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TERUGBLIK

WE  STONDEN ER GEKLEURD OP; 
EEN CARNAVAL OM IN TE LIJSTE! 
T.C.V. De Schraansers

Wat stonden we er gekleurd op in  Traaie en 
wat hebben we een prima carnaval achter de 
rug!  Te veel activiteiten om allemaal te be-
noemen, maar een korte terugblik met onze 
hoogtepunten willen we toch zeker geven.
Vrijdagochtend startte al vroeg op de 3 ba-
sisscholen. Bij De Windhoek leek het wel of 

zij geweten hebben wat het nieuwe motto wordt; Prins Pierre 
ontving hier namelijk een grote wissellijst om jaarlijks het motto 
in te lijsten. De Zonzeel liep een eigen optocht en op De Zegge-
wijzer was het als vanouds polonaise en lekker hossen!  Van de 
jeugd snel door naar de ouderen in het verzorgingstehuis waar 
ook menigeen een polonaise liep.
Vrijdagavond startte erg bijzonder met onze jubilarissen-borrel. 
Alle 4 de jubilarissen werden door onze Prins in het zonnetje 
gezet. Door onze voorzitter werd Cees Pruijsers zelfs benoemd 
tot erelid van onze vereniging. De avond vervolgden we bij het 
Opwermconcert waarbij de 11 kilometer polonaise al werd ge-
haald.  Wat een feest is die eerste avond toch!
Zaterdagochtend mocht Prinses Chimène Bo het Snotpinnekus-
bal openen en liepen zij en haar jeugdraad ’s middags voorop in 

de kinderoptocht. De creaties en acts van de kinderen waren 
zeer kleurrijk, het zonnetje scheen en op straat was het één 
groot feest! Alle deelnemers hebben het zeer goed gedaan; dat 
belooft wat voor de toekomstige optochten!
Rond 18.00 uur kwam burgemeester Gert de Kok naar het  
Witte Kerkje voor de sleuteloverdracht en de carnavalsviering, 
die geheel in het teken stonden van ons motto ‘Ge staot ‘r ge-
kleurd op’. 
Na het aflopen van diverse kroegen brak de zondag aan, die 
geheel in het teken stond van de grote optocht. Zon, regen en 
hagel wisselden elkaar af, zo ook de diverse creaties, acts, wa-
gens en deelnemers.  Alle deelnemers van de optocht, en dat zijn 
er toch bijna 300, ontvingen van het publiek aan de kant diverse 
complimenten en applaus. En terecht; eenieder had zich ingezet 

om er een mooie gekleurde optocht van te maken.  Aan de jury 
de schone taak dit alles te beoordelen. Voor de prijsuitreiking 
werden een nietsvermoedende en ‘uit Wagenberg ontvoerde’ 
Jürgen en Carolien van Dongen uitgebreid in het zonnetje gezet 
en ontvingen zij van Prins Pierre de onderscheiding voor ‘Bo-
venste Beste’.
Slechts 1 keer in dit carnavalsweekend verblijven De Schraan-
sers een paar uurtjes buiten het Schraansersrijk, en dat is wan-
neer zij op maandagochtend een bezoek brengen aan de studio 
van Baronie TV. Na terugkeer stonden er diverse kroegbezoe-
ken op het programma. Prins Pierre, Prinses Chimène Bo en 
diens gevolgen sloten aan bij verschillende activiteiten die wer-
den georganiseerd. ’s Avonds bezochten Kiele Kiele en de Grote 
Raad onder andere het carnavalsfeest bij Sovak, waar we harte-
lijk werden ontvangen. 
En voordat je het dan weet is het weer dinsdag. Deze dag start-

ten we bij de Jumbo. Hier vond de prijsuitreiking van de kleur-
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wedstrijd plaats. De categorie 0 tot 4 jaar werd gewonnen door 
de 1 jarige Sep; in de categorie 5 tot 7 jaar won Diese de prijs 
en de categorie 8+ werd gewonnen door Suze. Zowel bij de kin-
der- als de grote optocht maakten deelnemers kans op 1 minuut 
gratis winkelen.  Bij het “1 minuut gratis winkelen” startte een lid 
van de ‘Draokskes’ voortvarend. Zij laadde een fiks aantal tijd-
schriften en een overlevingspakket snoep in, zodat er na afloop 
een groot bedrag op de kassa stond. CV ‘’t Wur Wel Wa’ wist 
met behulp van prins Pierre de wagen in een moordend tempo 
vol te laden met een keur aan artikelen. Hiermee kunnen we wel 
stellen dat de Jumbo-actie super was! 
We hadden nog voldoende energie over om mee te doen aan 
het kruiwagen-ring steken. Ook de clown had nog veel energie 

om zo’n 150 kinderen een hele leuke middag te bezorgen. En 
dan wordt het al snel donker, wat maar een ding betekent: de 
lampionnenoptocht en popverbranding. In een lange kleurrijke 
stoet volgden we de diverse kapellen naar het dorpsplein waar 
Boer Klaos al angstvallig stond te wachten, want ook hij wist, 
dit is het einde van carnaval en dat betekent maar een ding; 
de fik erin. Na een paar mooie woorden van Prinses Chimène 
Bo, een prinselijke onderscheiding van haar voor Prins Pierre, 
Veldwachter Co en voorzitter Jurgen nam Prins Pierre nog even 
het woord. Hij dankte De Schraansers en de vele vrijwilligers 
voor hun inzet om er een gekleurd carnaval van te maken. Ook 
maakte hij het motto van 2019 bekend; ‘Ge ben om in te lijste’. 
En na de belofte dat Prins Pierre ook volgend jaar carnaval gaat 
vieren,  in welke hoedanigheid dan ook, was het dan toch echt 
zo ver; Boer Klaos werd verbrand en carnaval liep tot een einde.
Na de popverbranding volgde nog een mooi en emotioneel 

moment met de 
jeugdraad, de de-
formatie. Dat is een 
mooi woord voor 
het afnemen van de 
steken en afscheid 
nemen van elkaar. Er 
werd gelukkig door 
de tranen heen nog 
veel gelachen zodat 
we toch een feestje 
konden vieren! 
Om elf over elf was 
het ook voor de 
Grote Raad tijd om 
afscheid te nemen. 
In onze residentie 
(en muzikaal onder-
steund door onze 

hofkapel Kiele Kiele) werden de steken van de raad door Prins 
Pierre afgenomen en volgde een zeer gemeend en wel verdien-
de ovatie & ‘You never walk alone’ voor Jurgen en Frans.  Jurgen 
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stopt, na 8 jaar,  met zijn rol als voorzitter van onze vereniging en 
zal volgend jaar in een andere rol bij De Schraansers betrokken 
blijven. Frans vierde dit jaar voor het laatst met De Schraansers 
carnaval. Hij neemt helaas definitief afscheid van onze vereniging, 
als oud-prins en als adjudant heeft hij veel betekend voor het 
Traais carnaval, dank daarvoor!  
Ook de steek van Prins Pierre moest er aan geloven en werd, 
na vele lovende woorden van voorzitter Jurgen, afgenomen. Ook 
hier een groot applaus, vele duimen omhoog en met een defi-
nitief laatste volkslied namen TCV De Schraansers afscheid van 
carnaval 2018. 
Iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, heeft ingezet 
voor het Traaise carnaval, oprecht dank daarvoor! Wij van TCV 
De Schraansers willen dat iedereen een geweldige carnaval be-
leeft en wij staan open voor ideeën van alle carnavalsvierders. 
We gaan zeker nog evalueren. Je hoeft daar niet op te wachten. 
Tips, ideeën óf een compliment kun je kwijt op info@schraan-
sers.nl. Er staat ook een evaluatieformulier op onze website 
dat ingevuld kan worden.

UITSLAG  KINDEROPTOCHT 
ERPELROOIERS  WAGENBERG 

Wagens
1 CV D’un bende vaon ellende - Meej genoeg rollukes gaot ut 
as ne trein
2 Fimme en Silas - Ut lopt op drollekes
3 Willem (2x), Louis, Klaas, Mus, Jarra, Lieve, Jelke, Pijke, Bauk, 
Mick, Nora,Oda, Ize - Ut lopt op rollekes en ut ga als drollekes 
en Kee doe ook mee
Grote groep
1 De Pieperkes - Onze wals lopt op rollukes!
2 De Erpelstamperkes - Rock en Rollekus
3 CV De Matties - Dees jaor liep ut bai oos nie op rollekus, 
maor volgend jaor zen wai beter!
4 CV  De  Superheroes -  Wij staon paraot ok as ut nie op 
rollekus gaot

5 CV D’n Impiepers - Bij oos lopt niks in de soep, ut lopt alle-
maol op rollekes
Kleine groep
1 CV De Ranjatappers - Erpelrooiersland lopt op (d)rollekus
Individueel
1  Bauke en Floor “Zakkerollers” - Onze za(k)ken rollen goed 
2  Fotomopkes Amber & Fien -  Wij schieten op, ut rolleke is zo 
vol
3 Tess Lodewijks & Femke Akkermans - We hebben er het schijt 
aan

UITSLAG GROTE OPTOCHT 
ERPELROOIERS WAGENBERG 

Wagens 
1 CV De Koeckebackers - Meej kiekskus oit de trope laete wai 
ut op rollekus lope 

2 Onraad - Wij hebben de hoofdrol 
3 CV  Witte gai ‘t - Wai gaan op vakantie
Groep 
1 CV De Schuimbrouwers - In de ouderenzorg lopt ut nie altij 
op rollekus, daarom gebruiken we onder de toren af en toe wa 
bollukus  
2 CV De Babbelaars - De Waogenbergse horeca lopt op rollu-
kes 
3 Meskes van du Leut - t Lopt op rollekus maor gaon voor 
strak 
4 CV Dar heddu ze wir - Overgang!!! Baaij oos lopt ut op rol-
lukes 
5 Motters & Dotters - t Lopt op rollekus, maar waor blijve we 

Met onderstaande links zijn alle foto’s van de 
Wagenbergse optochten te bekijken:

 Kinderoptocht deel 1 - https://myalbum.com/album/  
 mpgg2ZoQbZ00

 Kinderoptocht deel 2 - https://myalbum.com/album/ 
  VZoGGnJ2TJoc

 Grote optocht deel 1 - https://myalbum.com/album/ 
 yS4ufXNSDw7V

 Grote optocht deel 2 - https://myalbum.com/album/ 
 yhXiKjRESTtu

    Met dank aan Judith Bouma-Litjens
    Veel kijkplezier!
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meej de drollekes 
6 CV De Vroege Erpels - Roller ‘us uit in Erpelrooierslaand 
7 CV De Kliekskus - Ut loopt op rollekes in patroon, want wij 
zwemmen allemaal synchroon 
8 CV  Vin ik Leuk - De buurtbus lopt oprollukes 
9 CV De Palmkus - Ut lopt op rollukus, want meej carnaval zen 
we lazerus 
10 Erpelrooise  Vrouwen - Bij oos lopt ut nie op rollukes 

Individueel 
1 Dun Buurman - Ik lop meej (t)rollekus 
2 De Jantjes - Ut vaert op rollekus meej oos miljoene jacht 
3 De Frotterkes - Mun hond lopt op rollekus 
4 Duo onbekend - Ut lopt op rollekes
Wisselbeker  
CV De Koeckebackers - Meej kiekskus oit de trope laete wai 
ut op rollekus lope 

CARNAVAL OP DE ELSENHOF

Wat was het weer een feest op de El-
senhof. Alle kinderen waren prachtig 
verkleed en alle klassen hebben voor 
elkaar opgetreden. De opening werd 
verricht door de “aon-elkaor-praoter” 
Kees en natuurlijk was Mark er weer 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 



6

voor de 12e keer bij om voor de muziek te zorgen. 
Groep 4/5 mocht de openingsact verzorgen, waarna groep 5/6 
met een bewerking van het immens populaire ‘Hallo allemaal’ 
de show voortzette. Ook onze hulp-conciërge Jurgen zette zijn 
beste beentje voor met een spetterend optreden met het num-
mer ‘Als de nacht verdwijnt’ van Jan Smit. Jurgen ontving hier-
voor zelfs een medaille voor nummer 1 Animal Party! Na het 
optreden van Jurgen betrad groep 7 het podium.  Zij hadden 
met elkaar een rap in elkaar gezet. Groep 8 was opgedeeld in 
verschillende groepjes die ieder hun eigen dansje opvoerden. 
Terwijl groep 8 het podium verliet, werden alle juffen samen met 
Dré, Louis en Jurgen het podium opgeroepen voor een Hoela-
hoepwedstrijd.  Wie het langste kon hoelahoepen én daarbij een 

ballon kon vasthouden, zou de wedstrijd winnen. De leerlingen 
waren de jury en hun oordeel was overduidelijk:  Jurgen was de 
beste! Ook de peuters werden bij de carnavalsochtend betrok-
ken. Groep 2/3 zong een liedje over de carnaval en groep 1/2 
sloot de show gepast af met de kabouterpolonaise. Na de pauze 

kwam de Raad van Elf 
de Jeugdraad instal-
leren. Eerst werd het 
officiële carnavalslied 
van Erpelrooiersland 
gezongen en daarna 
kondigde  Prins Car-
naval van Erpelrooier-
sland, Prins Knillus den 
Eerste, de jeugdraad 
aan. Bij groep 1 t/m 3 
was iedereen enthou-
siast spelletjes aan het 
doen. Het is te hopen 
dat de lucht van de 
knakworsten na de va-
kantie weer weg is!!! 
Het was een superleuk 
carnavalsfeest. Het 
verliep “op rollekes”!!!

BEKENDE  TERHEIJDENAREN  LEZEN 
VOOR OP BASISSCHOOL  ZONZEEL

Tijdens de Nationale Voorleesda-
gen van 24 januari tot en met 3 
februari liet een aantal bekende  
Terheijdenaren aan de leerlingen 
van basisschool Zonzeel horen dat 
lezen en voorlezen heel leuk kun-

nen zijn.
Zo kwam Ria, die bij de Jum-
bo bij de vleeswaren werkt, 
voorlezen in groep 4. Ze had 
tot veel plezier van de kinde-
ren zelfs stukjes worst en kaas 
meegebracht. Zowel Ria als de 
kinderen hebben er enorm van 
genoten. 
Bij groep 1/2a heeft Conny van 
Tinckerbell voorgelezen. Ze 
kende zelfs de namen van een 
aantal kinderen. En de kinderen 

vonden het heel leuk dat ze in hun groep was. 

In groep 1/2b kwam Ria die bij de kassa werkt van de Jumbo 
voorlezen. Er kwam een heel leuk gesprek op gang,  heel leuk 
om te horen. 

In groep 3 zou Relinde van de DIO voorlezen, maar ze was 
helaas ziek.
Harry Bakker en Riebert Verheugen (van de foodtruck bij de 
Schans) bezochten de hogere groepen. Ze lieten zien dat lezen 
en voorlezen heel belangrijk zijn in ieders leven, of je nu jong of 
ouder bent.
Allemaal heel erg bedankt!

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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WAT EEN FEEST MET TIJGER!
Geslaagde voorleesdagen Theek 5

Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen werd er 
feest gevierd met tijger. In 
bibliotheek Made en bibli-
otheek Terheijden werd er 
voorgelezen en gedanst. 

Eerst heel zachtjes en voorzichtig om de tijger niet wakker te 
maken en daarna lekker feesten en dansen op het feestje voor 
tijger. Het was een gezellige boel in bibliotheek Made en biblio-
theek  Terheijden. Een echt voorleesfeest.

Voorlezen is voor kinderen van alle leeftijden leerzaam en leuk. 
En je kunt er al heel vroeg mee beginnen. Lekker met je baby 
op schoot een boekje ontdekken. Het stimuleert de taalvaardig-
heid,  prikkelt de fantasie en creëert een heerlijk familiemoment. 
Voorlezen maakt kinderen dus slimmer!
Voorleesfeest!
Vrijdag 26 januari was het in Made en Terheijden  Voorleesfeest. 

Een hele gezellige middag, eerst 
samen lezen uit het boek Ssst! 
De tijger slaapt! Daarna was 
het tijd voor wat drinken en 
rozijntjes. En vervolgens werd 
er lekker gedanst en bewogen 
tijdens peuterdans met Ly-
dia Snoeren van Lydia Dans & 
Choreografie. De kinderen de-
den dieren na en ze hebben een 
feestje gevierd voor tijger. Die 
was namelijk jarig! De kinderen 
hebben duidelijk genoten.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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POLITIEK

VOLOP AANDACHT  VOOR NATIONALE 
VOORLEESDAGEN
op obs De Windhoek

Op obs De Windhoek is goed 
leesonderwijs een van de belang-
rijkste speerpunten. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen werd er 
extra veel aandacht aan besteed. 
Een veelzijdig programma was 
voor de leerlingen bedacht: de 
bekende kinderboekenschrijfster 

Annemarie Bon kwam voorlezen, de leerlingen schrijven samen 
een echt boek, groep 7 en 8 las voor bij De Wijde Wereld Kin-
deropvang en tot slot organiseerde juf Rowy een letterfeest 
voor haar leerlingen in groep 3. In het bijzijn van hun familiele-
den ontvingen zij tijdens het letterfeest hun letterdiploma. 
Lezen is leuk! 
Schrijfster Annemarie Bon opent de Nationale Voor-
leesdagen 

Het Nationaal Voorleesontbijt vormde op woensdag 24 januari 
het startpunt van de Nationale Voorleesdagen. Speciale gast was 
kinderboekenschrijfster Annemarie Bon. Zij las onze leerlingen 
van groep 3-8 voor, terwijl zij genoten van een ontbijtje. Daarna 
vertelde Annemarie Bon in de klassen over haar ervaringen als 
schrijfster. Ze besteedde aandacht aan vragen als: hoe bedenk je 
een boek? Wat komt er allemaal bij kijken als je een boek maakt? 
Natuurlijk was er ook tijd voor vragen van de leerlingen, selfies 
en handtekeningen. Onze leerlingen zullen het bezoek van An-
nemarie Bon niet snel vergeten, want het komt niet vaak voor 
dat een echte schrijfster langskomt op school.
Ssssst... Colinda van Theek 5 leest voor
Ook onze allerjongste leerlingen, van groep 1 en 2, genoten van 
het Nationaal Voorleesontbijt. Colinda Maas van Theek 5 las 
voor uit het prentenboek van het jaar ‘Sssst! De tijger slaapt’ 

van illustrator Britte Teckentrup. De peuters van kinderopvang 
Eskadee en De  Wijde Wereld Kinderopvang kwamen gezellig 
langs om te komen luisteren naar het verhaal. Zij genoten adem-
loos van het mooie en soms spannende verhaal. 
Jong geleerd…
Niet alleen voorgelezen worden maar ook zelf voorlezen aan 
een ander is heel erg leuk. Onze leerlingen van groep 8 hebben 
op vrijdag 26 januari voorgelezen aan de peuters van De Wijde 
Wereld Kinderopvang. Iedere leerling had een verhaal uit een 
prentenboek voorbereid en las dit voor aan een kleine groep 
peuters.
Leerlingen schrijven een echt boek
Het schrijven van een eigen boek is een van de speciale jubileu-
mactiviteiten op school in het kader van het vijftigjarig bestaan 
van de school. De Windhoek heeft de handen ineen geslagen 
met haar partner op het gebied van lezen, Theek 5. De eerste 
stap van het project is het bedenken van een verhaal, de ver-
schillende hoofdpersonen en de omgeving waarin het verhaal 
zich afspeelt.  Tijdens de Nationale  Voorleesdagen zijn de leer-
lingen daarmee aan de slag gegaan. De komende maanden zal 
het verhaal verder vorm krijgen, iedere leerling van klein tot 
groot zal hier een bijdrage aan leveren. 
Letterfeest in groep 3

Na maanden letters en woordjes leren, kennen onze leerlingen 
van groep 3 nu alle (schrijf)letters. Daarom was het hoog tijd 
voor een heus letterfeest, want zo’n mijlpaal kunnnen we na-
tuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan.
Na een gezellige spelletjesochtend werd het feest afgesloten 
met een echte diploma-uitreiking. De rode loper was uitgerold, 
glazen met kinderchampagne ingeschonken, voor iedere leer-
ling was een roos gekocht en natuurlijk kreeg iedere geslaagde 
ook een echt letterdiploma. De aula was helemaal gevuld met 
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, die zagen hoe goed de 
kinderen al kunnen lezen. Samen hebben we nog een letterlied 
gezongen ter afsluiting.

              

PVDA DRIMMELEN: AANDACHT  VOOR 
VERENIGINGEN EN  VRIJWILLIGERS! 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er 
over 5 weken wederom gemeenteraads-
verkiezingen zijn. PvdA Drimmelen voert 
al enige tijd campagne met de versierde 
fiets, rollator en kliko. Hiermee vragen 
wij aandacht voor betere zorg, veilige-
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re verkeerssituaties en beter onderhoud van openbaar groen 
en wegen. Maar dit is natuurlijk niet alles. Zaterdag 17 februari 
was het de internationale dag waarop men (extra) vriendelijk is 
tegen de medemens. En PvdA Drimmelen heeft op deze Doe 
Vriendelijk Dag iets speciaals gedaan.
Zaterdag 17 februari: Doe Vriendelijk dag
Tijdens de Doe Vriendelijk Dag (of Random Act of Kindness 
Week) werden mensen uitgenodigd om eens (erg) vriendelijk 
te doen tegen de postbode, de bakker, de buurman of eigenlijk 
tegen iedereen.  Vrijwilligers weten en geven al het goede voor-
beeld, maar eigenlijk zouden we dit allemaal en altijd moeten 
doen. De leden van PvdA Drimmelen gingen zaterdag 17 febru-
ari iets speciaals doen. Benieuwd wat? Houd onze berichtgevin-
gen in de gaten!  Wilt u meer informatie neem dan contact met 
ons op. Bel of mail tel. 06-52398120, e-mail: pvdadrimmelen@
ziggo.nl.
Verenigingen en vrijwilligers

Van links naar rechts: Corné van Gils, Peter van Gurp, Leo Krischer 
en Piet van de Biggelaar. Kandidaten van PvdA Drimmelen 

Misschien wel het belangrijkste bindmiddel in onze kernen zijn 
de verenigingen en de vrijwilligers. De verenigingen zorgen er 
immers voor dat mensen kunnen meedoen en dat onze jonge-
ren in hun eigen dorp willen blijven wonen.  Voor de kandidaten 
van PvdA Drimmelen voor de gemeenteraadsverkiezingen is 
vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Grote kans dat u dan ook een 
van onze kandidaten tegenkomt bij uw vereniging of elders. Jopie 
Zasburg (no.3) is al jaren actief bij SWO. Corné van Gils (no.4) 
is actief voor  VCW,  Leo Krischer (no.6) bij de tennisvereniging. 
Piet van de Biggelaar (no.5) is vrijwilliger op de buurtbus, EHBO 
en de motorcrossvereniging DVO. Peter en Mariëlle van Gurp 
zijn actief bij Madese Boys. De komende jaren wil PvdA Drim-
melen vrijwilligers ondersteunen en stimuleren zodat we alle-
maal zeker zijn van voldoende gemotiveerde vrijwilligers en een 
bruisend verenigingsleven in alle dorpskernen van Drimmelen.  
Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 2018 op PvdA Drimmelen, lijst 6! 

OP  WEG NAAR NIEUWE ENERGIE 
IN DRIMMELEN
Groen Drimmelen(VP/D66) is ambitieus en ziet veel 
kansen

We praten vandaag met 
twee leden van Groen 
Drimmelen(VP/D66) 
uit Terheijden. Gerry 

Jansen, werkzaam bij SOVAK in Terheijden, en Leo Mol, raadslid 
sinds 2014 en IT-consultant.
Energietransitie
In de gemeente Drimmelen willen we in 2040 energieneutraal 

zijn. Dat betekent energie besparen en omschakelen naar nieu-
we vormen van energie. Dit is belangrijk voor milieu en klimaat 
en voor de leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. 
We moeten dus snel aan de slag!
Lokale initiatieven
Groen Drimmelen(VP/D66) ziet een groot belang in loka-
le initiatieven. Gerry zegt daarover: “Ik merk vaak dat goede 
plannen niet doorgaan vanwege oude regels.” Leo: “Wij willen 
dit veranderen, we zijn de discussie inmiddels begonnen in de 
gemeenteraad. In Terheijden heeft bijvoorbeeld het Traais Ener-
gie Collectief mooie plannen voor de energietransitie, maar er 
melden zich ook particulieren met mooie plannen. Hier staat 
Groen Drimmelen(VP/D66) dan ook helemaal achter.” Gerry: 
“We moeten ons voorbereiden op een toekomst zonder fos-
siele energiebronnen. Dus, goede initiatieven aanmoedigen en 
steunen. En waar nodig moeten we de regels aanpassen om za-
ken mogelijk te maken die in ieders belang zijn.”
Energieneutraal bouwen
Gerry geeft aan dat er ook op andere vlakken actie nodig is: 
“Naast nieuwe vormen van energie kunnen we ook zorgen dat 
we minder energie nodig hebben. Nieuwbouwhuizen moeten 
energieneutraal worden gebouwd.”
Leo vult aan: “Ook bij bestaande huizen is er veel te winnen, 
isoleren is relatief eenvoudig en goedkoop terwijl het veel op-
levert in energiegebruik. Ook de overgang van gas naar andere 
energiebronnen om huizen te verwarmen zal de komende jaren 
veel aandacht vragen.”
Gerry zegt: “We moeten nadenken hoe we dat gaan doen, bij-
voorbeeld door nieuwbouwhuizen niet meer aan te sluiten op 
het gasnet. Er zijn in de gemeente al initiatieven om warmte 
op andere manieren te maken en te distribueren. Groen Drim-
melen(VP/D66) zal hier de komende vier jaar aandacht voor 
vragen.”

Duurzaamheidslening
Leo geeft nog aan dat Groen Drimmelen(VP/D66) heeft gezorgd 
voor een duurzaamheidslening. Hiermee kunnen inwoners via 
de gemeente onder gunstige voorwaarden geld lenen voor hun 
duurzaamheidsplannen, bijvoorbeeld woningaanpassingen. Door 
de besparing die duurzaamheid met zich meebrengt, wordt de 
lening terugbetaald. 
Kies voor Drimmelen
Kies je voor een duurzame toekomst, dan kies je voor Groen 
Drimmelen(VP/D66). Maar kies op 21 maart in ieder geval voor 
Drimmelen.

CARNAVAL IS ONZE VOLKSCULTUUR

Het CDA vindt een goed en bloeiend verenigingsleven erg be-
langrijk. Velen vinden hier gezelligheid en ontspanning. Muziek, 
cultuur en carnaval zijn hierbij belangrijke thema’s. Afgelopen 
dagen hebben velen weer van het carnaval genoten en plezier 
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gehad. In onze gemeente zijn veel vereni-
gingen, die zich richten op muziek, cultuur 
en uiteraard op carnaval.  Vorige week 
zagen we veel gezelligheid en prachtige 
optochten. Daar zijn we trots op. Daar-
naast zijn vele muzikanten en kunstenaars 
actief.  We zien dat muziek en cultuur gro-
te bijdragen leveren aan de ontwikkeling 

van jong en oud. Wij willen daarom initiatieven op dit gebied 
ondersteunen. Bijvoorbeeld 
door een jaarlijkse gemeente-
lijke muziek- en cultuurmarkt, 
waarbij ieder zich kan presen-
teren. 
Het CDA vindt verenigingen 
belangrijk. Ze verbinden men-
sen en hebben daardoor een 
sterke sociale functie; ze zijn 
een krachtige basis van onze 
samenleving.  Wij horen ook 
dat verenigingen steeds meer 
moeite hebben om vrijwilli-
gers en bestuursleden te vin-
den. Samenwerking met an-
dere verenigingen biedt hier 
wellicht kansen voor groei 
en stabiliteit. Het idee van de 
vrijwilligersbank, dat we kennen uit het sociale domein, kunnen 
we uitbreiden naar sport- en cultuurverenigingen. 
Dit is een onderdeel uit het verkiezingsprogramma van het CDA 
Drimmelen. Meer lezen? Op onze site www.cda.nl/noord-bra-
bant/drimmelen kunt u ons compact programma lezen. 
Stem 21 maart CDA.  Drimmelen geef je door!

GEZOND  WONEN IN DRIMMELEN. 
MOET KUNNEN!

Op het moment dat deze Rondom de Toren uitkomt, is het nog 
een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen.  De afgelopen 
vier jaar hebben wij u diverse malen geïnformeerd wat we be-
reikt hebben en waar we mee bezig zijn. Ook via de dorpswan-
deling  Terheijden in februari en het Engels ontbijt bij de Zeven-
de Hemel in december 2017 gingen we met u het gesprek aan. 
Dank voor uw goede input.
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Terugblik
De afgelopen periode hebben we met onze wethouders in 
het college veel kunnen bereiken. Het Puzzelbad blijft open, de 
Cour is uitgebreid waardoor de schoolkinderen in een mooie 
sportzaal kunnen gymmen, er is eindelijk kunstgras voor SV Ter-
heijden, er zijn woningen gebouwd in de Brabantstraat en de 
centrumroute Terheijden is voorbereid. We zijn een speelbos 
en kunstgras trapveld rijker.  In Wagenberg is het  Van den El-
senplein opgeknapt en is het “gat van Wagenberg” ingevuld met 
woningbouw. De kantine in Driedorp is weer nieuw leven inge-
blazen dankzij Mientje en er ligt een multifunctioneel kunstgras 
sportveld op het sportpark.
Vooruit kijken
In ons verkiezingsprogramma is weer het nodige voor Wagen-
berg en Terheijden opgenomen voor de komende vier jaar.  We 
willen in de gemeente minimaal 100 woningen per jaar bouwen. 
Denk hierbij aan de locatie  Verlengde Elsakker en de voormalige 
locatie van Alphen en Roest. In Terheijden zijn er woningbouw-
plannen voor het E-veld, de zwembadlocatie aan de Markstraat-
zijde en bij Sovak. Ook zien wij de voormalige bedrijvenlocatie 
van Rompa aan de Bredaseweg als mooie plek om te wonen 
aan het water. Het centrum van Terheijden en de Parallelweg in 
Wagenberg zullen worden aangepakt. Wij pleiten ook voor een 
vrachtwagenverbod in beide dorpen voor verkeer wat er niets 
te zoeken heeft. Plexat blijft natuurlijk gewoon open, met SV 
Terheijden gaan we samen investeren in de kleedruimtes en de 
Zeggelaan moet veiliger worden. € 10,- voor de lediging van de 
grijze bak vinden wij wel het maximum. 
Ons verkiezingsprogramma heeft 10 speerpunten, die u hieron-
der ziet afgebeeld.

Onze mensen
We hebben weer een leuke en goede club van zo’n 50 mensen 
waarmee we aan de slag gaan. Betere dienstverlening, lagere ta-
rieven en werken aan een gezond, gelukkig en gezellig Wagen-
berg en Terheijden. Dat doen we voor u en met u, samen met 
burgers, verenigingen en bedrijven. Harry Bakker uit  Terheijden 
is onze lijsttrekker, overal en altijd aanwezig en zeer betrokken. 
Hij heeft de gemeente weer financieel gezond gemaakt.  Jan-Wil-
lem Stoop is onze eerste wethouders kandidaat. Hij wil zorgen 
voor een betere kwaliteit openbare ruimte, meer huizen en een 
klimaat neutrale gemeente. Ankie van Wezel, onze nummer 9, 
is actief in het onderwijs en weet wat er leeft onder de jeugd. 

Corrie Looman uit Wagenberg (10) heeft gewerkt in de kinder-
opvang en nu in het onderwijs en is actief in het verenigingsle-
ven.  Wilma Dirken is een juriste die veel over de zorg weet. Met 
Jurgen Peijs hebben we veel kennis over veiligheid in huis en een 
man die het carnaval in Schraansersrijk laat bruisen. Ook Marcel 
Maan en René Schokker, de vrienden van het Puzzelbad, weten 
wat er speelt in Terheijden en hebben er mede voor gezorgd dat 
het bad nog open is. 
Ook mensen actief in de sportwereld en de zorg dragen hun 
steentje bij de komende periode. Denk hierbij aan Anita Voer-
mans en Peter Reniers uit Wagenberg. Kortom, een mooie club 
waar we trots op zijn, die weet wat er leeft in onze gemeente en 
wat er moet gebeuren.  Wij gaan voor een gezond Drimmelen 
met als motto: Moet kunnen! Dat betekent positief over loka-
le initiatieven, en een overheid die met u meedenkt.
Tot slot
Ons hele verkiezingsprogramma staat op www.lijstharrybak-
ker.nl onder de button verkiezingen/kandidaten. Hier kunt ook 
onze gratis bierviltjes bestellen.

LIJST HARRY BAKKER  DEELT  PLANTEN 
UIT!

Iedereen kan bijdragen 
aan een beter klimaat, Lijst 
Harry Bakker en ook u.
Tegelactie zaterdag 10 
maart
Er is al heel veel in de ge-
meente en politiek ge-
schreven over milieu en 
klimaat. Wij zijn enthousi-
ast over het Traais Ener-
gie Collectief. Wij denken 
dat iedereen kan bijdra-
gen aan een beter klimaat. Pak eens vaker de fiets of maak een 
mooie wandeling in de buurt, bijvoorbeeld rondje Schans of put.  
En….. doe mee met onze tegelactie “Tegel eruit, plant erin!” 
voor een beter klimaat.
Lever een tegel in bij ons en u ontvangt een gratis bij- en vlin-
dervriendelijke plant.  We staan op zaterdag 10 maart aan-
staande van 10 tot 12 uur in zowel  Terheijden als Wagenberg. 
Kom uw tegel inleveren en ontvang ook zo’n mooie plant van 
onze lokale kweker.  We staan in Terheijden bij de Jumbo en in  
Wagenberg bij de Legowinkel.  We gaan graag met u in gesprek. 
Doe mee met “Tegel eruit, plant erin!”
Tot 10 maart a.s.!
Lijst Harry Bakker

“TERHEIJDEN VERDIENT EEN MOOI 
CENTRUM”
volgens Petra Kimmel van de Drimmelense VVD

Petra Kimmel zet zich al vele jaren 
in voor Terheijden en voor de gehele 
gemeente Drimmelen. Ze staat bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
op plek 3 van de Drimmelense  VVD. 
Petra: “Ik ben trots op Traaie, omdat 
we met z’n allen aanpakken om er 
iets moois van te maken. Het zijn de 
aanpakkers die het pontje laten varen, 
onze mooie monumenten en natuur-

parels in stand houden en vrijwilligerswerk doen voor SOVAK 
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LEZERS IN DE PEN

en onze ouderen.  Ik heb geen boodschap aan mensen die alleen 
maar klagen en niks doen. Gelukkig kom ik die in ons dorp wei-
nig tegen.

U bent waarschijnlijk 
ook een van die aanpak-
kers die Terheijden be-
ter maakt. Bijvoorbeeld 
door het verenigingsle-
ven te laten bloeien, of 
het nu gaat om sport, 
muziek of andere vrije-
tijdsbesteding of door 
zich aan te melden om 
mee te helpen Ter-
heijden energieneutraal 
te maken. Terheijden is 
een prachtig dorp waar 
enorm veel kansen lig-
gen om ons dorp nog 
gezelliger, mooier en 
veiliger te maken. Het 
zit in ons bloed! De 
komende vier jaar wil 
ik die spirit meenemen 

naar het gemeentehuis van Drimmelen en zo veel mogelijk kan-
sen voor ons mooie dorp verzilveren. Samen met u gaan we 
Terheijden aanpakken!” 
Dit heeft de Drimmelense VVD onder andere al aangepakt in 
Terheijden de afgelopen jaren: het openhouden van het Puzzel-
bad, een plan voor de verdere ontwikkeling van de haven van 
Terheijden gesteund en woningen gebouwd, zoals voor starters 
op het voormalig F-veld.
De komende periode willen we nog veel meer betekenen 
voor Terheijden. Zo vinden we dat Terheijden een mooi cen-
trum verdient en het dorpsplein daarom autovrij moet (en 
kàn) worden. Bovendien willen we Terheijden beter op de 
toeristische kaart zetten, omdat er ontzettend veel poten-
tie is. Ook willen we de parkeerproblemen bij de sportvel-
den aan de Ruitersvaartseweg aanpakken, bijvoorbeeld door 
aanleg van extra parkeerruimte aan de achterkant van het 
terrein. Daarnaast willen we duurzame initiatieven, zoals het 
Traais Energie Collectief, ondersteunen en de ruimte bieden.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vvd-drimmelen.nl 
of contact opnemen via fractie@vvd-drimmelen.nl.

BESTE  LEZER,

In de laatste Rondom de Toren heb ik een stukje geschreven 
over de paardjes bij Rompa.
De dag erna belde een meneer mij op om te vertellen dat de 
paardjes ‘s morgens worden bijgevoerd.  Als ik te voorbarig ben 
geweest met mijn stukje, dan spijt mij dat.
Ik heb het natuurlijk uit bezorgdheid geschreven!
Yvonne Bours

BOA-HANDHAVING IN DRIMMELEN 
SLAAT DOOR

Ik woon in een verkeersluw straatje in Terheijden. Al zeventien 
jaar speel ik daar dagelijks met mijn hond. Ik gooi een balletje 
weg. Hij haalt het op. De hond vindt het geweldig.  De buren 
vinden het prima. Er is geen enkele overlast of gevaar.
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UITGAAN

Vorige week stopte er een busje met twee BOA’s, die consta-
teerden dat ik in overtreding was. “De hond liep los en dat mag 
niet”. Een “vergrijp” waar,  jawel, een sanctie van € 100,- op staat. 
Dit is voor mij een volkomen buitensporige interventie die al-
leen maar leidt tot grote irritatie en depreciatie van het gezag. 
De bijkomende consequentie is nog veel storender. Het wordt 
mij vanaf heden verboden om voor mijn huis met mijn hond te 
spelen.  Deze gedachte maakt me droevig maar ook furieus.  Dit 
dient geen enkel doel. Feitelijk is het niet meer dan bovenmatig 
rigide toepassen van beleid.  Het begin van een “politiestaat”.
Gerard Ramaekers, Bastion 42,  Terheijden.

SAXOFOONFEEST IN HET WITTE KERKJE 
als afsluiting van de 42ste serie 

Zondag 4 maart 2018 is alweer het laatste theeconcert van 
het seizoen. Het AHSO, ARTez/HKU Saxophone Orchestra, met 
studenten van de conservatoria van Zwolle en Utrecht weet het 
Witte Kerkje weer te vinden. Geweldig!
Het orkest
Het orkest bestaat uit 19 muziekvakstudenten uit Spanje, Grie-
kenland, Litouwen, Engeland, België, Italië, Estland, Nieuw Zeel-
and, Cyprus en … Nederland. De buitenlandse studenten ko-
men speciaal naar Nederland om bij hoofdvakdocent Johan van 
der Linden ‘klassiek saxofoon’ te studeren. Dat zegt genoeg over 
de kwaliteiten van de docent: één orkest met 10 verschillende 
nationaliteiten.

Onder leiding van Johan van der Linden verzorgen de studenten 
ieder jaar een reeks concerten waarin ze een programma spelen 
met uiteenlopende stukken: verrassende arrangementen, maar 
ook origineel repertoire, speciaal geschreven voor dit inmiddels 
zeer bekende ensemble.
Programma
Het programma gaat van Bach via de Moldau van Smetana, de 
Westside Story en Johan van der Linden naar Paranoid Android. 
“Kleurrijk, gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtuoos en soms 
een tikkeltje uitdagend..!”, zo mag je het programma en de uit-
voering van de muziek beslist wel typeren.
Dirigent Johan van der Linden
Johan is een zeer veelzijdige saxofonist. Hij richtte het wereld-
beroemde  Aurelia Saxofoonkwartet op, maakte daarmee tour-
nees naar o.a. Ierland, Duitsland, Canada, Indonesië, Amerika en 
Japan; was jarenlang saxofonist van de Koninklijke Militaire Ka-
pel; is al 28 jaar lid van het Nederlands Blazers Ensemble (is dus 
ieder jaar bij het nieuwjaarsconcert op TV te horen en te zien); 
is freelance saxofonist bij de Nederlandse symfonie-orkesten 
en vormt met pianist Henry Kelder een duo; is hoofdvakdo-
cent Saxofoon aan het Conservatorium in Enschede, Zwolle en 
Utrecht en ontwikkelt daarnaast ook nog nieuw repertoire.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 4 maart 2018, aanvang: 15.30 uur, locatie: 
Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. Entree: slechts € 6,50 
/ GEWIJZIGD: t/m 18 jaar gratis toegang. De entree is 
zeer laag.  Bij de uitgang kunt u een extra bijdrage geven.
Info en reserveringen bij de Stg. Theeconcerten Witte Kerkje 
Terheijden, telefoon: 076-593 1177. Extra informatie: 
http://johanvanderlinden.com/artezhku_saxophone_orchestr/.

CREATIEVE  EN  EIGENTIJDSE MARKT 
in het  Witte Kerkje

Op zaterdag 7 april organiseert het Witte Kerkje samen met 
MJ atelier een eigenwijze en eigentijdse creatieve markt.  Tijdens 
dit evenement willen we kleine creatieve ondernemers en par-
ticulieren podium geven om passie te delen, “kunsten” te tonen 
en handgemaakte werkstukken te verkopen.
Voor bezoekers is de markt een laagdrempelige manier om ken-
nis te maken met originele producten en de maker zelf.
Ben je creatief en lijkt het je leuk om deel te nemen (tegen een 
kleine vergoeding) aan deze markt in het Witte Kerkje, stuur 
dan voor 8 maart een mail naar Info@Wittekerkjeterheijden.nl.
Je krijgt dan alle informatie en een aanmeldformulier toege-
stuurd.
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OPROEPEN
functioneren, hoe mensen met autisme de wereld beleven en 
wat er omgaat in hun gevoelswereld. Ook leer je hoe je autis-
mevriendelijker kunt handelen. Donderdagavond 5 april, door 
MEE West-Brabant.
Tekstschrijven
Vind je het leuk om te schrijven? Wil je graag meer informatie 
over het schrijven van goede teksten? Meld je dan aan voor 
de cursus tekstschrijven. Op vrijdagochtend 6 april, door Wiljan 
Broeders.

DOE JE MEE?

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.
Er wordt gezocht naar:
Vrijwilligerswerk in de zorg
Op 8 maart is het 1ste vrijwilligerscafé in Drimmelen met als 
thema:  Vrijwilligerswerk in de zorg. 
De vacatures van deze week geven al een voorbeeld van de 
mogelijkheden.
Activiteit vrijwilliger 
Voor iedereen die het gezellig vindt om met een groepje leuke 
dingen te doen. Bij de Ganshoek zijn op de dinsdagmiddag wis-
selende activiteiten zoals koken en bakken, films kijken, bingo. 
Wil je meehelpen?
Medewerker zondagmiddagcafé 
Hou je van gezelligheid? Bij SOVAK bestaat sinds een jaar een 
zondagmiddagcafé waar bewoners met vrienden en familie ge-
zellig bij elkaar kunnen komen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
dit mogelijk is. 
Kookvrijwilliger
Hou je van koken? Dan kun je bij het Antonius Abt samen met 
bewoners een maaltijd maken en eten. Hiervoor hoef je echt 
geen ‘sterren’ kok te zijn, maar het juist gezellig vinden om sa-
men in de keuken bezig te zijn.

Begeleider DUO fiets 
Ben je een fietser? Bij de Wijngaerd hebben ze een DUO fiets 
(een dubbele fiets naast elkaar), waardoor mensen die niet 
meer zelfstandig kunnen fietsen, toch lekker mee kunnen. Er 
zijn meerdere mensen die dit graag doen, helaas zijn er nog te 
weinig begeleiders.

GRATIS PROEFLES NIEUWE 
BEWEEGGROEP

Op dinsdag 27 
februari 2018 
gaat er een nieu-
we beweeggroep 
in Terheijden van 
start, gegeven 

door GeriaFit Fysiotherapie. Hierbij nodigen wij u uit om deel 
te nemen aan een gratis proefles. 
Doel
Deze groep is geschikt voor mensen met lichte bewegingsbe-
perking die willen werken aan persoonlijke doelen op het ge-
bied van fitheid, zoals inspanningsvermogen, balans, kracht en/
of lenigheid. Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt er 
gewerkt aan uw doelen en is er aandacht voor samenspel.  Voor 
iedereen is het mogelijk om op eigen niveau te sporten. Voor-
waarde is dat u geen grote balansproblemen heeft.
Locatie: De Cour, Markstraat 6, 4844 CR in  Terheijden
Tijden: Elke dinsdag 13.30 u tot 14.30 u (koffie/thee achteraf)  
Bijzonderheden: 
Maximaal 12 deelnemers.  Tijdens de schoolvakanties is er geen 
groepsfysiotherapie. Koffie en thee is inbegrepen. Mogelijk wor-
den de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Raadpleeg uw 
aanvullende polis. Voor meer informatie of om u in te schrij-
ven voor de proefles, kunt u bellen naar 06-31043041 of 06-
21997753.

VRIJWILLIGERS! LET OP!

De Vrijwilligers 
Academie Drim-
melen biedt gra-
tis workshops 
en cursussen aan 
voor (toekomsti-
ge) vrijwilligers 
met de bedoeling 

het vrijwilligerswerk leuker, makkelijker en aantrekkelijker te 
maken.
Ook de komende periode staan er volop interessante cursussen 
op het programma. Misschien zit er iets voor je bij.
Nieuwe Europese Privacywetgeving voor verenigingen
Tijdens deze cursus worden de eisen en richtlijnen besproken 
die de invoering van de nieuwe Europese Privacywetgeving, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, op 25 mei 2018 
met zich meebrengt. Elke organisatie, vereniging of stichting die 
te maken heeft met persoonlijke gegevens van mensen, zoals 
het registreren of doorsturen van NAW-gegevens heeft te ma-
ken met deze nieuwe regelgeving.  Woensdagochtend 14 maart 
2018, door VIP.
EHBO voor vrijwilligers
Een ongeluk zit in een klein hoekje en elke vrijwilliger kan er 
tijdens zijn werk mee te maken krijgen. Door het volgen van 
deze cursus leer je wat je in een bepaalde situatie kunt doen. 
De cursus bestaat uit twee woensdagochtenden: 21 maart en 4 
april, door Thebe. 
Autisme BelevingsCircuit
Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg dan het Autisme 
BelevingsCircuit. Door middel van tien korte, praktische op-
drachten ervaar je wat de impact van autisme is op het dagelijks 



 19

EN  TOEN GEBEURDE....

1 op 1 maatje 
Doe je graag leuke activiteiten? Bij Prisma wonen mensen met 
een (lichte) verstandelijke beperking, zij willen heel graag in hun 
vrije tijd leuke dingen doen, en kunnen dit niet alleen.  Wil je met 
hen bijvoorbeeld een terrasje nemen, naar de film gaan, samen 
koken, spelletjes doen en nog veel meer?

OUD FEBRUARI-NIEUWS

In de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche cou-
rant van februari 1934 zijn meerdere gouden huwelijksfeesten 
vermeld. De correspondent van de krant woonde waarschijnlijk 
in Hooge Zwaluwe. Op 5 februari 1934 werd in het kort verslag 
gedaan van de gouden bruiloft van Petrus en Johanna van den 
Berk- Verwaters. Ze woonden toen in de Zandkuil 2.  Petrus was 
arbeider en grondwerker. 
In de krant van 7 februari 1934 werden bij ons 3 huwelijksfees-
ten genoemd.  Het eerst vermelde bruidspaar Blijlevens-v.d. 
Steen was toen niet 50 maar 45 jaar getrouwd. Hun gouden 
bruiloft stond 5 jaar later uitgebreid in de krant.  Vele jaren had 
“Mie van Steen” een kruidenierswinkel op Dorpsstraat 20.  The-
odoor was timmerman. Later woonde het echtpaar op Dorps-
straat 5.
Adriaan en Cornelia den Bever-van Hoof woonden vanaf 1927 
op Postweg 17.  Adriaan was klompenmaker geweest en in 1896 
vanuit Boxtel met zijn gezin naar Wagenberg gekomen. Al vrij 
snel had hij een eigen klompenmakerij in de Brandestraat aan de 
Zwaluwse kant. Daar was ook een café. In de klompenmakerij 
werkten 5 van zijn zoons en enkele knechten. Dit staat beschre-
ven in het Vlasseltboekje 38:  “Het ambacht klompen maken” 

(1988). 
Antonie Cornelissen heeft een boerderij op Munnikenhof ge-
had en woonde later op Hoofdstraat 37.  Tot 1954 was dat 
Dorpstraat A 154.
Op 26 februari 1936 waren Janus en Catharina de Jong-van 
Tilburg 50 jaar getrouwd.  Ook zij kregen een serenade van 
de  Wagenbergse harmonie (toen fanfare). De familie woonde 
langs de Vaartkantsevliet, nu is dat ter plaatse van Zeggestraatje 
2.  Voor het huis liep slechts een voetpad. Het muziekgezelschap 
kwam daar op unieke wijze naar toe en wel met de polder-
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VAN  ALLES  WAT

schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal 
kilometers dat de vrijwilliger voor u gaat rijden. De vergoeding 
bedraagt € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten.
Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. 
Bij een kort uitje zal deze vaak bij u blijven.  Als er veel tijd zit 
tussen de heen- en terugrit, spreken jullie met elkaar af wanneer 
hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis. Je betaalt de vergoe-
ding rechtstreeks aan de vrijwilliger.
ANWB AutoMaatje is een landelijk project, een jaar geleden 
gestart en nu actief in 30 plaatsen. Ongeveer 360 vrijwilligers 
rijden gemiddeld 1 à 2 keer per maand voor in totaal 1.650 
deelnemers.  In 2017 hebben zij samen ca. 14.000 ritten en bijna 
48.000 gesprekken gerealiseerd met mensen die niet zo vaak de 
deur uit komen en sociale contacten op kunnen doen. 
ANWB  AutoMaatje heeft hiervoor de publieksprijs van 
de landelijke  Vrijwilligersprijzen 2018 gewonnen!
Wij hopen met ons betrokken netwerk aan vrijwilligers ook in 
deze gemeente vele mooie ritten met u te mogen maken.

SAMEN IN HET  WITTE KERKJE

Nog steeds vinden meer en 
meer mensen hun weg naar één 
van onze bijeenkomsten. Afgelo-
pen Kerst waren er 80 mensen 
aanwezig bij de kerstinloop, wat 
aangeeft dat het leeft, gezellig is, 
inspireert en mensen verbindt. 
Heb je behoefte aan een goed ge-
sprek in een kleine groep in een 
vertrouwde en veilige omgeving, 

waar wat besproken wordt binnen de muren van de kerk blijft, 
schuif dan zeker een keer aan op één van onderstaande data. De 
deur staat open, iedereen is welkom. De bijeenkomsten zijn in 
het Witte Kerkje maar zonder religieus doel.  Aanmelden mag 
(welkom@sameninhetwittekerkje.nl), maar hoeft niet.
Agenda voorjaar 2018
Februari
(5 Een goed gesprek – met diepgang)
(19 Een goed gesprek – in stilte)
23 Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
26 Een goed gesprek – met diepgang
Maart
5 Een goed gesprek – met diepgang
6 Een goed gesprek – voor mantelzorgers
12 Een goed gesprek – in stilte
19 Een goed gesprek – met diepgang
23 Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
April
9 Een goed gesprek – met diepgang
13 Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
16 Een goed gesprek – in stilte
23 Een goed gesprek – met diepgang
Mei
7 Een goed gesprek – met diepgang
14 Een goed gesprek – in stilte
25  Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
28 Een goed gesprek – met diepgang 
Juni
4 Een goed gesprek – met diepgang
11 Een goed gesprek – in stilte
12 Een goed gesprek – voor mantelzorgers
15 Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
18 Een goed gesprek – met diepgang

boot. Deze ongewone gebeurtenis trok erg veel bekijks. In DE 
KLOK van 7 maart 1936 werd hiervan verslag gedaan. In de 
Wagenstraat stapten de muzikanten, met het fanfare-bestuur, in 
de versierde boot en die werd naar het feestadres getrokken. 
(Zie ook ‘t Carillon van 6 januari 2011).  Voor de familie was het 
een unieke en onvergetelijke gebeurtenis.
Johan van der Made

ANWB  AUTOMAATJE

Vanaf 9 maart gaat het project ANWB AutoMaatje van start 
in de gemeente Drimmelen. Dit project is een initiatief van de 
ANWB. In de gemeente Drimmelen zijn er een heleboel men-
sen minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen.  Dit 
maakt dat zij minder vaak de deur uit kunnen gaan dan zij willen. 
Een bezoekje aan een winkel of een partner bezoeken in het 
verzorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en helaas daar-
om niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de 
ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen 
helpen mobiel en actief te blijven. Elke rit is meer dan vervoer 
alleen. De vrijwillige chauffeur kan eventueel mee naar een dok-
tersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent 
een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en 
chauffeur.

Heeft u vervoer nodig en wilt u gebruik maken van Au-
toMaatje? 
Neem dan twee dagen van tevoren contact op met de lokale 
ANWB AutoMaatje-coördinator. Dit kan via Karlijn van Peer of 
Mireille Lemmens op 0162-748739. De coördinator zoekt een 
vrijwilliger uit de groep chauffeurs die u kan wegbrengen. De 
coördinator belt u terug als er een chauffeur beschikbaar is en 
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Locatie: het  Witte Kerkje, zij-ingang.  Tijdstip: van 19.30 tot 
21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur. Kosten: geen. Vrij-
willige bijdrage voor koffie en thee. Meer informatie: www.sa-
meninhetwittekerkje.nl.

SPIRITUELE  WANDELING 
in  Terheijden 

Heerlijk wandelen in de mooie natuur van Terheijden tijdens 
de Spirituele Wandeling op zondagochtend 25 februari in 
de Munnikenhof in Terheijden van 10.00 tot 12.30 uur. Bij deze 
wandeling gaan we de MIR-methode toepassen en 2 meditaties. 
“Een mooie spirituele ervaring om dichter bij jezelf te komen”.

Bij interesse gelieve aan te melden, telefonisch via 06-53776005, 
e-mail info@anniefens.nl of annie.shiva@gmail.com.  Bijdrage: 
€ 12,- p.p. Vertrek vanaf Gastenverblijf de Munnickenheide in 
Terheijden.  Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 
12.30 uur, inloop 9.45 uur.  Voor meer 
info kijk op www.anniefens.nl.
Je bent van harte welkom!

MEDITATIE-AVOND 
                

Tijdens de meditatie-avond op maan-
dag 26 februari in Terheijden kun je o.a. licht-meditaties en 
chakra-meditaties ervaren. Door te mediteren streven we naar 
natuurlijke harmonie en diepe gemoedsrust. Visualiseren en je 
verbeeldingskracht stimuleren. Mediteren is een goede manier 
om te ontspannen en tot rust te komen. Om te onthaasten in 
ons meestal drukke bestaan. Er zullen geleide-meditaties plaats 
vinden.  “Meditatie: bewust worden van wat er in je leeft” 
De meditaties worden gegeven door Annie Fens. 
Aanmelden:  Annie Fens  076-8871933 of  06-53776005 of via 

lees verder op blz. 24
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Met dank voor alle mooie foto’s aan Frans Snoeren,  José Rasenberg,  Kim Taks,  de Schraansers, Gerard van Vugt, Judith Bouma.
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over het woningaanbod in de gemeente Drimmelen en alles wat 
komt kijken bij duurzaam, veilig en prettig wonen. 25 deelne-
mende organisaties presenteerden zich die middag. Er waren 
makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, hoveniers, de po-
litie, brandweer, de gemeente, woningbouwcorporaties, zorgin-
stellingen en bedrijven die zich richten op het energiezuinig en 
levensloopbestendig maken van de woning. Wij waren er voor u 
bij en maakten een impressie.
Handbaltoernooi Made

Handbalvereniging Made organiseerde eind december 2017 al 
weer voor de 25ste keer hun handbaltoernooi in de Amerhal 
in Made. Groep 5, 6, 7 en 8 van 3 lagere scholen, namelijk Den 
Duin, Stuifhoek en Lage Weide deden mee. In 2016 werden de 
meisjes van de Lage Weide Nederlands Kampioen. U heeft er 
vanwege carnaval even op moeten wachten, maar nu staat het 
dan toch in onze uitzending.
Gemeente Actueel – Februari
Deze maand zijn communicatieadviseur Anneke van Omme en 
wethouder Harry Bakker te gast in onze studio. Zij zullen ingaan 
op actuele onderwerpen die in onze gemeente spelen. Dat zijn 
deze maand onder andere carnaval, de  peuteropvang-toeslag en 
Dorpsgericht Werken. 
Dorpsgericht Werken
Vanaf 21 februari de 2e aflevering van Dorpsgericht werken. 
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lam-
brechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actu-
ele zaken die hiermee samen hangen.
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

e-mail: annie.shiva@gmail.com of   info@anniefens.nl. 
Meer info: www.anniefens.nl.
Adres:  Speelzaal (Gymzaal) van bs De Windhoek,  Abtslaan 15, 
4844 SL in Terheijden. 
Tijd: 20.00 uur, inloop 19.45 uur (tot ongeveer 22.00 uur, evalu-
atie +/- 21.30 uur).
Bijdrage: € 10,- p.p., a.u.b. gepast betalen.

U kunt eventueel een flesje water, een matje of tuinstoelkussen 
mee nemen, een kussentje, een grote handdoek, eventueel pan-
toffels en een deken of slaapzak (er zijn matjes aanwezig).

FOTO  VAN DE MAAND

Als Foto van de maand februari heeft 
Fotoclub Dinasa deze foto van 
Lisette Berkers gekozen.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende ac-
tualiteiten van en voor Drimmelen 
en omgeving waarbij actuele onder-

werpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuws-
waardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het 
ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Woonbeurs
Iedereen kon zich op 27 januari uitgebreid laten informeren 
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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 Drim-
melen kent een groot 
aantal kunstenaars. 
Hun werk is onder 
andere te bewonde-
ren tijdens de jaarlijkse 

kunstroute in de gemeente Drimmelen. Maar wie is de mens 
achter het kunstwerk? In deze rubriek stellen wij graag maan-
delijks een kunstenaar aan u voor. Dit keer maakt u kennis met 
Nelleke Nauta. Haar werken zijn te zien op www.dewisseling.
com.
Nelleke heeft veel geschilderd met olieverf en acryl.  Nu schil-
dert ze met aquarel-verf, maar haar grote passie is het opschil-
deren op porselein. Hiervoor neemt ze bestaande voorwerpen 
zoals vazen, tegels, borden tot hele serviezen van porselein 
waarop het kunstwerk wordt geschilderd. Ze kwam tot het 
porselein schilderen door een artikel in het Stadsblad over deze 
kunstvorm, nam een proefles en was meteen “verkocht”. Inmid-
dels geeft ze nu zelf op kleine schaal les. 

Voor het opschilderen op porselein en tegels gebruikt ze specia-
le pigmenten, poeder aangemaakt met olie. Elke schildertechniek 
vereist een andere olie.  Als het kunstwerk klaar is moet het in 
een speciale oven om tot 800 gr. verhit te worden, dat proces 

kan herhaald worden. Is een kunstwerk klaar dan kan het zelfs 
in de vaatwasser. Met serviesgoed is dat wel zo handig. De te-
gels zijn om op te han-
gen, neer te leggen, als 
snijplank te gebruiken 
of in een badkamer of 
keuken tussen de ande-
re tegels te voegen. 
Inspiratie haalt Nelle-
ke uit de natuur: vo-
gels, planten, bloemen 
of vergezichten. Ook 
tekeningen uit kinder-
boeken zijn een dank-
bare bron van inspi-
ratie. Op de site van 
www.dewisseling.com 
zie je enkele van haar tegels, bv een tapir en een neushoorn.
De werken van Nelleke zijn te koop. Ook maakt ze werk in 
opdracht b.v. een geboortebord, een bord voor een kind of 
kleinkind. Ook een bord, kopje of tegel met een tekening van 
het kleinkind of kind erop behoren voor haar tot een leuk en 
dankbaar werk. Neem bij interesse contact met haar op via te-
lefoon 06-51173515. 
Ben je benieuwd naar het werk van Nelleke? Je vindt haar werk 
op www.dewisseling.com.

STICHTING BEHOUD  ANTONIUS  ABT

Bestuurszaken
Per 1 januari 2018 hebben voorzitter Cor Vissers en penning-
meester Maria Joosen afscheid genomen van het bestuur van 
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SPORT

project ook financieel haalbaar is.  Als het goed is, staat de wand 
vóór eind mei 2018 en kunnen we in juni een geweldig “ope-
ningsfeest” plannen. 
Activiteiten
We moeten nog even wachten tot de wand staat, maar dan gaan 
we ook weer activiteiten organiseren. Zo staat dit jaar in ieder 
geval Abt Happen en Jazzin’Abt op de planning. Een nieuwe acti-
viteit, die we gaan opzetten, is Cabar’Abt.  Uiteraard zetten we 
de deuren tijdens de Traaierie weer open en organiseren we 
met Kerst een bijzonder concert.  We houden u op de hoogte.
Wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken! Vindt u het leuk 
om ook een steentje bij te dragen aan bestuur van SBAAT of 
aan activiteiten van onze werkgroepen? Meld u aan via email: 
stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com. 
Met vriendelijke groet,  Stichting Behoud Antonius Abt  Ter-
heijden,  www.behouddeantoniusabt.nl, 
e-mail:  stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com. 

LEKKER  TAFELTENNISSEN BIJ 
TIOS  TERHEIJDEN
Iedereen welkom op 27 februari

De leden van TIOS  Terheijden zijn na 
carnaval weer begonnen met hun trainin-
gen en wedstrijden. Wij spelen op dins-
dagavond en vrijdagavond in De Cour in 
Terheijden. Het is leuk, sportief en gezel-
lig. Dit jaar hebben we leuke dingen op 
het programma staan waaronder kennis-
makingsavonden voor geïnteresseerden 

en mogelijk nieuwe leden.
Op dinsdag 27 februari vindt de derde avond plaats. Eén van 
onze trainers zal je de basisbeginselen van de tafeltennissport 
bijbrengen, maar er kan uiteraard ook gewoon een partijtje ge-
speeld worden. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
onze sport in onze mooie zaal of om het tafeltennissen weer 
op te pakken. 
Wij kunnen zorgen voor de tafeltennisbatjes en de ballen. Zorg 
zelf voor sportschoenen en -kleding.
We zien je graag op dinsdagavond 27 februari in DE COUR 
aan de Markstraat 6 in  Terheijden. De jeugd tot en met 17 jaar 
is van 19.00 tot 20.00 uur welkom en de volwassenen spelen 
van 20.00 tot 21.30 uur. Na het basisscholentoernooi zien we 
steeds meer kinderen bij onze club, maar er is zeker nog ruimte 
voor nieuwe leden.

Stichting Behoud de Antonius Abt. Na 
vier jaar vonden zij het tijd om het stok-
je over te dragen. Beiden blijven wel als 
vrijwilliger betrokken bij de stichting, en 
wij hopen ze nog vaak te zien bij onze ac-
tiviteiten.  Wij zijn hen enorm dankbaar 
dat zij destijds de schouders eronder 
hebben gezet, en de Stichting Behoud de 
Antonius Abt Terheijden hebben opge-
richt. Er is in hun bestuurs-periode heel 
veel gebeurd en daar hebben zij zeker 

hun steentje aan bijgedragen. Cor en Maria: heel hartelijk dank 
voor jullie lef, enthousiasme en inzet! 
We kunnen u gelukkig melden dat we een 
nieuwe voorzitter en penningmeester heb-
ben, namelijk Petra Kimmel en Hans Brug-
man. Hiermee is het bestuur weer op sterk-
te.
We hebben ook de jaarrekening 2017 van Stichting Behoud de 
Antonius Abt Terheijden opgemaakt en kunnen meedelen dat 
we inmiddels € 65.000,- hebben ingezameld voor het groot on-
derhoud aan de toren. Dat is echt heel veel en we zijn superblij 
met dit resultaat, maar we realiseren ons ook dat er nog veel 
geld bij moet.
Stand van zaken toren
In november 2017 hebben wij u de laatste update gegeven over 
het groot onderhoud aan de toren dat we in 2019 willen gaan 
uitvoeren. Zoals u weet komen we nogal wat geld te kort om 
de toren echt goed te maken, dus hebben we inmiddels zo’n 20 
fondsen aangeschreven met de vraag of zij ons willen helpen. Al 
deze fondsen vragen wat de inwoners van Terheijden zelf gaan 
bijdragen.  We hebben al veel  Vrienden en er zijn veel mensen 
die onze activiteiten bezoeken, maar het kan altijd beter. Dus als 
u nog geen Vriend van de Abt bent, meldt u zich dan aan via onze 
website: www.behouddeantoniusabt.nl. Het kost u € 25,- per 
jaar en samen zorgen we ervoor dat dit prachtige monument 
behouden blijft, maar ook weer centraal komt te staan in de 
gemeenschap.

Stand van zaken afscheidingswand
Het is zover! Bisdom, parochiebestuur en monumentencommis-
sie zijn allemaal akkoord met het ontwerp van de afscheidings-
wand. Een prachtig ontwerp, dat bedacht is door Edwin Paymans 
van Synarchi Architecten uit Roosendaal en Susan Nash, beel-
dend kunstenaar uit Breda. We gaan nog niet te veel verklappen 
over hoe de wand eruit komt te zien, maar het wordt echt iets 
bijzonders. Aannemersbedrijf Rasenberg gaat de wand zetten en 
we zijn Igor Rasenberg en  Ton de Hoon veel dank verschul-
digd voor hun geduld en het meedenken. Daarnaast heeft aan-
nemersbedrijf Rasenberg er mede voor gezorgd dat het hele 
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Mocht je nog twijfelen of je komt, lees dan onderstaand stukje.
Tafeltennis heeft volgens onderzoek grote voordelen voor de 
gezondheid.  Wereldwijd spelen daarom miljoenen mensen tafel-
tennis en daar hebben ze alle reden toe. Het is gezellig, leuk, snel 
en vanwege het lage risico op blessures kan van tafeltennis wor-

den genoten door mensen van 
alle leeftijden en allerlei conditie. 
Regelmatig spelen verbetert de 
reflexen, coördinatie, evenwicht 
en oog-handcoördinatie, terwijl 
het je spieren versterkt van bo-
ven- en onderlichaam.
Voor meer informatie over onze 

gezellige tafeltennisclub kun je bellen met Bert Erdkamp (06-
25020713) of Jan-Willem Stoop 076-5935370 of ga naar onze 
website www.tios-terheijden.nl.

4  TURNSTERS PLAATSEN  ZICH  VOOR 
DE FINALE  IN  APRIL
GV Samen voor  Terheijden

In het eerste weekend van februari was het voor 8 turnsters van 
ons hun 1e  plaatsingswedstrijd. Er zijn 2 plaatsingswedstrijden en 
op zo’n wedstrijd kan je je plaatsen voor de regiofinale en voor 
de toestelfina-
le. 
Jennifer van de 
Steenoven was 
zaterdag als 1e 
aan de beurt. 
Het was haar 
eerste turn-
wedstrijd en 
zij heeft het 
geweldig ge-
daan. Zij werd 2e en heeft zich tevens geplaatst voor de regiofi-
nale en voor 2 toestellen.
Daarna was het de beurt aan Roos Dirkse en Lisa Kuysters. 

Onze Roos is 3e gewor-
den en heeft zich tevens 
geplaatst voor de regiofi-
nale en voor 2 toestellen.  
Lisa kwam tot 3 keer toe 
ten val met balk. Met de 
volgende wedstrijd zal 
het zeker beter gaan.
Zondagochtend vroeg 
waren onze 3 junior turn-
sters aan de beurt. He-
laas hebben zij zich niet 
geplaatst maar zij krijgen 
nog een kans in maart.
Fleur van Geel en Bente 
Dannis kwamen ’s mid-

dags vrolijk de zaal binnen. Zij hebben beiden een goede wed-
strijd gedraaid en zijn geplaatst 
voor de regiofinale en voor 2 
toestellen.
Pupil Fleur heeft een zilveren 
medaille gewonnen en senior 
Bente een bronzen plak.
Het was een gezellige en goed 
georganiseerde wedstrijd in 
Dinteloord.
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KERKEN

IJSCLUB  TERHEIJDEN LAATSTE NIEUWS

Let op: IJsclub Terheijden heeft een 
mooi cadeautje voor u, want: Door 
prettige samenwerking met Op-
tisport Kunstijsbaan Breda ontvangt 
u op zondag 11 maart per getoon-
de lidmaatschapskaart van IJsclub  
Terheijden dik 20% korting op een 

toegangskaartje van de Optisport Kunstijsbaan Breda. De gere-
duceerde toegangsprijs wordt hierdoor € 5,- voor volwassenen 
en € 3,85 voor kinderen.
Hiermee kunt u van 12.00 tot 16.30 uur,  ondanks het gemis aan 
natuurijs, toch een middag heerlijk gaan schaatsen op de kunst-
ijsbaan Breda (www.optisport.nl/schaatsbaanbreda/).
U dient uiteraard wel in het bezit te zijn van een lidmaatschaps-
kaart van IJsclub Terheijden, seizoen 2017-2018 (met foto). 
U krijgt ook nog eens, eveneens in een gezamenlijke actie, naast 
de korting een consumptie aangeboden!  
Dus: ondanks het gemis aan natuurijs is een lidmaatschapskaart 
van de IJsclub Terheijden altijd rendabel.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 24 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgangers 
pastoor J. Paes en de heer A. Braat - Dames- Heren- Gumma-
ruskoor.
Maandag 26 febr. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Zaterdag 3 maart 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorgan-
gers pastoor J. Paes en Mevr. G. v.d. Korput - Dames- Heren- en 
Gummaruskoor.
Maandag 5 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.  Voorganger Mevr. G. van de 
Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen 
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.
GEZOCHT: Enthousiaste mensen die mee willen werken aan 
een goed onderhouden begraafplaats in Terheijden. 
Werkt u graag in de buitenlucht? Vindt u het belangrijk dat de 
rustplaats voor onze overledenen er netjes en waardig uitziet? 
Wilt u actief betrokken zijn bij de samenleving? Kom dan de 
groep vrijwilligers die zich iedere week een dagdeel inzet om de 
R.K. begraafplaats bij de Antonius Abtkerk netjes en waardig te 
houden, versterken.
Naast het reguliere onderhoud van schoffelen, harken, grasmaai-

en, snoeien en bladblazen bekijkt de groep met elkaar ook de 
mogelijkheden om het kerkhof nog gebruiksvriendelijker te ma-
ken. Zij creëren graag een mooie, vredige plek voor de overle-
denen, nabestaanden en de bezoekers.
Thijs van Oosterhout,  Ad Havermans,  Ad Lievens,  Arie 
Diepstraten, Henk van Ginneken, Rien Brenters, Rob Geerards, 
Ad van Beek en Nelly van Beek zouden nog graag enkele colle-
ga-vrijwilligers er bij hebben.
De groep neemt gezamenlijk de beslissingen rond de activiteiten 
in samenwerking met het parochiebestuur.
De coördinatie ligt bij  Ad van Beek, met op de achtergrond nog 
steeds de drijvende kracht van  Toon van Oosterhout.
Wilt u meer weten of komt u graag eerst eens even kijken, neem 
dan contact op met Ad van Beek: 076-5931878 of 06-28332510 
of ad.van.beek@casema.nl.
Twijfel niet en kom gerust eens langs op woensdagmorgen tus-
sen 9.30 uur en 12.00 uur en maak een praatje met de mensen 
op de werkplek. U bent meer dan welkom!

VERANDERINGEN IN ONZE KERK
H.  Antonius  Abt te  Terheijden 

Al meerdere malen hebben we ons als RK kerkleden in  Ter-
heijden tot u gericht om u te informeren over de veranderingen 
in ons kerkgebouw. 
Kleine kerk 
Zoals u weet proberen we in het gebouw een kleine kerk te 
maken, op maat van het huidige kerkbezoek. Zo hopen we nog 
lange tijd als geloofsgemeenschap van Terheijden, onderdeel 
van de Vijf Heiligen Parochie, wekelijks samen te komen. En zo 
kunnen we ook bijzondere vieringen als doopvieringen, jubilea, 
huwelijken en uitvaarten in eigen midden houden -wat de wens 
van velen is-.  Tegelijkertijd ontstaat er achter de scheidingswand 
een mooie grote ruimte, waarin veel mogelijk is: activiteiten die 
aansluiten bij de zingevende betekenis van het gebouw. 
Scheidingswand
We hopen over enkele maanden een scheidingswand in de kerk 
geplaatst te hebben. Een architect en een kunstenares hebben 
daarover mooie ideeën en ontwerpen aangedragen. De toe-
stemming van het bisdom van Breda hiervoor is binnen. Nu 
kunnen de plannen gaandeweg gerealiseerd worden. Dat duurt 
ook wat langer, omdat we veel willen doen met vrijwilligers, die 
we daarvoor heel dankbaar zijn. 
Tussentijd
Om dit grote werk te realiseren hebben we in de kerk al ruimte 
gemaakt. Met provisorische afscheidingen is er al een kleine kerk 
gemaakt. Zo kunnen we een idee krijgen, hoe het wordt.
Samenspraak 
Er zijn vele reacties op de voorlopige opstelling van altaar en 
banken. Enerzijds is het -zo zegt men- verbindend-onder-elkaar, 
meer intiem. Anderzijds horen we ook: * de mensen in de eerste 
banken zitten te dicht bij het altaar * en mensen achter in de 
kerk (met name de koren) hebben geen contact met het altaar, 
* en de geluidsinstallatie werkt bij deze opstelling ook niet goed, 
e.a. 
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Nieuwe opstelling 
In kleine kring hebben we deze opmerkingen serieus bekeken 
en we willen in de komende week een andere opstelling van al-
taar en banken maken. In deze opstelling proberen we rekening 
te houden met de architectuur van het gebouw, die samenhangt 
met de wijze van vieren. Het altaar komt nu een heel stuk naar 
voren, zodat mensen in de zijschepen, koorleden met name, 
goed zicht hebben op de voorganger bij het altaar, en andersom. 
U zult het zien. Graag horen we of dit een verbetering is, zodat 
we gaandeweg de beste opstelling hebben, geschikt om op een 
goede wijze de liturgie te vieren.
Voortgang
De hele operatie is veel werk: de scheidingswand moet worden 
geplaatst, de vloeren moeten nog geëgaliseerd worden, banken 
moeten worden vastgezet, de kerk moet mooi aangekleed wor-
den, een passend licht- en geluidplan moeten worden gemaakt 
en uitgevoerd, enz. We zijn nog een tijdje bezig, maar vorderen. 
Dank
Graag danken we u allen, werkers voor en achter de schermen, 
u allen die u betrokkenheid toont, u die ook geduld en begrip 
hebt.  We hopen in de zomer een heel eind verder te zijn. 

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 25 februari 2018, 10.00 uur: ds. M.  Wagenvoorde 
uit Breda. Tweede zondag van de 40dagentijd. Diaconiecollecte: 
KIA – project 40dagentijd. Locatie: het  Witte Kerkje.
Zondag 4 maart 2018, 10.00 uur: ds. E. Fockens. Derde zon-
dag van de 40dagentijd. Gezamenlijke dienst. Diaconiecollecte: 
KIA – project 40dagentijd. Locatie: het Witte Kerkje.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Huisbezoeken voor het aanvragen van 
reisdocumenten
De gemeente Drimmelen gaat voor het aan-
vragen van reisdocumenten o.a. naar Sovak 
(Terheijden): donderdag 1 maart 2018 om 
15.30 uur en Antonius Abt (Terheijden): don-

derdag  8 maart 2018 om 15.00 uur.
Wilt u hiervan gebruik maken, meldt u dan eerst aan bij het ge-
meentehuis (voor de bewoners van Sovak doen de verzorgers 
dit).
Woont u niet in een van de genoemde instellingen en is het 
moeilijk voor u om naar het gemeentehuis te komen? Neem 
dan contact op (email: burgerzaken@drimmelen.nl, telefoon: 
140162) met het gemeentehuis. De medewerkers van de afde-
ling Publiekszaken komen dan op een van deze dagen bij u op 
huisbezoek.
Victor Veilig-verkeersmaatje
Rijden automobilisten in uw buurt vaak te hard? Of is de ver-
keerssituatie -tijdelijk- niet overzichtelijk? U kunt bij ons het 
‘Victor Veilig Verkeersmaatje’ lenen. Het verkeersmaatje is een 

felgroene plastic pop van 80 cm hoog met 
in zijn hand een vlag van 1 meter, die au-
tomobilisten vriendelijk doch dringend 
gebiedt langzaam te rijden. Automobilis-
ten worden hiermee bijvoorbeeld geat-
tendeerd op spelende kinderen. Deze pop 
is een zeer opvallende verschijning in de 
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straat die moeilijk over het hoofd te zien is.  Het Verkeersmaatje 
wordt aanbevolen door  Veilig  Verkeer Nederland.
Wilt u de Victor Veilig-pop lenen? Stuur dan een mail naar ge-
meente@drimmelen.nl t.a.v Gerwin Foesenek. 
Burgemeesterspenning

Ieder jaar reikt burgemeester Gert de Kok 
burgemeesterspenningen uit aan inwoners 
die zich belangeloos inzetten voor het goed 
laten verlopen van de viering van carnaval. 
Dit jaar reikte hij de penning o.a. uit aan

Andrea Meijers voor haar inzet voor Carnavalscomité De Er-
pelrooiers.
Werkzaamheden waterleidingnet Terheijden
Drinkwaterbedrijf Brabant Water start half maart met het ver-
vangen van de oude waterleidingen in en rond de Bergen in 
Terheijden. Omwonenden worden over de werkzaamheden 
door Brabant Water geïnformeerd. Actuele informatie vindt u 
op www.waterstoring.nl/brabantwater.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere pro-
cedure 
Terheijden, Hoofdstraat 1 (4844 CA) (W-2018-0057): Het aan-
leggen van een tijdelijke inrit, opslag voor het verbouwen van 
de kerk.
Wagenberg, Akkerstraat 2 (4845 EX) (W-2018-0076): Het kap-
pen van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 119 (4844 SE) (W-2017-0446): Het plaat-
sen van een erfafscheiding, het kappen van een boom en het 
aanleggen van een in/uitrit.
Wagenberg, Hofstad 2 (4845 EL) (W-2018-0033): Het kappen 
van twee bomen op het achtererf.
Terheijden, Huijgensstraat (4844 AZ) (W-2018-0055): Het kap-
pen van 13 bomen i.v.m. herinrichting straat.
Terheijden, Raadhuisstraat 81 (4844 AB) (W-2018-0029): Het 
kappen van twee bomen in de achtertuin.
Terheijden, Zeggelaan 14 (4844 SH) (W-2017-0529): Het kappen 
van drie bomen naast de woning.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Gruijtpark deelgebieden 
Ravensnest en Botzegge’
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat tot en met donderdag 15 maart 2018 het ontwerpbestem-
mingsplan “Gruytpark, deelgebieden Ravensnest en Botzegge” 
ter visie ligt tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) 
in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. 
Het plan bevat twee plangebieden in Terheijden. Het deelgebied 
Ravensnest betreft de realisatie van de nieuwbouw van drie 
woonzorgcomplexen aan de oostzijde van het Ravensnest voor 
circa 40 bewoners. In het deelgebied Botzegge wordt de bouw 
van 16 reguliere woningen mogelijk gemaakt.
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimte-
lijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.
2bp16ravensnbotzg-ON01. 
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende 
de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mon-
deling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad 
van de gemeente Drimmelen. 
Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen 
is Postbus 19, 4920 AA Made. Voor meer informatie of het in-
dienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar de heer P. Kieboom, telefonisch 
te bereiken onder nummer 0162-690248.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Schansstraat’ 

(NL.IMRO.1719.2bp14schansstraat-vg01) 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat de gemeenteraad op 14 december 2017 het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Schansstraat’ gewijzigd heeft vastgesteld op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 
Het bestemmingsplan ‘Schansstraat’  is gelegen aan de Schans-
straat 15-17 (het voormalige Oonincxterrein) in Terheijden. Het 
plangebied wordt in het noorden en oosten begrensd door de 
achtererven van de bebouwing aan de Raadhuisstraat. In het zui-
den wordt de plangrens gevormd door de achterste perceels-
grenzen van de woning Thomashof 13, de verharding van de 
straat Slotje en het perceel behorend bij Raadhuisstraat 16. De 
westelijke begrenzing wordt gevormd door de achterste per-
ceelsgrenzen van de bebouwing aan de Schansstraat 19 t/m 23 
en door de Schansstraat zelf. 
Het plangebied voorziet in een ontwikkeling van maximaal 39 
woningen. De ontsluiting van de nieuwe woonwijk is voorzien 
via de Schansstraat en de Norbartstraat.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeen-
teraad afgeweken van het plan zoals dat in ontwerp ter inzage 
heeft gelegen. De voornaamste wijzigingen houden het volgende 
in:
- Het hoofdaccent van de verkeersontsluiting voor gemoto-
riseerd verkeer binnen de nieuwe wijk is verschoven van de 
Schansstraat naar de Norbartstraat in Terheijden. 
- De plantoelichting is uitgebreid met de resultaten van een aan-
vullende watertoets (2017), een geactualiseerd flora en faunaon-
derzoek (2016) en de woonvisie 2017-2021. Er is meer aandacht 
gegeven aan de cultuurhistorische waarden van de Schansstraat, 
welke zijn beschreven en gewaardeerd.
- Diverse planregels binnen de bestemming Wonen zijn 
aangepast en binnen de bestemmingen Groen, Verkeer en 
Wonen is een omgevingsvergunningenstelsel toegevoegd. 
Er geldt de verplichting om een waterbergende voorzie-
ning te realiseren voor ingebruikname van de woningen.  
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan lig-
gen tot en met donderdag 15 maart 2018 tijdens de openingstij-
den ter inzage  bij de servicebalie van het gemeentehuis, Park 1 
te Made. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te 
zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het raadsbesluit kan schriftelijk beroep worden ingesteld 
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerp be-
stemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar heeft gemaakt;
- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest een zienswijze naar aanleiding van het 
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te 
brengen;
- een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wij-
zigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aan-
gebracht. 
Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijk-
heid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening 
in te dienen. 
Verkeersbesluit 
Verkeersbesluit voor het instellen van een voertuigmassa- en as-
lastbeperking op de brug tussen de Bergen en Salesdreef bij Ter-
heijden. Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben 
het volgende voornemen: Het instellen van een geslotenverkla-
ring voor voertuigen en samenstelling van voertuigen waarvan 
de totaalmassa groter is dan 20 ton en de aslast groter is dan 4 
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ton op de brug tussen de Bergen en Salesdreef bij Terheijden. Dit 
door het plaatsen van borden model C20 (aslastbeperking) en 
C21 (voertuigmassabeperking) van bijlage 1 van het RVV 1990 
aan weerszijden van de brug. De borden worden geplaatst zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.
Tegen dit voornemen kan iedere belanghebbende op grond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de dag van openbare kennisgeving een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, 
Postbus 19, 4920 AA Made. Mondeling kunt u uw zienswijze ken-
baar maken bij mevrouw Simons, afd. Openbare Werken, bereik-
baar via telefoonnummer 140162. De ingebrachte zienswijzen 
zullen meegenomen worden bij het opstellen van het definitieve 
verkeersbesluit. 
Dit voornemen ligt gedurende de termijn van zes weken na de 
dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis 
van Made, Park 1 in Made. U kunt dit besluit inzien gedurende 
de openingstijden.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid 
en sociale betrokkenheid. Hiervoor 
werkt de coördinator dorpsgericht 

werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en 
straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op 
met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.
nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  

TONY  CHOCOLONELY’S  
BREAKING  NEWS
Wereldwinkelweetje
 

Paasei in je reep….. om uit te breken! 
Heb jij hem al gevonden? Eitje, hij zit ge-
woon in je reep! Tony’s paasei-in-je-reep, 
kan je uitbreken en heeft een nieuwe, 
speciaal voor Pasen ontwikkelde, smaak: 

melk-meringue-citroen. De luchtige meringue, gemaakt van vrije 
uitloopeieren, en het frisse zuurtje van de citroen geven een 
verrassende combinatie in Tony’s romige melkchocolade met 
32% cacao. Op z’n Paasbest!
Hoera, ze zijn er weer. Ook Tony’s lekker grote paaseitjes zijn dit 
jaar weer van de part-ei en nu zit wit er voor het eerst bij! Na-
tuurlijk zijn de andere smaken er ook weer: melk, puur, melk/ka-
ramel/zeezout, melk/ noga, melk/hazelnoot, puur/amandel/zee-
zout. Koop ze in de Wereldwinkel te Made en… vind het paasei 
om uit te breken! Ze zijn er zolang de voorraad strekt!  De bron 
van hierboven beschreven informatie is van Tony Chocolonely. 
Wereldwinkel Made heeft nog veel meer Tony’s Chocolonely re-
pen met bijzondere smaken in de winkel. Graag willen wij je uit-
nodigen om ook onze website te bekijken: made.wereldwinkels.
nl en je kunt ons ook volgen op facebook: Wereld Winkel Made. 
De Wereldwinkel vind je in de Marktstraat in het “torentje”.

                

THEMA-AVOND “EUTHANASIE EN 
PALLIATIEVE  SEDATIE” 
Inloophuis de Honingraad

Op maandag 26 februari 2018 
van 19.30 uur tot 21.30 uur is er op 
de Honingraad, Johan Willem Friso-
laan 100 te Breda een thema-avond 
over euthanasie en palliatieve zorg. 
Inloop vanaf 19.00 uur.
Deelname is gratis,  u kunt zich t/m vrijdag 23 februari aan-
melden: telefonisch (076-5655291) of per email (welkom@ho-
ningraad.nl) met vermelding van uw telefoonnummer.
Gastspreker is de heer Ronald van Nordennen, specialist ou-
derengeneeskunde bij Stichting Groenhuysen in Roosendaal. 
De heer Nordennen is als SCEN-arts werkzaam in de regio 
West-Brabant en is lid van de regionale toetsingscommissie eu-
thanasie Noord-Holland.  Tevens is hij gespecialiseerd in pallia-
tieve zorg en is hij vooral werkzaam binnen het hospice Roos-
donck te Roosendaal.
Op deze avond wordt ingegaan op de toelatingseisen voor eu-
thanasie, de mogelijkheden en eventuele problemen. Ook pallia-
tieve zorg komt hierbij aan de orde.
De bijeenkomst heeft een interactief karakter, waarbij er ruimte 
is voor vragen en discussie.
Inloophuis de Honingraad biedt mensen met kanker en hun 
naasten een veilige en vertrouwde plek. Iedereen is welkom 
van maandag t/m donderdag van 09.30 uur – 16.00 uur en op 
vrijdag van 09.30 uur – 12.30 uur voor informatie, een kop kof-
fie, een praatje of voor deelname aan één van onze activiteiten.  
Meer informatie vindt u op onze website www.honingraad.nl.
                                                  
NIEUWS  VAN HET FIETSGILDE

Het nieuwe jaar is al weer een 
paar weken oud. Hoogste tijd 
om aan een nieuw fietsseizoen 
te gaan denken. Het team van 
Fietsgilde De Baronie is al weer 
druk bezig om een mooi en ge-
varieerd programma voor u in 

elkaar te zetten. Als voorproefje hebben we zoals ieder jaar ook 
nu een snerttocht voor u in petto. Deze is op woensdag 14 
maart 2018 en start om 10.00 uur bij Intratuin,  Terheijdense-
weg 296, Breda. De tocht zal ongeveer 35 km lang zijn.
De kosten voor tocht + een kop erwtensoep bedragen € 7,50 
p.p. . Of een 1x 10-rittenkaart + € 4,50. Neem zelf ook nog wat 
boterhammen en drinken mee.
Inlichtingen: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen Email: fietsgilde@
gildebaronie.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  Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
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: 07-03-2018/Grijs: 28-02-2018
                     Wagenberg           Groen: 09-03-2018/Grijs: 02-03-2018
Ophalen oud papier  10-03-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 07-03-2018     
     Wagenberg: 09-03-2018

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 28-02-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 28-02-18 (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


