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Het kan niemand zijn ontgaan:  We 
zijn op weg naar het 1000ste nummer 
van Rondom de Toren!
Een van de manieren om dit te vie-

ren is het verloten van een LCD TV (43PUS6703/12), die ter 
beschikking wordt gesteld door de Gebr.  Van Dijk uit Made. 
Maar….. hier moet je wel wat 
voor doen! 
In deze editie van Rondom 
de Toren en de twee volgen-
de nummers staat een puzzel, 
een woordzoeker.  Als je alle 
woorden hebt gevonden, blij-
ven er letters over die samen 
een zin vormen.  Elke keer vind je een stuk van die zin.  Om 
mee te loten voor die prachtige televisie stuur je na de laatste 
woordzoeker de volledige oplossing naar liesbeth@rondomde-
toren.nl of je belt de oplossing door via 076 5932137.
Veel plezier èn veel succes!

FIFTY FIT BIJ  TO THE MAX GYM
 

Op woensdag 3 oktober gaat 
de eerste “To The Max Fifty Fit” 
ochtendles van start! 
Het doel van de les is dat jij in 

het dagelijks leven kunt blijven doen wat je altijd al deed, maar 
dan fitter. Plezier en gezelligheid staan in deze les voorop en 
“Age doesn’t matter” of je nu 50, 65 of 75 bent. De leeftijd van 
de TTM Fifty Fit-les zal variëren tussen de 50 en 80 jaar. De les 
is samengesteld om op een veilige manier jouw lichaam te leren 
belasten en blessures te voorkomen.
Iedereen wordt een dagje ouder. Gezondheidsklachten zoals 
een pijntje hier, pijntje daar horen daarbij. Als je in beweging 
blijft en bij ons komt trainen dan kunnen wij er voor zorgen dat 
de pijntjes worden verminderd en verholpen. Blijf vitaal, gezond 
en actief door het leven gaan.
De Fifty Fit-les duurt ongeveer 60 minuten en is in verschillende 
fases opgebouwd:
1. Mobiliteitsoefeningen voor enkel, knie, heup, schouder, 
nek, elleboog, pols waardoor je deze gewrichten dagelijks soe-
peler kunt bewegen.
2. Evenwicht in fysieke en mentale gesteldheid. 
3. Krachtoefeningen voor het gehele lichaam. Word bijvoor-
beeld sterker in je benen, waardoor langere afstanden “pijnvrij” 
bewandeld kunnen worden.
4. Uithoudingsvermogen verbeteren om vol energie door 
het leven te blijven gaan. 
5. Ontspanning voor lichaam en geest aan het einde van iede-
re les. Kom tot rust, haal kracht uit de “Fifty Fit” les en geniet 
van jouw week!
Waar: Bij  To The MAX,  Mr.  Aalbersestraat 15,  Terheijden.
Wanneer: Vanaf  3 oktober iedere woensdagochtend van 
10.00 uur tot 11.00 uur.  Aanmelden: Via info@tothe-
maxgym.nl of bel naar 06 30132335  
Wie zien wij woensdag 3 oktober bij de aftrap van de eerste 
To  The Max Fifty Fit-les!? (Bij twijfel altijd doen) 

JUBILEUMEDITIE  ‘TRAAIS’ 
GOLFKAMPIOENSCHAP 
op Landgoed Bergvliet 

De 5e editie van het ‘Traais’ wordt ge-
speeld op vrijdag 12 oktober op Golf-
baan Landgoed Bergvliet. Het eerste 
lustrum dus voor deze sportieve strijd 
tussen de Traaise golfers en uitgegroeid 
tot een mooie traditie. Voor deze mijl-
paal zouden we graag nog vele Traaienaren ontvangen die ook 
middels een leuke en leerzame clinic kennis kunnen maken met 
golf in (bijna) de achtertuin van Terheijden. 
De gemeente Drimmelen (deze dag vertegenwoordigd door 
wethouder Jan Willem Stoop die deel neemt aan de clinic) en 
Tarq Information Technology (dank aan Peter Verboven) onder-
steunen deze leuke dag. Het prijzenpakket wordt weer beschik-

baar gesteld door 
de lokale onderne-
mers uit ons dorp. 
Inmiddels zijn er 
40 aanmeldingen 
en we hopen dat 
we met 50 men-
sen kunnen starten. 
Wat betreft de cli-
nic zijn er nog zo’n 
8 plaatsen beschik-
baar. Dus meld je 

snel aan en beleef deze gezellige ‘Traaise’ dag mee op 12 oktober.
De algehele titel van ‘Traais Kampioen’ ging vorig jaar naar Hans 
van der Steenhoven, terwijl Ineke Clarijs de beker bij de dames 
mee naar huis nam. De winnaars van vorig seizoen zullen uiter-
aard met verve hun titel verdedigen dit jaar. 
Het heerlijke buffet na afloop hoort er bij uiteraard. Het Traai-
se evenement wordt voor de snelle inschrijvers mede mogelijk 
gemaakt door ICT bedrijf Tarq dat wederom 25 greenfees ter 
beschikking stelt . 
Inschrijven kan nog: golf € 35,- en clinic € 52,50 pp. Dit is incl. 
ontvangst, buffet en 2 consumpties pp. De wedstrijd is voor ie-
dereen toegankelijk woonachtig of werkzaam in  Terheijden.
Het programma ziet er als volgt uit: 
15.00 uur: ontvangst 
16.00 uur: start wedstrijd over 9 holes, en clinic.
19.00 uur: binnenkomst spelers en borrelen
19.30 uur: Buffet en prijsuitreiking
Aanmelden is mogelijk tot en met 8 oktober. 
Mail naar marco.vandijnsen@landgoedbergvliet.nl

KONING EN KONINGIN SCHIETEN 2018

11-9-18 was de dinsdag met de kermis voor 
het St. Antonius Abt Gilde de dag van de jaar-
lijkse koning en koningin schieten.
Traditiegetrouw ging een delegatie van de mu-
zikanten en de vendelier weer voor dag en 
dauw op pad om de hoofdman, koningin en ko-
ning te wekken.
Alle andere gildeleden kwamen om 8.00 uur 

bijeen in de gildekamer om met slaande trom en vliegend vaan 
(niet te verwarren met vliegende trom en slaande vaan) de ko-
ning, Jeroen Koreman, en de koningin,  Tonnie Thijssen, in het 
huis van de koning af te halen aan de haven in Terheijden. Het 
gehele gilde werd door ons koningspaar uitgenodigd voor koffie, 
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thee en heerlijke worstenbroodjes.
We zetten de tocht voort naar ‘t Barreke voor een drankje. 
Daar werd door de leden een kaart uit het kaartspel getrokken 
om de schietvolgorde te bepalen voor de wedstrijd van deze 
dag.
Rond 10.45 uur was het tijd voor het laatste stukje van de tocht 
terug naar de gildekamer, waar we al werden opgewacht door 
onze eredekens burgemeester de Kok, notaris Geerse en pas-
toor Paes, wethouder Harry Bakker en andere belangstellenden.
Nadat de ereleden een schot hadden gelost was het tijd voor 
de koningin en koning om in hun hoedanigheid een laatste schot 
op de “mannen- en vrouwenboom” te lossen; daarna werden 
ze ontdaan van het erezilver en had het gilde geen koningspaar 
meer.
De strijd kon beginnen: 23 broeders en 7 zusters lieten het ene 
na het andere schot klinken op de schutsboom.  Voor deze gele-
genheid heeft een gildebroeder een houten vogel gemaakt en in 
de boom geplaatst met daaronder zelf gekweekte dahlia’s. Wie 
de laatste snipper van de houten vogel naar beneden haalt mag 
de titel van koning of koningin op zijn/haar naam zetten.
Voor het jaar 2018/2019 wist om 12.38 uur met schot 108 gil-

dezuster Trudy Spoor (uit 
Bavel) de titel van koningin 
te behalen, en mocht zij de 
felicitaties van alle aanwe-
zigen in ontvangst nemen. 
Waarna de broeders het 
schieten weer hervatten.
Gildebroeder Thijs van 
Oosterhout (woonachtig 
in Made) schoot om 13.00 
uur de vogel naar bene-
den; hier waren 146 scho-
ten voor nodig. Er ging een 
gejuich op voor de nieuwe 
koning. Na de felicitaties 
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was het tijd 
voor de hul-
diging: het 
omhangen 
van de ko-
ningsmantel 
en de steek 
werd op-
gezet. Ook 
de konin-
gin werd 

versierd met haar zilveren kroon en schild.  Daarna volgde de 
eerste vendelgroet voor dit paar en kwamen we bij het laatste 
gedeelte van de huldiging: binnen proosten met de erewijn en 
het luidkeels zingen van de gildeliederen.
Dit jaar ook weer een bijzonder koningspaar: zowel de koning 
als de koningin zijn bazuinblazers bij ons gilde.  Thijs is een groot 
aantal jaren muzikaal leider geweest en is erelid. Het gilde zal het 
dus het komende jaar met twee bazuinblazers minder moeten 
doen.  Trudy zal het komende jaar haar kiel van muzikant inruilen 
voor een gildejurk. 
Restte ons nog om even door te feesten na een droge dag met 
een lekkere temperatuur.  We willen graag alle gezellige aanwezi-
gen bedanken dat zij deze dag met ons wilden meemaken.  
We wensen ons koningspaar een heel mooi jaar toe en kijken 
samen met hen terug op een zeer geslaagde dag.
De Dekenschrijver

MOOI BEGIN SEIZOEN  VOOR  TIOS 
TERHEIJDEN

De zomervakantie is weer voorbij en we zijn zeer 
fanatiek van start gegaan met tafeltennisclub TIOS 
Terheijden. Sommigen hebben het spel gespeeld op 
de camping en verkeren al in bloedvorm, anderen 
proberen hun ritme weer positief op te pakken.

Dit jaar hebben we een tafeltennis clinic gegeven bij the Summer 
Sports week.  Veel kinderen hebben we zo op een leuke manier 
kennis kunnen laten maken met tafeltennis. Een aantal kids heb-
ben we inmiddels ook al bij de jeugdtraining mogen ontmoeten. 
Een andere bijzondere happening waar we met een afvaardiging 
van de club naar toe zijn geweest was de clinic met Bettine Vrie-
sekoop in Berkel en Rodenrijs. Mooi voor de “ouderen” die haar 
nog kennen als topspeelster om met en tegen haar te kunnen 
spelen en haar levensverhaal te horen (over o.a. China en balans 
tussen lichaam en geest). Ook de kinderen begrepen en zagen 
dat er een speelster van wereldniveau was en waren onder de 
indruk.
Op 9 september stonden we met onze club op de gezellige 
Traaierie. In een heerlijk zonnetje hadden we twee tafels opge-
zet, die bijna de hele Traaierie bezet waren.  Velen hebben even 
een balletje geslagen en de kinderen waren niet weg te slaan bij 

de tafeltennisrobot die de ballen alle kanten uitspuwde. Zo’n 
120 mensen hebben het aantal tafeltennisballetjes in de glazen 
bak geraden. Het waren er 260 en Jos Embregts uit Terheijden 
zat er met 255 het dichtste bij en heeft het levensmiddelenpak-
ket ontvangen.
De competitie zijn we goed begonnen.  Winst voor het Baronie-
team, winst voor het tweede tegen Made en een gelijkspel van 
ons eerste (met een speler minder). Het leek wel of Maarten 
Frijters niet weggeweest was uit dit team, want hij scoorde een 
erg goed resultaat. 
De competitie en trainingen lopen weer en onze toptrainer 
Lennart Slaats trekt de nodige nieuwe leden aan. Zo hebben 
we een grote jeugdgroep en ook bij de volwassenen zien we 
de nodige nieuwe gezichten. Ook trouwe leden blijven hun bal-
letje slaan, zoals Joop Kerver die in september 25 jaar lid was 
van onze club. Uiteraard hebben we dat feestelijk gevierd met 

een hapje en een drankje 
en een cadeau voor Joop. 
Joop speelt nog steeds fa-
natiek competitie in het 
Baronieteam en vooraf-
gaand aan zijn huldiging 
had hij eerst de jeugd mee 
training gegeven en zelf 
nog getraind. Klasse Joop!!  
Volgend jaar bestaan we 
40 jaar en we bruisen van 
de nieuwe ideeën om heel 

Traaie aan het tafeltennissen te kunnen krijgen. Kom ook ge-
woon eens langs en doe mee: www.tios-terheijden.nl.

GIJS  VERDUIJN KERMISKONING 2018 

Op de zaterdag van de Ter-
heijdense kermis wordt door 
Wielervereniging Terheijden 
de jaarlijkse kermiskoers ver-

reden. In 10 ronden van ongeveer 4 km wordt bepaald wie zich 
voor een jaar de koning mag noemen. Om 18.30 uur meldde 
zich aftredend koning Ewald  Verdaasdonk met cape en kroon 
en legde deze plechtig af, waarna de strijd 
om de opvolging kon beginnen.
De wedstijd was hard, veel demarrages, 
maar door het hoge tempo lukte het negen 

ronden lang nie-
mand om echt 
weg te komen. In 
de laatste ronde 
vonden Bob Ra-
senberg, Stef van 
Zundert en Gijs 
Verduijn elkaar in een beslissende 
ontsnapping. Een van de jongste le-
den van WVT, Gijs Verduijn, was de 
sterkste in de sprint en kroonde zich 
daarmee kermiskoning 2018. 

GIEL VAN DE MADE KERMISKONING 
van  Willem  Tell  Terheijden

Op zondag 9 september werd bij Schietclub Willem  Tell  Ter-
heijden de jaarlijkse Kermiskoning-verschieting gehouden.
’s Ochtends werd Miëlle Stoop, de ‘oude’ koningin, thuis opge-
haald. Dit gebeurde traditiegetrouw in een optocht door de 
leden van Schietclub Willem  Tell met vaandel en tromgeroffel. 
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Met dank aan Iwan Daas, Jeroen Koreman, Koen van Ooster-
hout, Ivan Dijkers en Bas v/d Belt, de gildebroeders van onze 
buren St. Antonius Abt.
Na de warme worstenbroodjes, de koffie en overige drankjes 
vervolgden we onze tocht door  Terheijden met een tussenstop 

bij café De Zevende Hemel èn café De Harmonie, waarna we 
met z’n allen naar ons clubgebouw marcheerden voor de nieu-
we Kermiskoning-verschieting van 2018.
Bij de wedstrijd om de Kermiskoning van Willem  Tell  Terheijden 
schieten we met de kruisboog op een fantasie-kaart. Deze kaart 
is in 25 vakjes verdeeld, die willekeurig 1 tot 25 punten waard 
zijn. Het is voor de schutters op 20 meter niet te zien hoe deze 
punten verdeeld zijn. Iedere schutter mag 3 keer schieten. Jan 
Pirard maakt ieder jaar weer een prachtige fantasie-kaart. Dit 
jaar was de kaart ontzettend ingewik-
keld vanwege de vele cirkels en stippen 
erop. Hierdoor was vanaf 20 meter vrij-
wel niet te zien waar de pijl in de kaart 
belandde. Dit maakte dat iedereen even-
veel kans had om koning of koningin te 
worden. Als de 3 pijlen tenminste alle-

maal de kaart maar treffen, hè Remco v. Bochove!?
Jeanne Snoeren was het jurylid dat de puntentelling bij hield en 
op 20 meter afstand de trom roffelde bij een score boven de 
13 punten. Er was dit jaar geen één schutter met drie roffels en 
er waren maar liefst zeven schutters met twee roffels aan het 
einde van de wedstrijd.  Toen onze voorzitter Adriaan de Wijs de 
uitslag bekend maakte, was het dan ook tot het laatst toe span-
nend. Uiteindelijk waren er op de 
derde plaats 3 schutters geëindigd 
met 46 punten en Adriaan bleek 2e 
te zijn geworden met 47 punten. 
Maar het enige dat op deze dag telt, 
is wie de nieuwe Kermiskoning van 
Willem Tell Terheijden wordt. En 
dat is Giel van de Made geworden, 
met 50 punten. Giel is een jaar lang 
onze Koning!
Volgend jaar gaan we daarom naar 
het Slotje om de Koning op te ha-
len. Wat zou het mooi zijn wanneer 
Terheijden, op de zondag tijdens de 
Kermis in september, vol hangt met 
vlaggen voor onze Koning. 
Een mooie traditie die we voort-
zetten. Leve de Koning!
Giel van de Made, hartelijk gefeli-
citeerd namens het bestuur en de 
leden van Willem  Tell  Terheijden! 
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EN  TOEN GEBEURDE....

OUD SEPTEMBER NIEUWS 2

Zo’n 100 jaar geleden ging 
men op bedevaart naar ‘t Hei-
ke ofwel Sint Willebrord. Sinds 
1885 is daar een filiaalbede-
vaartplaats van Lourdes met 
een Lourdesgrot. Ook vanuit 
onze dorpen ging men daar-
heen. Zo ook in september 
1929.
Geen leuk nieuws in 1933 
als je in de krant leest wat je 
overkwam toen je in Made 
naar de kermis was geweest en daarna nog even een pintje 

bent gaan drinken 
om vervolgens tot de 
ontdekking te komen 
dat je onmisbare fiets 
verdwenen was.
In onze dorpen wa-
ren zo’n honderd 
jaar geleden meerde-
re schietverenigingen, 
die hun thuisbasis 

hadden in een café. En er was een afdeling van vrijwilligers die 
oefenden met de militai-
ren. In de dorpen werden 
geregeld schietwedstrijden 
gehouden, zo ook te Wa-
genberg in september 
1935. De Fanfare O.V.U. 
was daarbij aanwezig. Na 
afloop kwam men samen in 
het verenigingsgebouw voor 
jongens, ‘het Patronaat’, dat 
gestaan heeft aan het begin 
van de Brouwerijstraat.
In september 1938, 
nu precies 80 jaar gele-
den, werd begonnen met 
de voorbereiding van de 
nieuwbouw van ‘het Jeugd-
huis’, nu ‘Plexat’. Er was al 
sinds 1922 een ‘Patronaat’ 
voor jongens en er kwam 
ook een dergelijk gebouw 
voor de meisjes. Op 1 september 1939 werd de nieuwe “be-
waarschool”, zoals de kleuterschool destijds genoemd werd, in 
gebruik genomen. Deze school, voor kinderen van 4 tot 6 jaar, 
kreeg als naam ‘De Engelbewaarder’, die later zou worden ge-
wijzigd in ‘De Drempel’. Een van de lokalen was aanvankelijk 
bestemd voor de pas opgerichte naaischool voor meisjes die 
de lagere school al hadden verlaten.  Zie Vlasseltboekje 33: “125 
jaar Bijzonder Onderwijs Wagenberg” (1986).
Johan van der Made
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UITGAAN

START CAFE QUIZ SEIZOEN 2018/2019

Donderdag 27 september is 
het weer zover en gaat de café quiz 
2018/2019 weer van start in café De 
Zevende Hemel in Terheijden. Dan 

is de spanning tussen de deelnemende teams weer te snijden. 
Wie heeft de meeste vragen goed en wie gaat er met het prij-
zengeld aan de haal? 
Je kunt deelnemen alleen, als ploeg met tweeën of drieën tot 
maximaal 4 personen. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per 
persoon en het inschrijfgeld is, net als bij de vorige edities, het 
prijzengeld. Er worden 80 vragen gesteld in 8 rondes van 10 
vragen. De vragen gaan over sport, muziek, algemeen, dieren, 
geschiedenis, geografie enz. Ronde 2 is een fotoronde en ronde 
8 is de muziekronde. De eerdere edities waren buitengewoon 
spannend en ook heel gezellig, er heerste een sportieve maar 
vriendelijke rivaliteit.  
De café quiz is iedere laatste donderdagavond van de maanden 
september t/m april. Leuk om mee te doen met je collega’s, je 
vrienden van de carnavalsclub of sportteam, de wandelvereni-
ging, scouting of wie al niet meer.  De avonden beginnen om 
20.30 uur en zijn rond 23.00 uur afgelopen.  Wil je meer in-
formatie, loop dan gerust binnen bij café De Zevende Hemel, 
Hoofdstraat 20 in Terheijden of bel 076-5932211.

OPEN DAG DAGBESTEDING  ANTONIUS 
ABT  TERHEIJDEN

Op zaterdag 29 september zet 
de dagbesteding in het zorgcen-
trum Antonius Abt in Terheijden 
de deuren voor u open.
De dagbesteding is er voor alle 
inwoners van de gemeente Drim-
melen. Wij bieden een vaste dag-
structuur met activiteiten naar be-

hoefte. Het aanbod is gevarieerd: spelletjes, lezen, koken, schil-
deren, knutselen, een goed gesprek, wandelen of fietsen op de 
duofiets. Regelmatig houden we een bingo en bij mooi weer een 
picknick. U kunt deelnemen als u hiervoor een beschikking heeft 
van de gemeente.

Dagelijks wordt er door medewerkers en vrijwilligers samen 
met de cliënten gekookt. U kunt de keuze maken tussen een 
warme maaltijd of een broodmaaltijd. Elke dag is er een ander 
menu met altijd verse producten.
Bent u benieuwd naar ons en onze werkwijze? De deuren staan 
open op 29 september van 13.00 uur - 16.00 uur,  Hoofdstraat 
2,  Terheijden. De koffie staat klaar!

FOTOGROEP PERSPECTIEF 
in Gummaruskerk  Wagenberg

Wat is Fotogroep Perspectief eigenlijk?
Fotogroep Perspectief is een kleine fotoclub met meer en min-
der ervaren amateurfotografen (m/v) van uiteenlopende leeftijd. 
Gemeenschappelijk kenmerk is dat iedereen erg enthousiast is 
over de fotografie, ook al heeft iedereen zo zijn/haar eigen voor-
keuren. Zo fotografeert de één graag bijzondere gebouwen, een 
ander landschappen en weer een ander kan uren bezig zijn met 
het fotograferen van bloemetjes of bijtjes. Ook portretfotogra-
fie is een onderwerp dat regelmatig aan de orde komt. 
Behalve tijdens de vakantieperiode, komen we om de andere 
week bij elkaar in gebouw Concordia in Hooge Zwaluwe. Daar 
bespreken we dan elkaars werk, wisselen we tips en trucs uit en 
behandelen we zelf of met hulp van een iemand van buiten een 
in overleg uitgekozen onderwerp. Een paar keer per jaar maken 
we een fototocht naar een speciale plek om daar dan foto’s te 
maken die we later weer bespreken. De fotogroep bestaat sinds 
januari 2006 en groeit nog steeds. 
Expositie van de mooiste foto’s 
Traditiegetrouw laten we in de Gummaruskerk in Wagenberg 
ieder jaar de foto’s zien waar we het meest trots op zijn. Dit jaar 
is dat op zaterdag 6 en zondag 7 oktober (kermisweekend). 
De expositie is voor iedereen gratis toegankelijk. Je treft er 
van alles aan: grote en kleine foto’s, in kleur en in zwartwit, op 
zichzelf staande foto’s en ook series. Voor sommigen zal het een 
blik van herkenning zijn omdat je er eerder zelf ook was, maar 
het toen net even anders zag of omdat je iemand herkent die bij 
je in de buurt woont. En soms is het alleen maar verwondering 
omdat je een bloem of insect nog nooit op die manier bekeken 
hebt. 
Wij van Fotogroep Perspectief zijn altijd heel benieuwd hoe 
anderen onze foto’s beoordelen en daarom vragen we je om, 
wanneer je dat wilt, op het uitgereikte formuliertje kenbaar te 
maken welke foto’s jou het meest aanspreken. De foto met de 
meeste stemmen krijgt de publieksprijs en we zullen ook via de 
media kenbaar maken welke foto dat geworden is. 
Op zaterdag vindt ook een beoordeling plaats door een vakju-
ry; de uitslag van die beoordeling zie je op zondag terug bij de 
foto’s. 
Maak je zelf ook mooie foto’s of fotografeer je al wel maar weet 
je nog niet hoe je wat meer uit je camera kunt halen? Klamp 
dan tijdens de expositie eens een clublid aan om wat meer te 
vertellen over FG Perspectief. Of neem even contact op met de 
secretaris voor een uitno-
diging om vrijblijvend eens 
een paar clubavonden te 
kunnen meemaken zodat je 
zelf kunt bepalen of het mis-
schien ook iets voor jou is. 
Op onze website vind je alle 
informatie: www.fotogroep-
perspectief.nl.
Kom je ook? 
Op zaterdag 6 oktober a.s. 
ben je van harte welkom 
van 13.00 tot 17.00 uur 
en op zondag 7 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur in 
de Gummaruskerk aan de 
Dorpsstraat in Wagenberg.
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Geen ‘strakke pakken mannen’  
met gladde praatjes, ondoorzichtige 
prijsoffertes en beloften die niet 
waargemaakt kunnen worden. 
Wat dan wel? Een no-nonsense bedrijf dat 
het eerlijke verhaal vertelt, waarin advies, 
kwaliteit, service en een persoonlijke 
benadering de hoofdrol spelen. 
Pijlers die de identiteit van Visker Keukens 
bepalen… alweer tien jaar! 

Door Wiljan Broeders

Voortgekomen uit Visker Interieurbouw 
opende Visker Keukens in 2008 de deuren op 
bedrijventerrein ’t Spijck in Terheijden. Beide 
bedrijven opereren volkomen zelfstandig 
maar uiteraard wordt ook geregeld de 
samenwerking gezocht. “Juist door het 
bundelen van onze krachten zijn wij tot veel 
meer in staat dan de standaard keukenzaak,” 
vertelt hoofd verkoop Toine Keijzers. 

Inspiratie 
Vorig jaar is de showroom volledig  
verbouwd, waardoor de beleving naar  
een nog hoger plan werd getild. 
“Op een relatief beperkt aantal m²’s laten we 
heel wat zien. We brengen de verschillende 
stijlen uitgebreid voor het voetlicht, evenals 
wat er vandaag de dag allemaal mogelijk is. 
Daarin zijn we alles behalve doorsnee. U vindt 
hier zowel de laatste trends, de klassiekers als 
wel enkele zeer gedurfde exemplaren in kleur, 
materiaal en uitvoering. 
…En dat alles nog slechts ter inspiratie.” 

Maatwerk 
“Hier is namelijk alles mogelijk,” vervolgt 
hij enthousiast. “Wij hebben de kennis 
en het vakmanschap in huis om iedere 
(technische) vraag in te vullen. Liever een zwart 
aanrechtblad, of juist één van natuursteen, 
andere inbouwapparatuur, massief houten 
fronten of een combinatie van klassiek en 
industrieel; we draaien er onze hand niet voor 
om. Het draait hier om maatwerk. De klant 
maakt zijn wensen kenbaar en vandaaruit gaan 
wij aan de slag… open en eerlijk. Volkomen 
transparant zijn, daar kom je het verst mee. 
Klanten stappen hier dan ook altijd met de 
nettoprijs naar buiten, zodat zij achteraf nooit 
voor verrassingen komen te staan.”

Ontzorgen
“Uiteraard dragen eigen monteurs zorg voor 
plaatsing, aansluiten van de verschillende 
apparaten en gaat alle rommel ook weer mee. 
Ontzorgen zit nu eenmaal in ons DNA. U heeft 
hier helemaal geen omkijken naar. Het enige wat 
u zelf nog moet doen, is de boodschappen in 
huis halen en ’s avonds een lekkere maaltijd op 
tafel toveren,” besluit Keijzers met een brede 
lach. 

Inspireren 
Tien jaar Visker Keukens; dat moet gevierd 
worden! En dus doet het bedrijf de komende 
maanden nog meer dan anders van zich 
spreken. Houd de facebookpagina dan ook 
nauwlettend in de gaten. Want daarop zullen 
spoedig enkele originele acties aangekondigd 
worden. Maar nog beter doet u er natuurlijk 
aan om gewoon eens binnen te lopen. 
Wilt u bovendien uitgebreid advies, maak 
dan voorafgaand even een afspraak. 
U bent er dan van verzekerd dat er altijd 
uitgebreid de tijd kan worden genomen om 
uw wensen en ideeën door te spreken. 

Laat u inspireren en ontdek dat de 
kernwaarden die Visker Keukens groot 
gemaakt hebben ook de komende tien jaar 
hoog in het vaandel worden gedragen! 

Visker Keukens timmert alweer tien jaar 
met veel succes aan de weg!

Wij werken 
samen met:

Visker Keukens 
Bredaseweg 53 • 4844 CK Terheijden • 076 – 593 49 49

info@viskerkeukens.nl • www.viskerkeukens.nl
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POPPENTHEATER  APPELMOES SPEELT: 
OEHOE!

Een vrolijke, muzikale herfstvoorstelling voor kinderen 
van 4-8 jaar die gaat over:
Het is herfst. Paddenstoelen groeien in het bos, de blaadjes val-
len van de bomen. Je zou er vrolijk van worden! Uil niet. Hij 

is jarig en is helemaal ver-
geten uitnodigingen te 
sturen. Nu komt er nie-
mand op zijn verjaardag. 
Misschien dat Boom hem 
kan troosten met zijn 
mooi gekleurde bladeren? 
Maar ja…, er woont ook 
nog zo’n vervelende trol 
in het bos die er gek op is 
om verjaardagsfeestjes te 

bederven…! 
Kom je ook kijken hoe dit afloopt? De voorstellingen zijn op 
dinsdagmiddag  16 oktober om 14.00 uur en woensdag-
ochtend 17 oktober om 10.30 uur.
Oh ja, Sebastiaan, de allergrootste pop en vriend van poppen-
speelster Renée wil ook graag komen.  Vinden jullie dat goed?
Van harte welkom in de hobbyruimte van Gastenverblijf Mun-
nickenheide, Munnikenhof 20 in Terheijden.
Ouders (of opa’s en oma’s) hoeven niets te betalen, voor de 
kinderen wordt een bijdrage gevraagd.  Na afloop is er limonade 
(gratis) en koffie of thee (kleine bijdrage).
Wil je verzekerd zijn van een kaartje, stuur dan een mail naar 
appelmoespoppen@out-
look.com
Tot ziens in de hobbyschuur 
van Munnickenheide!
Renée Jager

E M S I R E O T E R P R O O V

G I L L E Z E G N I P M A L G

N E G R E B F L O G E T T I H

R E S O R T L I R B E N N O Z

V V T O O B A G A G E B A N D

R O S B I N N E N L A N D R O

I U F O T O G R A F E R E N N

J W D O B U I T E N L A N D M

E W S I U H E I T N A K A V D

T A G N I D E L K M E W Z E T

I G O R M E N E T S U R T I U

J E N E U Q E B R A B N E E Z

D N E D A B E N N O Z T E N T

S R I N E V U O S F E I T C A

V L I E G T U I G W U E E N S

      ACTIEF           BAGAGEBAND
      BARBEQUEN    BERGEN
      BINNENLAND    BOOT                                                   
      BUITENLAND    FOTOGRAFEREN
      GEZELLIG    GLAMPING
      HITTEGOLF    RESORT
      SNEEUW    SORBET
      SOUVENIRS    TENT
      TOERISME    UITRUSTEN
      VAKANTIEHUIS   VLIEGTUIG
      VOORPRET    VOUWWAGEN
      VREEMDE TALEN   VRIJE TIJD
      ZEE     ZONNEBADEN
      ZONNEBRIL    ZWEMKLEDING

Oplossing:  __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __

PRIJSPUZZEL deel 1
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BIERFEST

Op zaterdag 20 oktober hebben we 
een echt Bierfest bij “Ons Thuis”.  De Stu-
be met terras zal volop gezelligheid zijn 
met Duitse muziek, bierpullen, lekkere 
Snapps, Oostenrijkse specialiteiten van 

de BBQ. Met 
medewerking 
van DJ Hansi 
Hauptstrasse en een superoptreden 
van de Stoopjes.  
Trek allemaal je Dirndl of Lederho-
sen aan en kom naar “Ons Thuis”, 
niet verplicht maar wordt wel op 
prijs gesteld.

Aanvang: 17.00 uur.  Entree € 5,- (inclu-
sief bierpul), kaarten zijn al te koop in 
de voorverkoop.

CU IN COURT 
bij Ons  Thuis 

CU in Court is een pop/rock coverband uit Breda.  Al geruime 
tijd struint deze band rond in Breda en omgeving,  maar vreemd 
genoeg zijn ze nog niet op het muziekpodium van Ons Thuis 
geweest. 21 oktober a.s. gaat daar gelukkig verandering in ko-
men. Hun repertoire is divers en biedt voor elk wat wils, van 
hevig rockende nummers tot hypergevoelige ballades. Hierdoor 
is hun optreden voor iedereen een feest van herkenning. De 
muzikale achtergrond van de bandleden is uiteenlopend. 

Ieder mag zijn eigen stijl in de nummers stoppen, dat levert 
mooie covers op.  Te noemen zijn onder meer Melissa Etherid-
ge, Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Gavin Degraw, Foo Fighters 
en Red Hot Chili Peppers. Maar ook de betere Nederlandse 
acts zoals De Dijk, Gruppo Sportivo,  The Scene en Ilse de Lan-
ge gaven deze band hun “boost”. Het lijdt geen twijfel dat er 
ook muziek van deze acts te horen zal zijn. Deze zeven mans/
vrouws-formatie bezit twee formidabele zangeressen te weten 
Catelijne Bach en Lisette Immink. Vergeet ook frontman/gita-
rist Marco Willemars niet, vergezeld van superdrumster Yvette 
Aarts-Snatersen, en de gitarist Patrick van Geloven en stuwende 
bas Sjon Kuijpers. Het sausje van de toetsen komt van Frank 
Koningsveld. Een prima middag om uit de bol te gaan, met deze 
innemende band.  CU in Court is beslist géén band voor mensen 
die stil kunnen blijven staan bij het horen van lekkere (pop)rock 
covers!
B&R band
In het voorprogram-
ma staat de B&R band. 
Deze band, de naam 
zegt het al, speelt voor-
namelijk rhythm en 
bluescovers. De meeste 
bandleden komen uit 

vervolg op bld. 14
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ONS THUIS – BREDASEWEG 20 – TERHEIJDEN – INFO@CAFEONSTHUIS.NL – 076-5931600 

 

 

Met in het voorprogramma 

 

Zondag 21 oktober 
Locatie: Stube/terras 

Aanvang: 15.00 uur 

Entree: gratis 
Kom genieten onder het genot van een hapje en drankje, 

Van de B & R band en coverband CU in Court, 



14

POLITIEK

Terheijden. Zanger Cor Vissers heeft het ruige zanggeluid wat 
precies hoort bij dit genre muziek.  Vanaf 15.00 uur gaan ze het 
podium betreden, kom kijken en luisteren.  

ALONG COMES MARY IN DE COUR 

De harten van vele  Traaise fans van deze 
Belgische band gaan sneller kloppen bij 
het horen van alleen maar de naam. Za-
terdag 27 oktober gaat dus ook een 
grote stille wens in vervulling door het 
optreden van deze formatie met frontla-

dy Marijke Huismans voor gans  Terheijden. Ook De Cour waar 
doorgaans toch niet de minste hebben gestaan zoals De Dijk, 
Nick & Simon, Belle Perez,  Akkerman en ga zo maar door, kijkt 
vol verwachting uit naar die zaterdag in oktober. In samenwer-
king met de trouwe volgers van de band uit Terheijden is dit 
super concert en dansfeest tot stand gekomen. Ook hierdoor 
hebben wij de ticketprijs zeer laag kunnen houden want slechts 
voor € 5,- krijg je de avond van je leven. De keerzijde is dat er 
slechts 200 kaarten in de verkoop zijn omdat het concert in de 
foyer plaats vindt op 
verzoek van de band 
om zo de sfeer van 
Along Comes Mary 
maximaal te kunnen 
meemaken. Buiten 
deze super coverband 
treed ook de populaire 
formatie Houston Alley op.  Een topavond die u niet mag missen. 
Kaarten in voorverkoop in De Cour en Tinckerbell  Terheijden. 
De Cour 076-8886463.  Concert 27 oktober in de Cour, aan-
vang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. 

SBGW STEEKT HET NIET ONDER 
STOELEN OF BANKEN
Mooiste Nacht van Wagenberg, Kijk- en verkoopdag 
zijbanken kerk, Fototentoonstelling

Nee, de Stichting Behoud Gummaruskerk 
Wagenberg (SBGW) steekt het niet onder 
stoelen of banken voor wat betreft het na-
jaarsprogramma. We hebben weer echt wat 
te melden. En wel over stoelen en banken, 
over foto’s en film, over de Mooiste Nacht 
van Wagenberg en over 10 jaar spraakma-
kende sociaal culturele evenementen in de 
decembermaand.  We vieren een jubileum in 
december en dat allemaal met als doel het 
meest toonaangevende gebouw van Wagen-
berg, de fiere Gummarus, te behouden.
3e zaterdag van december
Noteer en reserveer zaterdag 15 december alvast maar in 
uw agenda want dat wordt wederom een bijzondere en spraak-
makende avond.  Voor de 10e keer op rij organiseert de SBGW 
dan namelijk een prachtig decemberevenement voor de plaatse-
lijk samenleving. Normaal altijd op de 2e zaterdag van december, 
want daar hebben we zowat patent op, maar bij uitzondering dit 
jaar op de 3e zaterdag i.v.m. St. Nicolaas. Dit jaar is het, na drie 
versies van Wagenberg Serveert, de beurt aan de 7e Mooiste 
Nacht in het mooiste huis van Wagenberg. Mag u zoals vanouds 
weer een pracht muziekavond verwachten, met voor ieder wat 
wils? Voor jong en oud, voor liefhebbers van klassiek en pop en 
rock en dans? Ja dat mag, want we houden vast aan de ijzerster-

ke formule die menig Night-of-the-Proms liefhebber het hart 
sneller doet kloppen maar bij ons altijd met iets nieuws en ver-
rassends.  We gaan u de komende maanden natuurlijk helemaal 
bijpraten maar we willen u vast verklappen dat we naast vele 
gouwe ouwen (OVU, Prime, Switch, Nilse, Charlotte, een Pipers 
ensemble enzovoort) dit jaar ouwe rocker Jan van Etten kunnen 
presenteren naast onze jonge en uitermate getalenteerde Wa-
genbergse vioolvirtuoos Xander Wassenaar en Dansgroep Elise. 
Dus, niets te veel gezegd, houd die 15e december vrij en maak 
het met ons mee.
Kermisweekend
Op kermiszaterdag en -zondag 6 en 7 oktober is het weer de 
beurt aan Perspectief om u in de Gummarus te laten genieten 
van schitterend beeldmateriaal als zij weer hun jaarlijks fototen-
toonstelling organiseren. Foto’s en film?  Ja ook film. Want als 
u alle indrukken van die vast weer prachtige foto’s, daar heeft 
Perspectief een patent op, heeft verwerkt dan kunt u even lek-
ker neerstrijken om op uw gemak naar oude filmbeelden van 
Wagenberg en haar inwoners te kijken. Traditiegetrouw krijgen 
veel inwoners van Wagenberg op kermiszondag nog altijd fa-
milie op bezoek. Even oplopen naar de kermis, even naar “den 
urgel” en lekker even foto’s en oude filmbeelden bekijken in de 
Gummarus.
Zijbanken kijk- en ophaaldag
In de huidige Gummaruskerk uit 1904 stonden geen zijbanken, 
alleen de banken zoals we die nu kennen in het middenschip van 
ons kerkgebouw. Om die reden loopt de tegelvloer in de kerk 
onder de zijbanken dan ook door. Dit in tegenstelling tot in het 
middenschip waar zich onder de houten vlonders waarop de 
banken staan slechts een zandbed bevindt. Pas in 1916 werden 
er banken aangekocht voor de zijbeuken om, we kunnen het 
ons vandaag nog nauwelijks voorstellen, alle parochianen een 
vaste zitplaats te kunnen bieden. Om het interieur van de kerk 
in de oorspronkelijke staat terug te brengen en zo tevens een 
mooie “loopkerk” te realiseren is, in overleg met het bestuur 
van de Vijf Heiligen Parochie (VHP) en het Bisdom van Breda, 
besloten de zijbanken te verwijderen. Op termijn is het tevens 
de bedoeling alle huidige losse stoelen (een mengelmoes van 
veel verschillende vormen, maten en kleuren) te vervangen 
door één soort mooie nieuwe stoelen welke alleen in het ge-
bouw staan wanneer dit in verband met de zitcapaciteit nodig 
is. Hiermee wordt de huidige verrommelling van het fraaie in-
terieur een halt toegeroepen. De zijbanken worden aan de pa-
rochianen en inwoners van Wagenberg en de andere kerkdor-
pen van de VHP te koop aangeboden voor een vaste prijs van 
€ 100,- per stuk. Hiertoe organiseert de SBGW op zaterdag 
29 september tussen 09.30 en 12.00 uur een kijk- en ophaal-
dag.  Een mooie gelegenheid om uw eigen interieur te verrijken 
met een uniek meubelstuk.  We zien u graag in de Gummarus-
kerk op zaterdag 29 september en bij onze andere activiteiten. 
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg 

VRAGEN PVDA DRIMMELEN OVER 
ZONNEPANEELWEIDES  AANGENOMEN
Tijd van wachten is voorbij, inwoners betrekken bij 
locaties

Donderdag 13 september werd tijdens de 
raadsvergadering de zonnepaneelweides be-
sproken. PvdA Drimmelen heeft ervoor ge-
zorgd dat omwonenden betrokken worden bij 
het vergunningsproces en dat maatschappelijke 
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betrokkenheid belangrijk is bij dit soort grootschalige projecten.
Grootschalige projecten, zoals de zonnepaneelweides waarvan 
nu nog niet duidelijk is waar deze zullen komen, veroorzaken 
onrust bij inwoners. En terecht, want wordt uw uitzicht straks 
belemmerd door zonnepanelen? PvdA Drimmelen vindt dat in 
het beleid het draagvlak onder omwonenden een zeer belangrij-
ke plek moet krijgen. Met vragen van de fractie van PvdA Drim-
melen hebben de wethouders de verzekering gegeven, dat dit 
een vereiste is in het vergunningsproces: Na overleg met omwo-
nenden komt het initiatief 6 weken ter inzage. Hiervan heeft de 
initiatiefnemer de plicht dit te melden bij de omwonenden. De 
omwonenden kunnen binnen deze 6 weken hun bedenkingen 
kenbaar maken.

Ook heeft PvdA Drimmelen er de 
nadruk op gelegd dat maatschap-
pelijke betrokkenheid een vereiste 
is bij dit soort grootschalige pro-
jecten. Dit betekent dat de panelen 
een positief effect moeten hebben 
voor de inwoners.  Is dit niet het 
geval, dan ontvangt de gemeente 
€ 1,- per opgewekte kilowattuur. 
Dit geld zet de gemeente in om 
ook voor individuele inwoners 
duurzame energie mogelijk te ma-
ken. Zo hebben de panelen een 

aanjaagfunctie voor een duurzamer Drimmelen. PvdA Drimme-
len is ervan overtuigd dat er binnen de gemeente Drimmelen 
locaties gevonden gaan worden waar de zonnepanelen prima 
hun werk kunnen doen. Het vastgestelde beleid maakt voor 
maximaal 150 hectare aan panelen mogelijk. 
PvdA Drimmelen is voorstander van duurzame energievoorzie-
ning. Niet alleen omdat we een doelstelling willen halen, maar 
ook zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Zodat zij nog 
lang kunnen leven in een gezonde en veilige leefomgeving. Zo 
verwoordde fractievoorzitter Hanneke de Bruijne de keuze van 
PvdA Drimmelen voor het beleid voor de zonnepaneelweides. 
Met langer wachten op verbeterde technieken loopt Drimme-
len een grote achterstand op. Bovendien worden de zonnepa-
neelweides na 25 jaar weer verwijderd. Op dat moment kan een 
nieuwe afweging gemaakt worden of andere duurzame energie-
voorzieningen beter zijn.
Heeft u na het lezen van dit bericht vragen of bent u er toch niet 
gerust op? Neem dan contact op met PvdA Drimmelen door 
een email te sturen naar pvdadrimmelen@ziggo.nl. Of bel naar 
PvdA Drimmelen, tel. 06-52398120. Meer informatie over de 
zonneweides leest u op onze website www.drimmelen.pvda.nl

GROEN DRIMMELEN (VP/D66): BELEID 
ZONNEVELDEN BELANGRIJKE STAP 
NAAR SCHONE ENERGIE
Gemeenteraad stemt in met nieuwe mogelijkheden 
zonne-energie in onze gemeente

Tijdens de opinieronde 
een paar weken geleden 
bleek dat er ook bij ons in 
de gemeente partijen zijn 

die de kop in ’t zand steken en de noodzaak van schone energie 
nog steeds niet lijken te zien. Partijen die met onuitvoerbare 
en dure plannetjes komen om nog geen half procent van de 
energie-opgaaf mogelijk te maken. Partijen die een kleine pilot 
wel willen toestaan maar verder willen afwachten. Het kwam 
allemaal weer langs.

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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OPROEPEN

Ook politieke partijen die een groot deel van hun achterban in 
het buitengebied hebben, lijken zich niet bewust te zijn van het 
feit dat de klimaatverandering juist als eerste een grote invloed 
zal hebben op agrarische bedrijven en hun opbrengsten. Je zou 
denken dat de energietransitie dan ook wordt omarmd door 
deze partijen en inwoners. Dat bleek niet voor iedereen zo te 
zijn. Ook hier lijkt het erop dat niet iedereen veranderingen kan 
omarmen, ook al is er geen ontkomen aan.
Gelukkig hoorden we ook heel veel goede punten van voorstan-
ders van schone energie, mensen die de aarde willen bescher-
men tegen verdere opwarming en vervuiling. En uit de bijdragen 
van enkele insprekers bleek dat ook veel agrariërs de noodzaak 
onderkennen en schone energie zelfs als een uitbreiding van 
hun businessmodel zien, een win-win situatie. Een deel van de 
extra inkomsten voor onze agrariërs kan worden ingezet voor 
verdere verduurzaming en nieuwe natuur. 
Ontkennen dat er iets moet gebeuren of denken dat het pro-
bleem niet zo groot is, kan echt niet meer. De feiten spreken 
voor zich en er is geen enkel excuus om de energietransitie niet 
voortvarend op te pakken. We moeten aan de slag, en snel. Het 
beleid zoals het er nu ligt en in de raadsvergadering door een 
meerderheid is aangenomen, is voor Groen Drimmelen (VP/
D66) dan ook een erg goede eerste stap om concrete acties 
mogelijk te maken. We gaan nu 150 hectare zonnevelden toe-
staan in onze gemeente. Uit alle berekeningen die er liggen, blijkt 
dat we die hoeveelheid minimaal nodig gaan hebben omdat we 
gewoonweg niet genoeg daken hebben in de gemeente om vol-
doende energie op te wekken. 

Enkele weken geleden is het tweejaar-
lijkse rapport van het Planbureau voor 
de Leefomgeving weer gepubliceerd. In 
dat rapport stelt het planbureau dat 
na jaren van plannen maken voor een 
nieuw klimaatbeleid en energiebeleid, 
Nederland nu in een beslissende fase 
van uitvoering is aanbeland. Het mo-
ment is perfect, het kabinet heeft grote 
ambities en de economie draait goed. 

Maar succes ontstaat alleen als we de duurzame vernieuwing zo 
inrichten dat iedereen meedoet, enthousiast en creatief. 
Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat we als gemeente blij mo-
gen zijn dat er initiatiefnemers opstaan die zich willen inzetten 
om onze gemeente energieneutraal te maken en daarbij maat-
schappelijke meerwaarde en landschappelijke kwaliteitsverbete-
ring opnemen in hun plannen. Natuurlijk kennen deze initiatie-
ven ook een verdienmodel, maar dat betekent alleen dat onze 
lokale economie er ook door wordt gestimuleerd. Ook hier 
alleen maar win-win en een duurzame toekomst op alle vlakken.
Groen Drimmelen (VP/D66) strijdt altijd voor duurzaamheid en 
het belang van de energietransitie. De noodzaak is duidelijk, en 
wij zijn dan ook trots op dit bereikte resultaat.  We gaan voort-
varend verder met de verdere verduurzaming van onze ener-
gievoorziening, zodat ook generaties na ons verzekerd zijn van 
een gezonde leefomgeving. Kijk voor meer informatie en onze 
contactgegevens op www.groendrimmelen.nl.

LHB GAAT  VOOR ZONNEVELDEN

Start zonnevelden
In de gemeenteraadsvergadering van 13 september jl. werd 
het Beleidskader Grootschalige Zonnevelden vastgesteld. Ook 
middels een amendement van de drie coalitiepartijen, Lijst Har-

ry Bakker, VVD en Groen 
Drimmelen, kreeg het colle-
ge (ook met instemming van 
de PvdA en Gemeentebe-
langen) de handen op elkaar 
om een begin te maken met 
grootschalige zonnevelden. 
Jammer was dat enkele par-
tijen vooralsnog tegen wa-
ren. Een partij wilde eerst 
nog een onderzoek, terwijl 
toch duidelijk in de stuk-
ken vermeld stond dat dit 
beleidskader ook bedoeld 
was om kennis op te doen 
en na twee jaar de opgeda-
ne ervaringen te evalueren.  
Maar fijn, het Beleidskader 
werd met 15 voor- en 4 tegenstemmers aangenomen. (2 raads-
leden waren afwezig). 
Het geweldige initiatief van het TEC,  Traais Energie Collectief, 
en de Lage Zwaluwse familie Segeren krijgt nu wel de kans om 
het een en ander te starten.
3 x raden
Volgens het Lijst Harry Bakker-raadslid  Ton de Bok zou het toe-
gejuicht moeten worden als het initiatief van het  TEC een na-
volging zou krijgen met een ZEC, een MEC en een WEC of zelfs 
een DEC. U mag zelf raden wat deze afkortingen betekenen.
Goed, een begin is er, de Energietransitie kan in Drim-
melen aanvangen. 
Dus we gaan ervoor, leren zullen we moeten, de tijd zal het le-
ren daarin wel wetend dat ontwikkeling vaak harder en sneller 
gaat dan je eigenlijk bij kunt houden zoals waterstof… kernfusie 
… en stoomturbines…. En wat komt er nog meer aan?
We zullen het zien,  op dit moment gaan we er voor!
Ton  Verhoeve, Raadslid en fractievoorzitter Lijst Harry Bakker 

COLLECTE  NEDERLANDSE 
BRANDWONDENSTICHTING 
in  Terheijden

 

In de week van zondag 7 t/m 
zaterdag 13 oktober a.s. wordt 
landelijk de collecte gehouden 
voor de Nederlandse Brandwon-
denstichting.

De Brandwondenstichting ontvangt geen subsidie van de over-
heid. Giften en donaties van particulieren en bedrijven, maar 
vooral ook de opbrengst van de jaarlijkse collecte, komen recht-
streeks ten goede aan de vier programma’s van de Stichting te 
weten Preventie - Zorg - Kwaliteit van Leven en Onder-
zoek.
Dat hiervoor heel veel geld nodig is, moge duidelijk zijn. 
Vanaf zondag 7 oktober t/m zaterdag 13 oktober komen onze 
collectanten uit  Terheijden bij u aan huis om uw eventuele bij-
drage voor het fonds op te halen. Ook de leden van de vrijwil-
lige brandweer Terheijden dragen dit jaar hun steentje bij door 
gezamenlijk te collecteren en wel op maandagavond 8 oktober.
Schrik dus niet als er een brandweerman voor de deur staat, 
geen paniek, geen brand, maar geef “Gul” voor dit goede doel.
Ondernemers en/of bedrijven die de Nederlandse Brandwon-

Op naar een energie neutraal 
Drimmelen!
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bestuurder te maken met veel verantwoordelijkheden. Hoe ga 
je daar mee om? Wat moet je allemaal regelen en hoe doe je 
dat? De belangrijkste onderdelen voor een goed georganiseerd 
evenement worden besproken, zowel wat betreft de financiën 
als de organisatie en uitvoering. 
31 oktober: Photoshop
Vind je het leuk om te leren werken met Photoshop? Heb je er 
al ervaring mee, maar loop je tegen problemen aan? Of wil je de 
mogelijkheden van Photoshop nog beter leren kennen? We be-
spreken de belangrijkste aspecten van dit creatieve programma. 
Heb je interesse voor een van de cursussen of workshops? Kijk 
op de website www.vadrimmelen.nl voor meer informatie. Ook 
kun je je via de website aanmelden.

CARNAVAL 2018-2019
T.C.V. de Schraansers

Hè!? Eind september én dan al carnaval?
Nee joh, nog lang niet! Maar wij zijn alvast be-
gonnen om er een mooi en nieuw seizoen van 
te maken. Dat seizoen start al op 10 novem-
ber met het 11-11 bal en Festivalaaf. Samen met Nootdkreet, 
Toedeloe en Uitgeteld wordt dit een onvergetelijke avond! Zet 
zaterdag 10-11 alvast maar in de agenda, want dan vieren we 
11-11Bal. Meer info op de flyer in deze Rondom de Toren, op 
Facebook en Insta! 
Nieuwe leden
Op verschillende manieren proberen we nieuwe leden aan ons 
te binden, nodig om carnaval te laten bestaan! Ons gezellige 
clubje wordt helaas steeds kleiner! Dat is zelfs Omroep Brabant 
niet ontgaan en met een kort telefonisch interview werd onze 
oud-prins bevraagd over de noodzaak voor nieuwe leden!
We zijn naarstig op zoek naar nieuwe actieve leden die zich voor 
én tijdens carnaval willen inzetten voor dit geweldige dorpsfeest. 
Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker voor de orga-
nisatie van carnaval. Met een grote, actieve en gezellige nieuwe 
groep mensen blijft carnaval ook in de toekomst bestaan!  Twijfel 
je nog of wil je meer weten, we gaan graag in gesprek! 
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 

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:
Overblijfvrijwilliger 
Vind je het leuk met kinderen om te gaan en heb je tijd tus-
sen de middag? Bij Eskadee organiseren ze op alle basisscholen 
in Drimmelen het overblijven voor de kinderen:  je helpt mee 
klaarzetten, begeleidt de kinderen waar nodig, zorgt voor een 
leuke en veilige omgeving en hebt een leuk team om je heen.

denstichting een warm hart toedragen, kunnen een “Sponsorbij-
drage” doneren waarvoor zij o.a. een vermelding krijgen op de 
collectebussen. Ieder bedrag is welkom.
Indien interesse, gaarne opgeven vóór 1 oktober bij Joes Stas-
zek - tel. 076-5938330 - mob. 06-12491535 of via email brwst.
terheijden@gmail.com 
Bij voorbaat dank namens de Nederlandse Brandwondenstich-
ting voor uw bijdrage /sponsoring en veel succes voor de col-
lectanten in deze week.

LIEVELINGSRECEPT OMA OF MOEDER

Iedere familie kent het wel. Een gerecht 
dat niemand zo goed kan maken als je 
oma of moeder. Wij zijn op zoek naar 
die bijzondere oma’s en moeders uit de 
gemeente Drimmelen voor een nieuwe 

tv-rubriek. Heb jij zo’n moeder of oma, draag haar dan voor.  Wij 
komen dan met ons tv-team en kok Frank van Gils naar de keu-
ken van je oma of moeder om haar kookkunsten te filmen. Na-
tuurlijk vragen we dan ook aan jou wat dit gerecht zo bijzonder 
maakt. Om je moeder of oma voor te dragen schrijf je een mail 
met je naam, mailadres 
en telefoonnummer naar 
tv@omroepdrimmelen.nl 
met als onderwerp: mijn 
lievelingsrecept.
Vraag je oma of moeder 
wel even of zij hier aan wil 
meewerken!
Als we je mail binnen heb-
ben, nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

VRIJWILLIGERS  ACADEMIE DRIMMELEN

In oktober organiseert het VAD 
weer veel gratis cursussen en 
workshops. Wellicht zit er iets 
voor je bij. Leren is leuk!

1 oktober:  VN verdrag voor mensen met een beperking 
Wat betekent het als je minder snel bent? Of als je brieven 
niet begrijpt? Kunnen mensen met een beperking in de samen-
leving participeren op de manier zoals zij willen? Tijdens deze 
ochtend wordt door een deskundige informatie verstrekt over 
het VN-verdrag. Wat houden de rechten van mensen met een 
beperking in? 
1, 8, 15, en 22 oktober: computercursus
Wil je handiger worden met de computer? Wil je leren werken 
met Word en de mogelijkheden van internet leren kennen? Of 
wil je ook wel eens een mail sturen? Dan is deze computercur-
sus wellicht iets voor jou. Ook als je nog geen computerervaring 
hebt, ben je van harte welkom.
10 oktober: Nieuwe Europese Privacy Wetgeving
In mei is de nieuwe Europese privacywet ingegaan.  Tijdens deze 
avond staan we stil bij de voortgang en het ontwikkelen van 
deze wet.  Wat gaat er goed? Waar loop je tegen aan? Onderlin-
ge ervaringen kunnen worden uitgewisseld en er is veel ruimte 
voor vragen. 
23 oktober:  Wordpress
Wil je de mogelijkheden van Wordpress leren kennen? Werk je 
al met dit programma, maar loop je tegen problemen aan? Kom 
dan naar deze avond. Een deskundige zal je wegwijs maken in dit 
veelgebruikte programma.
30 oktober: Besturen voor instappers
Bij het organiseren van een evenement heb je als (beginnend) 
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TERUGBLIK

“Koffiekeet” vrijwilliger
De ‘koffiekeet’ is een omgebouwde schaftkeet die door de dor-
pen rijdt en waar mensen gezellig koffie komen drinken en een 
praatje maken. Lijkt je dit een leuk idee en wil je helpen? 
Hij moet nog omgebouwd worden, dus handige mensen zijn erg 

welkom en hij moet naar de 
plekken gereden worden, dus 
een chauffeur met rijbewijs BE 
is ook zeer welkom.  
Kantoorvrijwilliger 
Vind je de combinatie telefonis-
te/receptionist een leuke uit-
daging? De kantoorvrijwilliger 

bij SWO is een belangrijke schakel omdat deze alle ingekomen 
telefoons beantwoordt en de mensen ontvangt. Naast recep-
tiewerkzaamheden doet de kantoorvrijwilliger administratieve 
taken die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden. 
Scouting
Lijkt het je wat om met kinderen en jongeren lekker buiten 
veel en verschillende activiteiten te doen, wil je dit (leren om 
te) begeleiden? Bij de scouting worden heel veel leuke, gezellige, 
uitdagende en buitenactiviteiten gedaan. Leiding is altijd welkom. 
Er is een scouting in Made,  Terheijden en Lage Zwaluwe.  

VRIJWILLIGERSEVENT

BS  ZONZEEL BESTAAT 50 JAAR

1968: Alweer een halve eeuw geleden 
is op de locatie aan de Mr. Aalberse-
straat basisschool Zonzeel geopend. 
De school op zich bestaat al vanaf 1903, 
maar had toen een andere naam en een 

VRIJWILLIGERSEVENT 2018 
PROEF én BELEEF vrijwilligerswerk 

DE LEERLINGEN STAAN 
VOOR U KLAAR! 

VOOR ORGANISATIES, VOOR VRIJWILLIGERS ÉN VOOR MENSEN DIE VRIJWILLIGERSWERK 
WILLEN GAAN DOEN. EEN INTERESSANT PROGRAMMA RONDOM VRIJWILLIGERSWERK: 
 

♦ CARBARET FLAMOUS  
UIT DRIMMELEN  

♦ EEN ‘VRIJWILLIGERS’ QUIZ  
MET EEN LEUKE PRIJS 

♦ PRESENTATIE VAN  
VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

  

♦ PROEVERIJEN  
EN BELEVINGEN 

♦ NATUURLIJK EEN HAPJE  
EN EEN DRANKJE 

♦ PRESENTATIE VAN VAD,  
DE VRIJWILLIGERS ACADEMENIE DRIMMELEN 

  

DEELNAME IS GRATIS, AANMELDEN NIET NODIG! 

DONDERDAG 11 OKTOBER VAN 17.00 - 19.00 UUR 

Door: VIP, VAD, Theek 5, Zorginstellingen, Dorpsgericht werken gemeente Drimmelen 

DONGEMOND COLLEGE 

KEMPSSTRAAT 15  

4921 TB  MADE 



20

Zoals u vast weet schieten wij normaal verticaal op schutsbomen 
met een klein kaliber geweer; hiervoor wordt (terecht) geen 
vergunning verstrekt bij evenementen zoals dit. In het openbaar 
en met pu-
bliek schie-
ten we met 
luchtbuk-
sen op een 
h o r i z o n -
taal doel.
Hebt u in-
teresse of 
wilt u eens 
een kijkje 
nemen bij 
ons gilde, dan bent u altijd van harte welkom op de woensdag-
avond vanaf 18.30 uur in de maanden april t/m oktober en het 
gehele jaar op zondagmorgen vanaf 10.30 uur. Het adres van de 
gildekamer is Hoge  Vaartkant 10 in Terheijden.
Voor alle informatie kunt u onze website www.gilde-terheijden.
nl bezoeken. Hier kunt u ook lezen over een gastverschieting  
bv. met uw vereniging, werk of familiefeestje.
De Dekenschrijver 

OFFICIËLE START ‘DE ABT’ IN HEILIGE 
ANTONIUS  ABTKERK GROOT SUCCES

Met de onthulling van de bijzondere afschei-
dingswand is multifunctionele ruimte ‘De 
Abt’ officieel van start gegaan. 
Op zondag 9 september werd in Ter-
heijden de afscheidingswand onthuld door 
burgemeester Gert de Kok. Hiermee is het 
kerkgebouw in tweeën verdeeld: een klei-
ne kerk blijft behouden voor de parochia-
nen en de andere ruimte, ‘De Abt’, gaat nu 
dienstdoen als multifunctionele ruimte voor 

de inwoners van 
Terheijden. Na 
de opening werd 
er opgetreden in 
‘De Abt’, gezon-
gen, gedanst en 
muziek gemaakt. 
Al met al was het 
een geslaagde en 
feestelijke dag. 
Stichting Behoud 
de Antonius Abt wil graag iedereen bedanken voor de belang-
stelling!
De feestelijkheden waren na de onthulling nog lang niet afge-
lopen. Zo werd beheerder van het gebouw en vrijwilliger van 
Stichting Behoud de Antonius Abt,  Leo Vermeulen, koninklijk 
onderscheiden. 
Hierna volgde een middagprogramma vol optredens. Ondertus-
sen werd er een hapje gegeten, wat gedronken en vooral de 
nieuwe afscheidingswand bewonderd. De meeste inwoners van 
Terheijden leken positief verrast te zijn door het eindresultaat.
Winnaar kleurwedstrijd
Tevens werd er flink gekleurd tijdens het middagprogramma in 
“De Abt”. Kinderen konden een plaatje van een kerk versieren. 
Afgelopen week ging Jannet van Gils, de secretaris van Stichting 
Behoud de Antonius Abt, op bezoek bij de gelukkige winnaar die 
de prijs voor mooiste tekening in ontvangst mocht nemen. 

andere locatie. In die tijd 
zaten jongens en meisjes 
nog op aparte scholen.
Eind jaren 90 hebben 
we allemaal in de kran-
ten de discussie rondom 
de nieuwbouw kunnen 
volgen. Mijn voorganger 
Henk Boeren heeft zich in 

die jaren terecht hard gemaakt voor een nieuwbouw van de 
school. Na vele jaren van discussiëren, overleggen, plannen ma-
ken is uiteindelijk in mei 2012 de nieuwbouw van de school 
gerealiseerd.
Een fijn gebouw met heel veel mogelijkheden en kansen voor 
goed adaptief onderwijs. Het gebouw heeft een vriendelijke, 
kleurrijke uitstraling en mede door de toch gevorderde tech-
niek in al die jaren is het ook een school waar een licht en fris 
schoolklimaat bijdraagt aan de leerprestaties van de leerlingen. 
Als u dat nog niet hebt ervaren raad ik u aan toch eens te ko-
men kijken. U bent van harte welkom.
We hebben een 
feestweek gehad 
rondom ons 50e jaar. 
We gingen met een 
tijdmachine terug 
in de tijd. De tijd 
waarin onze school 
bestaansrecht heeft 
verworven in Ter-
heijden. U zult dit 
jaar ongetwijfeld va-
ker iets horen rond-
om het feit dat onze basisschool Zonzeel dit schooljaar 50 jaar 
bestaat.  Wij hebben er zin in!

TRAAIERIE

Dit jaar waren wij met het Kloveniersgilde St. 
Antonius Abt Terheijden weer aanwezig op de 
Traaierie. Op onze oude vertrouwde plaats 
stonden we met een kraam waar verschillende 
gilde-attributen stonden uitgestald uit het verle-
den, ons gilde bestaat immers vanaf 1551.
Zo waren er oude geweren te zien en naslag-
werken, foto’s en een boekwerk met alle zilveren schilden.
Maar ook onze grote trots de twee Nederlandse kampioenbe-
kers die vier gildebroeders wisten te behalen in 2017 en 2018. 
En ook de eerste Nederlandse kampioenbeker, die behaald is in 
1989, stond erbij.
Het publiek mocht schieten met een luchtbuks op oud servies-
goed dat gesponsord was door Vindingrijk uit Breda (onze har-
telijke dank daarvoor).
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MADE 
Nieuwelaan 57:   NIEUW 
Hoekwoning met 2 bergingen en een eigen (smalle) oprit. Grond 212 m2. Woonoppervlakte ca. 70 m2. Inhoud ca. 
250 m3. De woning is geheel voorzien van kunststofkozijnen en dubbelglas. O.a. doorzon woonkamer, dichte 
keuken, 3 slaapkamers, nette badkamer en een ruime achtertuin op het zuidoosten. Ideale woning voor starters! 
Vraagprijs € 179.000,-- k.k. 

 

MADE 
Cyclaamstraat 79:  
Tussenwoning met een berging, diepe achtertuin en een achterom. Grond ca. 180 m2. Woonoppervlakte ca. 100 m2. 
Inhoud ca. 310 m3. De woning is geheel voorzien van kunststofkozijnen en dubbelglas. O.a. doorzon woonkamer, 
dichte keuken, 4 slaapkamers, doucheruimte en bergzolder. Ideale woning voor starters! 
Vraagprijs € 189.000,-- k.k.   

 

LAGE ZWALUWE 
Flierstraat 43:   NIEUW 
Goed onderhouden, vrijstaande dijkwoning (type splitlevel) met 2 bergingen en een veranda. Grond 235 m2. 
Woonoppervlakte ca. 76 m2. Inhoud ca. 220 m3. O.a. moderne eetkeuken (anno 2015)  met inbouwapparatuur, ruime 
badkamer, 2 slaapkamers en een zeer diepe achtertuin op het zuiden met vrij uitzicht. Ideale starterswoning! 
Vraagprijs € 219.000,-- k.k. 

 

MADE 
Hazelaar 20:  NIEUW  Deelnemer Open Huizen dag d.d. 6 oktober a.s. van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Uitgebouwde 2-o-1 kapwoning met een garage en houten berging, gelegen in een rustige kindvriendelijke woonwijk. 
Grond 219 m2. Woonoppervlakte ca. 120 m2. Inhoud ca. 425 m3. O.a. ruime uitgebouwde woonkamer, open keuken, 
bijkeuken, 3 slaapkamers (4 mogelijk) en achtertuin gelegen op het zuidoosten. 
Vraagprijs € 319.000,-- k.k. 

 

MADE 
Burgemeester van Campenhoutstraat 40: 
Goed onderhouden, uitgebouwde, vrijstaande woning met een garage en een berging. Grond 355 m2. Woon-
oppervlakte ca. 174 m2. Inhoud ca. 753 m3. O.a. ruime uitgebouwde woonkamer, eetkeuken met recent geplaatste 
inbouwapparatuur (2017), totaal 4 slaapkamers, ruime badkamer en een onderhoudsvriendelijke achtertuin. 
Vraagprijs € 395.000,-- k.k. 

 

LAGE ZWALUWE 
Nieuwlandsedijk 31:     Deelnemer Open Huizen Dag d.d. 6 oktober a.s. van 11.00 uur – 15.00 uur. 
Keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde, monumentale villa met ruime garage/berging, een overkapping en een 
achterom. Grond 295 m2. Inhoud ca. 985 m3. Woonoppervlakte ca. 217 m2. Authentieke details behouden. 
O.a. woonkamer en-suite, grote kelder, eetkeuken, 2 hobby-/werkkamers, 3 slaapkamers en een ruime badkamer. 
Vraagprijs € 425.000,-- k.k.   

 

TERHEIJDEN 
Kalkvliet 1: 
Mooi gelegen, vrijstaand geschakelde splitlevelwoning met een garage, carport en ruime oprit. Grond 343 m2. 
Woonopp. ca. 189 m2. Inhoud ca. 748 m3. O.a. woonkeuken,  tuinkamer, ruime woonkamer, 4 slaapkamers, 2 
moderne badkamers en een privacy biedende tuin. De garage is zeer schikt voor hobby- of werkruimte aan huis. 
Vraagprijs € 475.000,-- k.k. 

 

LAGE ZWALUWE 
Princenhil 33 
Rustig en prachtig gelegen, ruime, vrijstaand villa, met de achtertuin grenzend aan het water. Grond 981 m2. 
Woonoppervlakte ca. 244 m2. Overige inp. ruimte ca. 24 m2. Inhoud ca. 962 m3. O.a. Ruime L-vormige living (ca.58 
m2),  slaapkamer en kantoor op begane grond.  3 Ruime slaapkamers op 1e verdieping en een royale badkamer.  
Vraagprijs € 695.000,-- k.k. 

 

TERHEIJDEN 
Koningsveld 11:  NIEUW 
Prachtig half vrijstaand herenhuis in jaren 30 stijl met een garage, ruime oprit en een zeer grote privacy biedende en 
fraai aangelegde achtertuin. Grond 1143 m2. Woonoppervlakte ca. 245 m2. Inhoud ca. 1029 m3. O.a. grote sfeervolle 
living, moderne luxe keuken, eetkamer, bijkeuken, 4 slaapkamers (meer mogelijk) en 2 moderne badkamers. 
Vraagprijs € 775.000,-- k.k. 

 

WAGENBERG 
Brouwerijstraat 27: 
Prachtige, gerenoveerde, monumentale woning met veranda, grote garage, vrijstaande berging en overkapping. 
Grond 657 m2. Woonoppervlakte ca. 247 m2. Overige inpandige ruimte ca. 66 m2. Inhoud ca. 1169 m3. O.a. fraaie 
kamer ensuite, woonkeuken, bijkeuken, kelder, kantoorruimte, totaal 5 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 785.000.-- k.k. 

 

MADE 
Adelstraat 11:   Deelnemer Open Huizen Dag d.d. 6 oktober a.s. van 11.00 uur – 15.00 uur. 
Unieke, karakteristieke villa met praktijkruimte, garage, berging, schuur en ruime privacy biedende achtertuin. 
Grond 1480 m2. Woonoppervlakte ca. 309 m2. Overige inpandige ruimte ca. 44 m2. Inhoud ca. 1309 m3.  
Vele authentieke details behouden. Het pand dient gerenoveerd en gemoderniseerd te worden. 
Vraagprijs € 850.000,-- k.k. 
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Kevin Bruijns, zes 
jaar, was maar wat 
blij met de prijs.
Restauratie toren
Hoewel het behaal-
de resultaat van de 
onthulde afschei-
dingswand uitbun-
dig gevierd werd, 
werd er ook naar 
de toekomst geke-
ken. Voorzitter Petra 
Kimmel maakte be-

kend dat er momenteel hard gewerkt wordt aan het verzamelen 
van de benodigde fondsen voor de restauratie van de toren van 
de Antonius Abtkerk. Ondanks dat hier al veel vooruitgang in is 
geboekt, blijft het nodig om geld in te zamelen om deze restau-
ratie te realiseren.  Als u ook wilt bijdragen aan het behoud van 
dit monumentaal gebouw kunt u terecht op www.behouddean-
toniusabtkerk.nl.  Via de Facebookpagina van Stichting Behoud 
De Antonius Abt kunt u alle nieuwtjes omtrent  de nieuw ge-
opende ‘Abt’ vinden en ook het laatste nieuws betreffende de 
restauratie van de toren. 

DE  ZONNEBLOEM

Onderscheiding voor 
Zonnebloemvrijwilligster
In 2008 begon zij als vrijwilligster voor de 
Zonnebloem, afd.  Terheijden, zodat zij dit jaar 
haar 10-jarig jubileum viert. Zij regelt de paas- 
en kerstvieringen, de jaarlijkse picknick en de 

feestmiddag en natuurlijk bezoekt 
zij ook haar gasten nog.
Van voorzitter Marius Buijs kreeg 
zij het zilveren Zonnebloemspeld-
je en een mooie bos bloemen.
Vanuit de regio Breda hield de 
heer Paul Krusemeijer een toe-
spraak en werd een enorme bos 
bloemen overhandigd. Over wie 
dit allemaal gaat? Alle eer komt 
deze maal José de Leeuw toe.

Feestmiddag
Op dinsdagmiddag 18 september jl. werd de jaarlijkse feest-
middag van de Zonnebloem gehouden. Deze keer in de zaal bij 
SOVAK wat ontzettend goed bevallen is. 
Op een feestmiddag krijgen de gasten natuurlijk koffie/thee met 
iets lekkers maar daar komen ook nog lekkere hapjes en een 
glaasje bij, waarvan je wel kunt zeggen dat bij de dames als abso-
lute favoriet een advocaatje slagroom wordt gekozen.
Tevens is er entertainment. Deze maal was er gekozen voor Vin-
cent Boot, een pianist die “easy listening” speelde. Het voordeel 
was dat onze gasten toch lekker met elkaar konden praten ter-

wijl de piano op de ach-
tergrond te horen was.
Alles bij elkaar werd het 
een ontzettend gezellige 
middag die vooral moge-
lijk werd gemaakt door 
onze vrijwilligsters en 
natuurlijk SOVAK, waar-
voor ontzettend veel 
dank!

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 Chateau-
neuf-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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VAN  ALLES  WAT

UITNODIGING MEET UP

Er komen belangrijke 
momenten aan voor 
het Traais Energie 
Collectief. Eind sep-
tember horen we of 
we een vergunning 
krijgen om wind-
molen De Noord te 
bouwen. De gemeen-

teraad heeft ons onlangs ruim baan gegeven om verder te gaan 
met het zonnepark aan de Bergen. Goed nieuws, want nu kun-
nen we de vergunning voor het zonnepark binnenkort aanvra-
gen. Het definitieve ontwerp voor het zonnepark, waaraan we 
nu nog werken, hopen we snel af te ronden.
Donderdagavond 11 oktober om 20.00 uur ben je van harte 
welkom in de Antonius Abtkerk voor de Meet Up. In ‘De Abt’, de 
nieuwe zaal van de kerk, praten we je graag bij over alle ontwik-
kelingen. Deze avond vragen we je ook met ons mee te denken 
en van gedachten te wisselen over financiële participatie in het 
collectief. We zijn benieuwd naar jouw mening! 
Deelnemen in TEC 
De afgelopen maanden heeft de financiële werkgroep verschil-
lende participatiemodellen uitgewerkt. De werkgroepleden zijn 
hierbij niet over 1 nacht ijs gegaan, maar hebben zich goed inge-
lezen en laten informeren door deskundigen. Nu zijn de leden 
aan zet. De commissie vraagt je mee te denken, al jouw vragen 
te stellen en suggesties te doen. Met jouw input kunnen we de 
koers bepalen en de juiste keuzes maken richting een energie-
neutraal Terheijden.
Projecten in de pijplijn
Deze Meet Up nemen we je natuurlijk ook mee langs de wind-, 
zon- en warmteprojecten.
• De vergunning voor Windmolen De Noord. Gaat dit lukken? 
Pim de Ridder praat je bij.
• Met leden is gewerkt aan het ontwerp voor de zonnewei-
de aan de Bergen. Landschapsarchitect Jan Heersche (Hofstra 
Heersche) heeft alle ideeën, tips en eisen verzameld en presen-
teert het ontwerp.
• Het warmtenet in het centrum van Terheijden. Niek Willemsen 
(medewerker TEC) informeert je over de status van het project 
en licht de planning toe.
• Leden kunnen samen eigenaar worden van zonnepanelen op 
het dak van schietclub Willem Tell, Pim de Ridder vertelt over 
de vorderingen.
Laat je horen
Je aanwezigheid deze avond is belangrijk. Een grote opkomst be-
tekent draagvlak voor keuzes die we samen maken voor TEC én 
voor Terheijden. We zijn benieuwd welke keuzes we met elkaar 
kunnen maken. Ben je geen lid en wel geïnteresseerd? Kom luis-
teren en doe mee. Je bent van harte welkom! 
Aanmelden
In verband met de organisatie willen we graag weten hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. Je kunt je nu alvast aanmelden 
via onze website www.traaisenergiecollectief.nl
Meet Up, donderdag 11 oktober 2018, locatie: Antonius Abt 
kerk, zaal De Abt, adres: Markstraat 4 Terheijden, aanvang: 20.00 
uur, inloop: 19.30 uur.

WWW.RONDOMDETOREN.NL



24

een aantal vrijwilligers, die 
ervoor zorgen dat de her-
ten -en zelfs wat kippen en 
konijnen- er goed verzorgd 
worden. Gelukkig, want daar-
om kunnen we er nog steeds 
van genieten. Het is een mooi 
zomers item geworden, dus 

vooral kijken.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Co-
ordinator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van 
informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. Deze 
keer informeert Silvia Vos, vrijwilligster bij de Vrijwilligersacade-
mie, u over het Vrijwilligers Event 2018 op 11 oktober in het 
Dongemondcollege te Made.
Van Verleden naar Heden – Verloren Winkeltjes in Ter-

heijden
Omroep Drimmelen gaat samen 
met u weer even terug naar het 
verleden in de diverse kerkdor-
pen van de gemeente Drimme-
len.  Voor deze aflevering waren 
we in Terheijden, waar we op 

bezoek gingen bij Josine van Bekhoven. Joost Pieterman sprak 
met haar over de winkels van 
vroeger. Deze week ziet u deel 
1 in de uitzending; deel 2 volgt 
binnenkort. Natuurlijk ook in 
deze afleveringen weer mooie 
historische foto’s.

NASEIZOEN  VAN MARKPONTJE STAAT  
VOOR DE DEUR

Tot nu toe hebben we over de zomer geen klagen gehad. Hope-
lijk kunnen we dit jaar ook genieten van een heerlijke nazomer. 
Stilletjes gaan we met ons Markpontje naar het naseizoen met 
naseizoentijden. U kunt de tijden al lezen bij de aanlegsteiger van 
het Markpontje. Voor de duidelijkheid zetten we ze nog even 
voor u op een rij:
Naseizoen:  van 8 oktober tot en met 28 oktober 2018.
Op werkdagen van 07.30 - 08.30 uur, laatste afvaart om 08.20 
uur en van 15.00 - 18.00 uur, laatste afvaart om 17.50 uur.
Zaterdag en zon- en feestdagen van 11.00 - 18.00 uur, laatste 
afvaart om 17.50 uur.
Nog steeds geldt dat, indien u extra informatie wil over bijvoor-
beeld het overzetten van een groep buiten de reguliere tijden, 
u hiervoor terecht kunt bij de heer D. Recter, voorzitter, tele-
foon 076-5933633, email: recter@gmail.com; de heer J. Franken, 
secretaris, telefoon 
06-54690703, email: 
j.j.franken@ziggo.nl; 
de heer J. Hoondert, 
penningmeester, te-
lefoon 076-5931686 
email: janhoon-
dert@gmail.com
Namens alle schip-
pers: TOT ZIENS 
BIJ HET MARK-
PONTJE!

SAMEN IN HET  WITTE KERKJE
Wat is SAMEN, wat doet SAMEN, wat betekent SAMEN?

We kunnen er zelf een prachtig stuk 
over schrijven, mooier is het als de 
deelnemers dit zelf vertellen. We 
vroegen het onze inmiddels bijna 100 
deelnemers. Hieronder een samen-
vatting. Laat het een uitnodiging zijn 
voor iedereen die dit aanspreekt om 
ook eens langste komen.  Aanmelden 

vooraf hoeft niet, mag wel. Over een goed gesprek met 
diepgang:  SAMEN is een plek waar wordt geluisterd, intense 
gedachten, levenservaring en wijsheid worden gedeeld en geres-
pecteerd. Er wordt gepraat, gediscussieerd, gelachen en gehuild 
en vooral geluisterd. Iedereen laat elkaar hier in zijn waarde. Het 
fijne is dat je alles kunt zeggen en alles blijft daar, zoals Edwin 
en Bert het zeggen. Dit geeft een ontzettend veilig en warm 
gevoel.  Wij brengen de onderwerpen in en de gesprekken ont-
staan als vanzelf. Over geluk, angst, liefde, regels, erkenning, de 
zin van het leven, geloof en spiritualiteit. Maar ook heel concreet 
over problemen thuis, verwerking van dingen maar ook iets wat 
je gelezen hebt. Ik leer nieuwe mensen kennen en haal er ook 
vriendschap en veiligheid.
Over de avonden in stilte: SAMEN in stilte is een rustpunt in 
drukke tijden. Ik vind er rust, alsof ik voor m’n vouwwagen op 
de camping zit
Agenda voor oktober:
1    Een goed gesprek – met diepgang
8    Een goed gesprek – in stilte
12  Een goed gesprek – met diepgang. Ochtendgroep
15  Een goed gesprek – met diepgang
Locatie: het Witte Kerkje, zijingang.
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 
uur.  Kosten: geen.  Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. 
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl  Vooraf aan-
melden mag, maar hoeft niet.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

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

In het 2e weekend van sep-
tember organiseerden mu-
ziekvereniging Alliance en 
sportvereniging Hirundo het 
Zwaluws Zomerfestijn. Dit 
jaar voor het eerst met de 
Low Swallow Games. We 
bezochten ook de rommel-

markt, braderie, verschillende sportieve wedstrijden en een 
aantal andere activiteiten. Kortom: een feestelijk weekend, waar 
voor iedereen iets te doen was.
Hertenparkje in Hooge Zwaluwe
Gezellig, dat bankje voor het hertenparkje in Hooge Zwaluwe. 
Loes van Zwieten ging er even zitten, maar mocht ook met 
cameraman Joost Pieterman naar binnen. Zij spraken er met 
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MIDDAG  VAN DE DUURZAAMHEID

De jeugd heeft de toekomst en juist daarom hebben Stichting 
Eskadee en Duurzaam Drimmelen de hoofden bij elkaar gesto-
ken en gekeken hoe we kinderen kunnen motiveren meer na te 
denken over duurzaamheid en onze toekomst. 
Kinderen bewust maken van het feit dat ze daar zelf een be-
langrijke bijdrage aan leveren is ons hoofddoel! Nu de zomer 
voorbij is en dagen weer korter worden is alleen al op het ge-
bied van gasverbruik veel aan te leren; we zijn ons er vaak niet 
van bewust dat het belangrijk is om de ramen dicht te doen als 
je de verwarming aanzet; of dat een warmere trui aandoen en 
de verwarming een standje lager zetten ook al een belangrijke 
bijdrage is.
Toen de dag van de duurzaamheid (10 oktober) ter sprake 
kwam en bleek dat deze op een woensdag was gepland, telden 
we 1 en 1 bij elkaar op. Op woensdagmiddag zijn veel kinderen 
vaak samen met hun (groot)ouders op pad en plannen ze dingen 
om samen te gaan doen. Dus kozen wij de woensdagmiddag en 
stelden een mooi programma samen. Gelukkig was de gemeente 
ook meteen enthousiast en ondersteunen zij onze ideeën; mede 
daardoor kunnen we deze middag organiseren. Hoofddoel van 
het programma is dat we kinderen van alle basisschoolleeftijden 
willen betrekken bij het onderwerp duurzaamheid. 
Voor de kleine kinderen hebben we de poppendokter en de 
speelgoedmonteur geregeld; zij zorgen dat kapotte beren en 
auto’s weer gerepareerd worden. We organiseren een speel-
goedruilbeurs waar ieder kind 1 van zijn of haar niet (meer) 
gebruikte speelgoed mag omwisselen tegen een ander waar ze 
een beter gevoel bij hebben; we houden een afvalbakkenrace 
om ook een leuk spelelement aan te bieden en de Madese na-
tuurvrienden laten de kinderen van gebruikte plastic flesjes iets 
bruikbaars maken. 

Maar ook voor de oudere kinderen van de basisschool hebben 
we een leuke actie; zij maken kans op een leuke prijs door te 
vloggen over hun bijdrage aan duurzaamheid. De vlogs worden 
tijdens de middag, na de opening door wethouder Jürgen Vissers, 
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niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn gestart een passend 
programma samen te stellen. Wij zullen u hier in een later sta-
dium uitgebreid van op de hoogte stellen. Gezien de voorberei-
dingstijd zal de jaarvergadering van 6 februari 2019 komen te 
vervallen en naar een later tijdstip worden verplaatst, zodat dit 
gecombineerd wordt met onze speciale jubileumavond.
Op de hoogte blijven?
Al onze verslagen en al onze nieuwsitems zijn dus voortaan te 
lezen op site “Wij zijn Drimmelen” en op onze eigen website: 
http://dorpsraad.wagenberg.eu.
Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering is woensdag 7 november a.s. We 
beginnen om 20.00 uur in het Sportcafé Driedorp. U bent van 
harte welkom. 

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen 
adviseert het college van bur-
gemeester en wethouders over 
het beleid rond de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning (WMO). Informatie over WMO-za-
ken:
Kennismaking wethouder J. Vissers
Tijdens deze bijeenkomst maakten we kennis met de nieuwe 
wethouder J. Vissers. Daarbij ging het met name over het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken de 
gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen samen. De twee 
gemeentes zoeken een nieuwe 
samenwerkingsvorm die be-
ter past bij de toekomst. Het 
Platform is bij dat onderzoek 
betrokken en zal over het ver-
schenen rapport ook advies uit-
brengen.
De wethouder heeft daarnaast speciale aandacht voor de grote 
groep laaggeletterden in onze gemeente. Dat zijn mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven bij dagelijkse zaken. Hoe 
kunnen ook zij in onze gemeente gewoon meedoen, daar gaat 
de gemeente meer aandacht aan geven.
Ook het Passend Onderwijs valt binnen zijn portefeuille. Het 
doel van de  Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een 
plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en moge-
lijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 
De gemeente zal ook hier extra aandacht aan besteden.
Toekomstplan activiteitencoach
De activiteitencoach, J. Slotboom, heeft beschreven welke mo-
gelijkheden en beperkingen zij ziet voor activiteiten in onze 
gemeente. Persoonlijke benadering blijkt het effectiefst te zijn 
bij het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan bepaalde 
activiteiten. De drempel voor mensen om deel te nemen blijkt 
toch hoog te zijn. Het Wmo-Platform zal de coach uitnodigen 
om te praten over mogelijkheden van toekomstige activiteiten.
Rapportage cliënt ervaringsonderzoek
De gemeente heeft onderzocht hoe het is gesteld met de er-
varingen van Wmo-cliënten met de ontvangen maatschappelijke 
ondersteuning. Opvallend is in Drimmelen, vergeleken met an-
dere gemeenten, de positieve waardering voor de vraag:  Wist 
u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntonder-
steuner? Over het algemeen zijn de waarderingen best positief. 
Maar voor sommige vragen zijn ze wat negatiever vergeleken 
met een aantal andere gemeenten. Daarvoor geldt de vraag:  
Wat kunnen we daaraan doen?

getoond.  
Ons doel is om iedereen te betrekken bij dit belangrijke onder-
werp; we kunnen er tenslotte allemaal een belangrijke bijdrage 
aan leveren!  
Kom jij ook met je (klein)kind naar de middag van de duur-
zaamheid? Wij verwelkomen je graag op woensdagmiddag  
10 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur in de hal van het 
gemeentehuis in Made.  Tot dan! 
Gerdy Zijlmans, medewerker Eskadee

ST.  DORPSRAAD  WAGENBERG
Inloopavond bouwplan Verlengde Elsakker

Na een zonnige en warme zo-
mer was het weer tijd om aan 
te schuiven aan de vergadertafel 
voor onze 76e vergadering. O.a. 
de Drimmelense Energie Nota 
stond weer op de agenda want 
daar zouden we immers na de 
vakantie op terugkomen. 

De belangrijkste punten uit de vergadering:
In- en uitgaande stukken
Enkele dagen na onze vergadering ontvingen wij antwoord op 
ons schrijven betreffende de voortgang van de diverse bouw-
projecten. 
Het plan “De Smid” is door de gemeenteraad vastgesteld. Het 
plan is vervolgens ter inzage gelegd. Wanneer het plan onher-
roepelijk is, kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden 
afgegeven en de bouw starten.
Over het plan “Verlengde Elsakker” werd aangekondigd dat de 
omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden zo snel moge-
lijk zouden worden ingelicht.
Duurzaam Drimmelen
STED – Stichting Energietransitie Drimmelen:
In onze vergadering van juni zijn we door STED (Stichting Ener-
gietransitie Drimmelen) bijgepraat over de ontwikkelingen in 
onze gemeente m.b.t. ontwikkelingen op dit gebied.
Zo heeft u kunnen lezen dat STED o.a. al heeft weten te berei-
ken dat een deel van de opbrengst van de nieuwe windmolens 
ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Drimme-
len en dan met name aan de kernen Terheijden, Wagenberg en 
Hooge en Lage Zwaluwe. Voor Wagenberg is het nu van belang 
dat een aantal inwoners een kerngroep gaan vormen die spe-
cifiek voor Wagenberg de duurzame mogelijkheden gaat bekij-
ken en behartigen om ook hiervoor in aanmerking te komen. 
We gaan nu bewust een aantal mensen benaderen om mee te 
werken in deze werkgroep. We gaan niet alleen mensen direct 
benaderen, wij roepen ook iedereen op die geïnteresseerd is in 
duurzame energie en voor de Wagenbergse gemeenschap een 
steentje wil bijdragen. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij 
onze secretaris Ronald Kustermans. Meld u zich dan via een 
email bij hem aan: ronald@kustermans.nl.
Brouwerijstraat
Na 16 mei is het even stil rondom ontwikkelingen m.b.t. in de 
Brouwerijstraat. Wij zullen daarom op korte termijn de leden 
van de werkgroep uitnodigen om het proces weer op gang te 
zetten. 
Buurtvereniging De Straat
Ter gelegenheid van het jubileum heeft ook deze buurtvereni-
ging besloten onze gemeenschap een AED te schenken. Deze 
zal in de Wagenstraat worden opgehangen. De juiste locatie is 
nog niet bekend. 
10 jaar St. Dorpsraad Wagenberg
Onze stichting bestaat begin volgend jaar 10 jaar. Wij zullen dat 
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KERKEN

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen, per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplat-
formdrimmelen.nl. Kijk ook eens op onze website www.
wmoplatformdrimmelen.nl

VREDESWEEK

Zondagmorgen 30 september is er voor de geloofsge-
meenschap H. Antonius Abt en de Protestantse Gemeente 
Terheijden-Wagenberg een gezamenlijke viering met Woord, 
Gebed en Samenzang. Plaats van samenkomst is het Wit-
te Kerkje in Terheijden. De viering begint om 10.00 uur.                                                                                                                                            
Voorgangers zijn p.w. Giny van der Korput en ds. Bert Fockens. 
De Cantorij van het Witte Kerkje ondersteunt de samenzang 
die geleid wordt door dirigente Mariëtte  Verkerk. Na afloop van 
de viering wordt koffie en thee geschonken en is er frisdrank 
voor de kinderen. 
Het thema van de Vredesweek (ingebracht door de vredesorga-
nisatie PAX) is ‘Generaties voor vrede’.  PAX werkt in opdracht 
van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma’s en wordt ge-
steund door een brede groep betrokken burgers en maatschap-
pelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschap-
pen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse 
Kerk in Nederland.
Generaties voor vrede

Len Munnik tekent een kind, een 
nieuwe generatie op de nek: wij zit-
ten op de schouders van reuzen. Dit 
is een vertrouwd gevoel, het geeft 
ons inspiratie, denk bijvoorbeeld aan 
reuzen als Mandela, Ghandi, Martin 
Luther King. Evangelist Marcus ver-
haalt over Jezus, hij nam geen kind op 
de schouders maar leidde een kind 
naar het midden van een groep men-
sen die het onder elkaar niet eens 
waren bij wie je moest horen.  Jezus:  
“Heb juist aandacht voor de minst 
belangrijke mensen, zoals voor zo’n 
kind”.

Wij heten een ieder van harte welkom op zondagmorgen 30 
september in het Witte Kerkje.
Commissie oecumene  Terheijden en Wagenberg

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

Diensten door de week  en  in het  weekend.
Zaterdag 29 sept. 19.00 uur: geen  viering  bij  ons in  de  
kerk.
Zondag 30 sept. 10.00 uur: Oecumenische viering in het 
Witte Kerkje.  Voorgangers: Dominee B. Fockens en past. werk-
ster G. v.d. Korput. Koor: Cantorij.
Maandag 1 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Zaterdag 6 okt. 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger Mevr. G. v.d. Korput - Dames- Herenkoor en Gum-
maruskoor.
Maandag 8 okt. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
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GEMEENTE

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 30 september 2018. Oecumenische dienst met me-
dewerking van de cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk. 
10.00 uur: ds. E. Fockens en pw. Mw. G. v.d. Korput.  Locatie: 
het Witte Kerkje.
Zondag 7 oktober 2018: Gezamenlijke dienst met Lage Zwa-
luwe. 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte gezamenlijk 
project 2018: Tools to Work. Koffiedrinken na de dienst. Locatie: 
het Witte Kerkje.

BOUWTEAM  VAN START  VOOR 
RENOVATIE  ZWEMBADEN 

De gemeente Drimmelen is er in geslaagd de 
renovatie van de zwembaden succesvol onder 
te brengen bij een bouwteam van vier Bra-
bantse bedrijven. Na de nodige voorbereidin-
gen gaan zij vanaf januari 2019 aan de slag met 
de renovatie van Het Puzzelbad in Terheijden 
en de Randoet in Made. De zwembaden blijven in het zomer-
seizoen gewoon open. De uitvoeringswerkzaamheden vinden 
plaats in de periode januari t/m april 2019 en in oktober t/m 
april 2020. De renovatie van de zwembaden gaat ongeveer € 2.5 
miljoen kosten, dit is inclusief maatregelen om de zwembaden 
duurzamer te maken.  
Wethouder Jan-Willem Stoop is blij met de positieve aanbeste-
dingsresultaten. “Door in bouwteamverband te werken prikke-
len we aannemers om met goede ideeën te komen en is niet 
alles al dichtgetimmerd. Hiermee halen we optimaal rendement 
uit de markt.”  
Bouwteam
Er is gekozen om de werkzaamheden te verdelen over vier 
bedrijven met ieder hun eigen specialiteit. Voor bouwkundige 
zaken is Bertens Bouw uit Tilburg het aanspreekpunt.  Van Els-
hout uit Breda tekent voor de grondwerkzaamheden. Lotec uit 
Eindhoven zorgt voor de waterbehandeling. En aan  Van Alphen 
& Roest uit Hooge Zwaluwe zijn de elektrotechnische werk-
zaamheden voorlopig gegund. De bedrijven werken samen en 
stemmen af in een bouwteam. Het eerste bouwteamoverleg 
was op 13 september 2018. 
Werkzaamheden renovatie Het Puzzelbad
Bij de renovatie van Het Puzzelbad worden waar nodig tegels 
vervangen. Het diepe bad blijft hetzelfde, het ondiepe peuter/
kleuterbad krijgt een splashcentrum. Er komen daarnaast nieu-
we kleedruimtes en een nieuwe wachttoren voor de badmees-
ter. De leidingen en installaties worden compleet vervangen. Het 
zwembad wordt gasloos en krijgt als dat kan warmtepompen en 
een aansluiting op het warmtenetwerk van het Traais Energie 
Collectief (TEC). De gemeente heeft onderzocht of vergroting 
van de woningbouwlocatie van Woonvizier aan de Markstraat 
mogelijk was. Dit is niet het geval. De speelweide willen we ook 
multifunctioneel maken, dus ook voor andere activiteiten en 
buiten het seizoen.  
Werkzaamheden renovatie De Randoet
Bij de renovatie van De Randoet gaat het huidige peuterbad 
weg. Het ondiepe bad wordt geschikt gemaakt voor peuters en 
kleuters. En er komt een splashcentrum in. Het diepe bad blijft 
hetzelfde, alleen worden de tegels vervangen waar nodig. De 
installatie wordt ook hier compleet vervangen door warmte-
pompen. Ten slotte wordt het buitenterrein verkleind en afge-

scheiden voor de activiteiten van PactbyPrinse.  
Zakelijke gebruikers
Naast de renovatie zijn er ook afspraken gemaakt met zakelijke 
gebruikers die het terrein en voorzieningen van de zwembaden 
huren voor sportactiviteiten. 
Afspraken To the Max
Bij Het Puzzelbad in Terheijden zijn afspraken gemaakt met To 
the Max over gebruik van het terrein, het zwembad en de huur 
van kleedruimtes. Ook kopen zij de naastgelegen gymzaal aan 
de Aalbersestraat voor hun sportactiviteiten zoals bootcamp, 
kickboksen en crossfit.  
Afspraken Pact by Prinse
Bij zwembad De Randoet in Made huurt Pact by Prinse een deel 
van het terrein voor bootcampactiviteiten en bedrijfsuitjes. Hier-
bij maken zij gebruik van de horecafaciliteiten en kleedruimtes. 
Exploitatieovereenkomst voorlopig verlengd
De overeenkomst met de exploitant van de zwembaden, Op-
tisport, is tot 1 januari 2020 verlengd. Daarna gaat de gemeente 
de exploitatie van de zwembaden opnieuw aanbesteden.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Provinciale Staten besluiten over plan voor 28 
windmolens bij A16
Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal inpassingsplan dat 
de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen 
Moerdijk en Breda mogelijk maakt, ter vaststelling aangeboden 
aan Provinciale Staten. Op het plan, dat in nauwe samenspraak 
met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand kwam, 
werden 106 zienswijzen ingediend. De indieners daarvan ont-
vangen op korte termijn een reactie. Provinciale Staten beslui-
ten 28 september over het inpassingsplan. Voor meer informatie 
kunt u terecht op: www.brabant.nl/windenergieA16
Sjors Sportief en Sjors Creatief van start 
Alle kinderen uit het basisonderwijs in de ge-
meente Drimmelen ontvangen binnenkort het 
Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje 
staan sportieve en creatieve workshops waar-
aan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te ma-
ken met één of meerdere activiteiten.  Een leuke manier voor 
kinderen om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren 
op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! 
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen  zich inschrijven 
voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. Kinderen mogen zich 
voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven 
kan het hele schooljaar door.
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website 
www.sjorssportief.nl of stuur een email naar info@sjorsspor-
tief.nl
OV-OpStapDagen:  65+? Maak gratis kennis met trein 
en bus
Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naartoe? Maar doet 
u dat niet, omdat u reizen met het openbaar vervoer (OV) lastig 
vindt of niet weet hoe het werkt? De KBO en gemeente Drim-
melen organiseren nu speciale OpStapDagen voor 65-plussers. 
Op deze dagen kunt u op een ontspannen manier gratis (op-
nieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.
Data en startlocaties:
- 9 oktober 2018, 10.00 uur: De Cour, Terheijden
- 31 oktober 2018, 10.00 uur: ’t Trefpunt, Made
- 7 november 2018, 10.00 uur: De Zonzeel, Hooge Zwaluwe

Het programma begint om 10.00 
uur bij het startpunt en duurt tot 
ongeveer 14.30 uur. U reist met 
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de bus of eigen vervoer naar het 
startpunt: De Cour, De Zonzeel 
of ‘t Trefpunt. Onder het genot 
van een kopje koffie krijgt u infor-
matie over het openbaar vervoer 
in de gemeente Drimmelen en 
omgeving. Daarna bezoeken we 

het nieuwe NS-station in Breda. U krijgt uitleg over de overstap 
van bus naar trein en een rondleiding door een professionele 
gids.  Ook krijgt u hier een gratis lunch. U reist samen met de 
OV-ambassadeurs terug. 
OV-ambassadeurs nemen alle tijd om met u te spreken over uw 
behoeften en vragen. U krijgt een persoonlijk reisadvies en kunt 
een gratis OV-chipkaart aanvragen als reizen met het OV voor 
u een optie is. 
Deelname aan de OpStapDag is gratis en op basis van aanmel-
ding.  Vol = vol!  Wacht dus niet te lang met aanmelden! Bel (076) 
513 66 77 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 uur en 17.00 uur) om u aan te melden.
Meevaller 2017: Elk huishouden ontvangt ruim € 50,-
Elk huishouden van de gemeente ontvangt een bedrag van ruim 
€ 50,-. Het precieze bedrag wordt nog bekend gemaakt. 
Waarom krijgt u dit bedrag?  Van het geld dat voor 2017 begroot 
was voor de uitvoering van gemeentelijke taken en projecten, is 
een bedrag overgebleven. In totaal 2,5 miljoen euro. Een deel 
van dit bedrag schuiven we door naar 2018 en besteden we aan 
verschillende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruim-
te, duurzaamheidsprojecten en reserveren we voor de jeugd-
zorg. Dan blijft er nog ruim € 600.000 over. Dat bedrag gaan we 
verdelen onder de inwoners. 
Het gaat om huishoudens die op 28 juni 2018 ingeschreven 
stonden in de gemeente Drimmelen. Op die datum heeft de 
gemeenteraad dit besluit namelijk genomen. We maken het be-
drag rond 28 september over naar uw bankrekeningnummer. Is 
uw bankrekening niet bij ons bekend? Dan sturen we u een brief 
met het verzoek ons het nummer door te geven. Kijk voor meer 
informatie op www.drimmelen.nl
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Dorpsstraat 12A (4845 CE) (W-2018-0423): Het 
kappen van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Dorpsplein 2 (4844 CM) (W-2018-0380): Het ver-
bouwen van een kantoorruimte op de verdieping tot twee ap-
partementen.
Terheijden, Schansstraat 13 (4844 AR) (W-2018-0187): Het bou-
wen van een woning.
Wagenberg, Zuidveren 1 (4845 CJ) (W-2018-0361): Het vervan-
gen van de dakconstructie, diverse interne constructieve wijzi-
gingen en het wijzigen van het raamkozijn op de verdieping.
Ontwerpbesluit omg.vergunning uitgebreide procedure
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2018-0316): De be-
staande loods verbouwen tot logiesverblijf en het tijdelijk plaat-
sen van units ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten.
Wij zijn van plan om deze vergunning te verlenen. Het ontwerp-
besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 14 september 2018 
zes weken ter inzage.  Wij stellen iedereen in de gelegenheid om 
tijdens deze terinzagelegging een zienswijze over ons voorne-
men kenbaar te maken.
Verleende omg.vergunningen uitgebreide procedure
Terheijden, Witteweg 3 (4844 PL) (W-2017-0056): Het actuali-
seren van de veebezetting.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) (W-2018-0408): Het wij-
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zigen van het bedrijf.
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat er een melding op grond van onderstaand besluit is ingeko-
men en akkoord bevonden: Wagenberg, Linnenwever 17 (4845 
PG) (W-2018-0277):  Voor het vergroten van het gebouw.
Noodfonds sociaal domein gemeente Drimmelen 
Op 11 september 2018 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Drimmelen “het noodfonds soci-
aal domein gemeente Drimmelen” vastgesteld. Het noodfonds 
is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan inwoners 
van de gemeente Drimmelen die zich in een acute en schrijnen-
de financiële noodsituatie bevinden. Een noodfondsbijdrage kan 
alleen worden verstrekt als de situatie waar de aanvraag betrek-
king op heeft zonder twijfel voldoet aan alle voorwaarden:
• De situatie is acuut (dringend).  

• De situatie is incidenteel.
• Er kan geen andere/betere voorziening ingezet worden. 
• De gevraagde bijdrage bereikt het doel waarvoor de nood-
fondsbijdrage bedoeld is. 
• De persoon/personen waar de noodfondsaanvraag betrekking 
op heeft zelf niet over de middelen beschikt/beschikken en niet 
in staat is/zijn om de hulpvraag zelf of binnen het eigen sociaal 
netwerk op te lossen. 
• Aan de persoon/personen waar de noodfondsaanvraag betrek-
king op heeft is de voorafgaande 12 maanden geen noodfonds-
bijdrage verstrekt.  
De aanvraag kan niet door onze inwoners zelf ingediend wor-
den, maar alleen door professionals. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Judith Schoenmaker, beleidsmedewerker sociale zaken en 
zorg. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 140162.

        1. José Rasenberg
       2. Marloe Flipsen
       3. Anica Embregts
       4. Frans Snoeren
       5. Anica Embregts
       6. Jeanne  Garczynski
       7. Frans Snoeren
       8. Gerard van Vugt

       9. Jeanne  Garczynski
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IETS  VERDER  VAN DE TOREN

CREATIEF,  DURVEN,  DOEN!  

Het maken van schilderijen met de mixed mediatechniek geeft 
mij al vele jaren plezier. Graag wil ik anderen dit plezier laten er-
varen. Deze workshop is een ontdekking met acrylverf en aller-
lei materialen. Het onverwachte dat komt, laten gebeuren.  Hier-
voor kan ik gebruik maken van een prachtige creatieve ruimte in 
Lage Zwaluwe bij Doederij de Reevliet (www.reevliet.nl).

Tijdens  de  workshop  mixed  
media  werk  je op een can-
vasdoek.  Het werk zal ab-
stract zijn, omdat we niet 
met een voorbeeld werken.  
Door het schilderen met 
acrylverf en het gebruik van 
diverse materialen ontstaat 

een persoonlijk en uniek kunstwerk. Mixed media is een tech-
niek waarbij je eigenlijk alles door elkaar heen gebruikt, waarbij 
alles kan, alles mag en alles goed is. Dus voel je vrij om je eigen 
kleuren toe te passen. Heb je thuis nog iets liggen dat je erin 
wilt verwerken, breng het dan mee en zo maak je je werk nog 
persoonlijker.  Schilderervaring is niet nodig.  
Verbaas jezelf over het verbluffende resultaat. 
Vrijdagavond 26 oktober vanaf 19.15 uur op een doek van 
50 x 50,  zaterdagochtend 27 oktober vanaf 9.30 uur op een 
doek van 80 x 80.  De prijzen van de workshops mixed media 
zijn inclusief materialen en koffie en thee.  Voor meer informatie   
kun je een email sturen naar jannet_vangils@hotmail.com
Wil je het graag als activiteit voor een groep, komt een geplande 
datum je niet uit, of misschien wens je een andere afmeting van 
jouw schilderij? Bel: 06-29332930, of kijk op FB:  Jannet Creatief. 
Creatieve groet, Jannet van Gils

TOONART ORGANISEERT  WEER EEN 
KOFFIECONCERT MET LEZING

Het sfeervolle restaurant Onze Kerk aan 
de Kerkdijk 1a te Hooge Zwaluwe is de 
plek waar zondag 7 oktober ons jaar-

lijkse koffieconcert wordt uitgevoerd. Ditmaal met een verhaal. 
Een verhaal over water en watersnood. Het is immers ruim 65 
jaar geleden dat  Nederland werd opgeschrikt door een zwa-
re Noordwesterstorm gecombineerd met hoogtij. De gevolgen 
daarvan bleken voor veel delen van ons land desastreus waaron-
der ook in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe. 
Leen ten Haaf neemt ons met zijn verhaal mee in de tijd. Zijn le-
zing wordt afgewisseld met gitaarmuziek van gitarist Sander van 

Willigenburg. Hij heeft zijn sporen 
in de muziekwereld reeds ver-
diend en wij zijn vereerd dat hij 
bij ons komt spelen. Kunt u niet 
wachten tot 7 oktober en bent u 
nieuwsgierig? Hij treedt vrijdag 5 
oktober op in de Bergsingelkerk 
te Rotterdam om 20.00 uur. Aan-
melden via bergsingelkerkcon-
cert@xs4all.nl 
Het koffieconcert is van 11.00 
uur tot ongeveer 12.20 uur. Het 
restaurant is open vanaf 10.40 
uur.
U kunt kaarten bestellen via 

info@toonart.nl. Kijk gerust ook op onze site www.toonart.nl
En als u toch naar Hooge Zwaluwe komt: zaterdag 6 en zondag 
7 oktober is er in de gehele gemeente Kunstweekend op diver-
se locaties. Zo exposeren onze Hooge Zwaluwse kunstenaars 
ditmaal in Plexat aan de Kerkstraat 22 te Wagenberg.
Kom kijken en luisteren!

Het is bijna zover: de 1000e Rondom de Toren 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



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: 10-10-2018
                     Wagenberg       Groen: elke vrijdag/Grijs: 12-10-2018
Ophalen oud papier  13-10-2018
Ophalen plastic afval Terheijden: 03-10-2018     
     Wagenberg: 05-10-2018

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 03-10-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:  advertentie@rondomdetoren.nl
   T 06 - 53 89 20 35
   uiterlijk 03-10-18 (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


