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UITZWAAIEN VAN DE SINT

Op donderdag 6 december willen we 
samen met heel veel kinderen en hun ouders 
de Sint en zijn Pieten bedanken en uitzwaaien, 
voordat zij weer naar Spanje vertrekken. We 
verzamelen om 18.45 uur op het Dorpsplein. 
Daarna om 19.00 uur lopen we samen met 
de Sint en zijn Pieten onder begeleiding van 
een muziekkapel naar de haven. Onder luid 

gezang van “Dag Sinterklaasje” stappen zij op de boot en varen 
weer terug naar Spanje. Neem allemaal een lampion, of iets 
dergelijks mee, dan wordt de optocht extra sfeervol!  
Voor nu, iedereen een gezellige pakjesavond toegewenst. 
Namens Stichting Sinterklaas Terheijden

GIANNI ROMME EN  ALEXANDER 
RINNOOY KAN BIJ SPRAAKVERMAAK

Spraakvermaak biedt op 9 december 
weer een vol en boeiend programma. 
Gianni Romme, voormalig olympisch en 
wereldkampioen schaatsen, is weer terug 
in zijn geboortestreek. Alexander Rinnooy 
Kan, lid van de Eerste Kamer voor D66, 
zit ook aan tafel en onze vaste jaarlijkse 

columnist  Theo van Duren heeft deze keer de decembermaand 
uitgekozen om naar  Terheijden af te reizen. En we bespreken de 
ontwikkelingen rond het dorpshart van Made met wethouder 
Jan Willem Stoop en Cees Kwaaitaal, directeur van Breda-Bouw.
Indrukwekkende races

Met twee indrukwekkende 
races won Gianni Romme (foto 
ANP) gouden medailles op de 
5 en 10 km op de Olympische 
Winterspelen van Nagano 
(1998). Commentator Frank 
Snoeks vond toen dat zo’n 
talent alleen maar van Mars 
kon komen. Gianne Romme 
komt echter ‘gewoon’ uit Lage 
Zwaluwe en woonde ook in 
Made. Hij specialiseerde zich als 
schaatser op de lange afstanden, 
was 2 keer wereldkampioen 

VAN DE  TOREN

Dit is de op een na laatste Rondom de 
Toren van 2018. De laatste (1004) ver-
schijnt op 19 december. Kopij en adver-
tenties daarvoor kun je aanleveren tot 
woensdag 12 december, 17.00 uur.

De eerste RdT van 2019 komt op 16 januari uit. Inleveren kan 
tot 9 januari, 17.00 uur.

Bij RdT 1002 was de bekende donateursenvelop gevoegd. Mocht 
je die gemist hebben, dan kun je ons ook steunen door een 
bijdrage over te maken op bankrekening NL50RABO 0150 
6933 11 ten name van stichting Rondom de Toren. 
Al vast onze hartelijke dank!

UITGAAN
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allround en verschillende keren wereldkampioen afstanden, 
uiteraard op de 5 en 10 km. Na zijn sportieve loopbaan werd 
Romme coach en nu is hij manager van de ijsbaan  Twente. 
Invloedrijk

Alexander Rinnooy Kan werd 
in 2007, 2008 en 2009 door 
de Volkskrant uitgeroepen 
tot de meest invloedrijke 
man van Nederland. Hij 
was voorzitter van de SER 
(Sociaal Economische Raad), 
voormalig voorzitter van 
werkgeversorganisatie VNO-
NCW en lid van de Raad van 
Bestuur van de ING-groep. 
Rinnooy Kan is nu hoogleraar 
Economie en Bedrijfskunde aan 

de Universiteit van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer voor 
D66. Rutte III heeft nu een minimale meerderheid in de Eerste 
Kamer en na de verkiezingen van maart a.s. zou dat zo maar 
anders kunnen zijn. De gekozen burgemeester, het kroonjuweel 
van D66,  is zeker een bespreekpunt.
Dorpshart Made
Kan het gebied rond de Bernarduskerk weer het dorpshart van 
Made worden? Wethouder Jan Willem Stoop en directeur Cees 
Kwaaitaal van Breda-Bouw (eigenaar van de kerk) hebben een 
antwoord op deze vraag. Er is nog wel een aantal hobbels te 
nemen, maar de kern van het plan dat voorligt: de kerk wordt 
cultureel centrum, de kapel bij de huidige Mayboom blijft staan, 
de pastorietuin wordt een dorpstuin en er wordt een plan 
gemaakt hoe de rest van het gebied (incl. de Marktstraat) wordt 
ingericht.
Natuurfilosoof
Columnist Theo van Duren is cabaretier en natuurfilosoof en 
tevens directeur van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds.  Theo 
heeft een geheel eigen kijk op wereldse zaken en deelt deze 
steevast op humoristische wijze met het publiek.
Roadtrippin’
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Susan Damen en Guus Riteco uit Terheijden en Bredanaar Hein 
Eijk vormen samen Roadtrippin’. De groep ontstond 5 jaar 
geleden als gelegenheidstrio bij - jawel - Spraakvermaak. Dat 
beviel zo goed, dat ze altijd samen zijn blijven spelen. Inmiddels 
zijn ze niet meer weg te denken bij tuinfeesten, braderieën, 
bedrijfsborrels en trouwerijen. Ze weten muziek van de jaren 60 
tot nu in een echt Roadtrippin’ jasje te steken. Op 9 december 
zijn ze weer terug op het Spraakvermaak-podium. Gitarist Stefan 
Jonk vervangt dan Hein Eijk.
Angelina Schets is als gastpresentator weer terug bij Ons Thuis 
als steun en toeverlaat van Dik van Beest. Mirjam Schrauwen, 
Petra Kimmel en Theo den Exter gingen weer De Hort Op en 
kwamen uit bij Villa Pardoes naast de Efteling. Villa Pardoes is 
speciaal ingericht voor kinderen met een levensbedreigende 
ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes genieten ze 
in  Villa Pardoes en in de Efteling van een gratis vakantie. 
Praktische informatie  
Zondag 9 december: Spraakvermaak aflevering 71, café Ons 
Thuis, Bredaseweg 20,  Terheijden. De deuren gaan om 13.30 
uur open, om 14.30 uur opent presentator Dik van Beest. Mix 
sluit rond 16.45 uur af met het actuele Spraakvermaakslotlied.

VAN DE OUWE ROCKER EN DE JONGE 
VIOOLVIRTUOOS
Het verhaal van de Mooiste Nacht

Ja, eigenlijk is het verhaal van de 
Mooiste Nacht van Wagenberg dat 
van de ouwe rocker en de jonge 
virtuoos. Een verhaal van een wereld 
van verschil, van tegenstellingen, van 
extremen. Een verhaal van jong en 
oud(er), van dichtbij en veraf, van 

vertrouwd en vreemd, van lokale helden en wereldsterren. 
De wereld hoeft u er echter niet voor over want de Mooiste 
Nacht betekent genieten bij u om de hoek. 
Het verhaal
Een wereld van verschil kun je 
het met recht noemen terwijl 
ze toch maar een paar honderd 
meter van elkaar vandaan 
wonen. Bijna buren zijn het, 
rocker/zanger Jan van Etten 
en de jonge violist Xander 
Wassenaar. Als Jan in de tuin zit, 
met een prachtig uitzicht op de 
spitse toren, kan ie Xander horen spelen. Hij, Jan, de zanger en 
de drummer van de Mental Bats die na een werkzaam leven met 
volle teugen geniet van zijn vrijheid en van het maken van zijn 
favoriete muziek. Muziek van CC Revival, the Dire Straits, the 
Stones en the Beatles. En, een steenworp verderop, hij,  Xander, 
de jonge violist.  Vijftien (15) jaar en dag in dag uit bezig met 
zijn passie, de wereld van de klassieke muziek. Keihard werkend 
(2 tot 4 uur spelen per dag) om zijn muzikale droom, die van 
vioolsolist, waar te maken. Door de week in de Jong Talent 
Klas van het Koninklijk Conservatorium in den Haag en in het 
weekend thuis of tijdens optredens en masterclasses. Een wereld 
van verschil maar beiden vol passie, bezeten van het maken van 
muziek en van het verwennen van hun publiek. 
Los van uw persoonlijke voorkeur zijn we er dan ook van 
overtuigd dat u ze beiden in uw hart zal sluiten want ja, ze 
hebben hem allebei: de X-factor.
Programma
En zo staan de verschillen tussen onze 2 local heroes eigenlijk 



5Rondom de Toren 2018

symbool voor het programma van 
de Mooiste Nacht. Een programma 
vol verschillen, vol afwisseling en met, 
muzikaal gezien, voor ieder wat wils: Pop, 
Klassiek, Rock, Blues, Dans en Ballads. 
Een programma waarin onze artiesten 
en muzikanten de uitdaging aangaan. 
Met elkaar, door uit hun comfortzone 
te treden, en met u, want entertainers 
zijn het, stuk voor stuk.  We noemen ze 
nog een keer: de AllBeDancers, Prime, 
Switch, Harmonie OVU, Nilse van der 
Sanden, Charlotte Ruitenberg, Angela 
Meessen, PipersRockOn,  Jan van Etten 
en Violist Xander Wassenaar. Samen 
nemen ze u mee op een muzikale reis 
van de Mull of Kintyre tot aan de Efteling 
en van de A van Abba tot aan de Z van 
Led Zeppelin. Ze zorgen ervoor dat u “In 
The Mood” raakt. Oh Happy Day, was het 
maar vast 15 december want het wordt 
weer Schitteren(d)! U komt toch ook? 
Voorverkoop op de bekende adressen in 
Terheijden, Made en Wagenberg. Graag 
tot dan. 
Stichting Behoud Gummaruskerk  Wagenberg

THEECONCERT MET 
MANDOLINEORKEST 
ESTRELLITA

 

Goedbesnaard als 
altijd zal 
Mandolineorkest
Estrellita uit 
Molenschot op 16 
december een 
prachtig concert 
gaan verzorgen in 
het Witte Kerkje.

Estrellita is weliswaar een amateurorkest, 
maar uitgegroeid tot een semi-
professioneel orkest met al 54 jaar Benny 
Ludemann als dirigent. Het orkest is bij 
het concert niet voltallig aanwezig, maar 
het speelplezier en muzikale resultaat 
zal er zeker niet minder om zijn. De 
(licht)klassieke muziek die het orkest 
gaat spelen zal schitterend klinken in het 
prachtige Witte Kerkje. 

Er zullen werken worden gespeeld van 
Manente, Händel, Hackner, Bernstein, 
Haydn, Franck, Bonfa, Bach, Frajt, Tárrega 
en een traditional uit Brazilië. Je bent zeer 
welkom bij deze mooie muzikale middag. 
Activiteiten Estrellita 
Estrellita heeft in de loop der jaren veel 
bijzondere optredens verzorgd, o.a. 
met medewerking van Guus Meeuwis, 
Paul de Leeuw, Marie Cécile Moerdijk 
en Enno Voorhorst (Enno speelt hier 
op 17 februari samen met hoboïste 
Pauline Oostenrijk!). Daarnaast heeft 
het orkest zowel Dana Winner als 
Robert Long mogen begeleiden tijdens 
een meerdaagse kersttournee in België 
en Nederland. Voorjaar 2017 heeft het 
orkest een succesvolle concertreis naar 
Polen gemaakt. Estrellita heeft daar 
onder meer een concert gegeven in de 
beroemde zoutmijnen van Wieliczka.

Instrumenten
Momenteel bestaat Estrellita uit zestien 
1e mandolines, zestien 2e mandolines, 
acht mandola’s, veertien gitaren en drie 
contrabassen. Totaal telt het orkest 57 
spelende leden en daarmee is Estrellita 
het grootste mandolineorkest van 
Nederland. 
Dirigent

Dirigent Benny Ludemann is in Neder-
land de belangrijkste persoon op het 
gebied van de verbetering van de 
mandolinetechniek. 
Naast zijn docentschap op de muziek-
school te Breda heeft hij ervoor gezorgd 
dat mandoline als hoofdvak op het 

Sweelinck-conservatorium in Amsterdam 
een feit is geworden. Hij heeft op dat 
conservatorium ook jarenlang gedoceerd. 
Benny kreeg eveneens landelijk ruime 
bekendheid als instrumentaal begeleider 
van o.a.  Toon Hermans en Robert Long.
Reserveren
Een groot orkest in het Witte Kerkje 
betekent minder plaats voor publiek. Dus 
….. reserveer snel, dan is er zeker nog 
wel een plaats. Niet gereserveerd? Dan 
is het zeker de moeite waard om op 16 
december te kijken welke plaatsen er nog 
over zijn.
Wanneer? 16 december 2018, 15.30 
uur. Entree per concert: Slechts € 6,50 
/ t/m 18 jaar gratis. Thee is gratis, deze 
keer na afloop. Een vrijwillige gift aan de 
uitgang zeer welkom. 3-Concertenkaart: 
3 concerten naar keuze: € 18,50. 
Bankrekeningnummer: NL92 RABO 0305 
7899 29 t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte 
Kerkje Terheijden. Adres: Witte Kerkje, 
Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. 
Informatie/reserveren: 076-593 1177 
(Agaath) // 076-593 4434 (Babs).
Email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
agaath@kaasschieter.org 
Info Theeconcerten: www.facebook.com/
TheeconcertenTerheijden Info over het 
orkest: www.estrellita.nl Info m.b.t. Witte 
Kerkje: www.wittekerkjeterheijden.nl

REDNEX BIJ ONS  THUIS

Rednex is een van oorsprong Zweedse 
muziekgroep die halverwege de jaren 
1990 enkele grote internationale hits 
scoorde. Het bekendst zijn ze van de 
hits Cotton Eye Joe en Old pop in 
an oak. Beide nummers zaten in het 
genre Countryhouse, een ongebruikelijke 
mengeling van country en house-muziek. 
Rednex is opgericht in Stockholm in 1992.  
De samenstelling van Rednex is in de loop 
van de jaren meerdere keren gewisseld. 
In Nederland heeft de groep drie hits 
gescoord. Naast het eerder genoemde 
Cotton Eye Joe (als ‘Schele Henkie’ in het 
Nederlands), dat de nummer 1-positie 
haalde en Old pop in an Oak scoorde 
Rednex ook met de ballad Wish you 
were here.
In Duitsland is Rednex de groep die sinds 
1980 de meeste weken op nummer 1 
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heeft gestaan, met een totaal van 25 
weken. De bandnaam Rednex verwijst 
naar rednecks, ofwel personen die 
afkomstig zijn uit de zuidelijke staten van 
de Verenigde Staten. Dit zijn de staten 
waaruit de country-cultuur afkomstig is;  de 
cultuur die duidelijk naar voren komt in de 
videoclips van Rednex. 
Op 15 december zullen Scarlet, Dagger, 
Jay Lee en Joe Cagg hun muzikale en 
entertainment-kunsten vertonen in café 
Ons Thuis in Terheijden. Deze samenstelling 
staat bekend om zijn meest energieke en 
humoristische show. In 2004 zijn leden van 
deze samenstelling ieder een eigen weg 
ingegaan maar zij hebben altijd contact 
gehouden met elkaar.
Een klein jaar geleden kwam er in een 
opwelling tussen Jay Lee (Jean Paul Engeln) 
en hun voormalige tourmanager Jasper van 
Wezel het idee om nog eens een keer met 
elkaar het podium op te kruipen. Na veel 
overleg met manager Ranis Edenberg (die 
zelf ook soms optreedt onder de naam Mop 
in Rednex) is het tot een besluit gekomen 
om een voor hun doen kleinschalig 
evenement te organiseren dat geheel in het 
teken van Rednex staat. Scarlet, Dagger, Jay 
Lee en Joe Cagg zullen deze avond diverse 
keren als groep optreden, en ook tussen 
de vulkaan, stuiter-rock shows door met 
gekke, verrassende solo dingetjes komen 
die op de lachspieren zullen inslaan als een 
bom.  Tussen de shows door zal ook Jerzy 
Staszek de avond voorzien van o.a. Jaren ‘90, 

moderne en van de ijstijdperk muziek.
Wil je dit evenement graag bijwonen zorg 
dan dat je op tijd een kaartje hebt. Deze 
zijn te koop in de voorverkoop bij café Ons 
Thuis en DIO Relinde Fijnaut in Terheijden. 
Ook zijn de kaartjes te bestellen via 
rednexparty-terheijden@hotmail.com. De 
kaartjes kosten in de voorverkoop €17,50 
en aan de deur € 20,-.  
Er zijn ook nog enkele VIP tickets te koop, 
incl. Rednex-dinnerbuffet. Deze kaarten 
kosten €35,-. Het buffet zal om 16.45 
uur beginnen en het feest zal om 19.00 
uur losbarsten. Eenmaal binnen is er geen 
weg meer terug, haha. Dan zal Rednex 
(die ook overal rondhangt, vooral bij de 
bar waarschijnlijk) in Ons Thuis iedereen 
betrekken en opzwepen waarbij de kans 
groot is dat het hele gebouw alle kanten 
optrilt van plezier en gekkigheid. Er is dus 
ruim voldoende tijd om de Bandmembers 
te leren kennen. Dus mocht je zin hebben 
om eens helemaal uit je dak te gaan, totaal 
yiaaaaaaaaaaah, alle remmen los, dan ben je 
15 december bij Ons Thuis op de juiste plek.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
HIDDEN XMAS DELUXE
 

Voor de tweede keer willen wij de 
donkere dagen voor Kerstmis verlicht 
inzetten met een sfeervolle portie 

Americana. Op donderdag 20 
december zal Nederlands leukste alt 
countryband, die met eigen werk de 
sound van the Eagles, The Band, CSNY 
en Little Feat doet herleven, Hidden 
Agenda Deluxe aangevuld met gast-
vocaliste de Amerikaans/ Canadese Oh 
Susanna optreden in het Witte Kerkje 
in Terheijden. Samen zullen ze putten uit 
eigen repertoire en rootsy kerstgevoelige 
songs die helemaal passen in de winterse 
Kerstsfeer. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de 2018 editie van Hidden X-mas Deluxe 
een even groot feest gaat worden als de 
voorgaande editie en dat alle bezoekers 
na afloop van de show met kerststerren 
in de ogen de winternacht weer in zullen 
gaan.
Hidden Agenda DeLuxe

Deze band bestaat uit twee internationaal 
gelauwerde singer-songwriters BJ 
Baartmans en Eric Devries, drummer 
Sjoerd van Bommel en bassist Gerald 
van Beuningen. In april 2016 verscheen 
debuut-cd ‘Pan Alley Fever’. Hidden 
Agenda Deluxe werd in de recensies 
direct vergeleken met  veelal  Amerikaanse 
grootheden als The Band, The Allman 
Brothers, Crosby Stills Nash and  Young 
en anderen. Met drie zangers in de 
gelederen geen vreemde vergelijking. 
Oh Susanna

De Canadese Oh Susanna is een dame 
die een stem heeft die door de ziel snijdt. 
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Er zijn ook songs die verhalen van liefde en verlangen, klein-
stedelijke genoegens en pijn of simpelweg van gevoelens en 
sterke passies. Oh Susanna heeft inmiddels acht albums op haar 
naam staan en heeft daarmee diverse prestigieuze Canadese 
prijzen in de wacht gesleept.  ‘A Girl in Teen City’ is haar meest 
recente album. Met dit album heeft ze ook al diverse prijzen en 
nominaties in de wacht gesleept. Oh Susanna woont met zoon 
en echtgenoot in Toronto.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn voor € 14,- verkrijgbaar bij 
Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes 
te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 
de naam van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens 
ontvang je een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. 
De deuren gaan open om 20.00 uur en het concert begint om 
20.30 uur. Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl 
of www.facebook.com/puurwit

KERSTINLOOP 

Elkaar ontmoeten, gezelligheid, warmte, 
een goed gesprek. 
Vuurkorf, kerstbomen, lichtjes. 
Warme chocomel, koffie, thee, glühwein, 
iets lekkers. 
Een moment van stilte en SAMEN de 
bekende kerstliederen zingen. Heel graag 
nodigen we u uit om samen Kerst te vieren en het jaar af te 
sluiten.
Waar: het Witte Kerkje op vrijdag 21 december. De kerk 
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is open van 18.30 uur 
tot 22.00 uur.  Tussen 
20.30 uur en 21.00 uur 
is er livemuziek om 
te luisteren en mee 
te zingen. Dus loop 
binnen, schuif aan, drink 
een drankje, maak een 

praatje, steek een kaarsje op en zing! Wij 
hopen jullie te ontmoeten en zijn er om 
jullie te ontvangen.
Bert Fockens en Edwin  Vonk

THE LAST CHRISTMAS  TREE

Een aantal jaren 
geleden schreef ik 
in de aankondiging 
van de naderende 
kerstperiode het 

volgende: Voor het eerst presenteren 
wij een prachtige kerstshow uit lang 
vervlogen tijd en gelooft u mij, het gaat 
jullie bevallen en het neemt je mee naar 
een kerstsfeer als nooit tevoren. 
Het werd een succes en tot op de dag 
van vandaag is alleen het organiseren 
van de Traaise Kerstshow al een feest. 
De repetities zijn in volle gang en 
de afterparty-band is zich aan het 
voorbereiden op weer een succesvolle 
afsluiting van kerst. Ook voor de 
Vereniging van Senioren  Terheijden zal op 
vrijdag 21 december een show gegeven 
worden na het traditionele kerstdiner. 
De muzikanten en zangers/zangeressen 
werken belangeloos mee aan de show 
voor deze mensen. 

Maar The Last Christmas Tree zou zomaar 
onze laatste kerstshow kunnen zijn in 
Terheijden. Een vervolg hebben wij zelf 
niet meer in de hand en de kans is groot 
dat wij de laatste kerstboom hebben 
opgetuigd.  Wij hopen dat men ons nog 
een kerstplezier wil doen door er te 
zijn zoals jullie er al die jaren waren. Wij 
beloven dat het een warme Kerst gaat 
worden die je nooit gaat vergeten. Op 
22 december, erg laat, Carla zal met haar 
team de boel aan het opruimen zijn, draai 
ik nog een plaatje van Rudi Carrell: Geef 
me nog een laatste biertje, voor je me de 
kroeg (Cour) uitsmijt, ik wou nog even 
afscheid nemen, dan is het wel de hoogste 
tijd. Morgen zit ik ergens anders……….

Zaterdag 22 december kerstshow 
The Last Christmas Tree. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.00 uur,  
toegang € 5,-.  Kaarten in voorverkoop bij 
de Cour, telefoonnummer 06 45594525.

OUD DECEMBER NIEUWS (1)

Het moet een erg koude winter zijn 
geweest aan het eind van 1759. In 
de Mark, nu de haven, lag een Friese 
vrachtschuit vast in het ijs met aan boord 
een pasgeboren baby. In het doopboek 
van de Gereformeerde Gemeente 
staat de doopinschrijving genoteerd: 

“Den 9 December 1759. Sondag 
namiddag is alhier gedoopt de dogter 
van Jan Willemse, Friesche schipper, 
liggende hier met zijn schip bevroren, 
dog wonende meest in Vriesland, en 
Aaltje Martens, Egte(lieden), die mede 
ten doop stond, en genaamt Trijntje”. 
Wanneer men nu onderweg iets ernstigs 
ziet, dan wordt het alarmnummer 112 
gebeld. Maar vroeger was dat niet 

mogelijk.  Tijdens het begin van de winter 
eind 1915 was een jongen onwel geworden op 
de weg tussen Breda en Terheijden.  Aangezien 
er toen nog weinig verkeer was, mocht hij van 
geluk spreken dat men hem zag liggen. Met de 
passerende omnibus, het openbaar vervoer 
van toen, werd hij naar huis gebracht. Dit was 
op 1 december 1915 in de krant te lezen.
Zo’n honderd jaar geleden heerste over de 
gehele wereld de zogenaamde “Spaanse griep”. 
Ook bij ons was dat het geval. In de krant 
van 6 december 1918 werden schrikbarende 
aantallen genoemd.

Achter in de Kerkdreef, nu de Markstraat 
bij de haven en de Markpoort,  stond 
vanaf 1867 een kunstwolfabriek en van 
1938 tot 1983 was daar een betonfabriek. 
Goed 5 weken na de grote brand in de 
Antonius Abtkerk op 26 oktober 1922 
moest de brandweer uitrukken naar ‘t 
bullenfabriek. Op 9 december 1922 stond 
dit nieuws in de krant.
Johan van der Made

ADRI FENS EN HENK 
VAN MEER KAMPIOEN 
KOPPELTOERNOOI LIBRE

Adri Fens en Henk van Meer, beide lid 
van biljartvereniging De Vriendschap uit 
Wagenberg, zijn op 19 november  in café 
De Ruif in Wagenberg winnaar geworden 
van het koppeltoernooi libre van de 
OWBC 2018. 

EN  TOEN GEBEURDE...

SPORT
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Er werden door 12 koppels voorwedstrijden gespeeld in café De 
Ruif en café Bij Bas, waar gebruik werd gemaakt van 2 biljarttafels.
In de finale wonnen Adri en Henk met 28.62 voor Toon  
Wouters en Jack  van Steenderen uit Terheijden die met 1.37 
minder 27.25 behaalde.

In de finalepoule werden de koppels Toon Wouters/Jack van 
Steenderen, Ad van Es/Nico Broeders en Louis van Tetering/
Cees van Helteren verslagen. 
De hoogste serie van het toernooi werd met 26 caramboles 
behaald door Toon Wouters.

UITSLAG  TREKKING LOTERIJ 
HANDBALVERENIGING MIXED-UP 2000

De hoofdprijs,  een witte Cortina 
Milo Transportfiets, is gewonnen 
door Anouk Link.
Vele vrijwilligers en onder meer 
de volgende sponsoren hebben 
deze loterij mogelijk gemaakt:
Van Alphen & Roest, Back to 
the Gym, Nagelsalon Mooi, 
Fotografie Angelique Klomp, 
Garage Van Riel, Mureau Auto’s, 
Sport 7 Made, Handbalshop, 
Bosch, Janssens Tweewielers, 
Bakkerij Jürgen en Carolien van 
Dongen, Hobbyshop ’t Bezige 
Bijtje, Topslijterij Van Dongen, 
Koeckers Pannenkoekenhuis, 
Karel Snoeren Tuinen, Broek-
huizen Automaterialen, Bep 
Kuijsters Mylène, Chantal’s 
Haardroom.
Mixed-up bedankt iedereen 
die hier een steentje aan 
heeft bijgedragen en wenst de 
winnaars veel plezier met hun 
prijzen.
Bestuur Mixed-Up 2000

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 

 
 Eindstand  car brt moy serie club 
1 Henk van Meer/Adri Fens 497 238 2.09 14 De Vriendschap 

2 Toon Wouters/Jack v Steenderen 318 178 1,79 26 ESDO 

3 Ad van Es/Nico Broeders 319 219 1,46 10 De Vriendschap 

4 Louis v Tetering/Cees v Helteren 304 203 1,50 14 De Vriendschap 

5 Jan Dijkers/Roel Voogt 189 147 1,29 6 BV Maandag 

6 Johan de Ridder/Toon Oprins 157 143 1.10 9 Keus Genoeg 

7 Jan Teunissen/Jan Franken 200 138 1,45 11 BV Maandag 

8 Jan de Craen/John Prins 105 141 0.75 7 Keus Genoeg 

9 E. Meessen/Rinus vd Diepstraten 126 67 1,88 17 ‘t Bielske 

10 Tom van Gils/Rob Jongejans 106 66 1,61 12 ESDO 

11 Arno Prinse/Martijn Woudenberg 79 73 1.08 4 BV Bij Bas 

12 Piet Hoeve/Jan Hop 69 81 0.85 6 De Vriendschap 

Lotnr. Prijs 
1060 Shower radio 
1082 Pannini grill 
1108 Koffie/theepot met bekers 
1258 Spel mondvol 
1294 Wokpan 
1343 3 Rittenkaart 
1355 OPI handverzorgingset 
1360 Kneipp pakketje 
1383 Bloemetje 
1465 Fotolijstje 
1528 Autowasset 
1532 Thermofles 
1535 OPI nagellak en remover 
1581 Kom de winter door pakket 
1655 Handbal 
1708 Autowasset 
1752 Kom de winter door pakket 
1811 Sportsokken 
1974 Dremel pakketje 
1984 Soepkom 
2013 Cortina Milo transportfiets 
2172 Rituals pakket 
2226 Dremel pakketje 
2281 Telefoon 
2371 Fotolijstje 
2660 Levensmiddelenpakket 
2766 Cadeaubon bakker 
2813 Dremel pakketje 
2847 Telefoonhouder voor auto 
2943 Mikado & Uno 
2946 Cadeaubon tijdschriften 
3000 Autowasset 
3015 Bezige bijtje scheepswol 
3038 Mokken 
3041 Drank pakketje 
3078 Cadeaubon pannenkoeken 
3121 Tuinpakketje 
3125 Antivries en ruitenontdooier 
3319 Autogeurtje 
3320 Monopolyspel 
3330 Scrub 
3356 Mylène pakketje 
3376 Fotolijstpakketje 
3387 OPI nagellaksetje 
3405 Kom de winter door pakket 
3489 Dremel pakketje 
3531 Relaxingpakket 
3588 Schaal en snijplank met smeersels 
3651 Fotolijstje 
3652 Flamingo zwembad 
3693 Horloge en portemonnee 
3806 Kom de winter door pakket 
3814 Cadeaubon pannenkoeken 
3838 Spel Exit 
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GAAT DE GEMEENTE 
DRIMMELEN STROOM 
LEVEREN AAN HEEL WEST-
BRABANT?

Afgelopen donderdag was ik te gast op het 
gemeentehuis voor een informatieavond 
over de Drimmelense Energie Agenda, 
kortweg de DEA. De presentatie 
werd verzorgd door de Stichting 
Energietransitie Drimmelen (STED). Het 
belangrijkste doel van de DEA is om 
Drimmelen in 2040 energieneutraal te 
maken. Een hele mooie doelstelling waar 
in beginsel niemand tegen kan zijn. 
De sprekers op deze avond vertelden een 
uitgebreid verhaal waarin de landelijke 
richtlijnen werden doorvertaald naar 
lokale initiatieven. Daarnaast werd een 
aantal projecten gepresenteerd om 
een kwart van de opbrengst van de 
windmolens langs de A16 aan te wenden 
om nieuwe lokale energie-initiatieven 
te steunen. Het was een helder betoog 
en blijkbaar was het voor de aanwezige 
raadsleden ook duidelijk, want geen van 
hen stelde na afloop een vraag. Ook niet 
waarom in de DEA nergens (behalve in 
de inhoudsopgave) gesproken wordt 
over het pas opgestelde ‘beleidskader 
grootschalige zonnevelden gemeente 
Drimmelen’  waarin ruimte wordt gemaakt 
om als pilot 150 ha landbouwgrond op te 
offeren aan velden met zonnepanelen. 
Ik ging eigenlijk naar de informatieavond 
om te achterhalen hoe de plannen voor 
deze velden passen binnen de DEA; 
helaas. Ik had verwacht dat de gemeente 
met de DEA een duidelijk doel voor ogen 
had, maar ik kreeg geen antwoord op de 
essentiële vraag: “Wanneer zijn we als 
gemeente Drimmelen energieneutraal?” 
Ondanks de inspanningen van een ijverige 
ambtenaar die ons als verontruste 
bewoners nog extra wilde aanhoren, 
bleef een helder antwoord uit. Ook een 
aantal aanwezige wethouders sprak ons 
nog wat zalvende woorden toe, maar 
concrete antwoorden kwamen niet.
In het beleidskader staat dat de 
zonnevelden 20% van de benodigde 
energie leveren. Maar in de brief die 
het bedrijf ZonXP rondstuurde aan 
omwonenden staat dat 11 ha goed is 
voor 3000 huishoudens. Dan is 150 ha 
goed voor zeker 40.000 huishoudens, wat 
neerkomt op 400%. In de pilotfase alleen 
al! Waar gaat dit eindigen? Uiteraard zal 
de energiebehoefte de komende jaren 
toenemen, maar is dit werkelijk een 
verviervoudiging in 3 jaar tijd? 

Vooropgesteld,  ik ben niet tegen de aanleg 
van grote velden met zonnepanelen, 
maar wel tegen de manier waarop de 
gemeente dit plan er zo even doorjaagt. 
Ze verschuilen zich achter de landelijke 
richtlijnen, maar daar staat nergens 
in beschreven dat elke gemeente de 
achtertuinen van bewoners maar moet 
laten volgooien met zonneparken. Sterker 
nog: het landelijk beleid ontraadt het 
gebruik van landbouwgrond. Ook stellen 
de bedrijven die de velden aanleggen 
en exploiteren dat ze geen (financiële) 
compensatie voorzien voor de bewoners.  
Tot slot zijn er meer dan voldoende 
alternatieven voorhanden waarmee de 
doelstelling ook gehaald kan worden, 
zonder het uitzicht van omwonenden te 
verpesten.  Denk eerst eens aan alle daken 
waar nu nog geen zonnepanelen liggen 
(bijvoorbeeld het gemeentehuis), locaties 
langs de snelweg of, zoals ook geopperd 
is, drijvende panelen op spaarbekkens in 
de Biesbosch. 
Ik hoop dat de gemeenteraad en het 
college van B&W op tijd inzien wat 
ze zich met de goedkeuring van het 
beleidskader op de hals gehaald hebben. 
Het zou de groenblauwe gemeente toch 
veel beter staan als ze met gedegen 
beleid en onderbouwde plannen komen 
die in overleg met de bevolking tot stand 
komen.  
Camiel  Wieme, Hooge Zwaluwe

DRIE JUBILARISSEN 

Tijdens het jaarlijks Ceciliafeest van het 
herenkoor Sint Antonius Abt op zaterdag 
24 november werden drie jubilarissen 
gehuldigd. Na de eucharistieviering met 
Gregoriaanse gezangen gingen we naar 
ons koorcafé De Harmonie. Daar werden 
de feestelijkheden traditioneel geopend 
met het zingen van ons lijflied en een 
Traais kruidenbittertje.
Voorzitter Henk van der Vorst had voor 
iedere jubilaris een persoonlijk woordje 
en daarna werd, door de partners van de 
jubilarissen, de bij het jubileum behorende 
medaille opgespeld.
Goud voor Sjaak Geppaart die 40 jaar aan 
ons koor verbonden is, zilver voor Joep 
van Bekhoven die 25 jaar lid van ons koor 
is en Wim  Verdaasdonk die zijn koperen 
jubileum vierde.
Na de huldiging was het van ”Laat ons nu 
de jaarfeest vieren van de maagd Cecilia”. 
Het werd weer een gezellig jaarfeest, 
hét middel om de onderlinge band te 
verstevigen. De volgende dag waren 
we weer present in Wagenberg om 

daar in de viering te zingen, samen met 
dameskoor Terheijden en Gummaruskoor 
Wagenberg.
Het gezegde “’s avonds een man, ’s 
ochtends een man“ maakten we dus 
wel degelijk waar. Het 268 jaar bestaand 
herenkoor telt op het moment 21 leden, 
waarvan 12 bassen-baritons en 8 tenoren. 
Ook onze organist, Jos Horbach, is lid van 
ons koor.
Pierre Gruca, secretaris Herenkoor Sint 
Antonius Abt Terheijden.

Van links naar rechts Joep van Bekhoven, Sjaak Geppaart en 
Wim Verdaasdonk

SINTERKLAASMIDDAG 
VAN DE ZONNEBLOEM

Op 27 november werd 
er voor de gasten 
van de Zonnebloem 
Terheijden een 
Sinterklaasmiddag
georganiseerd in de 
voetbalkantine.
De Sint is er tenslotte 

niet alleen voor kinderen, ook ouderen 
wil hij graag iets cadeau doen. Er werd 
ook uit volle borst gezongen toen de 
Goedheiligman aankwam met een Zwarte 
Piet. De Sint liet verschillende gasten naar 
voren komen en vond een heer met 
de leeftijd van 90 nog een “jonge” man, 
omdat hijzelf  veel ouder is. 
Omdat sommige gasten niet erg mobiel 
meer zijn, had zwarte Piet het erg druk 
met cadeaus uitdelen. Iedereen kreeg 

LEZERS IN DE PEN

TERUGBLIK



12 jaargang 42 nummer 1003



13Rondom de Toren 2018

tenslotte wat, want het betreft hier 
allemaal lieve mensen.
Er werd volop genoten van dit feestje, 
waarbij wij dank moeten zeggen aan de 
S.T.E.M.  (stichting Triatlon) die dit jaar 
€ 500,- gedoneerd had aan de 
Zonnebloem Terheijden, waardoor dit 
Sinterklaasfeest mogelijk werd gemaakt. 
Ook om deze reden was de voorzitter 
van de stichting uitgenodigd, zodat deze 
zelf kon zien wat er met hun donatie 
was gedaan.  Zijn commentaar was:  
“Hartstikke leuk”. Kortom een leuk 
initiatief voor alle Zonnebloemgasten.

RECORDAANTAL 
BEZOEKERS 
MANTEZORGWEEKEND 
DRIMMELEN

Voor alle mantelzorgers van 8 jaar tot 
80+ was er het mantelzorgweekend met 
als thema: “Verras de mantelzorger”. 
Naast de Dag van de Mantelzorger, 10 
november, was ook het 15-jarig bestaan 
van Steunpunt Mantelzorg SWO reden 
voor extra feestelijkheden.

Voor 35 kinderen was het vrijdag 
trampoline springen en een grote 
pannenkoek eten. Voor 160 volwassen 
mantelzorgers was er een optreden van 
Corrie Broks en Co (Wij thealeren)
en er werd hen een verrassingsmenu 
aangeboden.
Wij willen alle sponsors bedanken voor 
hun ondersteuning.

DANK  VOOR  DE 
SCHOENENDOZEN!

Vanaf eind 
oktober tot op 
de laatste dag, 17 
november, zijn vele 
schoenendozen
ingeleverd.

Kinderen hebben de dozen versierd en 
gevuld met schoolspullen, toiletartikelen, 
knuffels, tasjes enz. Zij zijn goed geholpen 
door hun ouders of oma’s. En ook veel 

vrouwen hebben een doos klaargemaakt. 
Speciale  dank gaat uit naar Kim,   basis-
school De  Windhoek  en de bewoners 
van het Thomashuis! Iedereen heeft zich 
fantastisch ingezet.  We ontvingen in totaal 
63 schoenendozen vanuit Terheijden, 
Wagenberg, Made en Hooge Zwaluwe! 
Top!!! Deze dozen brengt Actie4Kids 
naar arme kinderen in Zambia, Sierra 
Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne 
en vluchtelingenkampen op Lesbos. 
63 kinderen worden blij gemaakt door 
jullie.  Alle deelnemers heel hartelijk dank!
Fam.  Van Dijk, Wagenberg 

DEEL 4

Hierbij weer een vervolg op de stukken 
van de middenstand in Terheijden, zoals 
vermeld in eerdere nummers. We kijken 
nu terug op de middenstand gevestigd in 
de Bergen.
Bergen  
1,   Aannemersbedrijf  Stevens.
?, Net na de laatste woning, achter 
de heg, vooraan in de Bergen was 
gevestigd de voetbalfabriek van Piet  
Diepstraten in de volksmond ook 
genoemd Piet Centrum.
35, Groenteboer Nol Delheij, later 
overgenomen door zijn zonen.  Zij venten 
hun groente middels een wagen uit.

18, Van Steenhoven, petroleumboer, 
ventte petroleum uit met zijn bakfiets. 
(ik weet niet zeker of het nr 18 of  
20 is)

Als we nu terugkijken zien we dat 
het toenmalige Terheijden nogal wat 
middenstand bezat. Echter met de intrede 
van de nieuwe wijk de Molenpolder, 
waarbij bleek dat de nieuwe inwoners van 
Terheijden niet zo gebonden waren aan 

de Terheijdense middenstand, sloten vele 
van de hiervoor vernoemde winkeliers 
hun winkel.      
Echter, er moest toch iets voor 
terugkomen en zo werd door de 
gemeente  Terheijden het plan opgevat 
om een klein winkelcentrum te bouwen, 
zoals dat tot op heden nog bestaat en wel 
op de hoek van de Molenpolder.
Als ik mij niet vergis waren de eerste 
huurders de volgende, maar dat weet ik 
niet zeker:
De Laat,          Schoenen en sportkleding
Wirken,          Spar winkelier
Wim Radings,   Ambachtelijke slager
Piet van Dijk,   Elektra 
Kaatje Jans,      Brood, kaas en noten.
Naderhand zijn er 2 grotere supermarkten 
gekomen te weten de Lidl en de Jumbo 
en nu heeft Terheijden toch nog wat 
speciaalzaken in huis. Denk hierbij aan 
bakker Van Dongen, DIO drogist, Juwelier 
Boeren, Brillen ‘Toptiekske, Jola Mode, 
Interieur Liever Thuis, Topslijter en 
diverse kappers.
Wat we wel zien is dat Terheijden op het 
ogenblik, meer als toen, dienstverlenende 
bedrijven herbergt zoals makelaars, 
adviesbureaus, administratiekantoren en 
kleine zelfstandigen. Met andere woorden 
zo slecht is het nu ook weer niet gesteld 
met onze middenstand, maar het kan 
natuurlijk altijd wat beter.
Wat wel wezenlijk veranderd is, is het 
afrekenen. 
Niet alleen de wijze van afrekenen, 
vroeger met contant geld, tegenwoordig 
alles digitaal of contactloos.
Dit is niet de grootste verandering, 
want deze is en mag men ook niet 
tegenhouden. Maar vroeger werd er 
afgerekend op het einde van de week, 
wanneer de kostwinner zijn loonzakje 
had gehad en als dank kreeg men dan 
bv bij de bakker eierkoeken of een zak 
broodjes gratis erbij. Als ik nu eens kijk 
bij de supermarkten dan dient men de 
tas achter de kassa te zetten en eerst zijn 
betaalmiddelen op te halen voordat men 
zijn boodschappen meekrijgt.
Zou dit komen door de middenstand of 
misschien ook wel door de mentaliteit 
van de klanten?

VERGOEDING  VOOR 
BRILLEN
 

Het jaar is weer bijna voorbij. De 
zorgverzekeringen komen weer aan de 
deur kloppen voor nieuwe, goedkopere 
verzekeringen. Maar de vraag is: haalt 

ZAKELIJK NIEUWS

VERLEDEN NAAR....?
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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 uiteraard 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 dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u 
nog bijna één 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 december geeft ‘Toptiekske u financieel een extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; u mag vanaf 6 december tot en met 31 december 
weer een kerstbal kapotmaken.  Hierin zit een kortingspercentage 
verstopt die op het hele aankoopbedrag geldt.  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 bekijken 
en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

PLEXAT
St. Dorpsraad  Wagenberg

In het laatste verslag van onze 
vergadering, d.d. 7 november 2018, is 
bij het agendapunt “Rondvraag” een 
antwoord niet volledig verwoord.
In het antwoord op de vraag naar de 
toekomst van Plexat is er gesteld:  “De 
gemeente start in maart 2019 een procedure om te komen tot 
de invulling van het beheer van Plexat.”
Dit moet zijn: De gemeente start deze procedure omdat het 
contract van de huidige beheerder van Plexat in de loop van 
2019 afloopt. Dit houdt niet in dat de huidige beheerder per 
maart stopt (het huidige contract loopt immers nog). Zelfs een 
(tijdelijke) verlenging van het huidige contract is niet uitgesloten.

VAN  ALLES  WAT

WWW.RONDOMDETOREN.NL
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WERELDWINKELWEETJE

Een dipsetje in 
huis, dat is echt 
heel  fijn. Waarom? 
Je hebt weleens 

borrelhapjes te serveren, het is dan 
handig dat de hapjes en saus samen op 
een mooi schaaltje staan.
Het dipsetje van grijs met wit keramiek 
is niet alleen mooi, maar vooral handig 
om borrelhapjes op te serveren. Een 
rechthoekig schaaltje met bijpassend 
sausbakje met de naam “Lampang”. 
Het keramiek wordt gemaakt bij een 
familiebedrijf in het noorden van Thailand. 
Afmetingen: schaal H3cm x B24,5cm 
x D9cm. Geschikt voor de vaatwasser, 
handig stapelbaar en het is 100% Fairtrade 
gemaakt. Lampang is een stadje in het 
noorden van Thailand. Deze keramieken 
producten worden hier Fairtrade gemaakt 
bij een familiebedrijf met ongeveer 
200 werknemers. Het bijbehorende 
sauskommetje is 8x8 cm. en 6 cm. hoog. 
De kommetjes zijn stapelbaar en ook los 
verkrijgbaar in de Wereldwinkel Made.                                                                                                     

Als  Wereldwinkels werken we aan de 
bestrijding van armoede in ontwikkelings-
landen.  Wereldwinkels doen dat niet door 
het bieden van (nood)hulp, maar door 
handel. Dat doen we omdat we geloven 
dat handel de meest duurzame vorm 
van ontwikkeling is. Handel zorgt ervoor 
dat mensen in ontwikkelingslanden 
onafhankelijk worden van hulp, dat ze er 
zelf voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld 
hun kinderen naar school kunnen en 
er medische zorg beschikbaar is. Dat 
kan alleen als handel ook voldoende 
inkomen oplevert. Er liggen veel kansen. 
De producten die wereldwijd worden 

verhandeld, komen vaak uit ontwikke-
lingslanden. De wereldmarkt is voor 
veel producenten echter niet zomaar 
te bereiken. Of de omstandigheden 
waaronder ze hun producten mogen 
leveren zijn slecht. 
Fairtrade zorgt ervoor dat produ-
centen uit die ontwikkelingslanden 
toegang hebben tot de wereldmarkt, op 
een manier dat ook zij van de handel 
profiteren. Als Wereldwinkels zorgen 
we voor markttoegang in Nederland.                                                                                                                          
Belangrijke mededeling! In december  
is het de finale van ons 25-jarig 
jubileumjaar, dat sluiten we af met een 
leuke aanbieding.  Deze is sinds 1 december 
te verkrijgen in onze Wereldwinkel in de 
Marktstraat te Made! Laat je verrassen.  
Bekijk ook onze website www.Made.
wereldwinkels.nl, of volg ons op facebook: 
Wereld Winkel Made.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len 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 – Keelpijn
Deskundigen vertellen u in onze rubriek 
‘Gezond en Wel’ wetenswaardigheden 
over veel voorkomende ziekteverschijn-
selen en geven u tips. Deze week 
informeert Susan Kruithof, specialist 
huisartsgeneeskunde, u over keelpijn. 
Handbal Made
HVM/Goodflooring HMC DA1 speelt 
dit seizoen op het allerhoogste niveau 
in de A categorie ofwel Landelijk A 
(ere) Jeugd Divisie. In deze categorie 
staan de beste 11 teams van Nederland, 
die dit seizoen gaan strijden om het 

Nederlands kampioenschap.  Cameraman 
Kees van der Maden ging samen met 
gastpresentator Rachèl van Gennip een 
kijkje nemen in de Amerhal. Zij maakten 
een boeiend en informatief verslag over 

deze bijzondere handbalvereniging.
Verbetering  Waterkeringen 
Terheijden
Waterschappen hebben samen met de 
provincie 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 
organiseerde waterschap Brabantse 
Delta een drukbezochte inloopmiddag 
en -avond over het project ‘Verbetering 
Regionale Keringen’ in Terheijden 
en het buitengebied. Zij brachten 
daar de mogelijke oplossingen voor 
dijkverbetering in Terheijden in beeld.  
Ron Lambregts, senior projectleider,  gaf 
voor onze camera een toelichting. Ook 
benieuwd? U kunt het nu zien in onze 
uitzending.

Intocht Sinterklaas in Drimmelen 
en Made
Dit jaar een extra lange aflevering van de 
intocht van Sinterklaas op 18 november 
in de Oude Haven van Drimmelen.  Vanuit 
Drimmelen vertrok het gezelschap van de 
Sint en zijn Pieten naar het Raadhuisplein 
in Made. Zij werden daar welkom geheten 
door burgmeester Gert de Kok. De 
Pieten hadden op de boot een speciale 
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Pietenshow ingestudeerd en lieten die zien op het Raadhuisplein. 
Het was weer een feest voor zowel groot als klein.
Dorpskwis Hooge Zwaluwe

Dit jaar is een nieuwe traditie geboren in Hooge Zwaluwe: 
de DorpsKwis, georganiseerd voor de inwoners van Hooge 
Zwaluwe en Helkant. De kwis werd georganiseerd door een 
tiental enthousiaste inwoners, met als doel de mensen in 
Hooge Zwaluwe en Helkant met elkaar te verbinden. Dat is 
zeker gelukt, want de deelname was overweldigend. Er werden 
tientallen vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd op 27 
oktober.  Op 10 november vond de ontknoping plaats tijdens de 
feestavond én prijsuitreiking. Natuurlijk waren we erbij, dus kunt 
u nu nog eens nagenieten.
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 zal u in deze rubriek voorzien 
van informatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. 
Deze keer is Edith Kuntzel, cliëntondersteuner via de KBO, te 
gast. Zij informeert u over cliëntondersteuning, bijvoorbeeld bij 
een aanvraag  WMO.
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.

VRIJWILLIGERSWERK IN  TERHEIJDEN 

Heb je nog wat tijd over en lijkt het je wel wat om dan 
als vrijwilliger iets te gaan doen? 
In Terheijden zijn er veel mogelijkheden en daar zit vast iets 
voor je tussen. Enkele voorbeelden zijn: 
1. Ben je sportief ingesteld: de voetbalvereniging SVT, 
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tafeltennisvereniging TIOS, tennisvereniging Ruitersvaart, 
Turnvereniging GV Samen voor Terheijden,  de roeivereniging. 
Bij de sportverenigingen kun je zowel in het sporten zelf 
(als leider, scheidsrechter) actief worden of allerlei hand- en 
spandiensten doen. 
2.  Hou je van cultuur:  Het  Witte Kerkje,  Omroep Drimmelen 
of Rondom de Toren zijn een paar voorbeelden hiervan.  Ook 
zij kunnen altijd mensen gebruiken die iets willen betekenen. 
3. Ben je zorgzaam: Antonius Abt, Sovak, SWO, Surplus, 
Pauwer, Prisma en Zonnebloem zijn organisaties die hulp en 
zorg geven aan anderen.  Ben je zorgzaam ingesteld, dan zijn 
deze organisaties heel blij met elke hulp. 
4. Ben je liever buiten in de natuur: denk dan eens aan 
de Eendenkooi (Staatsbosbeheer) of de Zeggepolder (Madese 
Natuurvrienden).
5. Ben je graag actief met kinderen: dat kan bij Eskadee, op 
basisscholen en bij de Scouting. 
6. En dan heb je ook nog de vereniging voor senioren of de 
Vijfheiligenparochie waar veel vrijwilligers actief zijn. 
Dit is nog niet alles, wil je meer weten, neem gerust contact 
op met Corrie Marijnissen van het Vrijwilligersinformatiepunt 
Drimmelen (VIP). Dit kan telefonisch: 0162 451894 of via email: 
vip@swodrimmelen.nl
Stichting Focus on Education
“Een school voor iedereen”. 
Deze stichting zet zich in voor 
educatie aan kinderen waar 
dit niet zo vanzelfsprekend 
is, bijvoorbeeld in afgelegen 
gebieden zoals Himalaya. Ben je 
handig met Wordpress en wil 
je deze kennis inzetten voor 
een goed doel? Dan ben je hier 
op je plek. Je plaatst vooral artikelen, foto’s en teksten op de 
website www.focusoneducation.nl

ZINTHIEK  ZORGGELUK  

Naar schatting van de mantelzorg- 
vereniging Mezzo zijn er 4,4 miljoen 
Nederlanders die twee uur per week 
of langer voor een ander zorgen.  Door 
deze hulp kan die ander zich redden, 
thuis blijven wonen en deelnemen aan 

de samenleving. 
De Nederlandse overheid is druk doende met de ombouw 
van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. In dit 
kader wordt onder andere 
van mantelzorgers veel extra 
inspanning verwacht.
De behoefte aan ondersteun-
ende mantelzorg blijkt steeds 
groter te worden. Mensen met 
een zorgvraag willen zolang 
mogelijk thuis blijven wonen 
met behulp van wat extra zorg- 
en dienstverlening.
Daarom is het fijn dat 
medewerkers van Zinthiek 
Zorggeluk wat levensgeluk 
kunnen toevoegen door bege-

ZAKELIJK NIEUWS
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leiding op maat zowel thuis als in een 
zorginstelling op alle dagen van de week. 
Een pluspunt van zorg is het een op een 
moment en aandacht voor levensvragen, 
persoonlijk vervoer en rapportage via het 
logboek. 
Voor deze ondersteunende mantelzorg 
kunt u zich wenden tot Zinthiek 
Zorggeluk via telefoon, email of website 
contact. T: 06 57563372 E: zinthiek@
ziggo.nl  I: www.zinthiek.nl
Zinthiek Zorggeluk  levert tevens
Thuisgemak 
Hulp bij licht huishoudelijke werkzaam-
heden, administratie, planning afspraken.
Begeleiding 
Ondersteunen bij dagstructuur, zelfred-
zaamheid en participatie via persoonlijk 
vervoer.  Begeleiden naar arts, ziekenhuis, 
familie, winkel, respijtzorg en ontlasten 
van de reeds bestaande mantelzorg. 
Ontspanning en vrijetijdsbesteding 
Regelen en begeleiden van culturele 
uitstapjes, familiebezoek en gezelschap.
Persoonlijk vervoer tijdens ondersteu-
nende mantelzorg met gebruik van auto 
van begeleider is mogelijk. 
Er wordt naar gestreefd om een en 
dezelfde begeleider  te koppelen aan de 
zorgvrager. 
Van ieder begeleidingsbezoek wordt 
schriftelijk verslag uitgebracht via een 
logboek
Medewerkers 
De medewerkers van Zinthiek Zorggeluk 
zijn in het bezit van een geldige Verklaring 
Omtrent Gedrag, reanimatie en AED 
certificaat en aangesloten bij een erkende 
klachtenregeling. 
Betaling
Tarieven zijn op te vragen via www.
zinthiek.nl.  Wanneer u een indicatie 
heeft,  kunt u betaling mogelijk regelen via 
PGB,  WMO of teruggave belastingdienst.
Voor ondersteunende mantelzorg kunt u 
zich wenden tot Zinthiek Zorggeluk

JONGERENGROEP LHB 
BLIJKT SUCCES

Eerste keer
Terugdenkend aan 9 mei, de datum waarop 
ik geïnstalleerd ben als raadslid, besef ik 
mij dat dit eerste half jaar bijzonder is 
geweest. Veel dingen heb ik in dit eerste 
half jaar gedaan voor de allereerste keer. 
Zo heb ik al voor de eerste keer voor de 
raad mogen spreken, ben ik met inwoners 
van onze gemeente in gesprek gegaan 
over zaken die zij belangrijk vinden. Ik 

word nu via allerlei kanalen benaderd. 
Hierdoor weet ik waarvoor ik me bij 
LHB heb aangesloten. 
Jongerengroep in gemeente Drimmelen
“Wij zijn Keli en Tatum en wij spreken 
namens de Jongerengroep. Deze groep 
zorgt dat ook jongeren mee kunnen 
denken in de gemeente. Wij mogen 
meedenken over hoe we de jongeren blij 
kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk 
dat wij ook onze mening kunnen uiten. 
Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe 
speeltuintjes in de wijken. Er waren 3 
ontwerpen voor mooie speeltuinen 
en iedereen mocht stemmen welke de 
mooiste was.  Zo wordt er dus samen 
met ons gekeken naar wat we leuk vinden. 
Donderdagavond 15 november waren 
wij uitgenodigd op het gemeentehuis. 
Wij hebben toen wethouder Bakker 
en wethouder Stoop ontmoet en 
natuurlijk de burgemeester. Er was ook 
iemand die ons een rondleiding gaf. 
We kregen een héél duidelijk filmpje 
te zien. Daarna kregen we wat drinken.  
We mochten ook de vergadering van 
de gemeenteraad bijwonen. Er zijn 
al een hoop jongeren die ook  in  de 
jongerenraad zitten,  en we hopen dat 
er nog meer bij komen.  Als je dat wilt 
mail dan naar jeugd@lijstharrybakker.nl. “ 
Dit stukje is geschreven door twee 
enthousiaste Jongerengroep-dames.

Deel Jongerengroep met Lijst Harry Bakker raads- en 
burgerleden Femke, Ankie en Hans.

Nu de oudere jongeren aan het 
woord!
Maar ook de oudere jongeren moeten 
we niet vergeten! Hiervoor moeten 
we zeker kijken naar wat wij voor hen 
kunnen betekenen. Daar hebben we zeker 
nog een slag in te slaan. Ik zou graag van 
henzelf horen wat zij wensen. Dus vraag 
ik dan ook aan die jongeren: laat weten 
wat jullie zouden willen, dan kunnen we 
misschien samen kijken wat haalbaar is.
Ankie van Wezel, raadslid Lijst Harry 
Bakker

LICHT EN DUISTERNIS
Oecumenisch avondgebed  Advent

De tijd van Advent: zingend, biddend, 
mediterend toeleven naar het feest van de 
geboorte van het “Kind van God”. Twee 
gebedssamenkomsten of vespervieringen 
als voorbereiding op, in afwachting van 
het Kerstfeest. 
“Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein 
om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij 
over Israël zal heersen. Zijn oorsprong 
ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen 
van weleer. “
Dit schrijft Micha, “adventsprofeet”, en 
Johannes schrijft: “Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen”. Zo gaan 
wij de adventstijd 
in met tweemaal 
een oecumenisch 
avondgebed, de 
vesperviering, 
voortkomend
uit onze kloos-
tertraditie, een 
gebedsdienst
opgenomen in het dienstboek van de 
protestantse kerken.
“Licht en duisternis”
Twee gedeelten uit de Heilige Schrift 
leiden ons op weg: Het eerste vesper 
voert ons mee met de profeet Micha die 
een profetie uitspreekt:  “uit jou komt 
iemand voort”. Bij het tweede vesper 
verkondigt Johannes het H. Evangelie: 
“Het licht schijnt in de duisternis”. 
De werkgroep vond voor iedere 
vesperviering een passende psalm, 
anticiperend op het thema van die avond. 
We spreken de psalmregels in dialoog met 
elkaar. Als koren hebben het Blasiuskoor 
en de Cantorij Terheijden toegezegd 
ondersteuning te bieden bij het samen 
zingen. Dirigent zijn Heino Vergouwen 
en Mariëtte Verkerk.  Voorgangers zijn ds. 
Bert Fockens, mw. Nellie van der Made. 
Het oecumenisch avondgebed als 
vesperviering zal op woensdagavonden 
worden gehouden: Made, Protestantse 
Kerk Made, Lucia Eyckenstraat 1 op 12 
december, aanvang 19.00 uur en
Terheijden, Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 
op 19 december, aanvang 19.00 uur.
Werkgroep oecumenisch avondgebed 
Drimmelen, waarin samen werken: de 
Vijf Heiligen Parochie, de protestantse 
gemeente Terheijden - Wagenberg, 
de protestantse gemeenten Made en 
Drimmelen en de protestantse gemeente 
Hooge Zwaluwe.

POLITIEK

KERKEN

DONATEURSACTIE RdT: 
bankrekening 

NL50RABO 0150 6933 11
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
e-mail:  terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week  en  in het  weekend
Zaterdag 8 dec. 19.00 uur:  2e Advent.  Eucharistieviering in het 
Witte Kerkje met extra collecte Kerstattentie-actie.  Voorganger 
pastoor P. Schellens - Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 10 dec. 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Zaterdag 15 dec. 19.00 uur: 3e Advent. Woord- en 
Communieviering in H. Antonius Abtkerk. Voorganger past. 
werker G. Oostveen - Cantor H. Vergouwen.
Maandag 17 dec. 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. 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, 
jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06-51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er 
wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de 
gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw of verhuist u binnen het dorp of 
gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR 
Terheijden tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 9 december 2018. Tweede zondag van de advent. 
10.00 uur: ds. M.J. Boevé uit Oosterhout. Diaconiecollecte: 
Vluchtelingenwerk Drimmelen
Zondag 16 december 2018. Derde zondag van de advent. 
Gezamenlijke dienst in de Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe, 
Kerkstraat 49. Viering Heilig Avondmaal. 10.00 uur: ds. E. 
Fockens. Diaconiecollecte:  Amnesty Werkgroep Terheijden.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  VOOR 
JÜRGEN  VISSERS

Burgemeester Gert de Kok heeft op 27 november 
een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau) uitgereikt aan (wethouder) Jürgen 
Vissers uit Made. De uitreiking vond plaats tijdens 
de algemene ledenvergadering van Groen Drimme-
len in hotel De Ko-
renbeurs in Made. 

Jürgen Vissers ontving deze 
onderscheiding voor zijn 12-ja-
rig raadslidmaatschap voor de 
gemeente Drimmelen. Hij is 
van 16 maart 2006 tot en met 
april 2018 raadslid geweest en 
per 9 mei 2018 benoemd tot 
wethouder van de gemeente 
Drimmelen.

GEMEENTE
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OVERDRACHT SPORTZAAL 

De sportzaal aan de 
Mr. Aalbersestraat 15 
in Terheijden is sinds 
28 november geen 
gemeentelijk pand 
meer maar eigendom 

van sportschool To the Max. Wethouder 
Jan-Willem Stoop en To the Max-directie 
Max van Gelder en Mark Dauwerse 
ondertekenden de akte van overdracht in 
de sportschool zelf.

In 2015 besloot de gemeente het 
gymnastieklokaal op het terrein van Het 
Puzzelbad af te stoten. De gebruikers 
van de accommodatie (scholen en 
sportverenigingen) sporten nu in 
gemeenschapscentrum De Cour. Om te 
voorkomen dat het leegstaande lokaal 
gekraakt zou worden,  mocht sportschool 
To The Max tijdelijk van het pand gebruik 
maken. Met de gemeente werd daarvoor 
een tijdelijk huurcontract afgesloten. 

Max van Gelder en Mark Dauwerse  
zijn er in geslaagd de afgelopen jaren 
een succesvolle sportschool in het 
pand te realiseren. Wethouder Stoop: 
‘We wensen To the Max een mooie en 
sportieve toekomst en hopen op een 
prettige samenwerking met bijvoorbeeld 
ons zwembad.”

COLLEGE  STELT  
VUURWERKVERBOD 
IN  OP  VERSCHILLENDE 
LOCATIES 
Aanwijzingsbesluit vuurwerk tijdens 
de jaarwisseling

Het is tijdens de ko-
mende jaarwisseling 
verboden vuurwerk af 
te steken in de buurt 
van o.a. verzorgings- en 
verpleeghuizen, dieren-

pensions en dierenartspraktijken, stilte-
gebieden, tankstations, onderwijsinstellin-
gen en beschermde natuurgebieden. 
Het college nam daarvoor op 20 novem-
ber jl. een ‘Aanwijzingsbesluit gebruik 
consumentenvuurwerk’. Het aanwijzings-
besluit geeft politie en boa’s een extra 
instrument om op te kunnen treden bij 
overlast. Burgemeester Gert de Kok: 
‘Maar het besluit is vooral bedoeld om te 
zeggen: wees je bewust waar en wan-
neer je vuurwerk afsteekt en hou 
rekening met de omgeving!’
Het is de eerste keer dat het college 
gebruik maakt van haar bevoegdheid, 
door de gemeenteraad gegeven in de APV, 
om plaatsen aan te wijzen waar het ter 
voorkoming van gevaar, schade of overlast 
verboden is om vuurwerk af te steken.
Het draagvlak onder de bevolking voor 
het afsteken van vuurwerk lijkt de laatste 
jaren steeds meer af te nemen. Ook 
het schadebedrag aan gemeentelijke 
eigendommen blijft onveranderd hoog. 
Jaarlijks ontvangt de gemeente rond de 
jaarwisseling, van meerdere inwoners, 
berichten waarin men zorgen uit over 
verhoogde kans op brand. Daarnaast 
krijgen politie en gemeente veel 
meldingen van vuurwerkoverlast. 
Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis, of via drimmelen.nl

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Onkruidverwijdering (borstelronde) 
Aannemer Wava/Go is gestart met de 
zogenaamde kleine borstelrondes. In ver-
schillende straten en op stoepen in de 
gemeente wordt dan het onkruid ver-
wijderd. Dit zijn de plekken waar het er 
na de ‘grote’ borstelronde van afgelopen 

september nog niet uitziet zoals we wil-
len. Het borstelen gebeurt met staalbor-
stels. Achter de borstelwagen rijdt stan-
daard een veegwagen om de straten zo 
netjes mogelijk achter te laten. Wanneer 
de aannemer bij u in de straat komt bor-
stelen,  plaatsen we hierover borden. 
Ervaart u toch overlast? Laat het ons we-
ten via het Meldpunt: tel. 140162, email 
meldpunt@drimmelen.nl of via https://

drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeen-
te/formulier De borstelperiode duurt tot 
medio december.
Zonneparken in de gemeente 
Drimmelen

De gemeenteraad heeft op 13 septem-
ber beleid vastgesteld voor grootschalige 
zonneparken. Onder strikte voorwaarden 
is de aanleg van maximaal 150 hectare 
zonnevelden mogelijk. Dit is slechts 2,5% 
van de beschikbare (landbouw)grond in 
de hele gemeente. 
Om energieneutraal te worden is een 
energietransitie nodig van fossiele brand-
stof naar schone energie. De opgave in de 
energietransitie is groot. De gemeente 
wil een duurzame toekomst voor onze 
kinderen. 
Particuliere en commerciële initiatiefne-
mers moeten aantonen op welke manier 
een project een bijdrage levert aan drie 
leidende principes. Er moeten aantoon-
bare maatschappelijke meerwaarde, een 
goede landschappelijke inpassing en leer-
kansen zijn. In principe zijn zonneparken 
overal toegestaan.  Vanwege aanwezige 
natuur en/of landschapswaarden is wel 
een aantal gebieden uitgesloten. De ge-
meente verwacht ook van de initiatiefne-
mer dat hij omwonenden informeert en 
betrekt bij zijn plannen door af te stem-
men over de landschappelijke inpassing 
en omwonenden de mogelijkheid biedt 
om deel te nemen aan het plan en van de 
opbrengst te profiteren. Daarnaast vraagt 
de gemeente een financiële bijdrage op 
basis van de stroomopbrengst. Anders 
geeft de gemeente geen vergunning voor 
een plan.
Een ontwikkelaar gaat in overleg met de 
omgeving en de gemeente over de be-
oogde locatie. Vervolgens kan een ver-
gunning worden aangevraagd. De raad 
heeft besloten dat het college de vergun-
ningaanvragen mag afhandelen.  Tijdens de 
vergunningprocedure is het mogelijk om 
zienswijzen in te dienen. Bij het verlenen 
van de definitieve vergunning wordt be-
sloten over de zienswijzen. Pas als de ver-
gunning is verleend kan gestart worden 
met de aanleg.
Het beleidskader is te vinden op www.
drimmelen.nl/beleidsregels > beleidska-
der grootschalige zonnevelden gemeente 
Drimmelen. Heeft u nog vragen? Neem 
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dan contact op met beleidsmedewerker Paul Kieboom, via pkie-
boom@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162.
Informatiebijeenkomst 
waardevolle-bomenkaart 
gemeente Drimmelen
De gemeente Drimmelen 
wil een waardevolle-bomen-
kaart laten opstellen waar alle 
waardevolle bomen binnen de 
gemeente op terug te vinden 
zijn, zowel gemeentelijke als 
particuliere bomen. Daarmee 
kunnen wij deze waardevolle 
bomen een betere bescher-
ming bieden en tegelijkertijd 
ons kapbeleid versimpelen. 
Omdat het openbare groen, 
waaronder alle bomen, vóór 
en van alle inwoners van onze 
gemeente is, vinden wij het be-
langrijk om onze burgers actief 
te betrekken bij het opstellen 
van de waardevolle-bomenkaart.  Wij gaan als eerste van start in 
de kern Hooge Zwaluwe, zodat we onze aanpak kunnen testen 
en verfijnen voordat we het project verder uitrollen.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 12 december vertellen 
wij u graag meer over de waardevolle-bomenkaart en onze 
aanpak. Wij hebben Terra Nostra, kennisatelier voor boom en 
bodem, gevraagd om ons te ondersteunen bij het opstellen van 
de waardevolle-bomenkaart. U kunt met hen kennismaken tij-
dens deze informatiebijeenkomst in Ontmoetingscentrum De 
Zonzeel, Poolsestraat 13 in Hooge Zwaluwe. Aanvang 19.30 uur.
Wij zullen toelichten:
•	 wat het doel van het project is en waarom het van belang is 

om waardevolle bomen beter te beschermen;
•	 welke criteria gebruikt gaan worden om de waardevolle 

bomen te inventariseren;
•	 waarom een bomenkaart een goed alternatief is voor de 

huidige situatie, waarin voor elke boom een kapvergunning 
noodzakelijk is;

•	 wat de gevolgen zijn als u een waardevolle boom in uw 
bezit blijkt te hebben.

Uiteraard bieden wij u de gelegenheid om inbreng te leveren 
en vragen te stellen. U bent van harte welkom en wij zien uw 
inbreng graag tegemoet.
Werven van advertenties
Onlangs is de gemeentegids 2019 huis-aan-huis verspreid 
door PostNL. De uitgever van deze gids is Akse Media uit 
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Den Helder. Deze uitgever is als enige 
door ons gemachtigd om advertenties 
te werven voor de gemeentegids. De 
advertentiewerving voor deze gids vond 
plaats in de eerste maanden van dit jaar. 
Er wordt gedurende het jaar ook 
advertentiewerving  gedaan  door uitgevers 
van diverse ‘informatiebladen’. Zij wekken 
soms de indruk dat het informatieblad 
van de gemeente Drimmelen afkomstig 
is, maar wij zijn alleen betrokken bij de 
gemeentegids. Let dus goed op als u wordt 
benaderd voor het plaatsen van een 
(digitale) advertentie. Bij vragen of twijfel 
over de advertentiewerving voor de 
gemeentegids of een uitgave/website dat 
daarop lijkt, kunt u contact opnemen met 
Akse Media via telefoonnummer 0223 – 
668877 of het cluster communicatie van 
onze gemeente, telefoonnummer 140162.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Terheijden, Bergen 18 (4844 EN) (W-
2018-0553): Het oprichten van een 
woning (herbouw). 
Terheijden, Raadhuisstraat 57 (4844 AB) 
(W-2018-0560): Het plaatsen van een 
dakopbouw.
Wagenberg, naast Parallelweg 20B (4845 
CR) (W-2018-0562): Het bouwen van 
een woning.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Markstraat 2 (4844 CR) 
(W-2018-0486): Het restaureren en 
vernieuwen van de kerktoren.
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 
PK) (W-2018-0316): Bestaande loods 
verbouwen tot logiesbedrijf en het 
tijdelijk plaatsen van units ten behoeve 
van huisvesting van arbeidsmigranten.
Ontwerpbesluit omgevings ver-
gunning uitgebreide procedure
Terheijden, Bergen 26 (4844 EN) (W-
2018-0555): Het intrekken van de rechten 
voor een intensieve veehouderij.
DORPSGERICHT WERKEN

D o r p s g e r i c h t 
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.  
Samen aan de Slag
Gemeente Drimmelen wil initiatieven 
voor maatschappelijke ondersteuning, 
leefbaarheid, veiligheid en sociale 

betrokkenheid in 
de straat, buurt en 
dorp ondersteunen 

met een bewonersbijdrage.
Enkele voorbeelden: activiteiten in het 
kader van een landelijke of gemeentelijke 
dag (buitenspeeldag, burendag, Nederland 
Doet), de aanleg van een voorziening 
zoals een jeu-de-boulesbaan, een 
schoonmaakactie in de buurt of straat, een 
sportactiviteit of culturele activiteiten.
Inwoners, bewonersgroepen, dorpsraden, 
verenigingen of stichtingen in onze 
gemeente kunnen een aanvraag indienen. 
Het gaat om een eenmalige bijdrage 
voor nieuwe activiteiten. De bijdrage is 
maximaal € 2.000,-. De regeling Samen 
aan de Slag geldt voor de komende 4 jaar 
zolang het budget nog niet op is. 
Voor meer informatie, de voorwaarden 
en het aanvraagformulier kunt u terecht 
op Drimmelen.nl/samen-aan-de-slag.
 Vraag de subsidie minimaal 8 weken voor 
de activiteit aan.

GEFELICITEERD!

Op vrijdag 30 november 2018 heeft   
mevrouw M.J. van der Graaf – Braam in 
het St. Antonius Abt in  Terheijden haar 
100ste verjaardag gevierd. Burgemeester 
Gert de Kok feliciteerde haar  tijdens een 
receptie met dit heuglijke feit. 

Ook burgemeester Depla van Breda 
kwam de jarige feliciteren. 
(foto’s: Bianca Dijck, Flits en Klik Photography)

DEEL 4a

Achter in de Bergen, waar nu de Scouting 
gevestigd is, hebben altijd nog wat 
noodwoningen gestaan, waar o.a. mijn 
oom Cor den Ridder in gewoond heeft. 

Volgens mij waren het vier 2 onder een 
kap noodwoningen. Ongeveer dezelfde 
soort noodwoningen hebben gestaan in 
de Molenstraat, net achter de voormalige 
garage van Nico van Leent, daar waar nu 
de weg is gesitueerd naar de Lageweg 
vanaf de Molenstraat. Hier woonde onder 
meer Jan de Wijs, de betonvlechter; deze 
woning had een vaste aansluiting op de 
Molenstraat. De overige woningen, o.a. 
waar de fam. Domino in woonden, waren 
verbonden met de Molenstraat met een 
betonnen boogbrug over de sloot met de 
Molenstraat.  Achter op het terrein, waar 
nu De Topslijter gevestigd is, heeft ook een 
noodwoning gestaan, opgetrokken uit de 
koolas-stenen gemaakt door Visker van 
Meel. Een van de kinderen Hamers heeft 
er gewoond. Dezelfde soort woningen 
stond ook nog in het huidige Kwakerpad, 
totaal 2 stuks, waarin gewoond hebben 
de fam. Reniers,  mijnheer van der Kaa, 
(was de onderwijzer van de 2e klas van 
de (jongens-) Antoniusschool) en later 
nog Wim van Wijk en Lisa Spitters, de 
postbode. Dit waren noodwoningen 
gebouwd naar aanleiding van de 2e 
Wereldoorlog.  Achter in de Lageweg 
aan de rechtse kant staan nog 2 onder 
een kap Noorse houten woningen, daarin 
woonde  Toon van de Broek, fam. van 
Vugt, fam. Rasenberg en fam. van Wijk.
Deze woningen werden gebouwd naar 
aanleiding van de watersnoodramp uit 
1953 en waren geschonken door de 
Noorse regering. 
Ik hoop met mijn stukje, wat beslist niet 
de pretentie had om alles historisch te 
vermelden, toch een inzake gegeven te 
hebben hoe ik mij in Terheijden senang 
voel. Johan den Ridder

40e OPEN DAGEN BIJ 
KAARSENFABRIEK
Maak zelf op ambachtelijke wijze je 
eigen kaars voor de Kerstdagen

De periode rond Kerstmis is bij uitstek 
de tijd om kaarsen op te steken. 
Maar wie weet eigenlijk nog hoe dit 
sfeerverhogende producent wordt 
gemaakt? Bij de Bredase Kaarsenfabriek 
kun je het zien en -nog veel leuker- zelf 
ervaren tijdens de open dagen op 15 
en 16 december.VERLEDEN NAAR...

VERDER  VAN DE  TOREN
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De Bredase Kaarsenfabriek is één van de weinige Nederlandse 
producenten die nog op de ambachtelijke manier kaarsen 
produceren. Het bijzondere bedrijf krijgt altijd veel aanvragen 
voor rondleidingen en om die reden gaan één weekend per jaar 
de deuren voor iedereen open, uiteraard in december. Dit jaar 
worden de open dagen al voor de veertigste keer gehouden.  
Tijdens diverse demonstraties zien de bezoekers tot in detail 

op welke wijze de kaarsen in de 
Bredase Kaarsenfabriek worden 
gemaakt. Elke stap, van het 
binnenkomen van de paraffine 
tot het verpakken van de kaarsen, 
wordt haarfijn uitgelegd. 
De open dagen zijn een leuk en 
educatief familie-uitje, waarbij 
kinderen zelf op de traditionele 
manier hun eigen kaars kunnen 
maken. Uiteraard gebeurt dat 
onder het toeziend oog van de 
meesterkaarsenmaker zelf. 
De Bredase Kaarsenfabriek zet 
zich tijdens de open dagen in 
voor het goede doel Villa Joep. 

Middels diverse activiteiten zal er geld ingezameld worden voor 
het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.
De Bredase Kaarsenfabriek is op beide dagen gratis toegankelijk 
van 10.30 - 16.30 uur. Het bedrijf is gelegen aan de Franse Akker 
19 te Breda.

TOONART  AL IN KERSTSFEREN!

Zondag 16 december ver-
zorgt ToonArt het jaarlijkse 
kerstconcert in de Protestant-
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Mooie foto’s van

1. Marianne Vermeulen
2. Miranda Masseurs

3. Frans Snoeren
4. Mandy de Ruyter
5. Gerard van Vugt
6. Tonny van Geel

7. Jannie van Stokkom
8. Marianne Vermeulen

9. Anita Dudok
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se Kerk te Hooge Zwaluwe.
Ditmaal heeft  ToonArt het Princenhage’s Mannenkoor weten te 
strikken voor een (meer)stemmig kerstconcert.
Koor informatie
Al meer dan 107 jaar weet het Princenhage’s Mannenkoor in 
Breda, maar ook in de wijde omgeving daarvan, muziekliefheb-
bers te boeien en zangers aan te trekken. Van een kleine zang-
vereniging uit het toenmalige Princenhage, een deelgemeente  
van Breda, is het mannenkoor uitgegroeid tot een regiokoor.
Het doel van het Princenhage’s Mannenkoor is het uitvoeren 
van mannenkorenwerken binnen een veelzijdig, breed en gevari-
eerd repertoire. Hierbij wordt 
er naar gestreefd deze werken 
op een zo hoog mogelijk artis-
tiek niveau uit te dragen.
Van belang hierbij is dat deze 
werken toegankelijk zijn voor 
een breed publiek, waarbij re-
kening moet worden gehouden 
met de eigentijdse muzikale 
belangstelling van de toehoor-
ders.
Sinds november 2011 staat het 
koor onder leiding van Ad  Ver-
gouwen. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door de 
enige vrouw binnen dit man-
nenkoor, Marlous Nypels. Deze 
pianiste, afkomstig uit Tilburg, studeerde piano aan het conser-
vatorium in Tilburg.
Natuurlijk zingen wij ook één of twee stukken gezamenlijk.
Het concert op zondag 16 december 2018 is van 16.00 uur tot 
circa 17.30 uur in de Protestantse Kerk aan de Raadhuisstraat 3 
te Hooge Zwaluwe. De kerk is open vanaf 15.30 uur.
U kunt kaarten à € 7,50 (inclusief drankje in de nazit) bestellen 
via info@toonart.nl. 
Tot zondag de 16e december!

NIEUWS VAN HET FIETSGILDE

Donderdag 13 december is het weer zo ver. Dan is onze 
jaarlijkse kersttocht waarmee we het fietsseizoen feestelijk af-
sluiten. We hebben weer een gevarieerd programma voor u in 

petto.
Wat kunt u zoal verwachten:
9.45 uur verzamelen bij Intratuin in Breda. 
Fiets stallen in de bekende hoek meteen 
rechtsaf op het terrein. Samenkomst in het 
tuincafé. Daar betalen: € 12,50. U ontvangt 
een munt/bon die goed is voor koffie, cap-
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puccino of thee met iets lekkers. 10.30 
uur vertrek, 11.00 uur ontvangst bij de 
Lucaskerk.
Circa 13.00 uur aankomst bij de Men-
moerhoeve waar u een kop soep en kof-
fie of thee krijgt en u uw eigen boterham-
men kunt opeten. Daarna gaat u zelf aan 
het werk om een leuke “kerstwens” te 
creëren. Onderwijl kunt u genieten van 
een muzikale omlijsting van het geheel en 
wellicht nog een lekker drankje. Dit dan 
wel op eigen kosten!
Om 15.00 uur wordt het tijd om op te 
breken en weer op Intratuin aan te gaan 
waar de glühwein op ons wacht.
Een paar aandachtspunten: 
10-rittenkaart is niet geldig!
Vooraf aanmelden verplicht. Zend een 
e-mail naar fietsgildebaronie@ziggo.nl 
Vermeld uw naam en met hoeveel perso-
nen u wenst deel te nemen. We hanteren 
een maximum aantal deelnemers. Wacht 
dus niet met inschrijven anders komt u 
mogelijk op een wachtlijst terecht. Neem 
een snoeischaar mee.
Mocht de tocht door extreem slechte 
weersomstandigheden niet kunnen door-
gaan of worden uitgesteld dan zullen wij 
proberen u daarvan per mail op de hoog-
te te stellen. Hou dus uw mailbox in de 
gaten! Inlichtingen: www.gildebaronie.
nl-fietsgidsen 

SPIRITUELE  AVOND
met Channeling door Petra Busio

Petra Busio gaat er in 
Hotel ’t Trefpunt in 
Made op woensdag-
avond 12 december 
2018 van 20.00 uur 
tot 22.30 uur een spe-

ciale avond van maken in kerstsfeer. De 
reading die je mag ontvangen geeft je he-
ling en inzicht.  Als transmedium werkt ze 
samen met de overledenen die jou graag 
liefde en informatie door willen geven. 
Dit Godswerk doet ze met veel liefde en 
plezier. Kom en laat je raken. Meer info 
www.petrabusio.nl
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, 
Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ in Made. Da-
tum: 12 december 2018.  Tijd: 20.00 u. tot 
22.30 u., de zaal is geopend vanaf 19.30 u 

(pauze +/- 21.10 u.). Entree: € 7,50  (a.u.b. 
gepast betalen, bij voorbaat dank).
Voor meer informatie of vragen kunt u 
telefonisch contact opnemen met Annie 
Fens via 076 8871933, 06 53776005, of 
per email  info@anniefens.nl Kijk ook 
eens op www.anniefens.nl
Programma onder voorbehoud, wijzigin-
gen kunnen zich altijd voordoen! Het zijn 
openbare avonden waarbij zoveel moge-
lijk boodschappen worden doorgegeven. 
U heeft altijd uw eigen verantwoordelijk-
heid of u iets of niets doet met wat er 
verteld wordt door de mediums, parag-
nosten en therapeuten.

INLOOPCAFÉ  VOOR 
JONGVOLWASSENEN 

Woensdag 12 december van 19.30 – 
21.30 uur houden we weer open huis 
voor jongvolwassenen met kanker, waar-
bij we als thema hebben gekozen voor 
YOGA. Onder leiding van een professio-
neel begeleidster,  AnnaMarie Boudewijns, 
kunnen jullie kennismaken met Yoga.
Afhankelijk van de animo zal AnnaMarie 
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1 of 2 proeflessen van ca 45 minuten geven. Voor een optimale 
organisatie is het prettig als jullie je vooraf aanmelden. (NB: voor 
de vrije inloop hoef je je uiteraard niet aan te melden, alleen als 
je mee wilt doen met een Yogales). 
Aanmelden kan tot dinsdag 11 december 16.00 uur. Van-
af half acht staat op 12 december de deur open en je 
mag natuurlijk een introducé meenemen. Bij Inloop-
huis de Honingraad, Johan Willem Frisolaan 100, Breda. 
Aanmelden bij jongeren@honingraad.nl t.a.v.  Anne en Bianca

bij
1e en 2e kerstdag geopend!

1e kerstdag lunch: nog enkele plaatsen
1e kerstdag diner: volgereserveerd

2e kerstdag lunch: beschikbaar
2e kerstdag diner: nog enkele plaatsen

Kerstmis

Kerstmenu

Amuses*
***

Tonijn, little gem, soja, basilicum, mandarijn*
***

Tong, timbaal van witvis, spinazie, hollandaise
***

Rivierkreeft, gevogelte, rendang, bleekselderij
***

Kalf uit Langeweg, paddestoelen, 
aardappelmouseline, saus van morille*

***
Chocolade, karamel, hazelnoot*

Genieten van ons heerlijke kerstmenu?
Lunch 3 gangen (start 12.30 -13.00 uur)
€ 37,50 (u geniet van de gerechten met een *)

Diner 5 gangen (start 18.00 - 18.30 uur)
€ 65,-

Reserveren kan telefonisch via 076 - 593 1297
Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden

Dit is de op een na laatste RdT van 2018. 
De laatste (1004) verschijnt op 19 december. 

Kopij en advertenties daarvoor kun je aanleveren tot 
woensdag 12 december, 17.00 uur.

De eerste RdT van 2019 komt op 16 januari uit. 
Inleveren kan tot 9 januari, 17.00 uur.
--------------------------------------------------

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

------------------------------------------
Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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John van der Zanden

KLEURPLAAT



Gerard van Vugt


