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VAN DE INTERIM VOORZITTER
DE DUIZENDSTE
1.000 keer. Voor de duizendste keer is het weer gelukt een
Rondom de Toren in elkaar te
zetten. Een indrukwekkend aantal.
Nog wat cijfertjes: het aantal pagina’s wat totaal in elkaar is gezet
circa 24.000, in de loop van 41 jaar zijn omstreeks 65 personen
betrokken geweest bij het samenstellen, besturen en bezorgen
van dit mooie blad.
Om dit aantal nummers te bereiken heeft Rondom de Toren 41
jaar moeten overleven. Dat is niet altijd gemakkelijk geweest,
financieel niet en het aantal vrijwilligers fluctueerde nogal. Maar
wij zijn er trots op dat in al die jaren Rondom de Toren slechts
1x keer niet is bezorgd door vervelende externe omstandigheden. Dat wij duizend keer konden verschijnen is mede te danken
aan u: zonder kopij geen blad, ons motto is al jaren RDT is
er voor en door de inwoners van Terheijden en Wagenberg. U geeft hier in groten getale gehoor aan door het inzenden van kopij en foto’s.
Ook onze adverteerders, die trouw in ons blad adverteren, zorgen er mede voor dat Rondom de Toren het al 41 jaar overleeft.
Als u, lezer, adverteerder, (sport)vereniging, stichting, ons blijft
bestoken met kopij, advertenties en een jaarlijkse donatie, dan
blijft Rondom de Toren zeker nog een aantal jaren voortbestaan.
Voor deze 1000ste uitgave heeft u ons overstelpt met kopij, advertenties en felicitaties. We waren echt aangenaam verrast. Het
aanbod was zo groot dat we hebben moeten besluiten om twee
edities te maken: de duizendste uitgave aangevuld met een special. Iedereen heel erg bedankt! Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Team Rondom de Toren

UITGAAN
BAND VAN HET JAAR IN DE COUR
Komend weekend is het eindelijk zover. Zaterdag a.s. is er het optreden
van de favoriet van het Traaise publiek
in De Cour. Door tussenkomst van
Arnold Velders en Ton en Lucy Lemmens is men erin geslaagd om deze
top Belgische band naar Terheijden te
krijgen. Een geweldig initiatief dat ook nog eens het goede doel
gaat steunen wat gevonden is in KIKA. Ton en Lucy vroegen
tijdens de voorbereidingen aan Rini en Carla van de Cour of zij
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een goed doel wisten voor het optreden van dit concert waarvoor de entreeprijs slechts € 5,- bedraagt. Dat wisten zij wel,
verwijzend naar hun veel te jong gestorven dochter Wieteke
aan die vreselijke ziekte. KIKA dus, en hier blijkt maar weer dat
veel Traaise mensen het hart op de juiste plaats hebben.
Wat tijdens de laatste jaren de publiekstrekker van het Bredase
Jazzfestival bleek te zijn en zich heeft ontpopt als de revelatie
van 2018 is dus de keus geworden van een groot aantal mensen
uit ons dorp. Along Comes Mary met frontlady Marijke spat
van het podium af en neemt je mee met de tijdloze muziek uit
de jaren 60-70. Stil blijven zitten valt niet mee als de band losgaat. De optredens kenmerken zich waarbij volop gedanst en
meegezongen wordt of met plezier geluisterd naar de prachtige
zang van Marijke en ontroerende samenzang met haar overige
bandleden. Zoek de bandnaam gerust op YouTube en we weten
zeker dat je erbij bent zaterdag 27 oktober in de Cour. Kaartjes
slechts € 5,- die ook nog eens naar een goed doel gaan, een
mooiere avond kan er toch niet zijn? Voeg daarbij het optreden
van de populaire sixties band Houston Alley en het kan niet
meer stuk. Zaterdag 27 oktober aanvang 20.30 uur, zaal
open 20.00 uur. De Cour Markstraat 6 in Terheijden.
Voorverkoop vanuit De Cour en Tinckerbell.

TRANENTREKKERSBAL 2018
Een middag vol meezingers en gezelligheid????
U kunt het meemaken op zondag 28 oktober
a.s. in café De Harmonie v.a. 13.00 uur.
Het bestuur van het Traais Smartlappenkoor
heeft wederom 2 koren kunnen uitnodigen
die nog niet eerder bij dit evenement voor het
voetlicht hebben gestaan.
Ut Gedemt Aove Koor
Aangenomen wordt dat de oprichtingsdatum,
naar eigen zeggen, vrijelijk is vastgesteld op 3 febr. 2002. Het
ca. 40 leden tellende koor ontwikkelde zijn zangtalenten bij de
Koninklijke zangvereniging Breda’s Mannenkoor.
Het koor boekte al vele successen, zoals met de Paoters, bij de
Bredase les en met het jaarlijkse optreden bij de Tranen van Van
Cooth, om maar wat te noemen. Een leuke bijkomstigheid is, dat
“onze” Henk van der Maaten “zwaait” (dirigeert). We zijn blij Ut
Gedemt Aove Koor bij ons te mogen ontvangen
Het Westhoeks Mannenkoor
Dit is opgericht in 1998 en bestaat uit ong. 50 mannen. Al sinds
het optreden bij Bruisend Ginneken, vorig jaar, hebben we dit
koor op ons verlanglijstje staan!
Het koor treedt op tijdens luisterconcerten en festivals en zingt
uit een breed repertoire, in hoofdzaak zogenaamde evergreens.
Vriendelijkheid en gezelligheid staan hoog in het vaandel, dat is
wat ons aanspreekt. Wij kijken dan ook uit naar het optreden
van het WMK uit Klundert.
Als intermezzo bij dit korengeweld treedt voor u op Trio
Back in Time. Zij hebben het 12,5 jarig jubileum van het Traais
Smartlappenkoor tot een grandioos feest gemaakt. Reden om
ze nog eens uit te nodigen, zij het dan in een compleet andere
setting. Wilt u na de finale nog gezellig blijven napraten, dan
is Trio Back in Time bereid tot het omlijsten van een gezellige
muzikale nazit.
Het programma is als volgt:
13.00 - 13.30 uur Het Traais Smartlappenkoor
13.40 - 14.10 uur Het Westhoeks Mannenkoor
14.20 - 14.50 uur U(t) G(edemt) A(ove) K(oor)
14.55 - 15.30 uur Pauze. Tijdens de pauze treedt de band Trio
Back in Time op.

15.30 - 16.00 uur Het Traais Smartlappenkoor
16.10 - 16.40 uur U(t) G(edemt) A(ove) K(oor)
16.50 - 17.20 uur Het Westhoeks Mannenkoor
17.25 - 17.40 uur Finale met alle 3 de koren
17.45 - ……..      Optreden van de band Trio Back in Time
We hebben gemeend weer een leuke en gezellige middag voor
u samen te stellen en we heten u dan ook van harte welkom bij
het Tranentrekkersbal 2018.
Het bestuur van Het Traais Smartlappenkoor

SPAANS-MOORSE LIEFDESROMANCE
in het Witte Kerkje

Zondag 4 november aanstaande zal Ensemble Romancero
de Spaanse zon tijdens het theeconcert in het Witte Kerkje
van Terheijden laten schijnen. Mirjam Wesselink de Barrientos
(sopraan), Michael Benedik (gitaar), Rodrigo Barrientos Aravena
(percussie en voordracht) en gastzanger en zoon Gustavo (jongenssopraan) brengen dan hun Spaans getinte productie Blancaflor. Op het programma staan naast de beroemde ridderromance ‘Floris ende Blancefloer’ liederen van Arañes, Alonso, Encinas,
Nin, Lorca en De Falla.
Romancero in de pers
Het Franse toonaangevend muziekblad “Opmuda” schreef
over het concert dat Romancero daar onlangs gaf in de regio
Avignon: “Andalusië was volledig aanwezig met alle warmte die
deze muziek kan overbrengen”. Zo te horen dus reden genoeg
om ons concert te bezoeken om van deze weldadige muzikale
warmte te genieten.

Romancero houdt zich echter niet alleen bezig met Spaanse
componisten, ook de romances uit de Lage Landen en uit het
historische Bourgondische rijk zijn voor dit ensemble een geliefd thema, zeker als deze zowel Spaanse als Nederlandse elementen verenigen.
Floris en de Blancefloer
Eén van die romances is ‘Floris ende Blancefloer’. Het verhaal
gaat over Floris die de wereld trotseerde en doorkruiste voor
zijn geliefde Blancefloer. Hij is een jonge kroonprins van Moorse
afkomst, en zij een mooi dienstmeisje van christelijke huize. Het
lot bepaalde dat zij in hetzelfde jaar, op dezelfde dag van dezelfde
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maand en ook nog op hetzelfde moment geboren zouden worden aan hetzelfde hof.
Het lot had ook bepaald dat zij elkaar later anders zouden gaan
zien, niet als spelende kinderen zoals voorheen, maar met de
vonkende blik van opbloeiende liefde. Dit lag echter niet in de
lijn der verwachting van de ouders van de kinderen.
Wat daarna volgde is voedsel en nectar voor dichters en
troubadours, door velen verteld en bezongen, tot zelfs in de
verste uithoeken van de toen bekende wereld.
Diederic van Assenede
Zo kwam het dat op een goede dag in de Middeleeuwen Diederic van Assenede, vertaler en schrijver aan het hof van Vlaanderen, dit verhaal als Franse Romance onder ogen kwam.
Getroffen door de tekst pende hij een prachtige Nederlandse
vertaling neer.
Oosters sprookje
Gefascineerd door zijn vertelling ging Romancero op zoek naar
de oorsprong van dit verhaal en volgde sporen die leidden naar
Noord-Afrika, Griekenland, Spanje en Duinkerken. Uit de vele
variaties en vertakkingen smeedde het ensemble een meeslepende voorstelling, waarin van Assenedes vertelling als een oosters sprookje herleeft.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 4 november 2018. Aanvangstijd: 15.30 uur. Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden
Entree: slechts € 6,50 / gewijzigd: t/m 18 jaar gratis toegang.
De entree is zeer laag. Bij de uitgang kunt u een extra bijdrage
geven. Inlichtingen en plaatsen reserveren bij de Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden, liefst per e-mail: theeconcerten.
wittekerkje@ziggo.nl. Telefoon: 076-593 1177.
Voor meer informatie bezoek de websites: www.facebook.com/
theeconcertenterheijden of www.baravmusic.com
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VOGELSHOW
In het weekeind van vrijdag 9 november tot en met zondag 11 november organiseert de Eerste Wagenberse Vogel
Vereniging samen met de zusterverenigingen De Moerdijkse
Vogelvrienden, de Terheijdense Vogelvrienden, de Vogelvereniging Made een regionale vogelshow. Door deze samenwerking
wordt een groot aantal verschillende vogels verwacht. Bij deze
verscheidenheid kun je denken aan grote en kleine parkieten,
kanaries, tropische vogels (waaronder Australische prachtvinken) en tropen en cultuurvogels. Onder deze laatste groep vallen vogels die in Nederland in het wild kunnen voorkomen, of
door kruising daaruit ontstaan zijn. De vogels worden door een
erkende keurmeester gekeurd en beoordeeld. Per hoofdgroep
kunnen een of meer prijzen gewonnen worden. Het belooft een
prachtige vogelshow te worden. Deze tentoonstelling vindt
plaats in café Bij Bas, Dorpstraat 26, Wagenberg. Openingstijden
tentoonstelling vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag van
10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

GE BEN OM IN TE LIJSTE!
Jawel, nog ruim 2 weken en het officiële carnavalsseizoen barst weer los!
Op 10 november organiseren Nootdkreet,
CV Toedeloe, CV Uitgeteld en De Schraansers
een geweldige feestelijke avond!
Onthullen Jeugdraad
Benieuwd welke kids er in de jeugdraad zitten? Kom dan zeker
om 19.30 uur naar de Gouden Leeuw! Ook leuk voor het presentatieduo van CV Uitgeteld als iedereen er op tijd is. Dit jaar
hebben we een gigantisch grote groep kinderen in de jeugdraad
en een geweldige jeugdprins/prinses!
Festivalaaf
Net als vorig jaar gaat Nootdkreet ook dit jaar Festivalaaf organiseren! Wil je meedoen en kans maken op de winst en vooral de roem? Je kunt nog opgeven via ruud.taks@gmail.com of
stuur een berichtje via facebook of insta. Jouw inschrijving komt
vast wel aan!
Onthulling Prins Carnaval
Ook zal de Prins weer onthuld worden en dit jaar door CV Toedeloe. Ook nieuwsgierig of ze er weer een spektakel van gaan
maken én of het Schraansersrijk een nieuwe Prins Carnaval zal
gaan kennen? Zorg dan vooral dat je er bij bent!
Commissie-nieuws
De Schraansers kennen verschillende commissies waarbij we
altijd ondersteuning kunnen gebruiken. Heb jij tijd/zin om te ondersteunen dan kan dat! We horen graag van je. We ontvangen
nu al ondersteuning bij Festivalaaf/11-11 Bal, Jeugd en Carnavalskrant, maar extra handjes zijn altijd welkom.
Commissie Sauwelen
Heb jij geen of weinig podiumvrees én durf je het aan om in
de rol van een typetje te kruipen én een groot publiek te laten
lachen dan is sauwelen vast wat voor jou! Het sauwelweekend
is altijd 2 weken voor carnaval (dus dit jaar in het weekend van
15 februari 2019).
Commissie krant
Als bedrijf/organisatie is het mogelijk om te adverteren in de
Schraansers-carnavalskrant. Deze krant bezorgen we 4 weken
voor carnaval persoonlijk huis-aan-huis aan alle inwoners van
Terheijden. Informatie inwinnen óf een advertentie aanleveren kan via het emailadres carnavalskrant@schraansers.nl. Dit
emailadres kan ook gebruikt worden wanneer je jouw carnavalsvereniging óf carnavalsactiviteit wil promoten. Redactionele
artikelen mogen nu al aangeleverd worden!

LEVEN IS EINDIG…
Na het succes van de middag “Baas tot het einde” (die in het
voorjaar plaatsvond in Made) kregen we nog diepere vragen
over omgaan met de dood en afscheid nemen van het leven.
Het is zinnig om stil te staan bij de eigen kijk op dood, sterven,
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afscheid nemen van dit leven, levenseinde en de beleving daarvan.
Wat zijn jouw angsten? Wat is jouw houvast? Wat geloof je, wat
hoop je, wat verlang je vurig? Dat zijn nogal wat indringende vragen. Zijn er antwoorden? En geef daar maar eens woorden aan.
Er is contact gezocht met Conny Mahieu, beeldend kunstenares
uit Dongen; zij gaat een workshop geven met het thema “Leven
is eindig”. Dit is een workshop waarbij creatief bezig zijn helpt
om woorden te geven aan wat er speelt en leeft ten aanzien van
dit onderwerp.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze
workshop.
Om het kleinschalig karakter van deze workshop te waarborgen, hebben we twee bijeenkomsten uitgezet op verschillende
dagen en locaties:
Dinsdag 13 nov. in Terheijden 13.30 uur tot 16.00 uur.
Maandag 19 november in Made 13.30 uur tot 16.00 uur.
U kunt zich opgeven voor een van deze bijeenkomsten bij mw.
José Mureau, telefoon 06-12997650, email josemureau51@
gmail.com. Deelnemers ontvangen nadere gegevens omtrent
de precieze locatie.
Kosten: een bijdrage vanuit het hart om tegemoet te komen aan
de onkosten voor koffie en thee en materialen.
Met vriendelijke groet,
José Mureau, Gerard Oostveen, Giny van de Korput en Jacqueline Slotboom, (activiteitencoach Drimmelen, Surplus Welzijn)

10 X SCHITTEREN(D)!

Mooiste Nacht van Wagenberg
Afgelopen weekend was het
nog 8 weken gerekend tot aan
het weekend van zaterdag 15
december. De dag waarop
wij er samen met u en al onze
artiesten weer een schitterend
(muzikaal)
decemberevenement van willen en gaan maken.
En ja, u leest het goed, dit inmiddels voor de 10e keer. Zes Mooiste Nachten van Wagenberg
en drie edities van Wagenberg Serveert gingen eraan vooraf en
wat was het Schitteren(d) al die keren. Van harte nodigt de
Stichting Behoud Gummaruskerk (SBGW) jullie dan ook uit
om zaterdagavond 15 december te reserveren voor de mooiste en grootste reünie van het jaar, voor een sterrenregen aan
bijzondere artiesten en optredens. Want het wordt weer Schitteren(d)! in de Gummarus in de mooiste maand van het jaar.
Onder de sterren die voor u gaan schitteren bevinden zich oude
bekenden en nieuwe gezichten. Zij brengen muziek voor jong en
oud, voor ieder wat wils als het om de muziekgenres gaat: klassiek, pop, rock, ballads en dans. De komende tijd gaan we u in
aanloop naar de 3e zaterdag van december met foto’s en informatie over de artiesten weer helemaal bijpraten over ons avondvullend programma. Noemen doen we ze alvast wel: Harmonie
OVU vormt o.l.v. dirigent René Nelis weer het groot orkest en
verder popkoor Switch, coverband Prime, de zangeressen Charlotte Ruijtenberg en Nilse van der Sanden, Pipers-ensemble PipersRockOn en de AllBeDancers. Dan is het rijtje nog niet eens
compleet want zowel onze nestor en rocker Jan van Etten alsmede onze jonge musicus, violist en enorm talent Xander Wassenaar, beiden uit Wagenberg, hebben we nog niet genoemd.
Ze gaan voor u stralen als sterren, stuk voor stuk. Het wordt
Schitteren(d)! We weten het zeker, velen van u zullen weer van
de partij zijn om “oude” bekenden aan het werk te zien omdat
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TIP:

Download onze gratis App of
bezoek onze Facebookpagina
MADE
Cyclaamstraat 79:
Tussenwoning met een berging, diepe achtertuin en een achterom. Grond ca. 180 m 2. 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:
Goed onderhouden, vrijstaande dijkwoning (type splitlevel) met 2 bergingen en een veranda. Grond 235 m 2.
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
Sparrenhof 56: NIEUW
Leuke eengezinswoning met een ruime berging, een fraaie overkapping met buitenkeuken en kachel en een diepe
tuin op het zuidoosten met achterom. Grond 190 m 2. Woonoppervlakte ca. 111 m2. Inhoud ca. 380 m3. O.a.
sfeervolle woonkamer, moderne keuken, aparte speel-/hobbykamer en 3 slaapkamers (4 mogelijk).
Vraagprijs € 269.000,-- k.k.
MADE
Hazelaar 20:
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.
TERHEIJDEN
Vlasweel 28: NIEUW
Recent uitgebouwde eengezinswoning met een berging, gelegen in een kindvriendelijke woonwijk. Grond 218 m 2.
Woonoppervlakte ca. 151 m2. Inhoud ca. 547 m3. O.a. ruime lichte woonkamer, open keuken, multifunctionele
ruimte, 3 slaapkamers (4 mogelijk) en een ruime badkamer. De achtertuin grenst aan een prachtig park.
Vraagprijs € 320.000,-- k.k.
MADE
Burgemeester van Campenhoutstraat 40:
Goed onderhouden, uitgebouwde, vrijstaande woning met een garage en een berging. Grond 355 m2. Woonoppervlakte 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.
TERHEIJDEN
Kalkvliet 1:
Mooi gelegen, vrijstaand geschakelde splitlevelwoning met een garage, carport en ruime oprit. Grond 343 m 2.
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 m 2.
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:
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 m 2. 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.
TERHEIJDEN
Molenstraat 52: NIEUW
Prachtige, zeer ruime villa met een kantoor-/praktijkruimte, garage, dubbele carport en een grote privacy biedende
achtertuin. De woning is ideaal gelegen aan de rand van het centrum en Breda. Grond ca. 1000 m 2 (mogelijkheid tot
aankoop extra grond). Woonoppervlakte ca. 385 m 2. Overige inpandige ruimte ca. 35 m2. Inhoud ca. 1546 m3.
Vraagprijs € 895.000,-- k.k.
NIEUWBOUW MADE
Onlangs is gestart met de verkoop van 6 twee onder één kapwoningen aan de Hooimijt in Made-Oost.
Kavelgrootte ca. 209 m2 tot ca. 236 m2. Woonoppervlakte ca. 135 m2. Inhoud ca. 520 m3. Achtertuin op het zuiden.
Wij zijn u graag van dienst voor aanvullende informatie over het nieuwbouwproject.
Verkoopprijzen € 355.000,-- tot € 370.000,-- v.o.n.
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018
Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

1x
Droomreis t.w.v. € 3.500,-

3x
Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

Prijsnummer Prijs

Aantal prijzen Gevallen op

1e prijs

€ 15.000,-

1

2e prijs

€ 10.000,-

1

0884499

Droomreis t.w.v. € 3.500,-

1

0117147

3e prijs
4e prijs

3x

3x
iPad t.w.v. € 400,-

2x

2x
E-reader t.w.v. € 129,-

0732026

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

1

0621582

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

1

0948541

7e prijs

€ 2.500,-

1

0211931

8e prijs

€ 2.500,-

1

0448799

9 prijs

€ 1.000,-

1

0988693

10e prijs

€ 1.000,-

1

0821872

11e prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

1007847

12e prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0492307

e

13 prijs

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

1

0445011

14e prijs

€ 445,-

1

0005483

15e prijs

€ 445,-

1

0908312

16e prijs

€ 445,-

1

0396999

17 prijs

€ 445,-

1

0743713

18e prijs

€ 445,-

1

0128163

19e prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0856342

20e prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

0387373
0142707

e

21 prijs

iPad t.w.v. € 400,-

1

22e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0530076

23e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

0971608

e

24e prijs

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

1

5e prijs
6e prijs

e

Weekendje weg
in eigen land t.w.v. € 445,-

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

0749977

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0667355

25e prijs

E-reader t.w.v. € 129,-

1

0808337

26e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

43801

27e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

30243

28e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

94687

29e prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

59748

30 prijs

VVV bon t.w.v. € 100,-

15

84440

31e prijs

€ 50,-

150

5441

32e prijs

€ 50,-

150

2699

33e prijs

€ 50,-

150

6653

34 prijs

€ 15,-

1.500

353

e

e

35e prijs

€ 15,-

1.500

112

36e prijs

€ 15,-

1.500

245

Totaal

u enerzijds weet wat u krijgt en ze u anderzijds steeds opnieuw
weer verrassen. Enige informatie over de nieuwe gezichten onder onze deelnemers willen u echter nu al niet onthouden.
We noemen opnieuw violist Xander Wassenaar. Nooit eerder
hebben we een violist bij de Mooiste Nacht gehad. Nu eindelijk

5.050 prijzen

Onder voorbehoud van typefouten.

75x
VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

4.961x
Geldprijzen

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

wel, en wat voor een. Pas 15 jaar jong en een enorm talent.
Eerder dit jaar een 3e plaats op het hoog aangeschreven Britten vioolconcours in Zwolle, een wedstrijd voor violisten die
eens per 2 jaar wordt gehouden. Recent ook finalist bij de BN
DeStem cultuurprijs. Dat belooft wat. Jan van Etten is voor velen
wellicht al wel een bekende hetzij als (mede)winnaar en vertolker van het
Wagenbergse carnavalslied
hetzij als zanger en drummer van de band The Mental Bats. Maar nog nooit
zag u hem zoals u hem in
december gaat zien. Dit
wilt u niet missen. Waar ze
eerder tijdens de mooiste
nacht optraden als leden
van de Clan Lamont Pipe
band en nog het originele Schotse repertoire speelden, gaan Patrick Grootswagers en
Monique en Ad Verkooijen nu als het ensemble PipersRockOn
3 stukken spelen in samenwerking met OVU, Switch, Prime en
Jan van Etten.
Kippenvel!
En, last but not least, de AllBeDancers met choreografe Elise
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Reniers. Allemaal van het Albeda Dans College in Rotterdam.
Laat u verrassen want de eerstvolgende keer dat u ze daarna
ziet is waarschijnlijk op tv want dit worden professionals.
Lichtpunten in ons bestaan zijn het, al die artiesten en vrijwilligers die ons in staat stellen onze activiteiten te organiseren en uit te voeren en op die manier fondsen te werven
voor het behoud van de Gummarus. Alvast bedankt weer.

Die dank gaat ook uit naar onze voorverkoopadressen waar
vanaf maandag 12 november de toegangskaarten weer
beschikbaar zijn: Bakkerij Van Dongen in Wagenberg en Terheijden, Garage Janssens en ’t Grutterke in Wagenberg alsmede de parochiekantoren in Made, Terheijden en Wagenberg en tevens fam. Janssens, Brouwerijstraat 32 Wagenberg.
We schreven het al eens eerder, de grootste beloning voor alle
artiesten, vrijwilligers en de organisatie is een goed gevulde
zaal. Dus: schijn een “lichie” op ons, en kom, dan wordt het voor
iedereen weer schitteren(d)!
Namens alle artiesten, vrijwilligers en de SBGW: graag tot dan.

OPROEPEN
IETS VOOR JOU?

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:
Zorgvrijwilliger
Ben je een vrijwilliger met een groot hart en kun je goed luisteren? Een mevrouw van 80 is pas in Made komen wonen en zou
het fijn vinden als er iemand bij haar langs kan komen voor een
kopje koffie, een praatje en om Made wat te verkennen. 1 x per
2 weken is prima en zal veel voor haar betekenen.
Maatje
Een mantelzorger zoekt voor haar vrolijke en spontane dochter
van 50 jaar, die door MS rolstoelgebonden is, een vrijwilliger
(man of vrouw) die met haar leuke dingen kan doen zoals wandelen, terrasje pakken of naar de film gaan!
Dagbegeleiding Boerentuin
Sinds 1 oktober is er dagbegeleiding in de Boerentuin van het
zorgcentrum de Wijngaerd. Lijkt het je wat om bewoners te
begeleiden bij de buitenactiviteiten? Er worden individuele en
groepsactiviteiten gedaan en met de inzet van vrijwilligers wordt
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het hier nog gezelliger.
Hulp bij digitale
vragen
Ben je handig met
de PC en wil je
mensen helpen? Je
kunt mensen helpen
bij het omgaan met
een online platform.
Hierbij kun je denken
aan het aanmaken van een profiel en reageren op oproepjes of
vragen op dat platform.

COLLECTE DIABETESFONDS
Van 29 oktober tot en met 3 november vindt de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds plaats. In
het hele land gaan ruim 16.000 mensen
collecteren. Ook in Terheijden en Wagenberg komt de collectant langs de deur. De opbrengst van de collecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en de genezing van diabetes mogelijk.
Geven kan altijd
Mocht u de collectant aan de deur hebben gemist, dan kunt u
ook een bijdrage leveren aan de genezing van diabetes door te
doneren op de website van het Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl of via de online collectebus, vermeld op het niet-thuiskaartje.
Over
het
Diabetes
Fonds
Het Diabetes Fonds vindt
dat iedereen een gezond
leven verdient zonder diabetes en de complicaties
ervan. Het Diabetes Fonds
wil Nederland gezonder
maken en diabetes genezen
door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar
betere behandelingen, genezing en complicaties van
diabetes type 1 en type 2.
Voor meer info kunt u
bellen met Simon of Jeanne
via 076 3690014.

SCHOENENDOOSACTIE
25e editie

Actie4Kids gaat voor de 25e
keer van start. Dit jaar verwachten zij de 1 miljoenste
schoenendoos uit te delen!
De schoenendoosactie is een
geweldig middel om onze kinderen bewust te maken van de
levensomstandigheden van kinderen elders op de wereld. Met
de slogan “Voor jou van mij” doet Actie4Kids de oproep: jouw
speelgoed en zakgeld delen met een kind, dat waarschijnlijk
nooit een cadeautje heeft gehad.
De bedoeling is om een schoenendoos te versieren of met cadeaupapier te beplakken en vol te stoppen met schoolspullen,
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toiletartikelen, speelgoed en een knuffeltje. Kinderen zijn er ontzettend blij mee, het komt echt aan! De dozen gaan dit jaar naar
arme kinderen in Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.
Actie4Kids doet er nog een boekje met Bijbelverhalen bij want
goed nieuws hebben kinderen hard nodig in een tijd waarin zoveel angst en ellende is.
Hoe ga je te werk?
Neem een schoenendoos van normaal formaat en doe daar
mooie, het liefst (zo goed als) nieuwe, spulletjes in. Bedenk of je
een doos wilt maken voor een jongen of meisje en voor welke
leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Plak de doos niet dicht
maar doe er een post-elastiek om.
Wat mag erin?
Schoolspullen, speelgoedjes en toiletartikelen. Enkele voorbeelden: schriften, etui, kleurboek, bal, springtouw, auto, pop, sieraden, kam, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta. Verder kun je nog
denken aan een linnen draagtas, slippers, pet, T-shirt of kunststof
beker.
Wat mag er niet in?
Vloeibare producten zoals shampoo of douchegel (die flessen
gaan vaak lekken), snoep, spullen met batterijen, oorlogsspeelgoed, varkensknuffel, stiften en lijm of klei (drogen snel uit).
Wie kunnen meedoen?
Jong en oud, individueel of met een groepje vrienden of familie.
Door het vullen van een schoenendoos kunt u laten zien dat er
iemand op de wereld is, die aan hen gedacht heeft. Kunt u geen
schoenendoos klaarmaken maar wilt u wel helpen in de vorm
van een gift, dan kunt u dat doen middels een enveloppe.
Wat kost het transport?
Graag ontvangen we bij elke ingeleverde doos € 5,- voor transportkosten. Stappenplan en verdere info kunt u vinden op www.
actie4kids.org. Een folder kunt u bij ons ophalen. Inleveren van
de schoenendozen met geld voor transport: Fam. Van Dijk,
Zandakker 34 in Wagenberg (telnr. 076-5931030).
Uiterste inleverdatum zaterdag 17 november 2018.

SPORT
TRIATHLON
En nog eens triathlon…, kun je nog iets anders??, verzucht mijn
vrouw nogal eens! Tsja, ik kan er niks aan doen. De een heeft
het met voetbal, de ander met tennis of jeu de boules en anderen weer met Rondom de Toren!
Geachte redactie, van harte gefeliciteerd met jullie 1000ste uitgave. Wij van de Stichting Triathlon Evenementen Midden- en
West-Brabant hopen nog menig stukje in de komende 250 edities kwijt te kunnen bij jullie kleurrijk blad!!
Maar eh..., toch even terug naar “mijn kindje”. Op 21, 22 en 23

T 0162 - 512551 | F 0162 - 522279 | www.schapers.nl
Keizersveer 15 | Postbus 150 | 4940 AD Raamsdonksveer
september jl. werden in ons mooie, sportieve dorp 3 fantastische wedstrijden gehouden voor mensen met de lange adem.
21 september, vrijdagavond. Om 17.15 uur vertrok de platte wagen met 12 sportievelingen vanuit café Ons Thuis richting
Pannenkoekenhuis om daar om 18.00 uur het startschot te horen voor een zwemwedstrijd van 3,8 kilometer terug naar café
Ons Thuis. De weersomstandigheden waren niet echt gunstig.
Windkracht 4-5 recht tegen wat behoorlijke golven betekende.
Ook de toeschouwers kregen een aantal buien te verduren. De
winnaar, Niels van Dijk uit Etten-Leur, volbracht deze 3800 meter in 55.58 minuten. 2e, David Smitz uit Oosterhout in 1.00.30
en 3e de enige dame in dit gezelschap Jacomina Eijkelboom uit
Bilthoven in 1.02.06.
22 september, zaterdagochtend. Op volgorde van aankomst
uit het water vertrokken om 7.30 uur de 12 deelnemers voor
180 km fietsen. Ook nu waren de weersomstandigheden niet
ideaal te noemen. De wind met kracht 5 stond zeer ongunstig
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op het rondje van 12 km dat 15 keer gereden moest worden.
Tel daarbij de 2 bruggen in het parcours, 15 keer langs start-finish en het wordt mentaal toch een hele klus. Bij deze wedstrijd
gelden de triathlonregels, wat inhoudt dat er niet gestayerd mag
worden en dat je bij pech niet geholpen mag worden. Helaas is
er 1 uitvaller te noteren. Adwin Hoogeveen uit Gemert kreeg
het op eigen kracht niet voor elkaar zijn band te repareren. Verkleumd en mentaal moe geeft hij de bekende pijp aan Maarten
en stapt uit de wedstrijd. Jan Willem Beijer uit Breda heeft een
duikeling van de fiets gemaakt en maakt zijn 180 km nog wel af.
Winnaar in een tijd van 5.04.57, een gemiddelde van bijna 36
km/uur is David Smitz.
23 september, zondagochtend. Jan Willem Beijer meldt zich

af voor de afsluitende marathon. Hij heeft te veel last gekregen
van zijn val. Om 7.30 uur klinkt het startschot voor de 42.195
meter hardlopen voor de overgebleven 10 deelnemers. Na
5 maanden heerlijk droog en warme temperaturen is het dit
weekend echt baomesweer. Na een uurtje begint het te miezeren maar vrij snel daarna gooit de heer Pluvius al wat hij de
voorgaande maanden gespaard heeft uit de hemel. De snelste
man heeft er het minst van mee gekregen want die was er na
3.07.14 mee klaar. Edwin Achterberg uit Nuenen moet helaas
met blessure uitstappen. Na 4.29.16 komt ook de laatste deelnemer over de finish en net zo nat als vrijdagavond toen hij het
water indook.
Rest mij nog alle vrijwilligers, kanovaarders, EHBO-ers, motorrijders en supporters te bedanken voor hun hulp en support.
De totale uitslag luidt als volgt:
David Smitz
Koen van Meeuwen
Niels van Dijk
Hanco Adriaanse
Richard Groenenberg
Jacomina Eijkelboom
Toontje de Jongh
Ger de Peijper
Adri Loose
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Looptijd
3:07:14
3:26:04
3:48:43
3:39:06
3:56:24
4:03:16
3:58:27
4:21:50
4:29:16

zwem/fiets
6:05:27
6:32:06
6:16:15
6:41:19
6:43:35
6:43:51
7:06:49
7:28:05
7:47:00

totaal
9:12:41
9:58:10
10:04:58
10:20:25
10:39:59
10:47:07
11:05:16
11:49:55
12:16:16

ALBERT HENDRIKS NIEUWE
“TRAAIS GOLFKAMPIOEN 2018”
De 5e editie van het ‘Traais’ golfkampioenschap werd vrijdag 12 oktober onder ideale omstandigheden gespeeld.
Op Golfbaan Landgoed Bergvliet was
het wederom een sportieve strijd
tussen de 43 deelnemers die dit jaar
deelnamen. Deze Golfdag tussen de
Traaise Golfers is inmiddels uitgegroeid tot een mooie traditie
waarbij ook deze keer weer vele nieuwe gezichten te begroeten
waren.
Winnaar bij de mannen werd dit jaar Albert Hendriks, op de
voet gevolgd door Cees Claassen die twee punten tekort kwam
op de winnaar. Humphrey Broos liep een ijzersterke ronde met
zijn lage handicap en werd gehuldigd voor de derde plaats.

Bij de vrouwen was Yvonne Frijters de winnares. Zij kent als
lid van Bergvliet de baan natuurlijk op haar duimpje al was het

verschil met runner up Lilian
van de Steenhoven maar klein.
Derde werd Lea Dubbelman
die iedere jaar hoog eindigt op
het ‘Traais’.
De Longest werd geslagen
door Peter van Rooijen en Marianne van Vught en de neary
door Harald Metselaar. Ook
zij ontvingen uit handen van
organisator Marco van Dijnsen
een leuke prijs. Harry Bakker
nam deel aan de clinic, samen
met Miëlle en Jan Willem Stoop en Gerard Ramaekers. Harry
won daar het spelletje waarna hij een originele NAC-paraplu in
ontvangst mocht nemen. Voor geel zwart supporter Harry een
zeer welkom geschenk natuurlijk. Jack Reimus en Lianne Verton
kregen allebei nog een poedelprijs al zullen we hier niet bekend
maken waarvoor dat nou precies was. Laten we het er op houden dat beiden nog wel wat spelvaardigheid kunnen gebruiken
- zeg maar!
De overall prijs werd
door wethouder Jan
Willem Stoop officieel uitgereikt aan de
Golfer met de hoogste score deze dag
en dat was Albert
Hendriks. De wisselbokaal zal volgend
jaar door hem weer
verdedigd moeten
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worden en 2 x winnen achtereen lijkt
een utopie, aangezien er al 5 edities verschillende winnaars zijn op het ‘Traais
Kampioenschap”.
Dankzij Tarq Information Technology
(speciale dank aan Peter Verboven) is
deelname aan deze dag zo laaggeprijsd
doordat de greenfees, voor de niet
leden, door Business clublid Peter geschonken werden. Ook de lokale ondernemers uit ons dorp (Schoonheidssalon
Angela Otjens, Slijterij Van Dongen, Reimus makelaardij, Restaurant Groen en
Landgoed Bergvliet) die diverse waardebonnen en prijzen beschikbaar hebben gesteld, wil ik graag bedanken.
We zien u graag volgende editie in 2019 terug!
Marco van Dijnsen

SCHIETCLUB WILLEM TELL TERHEIJDEN
GAAT MET DE TIJD MEE
Van verleden tot heden naar de toekomst

In deze 1000e editie van de Rondom de Toren willen wij eens
terugkijken in ons verleden, waar staan we nu en hoe zien wij
de toekomst?
Onze schietclub is opgericht op 6 juni 1947 in Terheijden.
Als eerste was het een handboogvereniging met de naam H.B.V.
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Terheijden. De oprichters waren W. Donkers, E.P. v/d Rijke, A.
van Boxsel, L. Geleijns, P. Diepstraten en L. Smits. De contributie
werd vastgesteld op 10 cent. In april 1948 krijgen we de naam
handboogvereniging Willem Tell Terheijden en in 1966 wordt
er voor het eerst gesproken van Kruisboogvereniging Willem
Tell Terheijden.
Omdat café De Vriendschap aan de Molenstraat (waarachter de
schietbaan van Willem Tell lag) ging verdwijnen, moest de vereniging op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden achter de sportvelden aan de Hoge Vaartkant 8 in Terheijden. Het
Kloveniersgilde St. Antonius Abt werd daar onze buur. Ja, het
Gilde en Schietclub Willem Tell
zijn dus twee verschillende verenigingen.
Voorzitter
van
Willem Tell Adriaan de Wijs blies
samen met zijn
vrouw Elyanne de
club nieuw leven
in. In 2002 werd
tijdens de Traaierie een ledenwerving gestart, waarna in 2004 met de bouw van ons clubhuis is
begonnen. Een groep gemotiveerde vrijwilligers heeft bijna vijf
jaar in de vrije tijd gewerkt om het pand, 35 meter lang, 13
meter breed en 7.5 meter hoog uit de grond te stampen en het
tot een unieke schietclub te maken.
Het clubgebouw van Willem
Tell heeft een kantine en 4
schiettunnels waardoor zes
disciplines onder één dak geschoten kunnen worden! Deze
disciplines zijn kruisboog (traditioneel op 20m.), luchtgeweer,
luchtpistool, geweer (klein kaliber), pistool & revolver (klein
en groot kaliber) en handboog.
Ieder jaar hebben we verschillende activiteiten, zo schieten wij onderling een interne
competitie maar ook wordt de
inmiddels alom bekende Eierverschieting gehouden. Hierbij
is iedereen welkom om punten te komen schieten op een

kaart en vervolgens met verse eieren naar huis te gaan. Dit is
altijd 2 weken voor Pasen, dus noteer alvast in je agenda 5 t/m 7
april 2019. En kijk in de Rondom de Toren van 26 september jl.
nog maar eens om het verslag van de Kermiskoning-verschieting
te lezen. We zijn gegroeid naar een schietclub met ongeveer 75
leden.
Omdat we voor een duurzame toekomst willen gaan, zijn we in
gesprek met TEC (Traais Energie Collectief) over zonnepanelen
op ons dak waarbij mensen kunnen investeren in een energieneutraal Terheijden met groene energie. Zie www.traaisenergiecollectief.nl voor meer informatie.
Zoek jij nog een leuke sport? Waarbij je jouw kracht, conditie,
uithoudingsvermogen, coördinatie, concentratie, ontspanning en
focus nodig hebt, jezelf kunt uitdagen en door training kan verbeteren? Kom kennismaken met de schietsport bij Willem Tell
Terheijden! Voor meer info www.svwt.nl of info@svwt.nl

VAN ALLES WAT
27e SEIZOEN MARKPONTJE LOOPT TEN
EINDE
Dit seizoen is zondag 28 oktober de
laatste vaardag van het Markpontje. Dit
jaar hebben we u, door stukken aan de
koppeling, helaas enkele keren moet teleurstellen. Toch kunnen we terugkijken
op een mooi seizoen, met veel mooi weer
en vele passagiers. Ondanks de pech is
het aantal passagiers ongeveer gelijk gebleven. Dit seizoen hebben we oud-schipper Jac weer mogen
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verwelkomen. Jac was al van 2003 tot en met 2010 lid van het
schippersteam. Helaas moeten we afscheid nemen van schipper
Jan van Vliet, tevens auteur van het jubileumboekje “25 jaar het
Markpontje”. Jan gaat om privéredenen stoppen, maar we zullen
hem hopelijk nog vaak aan de haven zien tijdens zijn wandelingen.
Foto: Gerard van Vugt

Vanaf augustus kwam op donderdag en vrijdag de SOVAK-foodtruck en kon iedereen genieten van een heerlijk kopje koffie,
al dan niet met een lekker stukje appeltaart. Ook de ijsjes en
frisdrankjes vonden gretig aftrek.
Het team foodtruck kwam met het voorstel om dit jaar op een
gezellige wijze af te sluiten, een idee waar we onmiddellijk ja
tegen zeiden. Ook zal de foodtruck op zondag 28 oktober van
12.00 uur tot 18.00 uur weer op de Schans staan, ieder kan
daar dan weer terecht voor iets lekkers, zoals de bekende appeltaart en een heerlijk kopje soep. Ook nodigt het team een
troubadour uit om tussen 16.00 uur en 18.00 uur het geheel
een feestelijk tintje te geven.
Daar hoort natuurlijk ook een actie van het Markpontje bij. Op
deze laatste dag van een drukbezocht seizoen zullen alle passagiers gratis worden overgezet. Hopelijk komt u in groten getale,
want daarna moet u immers weer wachten tot de klok naar de

zomertijd gaat: 31 maart 2019.
Met vriendelijke groet, namens het team foodtruck en de schippers van het Markpontje

WERELDWINKELWEETJE

Koddige kikkers bij de Wereldwinkel in Made
Word jij ook vrolijk van deze koddige
kleurrijke metalen kikkers? Ze zijn handgemaakt van restafval in Indonesië. We
hebben ze in diverse uitvoeringen.
Dit kleurrijk metaal is afkomstig van het Indonesische eiland Bali.
De producten worden gemaakt door een familiebedrijfje dat gevestigd is op het platteland, ruim twee uur rijden van de hoofdstad Denpasar. De eigenaar runt het, samen met zijn vrouw en
zo’n twintig medewerkers, waarvan het merendeel vrouw is.
De vrouwen zijn verantwoordelijk voor de afwerking van de
producten, zoals het verven en schuren. De mannen nemen de
daadwerkelijke productie voor hun rekening, zoals het snijden,
lassen en solderen.
Door de afgelegen locatie geeft het bedrijf werkgelegenheid aan
de mensen op het platteland. De eigenaar wil dan ook graag
zijn bedrijf uitbreiden, zodat hij meer mensen werk kan geven.
De kennis van de producent over de westerse markt wordt
vergroot door middel van organisatie-adviezen, het ontwikkelen
van nieuwe designs en het aanleveren van westerse trends middels foto’s en tijdschriften. Op deze manier is de producent zelf
in staat zijn kansen in de toekomst te verbeteren!

Cafetaria ’t Markkantje
Hielke en Chantal
Markstraat 16
4844CR Terheijden
076-5931390

Omdat onze winkel in Made 25 jaar bestaat, hebben we het hele
jaar door elke maand weer een andere aanbieding gehad. Deze
maand is dat de hennepthee. Drink eens een lekker kopje hennepthee, thee is hip en wordt tegenwoordig meer gedronken
dan koffie en het is een stuk gezonder! Hennepthee is een milde,
frisse, lichtzoete thee met een ietwat prikkelende nasmaak.Thee
met een heel eigen smaak en hiervoor geldt: één slok van deze
thee zegt meer dan honderd woorden. Hennepthee drinken is
bovenal heel gezond, dus goed voor jou!
Of je ook stoned wordt van het drinken van hennepthee? Nee,
absoluut niet. De thee is namelijk gemaakt van zogenaamde ‘vezelhennep’, planten met een zeer laag THC gehalte (minder dan
0,2%). Daar krijg je dus geen psychoactief effect van, en deze
variant mag dan ook gewoon worden verbouwd.

markkantje@outlook.com
www.facebook.com/markkantje
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OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende
actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele
onderwerpen in de schijnwerpers
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het
ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Gezond en Wel - griep en de griepprik
Deskundigen vertellen u in onze rubriek ‘Gezond en Wel’ wetenswaardigheden over veel voorkomende ziekteverschijnselen
en geven u tips. Deze week informeert Susan Kruithof, specialist
huisartsgeneeskunde, u over de griep en de griepprik.
Duurzaamheidsdag

het met plezier en passie. In deze aflevering vertelt hij over zijn
hobby en laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat. Natuurlijk mochten we ook een aantal van de door hem gemaakte schilderijen
bewonderen. Kent u ook iemand met een bijzondere hobby?
Laat het ons dan weten. Misschien maken we daar dan ook een
uitzending over.
Kermis op de May

In Made zit de kermis er ook weer op. Natuurlijk kijken we nog
even terug naar dit spektakel. Het was er reuze gezellig tot in de
kleine uurtjes. Bent u er geweest? Geniet dan nog even na. Niet
geweest? Kijk dan wat je gemist hebt.
Muziek in de regio-Amateurconcert Witte Kerkje

Op 10 oktober was het duurzaamheidsdag. Daarom organiseerde Duurzaam Drimmelen, met Eskadee en de gemeente, activiteiten voor kinderen in de hal van het gemeentehuis. Jürgen Vissers, de wethouder van onder andere duurzaamheid en jeugd,
opende de middag. Op het programma stonden onder andere
een poppendokter, een speelgoedmonteur die kapot speelgoed
repareert, een afvalbakkenrace, iets leuks maken van plastic flesjes, speelgoed ruilen, een spel en kleurplaten voor de kleintjes.
Jong geleerd is oud gedaan!
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian Lambrechts gaat deze maand in gesprek met Jan
Budding over Home Safety Checks. Hij is een van de vrijwilligers
die bij mensen thuis gaat kijken of de woning brandveilig is.
Bijzondere hobby’s – ministeck
Johan van Ginneken is bewoner van Sovak in Terheijden en heeft
een wel heel bijzondere hobby. Hij maakt de prachtigste schilderijen met ministeck. Dat is een geduldsklus, maar Johan doet
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Aan het eind van de uitzending weer een aflevering van Muziek
in de regio. In het Witte Kerkje Terheijden zijn de theeconcerten weer van start gegaan met het Amateurconcert 2018.
In deze aflevering een aantal deelnemers met een klassiek repertoire. U ziet en hoort het Vocaal Ensemble Kleurrijk o.l.v.
Marianne van Iersel en met Yvonne Bours op piano, zangeres
Olga Bodewes met pianobegeleiding door Leander Schoormans
en de 12-jarige Gustavo Barrientos Wesselink, begeleid door zijn
moeder Mirjam.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luisteren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren,
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website
www.omroepdrimmelen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 digitaal of
analoog op kanaal 45/663.25 MHz. Uitzending gemist of kunt u
ons thuis niet ontvangen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via de kabel op 92.9
FM, het digitale Ziggo radiokanaal 917, in de ether op 106.9 FM
en natuurlijk ook online via de livestream. Volg ons ook op de
website www.omroepdrimmelen.nl en op Facebook.
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STICHTING BEHOUD DE ANTONIUS ABT
BESTAAT 5 JAAR
en blikt vol vertrouwen vooruit

een wilde avond...
16 november 2018
aanvang: 18.30 uur
start diner: 19.00 uur

Geniet van de lekkerste
gerechten met wild!
Laat u verwennen met een vier gangen
menu, compleet geinspireerd op het
najaar! Heerlijke gerechten met wild!
Reserveren: 076 - 593 1297, graag
vernemen we uw diëetwensen.
Het wilddiner kost € 49,50 per persoon.
Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 076 - 593 1297
www.restaurantripasso.nl info@restaurantripasso.nl

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl
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Volgende maand bestaan wij van Stichting Behoud de Antonius Abt officieel vijf
jaar, met als hoogtepunt de pas geopende
multifunctionele ruimte ‘De Abt’.
Wat begonnen is als een broodnodig initiatief om het monumentaal kerkgebouw
in het hart van Terheijden te behouden is
ondertussen uitgegroeid tot een gezellige
en betrokken club mensen die het ene na
het andere evenement organiseert.
Ons doel is in vijf jaar niet veranderd:
het gebouw een centrale rol te geven in Terheijden, nu en in de
toekomst.
Start
Nog niet zo lang geleden was het besluit genomen vanuit de
parochie om de kerk in Terheijden op termijn te sluiten vanwege
teruglopend kerkbezoek en de hoge kosten van het onderhoud.
In een werkgroep kwamen toen mensen samen om te bedenken
hoe het kerkgebouw behouden kon blijven voor het dorp. Uit
dit initiatief zijn wij vijf jaar geleden opgericht onder de naam
Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden.
Tijdens het organiseren van evenementen om het probleem van
achterstallig onderhoud onder de aandacht te brengen, kwamen
we er al snel achter dat het kerkgebouw erg groot was. Daarnaast bracht de invulling van het gebouw als kerk restricties met
zich mee. Toen is het idee voor een afscheidingswand ontstaan.
Hiermee werden gelijk twee problemen opgelost: er kon een
kleine kerk behouden blijven voor de parochianen in Terheijden
én een kleinere ruimte kon dan dienstdoen als breed inzetbare
ruimte.
Wand

Afgelopen september is de afscheidingswand officieel onthuld.
Hierdoor is de nieuwe ruimte ‘De Abt’ een feit. Nu kunnen er
evenementen, bijeenkomsten, exposities en andere initiatieven
in de zaal plaatsvinden waarmee het gebouw weer een centrale
rol in het dorp kan innemen. Wij zijn dan ook erg trots op dit
behaalde resultaat. Nog trotser zijn we op al die vrijwilligers en
andere betrokkenen die zich hebben ingezet voor dit project.
De toekomst
Klaar zijn we nog lang niet. De volgende grote klus wordt de restauratie van de toren van het kerkgebouw. Hiervoor is tijdens
verschillende evenementen al geld opgehaald. Daarnaast zijn er
ook fondsen aangeschreven. Dankzij deze inspanning kunnen we
nu mededelen dat de restauratie van de toren officieel in
2019 van start gaat! Hiermee wordt, na de binnenkant van
het gebouw met de wand, nu ook de buitenkant aangepakt.
Zo wordt het gebouw langzaam maar zeker klaargemaakt voor
hopelijk nog een lange toekomst als blikvanger van Terheijden!
Voor meer informatie over ons werk als stichting of als u vriend
wilt worden, kunt u terecht op www.behouddeantoniusabt.nl.

TRAAIS ENERGIE COLLECTIEF AAN DE
SLAG MET WARMTENETWERK
Onlangs werd bekend dat gemeente Drimmelen een rijksubsidie van €
3,4 miljoen krijgt om het centrum van
Terheijden aardgasvrij te maken. Met
deze subsidie kan de gemeente de plannen van het Traais Energie Collectief (TEC) voor de aanleg van een centraal warmtenetwerk ondersteunen. Met een duurzame warmtevoorziening
maakt TEC de Traaise energiepuzzel verder compleet. Donderdag 11 oktober overhandigde wethouder Vissers in de Sint Antonius Abtkerk een nieuw puzzelstuk aan TEC-voorzitter Theo
den Exter.

Vissers is blij met de ontwikkelingen: ”Drimmelen is een ambitieuze gemeente als het gaat om de klimaatdoelstellingen. We zijn
ervan doordrongen dat het anders moet en daarvoor moeten
we samen flinke stappen gaan maken.”
Enorme boost
De plannen van TEC krijgen met de subsidie een enorme boost.
Al begin 2019 wil het collectief met de uitvoering starten. TEC
combineert de aanleg van het warmtenetwerk met de door
de gemeente geplande herinrichting van de centrumroute. De
straten in het centrum hoeven dan maar één keer te worden
opengebroken. De subsidie is zowel bedoeld voor de bouw van
het warmtenetwerk als voor de aansluiting van gebouwen en
woningen op het net.
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PRIJSVRAAG, deel 3

ACQUISITIE				
ACTIVITEITEN
			ADVERTEERDERS			ADVERTENTIES
			DUIZEND				FACEBOOK
			GEZELLIG				HUIS AAN HUIS
			INFORMATIE				KLEURRIJK
			LEUK					NIEUW JASJE
			
NIEUWS			
OPLAGE
			
POLITIEK			
RDT
			SPONSORS				TERHEIJDEN
			
UITGAAN			
VAN ALLES WAT
			
VEERTIG JAAR		
VERENIGINGEN
			
VERGADEREN		
VRIJWILLIGERS
			WAGENBERG				WINKELIERS

Oplossing: __
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __!
PRIJSVRAAG
Het kan niemand zijn ontgaan: Het 1000ste nummer van Rondom
de Toren is een feit!
Een van de manieren om dit te vieren is het verloten van een
LCD TV (43PUS6703/12), die ter beschikking wordt gesteld
door de Gebr. Van Dijk uit Made. Daarnaast heeft Notariskantoor Terheijden twee troostprijzen ter beschikking gesteld van
ieder € 50,-.
Maar….. hier moet je voor de laatste keer wat voor doen!
In deze 1000ste editie van Rondom de Toren staat opnieuw een
puzzel, de derde woordzoeker. Als je alle woorden hebt gevonden, blijven er letters over die samen een zin vormen. Deze keer
vind je het laatste stuk van die zin.
Om mee te loten voor die prachtige televisie stuur je na deze
laatste woordzoeker de volledige oplossing naar liesbeth@
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rondomdetoren.nl of je belt de oplossing door via 076 5932137.
Uiterlijk zondagavond 28 oktober a.s. moet de oplossing binnen zijn. Op maandag 29 oktober worden de winnaars
getrokken door notaris N. Geerse. Woensdag 31 oktober worden de prijzen uitgereikt.
Veel plezier èn veel succes!

Aantrekkelijk voor bewoners
TEC wil het voor bewoners in het centrum aantrekkelijk maken
om mee te doen. Het collectief heeft plannen voor een eigen
installatiebureau, wellicht in samenwerking met bureaus in de
regio. Dit bureau moet een betrouwbare kennisbasis worden,
waar belangstellenden met vragen terecht kunnen. Om aansluiting op het warmtenet mogelijk te maken moeten bewoners
hun gasketel vervangen door een warmte-afgifte die iets kleiner
en goedkoper dan een ketel is. De radiatoren in de woningen
blijven gewoon behouden. Bewoners betalen in dit geval geen
kosten voor aansluiting op het warmtenet, omdat de subsidie
hierin voorziet. Verder geldt vanuit de Warmtewet het ‘nietmeer-dan-anders-principe’: voor warmte betaal je niet meer
dan wat een gemiddeld huishouden voor gas betaalt. TEC wil
zo met relatief weinig kosten de overgang naar een duurzame
energievoorziening realiseren.
Hoge temperatuur
TEC houdt rekening met het feit dat veel woningen in het centrum slecht geïsoleerd zijn. Het collectief wil warmte van hoge
temperatuur aanbieden, zodat een goede isolatie van de woning
geen vereiste is voor succesvolle deelname. Net als met gas is
het uiteraard wel zo dat betere isolatie tot minder verbruikskosten leidt.
De komende tijd werken gemeente Drimmelen en TEC samen
aan de verdere financiële en technische uitwerking van de plannen.

WATERADERS, AARDSTRALEN EN
ELECTRO-SMOG
Yvonne van Oosterhout is 25 jaar radiësthesist, stralingskundige. In de volksmond ook wel wichelroedeloper genoemd. Hiermee onderzoekt ze de straling op mens en dier.
Voor haar is wichelroede lopen een roeping waarmee ze vele
mensen kan helpen om van hun klachten af te komen, vooral
omdat straling een grote invloed heeft op ons lichaam.
In de aarde is sprake van een aardmagnetisch veld, oftewel aardstraling. Men noemt dit vaak wateraders, maar er zijn ook Hartmannlijnen, Currylijnen en Leylijnen die invloed hebben op het
lichaam.
De ligging van een woning en
de slaapplaatsen zijn daarbij erg
belangrijk om te meten, want
wonen naast hoogspanningskabels, zendmasten en transformatorkasten zijn een grote
belasting voor het lichaam.
Ook worden we de laatste jaren bestookt met een enorme
aanwas van allerlei elektronische apparatuur wat vroeg of
laat ook tot klachten gaat leiden. Straling tast de celcommunicatie in het lichaam aan en verzwakt het immuunsysteem, b.v.
verkoudheid, gedragsproblemen van kinderen, bedplassen, slecht
slapen, hoofdpijn, gewrichtspijnen, depressiviteit, uitputting, allergieën, eczeem etc.
Het is altijd raadzaam als mensen klachten hebben of een andere woning betrekken dat ze de woning door een professional
door laten meten. Yvonne is zo iemand. Door dit te doen weet
u zeker of er op de slaapplaatsen en/of werkplek straling is in de
woning. Wat nog veel belangrijker is, is wat u er aan kunt doen.
Yvonne van Oosterhout is de opvolgster van Piet Nuijten en zet
zijn werk voort. Binnenkort geeft ze een lezing waarbij dieper

ingegaan wordt op de invloed die wateraders kunnen hebben op
uw gezondheid, maar ook wat eraan gedaan kan worden om de
energie beter in uw lichaam vast te houden.
Mocht u meer willen weten over straling en Electro-smog bij
u in huis ga dan beslist naar de lezing op maandagavond 5
november van 19.30 uur tot 21.00 uur in Zorgcentrum de
Wijngaerd, Cyclaamstraat 2a in Made. Voor verdere inlichtingen:
Yvonne van Oosterhout, tel 06-44780116.

TERUGBLIK
BLOEMSCHIKKEN MET DE ZONNEBLOEM
Op dinsdagmiddag 9 oktober was er voor
de gasten van de Zonnebloem een middag
bloemschikken bij Sovak georganiseerd.
Na wat instructies
ging men aan
de gang met
als resultaat:
iedereen een
prachtig herfststukje. Het was
gezellig want er kon worden
gepraat en met een kopje koffie
met wat lekkers erbij ging het
bloemschikken gesmeerd.
Zie hier een van de herfststukjes gemaakt door een van onze
gasten.

COLLECTE NEDERLANDSE
BRANDWONDENSTICHTING TERHEIJDEN
In de week van 7 tot en met 13 oktober
collecteerden in heel Nederland meer
dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.
In Terheijden gingen 29 collectanten langs de deuren, met o.a.,
na afwezigheid van enkele jaren, een groot aantal leden van de
vrijwillige Brandweer Terheijden.
En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1.610,54
opgehaald. De opbrengst van de collecte stelt de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden
voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten.
Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee
leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten:
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Terheijden voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
Nederlandse Brandwonden Stichting,
Collecteorganisator Joes Staszek.
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BUSTOCHT TOERISTISCH TRAAIE
GROOT SUCCES

Deelnemers bij elkaar op bezoek om toerisme in
Terheijden op de kaart te zetten
Zaterdag 13 oktober is het initiatief ‘Toeristisch Traaie’ van start
gegaan met een bustocht langs toeristisch belangrijke plekken
in Terheijden. Onder leiding van Kathleen van Gorp van café
Ons Thuis en VVD-raadslid Petra Kimmel werd er verbinding
gezocht tussen alle deelnemers om van Terheijden een sterk
toeristisch merk te maken. Verhalen werden gedeeld, tips werden uitgewisseld en connecties werden gemaakt. Een goed begin
van Toeristisch Traaie!
In de ochtend verzamelden de deelnemers bij café Ons Thuis
om meer te horen over het idee achter Toeristisch Traaie. Petra
Kimmel benadrukte dat van Toeristisch Traaie iedereen beter
moet worden, juist omdat deelnemers elkaar kunnen versterken. Hierdoor wordt er bijgedragen aan één verenigd sterk
merk dat Terheijden toeristisch op de kaart zet.

De dag werd vervolgd met een Traaie on Tour-busrit onder leiding van chauffeur Tjako van der Pol, langs alle deelnemers. Hier
pitchte iedereen wat ze toeristen te bieden hebben en waar
ze verbinding zoeken met anderen. Ook voor de meest doorgewinterde Terheijdenaren waren er verrassende plekken en
initiatieven. Na meer dan 17 locaties bezocht te hebben, werd
wel duidelijk hoeveel Terheijden toeristen te bieden heeft en op
hoeveel verschillende manieren er samengewerkt kan worden.
Kortom een geslaagde en bovenal ontzettend gezellige dag.
Café Ons Thuis en VVD Drimmelen willen graag de volgende
deelnemers hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en inspirerende verhalen: Marja’s Zuivelijs, Molen De Arend, Imkerij
Gebroeders Oprins, Gastenverblijf Munnickenheide, Brouwerij Puzzelaer, Minicamping Munnikenhof, Kees Rompa van De
Eendenkooi, MJ Atelier, Reimus Makelaardij, Stichting Het Witte
Kerkje, De Gouden Leeuw, Restaurant de Buren, Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden, Vrienden van Het Puzzelbad,
het Traais Energie Collectief, Fer van Vuuren en Italiaanse soldaten in Spaanse dienst, met Engelse kostuums en Traais accent:
Corné Dudok en Remco van Bockhove.
Om aanwezig te zijn bij de volgende bijeenkomst van ‘Toeristisch Traaie’ op 19 november kan er gemaild worden naar petrakimmel@planet.nl

Deelnemers luisteren naar een pitch in de Schansstraat
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Fysiotherapie met hart
voor de mens
Specialisaties
Pijnklachten
Revalidatie (herstel)
Fibromyalgie en reuma
Duizeligheid

Neurologische aandoeningen
COPD longaandoeningen
Chronische aandoeningen
Artrose/ouderdomsziekten

Gagelveld 4
4844 RG Terheijden
Wilgenstraat 1
4921 AP Made
0162 68 02 34
www.geriafit.nl

Een leven lang fit!
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DE MIDDAG VAN DE DUURZAAMHEID
in de gemeente Drimmelen

Woensdag 10 oktober, het is
net 13.00 uur, de kinderen komen voorzichtig de hal van het
gemeentehuis in Made binnenlopen met hun (groot)ouders.
Zij hebben een tas met speelgoed, een kapotte beer of een plastic fles bij zich. Natuurlijk willen ze wel eens zien wat voor mogelijkheden er zijn om je speelgoed te laten maken of te ruilen
tegen een ander gebruikt artikel.
Dat is tenslotte het doel van deze middag.
Ondertussen staan de vrijwilligers te wachten om de kinderen
te vertellen over het belang van duurzaamheid:
Cedric en Gerdy Bousché van Kiemkracht laten zien hoe je fruit
droogt en de manier waarop je voedsel dus zo lang mogelijk en
lekker kunt bewaren; Gert van Buurkracht komt voor de kinderen met interessante info over energiegebruik maar zorgt ook
dat de ouders hun vragen over zonnepanelen kunnen stellen en
Johan van de recreatieboerderij geeft de kinderen een gezonde
traktatie in de vorm van een appel. En natuurlijk waren de dames van de Madese Natuurvrienden er voor het knutselwerk,
samen met de kinderen maakten zij een nieuw spel van een
plastic fles. De tafels zaten bomvol!
Drimmel, de bever van de gemeente Drimmelen die zich al jaren
bezighoudt met afvalscheiding binnen de gemeente, kwam ook
nog even binnenlopen zodat de kinderen op de foto konden.
Ondertussen hielden de poppendokter en speelgoedmonteur
ook praktijk in de hal. De grootste beer die gewond binnen
werd gebracht was groter dan de eigenaresse zelf, maar ging wel
weer helemaal gezond naar huis! Allemaal dankzij de hulp van
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de poppendokter.
Tassen met speelgoed waar eigenlijk niets meer mee wordt gedaan werden binnengebracht en het speelgoed ging met andere
eigenaren naar huis, want wat de een niet meer leuk vindt, daar
kan een ander kind juist weer erg blij mee zijn!
De jeugd heeft de toekomst, hoe cliché het ook mag klinken; het
is belangrijk dat juist onze kinderen weten dat niet alles weggegooid en opnieuw aangeschaft hoeft te worden, maar dat er
mogelijkheden zijn om spullen opnieuw te gebruiken….
Deze middag heeft veel wegen daarin geopend. Een fijne samenwerking tussen Duurzaam Drimmelen, gemeente Drimmelen en
Kinderopvang Eskadee was de aftrap naar meer mooie initiatieven om samen te gaan voor een duurzame samenleving.
Gerdy Zijlmans, medewerker Eskadee

WWW.RONDOMDETOREN.NL

GEMEENTE
€ 50.000 SUBSIDIE BINNEN VOOR PILOT
ZELFRIJDEND VERVOER
De gemeente Drimmelen heeft € 50.000 binnengehaald voor
de pilot Zelfrijdend Vervoer. Het project wordt gerealiseerd
met financiële steun van het O&O fonds: het ontwikkelfonds
van de Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft
mondeling € 50.000 toegezegd voor de pilot. Ook heeft de gemeente Drimmelen een subsidieverzoek ingediend bij Interreg.
Hierover volgt in de zomer van 2019 meer duidelijkheid.

Op korte termijn informeert de gemeente Drimmelen haar inwoners over de uitkomsten van het doelgroepenonderzoek en
het haalbaarheidsonderzoek naar kansrijke routes voor zelfrijdend vervoer. Wethouder Jan-Willem Stoop wil samen met de
inwoners van de gemeente Drimmelen actief aan de slag met
deze pilot: “Samen met onze inwoners willen we de kansen en
de knelpunten op de mogelijke routes inzichtelijk maken. Hiervoor willen we onder andere gebruik maken van het platform
WijzijnDrimmelen.nl”.
Voor de pilot Zelfrijdend Vervoer werkt de gemeente Drimmelen samen met meerdere onderwijspartners (Breda University
of Applied Sciences (NHTV/BUAS), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de TU Delft) en commerciële partners (Future Mobility Network en de Franse voertuigbouwer Navya).
Het is de bedoeling dat het zelfrijdend vervoer in het eerste/
tweede kwartaal van 2019 gaat rijden in de gemeente Drimmelen. Wethouder Stoop vindt innovatie in het openbaar vervoer zeer belangrijk: “De gemeente
Drimmelen draagt met dit dossier
haar steentje bij aan een duurzame
toekomst”.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Bladkorven
De gemeente plaatst weer bladkorven op verschillende plaatsen.
Deze zijn voor het ruimen van bladeren op de openbare weg,
binnen de bebouwde kom. We hopen dat u hier aan mee wilt
helpen, want dit komt de veiligheid voor iedereen ten goede. En
voor wat hoort wat, dus u mag ook bladeren uit uw eigen tuin
in de korf doen. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet voor takken, hegsnoeisel etc. Bij misbruik van de
bladkorf voor iets anders dan alléén blad zal de korf worden
verwijderd.
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Kleine hoopjes
bij elkaar geveegde bladeren kunt
u ook in uw eigen groene kliko doen. Deze
wordt gratis leeg
gemaakt.
Ook
halen we grote
hopen bij elkaar
geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het Meldpunt: 140162.
In principe halen we de bladeren dan binnen drie werkdagen op.
Binnen de gemeente staan circa 120 bladkorven. Bij het bepalen
van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen
in de buurt. De bladkorven worden zo veel mogelijk halverwege

28

de weg geplaatst om de afstand beloopbaar te houden. Door
de gemeente zullen de locaties tussentijds beoordeeld worden.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in een bepaalde straat er
een boomsoort aanwezig is die al heel vroeg zijn blad laat vallen.
Deze bladkorf kan dan herplaatst worden naar een andere straat
waar nog wel veel bladeren van de bomen komen. Bij diefstal
van bladkorven wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
Kijk voor een overzicht van de straten waar een bladkorf komt
op www.drimmelen.nl
Inpassingsplan Windenergie A16
Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het plan maakt
de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met
bijbehorende stukken zijn tot en met 22 november 2018 in te
zien via www.brabant.nl/ipWindenergieA16 en
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01
Sensationele start Sjors Sportief & Sjors Creatief Drimmelen
Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief &
Sjors Creatief’ in de gemeente
Drimmelen kende een vliegende start. Vanaf de kick-off op
14 september stond de teller
na één dag al op ruim 100 inschrijvingen en na een week
was dit aantal zelfs verdubbeld. Wat een ongekend succes! Inschrijven is nog het hele schooljaar door mogelijk.
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen
op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende
activiteiten. Dansen, Freerunning, Hockey, Judo, Lasergamen,
Scouting, Turnen, Tennis & Boksen hadden binnen enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren Boltaartjes versieren, Muziek Maken, Mozaïeken, Tekenen & Schilderen heel populair. Kinderen krijgen het advies om de website
www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden voor nieuwe
cursussen.
Sjors Sportief & Sjors Creatief blijkt een succesvolle methode
om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken
voor deelname aan sport en cultuur. Meer informatie via www.
sjorssportief.nl en info@sjorssportief.nl
Wijziging geplande werkzaamheden bushaltes
Abtslaan in Terheijden
Deze week hebben wij werkzaamheden aan de bushaltes
“Abtslaan” aan de Zeggelaan in
Terheijden aangekondigd. Deze
werkzaamheden zouden op
maandag 22 oktober starten. In
verband met een beroepszaak
die tegen de bushaltes loopt
moeten we deze werkzaamheden voorlopig uitstellen.
Op 16 oktober is er namelijk
een hoorzitting over deze zaak
bij de rechtbank geweest. De verwachting was dat er die dag
direct een uitspraak gedaan werd, dit was echter niet het geval.
Woensdag 24 oktober weten we wel wat de uitspraak is. Tot die
tijd beginnen we daarom nog niet met uitvoering.
Mocht de rechter de eisers in het gelijk stellen, dan gaan de
werkzaamheden niet door. Wordt de gemeente in het gelijk

gesteld, dan gaan de werkzaamheden wel door en starten we
zo snel mogelijk. Dit zal dan op z’n vroegst op 24 oktober zijn.
Maakt u extra kosten vanwege uw ziekte of beperking?
Maakt u extra kosten vanwege een chronische ziekte of handicap en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u aanspraak maken
op financiële ondersteuning van de gemeente. Als u in 2017 al
gebruik hebt gemaakt van deze regeling, hoeft u hiervoor geen
nieuwe aanvraag te doen. De tegemoetkoming wordt in het
vierde kwartaal automatisch overgemaakt naar u. Als u nog niet
eerder een tegemoetkoming ontvangen heeft kunt u nog tot
1 december 2018 een aanvraag indienen. Op de website van
de gemeente (www.drimmelen.nl) staat onder het kopje “Zorg
en ondersteuning” meer informatie over de tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten. U kunt hier ook het
aanvraagformulier en de toelichting vinden. Let op: lever alle
gevraagde documenten aan bij de aanvraag, dat voorkomt vertraging.
Robert van de Corput beëdigd als
raadslid in Drimmelen
Robert van de Corput (31) uit Hooge
Zwaluwe is tijdens de raadsvergadering
van 11 oktober 2018 beëdigd als raadslid voor Groen Drimmelen. Van de Corput was daarvoor anderhalf jaar actief
als burgerraadslid en volgt Hans Kuijpers
op.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Liedekerkestraat 24 (4844 ED) (W-2018-0466): Het
legaliseren van een carport.
Terheijden, (achter) Munnikenhof 7 en 9 (4844 PK) (W-20180471): Het aanleggen van een zonnepark.
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KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om
het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt
de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter:
@LilianDrimmelen.
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? Meld u dan aan voor
Alert Drimmelen
Alert Drimmelen bestaat uit whatsapp-groepen met leden die
alert zijn in de buurt. Als ze verdachte situaties, personen of
voertuigen signaleren melden ze dat bij de politie. Bij heterdaad meteen via 112, in andere
gevallen via 0900 8844. Daarna
sturen ze een appberichtje naar
de groep. Op deze manier kunt
u met elkaar alert zijn op wat er
in de straat/ buurt gebeurt en
dat als dit nodig is delen met de
politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan
aan via www.alertdrimmelen.nl
bij de juiste straat.
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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden.
e-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 27 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering in het Witte Kerkje. Voorganger pastoor P. Schellens - Dames-, Heren- en
Gummaruskoor.
Maandag 29 okt. 10.30 uur; Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Donderdag 1 nov. 19.00 uur: ALLERHEILIGEN. Parochiële
eucharistieviering in de Bernarduskerk in Made.
Vrijdag 2 nov. 19.00 uur: ALLERZIELEN. Woord- en Communieviering in de Antonius Abtkerk. Voorganger pastor G.
Oostveen, Avondwakegroep en Herenkoor.
Zaterdag 3 november: GEEN VIERING BIJ ONS IN DE
KERK.
Maandag 5 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216.
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum,
een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen
enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-

meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel.
076 5931216. Bij voorbaat dank.
ALLERHEILIGEN 1 november
Naar een eeuwenoude traditie staan katholieken op 1 en 2
november stil bij hun lieve doden. Op donderdag 1 november
vieren we Allerheiligen om 19.00 uur in de H. Bernarduskerk in
Made. We gedenken mensen die in de geschiedenis belangrijk
zijn geworden voor gelovigen. Het zijn mensen die naam gemaakt hebben. Mensen die een steun of een voorbeeld voor je
kunnen zijn. Even goed kan het iemand zijn die voor velen anoniem gebleven is, maar net voor jou een inspiratiebron wanneer
het tegenzit.
ALLERZIELEN 2 november
Al jarenlang is het de traditie binnen onze parochie om op 2
november tijdens de Allerzielendienst, de namen te noemen van
hen die ons ontvielen door de dood. Wij geven u de gelegenheid tijdens de herdenkingsdienst op vrijdag 2 november a.s.
om 19.00 uur in onze eigen H. Antonius Abtkerk de naam van
uw dierbare te laten noemen. Wij willen hiermee uitdrukken
dat hun naam nog steeds meer dan de moeite waard is om te
noemen en de herinnering, ondanks de pijn van het gemis, nog
steeds warmte geeft in ons leven. Vanuit deze gedachte willen
wij u uitnodigen om deze Allerzielendienst bij te wonen.
Uw gebedsintentie kunt u doorgeven op het parochiecentrum
op dinsdag- en vrijdagochtend vanaf 9.30 - 12.00 uur.
Verder willen wij u alle sterkte toewensen voor de moeilijke en
donkere maanden die er weer gaan komen.

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 28 oktober 2018, 10.00 uur: ds. E. Fockens. Met medewerking van De Cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk.
Diaconiecollecte: Nederlands Bijbelgenootschap. Locatie: het
Witte Kerkje.
Zondag 4 november 2018, Gezamenlijke dienst met
Lage Zwaluwe in het Witte Kerkje 10.00 uur: Mevr. J. van
Hooijdonk-Buizer uit Schelluinen. Diaconiecollecte: KIA najaarszending.

OP HET NIPPERTJE.....
POPPENTHEATER ‘APPEL MOES’
SPEELDE EEN FANTASTISCH LEUKE
HERFSTVOORSTELLING!
“Renée doet het ontzettend leuk met veel humor voor de kids.
We hebben enorm genoten.”
Eén van de vele opmerkingen na afloop van een sfeervolle poppentheatervoorstelling in de hobbyschuur van Munnickenheide
in Terheijden.
Alhoewel de zon buiten volop scheen, het kwik van de thermometer boven de twintig graden uitsteeg, was het binnen volop
herfst. De poppenkast was versierd met spinnenwebben, pompoenen en herfstblaadjes. Ook aan de bomen die ernaast stonden waren geen groene, maar alleen nog gekleurde blaadjes te
zien. Op de grond lag er volop gevallen blad en als je goed keek
speelden daar muisjes en eekhoorns tussen de wortels van de
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bomen waar paddenstoelen een mooi plekje hadden gevonden
om te groeien.
Voor de kinderen was het één en al verwondering toen zij binnenkwamen. Een echt theaterkaartje, een plekje zoeken op de
vrolijk geschilderde bankjes, nog even een boekje lezen tot iedereen er was en luisteren naar herfstliedjes. Al snel voelde iedereen zich er thuis. Het werd nog even spannend toen bleek
dat Sebastiaan (de grote poppenvriend van Renée) er niet bleek
te zijn. Gelukkig werd hij snel gevonden (hij had namelijk beloofd
samen met Renée een herfstliedje te zingen…)!

Wat wisten de kinderen Sebastiaan te foppen door net te doen
dat het binnen regende! En wat konden ze goed uitleggen wat
er in de herfst allemaal te zien is!
In de poppenkast was het ook feest, want Uil was jarig. Wat was
het spannend of er wel iemand op zijn verjaardag wilde komen.
In ieder geval was Trol niet welkom, want dat akelige bosmens
was heel goed in het bederven van feestjes en…. het laten van
scheetjes!
De kinderen leefden volop mee met het verhaal en wisten de
verjaardag van Uil tot een echt feest te maken! Zelf konden ze
ook heel goed voor boom spelen. Takken en blaadjes waaiden
in de wind!
Sebastiaan had ook genoten. Hij mocht de heerlijke besjes van
Uil trakteren en toen de kinderen ook nog limonade en een
koekje kregen ging hij naar zijn slaapplek in de stal.

De ochtend/middag werd helemaal compleet toen de kinderen
van mevrouw Gerjo en haar man Gerrie (de eigenaars van het
mooie landgoed Munnickenheide) nootjes mochten rapen om
ze daarna aan de varkens te voeren. Voor jong en oud was het
genieten.
Komen er nog meer voorstellingen?
Renée is druk bezig om het voor elkaar te krijgen om op
woensdagmiddag 21 november en zaterdagochtend 24
november een Sinterklaasvoorstelling te gaan doen. Omdat
zij poppentheater ‘Appel Moes’ in
haar eentje runt kan ze ons nog
niet voor de volle honderd procent beloven dat het gaat lukken.
We hopen natuurlijk van wel!
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BLÈREFESTIVAL ERPELROOIERSLAND
Op zaterdag 10 november a.s. organiseert het Erpelrooierscomité in samenwerking met Cultureel Centrum Plexat
het Blèrefestival 2018, DE aftrap voor
het carnavalsseizoen 2019!
We gaan er een grandioos feest van maken, met de verkiezing van het carnavalslied 2019. Deelnemers kunnen zich
nog aanmelden via info@erpelrooiers.nl.
Maak een leuk carnavalslied met je clubje,
zo’n lied dat we nóóit meer vergeten, laat het horen tijdens het
blèrefestival, en wie weet zijn jullie de winnaars!
Wie is er dit jaar Prins of Prinses van Wagenberg?? Een grote
vraag, ook dit wordt bekend gemaakt op het Blèrefestival.
Carnaval vieren we samen, hoe meer zielen, hoe meer leut.
Daarom heeft het comité getracht alle betrokkenen bij het carnaval van vorig jaar persoonlijk uit te nodigen voor dit feest.
Op 11/11 begint officieel het carnavalsseizoen, reden voor een
feest!
Het liefst hadden we alle oud-deelnemers persoonlijk uitgenodigd, maar dat was toch een beetje te hoog gegrepen. Bij deze
nodigen we dan ook iedereen uit, alle inwoners van Erpelrooiersland, alle oud-deelnemers, alle toekomstige deelnemers, de
mensen die we vergeten zijn (hopelijk zijn dat er niet veel....).
We drinken een biertje, we nemen er nog 1, en op de klanken
van ‘t Hoogtepunt, Hofkapel de Leutband en een keicoole DJ, en
natuurlijk de deelnemers van het blère komen de ideeën voor
de optocht en de carnavalsoutfits vanzelf!
De zaal is open vanaf 20.00 uur, het programma start om 20.30
uur. We hopen dat heel Erpelrooiersland er bij is!

LIJST HARRY BAKKER GAAT VOOR
GELUK!
Het Koninkrijk Buthan beschrijft haar welvaart zowel in economische termen als in termen van geluk, begeleid door de minister van Geluk. Als enige gemeente in Brabant en één van de drie
gemeenten in Nederland hebben wij een wethouder van Geluk.
Geluk
Geluk is voor iedereen anders. De een wordt gelukkig van een
mooi boek of muziek,
de ander van een gesprekje op de hoek van
de straat of een wandeling door de natuur.
Geluk heeft een directe samenhang met
natuurbeleving. Essex’s
universiteit
onderzocht dit, www.voordewereldvanmorgen.
nl/duurzame-blogs/
het-is-bewezen-natuur-maakt-gelukkig.
Lijst Harry Bakker
heeft dan ook de wens
een bos te creëren in
Drimmelen. Druk mee
bezig, doe je niet zoWerden we allemaal niet heel gelukkig maar, nog in de kindervan de afgelopen zomerperiode en de schoenen, voorbereinu stralende Indian Summer?
dingswerkzaamheden
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op breed vlak. Wat, waar en hoe? We houden u op de hoogte!
Geluk is ook veilig zijn in eigen woon- en leefomgeving.We pleiten al jaren voor meer handhaving. De drugsoverlast van afgelopen weken is alarmerend, respect voor het moeten handelen
van onze burgemeester hierin. De vuurwerk problematiek komt
er weer aan. Ook nu weer zijn wij alert en proberen stappen te
maken. Moet kunnen!
Gelukkiger en veiliger zijn nu ook de overstekende voetgangers, jong en oud, in de Madese Zuideindsestraat. De eerste
Zwevende Zebra in gemeente Drimmelen, de eerste in Brabant?, door wethouder Jan-Willem Stoop in gebruik genomen.
Een zwevende zebra is een zebrapad met een 3 dimensionale
tekening op het wegdek geschilderd. Door de optische illusie
lijkt het boven de weg te zweven. Naderende weggebruikers
worden extra alert gemaakt om overstekenden veilig van de
zebra gebruik te laten maken. Een tweede wordt in de Godfried
Schalkenstraat, bij de Haasdijk aangelegd.

Een Abbey Road in Made?(fotograaf: Marcel Raafs)
Geluk is een geschenk en nooit vanzelfsprekend maar iedereen
kan het oppakken! Wethouder Jan-Willem Stoop heeft in ons
college deze post op zich genomen. Een nog nooit ingevulde
maar dankbare taak! Waar te beginnen? Waar het ene dorp gelukkig mee gemaakt kan worden is voor een andere woonkern
totaal niet aan de orde. Maatwerk dus! Een nieuwe taak waar
wij, met onze wethouder van Geluk, invulling aan willen geven.
Waar wordt u gelukkig van?
Mail het ons: secretariaat@lijstharrybakker.nl.
Lijst Harry Bakker

2 EDITIES
ZELFS DEZE
KEER!
VEEL
LEESPLEZIER!
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

Een prachtige foto van Gerard van Vugt.
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Gezondheid
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 43 50 00
Tandarts			
0162 - 42 40 24
Pastorale zorg		
06 - 51 49 00 11
Bloedafname Terheijden
Hoofdstr. 2, ma. - vr. 8.30 - 10.00 u
Bloedafname Wagenberg
Dorpsstr. 58a, ma. en do. 9.00 - 10.00 u
Apotheek Terheijden
076 - 593 43 00
Service Apotheek Wagenberg Dorpsstraat 58a, na contact apotheek
Made, ma. - vr. 8.15 - 10.00 uur
Thebe Thuiszorg		
088 - 117 32 16
			www.thebe.nl
info@thebe.nl
Thebe Thuiszorgwinkel
Uitleen Markstraat 4 Terheijden
			
ma. - vr. 09.00-12.00 uur
MediPoint Thuiszorg
088 - 10 20 100, www.medipoint.nl
Hulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit 0162 - 68 02 34
Zorg en Welzijn Kruisgebouwwww.kruisgebouw.nl
Surplus Welzijn		
Raadhuisstraat 2c Terheijden
			
www.surpluswelzijn.nl
Maatsch. Werk
076 502 77 88
			
Spreekuur dinsdag van 9.00-10.00 uur
Sociaal Raadslieden Werk 076 502 77 88
			
Spreekuur di. en do. van 9.30-12.00 u
			sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening
076 502 77 88
Juridisch spreekuur		
Raadhuisstraat 2c Terheijden
			
1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur
SWO 			
0162 - 45 18 94
			www.swodrimmelen.nl
			secretariaat@swodrimmelen.nl

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

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

Gemeente informatie
Gemeentehuis			
Park 1 - Made T 14 01 62
				www.drimmelen.nl
WMO-loket
		
ma. - vr. 9.00 - 12.30 uur
				gemeente@drimmelen.nl
Millieustraat Terheijden		
076 - 593 47 95
Openingstijden			
ma. - vr. 13.00 - 16.00 uur
				
za. 10.00 - 15.00 uur
Ophalen afval Terheijden
Groen: 31-10-2018/Grijs: 07-11-2018
Wagenberg
Groen: 02-11-2018/Grijs: 09-11-2018
Ophalen oud papier		
10-11-2018
Ophalen plastic afval Terheijden:
31-10-2018
		
Wagenberg:
02-11-2018

Overige
Bibliotheek Terheijden: 		
				
Stichting Woonvizier		

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

Colofon
Website:			
www.rondomdetoren.nl
Facebook:		www.facebook.com/rondomdetoren
Twitter:			
www.twitter.com/rondomdetoren
Inleveren kopij: 		
info@rondomdetoren.nl
			
uiterlijk 31-10-18 (voor 17.00 uur)
Inleveren advertenties:
advertentie@rondomdetoren.nl
			
T 06 - 53 89 20 35
			
uiterlijk 31-10-18 (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

