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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18, 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 2137
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden & ‘Toptiekske
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen & Slager Hermans
Online bereikbaarheid
Website:  www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Gianotten Printed Media Tilburg
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1002
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl.
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl.
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35.
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 30-11-2018, 17.00 uur.

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 534 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. & do. 9 - 10u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a, 
    na contact apotheek Made
     ma. - vr. 8.15 - 10u
Surplus Welzijn  Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 12u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
Gemeente informatie  Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr.: 13 - 16u, za 10-15u
Ophalen afval Terheijden groen: 14/11, grijs: 05/12
        Wagenberg groen: 16/11, grijs: 07/12
Ophalen oud papier  10/11
Ophalen plastic Terheijden  14/11 Wagenberg 16/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17u,  vr. 15-19.30u
Woonvizier   0162 - 679 800

PRIJSUITREIKING PRIJSVRAAG

Maandag 28 oktober heeft de notaris de winnaars van de TV en 
de  troostprijzen bepaald. Woensdag zijn de prijzen uitgereikt 
aan de gelukkigen.  De hoofdprijs, ter beschikking gesteld door 
Gebroeders Van Dijk uit Made, is daar in de winkel van Jan  Van 
Dijk uitgereikt. De troostprijzen, ter beschikking gesteld door 
Notariskantoor Terheijden,  zijn  bij de winnaars thuis gebracht. 

Troostprijs voor Anny van den Broek

Troostprijs voor Hanneke van Hooydonk

De hoofdprijs voor de familie Oonincx

VAN DE TOREN
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VROEGER  WAS  ALLES BETER (?)

In de apotheek lopen patiënten tegen 
allerlei situaties aan die regelmatig on-
begrip geven. Het kost de apotheek-
medewerkers veel tijd om de ondui-

delijkheden over vergoedingen, leverbaarheid, merkkeuze uit te 
leggen. Deze onduidelijkheden zijn vaak de oorzaak van verhitte 
discussies.
Op deze avond zal getracht worden duidelijkheid te verschaffen 
en begrip te kweken, waardoor u als patiënt een tevreden klant 
wordt en de apotheekmedewerkers hun mooie vak op een ple-
zierige wijze kunnen blijven uitvoeren.
Aan bod komen o.a. :
Kosten van geneesmiddelen
Voorkeursbeleid zorgverzekeraars
Merk, merkloos, parallelimport
Herhaalservice
Slechte verkrijgbaarheid geneesmiddelen
Lage voorraden 
Central Filling
Datum:    8 november 2018
Tijd:          19.00 uur - ± 21.00 uur (zaal open 18.30 uur)
Locatie:     Cultureel centrum De Cour, Markstraat 6, 4844CR 
                 Terheijden
Toegang gratis. Koffie en thee gratis.
Heeft u zelf vragen dan kunt u die uiteraard stellen, of van te 
voren inleveren bij ons.
In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt verzocht om 
van te voren aan te geven of u aanwezig wilt zijn.  Dit kan tele-
fonisch of per mail. In de apotheek liggen gratis toegangskaarten 
voor u klaar (vol = vol)
Team  Apotheek  Terheijden

VERGOEDING  VOOR BRILLEN
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer aan 
de deur kloppen voor nieuwe, goed-

kopere verzekeringen. Maar de vraag is: haalt u wel alles uit uw 
huidige zorgverzekering? Afhankelijk van uw verzekering kan u 
uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag u 
toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat ui-
teraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril 
aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het 
totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar 

ZAKELIJK NIEUWS
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dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog anderhalve 
maand de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet 
precies of u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we 
voor u nakijken. 
In de maand november geeft ‘Toptiekske u financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; wij geven tot en met 5 december € 50,- korting op een 
complete bril. Dat is mooi toch? 
Helaas geldt deze korting niet voor onze ToppieCollectie, maar 
dan blijft er nog steeds een heleboel over om uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

NIEUWE CHEF  VOOR RESTAURANT 
RIPASSO 

Per 1 november is bij restaurant 
Ripasso een nieuwe chef begonnen! 
Yannic van den Broek, eigenaar van het 
restaurant aan de Moerdijkseweg, zal 

samen met Curt Roovers de lekkerste gerechten voor u gaan 
koken. Met de verschuiving van Yannic naar de keuken zal zijn 
partner Wijnanda de Bie zich gaan ontfermen over de wijnen 
naast haar functie als Maître.
Curt Roovers is geen vreemde in de regionale luxe horeca. 
Voorheen werkte hij onder meer bij restaurant Salon de Proven-
ce in Breda en By Pascal in Oosterhout. U kunt nu al kennis gaan 
maken met de nieuwe gerechten van Yannic en Curt, maar u 
kunt reserveren voor de wildavond op 22 november óf het in-
gelaste wijnmakersdiner op 16 november.
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Daarnaast zal restaurant Ripasso dit jaar 
op beide kerstdagen geopend zijn. Naast 
het diner is het ook mogelijk te reserve-
ren voor een tafel tijdens de lunch. 
Meer informatie over de kerstdagen of 
een van de thema avonden vindt u op de 
website van restaurant Ripasso,
www.restaurantripasso.nl

SAMEN GEZOND ETEN, 
DA’S PAS ECHT LEKKER 
BELANGRIJK!

In een periode 
waarin mensen 
vaak het gevoel 
hebben ‘druk, druk, 
druk’ te zijn, roept 

gewichtsconsulent Saskia Verhoeven van 
CureforHealth op om stil te staan bij 
de essentiële zaken in het leven. Want 
hoeveel er ook gebeurt op een dag en 
in een jaar: Samen genieten, tijd nemen 
voor elkaar en het delen van een gezon-
de maaltijd, dat is pas echt ‘Lekker Be-
langrijk’. Daarom voert zij van maandag 
12 november tot en met maandag 31 de-
cember 2018 samen met de overkoepe-
lende beroepsvereniging campagne onder 
de naam ‘Lekker Belangrijk’. 
Doen wat goed is voor jezelf en je 
gezin
Gewichtsconsulent Saskia van Curefor-
Health: “In een periode die alleen maar 
lijkt te draaien om eten, het creëren van 
het perfecte kerstdiner en een overvolle 
agenda laat ik mensen stil staan bij waar 
het volgens mij werkelijk om gaat. Samen 
genieten van een gezonde maaltijd in een 
ontspannen sfeer. Doen wat goed is voor 
jezelf en je gezin. Waarbij relativeren en 
kunnen lachen om dagelijkse dingen be-
langrijker zijn dan het perfecte plaatje”. 
CureforHealth laat mensen graag zien 
hoe ze in aanloop naar de feestdagen met 
kleine aanpassingen gezond kunnen eten. 
Speciaal aanbod
Via de website (www.cureforhealth.nl) en 
de facebookpagina (www.facebook.com/
Cure-for-Health-581791945611599/) van 
CureforHealth deelt Saskia gedurende 
de campagne dagelijks tips over gezonde 

voeding, recepten en persoonlijke ver-
halen. Daarnaast heeft de gewichtscon-
sulent de komende periode een speciaal 
aanbod. Hou daarom de website en de 
facebookpagina in de gaten!
Bezoek de gewichtsconsulent Sas-
kia Verhoeven op de Margriet Win-
terfair
De overkoepelende Beroepsvereniging 
Gewichtsconsulenten Nederland neemt, 
als onderdeel van de campagne, deel aan 
de Margriet Winterfair. Zij is daar op 28 
november aanwezig met een stand en 
een team enthousiaste gewichtsconsu-
lenten om mensen te inspireren een stap 
te zetten naar een gezondere leefstijl. 
Gedurende de beursdagen kunnen be-
zoekers aanschuiven aan een feestelijk 
gedekte kersttafel, die ook een passende 
stand-actie herbergt waarmee bezoekers 
een mooie prijs kunnen winnen.

INFORMATIEAVOND 
APOTHEEK  TERHEIJDEN 
‘Vroeger was alles beter’?

Wij begrijpen dat apothekers en apothe-
kers-assistenten het moeilijk hebben met 
alle veranderingen in de gezondheidszorg.
Maar natuurlijk hebben de klanten het 
daar nog moeilijker mee. De apotheker 
heeft vooral een communicatie- en logis-
tiek probleem. Maar de klanten hebben 
een fundamenteler probleem:  Wij zijn na-
melijk afhankelijk van de medicijnen. Dit is 
een zeer wezenlijk verschil. 
Het zou heel zinvol zijn om dit als uit-
gangspunt te nemen voor de informatie-
avond.
Het is goed dat de Apotheek Terheijden 
de huidige problemen m.b.t. kosten ge-
neesmiddelen, slechte verkrijgbaarheid, 
beleid zorgverzekeraars etc... probeert te 
verduidelijken.
Maar:
1. De kop bij de uitnodiging van de infor-
matieavond belooft weinig goeds. Natuur-
lijk was “vroeger niet alles beter”. Maar 
laten we ons vooral richten op wat veran-
derd is: dat heeft zin. En wilt u, apotheker, 
zich vooral richten op de problemen die 
de klanten ondervinden. U hoeft zich niet 
te verdedigen. Wij, klanten, begrijpen uw 
problemen wel.
2. Het is niet goed dat het soms zo druk 
is aan de balies. We gebruiken toch in-
eens niet meer medicijnen? De apothe-
ker heeft misschien geen tijd voor ons? 
En de assistenten hebben het te druk met 
alle veranderingen en het verduidelijken 
ervan aan de klanten?

Zeker een probleem voor de apotheker, 
maar nog meer een probleem voor de 
klant. En vroeger, “toen alles beter was”, 
was de klant ook nog koning.
Nu wordt de klant behandeld als een las-
tig mens, die vooral niet boos mag wor-
den achter de balie. Zie de poster in de 
apotheek. Dat creëert tegenstellingen in 
plaats van verbondenheid. Net zoals veel 
berichten en foto’s van de apotheek op 
facebook.
Conclusie: 
Er is vooral één partij de dupe: de klanten.  
Als dat het uitgangspunt is van de bijeen-
komst op 8 november is het zinvol om bij 
elkaar te komen. De klanten, die langer 
moeten wachten. De klanten, die het niet 
begrijpen. De klanten, die het persoonlijk 
contact met de apotheker missen. De 
klanten, die afhankelijk zijn van de medi-
cijnen.
De klanten uitleggen dat het allemaal zo 
ingewikkeld is geworden, is vanuit het 
standpunt van de apotheker begrijpelijk. 
Maar dat is niet het probleem van de 
klanten.
Het is vervelend voor de apotheker en 
voor de assistenten, dat het verkrijgen 
van medicijnen zo complex is geworden. 
Maar dat hoort helaas bij het werk van 
een apotheker. Als de informatieavond 
zich richt op het verdedigen van de ei-
gen apotheek, hebben wij daar als klan-
ten weinig aan. Informatie krijgen van 
en luisteren naar klanten levert voor de 
apotheek meer op. En dus ook ons, de 
klanten. 
Wij hopen dat er in eerste instantie be-
grip getoond kan worden voor klanten, 
voordat er een uitleg komt waarom het 
voor de apotheek allemaal zo moeilijk 
is geworden. Klantvriendelijkheid is niet 
zozeer uitleggen waarom het zo ingewik-
keld is geworden. Klantvriendelijkheid 
heeft te maken met begrip en compassie 
voor de klant.  
Klantvriendelijkheid is vooral een hou-
ding/opstelling naar de klanten toe. Infor-
matie geven is daar slechts een onderdeel 
van.  Als informatie niet vanuit een klant-
vriendelijke houding wordt gegeven, komt 
die informatie ook  niet binnen.
Rose van der Wal en Fer van Vuuren.

SLD  TEAM  TERHEIJDEN 1 
in actie voor kinderen 
van de voedselbank!

Streetleaque Team Ter-
heijden 1
Street league Drimmelen 
(SLD) is een straatvoetbal 

LEZERS IN DE PEN

VAN  ALLES  WAT
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Diverse handjes gezocht:
Commerciële orderverwerker keukens ( FT  | M/V )

Monteur keukens ( FT  | M/V )

Allround Interieurbouwers/Timmermannen ( FT  | M/V )

Allround ZZP’ers Interieurbouwers/Timmermannen ( FT  | M/V )

Altijd al willen werken voor een A-Merk?  
Vorm, visie… Visker 

Interesse in een van de vacatures  
of wil je meer info? Reageer dan  
schriftelijk met CV naar:

info@viskerinterieurbouw.nl

Waarom werken bij Visker ?

Een platte organisatie waar ruimte is voor eigen initiatief en ideeën.  
Na gebleken geschiktheid krijg je een vast contract en marktconform salaris. 
Visker Interieurbouw biedt goede arbeidsomstandigheden.  
Je bent bij Visker een zeer gewaardeerde collega en geen nummer.

Visker Keukens blijft daarin niet achter. Eén van de voordelen bij Visker Keukens  
is dat er géén koopavonden en -zondagen zijn en met Kerst, Pasen en Pinksteren  
ben je gewoon lekker vrij.

Bij Visker Interieurbouw en Keukens maak je deel uit van een leuk, jong, dynamisch 
team en je komt in contact met en op locaties voor unieke opdrachtgevers!
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competitie (georganiseerd door Surplus) 
op woensdagmiddag voor jongens en 
meisjes die in groep 7/8 zitten en in de 
gemeente Drimmelen wonen. Er zijn dit 
seizoen 12 verschillende teams (120 kin-
deren) die zich aangemeld hebben. Team 
Terheijden 1 zijn 10 leuke en sportieve 
jongens! De start was op 19 september. 
Een warme nazomerdag, maar alle teams 
hadden er volop zin in! 
Team Terheijden 1 heeft iedere week 
weer zin om te mogen voetballen, weer 
of geen weer, scoren of niet,  Team  Ter-
heijden 1 is een duidelijk sportief team 
met daarbij iedere week weer trouwe 
supporters. 

De sportieve voetbalwedstrijdjes zijn na-
tuurlijk de belangrijkste trigger voor de 
kinderen. Maar daarnaast kunnen de kin-
deren ook punten krijgen voor sportief 
gedrag en kunnen ze bonuspunten sco-
ren door een extra maatschappelijke op-
dracht te voldoen.
Zo heeft  Team Terheijden 1 besloten iets 
te willen doen voor de ‘Kinderen van de 
Voedselbank’ in onze gemeente Drimme-
len. Ze willen graag een glimlach toveren 
op de gezichten van deze groep kinderen. 
Stichting Kinderen van de Voedselbank 
is een non-profit organisatie. De stich-
ting helpt uitsluitend kinderen waarvan 
de ouder(s) officieel bij de voedselbank 
zijn geregistreerd! Het geeft als enige 
stichting in Nederland kledingpakketten 
uit, voorzien van nieuwe kleding, nieuwe 
schoenen, en een aantal leuke nieuwe 

cadeautjes. Door 
twee keer per jaar 
nieuwe kleding uit 
te geven, eenmaal 

voor winterkleding en éénmaal voor zo-
merkleding, kan het betreffende kind ook 
eindelijk eens pronken met zijn/haar nieu-
we kleding. Ook brengt ‘Kinderen van de 
Voedselbank’ voor kinderen die op de 
bassischool zitten de verjaardagbox uit. 
Uiteraard zit er voor de jarige zelf een 
mooi cadeau bij. Maar deze box bevat 
voldoende materialen zodat de jarige wat 
kan uitdelen aan de kinderen in de klas en 
ook voldoende spullen om een leuke ver-
jaardag met 10 kinderen thuis te kunnen 
vieren! Grote kans dat de jarige dankzij 
dit feestje voor andere feestjes wordt te-
ruggevraagd.  Want zo gaat dit nu eenmaal 
bij kinderen. Het kind wordt weer opge-

nomen in de groep en krijgt zo het gevoel 
‘er weer bij te horen’. 
Hoe helpt Team Terheijden 1 deze 
stichting?
De kinderen gaan geluks- 
cadeautjes verkopen, deze 
bestaan uit een mooi ver-
pakt potje aarde met kla-
vertjesvierzaadjes. Deze 
kosten € 3,- per stuk.
De kinderen willen huis 
aan huis in  Terheijden rondgaan om zo-
veel mogelijk gelukscadeautjes te kunnen 
verkopen. Ook zullen ze op zaterdag 
17 november met elkaar bij de Jumbo 
Terheijden staan. Van ieder verkocht ‘kla-
vertje vier’ gaat 100% van de opbrengst 
naar ‘de Kinderen van de Voedselbank’. 
Lieve mensen van Terheijden en omstre-
ken ‘koopt u een gelukje voor een kind?’ 
We zien u heel graag tijdens onze actie. 
Alvast bedankt.
Samengestelde pakketten
Om de actie nog breder te maken, heeft 

het team ook besloten te denken aan het 
hele gezin dat bekend is bij de voedsel-
bank gemeente Drimmelen. Dus de jon-
gens van het team stellen zelf pakketten 
samen met lang houdbare producten. Dit 
is een extra pakket, wat het gezin dus 
éénmalig uitgereikt krijgt bij het uitdeel-
punt in Made.
Tijdens onze actie op zaterdag 17 novem-
ber a.s. zal er bij de Jumbo Terheijden een 
aantal dozen staan. Bij deze dozen zullen 
er verschillende lang houdbare producten 
staan. Wilt u ons helpen deze dozen zo 
veel mogelijk te vullen? U kunt een van 
deze producten kiezen, afrekenen bij de 
kassa en vervolgens in de betreffende 
doos stoppen. Zo hopen wij uiteindelijk 
35 pakketten te kunnen samenstellen. 
Jumbo Terheijden helpt ons ontzettend 
mee. Zij sponsoren onze actie, doordat 
zij producten aan onze pakketten geven.
Dus lieve mensen, we hopen dat we niet 
te veel vragen. U kunt mee doen aan onze 
klaver vier-actie en/of aan de actie van de 
samengestelde pakketten.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat 
dankzij deze acties vele gezinnen dank-
baar zullen zijn in onze eigen gemeente! 
Lieve mensen van Terheijden en omstre-
ken, draagt u ‘de gezinnen van de Voedsel-
bank’ een warm hart toe?  We zien u heel 
graag tijdens onze actie. Alvast bedankt!
Sportieve groetjes van Street Leaque 
team Terheijden 1.

TRAAIS CARNAVALSBIER

CV Toedeloe, een car-
navalsvereniging die 
het Traais carnaval een 
warm hart toedraagt, 
heeft in de optocht 
2018 de overallprijs 
binnen weten te slepen. 

Als prijs mocht deze vereniging een ei-
gen bier brouwen. Het bier, wat na vele 
proefmiddagen en -avonden tot stand is 
gekomen, liegt er niet om…. de Toedelaer.
Dit is niet zomaar een bier, maar een fris 
bier met uitstraling. CV Toedeloe heeft 
het bier gebrouwen met behulp van de 
expertise van Brouwerij Puzzelaer Ter-
heijden (René Schokker en Marcel Maan, 
ontzettend bedankt, hik). Het bier wordt 
formeel op 10 november overhandigd 
aan de nieuwe Prins Carnaval van Traaie. 
De onthulling van 
de nieuwe prins 
zal ´s avonds plaats 
vinden in De Gou-
we Leeuw onder 
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WIJNMAKERS
DINER
EXTRA & EXCLUSIEF

DONDERDAG 22 NOVEMBER, 18.30 uur
vrijdag 16 november
aanvang: 18.30 uur

Schlossgut Diel
Nahe - Duitsland

Donderdag 22/11 verwelkomen wij 
Sylvain Taurisson-Diel voor een exclusief 
Wijnmakersdiner. We verrassen u deze 
avond met een drie gangen diner, pas-
send bij de wijnen van Schlossgut Diel! 
Geniet van het mooiste uit de Nahe, 
want Schlossgut Diel is grootgrondbezit-
ter wat betreft Grand Cru wijngaarden!

U geniet van drie  gangen met wijn, 
tafelwater en koffie € 64,50 per persoon.

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.

een wilde
avond....

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden 076 - 593 1297
www.restaurantripasso.nl info@restaurantripasso.nl

leiding van TCV De Schraansers en medewerking van CV Uitge-
teld.  Vervolgens zal het bier te koop zijn bij een aantal bekende 
punten in Traaie. Hiermee wordt het Traais carnaval op een lu-
dieke manier ondersteund. CV Toedeloe hoopt u allen te ont-
moeten bij de onthulling van de prins op 10 november en samen 
te proosten op de nieuwe prins met het Traais carnavalsbiertje 
2019, De Toedelaer! 

FOTOGROEP PERSPECTIEF
Foto van de maand

Tijdens de vakantie maakt bijna iedereen foto’s, ook de leden 
van een fotoclub. Gewoon foto’s om als herinnering aan een 
leuke tijd later nog eens te bekijken. Maar soms gebeurt er wat 
waardoor de amateurfotograaf geprikkeld wordt. Plotseling 
bestaat zijn reisgezelschap niet meer en is hij heel druk met 
sluitertijden en diafragma’s. Dan heeft hij of zij een onderwerp 
gezien dat er om vraagt gefotografeerd te worden, dat kan van 
alles zijn. 
Dit keer bij onze winnaar van de foto van de maand was het een 
interieur van een kerk in Rouen. Kees van Gils zag dit en wist 
direct: dit wordt mijn foto. De leden van Fotogroep Perspectief 
waren het helemaal met hem eens en kozen zijn foto tot foto 
van de maand. 
Wat doet Fotogroep Perspectief nog meer? Elke maand worden 
er foto’s besproken en ook zijn er maandelijkse werkavonden 
waar heel veel onderwerpen aan bod komen. Ook zijn er regel-
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matig fototochten waar we dan onze op 
werkavonden opgedane kennis in praktijk 
brengen.  Als je ook anders wil gaan foto-
graferen, kom dan eens langs op een van 
onze clubavonden. 

Kijk op de site wat er te doen is: 
www.fotogroepperspectief.nl.

WERELDWINKELWEETJE
Prachtig keramisch aardewerk 
uit  Tunesië, het blijft een mooi 
traditioneel stuk serviesgoed om in 
huis te hebben!

Pottenbakken in 
Sfax, Tunesië, is 
een traditioneel 
ambacht dat van 

generatie op generatie wordt doorgege-
ven. Het is bovendien een ambacht waar-
aan de hele familie meewerkt, wat onder 
meer te zien is aan de werkplaatsjes aan 
huis. Elk product is volledig met de hand 
gemaakt en vertelt hiermee een eigen 
verhaal. Daarnaast zijn ze mooi en mo-
dern en gaan ook mee met de tijd, wat te 
zien is aan de nieuwe vormen en decora-
tiemotieven.
Pottenbakken in Tunesië is een traditio-
neel ambacht, waarvan de kennis binnen 
de familie generatie op generatie wordt 
doorgegeven. De hele familie werkt eraan 
mee, de werkplaatsen zijn dus ook in en 
bij hun woonvertrekken. De verkoop van 
het aardewerk leidt tot een flinke uitbrei-
ding van de werkgelegenheid. Het aan-
tal families dat decoreert is verdubbeld, 
daarnaast zijn er ook mensen die geld 
verdienen met inpakken, het opslaan, het 
vullen van de pallets, het vormen van de 
modellen, het prepareren van de klei enz.. 
Na het stoken wordt het aardewerk met 

verschillende kleuren glazuur beschilderd. 
Dit beschilderen staat in hoog aanzien, 
veel vrouwen beheersen deze bijzondere 
techniek. Vrouwen werken in de potten-
bakkerij tot ze trouwen. Daarna kunnen 
zij hun werk thuis voortzetten: het aarde-
werk wordt bij hen gebracht en weer op-
gehaald. En ze bepalen zelf hoeveel stuks 
ze per week kunnen beschilderen. Wan-
neer het product beschilderd is, gaat het 
nogmaals de oven in en wordt er daarna 
in de werkplaats een laag transparante 
glazuur aangebracht. Dan worden de pro-
ducten nog een keer gestookt en is het 
product klaar voor de verkoop. 
Het is duidelijk dat de verkoop van dit 
aardewerk leidt tot een flinke uitbreiding 
van de werkgelegenheid voor de gehele 
familie. Het zelf geld kunnen verdienen 
geeft de mensen bovendien een gevoel 
van zelfrespect, wat vele families ten goe-
de komt. Zo’n mooi verhaal verdient toch 
om verder verteld te worden? Inderdaad: 
met een kop koffie of thee en een stuk 
taart erbij. De vrouwen houden zich dus 
voornamelijk bezig met het decoreren 
van het aardewerk, terwijl het zwaardere 
werk van het bakken, glazuren en inpak-
ken door de mannen wordt uitgevoerd. 
Het zelf kunnen verdienen geeft een ge-
voel van zelfrespect, van iemand zijn, het 
huis uit kunnen om iets te kopen, van zich 

vrij voelen en hoe dit positieve gevoel het 
hele gezin/familie ten goede komt! 
Vanwege het 25 jarig bestaan van de 
Wereldwinkel in Made, hebben wij deze 
maand een handig schaaltje van dit bijzon-
dere aardewerk in de aanbieding! Een be-
zoekje aan onze wereldwinkel is dus ze-
ker de moeite waard. Ook om het totale 
aanbod Tunesische aardewerk te komen 
bekijken! 
Kijk ook eens op Kijk op Drimmelen.nl 
en op onze website.

VAN HET WMO-PLATFORM 
DRIMMELEN 
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform 
Drimmelen advi-
seert het College 

van Burgemeester en Wethouders over 
het beleid rond de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo). Het Wmo-Plat-
form Drimmelen komt iedere tweede 
woensdag van de maand in een openbare 
vergadering bijeen. 
Informatie over WMO-zaken
Voor een lidmaatschap in het Platform 
hebben twee mensen interesse getoond. 
Zij hebben al een vergadering bijgewoond 
om nader kennis te maken met het Plat-
form en de materie rondom de Wmo.
Dementievriendelijk Drimmelen: In 

overleg met zorg-
verleners, patiën-
ten en mantelzor-
gers is een plan van 
aanpak gemaakt 
om de gemeente 
nog meer dement-

vriendelijk te maken. Het Platform heeft 
dit initiatief toegejuicht.
Hulp bij huishouden: De gemeente-
raad heeft besloten vanaf volgend jaar de 
hulp bij het huishouden als maatvoorzie-
ning te leveren. De cliënten kunnen zelf 
een keuze maken voor een zorgaanbieder. 
Over de tarieven worden nog onderhan-
delingen gevoerd.
Accommodatiebeleid: Het Platform 
heeft de conceptnota besproken en heeft 
enkele kanttekeningen gemaakt. Zij mist 
ideeën of voornemens om in de kernen 
meer bruisende centra te realiseren.
Aanpak personen met verward ge-
drag: De gemeente is hiervoor verant-
woordelijk en heeft een voorstel gedaan 
om een meldpunt voor alle leeftijden te 
creëren als eerste aanspreekpunt.
Gezondheidsnota: Het Platform dringt 
er al langer op aan alle nota’s voor ieder-
een leesbaar en overzichtelijk te maken. 
In deze nota is daar al veel aandacht aan 
besteed. Ook dienen voorzieningen die 
gezondheid bevorderen voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar te zijn en blij-
ven. In een tweede concept worden de 
opmerkingen die het Platform heeft ge-
maakt meegenomen. Daarna moet de 
gemeenteraad de beleidsnota vaststel-
len. 
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@wmoPlatformdrimmelen.nl. 
Site: www.wmoPlatformdrimmelen.nl
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OMROEP DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopen-
de actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waar-
bij 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 - Hoesten
Deskundigen vertellen u in onze rubriek ‘Gezond en Wel’ we-
tenswaardigheden over veel voorkomende ziekteverschijnselen 
en geven u tips. Deze week informeert Susan Kruithof, specialist 
huisartsgeneeskunde, u over hoesten. 
De Mars over de Zuiderwaterlinie

Een week lang verhalen over de 
Zuiderwaterlinie verteld door 
gidsen, deelname van gildes, 
fanfares en Prinsen Carnaval, 
worstenbroodjes, heemkun-
dekringen en veel Brabantse 
gezelligheid; dat was de eerste 
editie van De Mars. Ruim 700 
wandelaars legden van 16 tot 

en met 23 september in totaal 165 kilometer langs de Zui-
derwaterlinie af. Onderweg kwamen de deelnemers langs elf 
vestingsteden. Kunstenaar Tijs Rooijakkers ontwierp het Zui-
derwaterlinie-kunstwerk. Tijdens de verschillende etappes van 
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De Mars werden de onderdelen van het 
kunstwerk onthuld. De grote houten 
naalden met een blauwe draad er door-
heen geregen laten de wandelaars het 
landschap steeds door andere ogen bekij-
ken. Het kunstwerk staat symbool voor 
de verbindende functie die de Zuiderwa-
terlinie altijd al heeft gehad. Peter Maas 
wandelde voor ons mee en maakte een 
kort beeldverslag voor u.
Portret van Cor Knoop

In deze aflevering van onze serie portret-
ten gaat Loes van Zwieten in gesprek met 
Cor Knoop. Vol enthousiasme vertelt hij 
over zijn leven en zijn vele bezigheden. Zo 
vertelt hij onder meer over de Heemkun-
dekring, zijn verzameling bidprentjes en 
de scouting van vroeger. Meer over hem 
weten? Dan vooral kijken.
Vrijwilligersmarkt  gemeente 
Drimmelen

Ook dit jaar was er weer een vrijwilli-
gersmarkt in onze gemeente. Dit jaar in 
een nieuw jasje gestoken. Het thema was 
dit jaar ‘Proef en beleef vrijwilligerswerk’ 
en werd gehouden in het Dongemond-
college Made. Er waren maar liefst 32 or-
ganisaties aanwezig om zich daar te pre-
senteren, waaronder uw eigen Omroep 
Drimmelen. Ook het bezoekersaantal 
was boven verwachting en daar was het 
natuurlijk om te doen.  Vrijwilligers zijn er 
namelijk nooit genoeg.
Bijzondere hobby’s – Verzameling 
Horloges 

Sommige mensen hebben bijzondere 
hobby’s en Anne Venhuis is één van hen. 

Hij verzamelt horloges en onze crew 
ging bij hem op bezoek. Hij vertelt over 
zijn bijzondere verzameling, met een aan-
tal wel heel bijzondere exemplaren. Wat 
dacht u van eenzelfde horloge als dat van 
James Bond, of een klokje met slechts één 
wijzer?
Muziek in de Regio-
Amateurconcert  Witte Kerkje
Aan het eind van de uitzending weer een 
aflevering van Muziek in de Regio. In het 
Witte Kerkje Terheijden zijn de theecon-
certen weer van start gegaan met het 
Amateurconcert 2018. In deze 2e afleve-
ring het optreden van Biloute en het Ba-
nanenlied, dat door Gustavo Barrientos 
Wesselink voor deze gelegenheid werd 
uitgevoerd met begeleiding van Biloute, 
moeder Mirjam, vader Rodrigo en Lean-
der Schoormans.

ROMMELMARKT  WITTE 
KERKJE  SUCCESVOL

Het was op 6 oktober ontzettend druk in 
het kerkje. Voor aanvang stond er al een 
flinke rij voor het hek te wachten. We 
hadden wederom een flinke hoeveelheid 
artikelen aangeleverd gekregen. De kerk 
stond dan ook stampvol. Het was super-
mooi weer zodat we veel spullen buiten 
konden uitstallen en dat heeft de verkoop 
zeker bevorderd.
De na afloop nog resterende huishoude-
lijke spullen konden we kwijt bij de Stich-
ting Help ons Helpen in Breda. Het res-
tant ging naar de kringloopwinkel Vinding-
rijk en kringloop De Vince (Vincentius).
De opbrengst na aftrek van kosten was 
ruim € 2.500,- en kan goed gebruikt wor-
den voor de verdere inrichting van onze 
aanbouw. We zijn er ontzettend blij mee!
Dank aan alle mensen van wie we spullen 
mochten ontvangen, aan de kopers en aan 
alle vrijwilligers die hebben meegewerkt 
om alles in te zamelen, te sorteren, uit te 
stallen in het kerkje, te verkopen en na af-
loop weer op te ruimen. Op de foto ziet 

u ons geweldige “rommelteam”.
Zo ziet u maar weer: 
Witte Kerkje Terheijden, 
ongelooflijk wat er kan.
Voor informatie over ons winterpro-
gramma o.a. singer-songwriter-concerten 
en klassiek op de zondagmiddag verwij-
zen we graag naar www.wittekerkjeter-
heijden.nl.
Stichting Exploitatie  Witte Kerkje  
Terheijden

OUD-NOVEMBER NIEUWS 

Op 26 oktober 1922 raakte de H. Anto-
nius Abtkerk in brand. Alleen de robuus-
te, laatmiddeleeuwse muren en pilaren 
bleven staan en daarop kon weer veilig 
worden opgebouwd. Dit positieve nieuws 
was al op 8 november in de krant te le-
zen. Eind december vond de aanbesteding 
plaats en reeds op 9 oktober 1923 wer-
den de nieuwe klokken feestelijk geluid. 

Meer hierover is te lezen in De Vlasselt 
100 (2002) met daarin 600 jaar kerkge-
schiedenis.
In november 1943 adverteerden 2 van 
de 6 Wagenbergse bakkers om een jon-
ge bakkersknecht. Bas van Gastel had zijn 
bakkerij en winkel op Brouwerijstraat 12 
en Cees en Thijs van Bragt op Dorps-
straat 55, nu ‘t Grutterke’. Op de foto van 
ongeveer 1920 staat voor de winkel de 

EN  TOEN GEBEURDE...
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broodkar met daarop ‘C. van BRAGT’.
Johan van der Made

T.C.V.  DE SCHRAANSERS: 
GE BEN OM IN  TE LIJSTE!

Nog maar een paar 
dagen en het is weer 
11 november! Wacht 
vooral niet tot 11-
11, maar kom zater-
dag 10-11 naar De 
Gouden Leeuw voor 

een fantastische feestavond! We gaan er 
een geweldige muzikale carnavalsavond 
van maken! 
Jeugd 11-11
Maar liefst 21 kinderen (!) maken dit 
jaar deel uit van de jeugdraad! Ben jij be-
nieuwd wie er allemaal in de jeugdraad 
zitten en wie er jeugdprins of jeugdprin-
ses wordt? Het duo-presenteer-talent 
van CV Uitgeteld gaat ervoor zorgen dat 
iedereen de jeugdraad kent! Dus kom 
zaterdagavond 10 november om 19.30 
uur naar De Gouden Leeuw! Iedereen is 
welkom, maar zeker de jeugd!
Festivalaaf 
Als rode draad door deze avond loopt 
Festivalaaf, georganiseerd door Nootd-
kreet. Er treden genoeg deelnemers 
op om er een spannende competitie 
van te maken! B-Team, Vurnekeer, Hans, 
Jeugdraad,  The Ameezing Blond and Bold 
én nog een duo wat volop aan het repe-
teren is, treden op met aanstekelijke car-
naval-meezingers.  
Aansluitend aan het Jeugd 11-11 en tij-
dens Festivalaaf zal CV Toedeloe op spec-
taculaire wijze de nieuwe Prins Carnaval 
onthullen.  Wie zal er dit carnavalsseizoen 
voorgaan in de leut? Kom op tijd naar 
onze residentie en feest gezellig met ons 
mee! 
Iedereen is welkom op zaterdag 10 no-

vember voor het eerste carnavalsfeest 
van dit seizoen! Met muziek van kapel-
len, met muziek van DJ Cors, met een 
schraansersvlag, met muziek van Festiva-
laaf-deelnemers, met de Schraansers, met 
de jeugdraad, met hofkapel Kiele Kiele, 
met een nieuw embleem voor ons motto 
‘ge ben om in te lijste’, met carnavalsver-
enigingen & carnavalsvierders, met jou/
jullie! 
En als je dan toch komt,  neem meteen 
€ 22,- mee! Deze avond wordt namelijk 
de schraansersvlag voor het eerst gepre-
senteerd! Speciaal op 10-11 koop je een 
sjaal & een vlag voor slechts € 22,-!  
Hou voor alle informatie over 11-11 bal, 
de activiteiten in aanloop naar carnaval én 
het carnaval onze website (www.schraan-
sers.nl), facebookpagina, of Instagram in 
de gaten. Het wordt een mooi seizoen 
met veel activiteiten waarbij we hopen 
dat velen met ons gaan meedoen, in wat 
voor vorm dan ook! 

ANNE  WIL BLANKERS EN 
OLOF SUTTORP 
BIJ SPRAAKVERMAAK

Zondagmiddag 11 
november 2007 gin-
gen de deuren van 
café Ons Thuis open 
voor de eerste editie 
van Spraakvermaak. 

A.s. zondag, precies 11 jaar later, staat af-
levering nummer 70 op de agenda. Op de 
11e van de 11e ontvangen we o.a. Anne 
Wil Blankers, grande dame van het Ne-
derlandse toneel, en Olof Suttorp, voor-
zitter raad van bestuur van het Amphia 
Ziekenhuis.
Driving Miss Daisy

Anne Wil Blankers (foto Leo van Velzen) 
kan het niet laten. Sinds eind september 
staat ze weer op de planken in de voor-
stelling Driving Miss Daisy.  ‘Ik voel me ver-
eerd om deze prachtrol in zo’n sterk stuk 
te mogen spelen. Ik verheug me er enorm 
op om weer in het theater te staan’. Het 
acteren van Anne Wil Blankers tilt de tra-
gikomedie naar een hoger plan, was een 
van de vele positieve recensies.  Anne Wil 
Blankers won twee keer de prestigieuze 

Theo d’Or toneelprijs en ze ontving de 
Theo Mann-Bouwmeesterring. 
Amphia Ziekenhuis

Olof Suttorp 
(foto Amphia) 
is sinds januari 
2008 voorzitter 
van de raad van 
bestuur van het 
Amphia Zieken-
huis in Breda/
Oosterhout. De 

raad van bestuur bepaalt het beleid van 
het ziekenhuis in samenspraak met de 
raad van toezicht, het bestuur van de 
medische staf, het management en de 
adviesorganen. Het Amphia is een van de 
grootste algemene ziekenhuizen van Ne-
derland met een verzorgingsgebied van 
ruim 400.000 mensen. In een tijd waarin 
ziekenhuizen van de ene op de andere 
dag (moeten) sluiten, bespreken Dik van 
Beest en gastpresentator Riebert Ver-
heugen de stand van zaken in de zieken-
huiszorg en m.n. hoe het Amphia ervoor 
staat. Riebert  Verheugen was manager in 
de zorg, heeft nu een B&B in Made en is 
raadslid voor de Lijst Harry Bakker.
Zingende zussen
Claudia & 
Leanda, 2 
z ingende 
zussen uit 
Nieuwen-
dijk, zor-
gen voor 
muzikaal 
vermaak.
Ernest 
Boel uit 
Wagen-
berg is 
columnist. Ernest heeft een bureau voor 
advies, training en ontwikkeling.  
Te gast is ook Bianca de Wijs uit Made. 
Zij startte onlangs een dagbestedings-
centrum: “Made bij Ons, Net ff Anders”. 
Mensen met een beperking maken op 
een creatieve manier leuke spullen die 
verkocht worden in de winkel, zoals schil-
derijen, kaarsen, papier-maché, kaarten en 
babycadeaus. Mirjam Schrauwen, Petra 
Kimmel en Theo den Exter waren bij Jaz-
zin’Abt.  Wat is de aantrekkingskracht van 
jazzmuziek en wat beweegt vrijwilligers 
en muzikanten (o.a. Rob van Bavel) om 
elk jaar weer belangeloos deze jazzmu-
ziek-middag te organiseren?  
Rabobank Amerstreek 
Johan Halters zal op 11 november na-
mens het Rabobank Amerstreek Stroom-
versnellingsfonds een cheque overhandi-
gen aan Spraakvermaak-voorzitter Wim 
Smetsers. Mede dankzij de zeer gewaar-

UITGAAN
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

deerde bijdrage van de bank maken we de omslag van analoog 
naar volledig digitaal, resulterend in een betere geluids- en 
beeldtechniek.
Praktische informatie
Zondag 11 november: Spraakvermaak aflevering 70, 
café Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. De ingang is 
weer als vanouds, om 13.30 uur gaat de deur van de zaal open, 
om 14.30 uur opent presentator Dik van Beest. Mix sluit rond 
16.45 uur af met het actuele Spraakvermaakslotlied.

MARKT  VAN MAKERS 
Een eigenwijze en eigentijdse beleving voor jong en 
oud in het Witte Kerkje

Op zaterdag 17 november organiseert het Witte Kerkje sa-
men met MJ atelier uit Terheijden een creatieve markt: “Markt 
van makers”. Kleine, creatieve ondernemers en particulieren 
krijgen een podium om hun passie te delen, “kunsten” te tonen 
en handgemaakte werkstukken te verkopen. Voor bezoekers is 
deze gezellige markt een laagdrempelige manier om kennis te 
maken met originele producten en de maker zelf.   
Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur kan het publiek deze inspirerende 
dag gaan beleven.  Toegang is gratis! 

Creatief aanbod
Het aanbod is creatief en divers, de stands zijn o.a. gevuld met 
sieraden, tassen, lampjes, babyspullen/kleding, viltpoppen, knuf-
fels, keramiek, schilderijen en nog veel meer. Zoekt u een origi-
neel cadeautje voor pakjesavond, dan is de kans groot dat u dat 
vindt tijdens de markt.
Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen meedoen met 
verschillende activiteiten aan de grote knutseltafel. Er wordt 
gewerkt met klei, verf en andere materialen. Poppentheater Ap-
pelmoes doet vijf minuten-voorstellingen in de sfeer van Sint 
en Piet.  Aansluitend kunnen kinderen handpoppen maken. Ook 
zijn er bij verschillende stands demonstraties van o.a. encausting 
(schilderen met bijenwas), handlettering, sieraden maken. 
Meer info over het aanbod: www.wittekerkjeterheijden.nl en 
www.mjatelier.nl. 

TENTOONSTELLING  MOOISTE 
POSTDUIVEN
Postduiven  Vereniging  Terheijden

Gedurende het wedstrijdseizoen van april tot en met septem-
ber gaat het om postduiven die het snelst kunnen vliegen en het 
beste kompas hebben. Deze 
weten immers de eerste prijs 
op een vlucht vanuit België of 

17 NOVEMBER 
11.00-16.00   

IN HET "WITTE KERKJE" TERHEIJDEN



15Rondom de Toren 2018

Frankrijk te vliegen. 17 november gaat 
het echter om de mooiste postduif! 
De mooiste postduif hoeft niet altijd ook 
de snelst vliegende duif te zijn, al is het 
wel vaak een combinatie hiervan. Op 17 
november is onze jaarlijkse tentoonstel-
ling van Postduiven Vereniging Terheijden, 
mede mogelijk gemaakt door onze orga-
nisatiecommissie. Graag nodigen wij ie-
dereen uit om een kijkje te komen nemen 
en wat meer van de achtergrond van de 
postduivensport te weten te komen. 

In de ochtend worden de duiven op uiter-
lijk kenmerken gekeurd door een erken-
de keurmeester. Om 16.00 uur gaat het 
clublokaal open voor iedereen om onze 
mooie duiven te bewonderen. U kunt tot 
18.00 uur terecht om een gezellig praatje 
te houden en de duiven te bekijken. 
Ons club lokaal kunt u vinden op de hoek 
van  Abtslaan en Rode Vaart. 
U bent van harte welkom.  Tot dan! 

AANKOMST SINTERKLAAS 
in  Terheijden

Ook dit jaar, op 
zondag 18 no-
vember om 
13.30 uur, komen 
Sinterklaas en zijn 
Pieten weer met de 
boot in de haven 
aan. Aan de haven 
staan hopelijk veel 

kinderen met hun ouders luidkeels te zin-
gen onder de muzikale begeleiding van de 
Harmonie.
Als Sinterklaas aan land is gekomen en 
veel kinderen een handje heeft gegeven, 
zal hij op het podium plaats nemen. Het 
podium en de haven worden versierd 
met tekeningen, die door de kinderen 
op school zijn gemaakt. Dit jaar is er we-
derom een wedstrijd verbonden aan de 
tekeningen: de Sint zoekt de 6 mooiste 
tekeningen uit. De makers van deze teke-
ningen mogen samen met Sinterklaas en 
een paar van zijn Pieten gaan ontbijten bij 
café Ons Thuis.
De microfoon zal door onze spreekstal-
meester Roland ook even worden over-
gedragen aan Jan-Willem Stoop, die na-
mens de gemeente een officieel woordje 
tot Sinterklaas zal richten.
Als allen van de mooie woorden en muzi-

kale klanken hebben kunnen genieten, zal 
de Sint een rondrit op Amerigo maken 
door het dorp, samen met de Harmonie. 
De route zal hetzelfde zijn als vorig jaar: 
Haven, Van Goorstraat, Brabantstraat, 
Polderstraat, Hoofdstraat tot garage Van 
Riel, hier keren wij en gaan bij de rotonde 
rechtsaf de Zeggelaan in, Ruitersvaart-
seweg, Lageweg, Schapenbogert, aan het 
einde rechtsaf, Molenstraat tot de Laak-
dijk, ook hier keren wij weer en gaan via 
de Raadhuisstraat naar het Dorpsplein 
waar de ontbinding is nabij Antonius Abt. 
Helaas, als de regen met bakken uit de he-
mel komt,  gaat de rondrit niet door.
Tot zondag 18 november! 
Stichting Sinterklaas Terheijden

STORM OP ZEE
bij Poppentheater Appel Moes            

Wat als je met de boot van Spanje naar 
Nederland wil varen en er wordt storm 
verwacht? Ga je dan toch de zee op of is 
het beter om thuis te blijven? 
De pakjespiet maakt zich grote zorgen, 
maar Sinterklaas maakt zich er niet zo 
druk om. Hij vertrouwt volledig op zijn 
stuurmanpiet die hem elk jaar nog veilig 
in Nederland heeft afgezet. Maar of dat zo 
verstandig is…?
Het wordt een spannende, komische, en 
muzikale poppentheatervoorstelling, die 
zich afspeelt op een echte poppenkast-
boot!
Renée Jager weet er als poppenspeelster 
weer een vrolijk avontuur van te ma-
ken.  Twee accordeonisten uit Etten-Leur 
(Cristien en Thea) komen Sinterklaaslied-
jes spelen. Wat zal dat leuk worden om 
mee te zingen!

Femke Leijten gaat Renée assisteren in de 
poppenkastboot. Ze zijn al volop aan het 
oefenen om er straks weer een geslaagde 
voorstelling van te maken! Kom je ook 
kijken? 
Meestal worden de ‘Appel Moes’voor-

stellingen in de basisschoolvakanties ge-
houden, maar voor deze keer gaan we 
een uitzondering maken. Het is tenslotte 
maar één keer in het jaar Sinterklaasfeest! 
Alle kinderen van 4-8 jaar zijn welkom 
in de hobbyschuur van Munnickenheide, 
Munnikenhof 20 in Terheijden op woens-
dag 21 november om 14.00 uur en 
zaterdag 24 november om 10.30 
uur.
Voor de kinderen wordt een bijdrage ge-
vraagd. Ouders (of opa/oma) mogen gra-
tis naar binnen.
Na afloop is er een sinterklaastraktatie 
met een glaasje limonade (en koffie en 
thee tegen een kleine vergoeding).
Omdat de ruimte heel knus en gezellig 
is, maar ook klein, is het verstandig om 
je aan te melden via het mailadres appel-
moespoppen@outlook.com. Je krijgt dan 
een mail terug of er nog plaats is en hoe-
veel de onkosten zijn.
Oh ja, de Zwarte Pietenpoppen van 
Renée werken al jaren in Nederland en 
hebben zich dus al héééél veel keer door 
een schoorsteen laten zakken. Daarom 
zijn ze zo zwart als roet!
Graag tot ziens!
Renée Jager

10 X SCHITTEREN(D)!
“Oude” bekenden en de mooiste 
Nacht van Wagenberg

Na een korte intro-
ductie van de nieu-
we gezichten in de 
1000ste schitteren-
de editie van RdT 
is het dit keer de 
beurt aan de oude 

of wellicht beter gezegd vertrouwde ge-
zichten onder de muzikanten, die hun 
opwachting maken tijdens de komende 
Mooiste Nacht. De duvel is oud, alive and 
kicking kunnen we beter zeggen, want ze 
barsten van het enthousiasme om weder-
om te schitteren op zaterdag 15 de-
cember tijdens de mooiste reünie van 
het jaar.
Ladies first, zullen we maar zeggen en 
daarom beginnen we met onze zangeres-
sen. Bei-
den bijna 
niet meer 
weg te 
denken: 
Charlot-
te Ruij-
tenberg 
en Nilse 
van der 
Sanden. 
De 37-ja-
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rige van oorsprong Haagse zangeres Charlotte Ruijtenberg 
zingt al van jongs af aan in musicals, operettes, koren en bands. 
Daarnaast was zij kind aan huis in het Haags Koorenhuis, het 
kunstcentrum van Den Haag. Inmiddels woont zij bijna tien jaar 
in Made en heeft zij meegewerkt aan diverse mooie projecten 
waaronder diverse eerdere edities van de Mooiste Nacht van 
Wagenberg (MNVW), Wagenberg Serveert en Vluchtweg. Ook 
is zij de zangeres van de Wagenbergse Bigband Djazzkefet waar-
van een aantal leden te horen is in het orkest tijdens de MNVW. 
Zoals Charlotte zelf zegt: “Muziek is mijn passie, het liefst lever 
ik overal een muzikale bijdrage aan”. En zo staat zij dan 15 de-
cember inmiddels al voor de 3e keer 
op ons podium. 
Nilse is zowat haar hele leven al be-
zig met muziek. Al vroeg begon ze met 
noten lezen, piano spelen en zingen. 
Ondertussen is Nilse de vaste zangeres 
bij Bigband 2Swing4U uit Breda. Ook 
treedt ze op in een duo, waarmee ze 
in kroegjes en restaurants speelt, op 
recepties, bedrijfsfeestjes of tijdens 
een huiskamerconcert. Hierbij wordt 
ze begeleid op gitaar door haar vader 
Henk en begeleidt ze zichzelf op piano. 
Daarnaast treedt ze regelmatig op als 
solozangeres bij grote concerten met 
verschillende harmonieën en fanfares 
en wordt ze met regelmaat gevraagd bij 
muziekprojecten om de backing vocals te zingen. En, Nilse viert 
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zelf een lustrum dit jaar want zij doet 
maar liefst voor de 5e keer mee. 
En de maat is nog niet vol want we heb-
ben nog een zangeres in ons midden en 
wel Angela Meessen die wederom 
terugkeert als leading lady van de cover-
band Prime. Angela, Charlotte en Nilse, 3 
schitterende parels aan de kroon van 10 
jaar decemberevenementen van de Stich-
ting Behoud Gummaruskerk Wagenberg. 
We noemden ze al: coverband Prime. 
Rock klassiekers uit de jaren 70, Motown 
klassiekers, muziek uit de eighties, de ni-
neties en de zero’s tot en met de muziek 
van nu. PRIME is dé coverband die geliefde 
hits uit al deze periodes voorbij laat ko-
men. Aangevoerd door Angela Meessen 
dus en met broer en bassist Danny Mees-
sen in de ritmesectie. Af en toe neemt hij 
de leadvocals over van Angela. Dit levert 
meteen een schitterende afwisseling. De 
tweede helft van de ritmesectie is Martijn 
Verschuren die drummend voor de swing 
in de band zorgt en reken maar dat je dat 
voelt. John van Kalmthout op de toetsen. 
John is geboren en getogen als organist, 
kan alles met synthesizers en als je weet 
waar de naam Hammond voor staat, dan 
weet je genoeg. Met gitarist Jim Servaes 
is Prime compleet. Een liefhebber van alle 
vormen van rock en een gitarist waar je 
weinig woorden aan hoeft te besteden. 
Kom maar luisteren dan weet je wat we 
bedoelen. 
Verlicht voelen we ons want Popkoor 
Switch uit Terheijden is terug van wegge-
weest op de MNVW. Opgericht in 2010 
tellen ze momenteel 37 leden. Het koor 
heeft de ondersteuning van een eigen 

band. Moderne Engelstalige popmuziek 
vormt de hoofdmoot van het repertoi-
re maar ook songs uit de jaren 80 en 90 
worden met veel lef en durf gebracht. Een 
veelzijdig koor, met voor ieder wat wils. 
Dirigent Martin Cornelissen werkt met 
veel deskundigheid, passie en enthousias-
me aan de kwaliteit en we zijn er dan ook 
van overtuigd dat Switch tijdens de Mooi-
ste Nacht zal laten horen wat ze allemaal 
in huis hebben. 
En dan, last but not least onder de ver-
trouwde deelnemers: Harmonie OVU. 
Het groot orkest van Harmonie OVU be-
staat uit 30 à 35 spelende leden en is spe-
ciaal voor de Mooiste Nacht van Wagen-
berg uitgebreid met enthousiaste extra 
muzikanten om de verschillende muziek-
stijlen optimaal ten gehore te brengen en 
nog beter te laten klinken. Onder leiding 

van dirigent René Nelis zullen zij voor de 
7e keer maar liefst alles weer aaneenrij-
gen tot een schitterend muzikaal geheel, 
Chapeau! 
Voorverkoop op onze bekende adressen 
vanaf maandag 12 november.  U komt 
toch ook op 15 december? Graag tot dan. 
Stichting behoud Gummaruskerk 
Wagenberg

WELKOM OP DE DAG 
VAN DE MANTELZORG

Op zaterdag 10 november is het de 
jaarlijkse dag van de mantelzorgers. Een 
dag om alle mensen die zorgen voor een 
ander eens in het zonnetje te zetten. 
We organiseren een mooie feestelijke dag 
waarbij het Steunpunt Mantelzorg, mede 
namens de gemeente Drimmelen, de 
mantelzorgers wil bedanken voor al hun 
inzet! De middag of avond vindt plaats in 
restaurant “Onze Kerk” te Hooge Zwa-
luwe. 
Het is dit jaar extra feest: “Steunpunt 
Mantelzorg” bestaat 15 jaar! 
U krijgt een heerlijk verrassingsmenu en 
er is een optreden van Corrie Broks en 
Co, met een lach en een traan. Natuur-
lijk is er ook de mogelijkheid om andere 
mantelzorgers te ontmoeten. 
Bent u mantelzorger in de gemeente 
Drimmelen dan bent u van harte wel-
kom bij het middag- of avondprogramma. 
Deelname is kosteloos. Vooral voor de 
avond zijn nog voldoende plaatsen. 
Zaterdagmiddag: 13.30 uur tot 16.30 uur 
of zaterdagavond: 17.30 uur tot 20.30 uur. 
Is uw naaste opgenomen in een verpleeg-
huis of verzorgingshuis, dan bent u ook 
van harte welkom!

VRIJWILLIGERSWERK  BIJ 
WOONZORGCENTRUM 
ANTONIUS ABT

Hier wonen mensen met een zorgvraag 
samen. De deuren van Antonius Abt staan 
ook open voor bewoners van Terheijden. 

Zij zijn welkom in het restaurant, het 
bruin café, de winkel en de kapsalon. 
Bij Antonius Abt werken naast beroeps-

OPROEPEN
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iner

Kerstmis
bij

1e en 2e
kerstdag geopend!

Lunch    aankomst tussen 12.30 en 13.00 uur

Tijdens de middaguren heerlijk genieten van een 
drie gangen lunch bij Ripasso! We selecteren 3 
gerechten uit het grote menu en serveren deze 
als lunch voor slechts € 37,50 p.p.

Diner    aankomst tussen 18.00 en 18.30 uur

Geniet in een fantastische ambiance van ons 
heerlijke kerstmenu! Het menu zal bestaan uit 5 
heerlijke gerechten, deze zullen voor  u als een 
verrassing worden gepresenteerd. De prijs voor 
het kerstmenu inclusief amuses is € 65 p.p.

Graag vernemen wij bij de reservering welke producten 
u niet mag eten of wellicht niet lekker vindt.

Reserveren kan enkel telefonisch: 076 - 593 1297.
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krachten 120 vrijwilligers, met elkaar zor-
gen zij ervoor dat bewoners en bezoe-
kers het nog meer naar de zin hebben en 
leuke activiteiten kunnen blijven doen. 
Op dit moment zijn er 9 vacatures. Als 
er niets tussen zit wat je leuk lijkt om te 
doen en ben je wel nieuwsgierig gewor-
den naar andere mogelijkheden; neem 
contact op met Marianne Eestermans van 
het Abt, zij gaat graag met je in gesprek. 
Tel  076 5932910
Belevingstuin 
Hou je van dieren? 
Konijnen en kip-
pen lopen rond in 
de belevingstuin 
en kunnen wel wat 
hulp gebruiken.
Schilderen
Een hele leuke activiteit is het schilderen. 
Op de afdeling doen ze dit graag en ze 
zoeken nog iemand die dit wil begeleiden.
Kerkdienst 
Op maandagochtend is er een kerkdienst. 
Bewoners worden hier naar toe gebracht 
en drinken daarna samen koffie. Wil je 
helpen?
Koken 
Hou je van koken? Met de mensen van de 
dagverzorging en zorgboerderij wordt re-
gelmatig samen gekookt, vaak met de ver-
se groente uit het land. Gezellig en lekker.
Winkeltje 
Lijkt het je wat om in een winkel(tje) te 
werken? Voor de dagelijkse boodschapjes 
en een praatje komen bewoners graag 
langs. Woensdag van 10.00 - 12.00 uur is 
er nog iemand nodig.
“Nieuw”: houtbewerking
Ben je iemand die graag met hout bezig 
is en vind je het leuk samen met ande-
ren wat te knutselen met hout? Hier is 
je kans!
Wandelen of fietsen
Ben je graag buiten aan het wandelen of 
op de fiets? Samen met een bewoner ge-
niet je dubbel!
Spelletjes doen
Doe je graag spelletjes zoals Rummikub, 
schaken, scrabble, ganzenborden, kaarten? 
Dit kan 1 op 1 of met een groepje. Gezel-
ligheid gegarandeerd!
In de huiskamer 
Sommige bewoners lukt het niet meer 
mee te doen met activiteiten buiten de 
huiskamer. Ook zij genieten van extra 
aandacht en een praatje, dit  wordt door 
hen erg gewaardeerd.

GRATIS WORKSHOPS EN 
CURSUSSEN

De Vrijwilligers Academie Drimmelen 
biedt gratis workshops en cursussen 

aan voor (toekomstige) vrijwilligers om 
het vrijwilligerswerk leuker, makkelijker 
en aantrekkelijker te maken. 
De volgende workshops worden in no-
vember en december gegeven:
Penningmeesterschap: woensdag-
ochtend 14 november
De penningmeester heeft een verant-
woordelijke taak binnen een vereniging 
of organisatie. Wil je je kennis over het 
penningmeesterschap vergroten? Tijdens 
deze interactieve workshop komen alle 
belangrijke onderdelen aan bod, zoals be-
heer, administratie en jaarrekening.
Omdenken: woensdagavond 14 no-
vember
Wil je op een andere manier leren kijken 
naar dingen of gebeurtenissen? Niet uit-
gaan van dingen die niet goed gaan, maar 
juist van datgene wat wel lukt en daar de 
aandacht op vestigen? Leren denken in 
kansen en mogelijkheden i.p.v. in proble-
men? Wil jij ook leren omdenken? Meld 
je dan snel aan.
Autisme Belevings Circuit: dinsdag-
avond 27 november 
Wil je zelf ervaren hoe het voelt om 
autisme te hebben? Zodat je beter kunt 
begrijpen hoe mensen met autisme de 
wereld zien en beleven? Dat kan, via het 
ABC-circuit. Via tien korte, praktische 

opdrachten ervaar je wat de impact van 
autisme is op het dagelijks functioneren. 
Omgaan met grenzen in vrijwilli-
gerswerk: vrijdagochtend 14 decem-
ber
Als vrijwilliger zet je je in je vrije tijd in 
voor anderen. Om dat nog lang en met 
plezier te kunnen doen is het belangrijk 
om goed voor jezelf te zorgen. Een van de 
manieren is het stellen van grenzen waar-
door je niet overvraagd wordt. 
Wil jij ook leren om grenzen te stellen? 
Kom dan naar deze workshop.
Computercursus
Wil je handiger worden met de compu-
ter? Wil je leren werken met Word en de 
mogelijkheden van internet leren kennen? 
Of wil je ook wel eens een mail sturen? 
Meld je dan aan voor deze computercur-
sus.  Minimum aantal deelnemers: 4. De 
datum van de cursus wordt bepaald wan-
neer er voldoende kandidaten zijn. 
Heb je interesse voor een van de cur-
sussen of workshops? Kijk op de website 
www.vadrimmelen.nl voor meer informa-
tie. Ook kun je je via de website aanmel-
den.

BRING A FRIEND MAAND 
bij FUSE dans & sport
 

Waarom wachten 
tot 2019 om te 
gaan werken aan 
je goede voorne-
mens? In de maand 
november kun je bij 
FUSE dans & sport 
al starten! Alleen of 

samen met een maatje werken aan je ge-
zondheid en sporten in een gezellige sport-
zaal. Werken aan je conditie en kracht on-
der professionele begeleiding waardoor 
er op ieder niveau getraind kan worden.  
Als je in de maand november start krijg 
je een gaaf en fijn FUSE sportshirt van  
ons cadeau! Ben je al lid? Neem dan een 
vriend of vriendin mee en verdien ook 
zo’n geweldig FUSE sportshirt.

IJSCLUB TERHEIJDEN

Verkoopinfo
Vanaf 15 novem-
ber t/m 15 de-
cember a.s. zijn 
de seizoen-/lid-

maatschapskaarten 2018-2019 van IJs-
club Terheijden à € 7,- weer te koop bij  
Tinckerbell, Hoofdstraat 72,  Terheijden 
of Bakkerij Van Dongen, Wagenstraat 4, 
Wagenberg. Dit jaar ontvangt u, éénma-
lig, 1 plastic insteekhoes + nekkoord ter 
waarde van € 0,50 gratis!
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je 
op www.ijsclubterheijden.nl 
Overige informatie:
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub 
Terheijden heeft men bij voldoende ijs-

SPORT
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dikte (infolijn: 076 593 1000 of www.ijsclubterheijden.nl) en tij-
dens de aangegeven openingstijden gratis toegang tot de ijsbaan. 
Kinderen tot en met 6 jaar hebben, mits onder begeleiding van 
een seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze kinderen hebben 
op dat moment dan dus geen lidmaatschapskaart nodig).
Voor niet-leden gelden voor komend seizoen de navolgende 
dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel (middag of avond) op 
werkdagen, € 2,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en 
zondag.
14 jaar en ouder € 4,- per dagdeel (middag of avond) op werk-
dagen, € 5,- per dagdeel (middag of avond) op zaterdag en zon-
dag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw rendabel en geeft altijd als 
eerste toegang tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoende ijsdikte, dagelijks:
Ochtend: altijd gesloten voor baanonderhoud en/of besloten 
evenementen,  middag: 13.00 uur tot 17.15 uur,  avond: 19.00 
uur tot 22.00 uur.
Opening Schaatsseizoen:
Op 25 november, van 14.30 t/m 20.00 uur, is DE opening van 
het schaatsseizoen bij/ in de beste après schaatshut van Drim-
melen: ’t Houterom, met schaatsenruilbeurs, verkoop van de 
seizoenkaarten, met live muziek van “Hit Bonanza”, worst en 
snert, heel veel snert!

GROENONDERHOUD NIEUWE STIJL 
in de gemeente Drimmelen

Een andere manier van werken. Dat is 
de insteek van het nieuwe onderhouds-
contract voor het groen in de gemeen-
te Drimmelen. Het onderhoudscontract 
voor de komende jaren met het effect-
bestek is op 24 oktober 2018 onderte-
kend. Met ondertekening van het contract 
wordt WAVA/!GO ook de komende jaren 
onze partner voor het onderhoud en schoonhouden van het 
gemeentelijk groen en het borstelen van bestrating. 
Effectbestek
De gemeente wil dat het onderhoud beter aansluit bij de wen-
sen van inwoners en gebruikers. Daarom is er in het integraal 
groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’ besloten 
om te gaan werken met een effectbestek. Een effectbestek is 
een nieuw onderhoudscontract dat niet specifiek gericht is op 
frequentie of beeldkwaliteit, maar juist op het effect van de on-
derhoudswerkzaamheden op de tevredenheid van de inwoners. 
Door middel van een jaarlijkse enquête wordt de tevredenheid 
over het groen gemeten en de uitkomsten daarvan geven rich-
ting aan het onderhoud. Dit jaar is een nulmeting gedaan om 
de huidige tevredenheid te meten. De resultaten van dit onder-
zoek zijn te vinden bij de nieuwsberichten op www.drimmelen.
nl/nieuwsoverzicht. 
Contract
Op 24 oktober 2018 is dit 
nieuwe onderhoudscontract 
door de gemeente en WAVA/!-
GO ondertekend. Doordat 
WAVA/!GO deze werkzaam-
heden gaat uitvoeren wordt 
ook voldaan aan de opdracht 
vanuit de raad om 41.000 uur 

GEMEENTE
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werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te waarborgen. Wethou-
der Jan-Willem is blij met deze nieuwe 
manier van werken: “WAVA/!GO zal de 
inwoners actiever betrekken en bekijken 
of hun wensen ingevuld kunnen worden. 
Uiteindelijk streven we met deze klant-
gerichte manier van werken naar een 
beter onderhoud van het groen en een 
hogere tevredenheid onder de inwo-
ners. Ook onze buitendienst blijft op een 
constructieve manier samenwerken met 
WAVA!GO voor het onderhoud van de 
buitenruimte”.

COLLEGE  BIEDT 
BEGROTING 2019  AAN 
2019 wordt een uitdaging

De begroting 2019 is de eerste stap in 
de uitwerking van het dit jaar gesloten 
coalitieakkoord 2018-2022: Een mooi en 
gezond Drimmelen maken we SAMEN!
Wethouder Harry Bakker: ‘2019 wordt 
een uitdaging. We willen natuurlijk onze 
plannen uitvoeren. Daarvoor is het be-
drag dat we elk jaar krijgen van de rijks-
overheid belangrijk. We willen veel doen, 
zo goed mogelijk zorgen voor onze in-
woners, de buitenruimte schoon en veilig 
houden en de lasten voor de inwoners 
ook dragelijk houden. Dat is de uitdaging!’
Tekort in 2019, daarna sluitend
De begroting van 2019 laat een eenmalig 
tekort zien van 1,5 miljoen euro, waarvan 
ruim de helft incidenteel. Een fors tegen-
vallende bijdrage van het rijk en extra 
uitgaven voor jeugdzorg zijn hier de oor-
zaak van. Ook stijgen de pensioenpremies 
en salarissen. Het tekort wordt in 2019 
opgevangen vanuit de algemene reserve 
(van ruim 15 miljoen). De begroting is 
gelukkig weer sluitend in de jaren 2020-
2022. De gemeente Drimmelen is en blijft 
een financieel gezonde gemeente, met 
voldoende reserves om ambities waar 
te maken en financiële tegenvallers op te 
vangen. Overigens zullen in 2019 voor-
stellen aan de raad worden aangeboden 

om het geraamde financiële tekort van 
2019 zoveel als mogelijk is op te lossen. 
Gemiddelde lastendruk
Het college stelt een verhoging voor van 
de afvalstoffenheffing om de hoge afval-
kosten te compenseren. De rioolheffing 
blijft gelijk en de OZB gaat iets omhoog 
(volgens inflatiecorrectie). Hierdoor be-
taalt een gemiddeld gezin €49,86 meer 
dan in 2018.  
Nieuw beleid 
Algemene plannen voor 2019 zijn onder 
andere de bouw van honderd woningen 
(verdeeld over de kernen), aanleg van 
breedband in het buitengebied en ver-
betering van de trottoirs in de hele ge-
meente. Er komt een geluksagenda, meer 
aandacht voor zorg en armoede en een 
vernieuwde toekomstvisie. In 2019 start 
de pilot met zelfrijdend openbaar vervoer 
en het groenonderhoud gebeurt voort-
aan op basis van op de tevredenheid van 
inwoners. De visie Dorpsgericht Werken 
wordt vernieuwd en we verbeteren onze 
dienstverlening.
Per kern gaat het onder andere om de 
herinrichting van de oude haven in Drim-
melen en de verlenging van het Beverpad. 
In Hooge Zwaluwe wordt het riool ver-
vangen onder de Prinses Margrietstraat 
en Julianastraat. In Lage Zwaluwe wordt 
het Degaterrein ontwikkeld en het voor-
malig EBR-terrein heringericht. Ook komt 
er een mooi trapveld aan de Onderstraat 
en wordt de vervanging van de riolering 
bij de Vijverstraat en Onderlangs Dijken 
afgerond. In Made start de renovatie van 
zwemband Randoet, worden de plannen 
voor het sociaal cultureel dorpshart ver-
der uitgewerkt en volgt de herinrichting 
van de Marktstraat en Molenplein. Ook 
wordt de riolering in de Boerenhoek-
straat en Burg. Van Campenhoutstraat 
vernieuwd. Boven de grond worden deze 
straten klimaatbestendig gemaakt. In 
Terheijden worden de inrichting van de 
jachthaven en de Schans opgepakt, even-
als de renovatie van het Puzzelbad. De 
doorgaande route in het centrum wordt 

vernieuwd (inclusief aanleg warmtenet). 
In Wagenberg start de herinrichting van 
de Dorpsstraat en wordt de riolering 
onder de Parallelweg vervangen. Ook zal 
deze weg toegankelijker gemaakt worden.
Raadsbehandeling op 8 november
De raad behandelt de begroting op don-
derdag 8 november. De vergadering be-
gint om 19.00 uur (!) en is live te volgen 
via de gemeentelijke website. De hele be-
groting is te vinden op www.drimmelen.
nl onder gemeenteraad (vergaderschema, 
raadsvergadering 8 november).
De verschillende belastingtarieven stelt 
de raad vast in de vergadering van de-
cember.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Meld Misdaad Anoniem

Als u informatie hebt over een ernstige 
misdaad kunnen er redenen zijn waarom 
u niet naar de politie kunt of durft. Een 
lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Mis-
daad Anoniem een vangnet. 
Meld Misdaad Anoniem is het onafhanke-
lijke meldpunt waar u anoniem informatie 
kunt geven over ernstige criminaliteit en 
misdaad. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen 
over moord en doodslag, mishandeling, 
fraude, corruptie, overvallen, brandstich-
ting, wapen- of mensenhandel. Alleen als 
uw anonimiteit gewaarborgd kan wor-
den, wordt de anonieme melding door-
gestuurd naar diverse partners, zoals de 
politie en andere opsporingsdiensten. 
Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens 
binnenvallen of iemand aanhouden. Een 
anonieme melding moet eerst worden 
getoetst. Kloppen de gegevens in de mel-
ding en is er meer over een verdachte 
of adres bekend? Nader onderzoek kan 
nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten 



22 jaargang 42 nummer 1001



23Rondom de Toren 2018

de anonieme melding onderbouwen dan 
kunnen de opsporingspartners overgaan 
tot verdere actie.
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen 
per week bereikbaar via 0800-7000. Kijk 
voor meer informatie op www.meldmis-
daadanoniem.nl
Inloopmiddag/avond Verbetering 
Regionale Keringen Terheijden en 
Buitengebied

Op donderdag 8 november 2018 orga-
niseert waterschap Brabantse Delta een 
inloopmiddag/avond over het project 
‘Verbetering Regionale Keringen’ in Ter-
heijden en het buitengebied. Het water-
schap vertelt u graag meer over de stand 
van zaken.
In de laatste decennia is er achter de dij-
ken van de Mark, Dintel en Vliet steeds 
meer gebouwd. Door activiteiten is de 
economische waarde vergroot. Mensen, 
dieren en bedrijven achter de dijk moe-
ten nog beter worden beschermd tegen 
hoog water om schade tegen te gaan. Wa-
terschappen hebben samen met de pro-
vincie afgesproken dat de regionale dijken 
in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten 
voldoen. Om dat te bereiken, verbetert 
waterschap Brabantse Delta de komende 
jaren de dijken. 
Op 8 november organiseert het water-
schap een inloopbijeenkomst, waar u van 
harte voor uitgenodigd bent. Zij hebben 
dan de mogelijke oplossingen voor dijk-
verbetering in onze gemeente in beeld 
gebracht. Zij lichten toe hoe de kansrijke 
alternatieven hieruit naar voren zijn ge-
komen. U kunt uw mening hierover geven 
en laten weten of de informatie waarop 
zij hun overwegingen hebben gebaseerd 
correct is. 
U bent van harte welkom op donderdag 
8 november 2018. U kunt binnenlopen 
tussen 14.00 en 21.00 uur in Partycen-
trum De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 
13, 4844 AA in Terheijden. 
Op het samenwerkingsplatform van het 
project https://verbeteringregionaleke-
ringen-brabantsedelta.mett.nl vindt u de 
projectkaart met de opgave voor dijkver-
betering en vindt u meer informatie over 
dit project. Heeft u (vooraf) specifieke 

vragen over de dijken in uw nabije om-
geving, dan kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer 06 20 60 82 22 of via de 
mail onzedijken@brabantsedelta.nl
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Markstraat 2 (4844 CR) (W-
2018-0486): Het restaureren van het 
kerkgebouw.
Terheijden, (achter) Bergen 8 t/m 22 
(4844 EN) (W-2018-0499): Het aanleggen 
van een zonnepark.
Terheijden, Brabantstraat 37 (4844 AT) 
(W-2018-0511): Het kappen van twee 
dennen en drie coniferen.
Terheijden, Hoofdstraat 44 (4844 CE) 
(W-2018-0507): Het kappen van een 
boom.
Terheijden, Hoofdstraat 46 (4844 CG) 
(W-2018-0510): Het aanleggen van een 
inrit.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Brabantstraat t.h.v. 32 (4844 
AV) (W-2018-0401): Het kappen van een 
populier.
Terheijden, Dorpsplein 2 (4844 CM) (W-
2018-0359): Het kappen van vier bomen.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht wer-
ken gaat om het 
bevorderen van 

leefbaarheid, veiligheid en sociale betrok-
kenheid. Hiervoor werkt de coördinator 
dorpsgericht werken samen met bewo-
ners, woningcorporaties, politie en straat-
hoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem 
dan contact op met Lilian Lambrechts via 
140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U 
kunt haar ook volgen via twitter: @Lilian-
Drimmelen.  
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? 
Meld u dan aan voor Alert Drimme-
len
Alert Drimmelen bestaat uit whatsapp-

groepen met leden die 
alert zijn in de buurt. Als 
ze verdachte situaties, 
personen of voertui-
gen signaleren melden ze 
dat bij de politie. Bij he-

terdaad meteen via 112, in andere geval-
len via 0900 8844. Daarna sturen ze een 
appberichtje naar de groep. Op deze ma-
nier 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.

UITSLAG  WMO-ENQUÊTE 
PVDA DRIMMELEN 
GEPRESENTEERD

Een sociale gemeente 
Drimmelen. Een Drimme-
len waar iedereen mee 
kan doen, dat is waar PvdA 
Drimmelen voor staat. 

Nadat we al enige tijd signalen ontvingen 
over de WMO, heeft PvdA Drimmelen 
een eigen WMO-enquête opgesteld. Wij 
bedanken de inwoners die de moeite 
hebben genomen om deze enquête in te 
vullen. Opvallendste uitkomst uit de en-
quête is de moeite die inwoners hebben 
om een WMO-aanvraag in te kunnen die-
nen. Gemiddeld waren daar meer dan 4 
contactmomenten met het WMO-loket 
voor nodig. Daarbij voelt 80% van de res-
pondenten zich niet serieus genomen en 
zelfs respectloos behandeld. Verrassend 
is dat uiteindelijk wel meer dan 90% van 
de WMO-voorzieningen zijn toegekend. 
Jammer dat 30% van deze voorzieningen 
niet of onvoldoende hulp biedt. De uit-
komst van deze enquête bevestigt een 
aantal signalen, welke PvdA Drimmelen 
al enige tijd ontvangt. Deze uitkomsten 
laten zien dat de WMO-procedure veel 
beter moet en kan. Hopelijk kijken de 
overige politieke partijen niet meer weg 
van de signalen en problemen, en kunnen 
we samen de WMO verbeteren.De PvdA 
Drimmelen blijft u informeren over de 
vervolgstappen die wij gaan zetten voor 
een sociaal Drimmelen waar iedereen 
mee kan doen.

JONGERENGROEP LHB 
BEZOEKT GEMEENTEHUIS 
EN –RAAD
Binnenkort staat weer een activiteit 
Jongerengroep op het programma

Gemeentehuis
Dit keer gaan we wat meer te weten ko-
men over het gemeentehuis, ambtenaren, 
wethouders en we gaan een stukje naar 
de gemeenteraad luisteren. 
We zijn uitgenodigd op het gemeentehuis 
op donderdag 15 november a.s. om 18.30. 
Mee denken?
We hebben ondertussen al een mooie 
groep, met jongeren in de leeftijd van 
11-18 jaar, jongens en meisjes vooral uit 
Made en Terheijden. Ook horen wij graag 
wat er speelt bij de jongeren in Wagen-
berg, Drimmelen, Hooge en Lage Zwalu-

POLITIEK

HOE  VINDT U ONZE 
NIEUWE  TOREN?



24 jaargang 42 nummer 1001

we….  Dus wil jij ook meedenken om je dorp of wijk nog leuker, 
beter en gezelliger te maken; laat het weten! 
Ideeën?
Of heb je juist goede ideeën voor een probleem vlakbij jou in de 
buurt; laat het weten! Of voel jij je niet veilig
(omdat de straat niet goed is, een gevaarlijk kruispunt etc); laat 
het ons weten en sluit gezellig aan bij onze jongerengroep! We 
proberen steeds iets anders te doen. Zo staat nu het gemeen-
tehuis op het programma, maar we gaan ook nog een keer een 
spel spelen ‘Wat wil je doen, met een miljoen’! Ook een bedrijf 
bezoeken staat nog in de planning. Maar gezelligheid staat vooral 
voorop!

Jongeren hebben eigen mening en visie. Laat je horen en doe mee!

Mee doen!
Meld je aan bij Femke, telefonisch 06 40146753 of via mail 
jeugd@lijstharrybakker.nl. 
We proberen de jongeren overal bij te betrekken en daarom 
zullen er ook een paar met ons meedoen met De May Kwist! 
Lijst Harry Bakker

KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 11 november 2018.  Dienst bij SOVAK, zorginstel-
ling voor mensen met een verstandelijke beperking.  Viering 
Heilig Avondmaal.  Voorganger: ds. E. Fockens. Aanvang: 10.00 
uur. Diaconiecollecte:  Stichting Weeshuizen Belarus. Locatie: 
SOVAK, Multifunctioneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, 
Terheijden.
Zondag 18 november 2018. Gezamenlijke dienst in de Pro-
testantse Kerk van Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49. 10.00 uur. 
Ds. W. Bisschop uit Breda. Diaconiecollecte:  Gezamenlijk pro-
ject 2018:  Tools to Work

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 10 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in het Witte 
Kerkje. Voorgangers pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook. 
Dames-, Heren- en Gummaruskoor. 
Maandag 12 nov. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.
Zaterdag 17 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
in het Witte Kerkje met extra collecte voor landelijke actie 
voor Jongerencollecte.  Voorganger past. werker G. Oostveen 
- Anthony Singers.
Maandag 19 nov. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering in 
Verzorgingshuis Antonius Abt.

KERKEN



25Rondom de Toren 2018

Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2  is alleen geopend 
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur, tel. 
076 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwe-
lijk, 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 wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten 
aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.
Samen naar de Kerk?!
Wij, cliënten van Stichting Sovak, gaan graag naar de viering in de 
H.  Antonius Abtkerk. Deze is op zaterdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur, soms op zondag van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Helaas kunnen wij dit niet zelfstandig. Gelukkig zijn er vrijwil-
ligers die ons om toerbeurt ophalen en na de viering weer 
terug naar onze woning begeleiden.  Nu er een aantal vrijwil-
ligers weggevallen, vandaar de vraag aan u om ons te komen 
ondersteunen. Uw inzet zal eens per maand zijn,  tenzij u vaker 
kunt en wilt. Heeft u interesse of kent u iemand die ons hierin 
kan helpen? Neem dan contact op  via telefoonnummer 076 
5932056 (José of Hennie) of dinsdag- of vrijdagochtend tussen 
9.30 uur en 12.00 uur (Parochiekantoor Terheijden). 
Wij zien uit naar uw aanmelding.

Deel 2

Hierbij een vervolg op het eerste stuk van de middenstand in 
Terheijden, zoals vermeld in onze 1000e uitgave. We kijken nu 
terug op de middenstand gevestigd in de Hoofdstraat.
Hoofdstraat 
3,  Bloemisterij Joep van Bekhoven, daarna Kapsalon De Stoel
7, Manufacturen Kees Karremans, daarna FD Advies en later  
    PlanVisie en Kapsalon Debbie                          (1) 
9,  Sigarenmagazijn en krantenkiosk Jan Engels                   (2)  
11, Schildersbedrijf en Drogisterij Deurloo, daarna DA Drogist  
     en nu DIO Drogist.
13, Slijterij Piet Lievens, daarna Hubo Doe het  Zelf, Kapsalon  
     Bernice en nu Brood- en Banketbakker Van Dongen 
31, Brood- en Banketbakkerij Hendrik Nuijten
37, Dit was het voormalige  
       postkantoor                       (3)                                         
49, Schildersbedrijf  Tom de  
     Jong
53,Klompenmaker Servrankx(4)
Daar waar nu de weg de  Zeg-
gelaan ingaat, was vroeger ge-
vestigd Drik van Oosterhout, 
bezorger van de krant en fiet-
senmaker en Bagger Geppaert, 
tevens  Vivo kruidenier, Schoenmaker Spitters
Hoofdstraat  
73, Bottelier Stoeldraijer 
83, Kruidenierswinkel Sientje Krijnen
85, Toon Krijnen aannemersbedrijf timmerwerken
89, Joep van Engelen, groenteboer                                   (5) 
145, Hein van Gastel, kermisexploitant, daarna Jos van Gastel  

VERLEDEN NAAR.....?
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    kermisexploitant snoepkraam(6) 
2,  Bazaar van Bair Vermunt, later  
    Koos Thijs en daarna Conny 
    van Riel met Tinckerbell
8,  Végé kruidenierswinkel van  
    Koos van Dongen,  daarna Siga
    ren en tijdschriften Toon de
    Ridder,  daarna reisbureau     
    Goverde (TUI),  Welness Care en winkel van Thieu Visker
14,  Slagerij van Gastel      
18,  Winkeltje Rompa, speelgoed, huishoudelijke artikelen     (7)
20, Café Het Centrum, eerst Gerrit  Visker, daarna Kees  
     Diepstraten, naderhand Thijs Diepstraten, toen Cor Dries 
    sen, dhr. Bogaers en nu de Zevende Hemel, Gerrit van  
      Meel                                       (8)
26a, Inrichting en textiel Jan den Exter, dan Theo den Exter, daar 
       na de huidige winkel Liever Thuis 
60, Aannemersbedrijf Jan Broeken met garageboxen op zijn bin 
     nenterrein 
64, Café  Weltevreden met  
     kruidenierswinkel van  
     Toon Delheij, daarna op  
    de plaats van het café pe- 
    troleumboer Driessen en  
    daarna Jongejans bloemen
72, Garage Jan van Riel, daar
   na Gerard van Riel, daar 
     na weer Jan van Riel, met  
     in de voormalige winkel nu  Conny van Riel met haar winkel 
     Tinckerbell en manufacturen Het Muldertje.
74, Schildersbedrijf Jo Otjens, waar de huidige Otjens Groep uit  
     voortgekomen is                                                   (9)
78, Piet Willart melkboer, daarna melkboer Janus Delheij en  
     daarna ook nog zijn zoon Ad Delheij                      (10)
92, Jobse Dierenwinkel
Voetnoot:
1.  Als je bij Karremans onder de poort doorging had je aan de 
linkse kant op het terrein ook de open loodsen zoals aangege-
ven bij café Welvaren, daar Karremans ook een kolenboer was 
die ook de kolen aan huis bracht voor de winter. Links achter 
op het terrein was de garage van Johan Karremans geplaatst, 
Johan was ook de eerste witte 
tankpomp van Terheijden.
2.  Jan Engels was ook wel bekend 
onder de naam Mientje Seks, om-
dat onder de toonbank seksboek-
jes werden verkocht.
3. Hier was gevestigd het toenma-
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Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij het overlijden 

van onze moeder en oma 
 

Toos van Bekhoven - Smits 
 

1 mei 1932                 5 oktober 2018  
 

Uw aanwezigheid bij het afscheid en alle andere hartverwarmende blijken van deelneming  
zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. 

 
Familie van Bekhoven 

 
Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van afdeling Kleine Schans  

van woonzorgcentrum Antonius Abt,  
die iedere dag opnieuw met aandacht en liefde zochten naar wat het beste voor Toos was. 

 

lige postkantoor, waar Jan de Jong de scepter zwaaide. Met zijn 
half beige werkjasje aan zorgde hij ervoor dat de kinderen glun-
derend weggingen bij hem, want het was toen gebruikelijk dat 
er op school werd gespaard: voor een dubbeltje kreeg men een 
zegeltje dat je moest plakken op een kaart. Als de kaart vol was 
ging je ermee naar het postkantoor en stempelde Jan de Jong je 
kaart af en schreef het geld bij op je spaarboekje. 
4.  Als je het padje inliep naar het voormalige voetbalveld van SV 
Terheijden zag je aan je rechterkant een werkplaats met daar-
voor een grote mast, waarmede de bomen de klompenmakerij 
werden ingetrokken en waar Servranckx zijn klompen maakte.
5. Joep van Engelen was een groenteboer die niet uitventte, 
maar was eigenlijk een tuinder die aan huis groente verkocht. 
Je ging dan door het pad tussen 2 woningen naar achter en dan 
kwam je in zijn winkel uitgelopen.
6. Hein en Jos van Gastel waren kermisexploitanten die met 
een prachtige snoepkraam de kermissen afgingen. Weet je dat 
de toenmalige kraam van Jos nog te boeken is op “Nostalgische 
Kermissen”? M.a.w. hij is nog steeds functioneel.
7. Winkeltje Rompa ver-
kocht heel het jaar allerhan-
de artikelen, maar tijdens  
de periode van Sinterklaas 
was er in haar winkel en-
kel en alleen speelgoed etc 
voor Sinterklaas uitgestald, 
tot in de huiskamer toe.
8.  Gerrit Visker, ook wel be-
kend onder de naam de Zwarte Panter, want hij was de keeper 
van Terheijden 1 in die tijd en werd met de Munck vergeleken.
9.  Jo Otjens was niet enkel en alleen een huisschilder maar ook 
een verdienstelijk kunstschilder, maar hij schilderde enkel voor 
zichzelf en zijn directe naasten.
10. Janus Delheij was de eerste melkboer in Terheijden, die zich 
een z.g. SRV wagen aanschafte waarmee hij ging uitventen, dus 
niet meer alleen melkproducten maar ook levensmiddelen etc.

IVN NATUURWANDELING 
Landgoed  Valkenberg

Zondag 11 november nemen de gid-
sen van IVN Mark & Donge u mee door 
het toen en nu van dit schitterende land-
goed. 

Landgoed Valkenberg maakt onderdeel uit van de landgoede-
rengordel ten zuiden van Breda. Het is een prachtig gebied met 
een rijke historie en biedt een afwisseling van bos en weilanden, 
beken en vijvers, monumentale lanen en smalle slingerpaadjes. 
Nu in haar herfstpracht is het landgoed op z’n mooist. Een bont 
gekleurd bladerdak, paddenstoelen die overal de kop opsteken 
en een bodem bezaaid met boomvruchten. De natuur kondigt 

luidkeels de naderende winter aan. 
Een absolute aanrader voor wie wil 
genieten van dit prachtige seizoen. 
Ga mee en proef de herfstsfeer.
Vertrek om 14.00 uur vanaf ingang 
landgoed, einde verharding van de 
Valkenburgseweg, 4858 RD Ulven-
hout. De wandeling duurt anderhalf 
à twee uur en is vrij toegankelijk. 
Meer informatie kunt u vinden op  
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/
activiteiten  

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

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




