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SPORT

TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

Op vrijdag 5 januari 2018 werd in De Gouden Leeuw gestart 
met het Traais Kampioenschap Driebanden 2018.  In 2 opeen-
volgende weekenden werd bepaald wie op 14 januari met de 
Toon Lips Wisseltrofee De Gouden Leeuw zou verlaten.
Het aantal deelnemers was maximaal zodat we begonnen met 
64 deelnemers. Ronde na ronde werd behoorlijk, soms zelfs su-
pergoed gespeeld met over het algemeen mooie caramboles en 
ook moyennes behorende bij het niveau van de inschrijvers. Het 
minimaal aantal te behalen caramboles bedroeg 10, terwijl het 
hoogst aantal caramboles 21 bedroeg. De Belgische telling was 
van toepassing. Dit is 
een goed systeem om 
elke deelnemer als 
kanshebber te zien 
voor de eindoverwin-
ning.
Op zondag 14 januari 
begonnen Marijn Peer, 
Bas Vervuren, Kees 
Daamen, Max Koesen, 
Ben Kruizinga, Roland 
Thijssen, Patrick Broeders en Peter van Tetering om 12.00 uur 
aan de halve finale. Om 15.30 uur was bekend wie de finale 
zouden gaan spelen. Na de verzorging van de inwendige mens 
begonnen Marijn Peer (10 caramboles), Kees Daamen (17 ca-
ramboles), Bas Vervuren (11 caramboles) en Max Koesen (21 
caramboles) aan de finalewedstrijden.
Partij 1: Marijn Peer tegen Bas  Vervuren. Marijn begint en scoort 
de eerste finalecarambole. Bas komt moeilijk op gang en na 6 
beurten is de tussenstand 5 tegen 2 in het voordeel van Marijn. 
Beide spelers komen moeilijk tot scoren en na 9 beurten is de 
stand 6 tegen 2 voor Marijn. In de 13e beurt maakt Marijn zijn 
ontbrekende caramboles, waarna Bas in de gelijkmakende beurt 
op 4 caramboles komt. Eindstand 10 tegen 4 en Marijn pakt het 
maximaal te behalen wedstrijdpunten.
Partij 2: Max Koesen (21 car.) tegen Kees Daamen (17 car.). Kees 
begint de partij met 2 caramboles en laat zien wat zijn bedoeling 
is. In de 4e beurt scoren beide spelers 2 maal.  Tussenstand 4-2 
in het voordeel van Kees. Na 13 beurten is de tussenstand 5 te-

gen 5. Beide spelers 
voelen de spanning, 
maar Max loopt in 
de 14e beurt uit naar 
8 tegen 5. Kees komt 
beter in zijn vel te 
zitten en neemt in 
de 23e beurt afstand: 
13 tegen 9. Twee 
beurten later maakt 
Kees de ontbreken-
de caramboles. Max 

mist de gelijkmakende beurt, waardoor Kees wint met 17 tegen 
9 caramboles en begint ook zijn eerste finalepartij met 12 wed-
strijdpunten.
Partij 3: Max Koesen tegen Bas Vervuren. Max begint de partij 
met 2 caramboles, waarna Bas in zijn eerste beurt  vergeet te 
scoren. Maar na 6 beurten is het Bas die de voorsprong heeft: 
5 tegen 3. Zowel Bas als Max maken enkele caramboles en na 
10 beurten is de tussenstand 7 tegen 5 voor Bas, die daarna 
uitloopt naar 9 tegen 7. In de 19e beurt maakt Bas de wedstrijd 

uit met 2 caramboles en wint met 11 tegen 8 en ook hij pakt nu 
12 wedstrijdpunten.
Partij 4: Marijn Peer (10 car) tegen Kees Daamen (17 car). Beide 
spelers beginnen met 12 wedstrijdpunten in de pocket. Spanning 
alom. Marijn mist in zijn eerste beurt maar ook Kees komt niet 
tot scoren. Na 8 beurten is de tussenstand echter 7 tegen 2 in 
het voordeel van Kees. Na een serie van Kees antwoordt Marijn 
met 2 caramboles, waardoor de tussenstand 10 tegen 4 is in 
Kees zijn voordeel. Marijn heeft de smaak te pakken en scoort 
nog 3 caramboles en brengt de stand op  10 tegen 7. Kees ant-
woordt met een serie van 6 en loopt uit tot 16 tegen 7. Marijn 
weet nog een keer te scoren, waarna Kees in de 18e beurt de 
het beslissende punt scoort en daardoor wint met 17 tegen 8 en 
wederom het maximaal aantal wedstrijdpunten  behaalt.
Partij 5: Marijn Peer (10 car.) tegen Max Koesen (21 car.) Beide 
spelers komen moeilijk op gang maar na 7 beurten is de tussen-
stand 6 tegen 2 in het voordeel van Max, die daarna nog 2 ca-
ramboles produceert, waarna Marijn in 2 beurten 4 keer scoort 
en de stand brengt op 8 tegen 6 voor Max. In de 15e beurt komt 
Max op 11 caramboles en Marijn op 8, waarna hij een beurt later 
zijn negende scoort. Max hapert met wat ongelukkige figuren en 
kan de achterstand niet goedmaken. In de 18e beurt beslist Ma-
rijn de partij met zijn 10e carambole. Hij verdient hiermee weer 
12 wedstrijdpunten en komt totaal op 32 punten waardoor hij 
de laatste partij onder druk zet, want in de volgende partij valt 
de beslissing voor het kampioenschap.
Partij 6: Bas Vervuren (11 car.) tegen Kees Daamen (17 car.). 
Zoals gezegd: er zit spanning op de partij en het duurt tot de 4e 
beurt voor er gescoord wordt en Kees de leiding pakt: 2 tegen 
0. Kees loopt uit naar 5 caramboles, waarna in de negende beurt 
Bas 2 caramboles maakt en de tussenstand 5 tegen 2 wordt. Na 
17 beurten heeft  Kees 7 caramboles en Bas is blijven steken op 
2 caramboles. Beide spelers hebben moeite met scoren. Norma-
le maakbare figuren worden regelmatig gemist. De kenner weet 
wat wordt bedoeld (klosje of ketser of net achterom). Bas weet 
echter eindelijk weer te scoren. Kees blijft achter, waardoor na 
25 beurten de tussenstand 7 tegen 4 is in het voordeel van 
Kees. De druk en de spanning wordt groter en bij de voorlaatste 
beurt staat Kees op 9 caramboles en Bas op 4 caramboles. In 
de 30e en laatste beurt mist Kees en ook Bas komt in de gelijk-
makende beurt niet tot scoren, waardoor de kampioen bekend 
is. Kees wint de partij maar scoort te weinig wedstrijdpunten.
Marijn Peer mag zich een jaar lang Traais Kampioen 
Driebanden noemen. Proficiat!
De bekers werden uitgereikt door Toin Lips en de Toon Lips 
Wisseltrofee werd volgens onze traditie uitgereikt door de win-
naar van vorig jaar: Eugène Meessen.

Volledige uitslag: 1 Marijn Peer, 2 Kees Daamen, 3 Max Koessen, 
4 Bas  Vervuren.
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Enkele wetenswaardigheden over het toernooi:  Aantal gespeel-
de partijen: 186, aantal caramboles: 3898, aantal beurten: 9236, 
moyenne: 0,422.
Kortste partij Ronde Car. Brt. Moy.
Koos van  Vugt 1 18 8 2,250
Piet Hendrickx 2 11 12 0,917
Patrick Broeders 3 15 17 0,882
Bas  Vervuren 4 11 13 0,846
Marijn Peer finale 10 14 0,714
Cijfers waarop wij, maar zeker de spelers, trots kunnen zijn.
Natuurlijk kunnen wij dit toernooi niet alleen organiseren. Onze 
dank gaat uit naar alle schrijvers en tellers en het personeel  van 
De Gouden Leeuw dat ons regelmatig voorzag van een hapje 
en een drankje. Uiteraard danken wij ook weer onze sponsors 
waar we (in welke vorm dan ook) elk jaar op terug kunnen 
vallen.  Volgend jaar hopen wij weer een beroep op u te mogen 
doen. 
Uiteraard, maar zeker niet in de laatste plaats ook dank aan alle 
deelnemers voor hun sportieve inbreng.
Biljartvereniging  Touché kijkt terug op een goed verlopen toer-
nooi met kwalitatief partijen van hoog niveau, waarbij vooral 
sportiviteit van de deelnemers hoog in het vaandel stond.
Wij hopen jullie volgend jaar weer te mogen inschrijven voor 
het Traais Kampioenschap Driebanden.

KARATEVERENIGING  TERHEIJDEN 
NEEMT  AFSCHEID  VAN  TWEE 
BESTUURSLEDEN

Tijdens de jaarvergadering en nieuwjaars-
borrel in café De Harmonie heeft de ka-
ratevereniging afscheid genomen van twee 
van hun bestuursleden.
Brian Bierlee, die vanaf 2013 lid is van het 
bestuur in de functie van vice voorzitter,  
heeft in al die jaren zich in gezet voor de ver-
en i g i n g 

als een zeer gewaardeerd be-
stuurslid. Zo organiseerde hij 
onder andere het jeugdweek-
end wat ieder jaar weer een 
spektakel op zich is maar ook 
de website bijhouden was 
een onderdeel van Brian zijn 
functie. 
In april 1997 heeft Marion  Vervoort de financiën van de vereni-
ging  overgenomen onder de voorwaarde dat dit een overbrug-
ging zou zijn van maximaal een jaar en dat er dan een nieuwe 
penningmeester zou aantreden.

Echter, daar zijn 19 jaar bijgekomen en 
Marion heeft ruim 20 jaar de functie 
met plezier volbracht. Marion heeft in 
al die jaren de financiën goed in de ga-
ten gehouden en op tijd aan de bel ge-
trokken als er iets niet goed ging. Zo 
heeft zij ervoor gezorgd dat de ver-
eniging er financieel goed voor staat 

en dat zij met een gerust hart de kas kan overdragen aan de 
nieuwe penningmeester. 
Wij, van Karate Vereniging Terheijden, danken Brian en Marion 
voor hun inzet al die jaren en wensen de nieuwe bestuursleden 
veel succes!
Facebook: Shotokan Karate Vereniging Terheijden. Website: 
www.karate.nl.  Info: 06-52 848 378.
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GV SVT ORGANISEERT 
D/E-SPRINGWEDSTRIJDEN

Zaterdag 27 januari organiseert GV 
SVT namens de KNGU D/E-springwed-
strijden in Sportcentrum Breda (De Scha-
ren) aan de  Topaasstraat in Breda.
Er wordt deelgenomen door 12 verenigin-
gen uit geheel Brabant waaronder naast 
GV SVT zelf ook De Zwaluwen uit Made 

en Hirundo uit Lage Zwaluwe.
Een leger vrijwilligers zal die dag in touw zijn om alles goed te la-
ten verlopen.  De wedstrijden beginnen om 09.00 uur en duren 
tot omstreeks 13.00 uur.  Wij hopen op veel belangstelling en 
wensen alle deelnemers veel succes en vooral ook veel plezier.
Bestuur GV SVT

KOPPELTOERNOOI DRIEBANDEN 2018   
in café De Zevende Hemel in Terheijden

Biljartvereniging “De Zevende Hemel” 
organiseert ook dit jaar weer het kop-
peltoernooi driebanden. Dit gezellige en 
niet meer weg te denken koppeltoernooi 
wordt ook dit jaar gespeeld volgens het 
Belgisch puntentellingsysteem met een 

maximum van 30 beurten per partij. Het minimaal te halen ca-
ramboles, afhankelijk van het gemiddelde, is 9. Het inschrijfgeld 
voor dit koppeltoernooi bedraagt € 15,- per koppel. Het prij-
zengeld is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Het koppeltoernooi start 16 februari en u kunt inschrijven 
t/m 2 februari. Het toernooi wordt gespeeld op donderdag- 
en vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond en zondag-
middag en zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, tot eind 
maart duren. Nieuw dit jaar is dat de spelers minimaal 1 partij 
moeten tellen. Inschrijfformulieren kunt u afhalen en inleveren 
in café De Zevende Hemel,  Hoofdstraat 20 in  Terheijden of via 
www.biljartverenigingde7dehemel.nl.  Voor informatie en inlich-
tingen:  Jan Diepstraten 06-37475242.

SCHIETCLUB  WILLEM  TELL  TERHEIJDEN 
SCHIET GEZELLIG HET NIEUWE JAAR IN!

Zondag 7 januari 2018 werd bij 
schietclub Willem  Tell  Ter-
heijden met de leden geproost 
op het nieuwe jaar! 

Jammer dat Jan en Ineke Pirard, die het hele jaar zoveel voor 
de club doen,  hierbij niet aanwezig konden zijn.  Sterkte en van 
harte beterschap, Jan! 
Na de glühwein en warme chocomelk stond de 50-puntenver-
schieting op het programma. Met in totaal 24 deelnemers werd 

gestreden om de wisselbekers.  Bij het Pistool was Marcel Spruit 
oppermachtig door als enige exact de 50 punten te schieten 
met de 6 schoten. 
Bij de Kruisboog was het spannender wie de winnaars zouden 
worden. Er moest bij Kruisboog Vrije hand gekampt worden 
tussen Dennis den Reijer, Wim-Peter en Remco van Bochove. 
Hierbij werd Remco de 50-puntenkampioen.
Tot slot was er bij Kruisboog Opgelegd een hele lange span-
nende strijd tussen Frank van Leent en Mark Overhaart. Deze 
mannen waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk ging Frank 
er met de beker vandoor.
Hartelijk gefeliciteerd Marcel, Remco en Frank!
We gaan er met z’n allen weer een sportief en gezellig jaar van 
maken! 

Noteer alvast in je agenda ons gezellig familie-evenement:  de Ei-
erverschieting in het weekend van 16, 17 en 18 maart 2018. 
Informatie hierover volgt nog of zie www.svwt.nl.

SUCCESVOL  TAFELTENNISTOERNOOI 
VOOR DE  JEUGD BIJ  TIOS

Bij TIOS Terheijden is op zondag 14 januari 
in de Cour het eerste scholenkampioen-
schap tafeltennis van Terheijden en Wagen-
berg gespeeld. Het was een mooie manier 
om de jeugd kennis te laten maken met de 
leuke tafeltennissport. Positief verrast door 
zo’n 25 deelnemers uit de groepen 6, 7 en 8 

moesten we bijna al ons materiaal inzetten, tafels, batjes en bal-
len.  We zijn speciaal uitgeweken naar de grote zaal in de Cour. 
De warming-up op muziek werd gegeven door de buurtsport-
coaches, zodat de kinderen goed opgewarmd aan de wedstrij-
den konden beginnen. 
We hebben leuke en spannende wedstrijden gezien en er was 
ook heel hoogstaand spel. Kortom, er werd volop en fanatiek 
gepingpongd. Zelfs enkele ouders en opa’s wilden graag een bal-
letje met hun (klein)kind slaan. Geen probleem, hartstikke leuk 
natuurlijk. Naast de wedstrijden waren er speciale spelletjes die 
goed in de smaak vielen bij the kids. De tafeltennisrobot was 
wel de topper van de dag. Deze “spuugde” de bal uit waarna de 
kinderen deze in één van de drie bakjes moesten slaan. Dat was 
best moeilijk, maar het lukte wel een aantal keer,  chapeau.
Na de voorronden in de ochtend werd ’s middags de finale ge-
speeld. Casper, Don en Freek streden om de eer in de finale-
poule. Don had een mooie techniek, Freek speelde heel sterk 
en aanvallend, maar Casper de Haas bleek de sterkste en nam 
de beker mee naar huis. De wisselbokaal werd gewonnen door 
de Zeggewijzer.
De middag werd afgesloten met een demowedstrijd tussen 
onze Traais kampioen Mathieu  Verdeyen en tweevoudig para-
lympisch kampioen Kelly van Zon. Zij won goud in 2012 en 2016. 
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CARNAVAL

UITGAAN

Het werd een fantastische wedstrijd en zo een mooie afsluiting 
van deze zeer geslaagde dag. De kinderen ging vermoeid, maar 
met een voldaan gevoel naar huis.  Volgend jaar willen we het 
een vervolg geven.
Wil je meer weten over onze sport en een keer meedoen kijk 
dan op www.tios-terheijden.nl. Je bent van harte welkom. 
Groeten van ping en pong

VOCAAL MANNENKWARTET LA NOTTE 
MET  ‘WEER EN  WIND’ 
Theeconcert in het  Witte Kerkje van Terheijden

Op zondag 4 februari om 15.30 uur heeft u alweer de kans 
om een prachtig theeconcert in het Witte Kerkje te bezoeken 
met de zangers van La Notte: countertenor David Cohen, tenor 
Jan Krimp, tenor/bariton Paul Blommaert en bas Willem Bouw-
man.
Reserveren? DOEN! Zonder reservering natuurlijk ook zeer 
welkom!
Programma
In het programma van Mannenkwartet La Notte ‘Weer en 
wind’ is veel romantiek te beluisteren. Er wordt muziek van 
o.a. Lassus, Schubert, Mendelssohn en Wolf gezongen. Liederen 
waarin bijvoorbeeld de wind een liefdesboodschap overbrengt 
of liederen waarbij het hart van de geliefde met de winterse 
vrieskou wordt vergeleken. Een aparte plaats verdient een Ne-
derlandse compositie over het reddingswezen, gepaard aan de 
hymne die als laatste muziek op de Titanic heeft geklonken.
Dat belooft veel moois!

La Notte
Het vocaal mannenkwartet La Notte, dat in 1989 is opgericht, 
bestaat uit vier zeer toegewijde zangers die iedere week repe-
teren en minstens twaalf keer per jaar concerteren.  Ook in Ter-
heijden zijn ze een graag geziene en gehoorde gast, waar ze 
meerdere keren als kwintet hebben gezongen. Sinds 2016 is La 

Notte weer een kwartet. Het kwartet ontleent zijn naam (‘de 
nacht’) aan het rijke repertoire van de 19e-eeuwse romantiek, 
een periode waarin nacht en maan frequent werden bezongen 
en waarin het vocaal mannenkwartet tot grote bloei kwam. 
Dichters als Goethe, Schiller en Mathison leverden teksten die 
door Schubert, Mendelssohn en anderen op muziek werden ge-
zet. 
Meer informatie over het kwartet is te vinden op de facebook-
pagina van La Notte:  www.facebook.com/kwartetlanotte/. 
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 4 februari 2018, aanvang: 15.30 uur, locatie:  Wit-
te Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: slechts € 6,50; kin-
deren 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 Kerk-
je  Terheijden via email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl 
of telefonisch: 076-593 1177. 

BOUWERSBAL HEROES OF  THE ZER00’S

Beste Erpelrooiers, CV De Babbelaars or-
ganiseert op zaterdagavond 27 januari 
de 17e editie van het welbekende Bou-
wersbal in Plexat. Dit jaar gaan we terug 
naar de 00’s.  Wat kunnen jullie je nog her-
inneren van het jaar 2000? Wie was jullie 
idool of wat was voor jullie een memora-
bele gebeurtenis? Rond het jaar 2000 was 

Idols erg populair, iedereen keek naar Pokémon op tv, het EK 
voetbal was in eigen land,  de euro werd ingevoerd, iedereen 
liep rond met een Kipling-tas en ga zo maar door! Wees creatief 
en kom met je eigen creatie uit de zero’s naar het Bouwersbal. 
Stuur jouw gekste foto uit de zero’s naar cvdebabbelaars@hot-
mail.com en wie weet win jij deze avond een leuke prijs! 
We hebben dit jaar muziek van dj Jan de Vries en er zijn optre-
dens van t’Hoogtepunt, De Leutband en De Groete Live. Dat 
belooft een geweldige avond te worden.
De mannen van CV De Babbelaars zullen deze avond lootjes 
verkopen waar mooie prijzen mee te winnen zijn. Zaterdag-
avond 27 januari gaat om 20.30 uur de zaal in Plexat open. 
Wij hopen jullie daar allemaal te zien, tot dan! 
CV De Babbelaars

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

Het kan snel gaan; voor je het weet is het 
weer carnaval, nog maar een paar weken 
voordat we écht beginnen! De carnavals-
krant is inmiddels bij iedereen binnen, zo 
ook de jeugdcarnavalskrant. Wij hopen dat 
tie bij iedereen op de keukentafel ligt en dat 
eenieder er veel leesplezier aan beleeft! 

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari
Dit weekend organiseren we weer het sauwelweekend. Dit jaar 
met 6 sauwelaars, een act en muziek. Dit alles ondersteund door 
hofkapel Kiele Kiele en gepresenteerd door Prins Pierre II. Er 
zijn vast nog kaarten; deze zijn verkrijgbaar bij DIO Drogisterij 
Relinde Fijnaut of bij uiterste nood op de avond/middag zelf aan 
de deur! Een kaartje kost slechts € 7,50. 
Onze sauwelaars dit jaar zijn Marco Ridderhof,  Ad van Bek-
hoven, Toin Krijnen, Christ vd Diepstraten, Ronald Kustermans 
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en Andre Geldtmeijer. 6 Bekende namen die zeker een mooie 
sauwelbuut weg gaan zetten! Daarnaast zullen 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!
Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari
In het weekend van 2 februari hebben we verbroederingsfeest 
waar wij bij aan zullen sluiten. Iedereen is daarbij welkom, houd 
onze facebookpagina in de gaten om aan te sluiten bij dit feest.
Op zaterdag 3 februari gaan we alvast een kijkje nemen bij een 
aantal optochtdeelnemers, zowel groot als klein. We zijn be-
nieuwd hoe ver het staat met de creaties! 
Vrijdag 9 februari
Dan begint het carnaval.  Volgende keer in Rondom de Toren het 
volledige programma van dat weekend,  maar dat is ook al terug 
te vinden in de carnavalskrant.
Een sjaal 
Vaak is het weer met carnaval koud & guur;  gelukkig hebben 
wij de oplossing; een warme sjaal! Deze is te koop voor het car-
navaleske bedrag van € 11,-. Bestellen kan via feestartikelen@
schraansers.nl of spreek een van de Schraansers aan op 1 van 
onze activiteiten. Er zijn er voor dit seizoen nog een paar!



 

8

POLITIEK

IN EEN KRUIWAGEN DOOR HET CAFÉ?!

Dat kan op carnavalsdinsdag in café De 
Harmonie in Terheijden. Voor het tiende jaar 
organiseert CV Ut Wur Wel Wa een spectacu-
laire race bij het café.
De afgelopen jaren is er al een Wagen-
sjouwen-, Brancard- en Zeepkistenrace geor-
ganiseerd. Vorig jaar opperde cafébaas Joep van 

Bekhoven om een Kruiwagenrace te organiseren. Wij van CV 
Ut Wur Wel Wa werkten een prachtig parcours uit. Helaas liet 
het weer ons in de steek, maar dat betekende niet dat de race 
niet gereden kon worden. Joep haalde de race naar binnen en zo 
werd er dwars door en om het café geracet. 
Ook dit jaar wordt er in het café geracet. Dwars door het café 
wordt een parcours uitgezet.  Een parcours waarbij de stuur-
manskunst van de bestuurder wordt getest. Hij moet door 
scherpe bochten en over steile hellingen de kruiwagen in balans 
houden. In de kruiwagen kan men niet rustig achterover zitten. 
Hij moet proberen om zoveel mogelijk ringen te steken onder-
weg.  Iedere ring levert een tijdwinst op.  Er wordt gestreden 
om de snelste tijd.
Vorig jaar bleken de leden van de Raad en Jeugdraad van Elf van 
het Schraansersrijk te beschikken over de juiste stuurmanskunst 
en mikvermogen.  Zij gingen er met alle prijzen vandoor.

Op carnavalsdinsdag, 13 februari, kunt u vanaf 13.30 uur in-
schrijven in het café. Het parcours en de niet te volgen spelre-
gels worden uitgelegd,  waarna rond 14.11 uur de race geopend 
wordt door Prins Pierre dun Tweede van het Schraansersrijk. 
Durft u het aan om in de kruiwagen te stappen? Kom dan naar 
café De Harmonie!  Durft u niet in te stappen, kom dan ook 
naar het café. De middag belooft spectaculair en hilarisch te 
worden, net als voorgaande jaren!

JOPIE  ZASBURG:  KANDIDAAT NO. 3 
VOOR PVDA DRIMMELEN

Jopie Zasburg is geen onbekende in 
de gemeente Drimmelen en met de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart 2018 is zij verkiesbaar voor 
PvdA Drimmelen. 

Jopie Zasburg staat deze gemeenteraadsverkiezingen voor het 
eerst op de kandidatenlijst van PvdA Drimmelen. Met haar uit-
gebreide vrijwilligersactiviteiten wil zij meer betekenen voor de 
inwoners in de gemeente Drimmelen die het nodig hebben. Jo-
pie is zeer begaan met het sociale en maatschappelijk beleid en 

met haar jarenlange ervaring 
strijdt zij voor betere com-
municatie met burgers als het 
gaat om WMO aanvragen. 
Jopie; “Inwoners vinden het 
lastig om vergunningen en 
aanvragen voor WMO-voor-
zieningen en dergelijke aan te 
vragen in het gemeentehuis. 
Dit wil ik graag veranderen.”
Jopie woont al sinds 1989 
met haar partner in Lage 
Zwaluwe. Jopie: “Mijn partner 
kwam hier vandaan en wilde 
dit toch mooie dorp niet ver-
laten. Ik voel me hier thuis en 
ik denk dat ik inmiddels goed 

ben ingeburgerd.” Samen met PvdA Drimmelen wil zij de Den 
Domp openhouden en het sociale dorpshart van Lage Zwaluwe 
gaan maken!
Op dit moment is Jopie nog actief als vrijwilliger bij SW&O en 
KBO als ouderadviseur (VOA), cliëntondersteuning, thuisadmi-
nistratie, belastinginvuller, mobiliteitsconsulente en voorzitter 
KBO-Afd. Lage Zwaluwe. Zij weet uit ervaring dat samenwer-
ken met alle betrokkenen binnen en buiten Drimmelen nodig zal 
zijn om Drimmelen nog meer van dienst te kunnen zijn. Samen 
met PvdA Drimmelen wil zij dit samen met u, maar ook met 
bedrijven, verenigingen, instanties, andere politieke partijen en 
buurgemeenten gaan doen. Lees op onze website www.drim-
melen.pvda.nl meer over het PvdA Drimmelen verkiezingspro-
gramma  “Aandacht voor Elkaar” 2018-2022.
Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat 
zien? 
Solidariteit en rechtvaardigheid; een samenleving waarin voor 
ieder plaats is en waar uw mening telt. PvdA Drimmelen maakt 
zich sterk voor deze waarden.  Vindt u dit ook? Stem tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 op PvdA Drim-
melen!

KANDIDATEN LIJST HARRY BAKKER UIT 
ALLE KERNEN

De Lijst Harry Bakker (Lijst HB) uit de gemeente Drimmelen 
heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld.  Vanuit de vele belangstellenden is gekozen voor 
een mix van ervaren en nieuwe mensen uit  ALLE kernen 
met opvallend veel jonge mensen en veel vrouwen.



 

 9

Na de lijsttrekker Harry Bakker volgen Loes van Zwieten 
uit Hooge Zwaluwe, Femke Selders uit Made en de nieuw-
komer Loes Welten (23 jaar) uit Lage Zwaluwe. De bekende 
Ton de Bok uit Made staat op 5 gevolgd door de wethou-
der uit Terheijden Jan-Willem Stoop en Ton Verhoeve. Met 
Riebert Verheugen (Made), Ankie van Wezel (Terheijden), 
Corrie Looman-Pals (Wagenberg) en nieuwkomer Wilma 
van Beurden uit Drimmelen op 11 plus de jongedames Jen-
nifer Lambregts op 12 en Ingeborg Boutens op 13 en verder 
onder andere Hans van den Bersselaar (Made), Iris Gijzen 
(Helkant) en Jürgen Peijs (Terheijden) heeft de Lijst HB een 
goede, sterke en evenwichtige kandidatenlijst.
Kijk op www.lijstharrybakker.nl voor de volledige lijst.
De Lijst HB gaat als nummer 1 weer de verkiezingen in en 
heeft nu 2 wethouders en 8 raadszetels.

LIJST HARRY BAKKER HEEFT 
PROGRAMMA EN KIESLIJST EN………

Programma en…
Lijst Harry Bakker heeft haar verkiezingsprogramma “Gezond 
wonen in Drimmelen. Moet kunnen!” en de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Dit vormt een ge-
zonde basis om de komende vier jaar weer mooie resultaten te 
boeken. Voor u en met u. Het hele programma wordt vertaald 
in een verkiezingsfolder waar onze tien speerpunten in opgeno-
men zijn.  We kijken terug en vooruit. Zie www.lijstharrybakker.
nl voor alle informatie.
Gezondheid krijgt een impuls, de zorg wordt vanuit de wijk ge-
organiseerd. Gezondheid en geluk zijn de belangrijkste dingen 
voor een mens. Daar leggen we dan ook de focus op. Onze 
gemeente Drimmelen wordt veiliger met een schone en aan-
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trekkelijke openbare ruimte waar we verenigingen, vrijwilligers, 
evenementen en bedrijven helpen. Dit kan door ondersteuning 
(ook financieel) maar ook door minder regels. 
Wandeling en….
Om politiek en bewoner wat dichter bij elkaar te brengen heb-
ben we twee wandelingen uitgezet. Eentje door Terheijden (3 
februari) en eentje door Made (24 februari). Hierin laten we zien 
wat we bereikt hebben en…. wat we nog voor plannen hebben. 
Bijvoorbeeld plannen voor de Terheijdense haven, deze worden 
de komende twee jaar uitgevoerd. 
We vinden het leuk als u mee wandelt. De wandeltochten op 
3 februari in Terheijden vertrekken vanaf café De Harmo-
nie, Markstraat 5 in Terheijden. De Lijst Harry Bakker deelt 
hier van 10.00 uur tot 11.30 uur de wandeltochten uit. Om 
10.30 uur vertrekken we met een groep waarin Harry en/
of Jan-Willem meelopen en u een toelichting geven. De wan-
deling is ongeveer 7 km. De wandeling komt ook op www.
rondjedrimmelen.nl. Als u niet in de gelegenheid bent op 3 
februari kunt u de wandeling ook op een andere keer lopen.  
Zaterdag 24 februari wandelen we door Made, vanaf Madese 
Boys om 10.00 uur.
Tegel eruit, plant erin!
Lijst Harry Bakker is de meest groene partij van Drimmelen.  Wij 
willen een bos in de gemeente Drimmelen aanleggen. Het suc-
ces van onze speelbossen krijgt dus een vervolg. Een bos voor 
iedereen, een herinneringenbos voor schone lucht. Ons groene 
imago zullen we concreet maken met de actie “Tegel eruit, plant 
erin!”  Wij geloven niet in een tegeltax maar in het gesprek met u.  
Op de zaterdagen 3 en 10 maart bezoeken we alle dorpen. Op 
10 maart staan we van 10.00 tot 12.00 uur bij de Jumbo in 
Terheijden en bij de Lego in Wagenberg.
Zo, dat is alvast ingeplanT! 

Kijk s.v.p. op www.rondjedrimmelen.nl en www.lijstharrybakker.
nl voor veel meer informatie.
Lijst Harry Bakker

KIES  VOOR GROEN DRIMMELEN (VP/D66)
Drimmelen: de blauwgroene, sociale woongemeente

21 maart is het zover, de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen! 

Dan kunt u uw stem weer laten horen. Iedereen maakt daarin 
eigen afwegingen.  Als u voor Groen Drimmelen (VP/D66) kiest 
weet u zeker dat u kiest voor een partij die voor het groen in 
de gemeente staat. Maar dat niet alleen want wij vinden dat 
Drimmelen een sociale gemeente moet zijn waar het heel fijn 
wonen is. 
Blauwgroene gemeente
De blauwgroene gemeente betekent voor Groen Drimme-
len (VP/D66) dat we de komende periode werken aan het 
uitbreiden van wandel- en fietspaden. Wij vinden ook dat we 
meer ruimte moeten bieden aan ondernemers in de recreatie 
en toeristenbranche. Daar zien wij voor de langere termijn veel 
werkgelegenheid. 
De kwaliteit van het groenonderhoud in de dorpen is iets wat 
vaak ter discussie staat. Daarom willen we op dat vlak meer 
mogelijkheden voor onze inwoners om dat zelf op te pakken als 
daar behoefte aan is.  Verbeteren van de biodiversiteit met meer 
natuurontwikkeling in ons buitengebied vinden wij zeer belan-
grijk. Niet alleen voor de natuur maar ook de aantrekkelijkheid 
van het buitengebied verbetert daardoor. Blauwgroen betekent 
voor ons ook schone energie, daarom zetten we vol in op de 
energietransitie.
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De sociale gemeente
De sociale gemeente Drimmelen breidt de komende 4 jaar het 
dorpsgericht werken verder uit. We hebben gezien dat er bij 
onze inwoners veel initiatieven leven. Via de meet & matches 
zijn er meerdere ideeën tot uitvoering gekomen. Dat verdient 
een vervolg.
Verder blijft Groen Drimmelen (VP/D66) zich hard maken voor 
een goed minimabeleid. Het is voor iedereen zo belangrijk om 
mee te kunnen doen in het sociale leven van het eigen dorp. 
Dat hangt weer samen met een bruisend verenigingsleven dat 
staat of valt met vrijwilligers, die zich hier voor in willen zetten. 
Verenigingen en vrijwilligers zijn de smeerolie van ieder dorp.
De woongemeente
De woongemeente Drimmelen zorgt ervoor dat het prettig 
wonen is in onze dorpen. Daarom ijvert Groen Drimmelen (VP/
D66) al jaren voor het bouwen voor onze jeugd en andere doel-
groepen.  Dat prettig wonen hangt natuurlijk samen met een 
goed onderhouden groene omgeving en strakke, vlakke wegen 
en trottoirs. Heerlijk toch, die rust van een dorp en tegelijk de 
levendigheid van een grote stad op korte afstand bereikbaar.  

Kies voor Drimmelen
Vindt u bovenstaande punten ook van belang? Dan hebben wij 
maar 1 advies voor u:  stem 21 maart op Groen Drimmelen (VP/
D66). Meer informatie over Groen Drimmelen (VP/D66) vindt 
u op onze website www.groendrimmelen.nl. Heeft u vragen of 
opmerkingen dan kunt u mailen naar info@groendrimmelen.nl.  
Groen Drimmelen (VP/D66) zegt: Kies voor Drimmelen.

HET CDA GAAT FRIS  VAN START IN 2018

Afgelopen 5 januari stelden de leden 
van het CDA in Drimmelen het pro-
gramma vast voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart a.s.  Al eer-
der was huidig raadslid Riekje van Vugt 

tot lijsttrekker gekozen. Nu het programma ook vaststaat is de 
partij klaar voor de campagne. De campagne die begon met het 
uitdelen van CDA oliebollen en een frisse duik tijdens de goed 
georganiseerde Nieuwjaarsduik in Terheijden. Bij deze wat ver-
laat: een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Het CDA verkiezingsprogramma bestaat uit 9 hoofdthema’s. 
Alles wat de partij van belang vindt voor de komende vier jaar, 
maar ook erna, wordt besproken. Het CDA is een partij van-
uit het hart van de samenleving met visie op de lange termijn. 
Raadsperiodes zijn 4 jaar maar vooral op het gebied van infra-
structuur en ruimtelijke ordening is het van belang in generaties 
te denken.  Als voorbeeld noem ik hoe we omgaan met ons bui-
tengebied waar economisch bedreven landbouw mogelijk moet 
zijn, maar ook het voorbereiden van infrastructuur op nieuwe 
energievoorzieningen. Dit is immers de basis van de blauwgroe
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VAN  ALLES  WAT

EN  TOEN GEBEURDE...

Ruud Taks, burgerraadslid, in het midden
ne gemeente Drimmelen, een gemeente die je door wil geven!
Nieuwsgierig geworden naar ons verkiezingsprogramma en de 
mensen achter het CDA Drimmelen? Bezoek ons op de website 
(na het weekend) en like onze facebookpagina.
Ruud  Taks, Burgerlid, Terheijden

OUD  JANUARI-NIEUWS

De winter van 1878-1879 moet behoorlijk streng zijn geweest, 
want de Mark was dichtgevroren.  Althans, daar leek het op en 
dat nodigde uit om er op te gaan schaatsen. Een jonge waaghals 
ging de rivier op en …. hij zakte door het ijs. Gelukkig was er 
een reddende engel vlakbij. Deze gebeurtenis stond op 20 janu-
ari 1879 in het Rotterdamsch Nieuwsblad en drie dagen later 
ook in de Tilburgsche Courant.

In januari 1894 was het echtpaar Antonie en Sebastiana  Ver-
meulen-van Loon 25 jaar getrouwd. De buren hadden de vlag 
uitgestoken. Na de middag kwam zelfs de Wagenbergse har-
monie “Onze Vrije Uren”, toen nog een fanfare, een serenade 
brengen bij het bruidspaar. Antonie Vermeulen was “koopman 

in groenten” en ook landbouwer. De familie Vermeulen, bijge-
naamd “de kaai”, woonde meerdere generaties vooraan in de 
Brandestraat, daar waar nu de rotonde is.
Johan van der Made

FOTO VAN HET JAAR

Foto van het jaar 2017 van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Anneke van Vugt.

WINTERVERMAAK

Woensdag 10 januari zat de Zeggewij-
zer  vol met “oud”leerlingen. Zo’n 32 
makke schapen volgden een les van Giel 
van Fessem, een voormalig docent Ne-
derlands. Hij vertelde in geuren (de erw-
tensoeplucht waarde al rond) en kleuren 

over het ontstaan van de Bourgondische tijd in Vlaanderen en 
in het oude Brabant. Het digitale schoolbord is in de moderne 
constellatie onmisbaar.  Wat een verschil met het krijtje en bor-
stel uit de tijd van meneer Rommens en meneer Oprins. En dit 
alles in het kader van Zomervermaak, maar dan aangepast aan 
dit seizoen: dus Wintervermaak. De 60+ leerlingen gedroegen 
zich een stuk rustiger dan zij dat deden in lang vervlogen tijden. 
In het speelkwartier werd er -indachtig het seizoen- heerlijke 
erwtensoep met roggebrood geserveerd, die bereid was door 
Therese en Tonny. 
Na de pauze volgde er een rondleiding door de school, die de 
meesten alleen van buiten kennen of in ieder geval oppervlakkig,  
omdat bv. hun kleinkind er op zit. De directeur, Colinda Rijpers, 
vertelde boeiend over de moderne aanpak. Het grote verschil 
met de ons bekende methode van vroeger, toen er frontaal 
lesgegeven werd, is dat er nu meer naar het individu gekeken 
wordt. Ook benadrukte zij dat de maatschappij niet alleen zit 
te wachten op “hoofdwerkers”, maar ook op goed opgeleide 
“handwerkers”. Ieder kind wordt op zijn specifieke kwaliteiten 
beoordeeld.
Colinda werd voor haar gastvrijheid en bezielde rondleiding te-
recht door onze voorzitter Nic van Tienen in de bloemetjes 
gezet.
Wie aanwezig is geweest bij bovengenoemde manifestatie zal 
ongetwijfeld rijker en gevulder naar huis zijn gekeerd.  Wie het 
gemist heeft, zal zich nu de spaarzame haren uit het hoofd trek-
ken of mistroostig het grijze hoofd schudden. Maar niet al te 
lang getreurd. 15  Vrijwilligers zijn alweer een poos bezig met 
nieuwe activiteiten uit de mouw te schudden. Voor je het weet 
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  Café de Hermonie 
Carnaval 2018 

 
 

Vrijdag: Opwermconcert 
Vur dun beste start opwermen in dun polonaise 

Méé goeie, gezellige, leuke bloaskapellen 
 

Zaterdag:  
’s middags gezellig kijken naar dun start van dun kinderoptocht 
’s avonds drive-in show met DJ Jari van Oers, altijd gezellig 

 

Zondag: verzamelen vur dun optocht  
Vroeg in de middag trekt dun optocht langs ons café, méé dun borrelbar 

’s avonds feestmuziek méé diverse gezelschappen en Rooie Rico 
 

Maandag: Seniorenmiddag 
Seniorenmiddag méé gratis koffie, cake, un consumptie  

en broodjes veur dun senioren 
Méé medewerking van ut Smartlappenkoor Traaie, un sauwelear,  

De Tientjesclub en Jack Kunkels 
’s avonds gezellig feesten met huis DJ Jari van Oers 

 
 

Dinsdag: kruiwagenringsteken méé veul spektakel 
Inschrijven vanaf 13:00 uur  

Prijsuitreiking met CV Ut wur wel wa  
’s avonds afsluiten met diverse blaoskapellen 

 
 

Café de Hermonie staot ‘r gekleurd op  
dit joar  
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is het zomer en kun je een keuze maken uit het ruime aanbod.  
Blijf ons volgen, want in mei verschijnt het bekende boekje met 
excursies naar bekende en minder bekende locaties.

VRIJWILLIGERS ACADEMIE DRIMMELEN

In 2017 heeft de Vrijwilligers Aca-
demie Drimmelen (VAD) zo’n 25 
leuke en interessante cursussen en 
workshops gegeven die met veel en-
thousiasme zijn ontvangen door zo-

wel deelnemers als docenten. Ook dit jaar staan er weer volop 
cursussen op de planning.
Wil jij opgeleid worden tot vrijwillige netwerkcoach?
Een goed sociaal netwerk, wie wil dat niet? Gezellig onder de 
mensen zijn, het gevoel te hebben “erbij” te horen. Toch heeft 
niet iedereen zo’n sociaal netwerk, bijvoorbeeld vanwege een 
ziekte of beperking, ouderdom of eenzaamheid.  Heeft u altijd al 
graag deze mensen willen helpen om meer onder de mensen te 
komen? Dan is de cursus Netwerkcoach wellicht iets voor u. 
Samen met SWO organiseert de Vrijwilligers Academie Drim-
melen voor de derde keer de boeiende cursus Netwerkcoach. 
In vier ochtenden leert u aan de hand van de methode “Na-
tuurlijk, een netwerkcoach” stapsgewijs hoe u het netwerk van 
anderen kunt opzetten en uitbreiden. 
Aan het einde van de cursus bent u opgeleid tot vrijwillige net-
werkcoach en wordt u ook daadwerkelijk ingezet om mensen 
te gaan begeleiden en hen weer deel te laten uitmaken van de 
samenleving. 
Wanneer: 28 februari, 14 maart, 4 april en 9 mei 2018
Tijd:  9.30 uur tot 11.30 uur
Waar:  Vergaderruimte SWO, Vierendeel 6 te Made
Cursus Werven van (jonge) vrijwilligers
Werkt u in uw organisatie met vrijwilligers, maar is het soms 
lastig om aan vrijwilligers te komen? Dan is het wellicht een idee 
om de cursus Werven van (jonge) vrijwilligers te volgen. De cur-
sus wordt gegeven door een deskundige medewerkster van het 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Drimmelen.
In de cursus worden vele praktische tips gegeven. De vragen 
hoe, wat, waar en waarom komen uitgebreid aan bod.
Wanneer:  28 februari 2018 
Tijd:  19.00 uur tot 21.00 uur
Waar:  vergaderruimte SWO,  Vierendeel 6 te Made
Samen aan de Slag
Heeft u een leuk idee om de leefbaarheid, veiligheid of socia-
le betrokkenheid in uw buurt, wijk of in de gehele gemeente 
te verbeteren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een 
subsidie in het kader van het project Samen aan de Slag. U kunt 
hierbij denken aan het organiseren van een sportevenement, 

een wandeltocht, burendag of muziekfestijn.  Tijdens deze cursus 
wordt door de coördinator Dorpsgericht Werken van de ge-
meente uitgebreide informatie gegeven over deze subsidiëring.
Wanneer:  5 maart 2018. 
Tijd:  9.30 uur tot 12.00 uur. 
Waar:  gemeentehuis. 
Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op 
de website www.vadrimmelen.nl.

ONTMOETINGS-CAFÉ DOETERTOE 
BESTAAT 1 JAAR
Feest bij Sovak

Alweer een jaar geleden gingen voor 
de 1e keer de deuren open bij Doeter-
toe; een plaats waar cliënten en familie 
en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. 
Natuurlijk kan dat ook op de eigen wo-

ning, maar hoe bijzonder is het dat men nu familie en vrienden 
kan ontvangen in het eigen café?! Regelmatig gaan cliënten ook 
naar diverse locaties in het dorp om iets te eten of te drinken. 
Echter,  dat is niet eenvoudig voor allen gezien de eventuele 
hulpmiddelen of de te lopen afstand. Ook het vertrouwde, dicht 
bij huis is soms erg belangrijk. Bij Doetertoe vinden zij de rust 
en veiligheid en kunnen ze toch even eropuit. 
Doetertoe wordt bemand door een enthousiast team bestaan-
de uit medewerkers en vrijwilligers. En ook cliënten komen in 
hun vrije tijd ondersteunen bij de nodige werkzaamheden. Het 
samen kunnen waarmaken van de wens voor een eigen café 
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en het kunnen beleven staan voorop.  Voor wie wil kan er een 
spelletje gedaan worden, zijn er kleurplaten of worden knutsel-
activiteiten aangeboden. Regelmatig bezoekt een muzikant, koor 
of bijvoorbeeld de  VisiteClowns ons café.  Dan is het extra druk, 
maar reuze gezellig! En dat is genieten! Een stralende cliënt, daar 
gaat het toch uiteindelijk om! 
Een mooie samenwerking is er met het activiteitencentrum aan 
de Ruitersvaartseweg; iedere week bakken en bezorgen zij 2 
heerlijke cakes voor de bezoekers van Doetertoe.
Zondag 14 januari hebben we het 1 jarig jubileum gevierd. Het 
feest werd muzikaal ondersteund door De Oranje Man! Hij stu-
deerde speciaal voor deze dag het lied ‘Alles doet er toe’ van 
Herman van Veen voor ons in, dat we samen hebben gezongen. 
Het was een mooie dag om samen te beleven. 

Via deze weg een bijzonder dank je wel aan het team van Doe-
tertoe voor hun inzet en betrokkenheid; zij maken het iedere 
week weer mogelijk om cliënten en hun familie op zondagmid-
dag tussen 14.00 en 16.00 uur in ons café te ontvangen.  
Vind je het leuk om ook eens een kijkje te nemen en te genieten 
van een kopje koffie? Je bent van harte welkom aan het Konings-
veld 1 in Terheijden.

VAN HET PLATFORM  SOCIALE 
ZEKERHEID DRIMMELEN

Het Platform Sociale Ze-
kerheid geeft adviezen aan 
het college van burgemees-
ter en wethouders op het 

terrein van de sociale zekerheid voor de inwoners van Drim-
melen.  Het betreft dan zowel het beleid als de uitvoering daar-
van. De adviezen van het Platform worden met de raadstukken 
doorgezonden aan de gemeenteraad, die het advies in zijn be-
sluitvorming kan betrekken. 
Het Platform bestaat uit personen die vanuit hun achtergrond 
of interesse, beroep, vrijwilligersorganisatie of vakbond bekend 
zijn met sociale zekerheid. De leden luisteren naar meningen 
en standpunten van inwoners en organisaties zoals wijkraden, 
sociale raadslieden, voedselbank, SWO (Stichting Welzijn On-
dersteuning), Surplus Welzijn etc. Het Platform is er niet voor 
directe hulpverlening aan de individuele inwoner.
Onderwerpen
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- Het afgelopen jaar is voornamelijk de uitvoering van de Parti-
cipatiewet besproken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen, 
ook de jeugd van 18+ met en zonder arbeidsbeperking, weer 
aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Het belang van de 
doelgroepen staat voorop. Ook kwamen thema’s aan de orde als 
sociale duurzaamheid en de inclusieve samenleving. Hoe kunnen 
we in onze gemeente bereiken dat echt elke inwoner meetelt 
en mee kan doen?  
- Met de gemeente is gesproken over de positie van vluchtelin-
gen in onze gemeente en de huisvesting van statushouders.
- Verschillende vergaderingen voor cliëntenraden zijn bezocht 
in de regio.
- Naar aanleiding van de uitslagen van de Koerskaart is voorge-
steld om binnen de gemeente met thematafels armoedebeleid, 
onderwijs en werkgelegenheid te gaan werken.
Advies
Het Platform heeft gereageerd en advies uitgebracht naar aan-
leiding van: 
- Het plan over de toekomst van  WAVA-GO. 
- De Visienota Samen aan Zet; bouwen aan een samenleving 
waarin iedereen kan meedoen.
- Wijzigingen re-integratie Participatiewet en cliëntenparticipa-
tie Sociale Zekerheid.
- Het beleidsplan Minimabeleid en schuldhulpverlening. 
Samenwerking

- Het Wmo-Platform 
en het Platform Soci-
ale Zekerheid hebben 
samengewerkt bij het 
uitbrengen van adviezen 
welke op beider terrei-
nen betrekking hebben. 
- Zij hebben samen 
een website en infor-
meren ook via lokale 
huis-aan-huisbladen. 

De (openbare) vergaderingen vinden 6 tot 10 x per jaar plaats 
op maandagmiddag in het gemeentehuis. Het Platform is op 
zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het adviseren op 
het brede terrein van de sociale zekerheid.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen per e-mail: 
bobnauta@ziggo.nl, website: www.asd-Drimmelen.nl.

SCOUTINGGROEP D’N HARTEL

Aan de Bergen in Terheijden staat een hou-
ten blokhut. Hier beleven jongeren vanaf 6 
jaar iedere week een nieuw avontuur.  In dit 
stukje willen we u een beetje kennis laten 
maken met scouting.
De welpen zijn kinderen van 6 tot 11 jaar. 
Zij spelen iedere zaterdagochtend vanaf 
10.30 tot 12.30 uur hun scoutingspel. In de-

cember gingen zij een nachtje kamperen in hun eigen gebouw. 
Om 18.30 uur kwamen de welpen binnen en werden de bedden 
opgemaakt.  Toen ieders bedje gespreid was kon het programma 
beginnen. De kinderen werden geblinddoekt en met auto’s naar 
een geheime plek gebracht. Daar aangekomen moesten zij de 
weg terug vinden naar het scoutinggebouw. De welpen liepen 
niet alleen door de koude avond. Zij mochten hun ouders mee 
nemen en ook de leiding liep mee. Maar, de kinderen moesten 
de weg wijzen. Met enig omlopen kwamen de kinderen weer 
aan op het scoutinggebouw. Daar werden zij opgevangen bij het 

kampvuur met een lekker koekje en warme chocomel.  Na deze 
versnapering werden de bedjes opgezocht. 
Lijkt het jou leuk om ook iedere week een spannend avontuur 
te beleven? Kom dan eens kijken bij scouting. Iedere zaterdag 
begint de opkomst om 10.30 uur.  Wil je meer informatie? Bel 
dan naar 06-23858277.

De scouts zijn jonge-
ren van 11 tot 15 jaar. 
Zij komen iedere week 
samen op het scouting-
gebouw. Daar staat een 
programma op ze te 
wachten wat altijd vol 
verrassingen en uitda-
gingen zit. Hierbij een 
verslag van een kookop-
komst. Vooraf moesten 
de scouts zorgen dat ie-
dereen een conserven-
blik bij zich had. Deze 
waren nodig tijdens het 
koken. Het werd dus al 
snel duidelijk dat we het 
gasfornuis en de oven 

op scouting niet zouden gebruiken.  We zitten tenslotte op 
scouting dus primitief koken op een kampvuur is wel zo leuk! 
Helaas liet het weer ons in het begin van de middag een beetje 
in de steek, maar een beetje scout is niet bang van een beetje 
regen (maar stiekem is het toch wel lekker om droog te kun-
nen staan als je gaat koken). Er werd dus al snel een afdakje 
gemaakt met balken en zeiltjes zodat we droog konden koken, 
Ondertussen was een kleine afvaardiging van de groep naar de 
supermarkt gestuurd voor de boodschappen.  Toen de scouts 
hun onderkomen hadden gemaakt en ingericht werd het (na-
tuurlijk) prachtig weer. De regen stopte en we konden beginnen 
met het maken van onze vuurtjes. Ook de blikken werden te 
lijf gegaan met tangen en ijzerzagen zodat ze er als een kleine 
gaspit uit kwamen te zien.  Toen iedereen zijn of haar vuurtje 
aan had, werd het blik er op zijn kop op gezet en werd de dichte 
onderkant gebruikt als koekenpan voor de pannenkoeken die 
gebakken mochten worden.

Helaas drong de tijd een beetje en werd uiteindelijk alsnog het 
gasfornuis op scouting aangestoken om op hoge snelheid het 
laatste beetje pannenkoekenbeslag op te maken (weggooien is 
zonde natuurlijk!) Na een klein feestmaal en een grote schoon-
maakbeurt van de keuken en de lokalen vertrokken de scouts 
weer naar huis met natte kleren en volle buiken! 
Als het jou iets lijkt om eens mee te doen met een van onze 
superleuke opkomsten, kom dan op zaterdag om 14.00 uur eens 
langs op ons honk in de Bergen 47 in Terheijden.
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langrijk agendapunt. 
Maar voordat we verslag doen van de vergadering willen wij 
alle inwoners van Wagenberg (het mag nog) alsnog een zeer 
voorspoedig,  gelukkig maar vooral een gezond 2018 toewensen 
De belangrijkste punten uit de vergadering:
Bouwontwikkelingen
In oktober 2017 hebben wij in een brief aan B&W onze be-
zorgdheid uitgesproken over de voortgang van de bouwont-
wikkelingen in onze kern. Hoe e.e.a. 
verder verloopt, hopen wij op korte 
termijn in een gesprek met de wet-
houder te vernemen. Wij houden u op 
de hoogte.
Overleg Brouwerijstraat
Inmiddels heeft er een tweede bijeen-
komst plaatsgevonden van de werkgroep Brouwerijstraat, be-
staande uit vertegenwoordigers van de gemeente, een afvaardi-
ging van de bewoners van de Brouwerijstraat en de Dorpsraad.
Deze keer ging het vooral over welke maatregelen eventueel 
genomen kunnen en/of moeten worden.  Zodra e.e.a. meer con-
creet is uitgewerkt zullen wij dat kenbaar maken. Intussen blijft 
het credo: houdt u als weggebruikers aan de regels en voor-
schriften, matig uw snelheid en houdt rekening met de overige 
weggebruikers maar zeker ook met de bewoners van de Brou-
werijstraat. Het verkeersgedrag moet beter.  Wees een heer c.q. 
dame in het verkeer. 
Jaarvergadering: 31 januari 2018
De jaarvergadering krijgt dit jaar als motto mee “Innovatief  Wa-
genberg”.  Wat houdt dat in?
Enkele jaren geleden introduceerde de beleidsmedewerker 
“Dorpsgericht Werken” van onze gemeente (Mevr. L. Lam-
brechts) de “Meet and Match” bijeenkomsten. Inwoners konden 
tijdens deze bijeenkomsten een idee (Patch) inbrengen. Dat idee 
zetten wij in tijdens de komende jaarvergadering. Hebt u een 
leuk of goed idee of plan om de leefbaarheid, de sociale cohesie 
of wat dan ook in ons dorp te veranderen of verbeteren, dan 
nodigen (dagen) wij u als inwoners van Wagenberg uit om deze, 
middels een Pitch, een korte uiteenzetting (maximaal 2 minuten), 
tijdens de vergadering kenbaar te maken en kort toe te lichten. 
De bedoeling is dan dat -in tweede termijn- aanwezige inwoners 
die uw plan/idee wel zien zitten zich bij u aansluiten om geza-
menlijk te overleggen, eventueel een werkgroepje te vormen 
om dit idee/plan verder uit te werken en te verwezenlijken.
Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken dan vragen we u 
dit graag vooraf (tot uiterlijk 30 januari) te melden bij de voor-
zitter, per mail (keesvangurp@outlook.com) of telefonisch (06 
51999268). Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u ook 
contact op nemen met de voorzitter.
Wij hopen dat vele inwoners van deze gelegenheid gebruik 
maken en dat wij nog meer inwoners op onze jaarvergadering 
mogen begroeten. Noteer dus 31 januari in uw agenda.  We be-
ginnen om 20.00 uur, uiteraard in Plexat.
Publicaties
Onze verslagen zijn niet meer terug te lezen op de website van 
de gemeente maar voortaan wel op de site “Wij zijn Drimme-
len.nl” en op onze eigen website www.dorpsraad.wagenberg.eu.
Overigens mag elke inwoner of vereniging van de gemeente 
Drimmelen zijn of haar berichten op deze site “Wij zijn Drim-
melen.nl” publiceren. Kijk voor onze berichten o.a. bij de ru-
briek agenda, nieuws of dorpen (en ga dan naar digitaal plein 
Wagenberg).
Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is dus de jaarvergadering op 
woensdag 31 januari a.s.  We beginnen om 20.00 uur in Plexat.  

IETS  VOOR  JOU? 

Leuke en gezellige activiteiten doen met anderen
Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar gezellige en leuke ac-
tiviteiten en dit vaak niet in hun eentje kunnen of willen doen. 
Zij hebben vaak weinig vrienden, familie en met een vrijwillig-
er zijn ze heel blij. Dit kan individueel met iemand of met een 
groepje. Zij willen graag spelletjes doen, koffie drinken, naar de 
film, samen koken en nog veel meer. 
Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers Informatie Punt), telefoon 0162 451894, e-mail 
vip@swodrimmelen.nl.  We denken graag met je mee en helpen 
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact 
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij 
wat je leuk vindt om te doen.
Hieronder lees je wat actuele vacatures:
Koken 
Houd je van koken en vind je het leuk dit samen te doen? Dan 
kun je op veel plaatsen en bij meerdere  doelgroepen terecht. 
Zowel 1 op 1 of met een groepje. Voor mensen met een ver-
standelijke beperking, ouderen of mensen met dementie.   
Spelletjes doen
Vind je het leuk om spelletjes te doen? En ben je op zoek naar 
mensen om dit mee te doen? In veel instellingen vinden mensen 
het heel leuk om spelletjes en bordspellen te doen zoals kaar-
ten,  ganzenborden, schaken,  scrabble,  sjoelen.

Fietsen of wandelen
Ben je graag actief bezig buiten? Dan ben je misschien wel de 
persoon die het fijn vindt om te wandelen of op de (DUO) 
fiets anderen te begeleiden om ook lekker naar buiten te gaan. 
Ook dit kan 1 op 1 of met een groepje. Soms misschien met 
de rolstoel, grote of kleine tochten of gezellig naar de markt of 
naar terras.   
Groepsactiviteiten
Ben je een gezelschapsmens, hou je van gezellige activiteiten 
met veel mensen? Er is volop keuze,  er worden veel grotere 
activiteiten georganiseerd voor bewoners van instellingen. Vrij-
willigers zijn hier meer dan welkom. Voorbeelden zijn: muziek, 
film- of muziekbijeenkomsten, bingo’s, cabaret. 

OP NAAR DE JAARVERGADERING
Stg. Dorpsraad  Wagenberg

Tijdens onze onlangs gehouden vergadering was de voorberei-
ding op de komende jaarvergadering van 31 januari a.s. een be-
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Dungen over de winkeltjes die er in het verleden waren. Nostal-
gisch genieten van dit prachtige dorp!

Nieuwjaarsduik 2018
Traditiegetrouw was er weer een Nieuwjaarsduik in de gemeen-
te Drimmelen. Ook nu waren wij er weer bij, deze keer in Ter-
heijden.
Gemeente Actueel – januari 
Deze maand zijn communicatieadviseur Anneke van Omme en 
wethouder Jan-Willem Stoop te gast in onze studio. Zij gaan 
met Conny van Riel in gesprek over onder meer de schade en 
overlast tijdens de jaarwisseling, de woonbeurs die de gemeente 
organiseert, de herinrichting centrumroute Terheijden en Cen-
trumplan Made.
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.

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

Het  WMO-Platform
Drimmelen adviseert het 
college van burgemeester 
en wethouders over het 
beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Het WMO-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag 
van de maand in een openbare vergadering bijeen. 
Informatie over WMO-zaken
Evaluatie Koerskaart: De vele ideeën die het spelen van de 
Koerskaart in de gemeente heeft opgeleverd worden waar mo-
gelijk meegenomen in bestaand gemeentelijk beleid. Nieuwe ini-
tiatieven worden gewogen en dan mogelijk gewaardeerd met 
een subsidie.
Privacy: De gemeente kan ondersteuning bieden bij zorg- en 
inkomensproblemen. De daarvoor nodige gegevens kunnen 
soms vragen oproepen over de privacy van de cliënt. Het Plat-
form wil graag meer weten over wat daarbij wel en niet mag. 
Want om zowel privacy als goede ondersteuning te waarborgen 
moet gemeentelijk beleid beschikbaar en bekend zijn.
Scholing door aanbieders van dagbesteding: Soms willen 
mensen wel bijgeschoold worden maar lukt dat niet in het nor-
male onderwijs.  Aanbieders van dagbesteding kunnen ook scho-
ling aanbieden. Daar is structureel nog geen financiering voor 
beschikbaar vanuit de WMO of de Participatiewet. Wel zijn er 

U bent van harte welkom. 
De volgende reguliere vergadering is woensdag 28 februari.  We 
beginnen ook dan om 20.00 uur, maar in het restaurant van 
Sporthal Driedorp.

ZONNEBLOEM  AFDELING  TERHEIJDEN

Zonnebloem afdeling Terheijden wenst al 
haar gasten en sponsors een goed en gezond 
2018 toe.  Wij hopen dat 2018 net zo’n mooi 
jaar gaat worden als vorig jaar.  Aan onze vrij-
willigers zal het niet liggen, die staan al weer 
in de startblokken om het voor onze gasten 
zo leuk mogelijk te maken met diverse acti-
viteiten en uitstapjes. Daarom willen wij hier 
tevens onze sponsors uit Terheijden, Wagen-

berg, Made en Oosterhout bedanken. Mede dankzij u kunnen wij 
al die leuke dingen voor onze gasten blijven organiseren.
Het bestuur

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Top 2000 Made

De Top 2000 
Made, die van 27 
tot en met 30 
december werd 
gehouden in de 
Korenbeurs in 
Made, werd een 
groot succes. 
De dj’s Niels 
van Meggelen 

en John de Heijde draaiden vier avonden plaatjes uit de Top 
2000.  In de tussentijd kwamen regionale artiesten langs die be-
langeloos optraden, zoals trouwens iedereen die aan dit festijn 
meewerkte. De volledi-
ge opbrengst van maar 
liefst € 6062,23 kwam 
ten goede aan de Wil-
genband, een band uit 
Made die speciaal is 
opgezet voor mensen 
met een beperking.  
Nog even nagenieten? 
Kijk dan naar onze uit-
zending.
Van verleden naar heden - Drimmelendorp 

Omroep Drimmelen gaat 
samen met u weer even 
terug naar het verleden 
in de diverse kerkdorpen 
van de gemeente.  Voor 
deze aflevering waren we 
in Drimmelendorp.  We 
spraken er met Bram den 
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privéondernemingen die individueel gericht scholing aanbieden 
en bij goed gevolg een certificaat uitreiken.
Alfahulp:  Volgens een uitspraak van de Raad van State mag 

alfahulp niet meer vanuit de algemene voor-
ziening worden betaald. Het jaar 2018 is een 
overgangsjaar. 
Gemeente Drimmelen wil maatwerk kunnen 
blijven leveren waarmee particuliere hulp altijd 
mogelijk moet blijven.

Kilometerbudget: Vanuit de WMO is het soms mogelijk voor 
vervoer per deeltaxi een vergoeding te krijgen: het kilometer-
budget. Bij nieuwe aanvragen zal met de aanvrager overlegd gaan 
worden hoe vaak men ongeveer waarnaar toe wil gaan. Het toe 
te kennen kilometerbudget wordt daarop afgesteld.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen: per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplant-
formdrimmelen.nl.  Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

MEDITATIEAVOND

Maandagavond 29 januari 2018 wordt 
er een meditatieavond gegeven in Terhe-
ijden.
Tijdens deze meditatieavond kun je o.a. 
licht-meditaties en chakra-meditaties erva-
ren. Door te mediteren streven we naar 
natuurlijke harmonie en diepe gemoeds-

rust. Je maakt contact met je innerlijke kracht en belevingswe-
reld. Visualiseren en je verbeeldingskracht stimuleren. Contact 
maken met je hogere zelf en je “zesde zintuig” ontwikkelen. Me-
diteren is een goede manier om te ontspannen en tot rust te 
komen. Om te onthaasten in ons meestal drukke bestaan. Er 
zullen geleide-meditaties plaats vinden.
 “Meditatie: bewust worden van wat er in je leeft”
De meditatie wordt gegeven door Annie Fens in  Terheijden. 
Aanmelden:  Annie Fens 076-8871933,  06-53776005 of via 
e-mail info@anniefens.nl,  annie.shiva@gmail.com. 
Meer info: www.anniefens.nl.
Locatie: Basisschool De Windhoek, Abtslaan 15 in Terheijden. 
Tijd: 20.00 uur (inloop 19.45 uur), tot ongeveer 22.00 uur,  eva-
luatie 21.30 uur.  Bijdrage: € 10,- p.p., a.u.b. gepast betalen.
U kunt eventueel een flesje water, pantoffels, een deken en een 
kussentje meenemen. Matjes zijn aanwezig.

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nlWWW.RONDOMDETOREN.NL
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1. Anica Embregts
2. Gerard van Vugt
3. José Rasenberg
4. Tonny van Geel
5. Anita Dudok
6. Els Geurts

7. Frans Snoeren
8. Annelies van der   

   Sanden
9. Gerard van Vugt
10. Frans Snoeren
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KERKEN
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz.  In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact op-
nemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tel. 
076 5931216.  Bij voorbaat dank.
Actie Kerkbalans 2018
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle 
gang. 
Tussen 20 januari en 3 februari 2018 ontvangt u een brief met 
het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is 
een gezonde financiële situatie belangrijk voor de parochie. En 
helaas zijn de kosten nog steeds hoger dan de inkomsten.  Daar-
om vragen wij aan al onze parochianen om een bijdrage. Wij 
kunnen niet zonder. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie. De bijdrage die u betaalt 
wordt gebruikt voor de lopende kosten, waaronder pastora-
le zorg, bijzondere vieringen, personeelskosten, beheerskosten, 
verzekeringen, kosten erediensten, verwarming, verlichting, spe-
ciale projecten. EENVOUDIG is de mogelijkheid om uw bijdrage 
aan de parochie zonder drempel aftrekbaar te laten zijn voor de 
belastingen. Dit is mogelijk als u een afspraak wilt maken voor 
5 jaar. Het fiscaal voordeel kan afhankelijk van uw inkomen zelfs 
oplopen tot 52%.  Neem contact op met het parochiekantoor 
en wij regelen gratis voor u een  overeenkomst die door de 
belastingdienst  geaccepteerd is. Hebt u geen brief “Kerkbalans” 
ontvangen, of bent u deze kwijt, dan kunt u altijd uw bijdrage 
gewoon storten op bankrekening NL70RABO0131502956 ten 
name van Vijf Heiligen Parochie.
Mag het nieuwe jaar voor u, voor onze kerk en voor onze paro-
chie een goed jaar worden. 
Uw parochiebestuur vertrouwt op uw onmisbare medewerking 
en dankt u bij voorbaat. 
Terugkomviering Dopelingen Vijf Heiligen Parochie
Alle kinderen die in 2017 zijn gedoopt, nodigen we met hun 
ouders, broertjes en zusjes, peetouders, opa’s en oma’s, fami-
lieleden en vrienden uit voor de terugkomviering op zondag 4 
februari om 11.30 uur in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. 
Deze viering duurt een half uur waarin wordt gebeden en ge-
zongen, een Bijbelverhaal verteld op het niveau van peuters en 
kleuters, de doopkaars wordt ontstoken (neem deze mee naar 
de viering!). De dopeling krijgt de zegen bij de doopvont en ten 
slotte mag het doophartje mee naar huis genomen worden. Na 
afloop kunnen we elkaar ontmoeten met koffie/thee/limonade 
en lekkers. De bijeenkomst heeft het karakter van terugzien, 
herkenning, bijpraten, het ‘wij’-gevoel bij onze parochie te horen 
en ons geloof in God en Jezus.
Wij hopen velen terug te zien.
Pastoraal team Vijf Heiligen Parochie

“EEN  LAND OM  VAN  TE DROMEN”
Vijf Heiligen Parochie en Protestantse Gemeente 
Terheijden organiseren voor de Week van Gebed voor 
de Eenheid een gebedsviering

Zondagmorgen 28 januari 
vindt de jaarlijkse oecumeni-
sche viering plaats, een inter-
kerkelijke gebedsbijeenkomst. 
Ieder die wil meebidden, zin-
gen en mediteren is van harte 
welkom in het Witte Kerkje in 
Terheijden. De tijd van aanvang 
is 10.00 uur. De slogan “Recht 
door zee” geeft in de afbeel-
ding hiervan de bevrijding weer 
van het joodse volk van hun 
achtervolgers, een leger van Fa-
rao die hen terug wilde voeren 
in Egyptische slavernij.  Vandaar 
de keuze van het lied van Mir-

jam samen met Mozes en de Israëlieten:  “Uw rechterhand, God, 
ontzagwekkend in kracht, uw Rechterhand, God, verplettert de 
vijand”.  Veel later volgde een slogan van de apostel Paulus: “Jouw 
hand,  mijn glimlach”: over verzoening die van twee kanten moet 
komen. In deze viering zullen we naast terugblikken op het sla-
vernijverleden (bijvoorbeeld in de koloniën) nagaan hoe wij hui-
dige vormen van slavernij ervaren. 
Voorgangers in de gebedsviering zijn ds. Bert Fockens en pw 
Han Geppaart. Lectoren zijn mw. Ans Schoenmakers en dhr. 
Herman Nierse. Gezongen wordt door de Cantorij Witte Kerk-
je met dirigente mw. Mariëtte Verkerk, de organist is dhr. Lean-
der Schoormans. Velen blijven doorgaans nog even na om een 
kopje koffie of thee te drinken en elkaar daarbij te ontmoeten. 
Commissie oecumene  Terheijden, Herman Nierse. 
Zondag 4 februari 2018, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst 
met Lage Zwaluwe, mw. ds. J. W. Allewijn. Diaconiecollecte: KIA 
werelddiaconaat. 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 27 januari:  geen dienst.
Zondag 28 jan. 10.00 uur: Oecumenische viering in het  Wit-
te Kerkje. Voorgangers dominee B. Fockens en past. werker H. 
Geppaart - Cantorij.
Maandag 29 jan. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger mevr. G. van de Kor-
put.
Zaterdag 3 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering met extra col-
lecte Stichting Leergeld.  Voorgangers pastoor J. Paes en mevr. A. 
Schoenmakers - Dames- Heren- en Gummaruskoor.
Zondag 4 febr. 9.30 uur: Kennismakingsviering 1e H. Commu-
nie in Gummaruskerk te  Wagenberg.
Zondag 4 febr. 11.30 uur: Terugkomviering Dopelingen in 
Gummaruskerk te Wagenberg.
Maandag 5 febr. 10.30 uur: Woord-en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
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GEMEENTE

CURSUS HARTREANIMATIE  VOOR 
BURGEMEESTER EN  WETHOUDERS 

Het college van burgemeester en wet-
houders is maandag 15 januari gestart 
met de cursus hartreanimatie. Om 19.30 
uur hadden zij in Ons Dorpshuys (Fort 1) 
in Drimmelen de eerste van twee cursus-
avonden. De tweede avond is op 26 febru-
ari en wordt -als het goed is- afgesloten 
met het behalen van het reanimatiediplo-

ma. De training voor collegeleden is een initiatief van Reanima-
tiegroep Drimmelen. Het college 
en de Reanimatiegroep benadruk-
ken hiermee hoe belangrijk het is 
dat zoveel mogelijk mensen kun-
nen reanimeren. 

Samen met EHBO-verenigingen en Reanima-
tiegroep Drimmelen spant de gemeente zich 
in om steeds meer vrijwilligers te werven die 
kunnen reanimeren. Daarnaast streven zij naar 
de plaatsing van meer hartdefibrillatoren. Een 
AED (Automatische Externe Defibrillator) is 
een apparaat waarmee je een stroomstoot kan 
toedienen bij een hartstilstand. Inmiddels be-
schikt de gemeente over 75 AED’s. Een mooi 

aantal, maar het zou nog mooier zijn als er meer bij komen.
Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Als er binnen zes minuten gereanimeerd èn gedefi-
brilleerd wordt, dan is de overlevingskans groot.  Snelle hulp en 
de beschikking over een AED zijn van levensbelang.  Voor meer 
informatie zie drimmelen.nl/hartreanimatie-en-aed.

AMERWARMTENET  WORDT NOG 
DUURZAMER

Op 18 januari is de volgende stap gezet in de verduurzaming van 
het  Amerwarmtenet. Toen hebben onder andere de provin-
cie Noord-Brabant, de gemeentes Breda, Tilburg, Drimmelen en 
Oosterhout, Ennatuurlijk en Enexis Groep de samenwerkings-
overeenkomst ondertekend om de warmte van het Amerwarm-
tenet nóg duurzamer te maken. 
Het warmtenet van Ennatuurlijk gebruikt de restwarmte van de 
Amercentrale voor verwarming en warm kraanwater van 40.000 
woningen en 550 bedrijven in onder andere de wijken Haagse 
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WOONBEURS GEMEENTE DRIMMELEN 
Compleet aanbod over wonen

Op zaterdag 27 januari van 12.00 tot 15.30 uur is in het ge-
meentehuis van Made een Woonbeurs. Iedereen kan die middag 
zich uitgebreid laten informeren over het woningaanbod in de 
gemeente Drimmelen en alles wat komt kijken bij duurzaam, 
veilig en prettig wonen. 
Zo’n 25 deelnemende organisaties presenteren zich die middag, 
zoals makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, hoveniers, 
politie, brandweer, gemeente, woningbouwcorporaties, zorgin-
stellingen en bedrijven die zich richten op het energiezuinig en 
levensloopbestendig maken van de woning.   
Wethouder Jan-Willem Stoop legt uit waarom iedereen die ge-
interesseerd is in wonen moet komen:  “Het is nu prettig wonen 
in Drimmelen en we willen dat dit ook zo blijft in de toekomst. 
We organiseren deze woonbeurs om elkaar te kunnen ontmoe-
ten in het gemeentehuis en diverse woonthema’s te presen-
teren. Zo maken we het woningaanbod voor zowel huur- als 
koopwoningen en nieuwbouwplannen zichtbaar. Daarnaast is er 
volop informatie over de woning verbouwen en/of aanpassen 
om je huis energiezuinig, veiliger en toegankelijker te maken. Ui-
teraard horen we ook graag van mensen waar zij nog behoefte 
aan hebben, waar wij misschien als gemeente niet aan gedacht 
hebben.”
De toegang van de woonbeurs is gratis.  Voor de kinderen is 
een knutselclub. De gemeente raadt bezoekers aan met de fiets 
of het openbaar vervoer te komen. Er is parkeerruimte bij het 
gemeentehuis of bij de Rabobank aan de overzijde. 
Tijdens de woonbeurs is ook de expositie van 500 shirts van 
beroemde wielrenners van Henk Theuns te bezichtigen.

GEMEENTENIEUWS

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere 
procedure
Terheijden, (ter hoogte van) Haagwinde 34 (4844 HB) (W-2017-
0523): Het kappen en herplanten van 4 bomen.
Terheijden, Polanenstraat 1 (4844 BE) (W-2017-0530): Het kap-
pen van een boom.

Beemden, Hoge  Vucht (Breda) en Reeshof (Tilburg).  Sinds 2015 
bundelen overheid, bedrijven, woningcorporaties en bewoners 
van bestaande en nieuwe wijken in de regio hun krachten voor 
het verduurzamen van het Amerwarmtenet. 
Op 18 januari hebben betrokken partijen genodigden bijgepraat 
tijdens een paneldiscussie, een energiemarkt en workshops in 
het Rat Verlegh NAC stadion.

BIJZONDERE EXPOSITIE  WIELERSHIRTS 
in gemeentehuis 

Wethouder Jan-Willem Stoop heeft in de publiekshal van het 
gemeentehuis een expositie van wielershirts geopend. Het gaat 
om ruim 500 shirts uit de verzameling van Henk Theuns uit 
Made. 
De totale verzameling van Henk  Theuns telt zo’n 5500 shirts. 
In het gemeentehuis hangt onder andere een shirt van de Britse 
wielrenlegende Tom Simpson, die in 1967 overleed tijdens de 
Ronde van Frankrijk bij de beklimming van de Mont Ventoux. 
Maar ook hangen er shirts van lokale renners, zoals natuurlijk 
Stef Clement uit Made. “Elk shirt heeft z’n eigen verhaal en ge-
schiedenis”, aldus Theuns.
De shirts zijn tot en met 5 februari in het gemeentehuis te 
bewonderen van maandag tot en met vrijdag  tussen 08.30 en 
17.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Bovendien op zaterdag 
27 januari tussen 12.00 en 15.30 uur tijdens de Woonbeurs.
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Terheijden,  Zeggelaan 14 (4844 SH) (W-2017-0529): Het kap-
pen van drie bomen.
Wagenberg, Meulenpad (ongenummerd) (4845 PP) (W-2017-
0536): Het bouwen van een woning met bedrijfsgebouw.
Wagenberg, Onderdijk 4A (4845 EK) (W-2017-0527): Het bou-
wen van een schuur.
Terheijden, Raadhuisstraat 81 (4844 AB) (W-2018-0029): Het 
kappen van twee bomen in de achtertuin.
Terheijden, Vlasweel 25 (4844 TE) (W-2018-0022): Het kappen 
van een boom in de voortuin.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Moerdijkseweg (4844 PC) (W-2017-0506): Het kap-
pen van 29 bomen in de berm (noodkap) met herplantplicht van 
11 bomen. 
Verkiezingen gemeenteraad - kandidaatstelling
De burgemeester van Drimmelen maakt het volgende bekend:
Op 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Drimmelen plaats 
hebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres 
Park 1 in Made bij het daar gevestigde centraal stembureau van 
9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.
De benodigde formulieren voor de lijsten van kandidaten (mo-
del H 1), de verklaringen van instemming van de kandidaten 
met hun kandidaatstelling (model H 9), de machtigingen tot 
het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering bo-
ven een kandidatenlijst (model H 3-1), de machtigingen tot het 
plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daar-
van, boven een kandidatenlijst (model H 3-2), de verklaringen 
van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) en de 
verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten 
tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag 
van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de 
kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betref-
fende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door 
de medewerkers van de afdeling Dienstverlening en Ondersteu-
ning, cluster Publiekszaken.
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen van 
elektrische voertuigen aan de Rode Vaart in Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij hebben besloten een parkeerplaats voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan te wijzen op het parkeerterrein aan 
de oostzijde van de Rode  Vaart in Terheijden nabij de bocht 
naar de Abtslaan, door het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van 
het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met de tekst 
‘alleen opladen elektrische voertuigen’. Dit is als zodanig ook 
aangegeven op bij dit besluit horende tekening. Op dit besluit is 
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de bezwaarprocedure van toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 15c, Wagenberg’
Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen 
maakt bekend dat tot en met donderdag 1 maart 2018 voor 
een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Kerk-
straat 15c, Wagenberg ”. Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het realiseren van een extra woning ter vervanging van de 
huidige schuur en de omvorming van de bedrijfswoning naar een 
reguliere woning. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raad-
plegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IM-
RO.1719.3bp17kerkstraat15c-on01. 
Tot en met 1 maart 2018 kan eenieder mondeling of schriftelijk 
zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp-
bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden inge-
diend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA 
Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar (de heer G.P.M. van Tiel), van 
maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken onder 
nummer 140162.
Anterieure overeenkomst Locatie Kerkstraat 15c Wa-
genberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken op grond 
van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat op 9 januari 2018 een anterieu-
re overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Drimmelen 
en de heer J.P.F. Stoop met betrekking tot de locatie aan de 
Kerkstraat 15c te Wagenberg. De locatie is bedrijfsmatig in ge-
bruik. Het project betreft de transformatie van de bestaande 
bedrijfswoning in een burgerwoning en de bouw van een extra 
burgerwoning. 
De overeenkomst strekt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.  Ter voldoening aan artikel 6.2.12 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt een zakelijke beschrij-
ving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. De 
zakelijke beschrijving van de inhoud ligt sinds 18 januari gedu-
rende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de servicebalie in 
het gemeentehuis. 
Overeenkomsten grondexploitatie
Het college maakt op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 
3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 9 januari 2018 
een anterieure overeenkomst is gesloten met onder andere: 
- Landbouwbedrijf De Leeuw V.O.F. met betrekking tot de lo-
catie Hoevenseweg 22a in Wagenberg. De overeenkomst heeft 
betrekking op de uitbreiding van een ruwvoederopslag met een 
totale maximale omvang van 0,5 ha. nabij de Hoevenseweg 22a 
in Wagenberg, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I. 
nummers 20, 1175, 1614, 733, 1734, 1779 1780.
- Damen Landbouw en  Veehouderij met betrekking tot de loca-
tie Schuivenoordseweg 1 in Terheijden. De overeenkomst heeft 
betrekking op het vergroten van een agrarisch bouwvlak naar 
een totale omvang van 1,5 ha. nabij de Schuivenoordseweg 1 
in Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H. 
nummer 375. 
- De Maatschap S.P.F.J. en C.C.A.P van Oosterhout met be-
trekking tot de locatie Scheerbiesstraat 4 en 4a in Wagenberg. 
De overeenkomst heeft betrekking op het vergroten van een 
agrarisch bouwvlak naar een totale omvang van 1,5 ha. nabij de 
Scheerbiesstraat 4 en 4a in Wagenberg, kadastraal bekend ge-
meente Terheijden, sectie I. nummers 1409, 1606 en 1607.
- Pensionstal ZeggeZicht V.O.F., met betrekking tot de locatie 
Munnikenhof 1 in Terheijden.  De overeenkomst heeft betrek-
king op het vergroten van het bestemmingsvlak voor een pen-
sionstal met een oppervlakte van 0,39 ha. nabij de Munnikenhof 
1 Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, 
nummer 1681.
- Recreatieboerderij / Boerderijwinkel Johan en Caroline V.O.F., 
met betrekking tot de locatie Wagenstraat 74 in Wagenberg. De 
overeenkomst heeft betrekking op de wijziging naar de bestem-
ming “Recreatie” ten behoeve van verblijfs- en dagrecreatie, 
met ondersteunende campingwinkel en ondersteunende horeca 
ten behoeve van de beoogde activiteiten, kadastraal bekend ge-
meente Terheijden sectie I, nummer 1338.
- V.O.F.  Van der Woning, met betrekking tot de locatie Lageweg 
50 in  Terheijden. De overeenkomst heeft betrekking op wijzi-
ging van de vorm van het bouwvlak en toevoeging van de dag 
recreatieve nevenfunctie met ondersteunende horeca nabij de 
Lageweg 50 in Terheijden, kadastraal bekend gemeente Ter-
heijden, sectie I. nummers 1501 en 745. Het betreft overeen-
komsten over grondexploitatie zoals bedoeld in de  Wet ruim-
telijke ordening. U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomsten sinds 18 januari 2018 gedurende zes 
weken kosteloos inzien bij de servicebalie in het gemeentehuis.
Milieu, activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat er twee meldingen op grond van onderstaand besluit zijn 
ingekomen en akkoord bevonden:
- voor een inrichting met houtreparatie op de locatie Meulen-
pad 7 in Wagenberg.
- voor een inrichting met houtmontage op de locatie Meulenpad 
11 in Wagenberg.
Er worden voorschriften aan de meldingen verbonden ter be-
scherming van het milieu. De meldingen liggen t/m 1 februari 
2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. de Nijs, bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 

INFORMATIEMARKT EN DEMONSTRATIES

Zaterdag 27 januari 2018  –  12.00 – 15.30 uur 

WOONBEURS

•  Nieuwe bouwplannen in Drimmelen, 
Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, 
Terheijden, Wagenberg en Made

• Kopen of huren
•  Eigen huis bouwen, verbouwen of 

aanpassen
• Levensloopbestendig wonen
• Wonen met zorg
• Energiezuinig en duurzaam wonen
• Veiligheid in en om de woning

Locatie 
Gemeentehuis 
Park 1, Made

Toegang gratis

Met leuke knutselclub  
voor de kinderen! 

www.drimmelen.nl
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IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

0162.  Tegen betaling van de kosten worden, voor zover moge-
lijk, afschriften van de stukken verstrekt.
DORPSGERICHT WERKEN

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

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.  
‘Samen maken wij Drimmelen’
Circa 200 inwoners gaan de komende weken online met elkaar 
en de gemeente in gesprek. Onderwerp: Hoe betrek je bewo-
ners, ondernemers en organisaties het beste bij plannen voor de 
eigen leefomgeving. Deelnemers krijgen -via de mail- vragen en 
stellingen voorgelegd en kunnen reageren op elkaars antwoor-
den. De online-dialoog is het vervolg van de onlangs gehouden 
enquête ‘Samen maken wij Drimmelen’. Zo’n 600 mensen heb-
ben deze ingevuld. 200 Daarvan gaven aan mee te willen doen 
met de online-dialoog. Na de dialoog volgen in maart gesprek-
ken in de dorpen. De resultaten van de enquête, online dialoog 
en gesprekken dienen als input voor een nieuwe visie op het 
Dorpsgericht werken.
Uit de enquête bleek o.a. dat inwoners het liefst betrokken wor-
den bij zaken over de eigen straat of buurt. De onderwerpen 
leefbaarheid, veiligheid en verkeer, renovatie-werkzaamheden en 
zorg scoren daarbij hoog.
Met ‘betrokken worden’ bedoelt driekwart van de deelnemers 
vooral op de hoogte te willen worden gehouden. Ouderen bij 
voorkeur via een brief, ‘t Carillon of een bijeenkomst. Inwoners 
tot 55 jaar het liefst via sociale media. De helft van de deelne-
mers geeft ook aan mee te willen denken over plannen en be-
leid, bij voorkeur via een enquête of tijdens een informatieavond. 
Ook relatief vaak genoemd wordt de interactieve website 
WijzijnDrimmelen.nl.
Als het gaat om bewonersinitiatieven geven deelnemers aan dat 
zij van de gemeente vooral verwachten mee te denken en mee 
te helpen. Een derde verwacht daarbij dat de gemeente geld 
ter beschikking stelt. Een grote meerderheid vindt de subsidie 
Samen aan de Slag,  voor initiatieven op het gebied van leefbaar-
heid, dan ook een goede zaak. 
De volledige resultaten van de enquête staan op 
WijzijnDrimmelen.nl. 

1993   WERELDWINKEL MADE   2018

Op 18 maart 1993, 25 jaar geleden, 
werd bij notaris Mr. Frans Cox, 
standplaats Hooge en Lage Zwa-
luwe, de oprichtingsakte van Stich-
ting Wereldwinkel Made getekend. 

Dit jaar dus groot feest. Een zilveren jubileum! Natuurlijk laten 
wij dat niet zo maar voorbij gaan. Iedere maand, dus het hele jaar 
door,  zijn er leuke, verrassende acties en aanbiedingen.
We beginnen met januari. Bij een besteding vanaf € 10,- ont-
vangt iedere klant een boekenlegger met een gelukspoppetje. 
Een klein gelukspoppetje is een talisman die geluk en voorspoed 
brengt.
In 10 stappen worden de poppetjes met de hand gemaakt en ge-
naaid, niets wordt gelijmd. Het productieproces is opgedeeld in 

10 afzonderlijke stappen,  wat 
betekent dat iedere vrouwe-
lijke medewerker verantwoor-
delijk is voor één deel van het 
proces: de beentjes, hoofdjes, 
het beschilderen van de ge-
zichtjes, het maken van de rok-
jes, etc. 
Een gelukspoppetje uit Brazilië 
in je portemonnee behoedt je 
ervoor dat je teveel geld uit-
geeft. Eentje in de auto zorgt 
voor bescherming onderweg. En een poppetje in de linkerzak 
van je broek of jas zorgt ervoor dat jouw partner verandert in 
een gepassioneerd exemplaar… Een poppetje onder het hoofd-
kussen neemt de zorgen weg en zorgt voor een goede nacht-
rust.
Een gelukspoppetjes is niet alleen voor jezelf en jouw gezinsle-
den maar is ook ideaal om met een persoonlijke boodschap aan 
een cadeautje te hangen. 
Kom dus naar de Wereldwinkel, Marktstraat 24a in Made.
 
CULTUURNACHT BREDA

 

Tijdens de officiële opening van Cultuur-
nacht Breda zijn bezoekers getuige van een 
live-muurschildering gebaseerd op het mys-
terieuze en rijke verleden van de Gasthuis-
velden. Ondertussen vinden in de binnenstad 
mini-tours plaats langs de muurschilderingen 
van de Blind  Walls Gallery. 
Mini-tour langs Blind Walls Gallery 

Speciaal voor Cultuurnacht Breda kunnen bezoekers in het don-
ker op pad langs langs de muurschilderingen op en rondom de 
Mols Parking in Breda. Gewapend met een zaklamp ontdekken 
zij de bijzondere verhalen achter de muurschilderingen van de 
Blind Walls Gallery! Ieder uur vertrekt een tour vanaf Achter 
De Lange Stallen 33. Een mini-tour duurt ongeveer 30 minuten.
Live-muurschildering
Tijdens de officiële opening van Cultuurnacht Breda is de be-
zoeker getuige van een unieke muurschildering gebaseerd op 
het rijke verleden van de Gasthuisvelden. Over de gehele avond 
zullen 5 Nederlandse en 7 Belgische kunstenaars een visuele 
geschiedenis van het gebied creëren op een meterslange muur 
bij het oude Belastingkantoor.
De live-muurschildering is een samenwerking met KOP en 
Sticky Fingers.

Verdere  informatie
Cultuurnacht Breda vindt plaats op 26 januari van 19.00 tot 
0.00.  Tickets voor Cultuurnacht Breda zijn verkrijgbaar via 
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www.cultuurnachtbreda.nl.  Voor meer informatie over de Blind 
Walls Gallery ga je naar www.blindwalls.gallery.  Voor meer in-
formatie over Sticky Fingers ga je naar www.kop.nu.

WERELDKANKERDAG 2018
Open dag Inloophuis De Honingraad

Op zondag 4 februari 2018 is het  We-
reldkankerdag - een dag waarop wereld-
wijd wordt stilgestaan bij kanker. Een op 
de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar 
leven te maken met kanker. De confron-
tatie met een levensbedreigende ziekte 

brengt een heleboel verdriet, onzekerheid en vragen met zich 
mee. Het kan dan fijn zijn om uw zorgen te delen met mensen 
die weten wat u doormaakt. Of u nu zelf ziek bent (geweest), 
meeleeft met iemand in uw omgeving of een dierbare aan kanker 
hebt verloren, u staat er niet alleen voor. Kanker heb je samen. 
In Nederland zijn in veel plaatsen inloophuizen die hun deu-
ren openstellen voor iedereen die, op welke manier dan ook, 
met kanker te maken heeft. U bent er welkom voor een luis-
terend oor, contact met mensen die hetzelfde meemaken en 
ondersteuning bij het verwerken van wat u is overkomen.  
Inloophuis de Honingraad, aan de Johan Willem Frisolaan 100 
in Breda bestaat in 2018 al 20 jaar en veel mensen met kanker 
en hun naasten hebben de weg naar ons inloophuis gevonden.
De Honingraad wil op zondag 4 februari tussen 11.00 en 
15.00 uur graag informatie geven over wat er zoal te doen is 
in ons inloophuis. Er worden o.a. schilderijen en beelden van 
cursisten geëxposeerd en de begeleiders van diverse cursussen 
en de gastvrouwen en gastheren geven u graag informatie over 
alle activiteiten die er in ons inloophuis plaatsvinden.  Zie ook 

www.honingraad.nl of onze FBpagina. Mailadres: welkom@ho-
ningraad.nl, tel: 076 - 5655291.

In bepaalde wijken van Wagenberg en Terheijden 
loopt de bezorging niet naar wens helaas.....

Blijf dat vooral doorgeven aan een van 
onderstaande adressen. 

We doen er alles aan om het snel te verhelpen!
----------------------------

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:  07-02-2018/Grijs: 31-01-2018
                     Wagenberg           Groen: 09-02-2018/Grijs: 02-02-2018
Ophalen oud papier  03-02-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 07-02-2018     
     Wagenberg: 09-02-2018

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 31-01-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 31-01-18 (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 - 
                                                   Jürgen en Carolien van Dongen
       Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen,  
                         Slager Hermans
Drukkerij:  Gianotten Printed Media  Tilburg


