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OPROEPEN
SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT
Amnesty-International schrijfochtend

Wereldwijd voert Amnesty actie
voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is
onze strijd niet mogelijk.
Help mensen in nood: teken onze petities (www.amnesty.nl/
kom-in-actie/acties). Stuur een brief naar de autoriteiten of een
kaartje aan een gevangene. In Terheijden maakt de werkgroep
Amnesty-International het u mogelijk om direct aan de gang te
gaan: dinsdag 18 september van 10.30 – 11.30 uur, Witte
Kerkje, zij-ingang links: inlopen en schrijven van brieven en groetenkaarten.
Het selecteren van de overheden tot wie wij ons kunnen richten middels een brief is dan al gedaan: de brieven liggen al klaar
voor ondertekening, waarna de werkgroep via verzamelenveloppen voor verzending zorgt. Eventueel kunt u de brieven op
de schrijfochtend ook afhalen of thuis bezorgd krijgen.
Wij schrijven in september brieven voor:
• Stanislav Aseev, Oekraïne - als journalist al 1 jaar onterecht
vast op verdenking van spionage. Hij kan hiervoor de doodstraf krijgen.
• Palestijnse leider langdurig vast zonder aanklacht. Israël houdt de Palestijnse politica Khalida Jarrar al ruim een
jaar vast zonder haar aan te klagen of voor een rechter
te brengen. Ze zou een bedreiging voor de staatsveiligheid
zijn. Maar het bewijs hiervoor is geheim en ze heeft geen
mogelijkheid haar detentie aan te vechten.
• De Egyptische vrouwenrechtenactiviste Amal Fathy sprak
zich uit tegen seksuele intimidatie in haar land. Ze zit nu al
bijna drie maanden vast. Haar gezondheid gaat hard achteruit. Ze heeft last van een extreme mate van stress en kan
nauwelijks meer op haar benen staan.
In het Witte Kerkje worden op de schrijfochtend ook groetenkaarten geschreven. Ze zijn bedoeld voor mensen die een zwaar
lot ondergaan. Deze kaarten met een korte boodschap geven
morele steun en kunnen ook leiden tot een betere bescherming
of behandeling in de gevangenis.
Yvonne Bours, Inge Berendsen en Herman Nierse,
Werkgroep Amnesty Terheijden (525)

NATIONALE COLLECTE NIERSTICHTING
Ook dit jaar willen wij uw aandacht vestigen op de collecte van de Nierstichting
in de week van 16 tot en met 22 september a.s.. Let u vooral ook op de diverse publicaties via bijvoorbeeld de krant,
televisie en radio over het vele werk van
de Nierstichting.
Bijna alle (veelal zeer trouwe) collectanten die voor de Nierstichting in Terheijden collecteren, hebben hun hulp weer spontaan aangeboden. Nierstichting Nederland hoopt dat zij niet
voor niets bij u aan de deur komen.
Oproep: Ook dit jaar zijn een paar collectanten gestopt
met collecteren. Misschien heeft u nog enkele uurtjes
de tijd (de wijken zijn niet groot!) om te collecteren
voor de Nierstichting?
Namens Nierstichting Nederland,
Lisette Buijks- de Vroomen, Liesveld 26, 4844 RB Terheijden.
Tel. 076 - 5931249
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HUISARTSENPRAKTIJK DOKTERS & CO
Griepvaccinatie 2018

Alle patiënten van Dokters & Co die in aanmerking komen voor
de griepprik kunnen hiervoor bij de praktijk terecht op dinsdag 23-10-2018 van 16.00 tot 18.00 uur of op donderdag
1-11-2018 van 8.00 tot 10.00 uur. De oproep voor de griepprik ontvangt u tussen 1 en 15 oktober in de brievenbus.

Team Dokters & Co

COLLECTANTEN GEVRAAGD!
Het Diabetesfonds zoekt collectanten
in Made, Terheijden en Wagenberg
om de jaarlijkse collecte tot een succes te maken.
1 op de 14 Nederlanders heeft diabetes. Collecteren voor het
Diabetes Fonds is belangrijk om onderzoek naar oplossingen
en betere behandelingen voor al deze mensen te financieren.
Met twee uurtjes collecteren kom je al heel ver en meer mag
natuurlijk ook!
De collecte vindt plaats van 29 oktober t/m 3 november.
Met de opbrengst kan belangrijk wetenschappelijk onderzoek
worden uitgevoerd. En dat is nodig! Want in Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes. Bij diabetes heeft het
lichaam moeite om de bloedsuiker normaal te houden. Als de
bloedsuiker jarenlang te hoog is, lijdt het lichaam daaronder. En
dat heeft ernstige gevolgen: hartaandoeningen, slechter zien of blind worden, beschadiging van nieren en zenuwstelsel.
Door met een groot aantal vrijwilligers
een aantal uur te collecteren, kan samen
een groot bedrag worden opgehaald.
Aanmelden kan telefonisch bij Simon of
Jeanne via 076 3690014.

ROMMELMARKT IN HET WITTE KERKJE
Zaterdag 6 oktober is het weer zover: De jaarlijkse rommelmarkt in het Witte Kerkje aan de Hoofdstraat 1 te Terheijden
van 9.30 tot 16.00 uur.
We kunnen nog spullen gebruiken om te verkopen. Kijkt u in
kasten, berging, zolder etc. of u nog goed bruikbare spullen heeft
die u zelf niet meer nodig heeft en waar anderen voor weinig
geld nog iets mee kunnen.
Elektronica, Ned. boeken (geen studieboeken), cd’s, lp’s, speelgoed, kleinmeubelen, lampen, keukenartikelen, serviesgoed, gereedschap, snuisterijen, etc. etc., van alles is welkom, maar geen

kleding of grote meubelen.
De artikelen moeten nog wel goed en heel zijn, zodat kopers er
nog plezier van kunnen hebben.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van
het monumentale kerkje zodat dit voor ons dorp Terheijden
behouden kan blijven voor trouwen, rouwen, concerten, kerkdiensten en andere evenementen.
Voor ons is het natuurlijk het prettigste wanneer u zelf uw spullen komt afgeven bij het kerkje. Op woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober is het kerkje daartoe geopend tussen 16.00
uur en 20.00 uur. S.v.p. alleen binnen spullen afgeven en niet voor
de deur of het hek zetten. Op laten halen door ons kan ook,
maar alleen in Terheijden.
Vanaf 1 oktober kunt u daarvoor één van de volgende
nummers bellen of een email
sturen:
Koen Biesiot: 06-16970402
biesiot2@planet.nl; Jan Vonk:
06-27021028 info@wittekerkjeterheijden.nl; Jan Buys:
0162-856192 j.buys@casema.nl.
Kijkt u voor alle activiteiten, zoals de nieuwe serie
theeconcerten en singer-songwriterconcerten in de wintermaanden op www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden-ongelooflijk wat er kan!

LEUTBAND ZOEKT MUZIKANTEN
Het is pas september, maar wij zijn al bezig met CARNAVAL! Om er een geslaagd
carnaval van te maken moeten we op tijd
beginnen met repeteren. Wij als de Leutband zorgen voor de muzikale gezelligheid
tijdens dit heerlijke feest! Om dit vol te
kunnen houden zijn wij op zoek naar muzikanten die ons willen versterken. Speel
jij een instrument of heb je dat vroeger wel eens gedaan en wil
je het weer oppakken, kom dan een keer mee spelen met onze
band.
Wij repeteren op woensdagavond in café Bij Bas van 19.4521.45 uur. Ieder instrument en alle niveaus zijn welkom bij de
Leutband.

Heb je vragen, stel ze gerust aan onze leden.Wil je direct contact
hebben stuur dan een e-mail naar leutbandwagenberg@live.nl
of ga naar onze website http://leutbandwagenberg.123website.
nl/343720479
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T.C.V. DE SCHRAANSERS:
CARNAVAL 2018-2019
Hè!? September én dan al carnaval?
Nee joh, nog lang niet! Maar wij zijn alvast begonnen om er een mooi en nieuw seizoen van
te maken! Eind augustus hebben we onze eerste vergadering gehad en we staan al weer te
springen om vol enthousiasme er wat van te gaan maken!
En ons eerste besluit is er een dat velen aan zal spreken: we
willen meer en meer laten weten waar we mee bezig zijn en een
vereniging zijn met veel meer betrokken Traaise mensen die
hun steentje bij willen dragen aan carnaval. Of je nu wel of niet
lid bent, wat ons betreft mogen er veel meer mensen aansluiten
bij onze commissies en vereniging om te helpen met het mooie
carnavalsfeest in Traaie! Voel jij je nú aangesproken, schroom
niet én laat het ons weten… wij kunnen het niet altijd ruiken of
jij wat wil doen; je mag dat ook zeker ons laten weten.
Een goed voorbeeld is hoe we komend 11-11-Bal en Festivalaaf gaan organiseren; dat doen de Schraansers dit jaar namelijk
wederom niet zelf, maar samen met Nootdkreet, Toedeloe en
Uitgeteld! Zet zaterdag 10-11 alvast maar in de agenda, want
dan vieren we 11-11-Bal. Meer info in Rondom de Toren, op
Facebook en Insta!
33 jaar Jeugdraad
Dit jaar vieren we het 33-jarig bestaan van de jeugdraad in Traaie!
We zijn, met hulp van oud-Schraansers, oud-jeugdleden én internet, op zoek naar alle namen van oud-jeugdraadsleden zodat
we deze kunnen uitnodigen voor een geweldige feestavond.
Vele jaren hebben we inmiddels compleet, maar we missen er
nog een paar; wordt zeker vervolgd!
Tot zover ons eerste berichtje na een warme zomer! Het wordt
wat ons betreft een carnavalsseizoen om in te lijste, laat dat nou
ook net ons motto zijn: Ge ben om in te lijste! en ja ge ben
om in te lijste als ge aansluit bij onze vereniging, het liefst met
stake en cape, maar als dat anders moet, kom maar door hoor!!
Met carnavaleske groet, TCV De Schraansers

RIKKEN
De meeste warme dagen zijn weer achter de rug. Daarom gaan
we weer van start met het nieuwe rikseizoen. Gezellig een potje
kaarten en de laatste roddels van het afgelopen seizoen doornemen. Heb je drempelvrees kom dan gerust even langs en wij
helpen je daar gelijk van af. Halverwege de avond wisselen wij
van tafel en krijgen we nieuwe praat en hopelijk goeie kaarten.
Inschrijfgeld is € 2,- en als je geluk hebt verdien je ze weer terug
met een leuk prijsje voor de meeste punten. Plaats van handeling is café De Harmonie en we beginnen om half acht.
Voor hen die alvast vooruit willen plannen zijn hier de data van
de rikavonden: 16 september - 14 oktober - 18 november - 16
december - 20 januari - 10 februari - 10 maart en 14 april.
Tot ziens namens Ermoei Troef

ONDER DE SCHUTSBOOM
Zaterdag 25 augustus kwamen de schutters
van de kring Baronie en Markiezaat naar
Terheijden voor de wedstrijden “Koning der
Koningen en Keizer der Keizers”. Doorgaans
worden deze wedstrijden tijdens een gildedag
verschoten. Dit jaar was er geen gildedag in
de regio. De locatie Terheijden werd uitgekozen om de verschieting te houden.
Hoe word je koning of keizer?
Er worden houten vogels in de 18.50 meter hoge schutsbomen bevestigd. Als je het laatste stukje hout uit de schutsboom
schiet bij je eigen gilde, ben je koning. Lukt het je om dit drie
opeenvolgende jaren te doen, mag je je keizer noemen: deze
titel blijf je levenslang behouden.
Keizer der keizers
Bij de vier aanwezige keizers was de wedstrijd snel gestreden:
Walter Anthonissen van Sint Joris Kalmthout mocht de titel op
zijn naam zetten.

SPORT
FUSE SPORT
FUSE Sport is weer goed gestart na de zomer met een breed sportaanbod voor alle
inwoners van Terheijden en omgeving. Zo is
er Ouder-Peutergym en Peuterdans voor de
jongste doelgroep. Maar ook bieden we Samen-Fit (50+) aan voor de wat oudere doelgroep. Naast deze lessen is er een breed
aanbod van groepslessen die gegeven worden door professionals. Werken aan je fitheid, spierversteviging en houding staan
bij FUSE Sport centraal. De lessen variëren van een inloop Fullbody tot een Bootcamp tot aan Zumba en Yoga.
Nieuwsgierig? Kom eens langs voor een proefles, stuur een berichtje via FB of een email naar info@dansschoolfuse.nl
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Koning der koningen
Omdat er meer koningen aan de wedstrijd deelnamen werd
er op twee bomen geschoten. De winnaars van beide bomen
mochten samen kampen. Dit waren Jeroen Koreman van Sint
Antonius Abtgilde Terheijden en Leo Marijnissen van Sint Joris
gilde Rijsbergen; zij kwamen tegenover elkaar te staan. Koning
der koningen werd uiteindelijk Leo Marijnissen van Sint Joris
gilde Rijsbergen.
Wedstrijden voor de koppels en individuele schutter werden
ook verschoten. Twee leden van elk gilde mochten als koppel
ook de strijd aangaan voor het beste koppel of individuele beste schutter. Dit gebeurt op de normale schutsboom met drie
ijzeren schijven variërend van grootte (we noemen dat de kommen) die liggen op de 18.50 meter hoge palen. Met een touw
trekken we de kommen weer op de paal.
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PUUR WIT PRESENTEERT: KEVIN WELCH
“One of the best songwriters of America” – Rolling
Stone Magazine

Koppels
De titel Beste Koppel werd in de wacht gesleept door onze gildebroeders Robert van Oosterhout en Iwan Daas van het Sint
Antonius Abtgilde Terheijden.
Individuele schutter
De wedstrijd voor individuele schutters werd gewonnen door
Marion Miac van Sint Bavo Rijsbergen.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen.
Ondanks dat de weergoden ons niet helemaal goed gezind waren, konden gelukkig de wedstrijden gewoon doorgang vinden
en kunnen we terugkijken op een mooie verbroederingsdag.
Met een hartelijk dank voor de organisatie aan de kring Baronie
en Markiezaat.
Dekenschrijver

UITGAAN
FEEST OP HET VAN DEN ELSENPLEIN
te Wagenberg

Zaterdag 15 sept.: Touwtrekken, aanvang
17.00 uur. DJ JAYVO verzorgt de
muziek voor deze middag/avond. Voor
het genot van een drankje tijdens het
aanmoedigen van je team kun je terecht in het ErpelCafeetje. Ook zal Jeroen van Wijnen voor
jullie optreden. Wie gaat er met de bokaal naar huis??
Zondag 16 september: Feest op ’t Plein, aanvang 11.00
uur. Deze dag wordt geopend door onze Harmonie OVU.
Uiteraard zijn er weer springkussens aanwezig voor de jeugd en
kraampjes op het plein. Kom gezellig een drankje doen want om
16.00 u hebben we een optreden van DJJemr. We zien jullie
graag op zaterdag en zondag op het
V.d. Elsenplein in Wagenberg!
CC De Erpelrooiers
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Het eerste optreden in het nieuwe seizoen is op donderdag
20 september een optreden van Kevin Welch. Hij heeft een
carrière verspreid over vier decennia als artiest en producer en
heeft zo’n beetje de zwoelste mannenstem in het singer-songwriter circuit, en schrijft de meest prachtige ‘story songs’. Kevin
Welch is geboren in Oklahoma in 1955 en werkte sinds 1978
met o.a Johnny Cash en Garth Brooks.
Kevin Welch heeft in zijn carrière liedjes geschreven voor artiesten als Roger Miller, Solomon Burke, Linda Ronstadt en vele
anderen. Meest recent Grammy-Award winnaar Chris Stapleton
bracht een versie van Welch’ song Millionaire die naar aantal #1
op iTunes in zijn eerste week van versie ging.
Hij maakte meer dan een
dozijn platen door de jaren heen, de meeste voor
Dead Reckoning records,
het label waarvan hij mede-oprichter is. In Nashville in het midden van de
jaren ‘90 bouwde Welch
een reputatie op in de wereld. Zijn albums die verschenen op zijn eigen label
lieten ook een verschuiving van stijl horen van de
country richting de roots
muziek.
Kevin Welch is gezegend met een warme, zalvende baritonstem
Bijna acht jaar na de release van zijn laatste album, ‘Patch of Blue
Sky ‘, keerde Welch met topmuzikanten weer terug naar de studio in Nashville om een nieuwe plaat te maken, genaamd ‘Dust
Devil ‘. De cd zal worden uitgebracht in september 2018.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden kosten € 14,- en zijn verkrijgbaar bij
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music,
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert.
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om
20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of
www.facebook.com/puurwit.

LUISTERPODIA BUNDELEN KRACHTEN
Luisterpodia.nl is een initiatief van een
groep kleine podia in heel Nederland
die een plaats bieden aan muzikanten
en publiek die grote waarde hechten aan een ongestoorde muziekbeleving.
Ook Puur Wit met de concerten in het Witte Kerkje in Terheijden is onderdeel van deze groep. Ook wij hechten belang
aan muziek kunnen horen zoals die bedoeld is, zonder een ruis
er omheen. Ook als het popmuziek betreft.

Zeventien Luisterpodia verspreid over Nederland hebben de krachten gebundeld.
Op vrijdag 14 september wordt hun nieuwe website gelanceerd
met een forumdiscussie en, uiteraard, met een luisterconcert
(Ad Vanderveen & combo). Dit alles vindt plaats bij Acoustic
Alley in Den Haag.
Intieme en sfeervolle setting
Deze zomer berichtten de media uitgebreid over de ‘The Dutch
disease’ en de ‘lul niet lolly’’, een poging van concertzalen om
het storende geklets tijdens optredens tegen te gaan. We kunnen rustig stellen dat Luisterpodia dus een terechte plek innemen in het aanbod van concertzalen. Ze bieden een plek waar
muzikanten én publiek een ongestoorde muziekbeleving kunnen
ervaren, veelal in een intieme en sfeervolle setting. De locaties
zijn bijzonder; van een kerkje en een café tot een klein theater
en een oude fabriek.
Bij je gevoel komen
Praten tijdens een optreden is bij Luisterpodia uit den boze, de
concertbezoekers begrijpen dat. Ze komen voor de muziek, die
muziek heeft niet de functie van behang. Het kletsen gebeurt
van tevoren en na afloop, maar niet tijdens een optreden. De
podia kiezen bewust voor een opzet waarbij de muziek centraal
staat en waardoor je echt door de muziek geraakt kunt worden.
Dat vinden ze belangrijk omdat je door te luisteren meer bij
je gevoel kunt komen. Het is niet jachtig, er is geen ruis, geen
afleiding, daardoor kan het écht binnenkomen zoals de muzikant
het bedoeld heeft. Voor artiesten zijn deze podia de krenten uit
de pap, want zij bieden gelegenheid om het verhaal achter hun
songs voor het voetlicht te brengen.
Wij doen het anders: terug naar de essentie
“Wil je echt terug naar de essentie van de muziek dan moet je
bij ons zijn. Door ons te organiseren hopen we op meer bekendheid en meer aandacht. We hebben er een mening over en
doen het anders, nu is de tijd rijp om daar meer ruchtbaarheid
aan te geven.” (Bart Hendriks, podium ‘In the Woods’)
Ook zij willen terug naar de muziek
Kenners en liefhebbers van muziek als Jan Donkers, Hubert van
Hoof, Leo Blokhuis en Freek de Jonge staan achter onze doelstelling en hebben zich bereid verklaard om zich als ambassadeur aan Luisterpodia.nl te verbinden.
Luisterpodia feiten
Geen hinderlijk gepraat tijdens een optreden; Intieme setting;
Diverse genres: singer-songwriter, Americana, folk, blues, pop;
17 podia in Nederland (met nieuwe aanmeldingen in de portefeuille).
Contactgegevens
Naam: Bart Hendriks, bhendriks@ planet.nl, 06-54368355,
www.luisterpodia.nl
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AMATEURS SPELEN IN HET WITTE
KERKJE, SPECIAAL VOOR JOU
Hard studeren, leuke, mooie, aantrekkelijke muziek, een beetje
spanning voor het optreden, en vooral het plezier in de muziek
zijn de ingrediënten voor een geslaagd amateurconcert, waarvoor al plaatsen te reserveren zijn. Een aantal deelnemers die
zorgen voor het gevarieerde programma staan hieronder genoemd:
- Vocaal ensemble Kleurrijk, o.l.v. Marianne van Iersel, met pianobegeleiding
- Alle-Wim van der Beek, gitaar en zang
- Olga Bodewes, zang, met piano- en orgelbegeleiding
- Leander Schoormans, orgel
- Gustavo Barrientos Wesselink, zang en piano

Adres: Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden, datum: 23 september 2018, aanvang: 15.30 uur
Toegang: dit jaar is de entree weer gratis en ook de thee tijdens de pauze hoeft u niet te betalen.
Maar….. we stellen het zeer op prijs wanneer u bij de uitgang
een donatie achterlaat voor het laten voortbestaan van de
theeconcerten. Want behoorlijk wat kosten hebben we wel,
ook voor dit amateurconcert.
Al zijn donaties voor ons belangrijk, het is niet verplicht.
Komen luisteren is belangrijker.
Dus loop binnen en heb een fijne middag!
Inlichtingen en plaatsen reserveren:
Telefoon: Agaath Kaasschieter, 076-5931177, email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Wil je voortaan informatie over onze theeconcerten ontvangen? Stuur ons dan maar een email. We gaan zorgvuldig met de
gegevens om.
Data van de theeconcerten 2018-2019 op zondagmiddag 15.30 uur:
4 november - 16 december - 6 januari - 17 februari - 17 maart
In de volgende Rondom de Toren zal het volledige programma
van de serie worden vermeld.
Abonnementen zijn al te bestellen.

In de jaren zeventig ontdekte de platenmaatschappij Phonogram,
destijds de grootste in Nederland, de Arrows die met hun Cliff
& Shadows nummers niet van de echte te onderscheiden waren.
Vele platen/lp‘s volgden en de optredens werden steeds groter
met zowat alle toppers van de sixties-periode de Golden Years.
Samen op diverse grote podia met Fats Domino, The Everley
Brothers, Roy Orbinson en nog meer van die kanjers.
En nu is het 2018 en ze spelen nog steeds en ook nu weer volle
zalen met de fans van toen, maar ook van nu. Maar de top-band
uit Waalwijk is er niet alleen; nog meer succesvolle bands van
lang geleden zullen op het podium van De Cour hun kwaliteiten
tonen. Wat te denken van de huisband van De Cour, Houston
Alley, welke in populariteit met elke band kan wedijveren. Ook
hun muziekstijl, late vijftiger jaren/ begin zestiger jaren, mag er
zijn. Ook bij deze formatie staat de dansvloer vanaf de eerste
tonen vol en zij bouwen een sfeer op die zijn weerga niet kent,
top-band dus. Mocht dat nog niet genoeg zijn? Dan treden ook
nog op The Hilson Brothers, zeker bekend in Terheijden, maar
niet alleen in dit prachtige dorp. The Brothers, die vanaf 1962
al optreden en in 1964 een songfestival wonnen met een eigen
nummer `Tell Me` wat met begeleiding van de Engelse formatie Weeling opgenomen werd in Londen. In augustus speelden
zij samen met Houston Alley in een concert wat ruim duizend
betalende bezoekers trok. Spelen ook 5 theatershows per jaar
welke steeds uitverkocht zijn. The Hilson Brothers zijn vooral
bekend van hun Everley Brothers nummers, men noemt hen
ook vaak The Dutch Everley`s. In hun theatershow op 1 de-

THE SHAKIN’ ARROWS IN DE COUR
Zondagmiddag 23 september
spelen The Shakin’ Arrows uit Waalwijk in Terheijden. De band is ontstaan in 1961, in een tijd dat elke stad
of dorp soms wel meerdere bandjes
rijk was. En er waren er bij met een
groot aantal fans die de bands bij elk optreden ondersteunden.
Zo ook bij deze Waalwijkse band.
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cember zal de steelgitarist van de Everly Brothers-band enkele
nummers meespelen met de broers.
Een geweldig sixties feest gaat het worden op zondag 23 september in De Cour Terheijden. Aanvang 13.30 uur, zaal open
12.30 uur, kaartprijs € 7,50.

SPRAAKVERMAAK GAAT 12e SEIZOEN IN
Na een lange en warme zomer is de
voorbereiding van het nieuwe Spraakvermaakseizoen weer in volle gang.
Op 14 okt. a.s. is het zondagmiddagcafé weer open en traditiegetrouw
verricht burgemeester Gert de Kok
de aftrap. Rondom de Toren heeft er
inmiddels een goede gewoonte van
gemaakt om vóór de start aan het
Spraakvermaakteam te vragen hoe het er voor staat.
Nog even de namen op een rij, de makers van Spraakvermaak?
Dik en Maria van Beest, Theo den Exter, Petra Kimmel, Ankie
Kop, Ad van Oosterhout en Mirjam Schrauwen vormen de redactie en samen proberen ze van elke aflevering iets bijzonders
te maken. Voorzitter Wim Smetsers leidt de bestuurs- en redactievergaderingen en zorgt ervoor dat elke editie vlekkeloos
verloopt. De oplettende lezer mist in dit rijtje de namen van
Arjen van Drunen en Tim Simons. Met pijn in het hart hebben ze
aangegeven dat ze Spraakvermaak niet meer kunnen combineren met hun werkzaamheden. Allebei hebben ze sinds kort een
nieuwe baan. En naast de nieuwe wegen die ze zijn ingeslagen,
nemen het fractieleiderschap van Arjen voor de PvdA in Breda
en die van Tim voor de VVD in Drimmelen veel tijd in beslag.We
hebben alle begrip voor hun keuze, maar vinden het wel jammer.
Tim en Arjen komen naar de openingsaflevering, ze zitten niet
meer op het podium, vanaf nu hebben ze plekje ze in de zaal.
Wie doen er nog meer mee?
Sandra Oprins zorgt voor een actuele website (zie www.spraakvermaak.nl), Cees Otjens is belangrijk bij de werving van sponsoren, Freek Reniers zorgt voor de beeld- en geluidstechniek
en de camera’s worden bediend door Ad Koenraad en Gerrit
Reniers. Tien Mureau is onze huisfotograaf, Anton Joosen en
Gerard de Jongh bouwen elke keer het podium op (en breken
het ook weer af), Jopie van Oosterhout en Thecla den Exter verzorgen de kaartverkoop bij de ingang en Jack Reimus springt bij
waar nodig. En ook in seizoen 12 sluit Mix (Alex Broekaart, Cor
Vissers, Janette van der Aa en Theo den Exter) elke aflevering
af met het immer actuele Spraakvermaakslotlied. Kathleen en
Thieu Visker zorgen er samen met hun medewerkers voor dat
Spraakvermaak ‘thuis’ is bij Ons Thuis.
Blijft de opzet hetzelfde?
Zeker en we proberen opnieuw vaart en afwisseling in het
programma te brengen, d.w.z. aansprekende gasten en actuele
kwesties wisselen elkaar in hoog tempo af. Vaste presentator is
uiteraard Dik van Beest en per aflevering nodigen we een gast-
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presentator uit; de columnist deelt met de zaal zijn of haar kijk
op de wereld; we spelen een quiz en er is altijd muziek. Mirjam
Schrauwen gaat, samen met Petra Kimmel en Theo den Exter, op
zoek naar bijzondere mensen en naar bijzondere zaken die zich
afspelen in en rond de gemeente Drimmelen. En verder gaan we
proberen om het programma tussen 16.30 en 16.45 uur af te
sluiten, zodat er voldoende tijd over is voor de zgn. nazit.
Welke data kunnen we noteren?
Na de opening op 14 okt. zijn we er weer op 11 nov., 9 dec.,
13 jan., 10 febr. en 10 maart, steeds dus op de 2e zondag van
de maand. De Franse zaal van café Ons Thuis in Terheijden
blijft onze vertrouwde thuisbasis. Om 14.30 uur klinkt de openingstune, de deuren gaan al om 13.30 uur open, zodat iedereen
een mooi plekje kan vinden. Tien Mureau maakte vorig seizoen
bijgaande foto’s van minister Cora van Nieuwenhuizen, Jan Slagter, voorman van omroep MAX en Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

informele sfeer nog wat te drinken.
De Show Sisters verzorgen dan de
muzikale omlijsting. En wie weet,
zing je met ze mee.
Kaarten voor deze dinnershow
Glamorous zijn beperkt beschikbaar in verband met de capaciteit
van de locatie.Wees er dus snel bij.
De kaarten voor welkomstdrankje,
3-gangen diner en avondvullende
muziekshow, exclusief drankjes
kun je bespreken bij de Dorpsherberg in Teteringen of via beahakkens@hotmail.com.
Lekker eten en een mooie show. Kan een zaterdagavond nog
leuker zijn?

EN TOEN GEBEURDE...
OUD SEPTEMBER-NIEUWS 1

Zijn er nog seizoenkaarten te koop?
Dat is nog steeds mogelijk, al er zijn er wel veel verkocht. Voor
€ 17,50 kun je met een seizoenkaart zes keer bij Spraakvermaak
terecht voor een aangename zondagmiddag. Bestellen kan gewoon via www.spraakvermaak.nl. Klik op de hoofdpagina rechts
bovenaan op de afbeelding van de seizoenkaart en de route naar
een nieuwe kaart wordt vanzelf in gang gezet. In de gemeente
Drimmelen worden de kaarten gratis thuisbezorgd.
Samengevat: zondag 14 oktober opent burgemeester Gert de
Kok om 14.30 uur seizoen 12, café Ons Thuis, Bredaseweg 20,
Terheijden.

Deze keer is er heel oud nieuws te melden van meer dan 100
jaar geleden. In september 1851 was brand ontstaan in de
schuur bij de weduwe Romme. Zij woonde in het grote huis
Raadhuisstraat 42-44. Haar man was hier notaris geweest en
ook lid van de Tweede Kamer. Gelukkig is het toen bij een
brandje gebleven en is het monumentale pand behouden.

DINNERSHOW GLAMOROUS
Traaise zangeressen schitteren

De twee zingende Traaise zussen Kitty en Jeanne treden op in
De Dorpsherberg in Teteringen tijdens de dinnershow Glamorous. Dit is een nieuw initiatief van De Dorpsherberg. Voor het
eerst organiseren zij een dinnershow met veel glamour en glitter. Want de hoofdact van deze avond zijn de Show Girls, waar
Jeanne en Kitty deel van uitmaken. Het is een act die in grote
theaters staat en al vele dinnershows verzorgd heeft.
Op zaterdag 6 oktober gaat om 18.30 uur de zaal open en
ontvangen de artiesten je. Zij begeleiden je naar je plaats waar je
je eerste welkomstdrankje krijgt aangeboden. Gebruik deze mogelijkheid meteen als fotomoment! Want je krijgt niet vaak
de kans om samen met één van
de Show Sisters in vol ornaat
met alle lichtjes, veren en glamour op de foto te gaan. Neem
samen met je gezelschap plaats
aan de feestelijk gedekte tafel,
en geniet van de wervelende
show die door de inmiddels
gerenommeerde Show Sisters,
samen met enkele gastartiesten, tussen de drie gangen van het
diner, opgevoerd wordt. Wees gerust, als je aan het eten bent,
houden zij hun mond, zodat je gezellig met elkaar van alle gerechten kunt genieten en de laatste nieuwtjes kunt uitwisselen.
Uiteraard kun je na het diner nog wat blijven hangen om in een
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Tot het najaar van 1869 blijkt er zowaar een klein bos in Terheijden te zijn geweest. Op het terrein van het Slotje, waar nu
huizen zullen worden gebouwd, lagen toen honderden bomen
te koop. Twintig jaar later, op
22 september 1889, brandde het imposante Terheijdense
Slotje tot de grond toe af.
In 1892 teisterde een cholera-epidemie de wereld. In ons
land alleen zouden er meer
dan 23.000 mensen aan zijn bezweken. Bij de naderende Wagenbergse kermis werd daar
aandacht aan besteed. Maar er
werd vol goede moed naar de
kermis uitgekeken.
Eind 1910 kwam het huis
Hoofdstraat 23 te huur voor
100 gulden (per jaar). De weduwe Heijerman-Petrie had
met haar 2 dochters daar een
winkel. Volgens Harrie Krijnen
(zie Vlasselt-boekje 60) is daar

een wijnhandel van Heijerman geweest. Nu is daar al vele jaren
een gezellig restaurantje.

Johan van der Made

TERUGBLIK
PANNENKOEKEN ETEN MET DE
ZONNEBLOEM
Op dinsdag 28 augustus gingen wij met de gasten
van de Zonnebloem pannenkoeken eten in Het
Pannekoeckershuys in Den Hout.
De gasten genoten van
een heerlijke pannenkoek
met als afsluiting een ijsje.
Daarna werd lekker buiten
op het terras nog een drankje genuttigd.
Toen werd het tijd om de gasten weer
naar huis te brengen, ze vonden het weer
erg gezellig.

SUMMER SPORTS WEEK 2018
6 jaar groot feest

Met veel plezier kijken wij (Bram &
Tim) terug op de editie van Summer
Sports Week 2018. 150 enthousiaste
deelnemers en meer dan 35 vrijwilligers maakten deze editie tot een
groot succes. Van maandag t/m vrijdag
was er een vol programma waarin nieuwe ontmoetingen en
sporten centraal stonden. Op de boerderij bij Van Oosterhout
verzamelden we elke dag en dan gingen we op pad. Atletiek,
samenwerken, lasergamen, sportclinics en zwemmen zijn onder
andere de revue gepasseerd. Maar er gebeurde buiten dat nog
veel meer. Deelnemers die elkaar niet kenden werden vriend-
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jes/vriendinnetjes, vrijwilligers bouwden onderling een band
voor het leven op en kinderen maakten kennis met nieuwe vormen van bewegen.
Na 6 jaar hebben we besloten het stokje over te dragen aan de
nieuwe generatie, maar dit met pijn in ons hart. Want we zijn
gegroeid van 55 naar 150 deelnemers, van 15 naar 35 vrijwilligers, oud-deelnemers zijn nu vrijwilliger en we hebben veel
nieuwe interessante mensen/partners mogen ontmoeten. Maar
we gaan vooral de lachende gezichten missen elke ochtend als
ze aankwamen op de fiets.

Wij hopen dat u en uw kinderen onze opvolgers zullen blijven
steunen met de deelname van uw kinderen maar ook met het
aanbieden van uw hulp als het gaat om bijvoorbeeld de lunch,
financiële steun of het aanbieden van uw diensten.
Mocht u interesse hebben of vragen kunt u altijd mailen naar
summersportsweek@hotmail.com

VAN ALLES WAT
VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN
De vakantie is alweer ten einde en we zijn weer gestart met alle
activiteiten voor de vereniging.
Deze keer was de opening van het seizoen gestart met een
feestelijk tintje nl. de opening van het nieuwe biljart in De Cour.
Aanwezig waren de wethouders H. Bakker en J.W. Stoop.
Het biljart is geopend door onze wethouder, de heer J.W. Stoop,
dit door middel van het verwijderen van de slingers boven het
biljart onder toeziend oog van onze voorzitter. En hij hield nog
een mooie toespraak waarin hij o.a. vertelde dat door een goede samenwerking met De Cour de gemeente dit tot stand heeft
kunnen brengen. Hij kreeg na afloop een hartelijk applaus van
de ca. 50 aanwezige personen waaronder natuurlijk een aantal
heren biljarters.

De biljartvereniging is erg blij met dit nieuwe biljart omdat het
aantal leden de laatste jaren flink gestegen was waardoor men

Wijnmakers
Diner
Vrijdag 19 oktober 2018
Op vrijdag 19 oktober ontvangen we een wijnmaker uit de Franse Rhône!
Dit wijnhuis is gelegen te midden van de beroemde wijngaarden Chateauneuf-du-pape. Passend bij de wijnen koken wij weer de mooiste gerechten
voor u! De prijs per persoon is all inclusive € 85 per persoon en natuurlijk
bent u weer in de gelegenheid de wijnen te bestellen voor thuis! De deur is
open vanaf 18.30 uur en rond 19.00 uur zullen we starten met het diner.
Reserveren voor het Wijnmakersdiner kan telefonisch: 076 593 1297.
Graag vernemen we bij uw reservering (diëet)wensen en uitzonderingen.
Moerdijkseweg 10 4844PD Terheijden
076 - 593 1297 info@restaurantripasso.nl www.restaurantripasso.nl
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de wedstrijden noodgedwongen moest inkorten om het voor
eenieder nog aantrekkelijk te houden. Nu is er dus weer plaats
voor nieuwe leden welke uiteraard van harte welkom zijn op
elke middag van de week.

Na het officiële gedeelte was er koffie met wat lekkers en kon
het middagprogramma beginnen met het optreden van zanger
Sjaco die leuke liedjes van vroeger en nu zong. In de pauze kreeg
iedereen nog een consumptie en men kon verzoeknummers
aanvragen bij Sjaco. Het optreden werd afgesloten met een polonaise en men kon terugkijken op een geslaagde middag.
We gaan weer iedere maand een keer kaarten op dinsdag en
een keer sjoelen op dinsdag en een keer per maand hebben we
op vrijdagmiddag een bingo.
Ook gaan we 2 keer per maand op vrijdagmiddag koersballen.
Daarnaast komt er nog een aantal activiteiten bij zoals een bowling enz.
Al deze informatie en foto’s kunt u ook vinden op onze website
www.vvsterheijden.nl.
We gaan het jaar weer spetterend afsluiten op 21 december.

telijke week te bezorgen. De week werd speciaal georganiseerd
voor kinderen in groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool en stond
boordevol sport, spel en plezier. Dit jaar had SSW 2.0 ervoor
gezorgd dat ook jeugd met een beperking kon genieten van de
vele activiteiten. De week werd natuurlijk knallend afgesloten
met een groot feest. Het plezier spat ervan af in onze impressie!

Open Tuinendag Hooge Zwaluwe
Op 8 juli vond in Hooge Zwaluwe weer de open tuinendag
plaats. Opnieuw was een aantal inwoners bereid hun tuin open
te stellen en daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt door
de bezoekers. Ondanks het droge voorjaar zagen de tuinen er
prachtig uit. In de tuinen lag overal een routekaartje klaar en
overal stond een letter. Met deze letters kon een woord gevormd worden en de oplossing had uiteraard met tuinieren te
maken. Loes van Zwieten en Peter Maas maakten van de gelegenheid gebruik om er een kijkje te gaan nemen en maakten
voor u een verslag.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Summer Sports Week 2018
In augustus stond sport voor de jeugd weer in de schijnwerpers
tijdens de Summer Sports Week. Er was echt alles aan gedaan
om de vele kinderen uit de gemeente Drimmelen een onverge-
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Gemeente Actueel - september
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Ook
schuift Anneke van Ommen, de communicatieadviseur van de

gemeente, aan om ons te informeren over actuele zaken die in
onze gemeente spelen.
Muziek in de regio
Ook bij de start van het nieuwe seizoen weer een aflevering van
onze serie ‘Muziek in de regio’. Aan het eind van onze uitzending ziet en hoort u het Traais Smartlappenkoor, dat eerder dit
jaar een optreden verzorgde in Onze Kerk in Hooge Zwaluwe.
Gezellig meezingen dus!
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, 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 radiozender 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.

Kom gezellig even langs want er is altijd wat te vinden voor u!
Woon je in de Vierhoven of Kalkvliet en wil je nog meedoen
met de garagesale, stuur dan een berichtje naar ajaw@planet.nl
Tot ziens in de Vierhoven en Kalkvliet op burendag 22 september!

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
IN INDIA
Net als in Nederland is in India het nieuwe schooljaar gestart.
Stichting Focus on Education steunt opnieuw een groep meisjes uit de armste
dorpen in India. Dit jaar bestaat de groep
uit 26 meisjes die intern verblijven in het
zusterhuis van de ICM Sisters in Sarnath. Vanuit het zusterhuis

GARAGESALE IN KALKVLIET EN
VIERHOVEN
Tijdens burendag op 22 september organiseren de Kalkvliet
en Vierhoven in Terheijden een Garagesale van 11.00 uur
tot 15.00 uur.
De deelnemers verkopen leuke tweedehands spulletjes vanuit
eigen garage, oprit of tuin. Er is van alles te vinden: fietsen, kleding, meubels, snuisterijen en nog veel meer.
De deelnemers zijn te herkennen aan vrolijk gekleurde ballonnen in de tuin. Entree is gratis.
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bezoeken ze de nabijgelegen scholen.
Na schooltijd begeleiden de zusters
hen bij het huiswerk
en geven extra lessen, waaronder Engelse les. Verder zijn
er extra leerkrachten aangetrokken
voor computerles,
maar ook voor karate, yoga, cultuur en dans.
Al jarenlang behoort de groep meisjes die in Sarnath bij de
zusters wonen en
studeren tot de
beste studenten van
de scholen die zij
bezoeken. Van degenen die geslaagd
zijn en verder willen
studeren steunen
wij jaarlijks nog een
groep die extra gemotiveerd is en van
huis uit twee jaar
zelfstandig gaat studeren op scholen in de buurt van hun dorpen.
Dit jaar bestaat deze groep uit 7 meisjes. Wij betalen voor hen
hun schooluniform, het lesgeld, de benodigde schoolmaterialen
en zo nodig een fiets om van huis uit naar school te kunnen
fietsen.
De kers op de taart zijn de echte doordouwers. Twee meisjes
van de groep thuisstudenten zijn na het behalen van hun diploma aan een drie-jarige
studie verpleging begonnen. Hoe bijzonder
is dit!!
Wilt u ook een meisje de kans geven om
een mooie (beroeps)opleiding te volgen en
haar en haar familie te helpen om te ontsnappen uit de armoede? Zie hiervoor de
donatiemodule op onze website www.focusoneducation.nl. Zie voor meer artikelen
over dit project www.facebook.com/stichtingfocusoneducation. Onze hartelijk dank.
Stichting Focus on Education, Jacques en Marijke den Ridder

FOTO VAN DE MAAND

Foto van de maand september van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Anneke van Vugt
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WORKSHOP HERKENNEN VAN
LAAGGELETTERDHEID
Weet je dat in Noord-Brabant 21%
van de ouderen moeite heeft met
lezen en schrijven en het omgaan
met de computer? En dat voor
hen dagelijkse dingen als het invullen van formulieren, het lezen van straatnaamborden, kinderen
voorlezen, solliciteren en het opnemen van geld bij de pinautomaat erg moeilijk zijn? Zij zijn laaggeletterd. Meedoen in de
samenleving wordt voor deze groep dan ook steeds lastiger,
vooral ook door de digitalisering van de maatschappij.
Laaggeletterde mensen kunnen meestal erg goed verbergen dat
ze moeite hebben met lezen en schrijven. Daardoor is laaggeletterdheid vaak moeilijk te herkennen. De Vrijwilligers Academie Drimmelen wil hierin verandering brengen en organiseert
samen met Zorgbelang Brabant/Zeeland op dinsdag18 september een gratis workshop om laaggeletterdheid te leren
herkennen.
Je leert wat laaggeletterdheid is, hoe je het signaleert bij iemand
en wat je er als vrijwilliger mee kunt doen. Zo krijg je tips hoe je
met ouderen hierover in gesprek kunt gaan en hoe je hen kunt
doorverwijzen naar een lokaal aanbod.
Werk je graag met ouderen of kom je vaak met hen in aanraking? Wil je je inzetten om laaggeletterdheid bij deze groep
aan te pakken en te verminderen? Meld je dan aan voor deze
workshop via www.vadrimmelen.nl.
Daarnaast staan er nog veel andere cursussen en workshops in
het najaar op het programma.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van burgemeester en
wethouders over het beleid rond de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Informatie over Wmo-zaken
Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee inwoners interesse getoond. Zij worden voor de volgende vergadering uitgenodigd om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo. Hebt u interesse en wilt u meer weten van
het Wmo-Platform? Vraag dan informatie op onderstaand adres.
Beleidsplan Sociaal Domein
Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd
wordt ter ondersteuning van inwoners
bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Het gaat hierbij dus om
iedereen, niet enkel om mensen met
beperkingen, maar ook om inwoners
die problemen hebben met opvoeden
of bij een uitkering. Een eerste concept is aan het Platform voorgelegd.
Om een goede samenwerking op alle terreinen te bereiken is
meer inspraak van de inwoners nodig. Het blijkt echter moeilijk
veel mensen te bereiken om mee te denken over een toekomstig beleid. Een meer uitgewerkt concept komt in een volgende
vergadering zeker terug.
Koerswijzer Beschermd Wonen
Dit is een notitie over het zgn. beschermd wonen. Beschermd
wonen is voor inwoners die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf
kunnen zorgen vanwege vaak een psychiatrische aandoening
of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat ook deze
mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen
in de maatschappij. In 2021 krijgen alle gemeenten de verantwoordelijkheid ook voor deze eigen inwoners en moeten zij
zorgen voor geschikte huisvesting. Hierover moeten binnen de
gemeente afspraken met betrokken partijen worden gemaakt.
Beleidsregels Noodfonds
De gemeenteraad heeft voorgesteld een noodfonds in te stellen om zeer dringende financiële problemen bij inwoners snel
te kunnen oplossen. Het concept van beleidsregels voor zo’n
fonds is door het Platform akkoord bevonden. Het college van
burgemeester en wethouders moet deze regels nog definitief
vaststellen en agenderen voor de gemeenteraad.
Overleg Centrum voor Jeugd en Gezin
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp.
Drimmelen en Geertruidenberg hebben die hulp samen georganiseerd. Onderzocht wordt hoe de huidige organisatievorm
verder kan worden verbeterd. Er zijn verschillende organisatievormen denkbaar. Het Platform voelt het meest voor het idee
van een gemeentelijke dienst. Hierbij is de gemeente volledig
verantwoordelijk en draagt zij ook de risico’s van de organisatie.
Alle medewerkers zijn dan in dienst van de gemeente en niet
meer versnipperd over verschillende organisaties.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen, per brief p/a
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl. Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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POLITIEK
HANDHAVING MET DE MENSELIJKE
MAAT?

Receptioniste gezocht!

De meerderheid van de gemeenteraad
van Drimmelen kiest voor voortzetting
huidige handhavingsbeleid.
Combinatie Algemeen Belang heeft tijdens de verkiezingen gestreden voor handhaving met de menselijke maat.
Donderdagavond 30 augustus stond de evaluatie van het eerste gecontroleerde deel van het buitengebied op de agenda van
de opinieronde. Uit de evaluatie blijkt dat er in het gebied 364
luchtfoto’s zijn gemaakt, er 97 adressen administratief zijn gecontroleerd en 38 controles ter plaatse zijn uitgevoerd.
Van de 38 gecontroleerde adressen zijn op 14 adressen de overtredingen volledig ongedaan gemaakt en zijn er nog 24 adressen
in behandeling.
Niets aan de hand zou je denken na het lezen van de evaluatie.
Combinatie Algemeen Belang is echter vele malen aangesproken door onze inwoners met ergernissen over de uitgevoerde
controles en de manier waarop wordt gehandhaafd. Veelal komt
het erg intimiderend over en is hiervoor weinig begrip bij onze
inwoners.
Er is vooral veel onbegrip bij onze inwoners over handhaving
van relatief kleine zaken, zoals kippenkooien, konijnenhokken
en dergelijke. Het betreft bijna allemaal zaken die geen overlast
geven noch schade toebrengen aan het milieu of de omgeving.
Veelal staan deze kooien er al vele jaren zonder dat er ooit naar
gekeken is. Wat CAB betreft dient het handhaven van dergelijke
situaties met onmiddellijke ingang te worden gestopt, immers
het dient geen enkel doel en heeft veel weg van burgertje pesten.
Helaas is de meerderheid van de raad van mening dat de manier
zoals nu wordt gehandhaafd, vervolgd kan worden voor de rest
van het buitengebied en geeft daarmee geen gevolg aan de ergernissen die hierover bij onze inwoners leven.
Natuurlijk snappen wij dat handhaving noodzakelijk is, maar doe
dit dan wel met de menselijke maat. Stop met handhaven van
kleine zaken en zoek samen met belanghebbende in grotere zaken naar oplossingen om zaken alsnog te legaliseren door middel van een omgevingsvergunning.
Wij horen graag van onze inwoners hun ervaringen als zij te
maken hebben gehad met handhaving en u kunt reageren op
ons mailadres info@cabdrimmelen.nl.
Volg ons ook op www.cabdrimmelen.nl of onze Facebookpagina CABDrimmelen.
Met een politieke groet,
Ad Buijs, Fractievoorzitter
Combinatie Algemeen Belang

LIJST HARRY BAKKER (BE)LEEFT MEE!

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een representatieve receptioniste.
Ben jij op zoek naar een uitdagende afwisselende functie, kijk dan voor meer informatie op
www.markoever.nl/vacatures
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We leven en beleven mee met wat er gebeurt in ons Drimmelen. Elke woonkern, ook het buitengebied, heeft onze aandacht
en wij doen ons best zoveel mogelijk te verbinden om zo tot
een “Gezond wonen in Drimmelen” te komen. Moet lukken!
Kermis met prikkelarme uren gelukt

Prikkelarme uren tijdens de kermis voor een groep die
nooit kan gaan, toch onze kermissen laten beleven. Lijst Harry Bakker lukte het samen met de organisatie op de kermis in Terheijden. Afgelopen maandag 10 september gingen daar muziek en knipperlichten uit (of op vast branden).
Voor de kermis in Made worden prikkelarme uren kermis aangeboden op dinsdag 2 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur.
We hadden er vragen over gesteld en wederom het college aangespoord het toch dit jaar voor elkaar te krijgen.
Moet lukken, zeggen wij en het is gelukt!
Veiligheid verkeer-zwevend zebrapad
Zeer belangrijk is verkeersveiligheid. Alhoewel vooral gedrag
van alle verkeersdeelnemers voor veiligheid in het verkeer moet
zorgen, vraagt Lijst Harry Bakker de wethouder om op gevaarlijke punten (bijvoorbeeld oversteek Haasdijk/Godfried Schalckenstraat, Made) een snelle (tussen)oplossing te bieden met
het zogenaamd 3D-zebrapad. Een zebrapad dat de illusie wekt
boven de weg te “zweven” en extra duidelijk zichtbaar voor alle
wegverkeer is. Zo wordt de veiligheid voor de voetgangers, die
over zo’n “zwevend” zebrapad de weg oversteken, ook verbeterd.
Beleef TV - in de praktijk
Veel publiciteit hebben de twee al geplaatste Beleef-TV’s gekregen. De derde komt in de nieuwe locatie van de Ganshoek in Lage Zwaluwe. SOVAK was al in het bezit van zo’n TV.
Wijngaerd-activiteitenbegeleidster Anita Voermans vertelde hoe
bewoners en cliënten in de praktijk dit verrijdbare cadeau ervaren. Alleen maar lof! Hierdoor samenzijn pakt eenzaamheid
aan, wordt er meer gelachen, tovert glimlachen bij hen die ver
dementerend zijn, zij die niet meer (kunnen) praten, communiceren nu non-verbaal. Alles kan er mee, voor iedereen. Sterren
vanuit zand “toveren”, goud-van-oud-muziek beluisteren, YouTube, spelletjes, foto’s nu op groot scherm kunnen bekijken en
nog oneindig veel meer. Haar wens: “Zet er nog maar één neer!”
Dit initiatief van Lijst Harry Bakker heeft een gelukkige impact
voor velen en daar zijn ook wij natuurlijk zeer tevreden over!
Loes van Zwieten, Raadslid Lijst Harry Bakker

Beleef TV, bewoners van de Wijngaerd zijn vol lof en er erg blij mee.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 15 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering. LET OP!
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In ’t Witte Kerkje! i.v.m. werkzaamheden in onze H.Antonius
Abtkerk. Voorgangers: Pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoenmakers.
Koor: Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 17 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering
in Verzorgingshuis Antonius Abt.
Zaterdag 22 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
LET OP! In ’t Witte Kerkje! Extra collecte i.v.m. werkzaamheden in onze H. Antonius Abtkerk. Voorganger: Dhr. A. Braat.
Koor: Anthony Singers.
Maandag 24 sept. 10.30 uur: Woord- en Communieviering
in Verzorgingshuis Antonius Abt.
Zaterdag 29 sept. GEEN VIERING.
Zondag 30 sept. 10.00 uur: Oecumenische viering in ’t Witte Kerkje. Voorgangers: Dominee B. Fockens/ Mevr. G. van der
Korput. Koor: Cantorij.
Maandag 1 okt. 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 opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, of verhuist u binnen het dorp of gaat
binnen 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 16 september 2018. Gezamenlijke dienst met Lage
Zwaluwe. 10.00 uur: ds. L. van Oudheusden uit Etten-Leur.
Diaconiecollecte: PKN-Vredeswerk. Koffiedrinken na de dienst.
Er is kindernevendienst. Locatie: Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Zondag 23 september 2018. 10.00 uur: mw. I. Verberk uit
Giessenburg. Collecte: Vrienden van DHAN. Locatie: het Witte
Kerkje.

GEMEENTE
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
LEO VERMEULEN
Burgemeester Gert de Kok heeft op zondag 9
september een Koninklijke Onderscheiding (Lid
in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de
heer Leo Vermeulen uit Terheijden. De uitreiking
vond plaats tijdens de opening van de nieuwe
zaal De Abt in de Sint Antonius Abtkerk in Terheijden.
De heer Vermeulen (70 jaar) ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij sinds 2009 beheerder van
de Sint Antonius Abtkerk en maakt hij sinds 2012
deel uit van het bestuur van de Stichting Behoud
Antonius Abt Terheijden en was jarenlang lid van het bestuur
van Heemkundekring De Vlasselt.
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GEMEENTENIEUWS
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Brabantstraat nabij nr. 32
(4844 AV) (W-2018-0401): Het kappen
van een boom i.v.m. plaatsen rioolput.
Terheijden, Haagwinde 39 (4844 HA) (W2018-0406): Kappen van twee bomen.
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK)
(W-2018-0403): Het bouwen van een machineberging/loods.
Wagenberg, Dorpsstraat 47 (4845) (W-2018-0405): Het bouwen van 3 woningen en 8 appartementen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Polderstraat 30 (4844 BJ) (W-2018-0369): Het plaatsen van een schutting.
Ontwerpbestemmingsplan “Hoevenseweg 12a, Wagenberg”
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan “Hoevenseweg 12a, Wagenberg” ter inzage ligt. Het plan voorziet in een ruimte-voor-ruimtewoning in de voorzijde van het bedrijfsgebouw aan de Hoevenseweg 12a in Wagenberg. De achterzijde van het bedrijfsgebouw wordt bestemd voor opslag.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met donderdag 18 oktober 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in
Made. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.
0bp18hoevensew12a-ON01.
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen tijdens de termijn van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling
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 indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar de heer P. Kieboom, telefonisch
te bereiken onder nummer 140162.
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018
Het college van de gemeente Drimmelen heeft op 21 augustus
2018 het nieuwe handhavingskader voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders vastgesteld
onder de naam “Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang
2018”, inclusief Afwegingsoverzicht Handhaving Wet Kinderopvang, Algemene en de Artikelsgewijze toelichting. Gelijktijdig is
het oude handhavingskader “Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2014” ingetrokken.
Het nieuwe handhavingskader is op 1 september 2018 in werking getreden.
Het college van B&W gebruikt het nieuwe afwegingsoverzicht
bij het uitvoeren van de handhavingsacties die nodig zijn als een
houder van een kindercentrum, gastouderbureau of een gastouder niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet
kinderopvang.
Het nieuwe handhavingskader ligt voor iedereen ter inzage gedurende 6 weken in het gemeentehuis, Park 1 in Made. Voor het
inzien van het handhavingskader hoeft u geen afspraak te maken.
U kunt het handhavingskader ook inzien op de website van de
gemeente Drimmelen www.drimmelen.nl onder het kopje Jeugd
en Onderwijs.
Meer weten over handhaving kinderopvang? Vraag dan naar de
Afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden, telefoonnummer
140162.

DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen 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.

ONDERTEKENING CONVENANT
DIGI-TAALHUIS VOOR GEZAMENLIJKE
AANPAK LAAGGELETTERDHEID
Op vrijdag 7 september 2018 ondertekende -ter ere van de
Week van de Alfabetisering- wethouder Jürgen Vissers een convenant met samenwerkingspartners. Met het Digi-Taalhuis staan
organisaties en vrijwilligers klaar om laaggeletterden in de gemeente Drimmelen samen te ondersteunen om beter te leren
lezen en schrijven. Partners zijn Theek 5, SWO, Surplus,Vluchtelingenwerk, ROC Kellebeek, Stichting Lezen en Schrijven en de
gemeente Drimmelen.
Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Drimmelen tussen de
5 en de 8% van de beroepsbevolking laaggeletterd is. Dit komt
neer op circa 1.100 laaggeletterden in de leeftijd van 18 tot 65
jaar. Als ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen komen er
naar schatting nog eens 1.200 laaggeletterden bij, dus in totaal
gaat het om 2300 personen.
2300 inwoners die vanwege beperkte taal-, lees-, reken- of digitale vaardigheden mogelijk niet volwaardig mee kunnen komen
in onze maatschappij en hier problemen door kunnen ervaren in
hun thuissituatie, financieel, op het werk of met de gezondheid
omdat ze rekeningen, instructies of bijsluiters niet kunnen lezen.
Wethouder Vissers: “Ik vind het belangrijk voor het welzijn en
welbevinden van iedereen om volwaardig mee te kunnen doen
in de maatschappij. Taal is daarbij heel belangrijk. Dat zorgt voor
gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we met diverse
lokale en regionale organisaties besloten te gaan samenwerken
om de laaggeletterdheid tegen te gaan.”

zoekt een
medewerker
bediening!
Ben jij doordeweeks beschikbaar?
Bezorg jij onze gasten een onvergetelijke avond?
Doe jij bijvoorbeeld de opleiding tot gastheer/
gastvrouw of een andere horeca opleiding
of heb je al ervaring in de bediening?
Mail je cv naar info@restaurantripasso.nl of bel
voor meer informatie naar 076 - 593 1297!

WMO-CLIËNTEN IN DE GEMEENTE
DRIMMELEN ZEER TEVREDEN
Gemiddelde score is een 7,4!

Ook dit jaar heeft de gemeente Drimmelen een onderzoek naar
de ervaringen van haar Wmo-cliënten laten doen. De Wmo is
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die gemeenten verplicht om haar inwoners met beperkingen te ondersteunen met
diverse voorzieningen. Wmo-cliënten zijn inwoners die via de
gemeente bijvoorbeeld een deeltaxipas, hulp bij het huishouden,
een rolstoel of andere Wmo-voorzieningen hebben ontvangen.
Kwaliteit van de Wmo-ondersteuning
Uit het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Triqs, blijkt
dat de Wmo-ondersteuning die cliënten ontvangen als goed
wordt beoordeeld: bijna 85% van de respondenten vindt de
kwaliteit van de ondersteuning goed.
Uiteindelijk gaat het er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om dat mensen met beperkingen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doel wordt in verreweg de
meeste gevallen behaald in de gemeente Drimmelen: meer dan
85% van de ondervraagde cliënten geeft aan dat hij/zij zich dankzij de hulp beter kan redden.
Cliëntondersteuning
Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht kosteloze onafhanke-

21

lijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. De
bekendheid van die onafhankelijke cliëntondersteuning scoort
nog steeds laag, maar is wel gestegen in vergelijking met de
voorgaande jaren. Toch wordt er in de praktijk volop gebruik
gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE of
SWO. Maar er zijn ook veel cliënten die geen behoefte hebben
aan onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat ze met behulp
van mantelzorgers en de casemanager Wmo de juiste ondersteuning kunnen regelen. Toch werkt de gemeente Drimmelen
aan beleid om de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning nog verder te vergroten.
Contact met gemeente
Inwoners met beperkingen kunnen met een hulpvraag terecht
bij de gemeente. Het keukentafelgesprek is hierbij belangrijk.
Dit is een gesprek bij de cliënt thuis met een casemanager Wmo
van de gemeente over beperkingen en oplossingen. Deze casemanager is de vaste Wmo-contactpersoon voor de cliënt. Als
de cliënt vragen heeft kan hij/zij hiermee bij zijn casemanager te-

recht. Een ruime meerderheid (circa 80%) van de ondervraagde
cliënten is tevreden over het contact met gemeente!
Wethouder John van Oosterhout is erg blij met deze resultaten:
“Er wordt op de afdeling hard gewerkt om de cliënten zo goed
mogelijk te ondersteunen. We zijn trots op deze mooie cijfers,
maar er blijven natuurlijk nog verbeteringen mogelijk. Ik ga samen met de afdeling aan de slag om met name de cliëntondersteuner nog beter onder de aandacht te brengen.”

IETS VERDER VAN DE TOREN
BIJZONDERE FOTO’S VOOR EEN PRIKKIE

Op 22 en 23 september organiseert de Bredase 3sec.gallery een poster-sale in de uitgang van de Chassé Parking. Unieke
design posters met zeer
exclusieve oplage. Wie het
eerst komt, wie het eerst
maalt. Liefhebbers zijn op
beide dagen van 12.00 uur
tot 17.00 uur welkom om
door zo’n 800 posters te
komen bladeren.
De poster-sale, een initiatief van Graphic Matters
en de 3sec.gallery, bestaat
uit werken die eerder in
de 3sec.gallery zijn geëxposeerd. Sinds 2014 verschijnt er vier keer per
jaar een nieuwe expositie
in de inrit van de Chassé
Parking. In de prijzen wordt rekening gehouden met eventuele
gebruikssporen, afspraken met ontwerpers en de status van de
ontwerper. Er zijn posters
te koop van studenten van
verschillende kunstacademies maar ook van grote
internationale ontwerpers
als Stefan Sagmeister, Milton Glaser, Felix Pfaffli,
Paula Scher en Jeremyville.
De poster-sale moet een
jaarlijks terugkerend evenement worden en is bedoeld als fundraiser voor
toekomstige
projecten
zoals exclusieve exposities en lezingen. Elk jaar zal
een selectie van posters te
koop worden aangeboden.
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ONTDEK DE MUURSCHILDERINGEN VAN
BREDA IN HET DONKER
Op 28 september organiseert de Blind Walls Gallery de eerste ‘Night Ride’, een fietstocht in het donker langs de vele muurschilderingen van Breda.

Tijdens deze bijzondere fietstocht nemen onze gidsen je mee
op nachtelijk avontuur en vertellen ze jou de verhalen en bijzondere anekdotes achter de murals. Je ervaart dan de beroemde
schilderingen in een totaal ander licht, dat van de volle maan!
De Blind Walls Gallery is een museum op straat. Meer dan 75
muurschilderingen verbeelden de verhalen van Breda, geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van de stad.
Meer info via www.blindwalls.gallery of haal je ticket hier: https://gdfb.stager.nl/web/tickets/252003

HISTORISCHE KILOMETER DOOR BREDA
Op stap met een VVV-gids

Wist u dat Breda een historische band heeft
met ons Koningshuis? Dat de Bredase haven
vroeger een belangrijke aanvoerplaats van zeevis was en dat er een echt Nassaukasteel midden in het stadscentrum staat?
Gidsen van de VVV Breda vertellen er alles over
tijdens de Historische Kilometer op zaterdag 29 september.
De Historische Kilometer voert via het Nassaumonument naar
het park Valkenberg, de vroegere kasteeltuin. De gids leidt u
rond over het terrein van het Kasteel van Breda, maar ook door
de adembenemende Grote of Onze Lieve Vrouwekerk en over
het middeleeuwse Begijnhof. De wandeling brengt u op plaatsen
die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. In het
kasteel is de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Daarom
is dit terrein alleen toegankelijk onder begeleiding van een VVVgids en is een legitimatiebewijs verplicht!

Door deel te nemen aan de Historische Kilometer draagt u bij
aan het behoud van de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.
De wandeling vertrekt om 14.00 uur (13.45 uur verzamelen)
vanaf de VVV aan de Willemstraat. Graag van tevoren reserveren! Voor reserveren en prijzen bel 0900-5222444 (€ 0,25 per
minuut) of zie info@vvvbreda.nl.
VVV Breda organiseert iedere laatste zaterdag van de maand
(behalve 24 november) en tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie wandelingen o.l.v. een VVV-gids. Afwisselend worden de
Historische Kilometer en de Kasteelwandeling gelopen. Groepen kunnen deze, maar ook andere wandelingen, het hele jaar
op afspraak lopen.
Volg de VVV Breda / Citymarketing Breda op Facebook (Welkom in Breda, Gek op Breda en
Shops & Funroute), YouTube,
Twitter, Instagram én in de App Store!
In oktober 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!
Je mag je bijdrage nu al sturen naar
liesbeth@rondomdetoren.nl.
We hopen dat er veel mail binnenkomt!
Rondom de Toren wordt bezorgd op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.
----------------------------------------------------------------Uw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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Gezondheid
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

Alarmnummers - Politiezaken
Alarmnummer Algemeen
Politie Zeeland en WestBrabant Team		
Wijkagent		
Terheijden Wagenberg

112
0900 - 88 44
www.politie.nl
Laurens Brooimans & Dayenne Sjardijn
0900 - 88 44

Gemeente informatie
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: 10-10-2018
Wagenberg
Groen: elke vrijdag/Grijs: 12-10-2018
Ophalen oud papier		
13-10-2018
Ophalen plastic afval Terheijden:
19-09-2018
		
Wagenberg:
21-09-2018

Overige
Bibliotheek Terheijden: 		
				
Stichting Woonvizier		

di./wo. 15.00 - 17.30 uur
vr. 15.00 - 19.30 uur 		
0162 - 67 98 00

Colofon
Website:			
www.rondomdetoren.nl
Facebook:		www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:			
www.twitter.com/rondomdetoren
Inleveren kopij: 		
info@rondomdetoren.nl
			
uiterlijk 19-09-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 - 53 89 20 35
			
uiterlijk 19-09-18 (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

