kiele Kiele en gepre-
senteerd door Prins Pierre II.
Onze sauwelaars dit jaar zijn Marco Ridderhof,  Ad van Bek-
hoven, Toin Krijnen, Christ vd Diepstraten, Ronald Kustermans 
en André Geldtmeijer. 6 Bekende namen die zeker een mooie 
sauwelbuut weg gaan zetten! Daarnaast zal Duo Fein en Gijn de 
zaal opwarmen met een act en treedt duo Geen Trio op. 
Een avond- (of middag)vullend programma waar zeker veel ge-
lachen zal gaan worden. De ideale opwarming voor carnaval óf 
het ideale avondje/middagje uit in Terheijden!
De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn te verkrijgen 
bij DIO Drogisterij Relinde Fijnaut. 

SPRAAKVERMAAK

Nieuwe minister Cora van Nieu-
wenhuizen bij Spraakvermaak op 14 
januari
De ministers van Rutte III zitten nog in de 
zgn. eerste 100 dagen, een voor een heb-
ben ze (als minister) hun debuut gemaakt 
in de Tweede Kamer, hier en daar is al een 
werkbezoek afgelegd en verder zijn ze ‘het 

land’ nog maar nauwelijks in geweest. Cora van Nieuwenhuizen, 
de nieuwe VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat, geeft 
a.s. zondag het goede voorbeeld en gaat het land in. Waar kun 
je beter terecht dan bij zondagmiddagcafé Spraakvermaak? Ook 
Wim Geerts, secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie, 
komt naar Terheijden. Gemeentesecretaris Cor Smits is zondag-
middag als gastpresentator de steun en toeverlaat van Dik van 
Beest.
Leefbaarheid en bereikbaarheid
Cora van Nieuwenhuizen is sinds 26 oktober de nieuwe minis-
ter van Infrastructuur en Waterstaat. Haar ministerie zet in op 
leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming 

door Bram Snijders van Gesellies met een moyenne van 2.67. En 
Eugene Meessen van ’t Bielske met een moyenne van 2.40. Bij 
het libre door Toon Wouters van ESDO met een moyenne van 
8.00. En Wim van Kaam van W-Groep Made met een moyenne 
van 4.00. 
Dit triatlontoernooi is mede mogelijk gemaakt door de volgen-
de sponsors: Slachterij Jos en Roy Havermans, Zalencomplex 
De Ruif, Installatiebureau Pals B.V.,  Van de Reijt Meststoffen B.V., 
Transportbedrijf Fievet B.V.,  Leo Hermans je eigen slager, A. 
Janssens en Zn garage en fietsen, Douglashout.nl, P. Diepstraten 
Transport, XXL Designroeden, Rasenberg Wagenberg, Pierre 
Verhoef grondwerken, Amerland modulair huisvesten, Slijterij 
Van Dongen, RSK relatiegeschenken, Johan Damen aannemers-
bedrijf, Gebr. van Dijk Made, Billund Lego, Bouwbedrijf Frans 
Joosen, Fysiotherapie Praktijk Donckers,  Autobedrijf Sprangers, 
Commeren Schilderwerken, Profit & Progress, Café De Harmo-
nie Terheijden, Tuincentrum Sonneveld, Havermans Assurantiën 
B.V.,  Verhoef Handelsonderneming B.V., Stokvis Trading, Berende 
grondwerken, Mureau Auto’s Wagenberg, V. Beek tractors, Cees 
Rasenberg  Transport B.V., De Distel Biljarts.

‘t Sluisje, winnaar van het triatlontoernooi van bv De Vriendschap uit Wagenberg. 
V.l.n.r.: Guus Wildhagen, Wil van Ham, Ralph de Roon, Sjef Leemans en 

Johan Nieuwenhuizen.  Foto: Theo Rosenbrand

‘GE STAOT ‘R GEKLEURD OP’
T.C.V.  De Schraansers, carnaval 2018 

Het nieuwe jaar is weer gestart en carnaval en 
alle activiteiten vóór carnaval naderen nu ook 
zeer snel.  Uiteraard wenst TCV De Schraan-
sers iedereen een gezond, gelukkig en ‘carnava-
lesk’ 2018,  zorg dat je er dit jaar gekleurd op 

staot! We hopen de vele carnavalsvierders weer snel te zien bij 
de verschillende activiteiten die worden georganiseerd. Houd 
Rondom de Toren, Facebook en onze website in de gaten voor 
alle nieuwtjes en bijzonderheden. Carnaval is al op 9 februari. 
In aanloop naar carnaval zijn er in de weekenden voor het car-
navalsfeest al heel wat bijzondere activiteiten die we nu alvast 
vermelden! Dat is wel zo handig om direct de nieuwe agenda 
voor 2018 te vullen! 
Zaterdag 13 januari 2018 zijn wij uitgenodigd op het Prin-
sengeburenbal wat dit jaar plaats vindt in Breda. Het Prinsenge-
burenbal is een jaarlijks terugkerend feest tussen ‘de geburen’. 
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in een goed ingerichte, schone 
en veilige omgeving. Cora van 
Nieuwenhuizen staat bekend 
als kordaat, pragmatisch en 
toegankelijk. Bij haar benoe-
ming verwoordde ze haar am-
bities als volgt: ‘Ik heb affiniteit 
met de onderwerpen op het 
terrein van Infrastructuur en 
Waterstaat. Wat we hierop 
doen, raakt de toekomst van 
ons allemaal. Mobiliteit draagt 
niet alleen bij aan de economie, 

maar ook aan ons welzijn. Het gaat erom dat we prettig kunnen 
wonen, werken en recreëren. Een goede mobiliteit is belangrijk, 
zodat we onze boterham kunnen verdienen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Ik kijk er dus erg naar uit om als minister aan het 
werk te gaan.’
Verhaal en missie

Een man met een verhaal en een 
missie, zo kun je Wim Geerts 
-geboren en getogen in Made- 
het best omschrijven. Geerts 
ging na de middelbare school 
(Dongemondcollege) Engelse 
Taal en Cultuur en Mensen-
rechten studeren aan het Bos-
ton College en de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Was 
leraar Engels, ging werken bij 
het ministerie van Buitenland-
se Zaken, werd gedetacheerd 
in Singapore, was hoofd van de 
missie op de Nederlandse am-
bassade in Washington D.C. en 
vervolgens ambassadeur in Ca-

nada.  Wim Geerts werd in 2013 de rechterhand van minister 
Frans Timmermans op Buitenlandse Zaken, in juni 2016 volgde 
zijn benoeming tot secretaris-generaal van Defensie, de hoogste 
ambtenaar in de organisatie. Voor Wim Geerts is één voorzet 
van het presentatie-duo voldoende om zijn verhaal te doen.
Buddy to Buddy

Anne van Engelen en Hannah Wiersinga zitten op de bank bij 
Tim en Arjen. Zij hebben -als studenten van Avans Hogeschool- 
in Breda Buddy to Buddy projecten opgericht. Een geweldig ini-
tiatief dat Bredase statushouders helpt te integreren. Inmiddels 
zijn ze in de Baroniestad een van de belangrijkste partijen in het 
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proces om statushouders wegwijs te maken in Nederland. 
18 in 2018
Mirjam Schrauwen ging, samen met Petra Kimmel en Theo den 
Exter, op zoek naar jongeren die in 2018 18 jaar worden. Piet 
Verheijen uit Terheijden maakt zijn debuut als columnist bij 
Spraakvermaak. Piet werkte (op 2 stakingsdagen na) 40 jaar in 
het basisonderwijs, houdt van sporten en van reizen en fietst 
jaarlijks zo’n 7000 km. In plaats van Kerstwensen schrijft Piet 
elk jaar een Kerst- en Nieuwjaarsverhaal voor vrienden en be-
kenden. Mogelijk verrast hij de zaal met een geheel eigen kijk op 
2018. En net na de feestdagen spelen we een quiz met 2 diëtis-
ten: Renate van Riet (van diëtistenpraktijk Renate van Riet) en 
Michelle Guit (van Mooi Slank afvallen en gewichtsbeheersing).

De R&B Band verzorgt de muzikale onderdelen. Bekende Ter-
heijdense muzikanten maken deel uit van deze 7-mans formatie: 
Cor Vissers (zang), Judo Rasenberg (keyboards) en Alex Broe-
kaart (gitaar). En verder bestaat de Band uit Ad Zandbergen 
(bas), Stan van Weesenbeek (drums), Johan Akkermans (akoes-
tisch gitaar) en Peter van der Veen (sologitaar en steelgitaar).
Zondag 14 januari: Spraakvermaak afl. 66, café Ons Thuis, 
Bredaseweg 20,  Terheijden. Zaal open om 13.30 uur, ingang zo-
als gebruikelijk via het café. Dik van Beest opent om 14.30 uur 
het programma, rond 16.30 uur sluit Mix af met het Spraakver-
maaklied, de humoristische terugblik op het programma. 
Na afloop zorgt De R&B Band nog voor muzikaal vermaak.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
MATTHEWS’ SOUTHERN COMFORT
“Britse folkrock en Americana met prachtige 
meerstemmige vocalen”

Matthews’ Southern Comfort is eigenlijk de naam van Iain Mat-
thews’ eerste soloalbum. In 1970 scoorde Matthews’ Southern 
Comfort de wereldhit ‘Woodstock’. Het nummer was geschre-
ven door Joni Mitchell, die zelf niet op het Woodstock-festi-
val aanwezig geweest was. Iain Matthews was daarvoor uit de 
folkrockband Fairport Convention (met Sandy Denny) gestapt 
en sloeg nieuwe wegen in. De band maakte twee albums; maar 
Iain Matthews, rusteloos als hij was, ontbond de groep.
Na veertig jaar bleef toch een onvoldaan gevoel hangen over 
het beëindigen van Matthews’ Southern Comfort. Dit kon toch 
beter.  In 2011 formeerde Iain de band opnieuw en bracht het al-
bum ‘Kind of New’ uit. Zes jaar later komt Matthews’ Southern 
Comfort in een nieuwe line-up met Iain Matthews, Bart Jan 
Baartmans, Bart de Win en Eric Devries. Op donderdag 25 ja-
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VAN  ALLES  WAT

nuari 2018 zal Iain Matthews’ Southern Comfort weer op het 
podium staan aan de vooravond van de release van de nieuwe 
plaat (februari 2018) in deze bezetting. 
Matthews’ Southern Comfort 
De Brit, die nu al weer achttien jaar in Nederland woont, is 
bekend van zijn werk met groepen als Fairport Convention, 
Matthews Southern Comfort en Plainsong, een carrière die zich 
vooral in de jaren zestig en zeventig afspeelde. Hij werd gezien 
als het Britse antwoord op de glorieuze samenzang van Crosby, 
Stills, Nash & Young. Matthews stopte in 1984 gedesillusioneerd 
met de muziek om twee jaar later, aangespoord door Robert 
Plant, toch weer de bühne op te gaan. Hij bouwde gestaag door 
aan een catalogus van inmiddels meer dan twintig soloalbums. 
De wedergeboorte van Matthews’ Southern Comfort is ge-
woon omdat Iain Matthews voelde dat hij het de eerste keer 
niet goed heeft gekregen. 

Tijdens dit optreden zullen de bekende songs van de groep 
nieuw leven ingeblazen worden. Iain en zijn mannen zullen de 
songs afwisselen met recenter materiaal, want enkele jaren gele-
den leverde de groep nog eens een studioalbum af.  Toen kwam 
het er niet van de liedjes van dat album ook live op de bühne te 
brengen; dat zal nu alsnog gaan gebeuren. Tijdens het optreden 
van Matthews Southern Comfort zal blijken dat de gouden stem 
van Iain in de voorbije decennia nog helemaal niets aan zuiver-
heid heeft verloren.
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 
ontvang 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 of www.
facebook.com/puurwit.

LENNY KUHR  KOMT NAAR  TERHEIJDEN

De  St. Exploitatie Witte 
Kerkje Terheijden is bijzon-
der verheugd dat Lenny 
Kuhr het Witte Kerkje heeft 
opgenomen in haar muzikale 
toer door Nederland met 
haar nieuwe programma 

“Gekust door de eeuwigheid” en wel op zondag 29 april 
2018 om 15.00 uur.

Dit is wat zij 
er zelf over 
zegt:  “Deze 
voors te l l i ng 
steunt op 
twee pilaren. 
De ene is het 
diepe heim-
wee dat ik als 
kind voelde en 
dat de grond-
toon is van 
ieder mens. 
De tweede 
pilaar is:  waar 
trekt dat 
heimwee ons 
naar toe? Een 
spannende,
ontroerende
en vitale voorstelling die menig hart zal raken, zowel om de in-
houd en de zeer persoonlijke verbindende teksten als door de 
muziek die zich zeer transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er 
wordt met minimale geluidsversterking gewerkt.
Links en rechts van mij staan mijn fysieke steunpilaren waar ik 
niet over hoef op te scheppen, want dat ze briljant zijn, dat is 
te horen. Rechts van mij Reinier  Voet op gitaar en links van mij 
Mischa Kool op basgitaar.”
Omdat we maar een beperkt aantal plaatsen hebben is het ver-
standig om nu al kaarten te reserveren. De toegangsprijs be-
draagt € 15,-. Stuur een email aan info@wittekerkjeterheijden.
nl en vermeld uw naam en adres en het aantal gewenste kaarten. 
U krijgt dan informatie over de betaling en de kaarten wor-
den bezorgd of toegezonden. Bellen kan ook:  Jan  Vonk  06-
27021028.
Kijk ook op de nieuwe website www.wittekerkjeterheijden.nl. 
Stichting Exploitatie  Witte Kerkje  Terheijden

SOCIAAL WIJZER DRIMMELEN

De papieren versie van Sociaal Wijzer Drimmelen 2018-2019, 
een coproductie van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen 
met ondersteuning van de gemeente Drimmelen, kwam afgelo-
pen week ter beschikking.
Het boekje is een uittreksel van de Sociaal Wijzer Drimmelen 
op internet (www.sociaalwijzerdrimmelen.nl) en is de bijge-
werkte opvolger van Sociaal Wijzer Drimmelen 2016-2017. De 
Wijzer-op-papier is beschikbaar gemaakt onder meer voor in-
woners zonder internettoegang.
De  Wijzer beschrijft 90 sociale voorzieningen die in de gemeen-
te Drimmelen beschikbaar zijn. De voorzieningen worden gele-
verd door 164 aanbieders uit Drimmelen en omgeving. 
Elke voorziening begint met een korte omschrijving. Per voor-
ziening worden de betreffende aanbieders vermeld met infor-
matie over hun mogelijkheden, openingstijden en een telefoon-
nummer voor verder contact.
De Wijzer, een full colour uitgave, is verlucht met drone-foto’s 
van de gemeente Drimmelen.  Ze heeft, naast een inhoudsopga-
ve van de voorzieningen, ook een inhoudsopgave van de aanbie-
ders, aangevuld met hun telefoonnummer en verwijzing naar de 
pagina’s in de Wijzer.
Het eerste exemplaar (van 1000 exemplaren) werd 20 decem-
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MARC  VAN KESSEL  WINT COLUMBUS 
PRIJS 
 

Amateurfotograaf Marc van Kessel heeft onlangs de jaarlijkse 
Columbus Reisreporterprijs gewonnen. Hij mag hiervoor 10 da-
gen geheel verzorgd naar Brazilië om een reportage te maken 
voor Columbus magazine. “Ja, dat is een hele leuke bekroning”, 
aldus Marc. “Ik ben nu ongeveer drie jaar serieus bezig met 
(voornamelijk reis-) fotografie en het afgelopen jaar was een 
topjaar. Ik heb verschillende prijzen mogen winnen bij fotowed-
strijden in zowel binnen- als buitenland, variërend van een digi-
tale award tot aan vliegtickets naar Schotland.  Maar met deze 
Columbusprijs ben ik het meest blij. Reizen en fotograferen zijn 
beide een grote passie van mij en wat is er nu mooier om beide 
zaken te kunnen combineren, en daar dan ook nog om gevraagd 
worden.  Bovendien is het de bedoeling dat ik voor het magazine 
vaker op pad zal gaan voor het maken van reportages. Dat kan 
dan bijvoorbeeld naar de Pyreneeën zijn, maar net zo goed ook 
naar Alaska of het Amazonegebied. Ik kijk er heel erg naar uit!” 
Hierbij een aantal van zijn prijswinnende foto’s. Een completer 
overzicht kun je vinden op www.marcvankessel.com.

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF 
PRESENTEERT ONTWERP ZONNEPARK 
Primeur bij Meeting Up 

Donderdag 25 januari luidt 
het Traais Energie Collectief 
het jaar in met een nieuwe 
Meeting Up. Het energiecollec-
tief presenteert deze avond het 
ontwerp voor het zonnepark 

dat ze wil bouwen aan de Bergen in  Terheijden. Een ontwerp 
dat is gemaakt door kunstenaars van Mothership. Op het pro-
gramma staan verder de ondertekening van het Traais Warmte 
Verbond en de structuur van het collectief. Ook geven de initi-
atiefnemers meer informatie over de financiering van hun plan 
om Terheijden energieneutraal te maken. Basisschool De Zegge-
wijzer opent deze avond om half acht haar deuren en om acht 
uur gaat het programma van start.
Primeur zonneweide
Het collectief heeft deze avond een primeur! Ontwerper Mo-
thership, ook verantwoordelijk voor de Markthal in Rotterdam, 
denkt al een paar maanden mee over een mooie inrichting van 
de zonneweide aan de Bergen. De kunstenaars hebben een plan 

ber overhandigd aan wethouder John van Oosterhout van Maat-
schappelijke Aangelegenheden. Dat gebeurde tijdens de traditi-
onele eindejaarsbijeenkomst van SWO in de Mayboom in Made.
De Wijzer-op-papier is gratis verkrijgbaar bij SWO Drimmelen 
en het Wmo-loket.

NIEUWE  DIRECTEUR-BESTUURDER 
BIJ  WOONVIZIER 

Ellen van Beijsterveldt-Niels wordt per 15 januari 2018 de 
nieuwe directeur-bestuurder bij de West Brabantse corporatie 
Woonvizier in de gemeente Drimmelen.  Ellen was de afgelopen 
5 jaar directeur-bestuurder bij Helpt Elkander in Nuenen en 
daarvoor heeft zij diverse functies bij woningcorporaties en in 
de financiële sector doorlopen.  Zij volgt interim bestuurder 
Ben Wouters op. 
Na een succesvolle werving- en selectieprocedure weet de Raad 
van Commissarissen van Woonvizier de ontstane bestuur-va-
cature weer goed ingevuld in de persoon van Ellen Beijster-
veldt-Niels. Na een opleiding bestuurskunde en bedrijfskunde is 
Ellen aanvankelijk in een financiële functie bij een gemeente en 

daarna bij een accountantskantoor 
haar loopbaan gestart.  Vervolgens 
heeft ze verschillende functies bij 
corporaties vervuld waarvan de 
laatste als directeur-bestuurder bij 
Woningbouwvereniging Helpt El-
kander in Nuenen. Ellen beschikt 
over een ruime ervaring binnen de 
sector Volkshuisvesting en tevens 
over een ruime leidinggevende er-
varing. Ze is overtuigd van het be-
lang van een goede huurdersparti-

cipatie in de beleidsvorming en hetzelfde geldt voor de relatie 
met de gemeente. Ze heeft  goed zicht op de volkshuisvestelijke 
opgave van Woonvizier, zal die met succes bewerkstelligen, en 
zal Woonvizier ook de gewenste (externe) positie in de regio 
geven. Ze voelt zich thuis bij het werken in een organisatie met 
de omvang van Woonvizier en past goed in de cultuur van het 
werkgebied van Woonvizier.  Ellen woont in Gilze. 
Woonvizier is een corporatie, werkzaam in de kernen van de 
gemeente Drimmelen en Moerdijk en verhuurt en beheert on-
geveer 2700 woningen.  Woonvizier is als 1 van de 9 corporaties 
betrokken bij de sanering van Woningstichting Geertruidenberg.
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gemaakt dat goed past bij de locatie en recht doet aan de ge-
schiedenis van Terheijden.  Tijdens de Meeting Up presenteert 
Jeroen Everaerts van Mothership dit bijzondere plan.
Traais  Warmte  Verbond
In december startte het collectief de puzzeltocht naar het  
Traais Warmte  Verbond.  Vertegenwoordigers van onder meer 
de kerk, de Cour, het Puzzelbad en de Traaise sportclubs hebben 
gesproken over het verwarmen van de gebouwen en clubhuizen 
in de toekomst. Het energieverbond is de start om te komen tot 
het Eerste Traais  Warmtebedrijf.  Deze avond tekenen de be-
trokkenen het  Warmte  Verbond. Een grote stap in de richting 
van een gasloos  Traaie. 
Projectfinanciering
De financiën worden ook behandeld deze avond. De initiatief-
nemers bespreken de kosten van de diverse projecten, hoe de 
uiteenlopende projecten worden gefinancierd en op welke ma-
nier dit gebeurt.
Structuur collectief
Het vierde en laatste onderwerp van deze Meeting Up is de 
structuur van het collectief. Hoe gaat het er juridisch gezien 
uitzien? Ook wordt een update gegeven over de vorming van 
het bestuur en de verschillende werkgroepen. 
Ben je er bij?
Staat 25 januari al in jouw agenda? Aanmelden voor deze Meet-
ing Up kan via de site www.traaisenergiecollectief.  Aanmelden is 
niet verplicht, maar voor de organisatie is het fijn om te weten 
hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Deelname is gratis. 
Je bent van harte welkom!
Achtergrond  Traais Energie Collectief 
Het  Traais Energie Collectief is een initiatief van en voor men-
sen uit Terheijden.  We gaan onze eigen, duurzame energie op-
wekken en maken Terheijden als eerste dorp in Brabant energie-
neutraal.  We worden eigenaar van windmolens, zonnepanelen 
en geothermie. De opbrengsten blijven in Terheijden. Ons dorp 
krijgt groene energie en de winst uit de stroomverkoop gaat in 
de eigen portemonnee of naar projecten om de leefbaarheid 
van ons dorp te behouden.  We leggen een verbinding met ande-
re activiteiten in het dorp, zoals sportclubs, scholen, bibliotheek 
en het Puzzelbad. Zo is en blijft het fijn om in ons dorp te wo-
nen. Nu en in de toekomst.

SCHRIJVEN  TEGEN ONRECHT
De Amnesty International Schrijfochtend Terheijden

Wereldwijd voert Amnesty ac-
tie voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Zonder uw 
steun is onze strijd niet mo-
gelijk. Kijk op www.amnesty.

nl/kom-in-actie/acties, stuur een brief naar autoriteiten of een 
groetenkaartje aan getroffenen door onrechtvaardigheid.
Dinsdag 16 januari, consistoriekamer Witte Kerkje: in-
lopen en schrijven van brieven en groetenkaarten tus-
sen 10.30 - 11.30 uur.
Na de Amnesty-Schrijfmarathon in december hervatten we de 
maandelijkse schrijfactie. We kozen weer voor 6 brieven (aan 
overheden en hun ambassades), geselecteerd uit de door Am-
nesty International aangereikte bestemmingen. Voor de maand 
januari zijn als bestemmingen van de brieven geselecteerd:
-  Afro-Colombiaanse gemeenschappen in Colombia onder zwa-
re druk. 
- Nubiërs in Egypte, de afgelopen decennia hebben zij hun 
grondgebied moeten verlaten.  
- De Indiase Chandrasekhar Azad, zij komt op voor de rechten 
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secretaris van de provinciale agrarische sector.  Ze heeft haar 
hart aan Brabant verpand, maar bezoekt ook haar Friesland nog 
regelmatig.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig;  wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream.  Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

DE MENS  ACHTER HET KUNSTWERK
Kunstuitleen De Wisseling

De gemeente Drimmelen kent 
een groot aantal kunstenaars. 
Hun werk is onder andere te 
bewonderen tijdens de jaarlijk-

se kunstroute in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens 
achter het kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maande-
lijks een kunstenaar aan u voor. Dit keer maakt u kennis met Els 
Kuijpers. Haar werken zijn te zien op www.dewisseling.com. 
Els is een zeer veelzijdige kun-
stenares. Ze maakt schilderijen, 
pasteltekeningen, beeldhouw-
werken, keramisch werk en ze 
boetseert. Als kind had Els al 
een passie voor tekenen. Die 
liefde voor kunst heeft ze niet 
van huis uit meegekregen maar 
komt puur uit haarzelf. Ze heeft 
geen speciale opleiding gevolgd 
maar wel veel cursussen: teke-
nen, beeldhouwen, keramiek, 
olieverf en later ook boetse-
ren. Ze komt al bijna 40 jaar bij 
H 19 (centrum voor kunsten) 
in Oosterhout op de Heuvel. 
Els wordt vooral geïnspireerd 
door kunstenaars met kleur-
rijk werk zoals Gustav Klimt 
en Salvador Dali. Ze schildert 

van de Dalits: kastendiscriminatie.
Groetenkaarten gaan naar: 
- de Egyptische fotojournalist Mahmoud Abou Zeid, ook bekend 
als Shawkan; 
- activist Maurice Fangnon uit Nigeria;
- Aleksandr Polukhin, zijn vrouw Mariya, dochter en schoonzus; 
een Russische bakkersfamilie, allen in gevangenschap. 
Werkgroep Amnesty Terheijden (525).

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? 
Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Traditiegetrouw spreekt burgemeester Gert de Kok ook dit 
jaar weer de inwoners van de gemeente Drimmelen toe in zijn 
nieuwjaarstoespraak.
Van verleden naar heden - Wagenberg 

Omroep Drimmelen gaat samen met u weer even terug naar 
het verleden in de diverse kerkdorpen van de gemeente Drim-
melen.  Voor deze aflevering waren we in Wagenberg. Joost en 
Corine gingen er in gesprek met Riet en Piet Rasenberg over 
de bedrijvigheid in dit dorp in verleden en heden. Natuurlijk 
ziet u prachtige oude foto’s uit het verleden van dit mooie dorp. 
Onze grote dank gaat daarvoor uit naar Johan van der Made en 
natuurlijk naar Riet en Piet voor hun gastvrijheid en verhalen.

Portret van Grietje Middelkoop
Zet een Friezin op het platteland in Brabant…wat krijg je 
dan…juist:  Grietje Middelkoop! Een portret van een bijzon-
dere vrouw: betrokken, zelfstandig, actief en zeker ook sportief. 
Ze woont vanaf 1962 op een boerderij in Brabant en bezocht 
als sociaal economisch voorlichter bij een landbouworganisa-
tie heel wat agrarische gezinnen in onze regio. Later werd ze 
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realistisch met fantasie en is heel gedetailleerd. Ze zou graag ab-
stract willen schilderen maar vindt dat moeilijk. De achtergrond 
van haar schilderijen is wel vaak abstract. Dat geeft een mooi 
contrast met het realistische onderwerp. Haar keramisch werk 
is zeer divers maar vaak heel organisch. Het is sierlijk en fanta-
sierijk.  De natuur is dan ook haar grootste inspiratiebron. Op 
dit moment is ze veel aan het keramieken omdat ze een oven 
thuis heeft. Als deze vol is, gaat ze weer schilderen.
Els verkoopt ook werk, ze heeft veel nieuw werk staan. Kijk 
daarvoor eens op haar website www.atelierels.nl.  Ze maakt ook 
werken voor speciale gebeurtenissen zoals een urn bij overlij-
den, een herdenkingsobject, een geboortetegel of tekeningen in 
pastelkrijt van foto’s. 
Ben je benieuwd naar het werk van Els? Bezoek dan haar expo-
sitie van 10 januari 2018  tot 7 maart 2018 in de Wijngaerd 
te Made. Ook vind je haar werk op www.dewisseling.com.

LIJST HARRY BAKKER  WENST U EEN 
MOOI 2018

Het nieuwe jaar is net begonnen en hopelijk heeft iedereen 
de oliebollen en de Nieuwjaarsduiken gezellig beleefd met 
familie en vrienden. 
Goed 2018
Dat 2018 veel goeds mag brengen voor de mensen van 
Drimmelen en omstreken: gezondheid, vakantie, sneeuw/
ijs, medailles op de Olympische Spelen, rust en veiligheid, 
een huisdier, een nieuw huis? Carnaval, mooi weer, gezellige 
feestdagen, weinig pech, goede rapporten, promotie, goede 
resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Gelukkig 2018
Geluk voor jezelf en voor je familie, vrienden en kennissen. 
Een goede relatie, oprechte aandacht en vooral veel liefde! 

Denk aan elkaar en een ander,  geef of deel wat je hebt, zorg 
goed voor je dierbaren en leef met optimisme en plezier. 
Dan wordt het een mooi 2018 voor jezelf en de mensen in 
je omgeving.  
Lijst Harry Bakker

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

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 13 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra col-
lecte tbv. Stichting Harold van Zundert. Voorganger Pastoor J. 
Paes en Mevr. G. van Korput - Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 15 jan. 10.30 uur: Woord- en communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. van de Kor-
put.
Zaterdag 20 januari: GEEN DIENST.
Zondag 21 jan. 9.30 uur: Feestdag van de H. Antonius Abt 
- Eucharistieviering met het kloveniersgilde Antonius Abt.  Voor-
gangers pastoor J. Paes en past. werker H. Geppaart - Dames- 
Heren- en Gummaruskoor.                                                                                                                     
Maandag 22 jan. 9.00 uur: Teerdag Kloveniersgilde Antonius 
Abt - Eucharistieviering.  Voorganger pastoor J. Paes.
Maandag 22 jan. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr.  2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties,  afhalen 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.   

GEMEENTE,  WOONVIZIER EN 
HUURDERSVERENIGING WOONBELANG 
MAKEN AFSPRAKEN OVER HUURMARKT 

Gemeente, woningcorporatie Woonvizier en 
huurdersvereniging  Woonbelang hebben voor 
de periode tot 2021 afspraken gemaakt over 
de huurmarkt in de gemeente Drimmelen. 
Centraal staan daarbij de beschikbaarheid van 
huurwoningen, de doorstroming, betaalbaar-
heid en vooral duurzaamheid. Wethouder Jan-Willem Stoop, 
directeur-bestuurder Ben Wouters van Woonvizier en voorzit-
ter Henk Dudok van huurdersvereniging Woonbelang hebben 
maandag 18 december hun handtekening gezet onder deze 
prestatieafspraken.
Nieuwe huurwoningen en doorstroom 
Afgesproken is onder andere dat  Woonvizier tot 2021 150 
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sociale huurwonin-
gen bouwt, partijen 
gaan in overleg over 

beschikbare locaties. Woonvizier verkoopt per jaar zo’n 12 be-
staande woningen. Bij de meeste woningen gaat het dan om 
verkoopprijzen van onder de € 200.000,-, wat gunstig is voor 
starters en gezinnen met een midden-inkomen.
Duurzaamheid
De komende jaren wordt ingezet op duurzaamheid. De nieuw-
bouwwoningen worden energieneutraal en vrijwel alle bestaan-

de huurwoningen hebben in 2021 mini-
maal label B.
Langer thuis wonen
Een ander thema is het langer thuis wo-
nen. Woonvizier investeert in aanpassin-
gen van bestaande woningen, zodat deze 
meer levensloopbestendig worden. Ook 

de scans van  Wonen met Gemak worden uitgevoerd in de 
huurwoningen. Zowel woningcorporatie, huurdersvereniging als 
gemeente gaan huurders beter informeren over de mogelijkhe-
den van woningaanpassingen. 
De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de speerpunten uit de 
Woonvisie 2017-2021 en het beleid van Woonvizier. Op 27 ja-
nuari organiseert de gemeente in het gemeentehuis, met me-
dewerking van Woonvizier en Huurbelang, de Drimmelense 
Woonbeurs.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Hoe is uw kwaliteit van leven?

Heeft u een chronische ziekte of be-
perking? Ervaart u beperkingen nu u 
ouder wordt? Of zorgt u voor iemand 

in uw omgeving als mantelzorger? U kunt uw situatie in beeld 
brengen door de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl 
in te vullen.  
Door de veranderingen in de zorg zijn gemeenten verantwoor-
delijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere 
groep inwoners. Welke impact hebben de veranderingen in de 
zorg op uw leven? 
Mijnkwaliteitvanleven.nl levert gemeenten informatie over wat 
de zorg voor haar inwoners betekent.  Als gemeenten dit weten, 
kunnen ze hun nieuwe rol en taken beter uitvoeren. Met de 
online vragenlijst brengt u twee keer per jaar uw eigen situa-
tie in beeld. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw 
mogelijkheden en beperkingen, hoe u uw gezondheid ervaart 
en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert. Zo nodig kunt u 
iemand vragen u te helpen bij het invullen van de vragenlijst. De 
anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij 
beleidsmakers, gemeenten en zorginstanties. Zo krijgen we als 
gemeente in beeld hoe het met onze inwoners gaat.
Opruimen van hondenpoep
Om uw hond prettig uit te kunnen laten -zonder overlast- heb-
ben we in de gemeente een aantal regels, die bij wet zijn vastge-
legd (in de APV; onze gemeentelijke verordening). Wilt u weten 
waar u als hondenbezitter aan toe bent? U vindt de regels met 
toelichting hieronder:
- Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te 
lijnen en de poep op te ruimen.
- Met respect voor de verkeersdeelnemers en de omgeving kunt 
u buiten de bebouwde kom uw hond los laten lopen en hoeft 
u de hondenpoep niet op te ruimen. Op akkers en weilanden 
is het onder andere vanwege volksgezondheid niet toegestaan. 
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Ook begeeft u zich dan op privéterrein.
- In de losloopgebieden mag u uw hond binnen de bebouwde 
kom wél los laten lopen (ook hier moet u de poep wel oprui-
men).
- Op specifieke plekken -zoals schoolpleinen, kinderspeelplaat-
sen, begraafplaatsen, sportvelden en Natuurpark De Liniehof in 
Made- zijn honden niet welkom.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reg. procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2017-0503): Het 
bouwen van een loods.
Terheijden, Moerdijkseweg (4844 PC) (W-2017-0506): Het kap-
pen en herplanten van diverse bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Zandakker (4845 ER) (W-2017-0495): Het kappen 
van 5 bomen bij het speeltuintje – met herplantplicht van 4 bo-
men.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid 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: @LilianDrim-
melen.  
Wil je ook alert zijn in je buurt? Meld je aan voor Alert 
Drimmelen
Alert Drimmelen bestaat uit whatsapp-groepen die alert zijn in 
de buurt. Ben je nog geen lid, dan kun je een mailtje sturen 
naar dorpsgerichtwerken@drimmelen.nl. De leden van Alert 
Drimmelen zijn alert in hun buurt.  Als ze verdachte situaties, 
personen of voertuigen signaleren, melden ze dat bij de politie. 
Bij heterdaad meteen via 112 in andere gevallen via 0900 8844. 
Daarna sturen ze een appberichtje naar de groep. Dan kun je 
met elkaar alert zijn op wat er in je straat/ buurt gebeurt en dat 
indien nodig delen met de politie.

PROEF  WIJST UIT:  GEEN 
EENRICHTINGSVERKEER  MARKSTRAAT

De proef met eenrichtingsverkeer in de Markstraat van  Ter-
heijden leidt tot meer onveiligheid voor schoolgaande kinderen. 
De gemeente heeft daarom besloten geen eenrichtingsverkeer 
in te stellen in de Markstraat.  Wel onderzoekt de gemeente of 
het mogelijk is om het parkeren in de Markstraat beter te rege-
len, waardoor de doorstroming en veiligheid toenemen. 
De proef met eenrichtingsverkeer in de Markstraat wees uit 
dat dit leidt tot meer verkeer in de Polderstraat. Dit is niet 
wenselijk, omdat er dan meer onveiligheid ontstaat rondom ba-
sisschool de Zonzeel. Dit vindt de gemeente een ongewenste 
ontwikkeling. Het beter regelen van parkeren in de Markstraat 
neemt de gemeente in 2018 mee in de uitvoering van het plan 
voor de centrumroute van Terheijden.

SCHADE  JAARWISSELING

De schade die rond de jaarwisseling van 2017 naar 2018 is 
ontstaan aan straatmeubilair door vuurwerk en vandalisme be-
draagt in de gemeente Drimmelen ongeveer € 6500,-. 
In totaal werden er 11 objecten vernield. In Made werd de 
meeste schade aangericht. Met name afvalbakken moesten het 
ontgelden.  Zes afvalbakken werden vernield in Made en twee in 
Lage Zwaluwe.  Verder was er in Made schade aan een zoutbak, 

een snelheidsdisplay en een riolerings-
kast. 
Tijdens de vorige jaarwisseling wer-
den 16 objecten vernield.  De schade 
komt dit jaar iets hoger uit dan vorig 
jaar. Met name de vervanging van de 
rioleringskast (€ 2.500,-) draagt bij aan 
het feit dat de schade hoger uit is ge-
komen. 
De algemene indruk van de BOA’s en 
politie was dat het in de gemeente 
Drimmelen relatief rustig was tijdens 
de jaarwisseling en de dagen daarvoor.  

In totaal zijn er 14 meldingen van (vuurwerk)overlast gedaan. 
Enkele jongeren zijn naar HALT doorverwezen. De hoeveel 
(vuurwerk)afval was beduidend minder dan voorgaande jaren.

IDEEËN EN  INITIATIEVEN  UIT 
KOERSKAART KRIJGEN  VERVOLG
Raad stelt € 150.000 beschikbaar 

Verschillende initiatieven die het afgelopen jaar zijn voortgeko-
men uit het spelen van de Koerskaart, wil de gemeente helpen 
uit te voeren. Financieel, maar ook door mee te denken en/of te 
begeleiden. De raad stelt daarvoor een bedrag van € 150.000,- 
beschikbaar. Het gaat vooral om de ideeën die passen bij ge-
meentelijk beleid en bijdragen aan een samenleving waaraan 
iedereen mee kan doen. “We willen laten zien dat we een ge-
meente zijn die luistert en samen met inwoners en organisaties 
zaken voor elkaar wil krijgen,” aldus wethouder John van Oos-
terhout, “Dit past bij de nieuwe rol van de overheid.” De raad 
stelt het bedrag beschikbaar op basis van de evaluatie van het 
project Koerskaart (november 2016 - mei 2017). De Koerskaart 
is een spel waarbij de spelers met elkaar in gesprek gaan over 
maatschappelijke veranderingen en problemen die deze met 
zich meebrengen.  Vervolgens bespreken zij mogelijke oplossin-
gen. Het gaat om oplossingen die mensen zèlf kunnen uitvoeren, 
maar ook waarbij actie van de gemeente of andere organisaties 
nodig kan zijn. Het spel is 109 keer gespeeld door bijna 630 
mensen. Dit leverde 668 ideeën op. Een aantal is gepitcht tijdens 
de Meet & Matchbijeenkomst op 19 juni. De ideeën variëren 
van het ‘Automaatje’, waarbij vrijwilligers hun minder mobiele 
plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding vervoe-
ren, tot het aanleggen van pluktuinen, tot het opzetten van een 
ruilwinkel. Het ene idee kan op korte termijn uitgevoerd wor-
den, andere ideeën vragen wat meer tijd.  Veel inwoners die het 
spel speelden, moesten wennen aan de ‘nieuwe’ houding van de 
gemeente waarbij hen gevraagd werd zelf oplossingen te verzin-
nen en uit te voeren. Het college is, ondanks dat het graag meer 
deelnemers had gezien, tevreden over de opbrengst. Wethou-
der Van Oosterhout: “Het was een nieuwe manier om mensen 
te bereiken en om een impuls te geven aan ideeën die leven.” 
Naast het extra geld dat beschikbaar is voor het uitwerken van 
Koerskaart-ideeën ondersteunt de gemeente op verschillende 
manieren initiatieven van inwoners en organisaties. Bijvoorbeeld 
via de regelingen Samen aan de Slag en  Toegankelijkheid.   
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

IVN - NATUURWANDELING  VLOEIWEIDE

Zondag 14 januari trekken de gidsen van IVN 
Mark & Donge erop uit voor een heerlijke winter-
wandeling door dit afwisselende gebied.
Het nieuwe jaar is nog jong en nu is het tijd om dat 
goede voornemen, meer tijd buiten doorbrengen, 

uit te voeren. Deze wandeling is de ideale gelegenheid!  We trek-
ken door een landgoedachtig gebied met bos en grasland.  Twee 
watertjes doorsnijden het gebied: de Turfvaart en de Bijloop. De 
eerste is gegraven voor het vervoer van, u raadt het al, turf. De 
ander is een zogenaamde houtwalbeek omzoomd door elzen. 
Laat u meevoeren langs het meanderende water en geniet met 
volle teugen van de winter!
Vertrek om 14.00 uur bij het gele bruggetje nabij Raamschoor-
seweg 75, 4838 EN Breda. De wandeling duurt anderhalf tot 
twee uur en is vrij toegankelijk.  Een plattegrondje met het ver-
trekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.ivn-mar-
kendonge.nl.

WijnSpijsDiner

Zaterdag 3 februari 2018
SPANJE

Op zaterdag 3 februari 2018 presenteert Restaurant Ripasso het eerste 
WijnSpijsDiner met dit keer het thema: Spanje!

Compleet verzorgd diner (Spaans georienteerd), inclusief wijnen (twee halve 
glazen per gang), aperitief, tafelwater en koffieservies. U gaat zelf de twee 
wijnen matchen met uw gerecht. Wij leggen u haarfijn uit waarom deze twee 
wijnen beide bij de gerechten kunnen passen. Een mooi leermoment! € 65 p.p.

Reserveren voor het WijnSpijsDiner kan telefonisch: 076 593 1297. Graag 
vernemen we bij uw reservering (diëet)wensen en uitzonderingen.

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

Rondom de  Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.
------------------------------------------------------------

Uw post it gratis 
in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl



Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 43 50 00
Tandarts   0162 - 42 40 24
Pastorale zorg  06 - 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstr. 2, ma. - vr.  8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden 076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek     
                                           Made, ma. - vr.  8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg  088 - 117 32 16
   www.thebe.nl info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4  Terheijden
   ma. - vr.  09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg 088 - 10 20 100,  www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit  0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
        www.surpluswelzijn.nl 
     Maatsch.  Werk   076 502 77 88
    Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
     Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88 
   Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u 
   sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
     Schuldhulpverlening          076 502 77 88
Juridisch spreekuur  Raadhuisstraat 2c  Terheijden
   1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur 
SWO    0162 - 45 18 94
   www.swodrimmelen.nl 
   secretariaat@swodrimmelen.nl 

Alarmnummer Algemeen 112
Politie Zeeland en West-  0900 - 88 44
Brabant Team  www.politie.nl
Wijkagent  Arjan van Tricht & David Neumann 
Terheijden Wagenberg 0900 - 88 44 

Gemeentehuis   Park 1 - Made  T 14 01 62
    www.drimmelen.nl
WMO-loket    ma. - vr.  9.00 - 12.30 uur  
    gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden  076 - 593 47 95
Openingstijden   ma. -  vr.  13.00 - 16.00 uur
    za.  10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden            Groen: 24-01-2018/Grijs: 31-01-2018
                     Wagenberg           Groen: 26-01-2018/Grijs: 02-02-2018
Ophalen oud papier  13-01-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 24-01-2018     
     Wagenberg: 26-01-2018

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 17-01-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 17-01-18 (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


