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VAN HET RdT TEAM

UITGAAN

OPROEP AAN OUD-LEDEN  VAN 
RONDOM DE  TOREN

We hebben alle moeite genomen 
om iedereen persoonlijk te be-
naderen en willen niet het risico 
lopen dat we iemand over het 

hoofd zien. Daarom willen we ook via deze weg iedereen die 
in de afgelopen jaren ooit als vrijwilliger in het RdT-team heeft 
gezeten uitnodigen voor onze reünie. 
Eind oktober zal de 1000ste editie van Rondom de Toren 
verschijnen. Dit vinden wij, het huidige RdT team, een reden 
voor een feestje voor alle voormalige leden (met partner) van 
RdT! Deze feestelijke reünie zal plaats vinden donderdag 27 
september in De Cour om 19.00 uur. Er zal een hapje en een 
drankje geserveerd worden onder genot van heerlijke verhalen 
en anekdotes!
Er is nòg een reden om deze bijeenkomst te organiseren. Het 
plan is ontstaan om op de cover van de 1000ste editie een 
groepsfoto te plaatsen van zoveel mogelijk (oud)leden van de 
Toren. We hopen ten zeerste dat dit jullie ook leuk lijkt en dat 
jullie de tijd kunnen vinden om dit te verwezenlijken. Om de 
fotoshoot voorspoedig te laten verlopen is het wel wenselijk 
dat je om 19.00 uur echt aanwezig bent, daar de zaal later weer  
besproken is. Tevens zouden we willen vragen om door te geven 
of jullie mee op de foto gaan en daarna mee komen feesten. Dit 
kan door te mailen, vóór zaterdag 15 september, naar info@
rondomdetoren.nl, te bellen naar nummer 076-5932544 (‘Top-
tiekske) of het even mondeling door te geven bij ‘Toptiekske, 
Polderstraat 2. 
We hopen op een gezellige opkomst en een grootse foto!
Vriendelijke groet, huidige leden RdT.

TRAAIERIE 2018

Sinds 2 jaar wordt de Traaierie 
op de zondag tijdens de kermis 
georganiseerd. De combinatie is een 
succes, het is drukker en gezelliger.
Beide tradities bestaan al lang en De 

Harmonie probeert deze voor  Terheijden te behouden. Daarom 
nog steeds de gelegenheid om aan te melden voor de Traaierie. 
Verenigingen, stichtingen, ondernemers, hobbyclubs, zolder- en 
schuurverkopen: alles is mogelijk.
Voor ondernemers een prima kans om eens wat uitgebreider 
met klanten te spreken.  Voor verenigingen een goede 
gelegenheid om zich te presenteren en eventueel interesse te 
wekken voor nieuwe leden. Voor de kinderen passen we een 
kleedje tussen de kramen, laat even weten als je mee wilt doen, 
dan houden we ruimte open.
Kosten
Per kraam of grondplek € 35,- zonder stroom. Kinderen met het 
bekende kleedje betalen niets. Inschrijven per mail: Traaierie@
harmonieterheijden.nl of bij een van de leden van De Harmonie. 
Wel willen we een aantal dingen weten: naam onderneming 
en/of naam persoon, telefoonnummer; winkel aan het terrein? 
Bakken, etenswaren verkoop? Wat is men van plan te gaan doen?
Onze markt-filosofie
Ondernemers van buiten Terheijden die hetzelfde verkopen 

als deelnemende ondernemers uit Terheijden krijgen geen 
standplaats, of in overleg. Bij deelname van ondernemers in 
dezelfde branche worden die ondernemers vooraf met elkaar 
in contact gebracht. Als we het idee hebben dat winkeliers/
verenigingen elkaar aanvullen: ook die brengen we met elkaar in 
contact. Particulier of net gestart en samen een kraampje: ook 
prima en gezellig. Ideeën zijn altijd welkom; het is de Traaierie 
van  Traaie, wij organiseren enkel.
Geen kraam maar iets anders wegzetten? Zolang het veilig is en 
de hulpdiensten kunnen er langs, mocht dat nodig zijn, prima.
Muziek
Er zijn weer enkele kapellen op verschillen plekken te vinden. 
Zelf muziek maken? Laat weten wat je wilt: Traaierie@
harmonieterheijden.nl. 
We zien graag jullie inschrijvingen tegemoet.
Jan Daas, Harmonie  Terheijden

HANGT U OOK DE  VLAG UIT  VOOR DE 
KONINGIN?

Ja, u leest het goed: De Koningin! Miëlle Stoop-van Alphen is in 
2017 koningin geworden bij Schietclub  Willem  Tell  Terheijden.
Het is de traditie van onze 71-jarige schietvereniging dat ieder 
jaar in september op kermiszondag de Kermiskoning-verschie-
ting wordt gehouden. Daarom wordt op zondag 9 september 
allereerst de huidige koningin door onze leden in een stoet met 
vaandel en tromgeroffel thuis opgehaald om vervolgens naar 
café De Zevende Hemel en café De Harmonie te gaan. Daarna 
gaat de stoet naar het clubgebouw van Willem Tell Terheijden 
aan de Hoge Vaartkant 8 om met de wedstrijd voor de nieuwe 
Kermiskoning 2018 te beginnen. 
Kom gerust vanaf 13.30 uur naar ons clubgebouw om sfeer te 
proeven en de leden aan te moedigen. Miëlle zal als eerste met 
de kruisboog een pijl op de schietkaart schieten om de wed-
strijd officieel te starten. Dan volgt de strijd om het nieuwe 
koningschap. Ieder lid schiet om de beurt een pijl op een schiet-
kaart die verdeeld is in 25 vakjes. In ieder vakje staat willekeurig 
een score van 1 tot 25, wat niet te zien is voor de deelnemers. 
Als er een hoge score is geschoten, wordt door de jury de trom 

geroffeld. Uiteindelijk schiet iedereen 3 keer op de kaart, dus 
kan er een maximum van 75 punten worden behaald. Het blijft 
tot het laatste schot spannend wie de nieuwe koning of koningin 
zal worden.
Een mooie traditie die we in ere blijven houden.  Hangt u daar-
om ook de vlag uit op zondag 9 september voor De Koningin 
van  Willem  Tell  Terheijden?
Alvast bedankt en wellicht tot dan, namens het bestuur van Wil-
lem  Tell  Terheijden.
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KERMIS IN DE COUR

Gelukkig zijn er dingen uit een ver ver-
leden die alles overleven en het leven 
weer even een stuk aangenamer ma-
ken. Je mee laten nemen naar je jeugd 
toen je nog onbekommerd op je Puch, 
je weet wel met zo’n hoog stuur, door 

het dorp reed om de meisjes te imponeren. Lukte dat niet, pro-
beerde je het in het weekend in de toen volle danszalen met 
de meest populaire bandjes uit het dorp of buurt. Vooral met 

kermis puilden de zaaltjes uit en hoorde je over het hele dorp 
de inmiddels tijdloze muziek van Cliff & The Shadows, The Beat-
les, Elvis en vele andere onsterfelijke artiesten. Meestal was je 
aangesloten bij de fanclub van je plaatselijke favoriete bandje en 
kreeg je korting op je toegangskaartje.
Toen mijn broer en ik ons eerste bandje oprichtten en op een 
leeftijd van 14 en 16 jaar begonnen met optreden, hadden wij 
in korte tijd een schare fans van ruim 200 jeugdige fanatieke 
volgers. Eerst in de plaatselijke dancings en later in de aangren-
zende dorpen en de uitstapjes naar Belgie. 

De kermis in Traaie is een nos-
talgisch hoogtepunt met in De 
Cour de band Houston Alley 
die ook uit de roemruchte ja-
ren fans had en, net zoals wij, 
die nog steeds heeft. Trouw 
aan de band en de geweldige 
muziek uit de jaren zestig. 
Een kermis dus om nooit te 
vergeten: zondagmiddag 9 
september, aanvang 14.00 
uur en GRATIS ENTREE.
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OFFICIËLE  START ‘DE ABT’ 
Met het programma wordt de onthulling van de afschei-
dingswand in het kerkgebouw van Terheijden gevierd

Op zondag 9 september vindt om 11.30 
uur de officiële start plaats van ‘De Abt’ in  
Terheijden. Nadat de bijzondere wand is ont-
huld, zullen er diverse acts en optredens zijn 
in  ‘De Abt’. Hiermee is goed te zien wat er in 
de toekomst allemaal mogelijk is in de nieu-
we multifunctionele ruimte. Stichting Behoud 
De Antonius Abt nodigt alle Terheijdenaren 
en andere belangstellenden van harte uit om 

met onderstaand programma de start te komen vieren!
Speciale aandacht is er in het middagprogramma voor de jeugd 
van Terheijden. Zo komt Cowboy Billie Boem optreden, zijn er 
professionele schminckers aanwezig en wordt er een tekenwed-
strijd gehouden. Kortom, een perfecte middag om met de (klein)
kinderen even langs te komen en tegelijkertijd de nieuwe wand 
te bewonderen! 
Verder is er ruimte voor een expositie, muzikale bijdragen van 
de koren in onze gemeenschap, een film over het tot stand ko-
men van de afscheidingswand en optredens van lokaal talent. 
Programma opening ‘De Abt’  Terheijden:

11.30 uur Officiële start van ‘De Abt’ met medewerking van 
burgemeester Gert de Kok en Harmonie Terheijden - Zijkant 
van de kerk, Markstraat 2, Terheijden
11.40 uur Onthulling van de afscheidingswand met medewer-
king van Robin Rovers van Rovers  AVL uit Made.
11.45 - 18.00 uur Expositie Stichting Behoud de Antonius Abt, 
met medewerking van Werkmaat van SOVAK
11.45 - 18.00 uur Film gemaakt door Theo den Exter over 

de totstandkoming van de afscheidingswand.  Toelichting op het 
ontwerp door Edwin Paymans en Susan Nash
11.45 - 18.00 uur Kleurwedstrijd voor kinderen in de kerk. 
Schminken door professionals
12.30 uur Optreden Dansschool Fuse uit Terheijden
13.00 uur Optreden Cowboy Billie Boem
13.45 uur Optredens Dames- en Herenkoor Terheijden en 
Gummaruskoor  Wagenberg
14.30 uur Optreden Anthony Singers Terheijden
15.15 uur Optreden Babs & Sven 
16.30 uur Optreden Road Tripping
18.00 uur Einde
Voor meer nieuws omtrent ‘De Abt’ en het behoud van het mo-
numentale kerkgebouw kunt u terecht op de Facebookpagina 
van Stichting Behoud De Antonius Abt en de site www.behoud-
deantoniusabt.nl. 

BLOTE-VOETENPAD LOPEN

Zondag 9 september wordt er weer een 
Blote-Voetenpad lopen georganiseerd in com-
binatie met “Tenen Lezen” (wat je voeten je 
te vertellen hebben over hoe jij in het leven 
staat) in de Zeggepolder van Terheijden van 
10.00 uur tot 12.30 uur door Annie Fens.  Tijdens deze ochtend 
wordt er met een groep mensen gelopen op blote voeten door 
los zand, over het gras en over een vast zandpad en soms ook 
door de modder en plassen. Halverwege zal er even een rust-
pauze zijn waar Annie een aantal “weetjes” over de voeten zal 
vertellen en over de stand en vorm van de tenen. Onze voeten 
laten ons veel zien en informeren ons over hoe we in het leven 
staan en hoe we met bepaalde dingen (energieën) omgaan.
Meer info of aanmelden: 
zie www.anniefens.nl bij blo-
te-voetenpad of telefonisch 06-
53776005. Bij interesse gelieve 
aan te melden.
Een mooie ervaring.......... 
“Onze voeten, ze dragen ons 
het hele leven, dus laten we ze 
het beste geven”

TRAAIATLON

Zondag 16 september gaat de Traai-
atlon weer van start. Natuurlijk rekenen 
wij weer op jullie fantastische deelname. 
Teams kunnen zich gratis inschrijven via 
traaiatlon@gmail.com of natuurlijk ook 
zondag gewoon ter plekke. Elk team be-
staat uit max. 3 personen. 
De afstanden zijn: 
* plusminus 500 meter zwemmen; 
* om en nabij 20 km fietsen (met hindernis);
* en pakkum beet 5 km hardlopen (inclusief horeca bezoek).
Dus daag je familie, vriendjes en vriendinnekes, collega’s, buren 
etc. uit om mee te doen aan dit spetterende spektakel. Onze 
vakjury zal het leukst en origineelst verklede team weer ruim 
laten graaien uit onze niet-meer-weg-te-denken surprisedoos. 
De start en finish zullen plaatsvinden bij café Ons Thuis, de Traai-
atlon zal om 13.00 uur starten. Meer informatie is te vinden op 
onze facebookpagina “Leutige Traaiatlon”. 
Graag tot ziens op 16 september, als deelnemer of als suppor-
ter!  Wij hebben er ontiegelijk veel zin in! 
Angela, Kathleen, Annelies, Johan en Frank
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LEZERS IN DE PEN

AMATEURCONCERT  WITTE KERKJE

De theeconcerten in het prachtige Witte Kerkje van Terheijden 
zijn tot ver over de provinciegrenzen bekend doordat zowel de 
sfeer en de akoestiek van het kerkje, als de kwaliteit van de con-
certen heel bijzonder is en iedereen er zich zeer welkom voelt.
Amateurconcert
Voor de 34ste keer begint de theeconcertserie met een Ama-
teurconcert. Ben je zanger, muzikant of op een andere manier 
een liefhebber van muziek? Kom meedoen op zondag 23 sep-
tember om half 4 of kom gewoon luisteren naar al die optre-
dens van mensen die enorm hard gestudeerd hebben om een 
mooi optreden neer te zetten.
Meedoen?
We kunnen nog enkele muzikanten / musici die veel plezier heb-
ben in het (samen) musiceren de kans geven om mee te doen. 
Het gaat om korte optredens. Geef je op via onderstaand email-
adres.
Duur?
Beslist niet! Meedoen kost niets, luisteren ook niet, je krijgt de 
thee in de pauze zelfs nog gratis,  met een koekje erbij.
Luisteren?
Plaatsen reserveren voor het bijwonen van het concert kan nu 
al. Ook dat kost dus niets, alleen een paar minuten tijd. Stuur 
een mailtje naar theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl  of bel 
076-5931177 (De voicemail inspreken lukt helaas niet).
Tijdstip?
Zondag 23 september om 15.30 uur.
Informatie, aanmelden en reserveren? 
Dat kan bij de Stichting Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden, 
liefst per email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl.  Telefoon: 
076-5931177 (Agaath Kaasschieter).
Wil je voortaan per email informatie over onze theeconcerten 
ontvangen? Stuur ons dan ook maar een berichtje.  We gaan 
zorgvuldig met de gegevens om.

Foto is gemaakt door Marcel Raafs

TRANENTREKKERSBAL 2018

Er lijkt maar geen einde te komen aan deze mooie zomer, maar 
weer of geen weer, het bestuur van Het Traais Smartlappen-
koor gaat gestaag door met het plannen van de kooractiviteiten. 
Het wordt dan ook hoog tijd u te melden dat de datum van het 
Tranentrekkersbal weer bekend is.  Velen weten al wel dat dit 
evenement altijd wordt georganiseerd op de laatste zondagmid-
dag van oktober,  in dit geval dus op zondag 28 oktober. 
De middag wordt georganiseerd in café De Harmonie, Mark-
straat 5 in Terheijden. De entree is gratis.
Het is weer gelukt om twee gastkoren uit te nodigen, die nog  
niet  eerder op het Tranentrekkersbal zijn geweest.
De beide koren zijn erg enthousiast en hebben dan ook veel  zin 

in deze middag!
In plaats van een gastartiest hebben we een zeer bekend trio 
uitgenodigd, waarvan we verwachten dat u hun geluid meteen 
herkent:  dat zou zo maar een feestje kunnen worden.
We hopen dat u nog kunt genieten van een mooie nazomer, 
maar zet de datum al vast in uw agenda!
Het bestuur van Het Traais Smartlappenkoor.

VRIJWILLIGERS EVENT 2018

PROEF én BELEEF vrijwilligerswerk
donderdag 11 oktober van 17.00 – 
19.00 uur in het Dongemondcollege, 
Kempsstraat 15, 4921 TB Made. 
Voor organisaties, voor vrijwilligers én 
voor mensen die vrijwilligerswerk willen 
gaan doen. Een interessant programma 
rondom vrijwilligerswerk.
1. Cabaret FLAMOUS uit Drimmelen
2. Proeverijen en belevingen
3. Een ‘vrijwilligers’ quiz met een leuke prijs
4. Natuurlijk een hapje en een drankje
5. Presentatie van vrijwilligersorganisaties
6. Presentatie van VAD, de Vrijwilligers Academie Drimmelen
Hier wil je bij zijn!
Voor organisaties: laat jezelf zien (graag aanmelden)
Voor vrijwilligers: proef en beleef
Deelname is gratis.
Een samenwerking van VIP, VAD, Theek 5, coördinatoren zorgin-
stellingen, Dorpsgericht werken gemeente Drimmelen

SUMMER SPORTS WEEK 2018

De laatste week van de schoolvakantie organiseren Tim Oving-
ton en Bram Franken al 6 jaar met veel succes de Summer 
Sports Week voor basisschoolleerlingen uit Terheijden en om-
streken. 150 deelnemers en 30 vrijwilligers, dat vergt een goede 
organisatie! 
Doel van de Summer Sports Week
- Kinderen laten bewegen
- Nieuwe ontmoetingen tussen kinderen arrangeren
- Plezier en sport centraal laten staan
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- Gezondheid van kinderen is belangrijk
- Er is te weinig te doen voor de kinderen in Drimmelen
- Kinderen kennis laten maken met nieuwe sporten en spelletjes
Elke deelnemer wordt in een team ingedeeld en krijgt een kleur 
T-shirt van dat team. Er zitten kinderen van allerlei leeftijden bij 
elkaar en van verschillende scholen, zo leer je ook leuke kinde-
ren kennen buiten je eigen klas op de basisschool.
Wat hebben de kinderen ook dit jaar weer genoten:
Maandag, dag 1
Start bij familie Van Oosterhout in de Bergen met kennisma-
kingsspelletjes en het maken van duidelijke afspraken en regels. 
Op het sportveld warming up, wipe out, knutselen en kleuren, 
boogschieten. In de middag op de fiets naar de golfclub in Tete-
ringen om daar flink wat balletjes in het water te slaan. En ook 
wordt er elke dag aan een lekkere lunch gedacht.

Dinsdag, dag 2
Op de fiets naar Oosterhout waar een Olympische dag plaats 
vindt. Hardlopen, ver springen, kogelstoten, discuswerpen, es-
tafette. Ook komt Pim de kinderen vertellen over zijn passie 
van handbike en zitskiën, een inspirerend verhaal.  Aan muziek 
maken wordt ook gedacht met een Afrikaanse workshop met 
djembé. De kinderen mogen allemaal een eigen wit T-shirt ver-
sieren voor de color run waarna de kinderen door middel van 
kleurstofpoeder alle kleuren van de regenboog hebben gekre-
gen.

Woensdag, dag 3
Clinic ochtend, de kinderen kunnen kiezen uit diverse sporten 
zoals handbal, softbal, tennis, hockey, bootcamp, BMX (waar zelfs 
iemand met zijn BMX over twee begeleiders springt!), long boar-
den en ook een beauty workshop. De kinderen mogen hieruit 
drie activiteiten kiezen.
In de middag vindt in de Randoet in Made een tropical middag 
plaats met Disco, stormbanen, aqua jog en nog veel meer spet-
terplezier. Deze middag was toegankelijk voor iedereen, ook als 
je niet meedeed met de Summer Sports Week
Donderdag, dag 4
Met de fiets naar Breda, waar de kinderen gingen roeien( alle-

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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maal netjes met zwemvesten aan). Daarna klimmen in de klimhal, 
laserschieten, Robox (vechten als robots). Als middageten zijn ze 
met z’n allen naar de McDonalds geweest, dat was een feest! Als 
afsluiting van de middag gingen ze nog lekker een potje bowlen.
Vrijdag, dag 5
Laatste dag! Casino-ochtend, de kinderen kregen allemaal nep-
geld en konden daarmee spelletjes doen: draai het rad, lager/ 
hoger, rood/zwart, even/oneven, roulette.
Op het einde van de ochtend gingen de kinderen allemaal hun 
eigen pizza maken, deze werden gebakken door Bakker Van 
Dongen uit Terheijden. Daarna volgden weer verschillende cli-

nics zoals yoga, escape room, turnen, circus, rugby, voetbal, vis-
sen, tafeltennis, dansen en daarna lekker de pizza’s opeten. Ze 
waren super lekker! Als afsluiting gingen alle kinderen naar café 
Ons Thuis om te dansen en te spelen op muziek. Alle ouders/
verzorgers, familieleden mochten komen kijken naar de afsluit-
dans die Dansschool Fuse de kinderen had aangeleerd.  
Toen was toch echt het einde van Summer Sports Week 2018 
aangebroken en het moment dat Tim en Bram afscheid namen. 
Dit was erg emotioneel en veel kinderen moesten huilen. 
Na 6 jaar stoppen Tim Ovington en Bram Franken met het 
organiseren van de Summer Sports Week. Tim gaat verder de 
wijde wereld in, als The Travelling Teacher, en gaat over heel de 
wereld kinderen blij maken met les geven en Summer Sports 
Week activiteiten. Bram wil zich volledig gaan inzetten voor zijn 
bedrijf B-fit voor personal training en diverse sportlessen bij 
dansschool Fuse.
Tim en Bram, ik denk dat ik namens alle kinderen en ouders 
spreek die afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de Summer 

Foto’s: Justin Bouwman, bron: www.summersportsweek.nl
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EN  TOEN GEBEURDE...

Sports Week: Bedankt 
dat jullie de Summer 
Sports Week hebben 
opgezet en zoveel tijd 
en liefde er hebben in-
gestoken. Jullie hebben 
Terheijden net een beet-
je mooier en saamhori-
ger gemaakt. Met zoveel 
vrijwilligers die meehelpen, bedrijven die sponsoren, iedereen 
die een steentje bijdraagt om de kinderen een leuke week te 
bezorgen.
Niet getreurd, Summer Sports Week gaat door!  Volgens Tim en 
Bram komen er twee nieuwe toppers als opvolgers aan. Op naar 
de wintereditie en Summer Sports Week 2019!
Summer Sports Week fan.

OUD AUGUSTUS-NIEUWS 2

Kort na de Belgische Opstand in 1830 hebben de schansen, met 
de linies, een opknapbeurt gekregen. De Kleine Schans werd 
weer hersteld en van een bezetting voorzien in het kader van 
de verdediging van de weg naar Moerdijk. 
Op vrijdag 26 augustus 1831, omstreeks 11 uur voor de middag, 
kwam een soldaat van de in  Terheijden liggende pontonniers 
bij burgemeester Segers met de mededeling dat hij zoo op het 
oogenblik een persoon van den toorn van de groote kerk had 
zien vallen en dat hij dood was. De burgemeester herkende de 
onfortuinlijke man als de Terheijdenaar Adriaan van Santvoort, 
die als meester timmerman aan de toren werkzaam was. Door 
de dorps-chirurgijn (nu de huisarts), Antonie van Genk, werd 
officieel de dood vastgesteld, waarna een “acte van schouwing” 
naar de Officier der Regtbank van Eerste Aanleg in Breda werd 
gezonden.
Nog een opmerkelijke bestemming heeft een gedeelte van de 
kerk gehad.  Van 1834 tot 1838 is er een gevangenis op de toren 
geweest. Een torenkamer zal als cachot voor soldaten hebben 
gediend. Het gebruik als zodanig in die enkele jaren heeft de 
kerk maar liefst bijna 200 gulden opgeleverd, met een uitschieter 
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OPROEPEN

van 117 gulden in 1835.
Zie ook Vlasseltboekje 100: “600 jaar kerkgeschiedenis H. Anto-
nius Abt-kerk”.
In augustus 1898 vond er een opmerkelijke inbraak plaats aan 
de Moerdijkseweg nu nr.  2-4 genaamd “’t Schoonoord”. De buit 
moet aanzienlijk zijn geweest, zoals in de Haagsche courant van 
16 augustus te lezen was.
In 1930 was de A16 nog niet in gebruik en was de weg door Ter-
heijden nog een belangrijke rijksweg. Op 28 augustus 1930 werd 
een vrachtauto onderschept. En vanwege de toename van het 
autoverkeer kwam de kermis niet meer langs de Dorpsstraat 
maar in een weiland.

In diezelfde krant van 29 augustus 1930 lezen we dat er een 
biljartconcours was gehouden. De mooiste prijzen gingen naar 
Terheijden.
Johan van der Made

VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894,  email 
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.
We zijn op zoek naar:
Consulent mantelzorger 
Ben je sociaal en betrokken? Mensen die mantelzorger zijn heb-
ben vaak behoefte aan wat extra steun en contact. Bij SWO zijn 
mantelzorgers bekend, zij krijgen steun die ze nodig hebben met 
gesprekken en activiteiten.  Wil je hier wat in betekenen?
Vrijwilliger Wilgenband
Wie kent niet de Wilgenband? Een groep mensen met een ver-
standelijke beperking die al 25 jaar onder begeleiding muziek 
maken. Dit willen ze graag blijven doen. Wil je hen een beetje 
helpen op de dinsdagavond met wat hand- en spandiensten en 
het mede gezellig maken? 
Zwemvrijwilliger
Hou je van gezellig, gezond en sportief? NIEUW: bewoners van 
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SPORT

TERUGBLIK
Ganshoek kunnen mee gaan zwemmen. 
Hou je van zwemmen en wil je ouderen hierbij begeleiden en 
helpen? Ze hebben vaak wat hulp nodig bij aan- en uitkleden, bij 

in en uit bad en bij het zwem-
men zelf.  
Maatje voor gezelschap
Hou je van gezelligheid en 
wil je graag iemand helpen? 
Een weduwvrouw uit Made, 
waarvan de kinderen ver weg 
wonen, vindt het fijn om regel-

matig met iemand gezellig te kletsen over van alles en nog wat, 
te winkelen of koffie te drinken. Ze is 92 jaar en nog heel goed 
bij de tijd. Ze loopt met een rollator en woont in Made.

COLLECTANTEN GEZOCHT 
Voor de collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 
in Terheijden

In de week van zondag 7 t/m zater-
dag 13 oktober a.s. wordt landelijk 
de collecte gehouden voor de Neder-
landse Brandwonden Stichting.
De Brandwonden Stichting ontvangt 

geen subsidie van de overheid. Giften en donaties van parti-
culieren en bedrijven,  maar vooral ook de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte komen rechtstreeks ten goede aan de vier 
programma’s van de Stichting te weten: PREVENTIE - ZORG - 
KWALITEIT  VAN LEVEN - ONDERZOEK.
Dat hiervoor heel veel geld nodig is moge duidelijk zijn en ook 
hier in Terheijden willen wij hiervoor onze bijdrage leveren door 
mee te doen met de collecte.
Hiervoor zoeken wij collectanten die bereid zijn minstens één 
avond in die betreffende week te collecteren.
Ook zoeken wij ondernemers en/ of bedrijven die deze collecte 
een warm hart toedragen en hiervoor een “Sponsorbijdrage” 
willen doneren waarvoor zij o.a. een vermelding kunnen krij-
gen op de collectebussen. Wil je je opgeven als collectant of 
als sponsor neem dan contact op met Joes Staszek - tel. 076-
5938330 - mob. 06-12491535 of via email  brwst.terheijden@
gmail.com  
Bij voorbaat dank namens de Nederlandse Brandwonden stich-
ting voor uw medewerking.

KLEDINGINZAMELING  “VROUWEN  VAN 
NU”  VOOR MENSEN IN NOOD

Van maandag 10 september t/m vrijdag 15  september 
2018 kunt u kleding/ dekens/ gordijnen/ schoenen inleveren bij 
de volgende adressen:
Mw Van Beek,  Oranjeplein 3 Terheijden
Mw Bax, Hoofdstraat 161 Terheijden
Mw Pijpers, Klaverbeemd 18 Terheijden
Bedankt voor het inleveren van uw kleding!
Petra Krijnen, Bestuur Vrouwen van Nu

LEUKE ZOMERACTIVITEIT  VOOR  ALLE 
MANTELZORGERS 

Op 15 en 17 augustus, 2 middagen lang, 
ontmoetten mantelzorgers uit de ge-
meente Drimmelen elkaar bij Gastenverblijf Munnickenheide in 
Terheijden. Wat een heerlijke locatie voor een zomeractiviteit. 
Ervaringen uitwisselen, genieten van de natuur, ontspannen. 
Jacques de Gruijter, van Puur Buiten Zijn, nam ons mee voor een 
interactieve wandeling. Door de droogte is de natuur dit jaar 
in een andere ontwikkeling dan anders en dat konden we goed 
zien. De middag eindigde met een quiz om de opgedane kennis 
te testen. De winnaar kreeg een mooi pakket Puzzelaerbier en 
honing van de imker.
Het Steunpunt Mantelzorg van SWO Drimmelen organiseert 
meer activiteiten, het actuele najaarsprogramma vind je op 
www.swodrimmelen.nl of via mantelzorg@swodrimmelen.nl

TEAM HARAGEI  TERHEIJDEN GAAT DE 
WERELD ROND

De judoka’s van Team Haragei Terheijden hebben uiteraard ook 
vakantie gehad.  Wel hebben ze een stukje Haragei meegenomen 
naar hun vakantiebestemmingen.
Van Zeeland tot Amerika, van Curaçao tot Frankrijk: Overal 
hebben ze kennis gemaakt met de bekende oranje “Team Hara-
gei” rugzak.  Onze judoka’s zijn trots dat ze lid zijn van onze club 
en heel de wereld mag dat weten! 
Wil jij ook een trotse Haragei-judoka worden? Neem contact 
op via teamharagei@hotmail.com of 06-30308149. Ook voor 
vragen over indoor-bootcamp of Zumba kunt u hier terecht.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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VAN  ALLES  WAT

ZUMBA  TERHEIJDEN
Start in augustus/ september en ontvang een gratis 
Zumbashirt!

Zumba, dat was toch die hype van en-
kele jaren geleden? Dat klopt! Maar 
waar op veel plaatsen de hype weer 
over is gewaaid, leeft de Zumba in Ter-
heijden als nooit tevoren.
Twee gezellige groepen en een nieuwe 
locatie (De Cour) dus: springlevend!
Het grote verschil tussen ons en een 
sportschool? Wij doen het voor het 

plezier. Het is hobby. Vandaar ook ons lage tarief: € 16,- per 
maand. Dit is naar ons idee hoogstwaarschijnlijk het laagste ta-
rief van heel Nederland. 

Wat is Zumba?
Zumba is een dans-fitnessprogramma gebaseerd op Latijns-Ame-
rikaanse muziek. Dansstijlen als salsa, merengue, cumbia, cha-cha, 
reggeaton en hiphop worden omgetoverd tot energieke fitness 
moves. Het voelt als een PARTY terwijl je sport.
Zumba is een leuke, spannende en effectieve manier om te spor-
ten terwijl je het niet doorhebt. En dat terwijl je met Zumba 
1000 calorieën per les kunt verbranden! Na een paar weken 
voel je dat je conditie is verbeterd en dat je lichaam beter in 
vorm is. Zumba is geweldig voor je ziel, lichaam en geest en ge-
schikt voor alle leeftijden en niveaus. Een proefles is altijd gratis.
De lessen worden gegeven bij De Cour op dinsdagavond.  We 
hebben een groep van 19.30-20.30 en van 20.30-21.30 uur. Kom 
maar eens binnenlopen, je kunt altijd aansluiten voor een proef-
les. En start je in augustus of september? Dan ontvang je een 
gratis Zumba-shirt!
Meer informatie: teamharagei@hotmail.com

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Het is voor veel van onze vrijwilligers 
nog steeds vakantie, dus gaan we door 
met onze vakantieprogrammering. U 
kunt kijken naar:
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 
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Foto’s van: 
1. Gerard van Vugt

2. Els van Loon
3. Cees Streefkerk
4. Gerard van Vugt
5. Gerard van Vugt

6. Marianne Vermeulen
7. Anita Dudok
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zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Dorpsgericht Werken
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over 
actuele zaken die hiermee samen hangen. In deze aflevering is 
wijkzuster Nanon de Goeij haar gast. Zij zal onder meer ver-
tellen over haar werk als wijkzuster, hoe mensen haar kunnen 
bereiken en met wie ze samenwerkt.
Top 100 Made Live 2018

Natuurlijk zenden we ook dit jaar weer ‘De Top 100 Made Live’ 
uit. Dit megaspektakel is in de loop van de jaren uitgegroeid tot 
een van de populairste evenementen in de regio. Even nagenie-
ten? Kijk dan naar deze sfeerimpressie.

Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.  
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig;  wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of 
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u 
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De ra-
diozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9 
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM 
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de 
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.

SCOUTING GAAT WEER BEGINNEN!

Als de scholen weer gaan beginnen, beginnen ook 
de verenigingen weer.  Zo ook Scoutinggroep D’n 
Hartel uit Terheijden. Al meer dan 30 jaar biedt 
deze kinderen en jongeren een uitdagende activi-
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teit binnen het spel van scouting.
Het vorige seizoen werd afgesloten met een gezamenlijk zomer-
kamp in Nijmegen. Een week lang gingen de  Welpen, Scouts en Ex-
plorers op avontuur in Nijmegen. Hierbij een verslag van een scout:  

“Zaterdag 7 juli was het zover, we gingen op zomerkamp. We 
kijken als groep een heel jaar uit naar dit kamp. De scouts gingen 
op de fiets naar Nijmegen. De tocht was ongeveer 111 kilome-
ter. Ieder kamp heeft een thema. Het thema van dit kamp was 
Back to… Dus we gingen een tijdreis maken met de tijdmachi-
ne. Zondag gingen we naar het bos. Daar hebben we allerlei 
spelletjes gedaan en de omgeving verkend. Maandag gingen we 
naar de Romeinse tijd met de tijdmachine.  We hebben toen een 
hike gelopen van 20 kilometer naar een camping waar we op 
een zeiltje in de buitenlucht hebben geslapen. Dinsdag liepen we 
terug naar Nijmegen.  We liepen het kampterrein voorbij en ein-
digden in het centrum van Nijmegen. Daar kregen we gekke op-
drachten en was het tijd om te shoppen. ’s Avonds hebben we bij 
McDonalds gegeten.  Woensdag gingen we met de tijdmachine 
naar de tijd van de Hippies. We hadden een rustdag en moesten 
ons voorbereiden op een Bonte Avond. De Bonte Avond had 
allemaal leuke optredens en dat was zeker lachen. Donderdag 
gingen we zwemmen en in de avond maakten we pizza. Vrijdag 
gingen we wat spelletjes doen en bbq’en. Zaterdag gingen we 
helaas weer naar huis. Maar het was zeker een geslaagd kamp.”

Na 6 weken vakantie is het weer tijd voor actie. De opkomsten 
zijn gestart op 25 augustus. De leden kunnen zich dan weer ie-
dere week laten uitdagen met een leuke opkomst. Wil je weten 
wat ze doen bij scouting? Kom dan eens kijken! Of kijk op onze 
website www.scoutingdnhartel.nl. Daar vind je informatie over 
Scoutinggroep D’n Hartel, de speltakken en de opkomsttijden 
en kan jij je aanmelden om eens te komen kijken.

EERSTE MINIBIEB IN  TERHEIJDEN

In de Schansstraat hangt aan 
nummer 4 tegenwoordig een 
mini bibliotheek. Vanuit het 
idee dat we de samenleving 
met elkaar leuker kunnen ma-
ken, laat ik al mijn boeken vrij 
en hoop er anderen blij mee te 
maken. Neem gerust iets mee 
wat je graag leest, en geef weer 
door. Geen vaste regels, maar 
met elkaar en voor elkaar. Te-
rugzetten hoeft niet, mag wel. 
Ik vul regelmatig de collectie 
aan, en alle boeken zijn voor-
zien van een bookcrossing-stic-
ker met een unieke code om te zien waar het boek geweest is. 
Veel leesplezier!
Meer info:  www.minibieb.nl en www.bookcrossing.com
Maud van Etten

VRIJWILLIGERS  ACADEMIE DRIMMELEN

WERELDWINKELWEETJE
Vriendenkring-beeldjes

In Wereldwinkels zie je ze vaak: 
een beeldengroep die bestaat 
uit een kring van circa drie of 
meer figuren die gearmd in 
een kring staan. Deze beeldjes 
zijn waarschijnlijk gebaseerd 

op voorwerpen die afkomstig zijn uit de streek Colima in het 
noordwesten van Mexico.
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GEMEENTE

De vriendschapskring met daarin een waxinelichtje staat sym-
bool voor vrienden die zich warmen aan elkaar,  voor mensen 
die elkaar ontmoeten, die iets voor anderen willen doen. Daar-
naast is het een Fairtrade product.

Ze stammen uit een periode die we het Pre-Klassiek noemen, 
en die zich uitstrekt van 2000 v. Chr. tot 300 na Chr., dus ver 
voor de komst van de Europeanen naar Amerika. De kring van 
keramiek wordt door een familiebedrijf op ambachtelijke wij-
ze gemaakt en gebakken in een houtgestookte oven. Om een 
familiekring te maken, drukt men de klei in een mal. De rode 
kleur die veel aardewerk heeft, heet ‘oxidado’ oftewel geoxi-
deerd. Nu wordt daarvoor pigment gebruikt, maar vroeger 
kleurde roestend metaal de klei rood. Voor de productie van 
deze werkstukken worden mallen gebruikt. Het aardewerk 
wordt op een lage temperatuur gebakken. De afwerking met 
verf en lak leidt tot een fraai eindproduct. Een vriendenkring is 
een eeuwenoud teken van verbondenheid uit de deelstaat Jalis-
co. De Indiase legende vertelt dat aan het einde van de avond 
vrienden zich verzamelden rondom het kampvuur. Bij dit vuur 
delen ze verhalen, praten over de goede kwaliteiten van elkaar 
en halen ze gezamenlijke herinneringen op. Door deel te nemen 
aan de vriendschapskring werd de vriendschapsband aangehaald 
en verstevigd. Het materiaal van de kring is aardewerk, het kan 
buiten staan, echter liever niet in de winter, bij vriezend weer.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Politiesteunpunt gemeente Drimmelen
Het politieteam Dongemond heeft bij het 
gemeentehuis van Drimmelen, in Made, 
een steunpunt. De (wijk-)agenten die ac-
tief zijn in onze gemeente maken van deze 
werkplek gebruik.
Vrijwel iedere gemeente heeft een poli-
tiebureau of politiesteunpunt. Slechts in 
enkele gevallen maakt de politie daarop 
een uitzondering vanwege de geografie. Het steunpunt is de uit-
valsbasis voor het operationele politiewerk in die gemeente. De 
politiemensen die dat wijkwerk verrichten, doen daar hun werk 
als ze niet op straat actief zijn. De politie heeft 24 uur per dag 
toegang tot het politiesteunpunt.
Het gemeentehuis is voor burgers vaak bekend, dicht in de 
buurt en gemakkelijk toegankelijk. Het politiesteunpunt biedt 
een aanvullende mogelijkheid om elkaar op afspraak te treffen. 
Voor de politie betekent het dat samenwerken met de gemeen-
te nog makkelijker wordt. Het steunpunt bestaat uit enkele 
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Ook kunnen we de foodtruck op andere dagen inzetten bij eve-
nementen van onszelf of van anderen om ons meer te laten zien 
en te verbinden met de samenleving.”  
Dus als u in de buurt bent van de haven in Terheijden is de Sovak 
Foodtruck zeker een aanrader voor een hapje of drankje!
BeleefTV in het Antonius Abt
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de 
woonzorgcentra in de gemeente Drimmelen een BeleefTV te 
schenken. Een BeleefTV is een digitaal activiteitenscherm voor 
senioren. Het stimuleert bewoners om met elkaar spellen te 
doen of samen muziek van vroeger te luisteren. Hierdoor blijven 
de ouderen langer mentaal fit. 
Op donderdag 23 augustus is de BeleefTV geplaatst bij het An-
tonius Abt in Terheijden. De Wijngaerd in Made heeft vorige 
maand al een BeleefTV gekregen en ook bij de nieuwe locatie 
van Ganshoek in Lage Zwaluwe komt er nog een. 
De gemeente  Drimmelen is een dementievriendelijke gemeen-
te, die graag bijdraagt aan gezelligheid en interactie. Familie en 
vrienden van de bewoners kunnen ook gebruik maken van de 
BeleefTV’s, bijvoorbeeld door vakantiefoto’s te laten zien. 
Over de aanleiding om de BeleefTV’s aan te schaffen zegt 
wethouder Harry Bakker: “SOVAK heeft al een BeleefTV en 
de Ganshoek had hem op proef en was er enthousiast over. 
Toen hebben we het opgenomen in het coalitieakkoord. De Be-
leefTV’s in alle drie onze woonzorgcentra zorgen ervoor dat 
iedereen mee kan doen.” 
BEKENDMAKINGEN
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij hebben besloten door middel van de plaatsing van het 
bord E06 van bijlage I van het RVV 1990, en onderbord met 
kentekenaanduiding SP-988-N, de huidige algemene gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van Botzegge 3 in Terheijden aan 
te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Hierbij 
komt de huidige algemene gehandicaptenparkeerplaats te ver-
vallen.
Bekendmaking verkeersbesluiten in o.a. Terheijden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen ma-
ken bekend dat zij volgende verkeersbesluiten hebben genomen:   
- Het instellen van een parkeerverbod tegenover de garage-
boxen op de Van Goorstraat in Terheijden en dit aan de weg-
gebruiker visueel kenbaar te maken middels het plaatsen van 
een gele onderbroken streep zoals bedoeld in artikel 24 van het 
Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
- Het instellen van een gereserveerde parkeerplaats voor het 
opladen van elektrische auto’s ter hoogte van Het Jagertje 2 te 
Terheijden door het plaatsen van het bord model E4 van bijlage 
1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met de tekst: 
“alleen opladen elektrische auto’s”.
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
- Terheijden, Dorpsplein 2 (4844 CM) (W-2018-0380): Het ver-
bouwen van kantoorruimte op de verdieping tot twee apparte-
menten.
- Wagenberg, Van Schendelstraat 11 (4845 EA) (W-2018-0386): 
Het plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
- Terheijden, Liesveld 6 (4844 RA) (W-2018-0360): Het vergro-
ten van de kozijnen in de voorgevel van de woning.
- Wagenberg, Kerkstraat 11D (4845 EC) (W-2018-0349): Het 
kappen van 31 bomen ten behoeve van groeiruimte overige bo-
men (dunning).
- Terheijden, Bredaseweg 35 (4844 CK) (W-2018-0317): Afwij-
ken van de regels van het bestemmingsplan voor het vestigen 
van een bedrijf.

flexibele werkplekken in een aparte ruimte afgescheiden van het 
gemeentehuis. Het steunpunt heeft geen politiefaciliteiten, zoals 
wapenkluizen, kledingkasten of een ophoudkamer om verdach-
ten tijdelijk op te sluiten.

Het steunpunt is dus een werkplek voor agenten, is niet altijd 
bezet en vervult in principe ook geen publieksfunctie.
Inwoners kunnen in contact komen met de politie via 0900-
8844. Daar wordt u op maat geholpen. Het politiesteunpunt 
biedt geen mogelijkheid om aangifte te doen en heeft geen in-
loopspreekuur.  Als u aangifte wilt doen kunt u kiezen voor aan-
gifte via internet of de telefoon. Of de politie neemt ter plaatse 
de aangifte op. Voor het doen van aangifte kunt u ook terecht 
op het politiebureau in Oosterhout, Europark 30. Dit bureau is 
geopend van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 22.00 
uur. U kunt hiervoor het beste vooraf een afspraak maken. Op 
www.politie.nl/aangifte staat precies hoe u aangifte kunt doen.
Officiële opening Sovak Foodtruck bij haven Terheijden

Op donderdag 16 augustus is de nieuwe Sovak Foodtruck offi-
cieel geopend door wethouder John van Oosterhout. Voor een 
grote groep belangstellenden werd de truck met een groots ge-
baar geopend.  Vanaf nu kan er op donderdag en vrijdag genoten 
worden van een kopje koffie, taart of iets anders lekkers in de 
knusse haven van Terheijden. 
Wethouder John van Oosterhout: “Ik ben erg blij met het initi-
atief van SOVAK dat straks ook op donderdag en vrijdag fiet-
sers en wandelaars terecht kunnen voor een versnapering in 
de haven van Terheijden. Dit is goed voor de recreanten, maar 
ook voor de cliënten van SOVAK die zo iets wezenlijks kunnen 
betekenen voor de lokale gemeenschap van Terheijden.” 
Olga Roelen, teamcoach bij SOVAK: “Een aantal van onze cliën-
ten gaat onder begeleiding de foodtruck bemensen. Maar op de 
achtergrond vinden veel meer cliënten hier een dagbesteding in. 
Met het aankleden van het terras en de foodtruck, het maken 
van decoratie voor op de tafels, het bakken van verse appeltaar-
ten en het bereiden van broodjes en koffie en thee vanaf onze 
dagbestedingslocatie aan de Ruitervaartseweg in Terheijden.
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KERKEN

IETS VERDER VAN DE TOREN

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.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 2 september 2018, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst 
met Lage Zwaluwe in het Witte Kerkje; ds. S. Nieuwenhuis uit 
Oosterhout. Diaconiecollecte: KIA missionair werk. Koffiedrin-
ken na de dienst
Zondag 9 september 2018, 10.00 uur: Dienst bij SOVAK, 
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Viering Heilig Avondmaal, ds. E. Fockens. Collecte: Stichting 
Weeshuizen Belarus. Locatie: SOVAK, Multifunctioneel Centrum 
Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden.

BRIDGELESSEN IN MADE

Bridgeclub Up & Down start bij voldoende deelnemers binnen-
kort met 2 bridge-cursussen, één voor beginners en één voor 
gevorderden. Dus een basiscursus om je de eerste beginselen 
van het bridge bij te brengen en een cursus om je verder te 
bekwamen. Beide cursussen 
bestaan uit 12 lessen van 
ongeveer 2,5 uur en beide 
worden op dinsdagavond 
gehouden.  Al vanaf les één 
zit je met de kaarten in de 
hand en leer je het spel spe-
lenderwijs. Ook als je geen 
(bridge)partner hebt kan je 
je opgeven. Wij zorgen voor 
een medespeler.
Wat is bridge?
Bridge is een spannend en 
boeiend kaartspel waaraan 
je veel plezier kunt beleven. Iedereen kan het leren en het is voor 
alle leeftijden. Bij bridge speel je samen met een partner die te-
genover je zit tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeer je 
met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Elk 
spel duurt ongeveer tien minuten. In competitieverband worden 
er meestal 24 spellen per sessie gespeeld. Voldoende kansen dus 
om je te revancheren na een spel dat niet zo goed ging. 
Omdat je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een soci-
ale sport. Je ontmoet veel verschillende mensen en je kunt het 
overal en tegen iedereen spelen. De spelregels zijn wereldwijd 
hetzelfde.
Geïnteresseerd?
De cursus kost € 42,50, inclusief een lesboekje. Na afloop van 
de cursus kun je meespelen op onze club. Die speelt op maan-
dagavond in café ‘t Tapperijke in Made, op donderdagavond in 
café De Harmonie in Terheijden en op woensdagmiddag in café 
Hof van Holland in Made. Voor meer informatie en opgeven 
kunt u terecht bij Ad Goos 0162-685978 (ad.goos@kpnmail.nl).

FIETSGILDE DE BARONIE

De fietsgidsen van Gilde De Baronie stippelen routes uit rond 
Breda en de wijde omgeving. Ze begeleiden de deelnemers en 

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 aan de Slag

Gemeente Drimmelen wil ini-
tiatieven voor maatschappelij-
ke ondersteuning, leefbaarheid, 
veiligheid en sociale betrokken-

heid in de straat, buurt en dorp ondersteunen met een bewo-
nersbijdrage.
Enkele voorbeelden: activiteiten in het kader van een landelij-
ke of gemeentelijke dag: buitenspeeldag, burendag, Nederland 
Doet; aanleg van een voorziening zoals een jeu-de-boulesbaan; 
schoonmaakactie in de buurt of straat; sport of bewegingsactivi-
teit; culturele activiteiten.
Inwoners, bewonersgroepen, dorpsraden, verenigingen of stich-
tingen in onze gemeente kunnen een aanvraag indienen. Het 
gaat om een eenmalige bijdrage voor nieuwe activiteiten. De 
bijdrage is maximaal € 2.000,-. De regeling Samen aan de Slag 
geldt voor de komende 4 jaar zolang het budget nog niet op is. 
Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformu-
lier kunt u terecht op www.drimmelen.nl – wonen – dorpsge-
richt werken – Samen aan de Slag). Vraag de subsidie minimaal 8 
weken voor de activiteit aan.  
Burendag 2018
Voor de Burendag 2018 is het helaas niet meer mogelijk om bij 
het Oranjefonds subsidie aan te vragen. Buurten die nog niet 
eerder voor burendag een aanvraag gedaan hebben, kunnen nog 
wel een aanvraag indienen via ‘Samen aan de Slag’.     

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 1 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger 
pastoor J. Paes en Dhr. A. Braat - Cantor H.  Vergouwen.
Zondag 2 sept. 13.30 uur: Doopviering voor Marcelino Vos.
Maandag 3 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Zaterdag 8 september: Geen  viering bij ons in de kerk.
Zondag 9 sept. 9.30 uur: Parochiële viering in de Bernardus-
kerk te Made.
Maandag 10 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 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-
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Mooie foto’s van: 
1. Mirte Breimer
2. Anica Embregts
3. Frans Snoeren

4. Cees Streefkerk
5. Anita Dudok

6. Gerard van Vugt

Ook mooie of leuke foto’s?
Stuur ze naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl

1

3

2

4

5 6
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delen onderweg hun kennis over historie, natuur, heemkunde 
etc. met hen. Het aanbod is zeer gevarieerd. 
Programma september 2018:
- 5 sept: middagtocht Bakhuisjesroute, start 13.00 uur Intratuin, 
Terheijdenseweg 296, Breda
- 9 sept: 400 jaar Turfvaart en Bijloop, start ieder uur tussen 
10.00 en 14.00 uur vanaf het Princenhaags museum, Haagweg 
334, Breda (meer info onder dit artikel)
- 11 sept: Moerenroute, start 10.00 uur Intratuin, Breda
- 15 sept:  Tour de Baronie Klein Engeland, start 9.00 uur Bos-
huis, Stouwdreef 1, Mastbos Breda
- 19 sept: Drimmelenroute, start 10.00 uur Intratuin, Breda
- 22 sept: middagtocht Markkanaalroute, start 13.00 uur Intra-
tuin, Breda
- 25 sept: Pannenhoefroute, start 10.00 uur Boshuis, Breda
- 29 sept: Acht Dorpenroute, start 10.00 uur Boshuis, Breda
Informatie: www.gildebaronie.nl/fietsgidsen

400 JAAR  TURFVAART EN 
BIJLOOP

In het kader van Open Monumentendag 2018 en de tentoon-
stelling “400 jaar Turfvaart en Bijloop” die binnenkort in het 
Princenhaags museum opent, verzorgt Fietsgilde De Baronie op 
zondag 9 september een fietstocht van een kleine 30 km die 
aansluit bij deze tentoonstelling.
Vanuit Princenhage wordt u meegenomen door het stroom-
gebied van Turfvaart en Bijloop. Onderweg zal er natuurlijk de 
nodige aandacht zijn voor dit gebied en zijn historie. Bovendien 
zal er stil worden gestaan bij diverse landgoederen. Onderweg 
is er een koffie-/theepauze (consumpties voor eigen rekening).
Er vertrekt vanaf 10.00 uur ieder uur een fietstocht vanaf het 
Princenhaags museum. Laatste start om 14.00 uur. Kosten € 3,- 
p.p. (10-rittenkaart NIET geldig). Maximaal 15 deelnemers per 
tocht. Zelf in elk geval water meenemen.
www.gildebaronie.nl/fietsgidsen www.princenhaagsmuseum.nl 
www.openmomumentendagbreda.nl

4e EDITIE BIESBOSCH CHALLENGE 
 

Voor je het weet is het zo ver, de 
dag dat onze challengers de uit-
daging aan gaan. Wij zijn druk in de 
voorbereiding, een mooi parcours 

is weer uitgezet. Aanmelden voor 9 september is helaas niet 
meer mogelijk, we zitten vol. 
We ontdekken dit jaar een nieuw stuk van de Brabantse Bies-
bosch en het natuurgebied tussen Hank, Werkendam en Woud-
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richem. En we gaan een nieuw element toevoegen aan de adven-
ture race, wat het is gaan we nog niet prijs geven, maar het is nog 
niet eerder een onderdeel geweest bij de races. 
Wat is de Biesbosch Challenge? 
Tijdens de races moeten teams van 2 personen non stop een 
traject op eigen kracht afleggen, waar men onderweg natuur-
lijke en opgebouwde hindernissen tegenkomt. De organisatie 
verschaft de deelnemers een kaart met daarop ingetekend de 
punten waar men langs moet. De teams moeten middels navi-
gatie zoveel mogelijk checkpoints (cp’s) en verplichte punten 
verzamelen. Het team met de meeste cp’s en de snelste tijd wint 
de wedstrijd. Het spreekt voor zich dat kracht, uithoudingsver-
mogen, souplesse en doorzettingsvermogen nodig zijn om de 
finish te halen. De routekeuze van de deelnemers is overwegend 
vrij. Het kaartlezen is dan ook een belangrijk onderdeel omdat 
het een grote invloed heeft op de hoeveelheid tijd die je nodig 
hebt om het parcours af te leggen. Onderdelen in het parcours 
zijn lopen, fietsen, steppen en kanoën. Ook dit jaar starten en 
finishen we vanuit recreatiepark “De Kurenpolder” in Hank. 
De Biesbosch Challenge is onderdeel is van de DARS competi-
tie, de landelijke competitie waarbij deelnemers meerdere ad-
venture races volgen, daar punten mee verzamelen en meedin-
gen naar de Nederlandse titelzegen.  
Nieuw dit jaar is het Ouder-Kind Parcours

Sporten is gezond en dit willen we 
ook als Team Biesbosch Challenge 
extra promoten. Daarom organ-
iseren we naast de challenge ook 
een ouder & kind challenge op 
zaterdag 8 september.
Kinderen tussen de 8 en 15 kun-
nen deelnemen, samen met een 

ouder. De challenge duurt zo’n 2 tot 4 uur.
Meer informatie?
Corine Polak, mede-organisator Biesbosch Challenge, p/a Sta-
tionsstraat 38, 4921 AD Made. Tel: 06 22241090   E: info@
biesboschchallenge.nl W: www.biesboschchallange.nl Facebook: 
www.facebook.com/biesboschchallenge

36ste KULTURELE  AMATEUR 
MANIFESTATIE BREDA

De KAM biedt in samenwerking met de 
gemeente Breda en het Chassé theater 
Breda een podium aan vele amateurge-
zelschappen in de breedste zin van het 
woord. Muziek, dans, zang en toneel ko-
men aan alle kijkers voorbij. Kijk waar u 
wilt, de entree is gratis, en geniet!

De voortvarendheid waarmee alle deelnemers zich hebben op-
gegeven om mee te doen, sprak boekdelen. Het aantal deel-
nemers bedraagt dit jaar ongeveer 3000! Ben je als amateur/
amateurgezelschap uit Breda na het bekijken en beluisteren ook 
enthousiast geworden,  geef je dan op via info@kambreda.nl.
Dankzij vele vrijwilligers zal ook deze editie van de KAM, zoals 
voorgaande jaren, weer van succes verzekerd zijn. En wil je vol-
gend jaar ook vrijwilliger zijn,  geef je dan op via info@kambre-
da.nl of spreek een van de vrijwilligers aan tijdens de komende 
editie van de KAM.
Zoek je een leuke invulling van je weekend, zet dan 15 en 16 
september in je agenda en kom op zaterdag vanaf 16.30 uur 
tot 22.30 uur kijken en luisteren. Op zondag start de KAM om 
11.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur, zowel binnen als 
buiten het Chassé theater.

 

 TE KOOP 
Teak houten salontafel 

met onderblad 
132x70x45 cm. 

Blad moet lichtjes 
opgeschuurd worden 

Prijs € 50,- 
076-5930415 

 

  

TE KOOP 
 

Huawei Y6 met 
oplader en hoesje. 

Z.G.A.N.  
Prijs € 25,- 

 

076-5930415 
 

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

 In het najaar komt de 1000e Rondom de Toren uit en 
natuurlijk gaan we hier iets speciaals van maken! 

Wij zouden het erg leuk vinden als in dat bijzondere 
nummer ook berichtjes komen van lezers, bedrijven, 
verenigingen, politieke partijen, kortom: van iedereen 

die Rondom de  Toren een warm hart toedraagt! 
Natuurlijk hoef je niet te wachten tot het najaar, 

je mag je bijdrage nu al sturen naar 
liesbeth@rondomdetoren.nl. 

We hopen dat er veel mail binnenkomt!



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: elke woensdag/Grijs: 12-09-2018
                     Wagenberg        Groen: elke vrijdag/Grijs: 14-09-2018
Ophalen oud papier  08-09-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 05-09-2018     
     Wagenberg: 07-09-2018

Bibliotheek Terheijden:   di./wo. 15.00 - 17.30 uur
    vr. 15.00 - 19.30 uur   
Stichting Woonvizier  0162 - 67 98 00

Website:   www.rondomdetoren.nl 
Facebook:  www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:   www.twitter.com/rondomdetoren 
Inleveren kopij:   info@rondomdetoren.nl
   uiterlijk 05-09-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 05-09-18 (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


