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KERSTINLOOP  WITTE KERKJE
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. 
De kerk is op vrijdag 21 de-
cember open van 18.30 uur 
tot 22.00 uur. Tussen 20.30 
uur en 21.00 uur is er livemu-
ziek 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 u te ontmoe-
ten en zijn er om u te ontvangen. 
Bert Fockens en Edwin Vonk

KERSTSHOW  THE LAST CHRISTMAS  TREE

Zaterdag 22 december: alweer 
voor de zesde keer speelt er zich in de 
Cour een winterachtig spektakel af dat 
elk jaar drukbezocht wordt. The Last 
Christmas Tree is een prachtige show met 

de mooiste liedjes over dit feest van het licht en gezelligheid 
rondom de kerstboom. Prachtige duetten, door talentvolle 
zangers en zangeressen, vooral uit de jaren 60/70.
Net als vorig jaar is het Sixties theater, tezamen met het Mades 
Meezingkoor, de organisator van deze nostalgische kerstshow. 
Op 1 december deden ze een theatershow in Rijen die al 
weken vooraf was uitverkocht.  Ook in deze kerstspecial komen 
nummers terug uit deze spraakmakende sixties show. 

Waren de theaterkaarten van 1 december nog ruim over de € 10,-; 
in Terheijden zijn deze slechts € 5,-.  Je krijgt dan ook nog een 
afterparty cadeau van niemand minder dan de populaire band 
Houston Alley & Hilson Brothers. Zaterdag 22 december in De 
Cour in Terheijden. Aanvang 20.00 uur, foyer open om 19.30 uur.  
Tickets in de voorverkoop bij De Cour en bij  Tinckerbell 
Terheijden.
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POPKOOR SWITCH NEEMT DEEL AAN 
KERSTCONCERT 
in Den Hout

Om u in de kerstsfeer te brengen organiseert het Houts 
Twaalfuurtje in samenwerking met muziekvereniging Amicitia 
op 23 december een kerstconcert in de Corneliuskerk in 
Den Hout.  Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis.
De deelnemers aan het concert zijn organist Jan Sjoerd van der 
Vaart, Popkoor Switch uit Terheijden en het Houts Orkest van 
muziekvereniging Amicitia. Jan Sjoerd van der Vaart is organist 
van de Vredeskerk, popkoor Switch staat onder leiding van 
Martin Cornelissen en Amicitia speelt onder leiding van dirigent 
Jan van den Brandt.

Popkoor Switch laat enkele kerstnummers horen uit haar 
eigen repertoire en zingt twee kerstliedjes samen met 
muziekvereniging Amicitia. Daarnaast worden onder begeleiding 
van de organist enkele bekende kerstliedjes gezongen, waarbij 
iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen.
U bent van harte welkom op 23 december in de Corneliuskerk 
in Den Hout.

DE LEUKSTE PUBQUIZ VAN BRABANT 
bij Ons Thuis in Terheijden

De makers van Spraakvermaak houden op zaterdag 29 
december voor de vierde keer Spraakvermaak a gogo. 
In de grote zaal van café Ons Thuis in Terheijden is er vanaf 
20.00 uur veel live muziek en wordt de gezelligste interactieve 
pubquiz van Brabant gespeeld. 
Bij de quiz zijn er drie blokken van tien vragen. Iedereen met 
een smartphone kan meespelen, alleen of met een groepje. De 
deelnemers krijgen de gelegenheid de app Kahoot te installeren. 
Via die app worden de meerkeuzevragen beantwoord. De 
winnaars spelen in een korte finale om de Spraakvermaak a 
gogo-beker en natuurlijk om eeuwige roem.  Voor iedereen zijn 
er oliebollen.
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Tussen de quizblokken door is er livemuziek uit de Top 2000. 
Deze wordt verzorgd door een band, aangevuld met de zangers 
Babs Rasenberg, Susan Damen,  Victor en Mario.  De band wordt 
bij sommige nummers bijgestaan door de blazers Paul Taks, 
Susan Steevens, Wouter van Bekhoven en Ruud Taks. 
Sponsors kunnen net als vorig jaar zitten, maar na de quiz gaan 
de tafels aan de kant. Dan is er volop gelegenheid om te dansen. 
De presentatie van de avond is in handen van Mirjam Schrauwen 
en Rob Roovers. 
Entree bedraagt € 5,-, seizoenkaarten van Spraakvermaak 
zijn deze avond niet geldig. Kaarten zijn in de voorverkoop te 
koop bij Ons Thuis, Bredaseweg 20, Relinde DIO Drogisterij-
Parfumerie, Hoofdstraat 11 en Reimus Makelaardij, Hoofdstraat 
35, allen in Terheijden. 
De zaal gaat om 19.30 uur open, het programma begint om 
20.00 uur. 
Kijk ook op facebook.com/spraakvermaak of www.spraakvermaak.nl 

Foto’s: Mirjam Schrauwen

WIE SPEELT DE 1ste  VIOOL IN HET  WITTE 
KERKJE?
Het nieuwe jaar in met  Westerse muziek door 
Taiwanees strijkkwartet

Allereerst wensen we u mooie kerstdagen 
toe en voor 2019 ook veel goeds en 
veel mooie momenten, waaronder het 
meebeleven van de muziekuitvoeringen 

op zondagmiddag in het Witte Kerkje. WELKOM!
Op 6 januari zal het Cheng Quartet het nieuwjaarsconcert 
verzorgen. De musici zijn Hui-Wen Winnie Cheng - viool; Wan-

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

wenst u fijne feestdagen
en een culinair 2019!
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Ru Cheng - viool; Shih-Hsien Sam Tsai - 
altviool en Sheng-Chiun Rick Lin - cello
Cheng Quartet 
Het Cheng Quartet bestaat sinds 2015. 
Momenteel is Amsterdam de ‘thuisbasis’. 
Het kwartet heeft de master opleiding 
daar afgerond bij de NSKA, de Neder-
landse Strijkkwartet Academie Amster-
dam, die nauw samenwerkt met het CvA, 
het Conservatorium van Amsterdam.
Sinds 2017 volgde het kwartet het 
postuniversitaire programma bij de 
NSKA en werd het intensief gecoacht in 
het spelen als strijkkwartet en volgde het 
masterclasses bij diverse wereldbefaamde 
musici. In 2018 behaalden alle leden 
hiervoor hun master. 

In 2017 kreeg het kwartet het 
Fellowship Quartet-in-Residence van 
de Nederlandse Strijkkwartet Academie 
toegekend en in juni 2018 ontvingen de 
4 musici de ‘Young Talent Awards’ van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, slechts 
geschonken aan excellente studenten. 
Hun missie ‘Van Taiwan naar Amsterdam’ 
hebben deze vier jonge musici op een 
uitzonderlijk goede manier waar gemaakt.
Optredens
Het Cheng Quartet werd o.a. uitgenodigd 
voor optredens in het Koninklijk 
Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet, Leidse Schouwburg 
- Stadsgehoorzaal, Tivoli Vredenburg 
Utrecht, Conservatoire de Paris, Casa 
da Musica Porto, Fundação Calouste 
Gulbenkian Lisboa en Maison de la 
Radio de Genève, en het speelde 
tijdens het Grachtenfestival 2018 en 
het Internationale Kamermuziekfestival 
Utrecht. In 2018 werd het Cheng Quartet 
geselecteerd om deel te nemen aan het 
‘Le Dimore del Quartetto’- project in 
Italië.
Gewoon?!
En zo’n geweldig kwartet komt nu 
‘gewoon’ naar Terheijden, naar ons 
prachtige Witte Kerkje. Met dank aan de 
NSKA, die onze theeconcertseries en 
locatie voor dit kwartet interessant en 
waardevol genoeg vond om voor ons te 
bemiddelen!
Programma:
Het programma bestaat uit 2 prachtige 
strijkkwartetten: Dvořák (1841-1904) 

- American Quartet (3 delen) en Ravel 
(1875 - 1937) - String Quartet in F (4 
delen)
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 16 december 2018, 
aanvangstijd: 15.30 uur, locatie: Witte 
Kerkje, Hoofdstraat 1,  Terheijden.
Entree: slechts € 6,50; t/m 18 jaar gra-
tis toegang. Gratis thee in de pauze. De 
entree is zeer laag. Bij de uitgang kunt u 
een extra bijdrage geven.  Inlichtingen en 
plaatsen reserveren bij de Stg. Theecon-
certen  Witte Kerkje Terheijden:
Liefst per e-mail: theeconcerten.witte 
kerkje@ziggo.nl  Telefoon: 076-593 1177 
(Agaath) en 076-593 3343 (Babs)
Voor meer informatie bezoek de websites 
www.facebook.com/TheeconcertenTer-
heijden,  www.chengquartet.com/
Video: https://youtu.be/_KjMhxGupbA

THEO HIDDEMA EN RESI 
BECKER BIJ SPRAAKVER-
MAAK

Eerst de feestdagen 
en daarna is er weer 
gewoon Spraak-
vermaak.  Zondag 
13 januari zijn we 

weer open en die middag ontvangen 
we o.a. advocaat en Tweede Kamerlid 
Theo Hiddema, Resi Becker, directeur 
van PostNL, jeugdige violist Xander 
Wassenaar en Tommy Hendriks, de 
nieuwe prins carnaval van de May. 
Forum

Theo Hiddema (foto FvD) zit sinds 
maart 2017 in de Tweede Kamer namens 
Forum voor Democratie. Hiddema 
kwam aanvankelijk openlijk uit voor zijn 
sympathie voor de PVV, maar sloot zich 
2 jaar geleden aan bij het Forum, een 
partij waar hij zich beter thuis voelde. 
Hiddema is een publiek figuur in de 
media, niet alleen vanwege zijn werk als 
advocaat en Kamerlid, maar ook vanwege 
zijn ongezouten uitspraken. Hij werd 
meermalen door de tuchtrechter op de 
vingers getikt. Zijn kantoor richt zich 
uitsluitend op strafzaken. 

PostNL
Resi Becker (foto 
PostNL) is als di-
recteur verant-
woordelijk voor 
het bezorgen van 
de post. 
Klinkt simpel, 
de uitvoering is 
wat complexer. 
Per dag zorgen 
30.000 mede-

werkers dat 10 miljoen brieven/kaarten/
folders/pakjes/pakketten worden be-
zorgd. Nog steeds neemt het aantal te 
bezorgen stukken af en dus zoekt Bec-
ker naar manieren om dat slimmer (lees: 
goedkoper) te doen. Becker: “Medewer-
kers gemotiveerd houden en blijven wer-
ken aan de kern van het bedrijf,  dat is de 
essentie voor nu.”
Jeugdige violist

Xander Wassenaar, jeugdige violist uit 
Wagenberg, zit in de jong talentklas 
van het conservatorium in Den Haag. 
Naast studeren speelt hij ook in diverse 
ensembles en treedt hij regelmatig op. 
Volgde onlangs nog masterclasses in 
Groningen en Frankrijk en Duitsland. 
Dit jaar stond hij in de finale van het 
Britten Vioolconcours in Zwolle en 
onlangs in Breda in de finale van de BN 
De Stem cultuurprijs. Ook heeft hij een 
aanmoedigingsprijs ontvangen van het 
prinses Christina Concours junior.
Prins

Tommy Hendriks 
(foto CS De 
Mayenèrs) is me-
de-eigenaar van 
Po l d e r e v e n t s 
in Wagenberg 
en werd vorige 
maand geïnstal-
leerd als nieuwe 
Prins Carnaval 
van de May. Prins 

Tommes dun Irste -28 lentes jong- vertelt 
bij Spraakvermaak hoe hij de komende 
maanden door het leven gaat. 
De eerste editie in 2019 heeft een 
hoog ‘Wagenberg’-gehalte want ook 
Fleur Vlaskamp staat op de 2e zondag 
van januari als columniste op het 
Spraakvemaakpodium.
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Praktische informatie
Zondag 13 januari: Spraakvermaak 
aflevering 72, 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. 
Kijk voor het volledige programma begin 
januari op www.spraakvermaak.nl.
Het spraakvermaakteam wenst u fijne 
feestdagen en een spraakmakend 2019.

DE  SCHRAANSERS 
ZOEKEN  JOU!
33 jaar jeugdraad

Dit jaar bestaat de 
jeugdraad 33 jaar! En dat 
willen we gaan vieren met 
heel Terheijden en om-
streken,  maar vooral met 
oud-jeugdraadsleden! 

Op 23 februari 2019 organiseren 
we, samen met de Gouden Leeuw, een 
Gouwe Party. We hopen daar, naast 
de huidige jeugdraad, vooral ook oud-
jeugdraadsleden te begroeten!   
Wij vragen oud-jeugdraadsleden om zich 
aan te melden voor het Gouwe Feest op 
23 februari, zodat we met elkaar kunnen 
proosten op 33 jaar jeugdraad. Heb jij in 
de jeugdraad gezeten? Hoe leuk zou het 
zijn om leden uit jouw jeugdraad-jaar te 
zien? Wil je dit feest niet missen, meld je 
dan nu snel aan via jeugd@schraansers.nl 
of word lid van onze besloten facebook-
pagina ‘33 jaar jeugdraad’.  Laat je gegevens 
achter zodat wij contact kunnen houden!
Gouwe Party 23 februari 2019
Carnaval valt dit jaar pas in het eerste 
weekend van maart. Maar dat betekent 
niet dat we zo lang wachten met feesten! 
Naast  de jaarlijks terugkerende ac- 
tiviteiten als sauwelweekend,  inschrijven 
optocht of kinderbingo, organiseren we 
1 week voor carnaval, samen met onze 
residentie, ‘de Gouwe Party’. Die avond 
vieren we 33 jaar jeugdraad voor geheel 
Traaie en omgeving. Heb jij wel of niet in 
de jeugdraad gezeten, dat maakt niks uit; 
iedereen is zaterdag 23 februari welkom 
om helemaal los te gaan op de meezingers 
van Kafke, Randy Watzeels en Raymon 
Hermans. En omdat we er voor iedereen 
een echt feest van willen maken is de 
entree gratis! Dus noteer deze datum en 
dit feest alvast in je nieuwe agenda van 
2019!
Sauwel 2.0
In het weekend van 15, 16 en 17 
februari gaan we weer sauwelen! Nog 
nooit geweest? Vooral eens langs gaan! 
Het belooft dit jaar sneller, pittiger en 
nét even wat anders te worden dan 

andere jaren……. Meer info volgt op 
onze website, facebookpagina én in deze 
Rondom de Toren! 
Heel  Traaie vlagt
Het zou zo maar het nieuwe motto 
van carnaval kunnen zijn… Heb jij hem 
al? De nieuwe Schraansersvlag? Hij is 
verkrijgbaar bij de Schraansers wanneer 
we een activiteit organiseren, maar 
ook te koop bij drogist Relinde Fijnaut. 
Zoek jij nog een verbluffend en origineel 
kerstcadeau; de vlag is voor slechts € 15,- 
van jou!
Een 2019 om in te lijsten
Ge ben om in te lijste! Dat is wel ons 
motto. Wij wensen iedereen gezellige, 
feestelijke kerstdagen, een knallend 
oudjaar en alvast een carnavalesk 2019!

OUD DECEMBER NIEUWS (2)

De Wagenbergse harmonie bestaat al 
vanaf 1891 en is opgericht onder de 
naam “Fanfare Onze Vrij Uren”. Dit 
muziekgezelschap kreeg haar thuisbasis 
in het café Hof van Holland, waarvan 
de naam werd veranderd in café De 
Harmonie. Dit was ter plaatse van 

Brouwerijstraat 36-36A. Behalve muziek 
maken, ging de vereniging in 1892 ook 
toneeluitvoeringen geven. Meermalen 
werd een drama en een klucht op 
de planken gebracht, afgewisseld met 
muziek. Deze “winteruitvoering” viel erg 
in de smaak en werd meerdere jaren 
gedaan. Dit was onder meer te lezen in 
de krant van 23 december 1895. De 
“grote winteruitvoering met een blijspel 

als toetje” heeft O.V.U. gepresenteerd 
tot eind jaren 50. Meer hierover in het 
Vlasselt-boekje 113: ‘Het Wagenbergs 
Toneel’ (2006).
In hetzelfde café van  Vermeulen was ook 
een biljartvereniging genaamd K.O.E.K. 

Regelmatig werden daar concoursen 
gespeeld en de vereniging ging ook elders 
deelnemen. Op 19 december 1930 
werd de uitslag van een in Wagenberg 
gehouden concours in de krant 
vermeld. Twee toenmalige Wagenbergse 
topscorers worden daarin vermeld.  
Nog altijd zijn er in Terheijden en 
Wagenberg meerdere biljartverenigingen. 
Gezamenlijk spelen de clubs al tientallen 
jaren een competitie in de O.W.B.C., 
de “Onderlinge Wagenbergse Biljart 
Competitie”. Het is dan ook een oude 
cafésport. 
In 1924 was het zover dat de inwoners 
van Terheijden en Wagenberg ook een 
aansluiting konden gaan krijgen op de 
waterleiding. Dit nieuws verscheen op 

30 december 1924 in de Bredasche 
Courant. Allereerst moest nog wel 
een watertoren worden gebouwd en 
die kwam te staan aan het eind van 
de Brandestraat. Voor informatie kon 

EN  TOEN GEBEURDE...
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men toen terecht op het gemeentehuis. “Ter secretarie dezer 
gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar gesteld de voorwaarden 
voor de levering van water en formulieren tot het aanvragen 
van aansluitingen bij de waterleiding.  Thans kan worden gemeld, 
dat in den loop der maand September a.s. met den levering van 
water zal worden begonnen.” (Dagblad van NoordBrabant 7-8-
1924). Langzaam ging toen het oude gebruik van de waterpomp 
plaatsmaken voor de moderne waterkraan.
Jaarlijks is er een tentoonstelling van prachtige vogeltjes en ook 
mooie postduiven worden tentoongesteld. Vroeger werd dat 
gedaan met konijnen. Dat gebeuren vond plaats rond Kerstmis. 
Dan werden de mooiste dieren, ook uit de omgeving, voor 
de konijnententoonstelling naar hier gebracht. In december 
1942 en 1943 vond dat plaats in café De Ploeg tegenover de 
Wagenbergse kerk.
Johan van der Made

HONDENOPPAS GEZOCHT

Wie heeft tijd en vindt het 
leuk om voor onze hond 
Boy te zorgen? Circa 3 
dagen per week. Meestal 
op dinsdag,  woensdag en 
donderdag. Tijden in overleg. 
Boy is een makkelijke hond. 
Hij luistert goed en is lief 
voor kinderen en andere 
honden. Lijkt het je wat of 
heb je nog vragen: Gerard.
r amaeke r s@p l a ne t . n l ,  
Bastion, Terheijden.

PARTTIME BAASJE GEZOCHT  VOOR ONS 
HONDJE

Mist u het zorgen voor en de gezelligheid van een hond(je)? 
Kunt u om wat voor reden dan ook niet de hele verzorging voor 
een huisdier op u nemen? Of durft u het wellicht niet meer aan? 
Mogelijk kunnen wij dan iets voor elkaar betekenen!
Wij hebben een Yorkshire Terriër (Jip) van 8,5 jaar oud. Ze 
kwam als puppy bij ons in huis in de tijd dat onze kinderen 
opgroeiden, maar nu verlaten de kinderen kort achter elkaar 
het ouderlijk huis. 
Aangezien wij beiden de meeste dagen van de week niet thuis 

OPROEPEN
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zijn, is Jip vaak alleen. Dat is niet waar wij 
ooit een hondje voor hebben genomen 
en daarom zijn wij op zoek naar een 
parttime baasje. Kosten als dierenarts en 
eten zijn voor onze rekening.
Hoe we de zorg kunnen indelen en 
organiseren, kunnen we samen bepalen.
Bent u geïnteresseerd geraakt, neem 
dan contact op met ons: Jack en Thecla 
Flipsen,  076-5934040 of  06-28422361

IETS  VOOR  JOU?

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem 
contact op met het VIP (Vrijwilligers 
InformatiePunt), telefoon 0162 451894, 
email vip@swodrimmelen.nl.  We denken 
graag met je mee en helpen je verder. 
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan 
gerust even contact op en we denken 
met je mee naar een activiteit die aansluit 
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Vrijwilligers Academie Drimmelen
Spreekt het thema 
“Cursussen voor, 
door en met vrij-
willigers” je aan? 
Vind je het leuk om 
stukjes te schrij-
ven? VAD zoekt iemand die over de cur-
sussen die aangeboden worden, leuke en 
wervende stukjes kan schrijven voor op 
de website, persberichten, nieuwsbrieven 
en facebook. Door deze stukjes krijgt 
VAD meer bekendheid en komen vrijwil-
ligers naar de cursussen.
Scouting D’n Hartel
Ken je de scouting? Wist je dat het daar 
altijd leuk is en er voor de jongeren elke 
week weer activiteiten georganiseerd 
worden? Wil je wat doen als leider of in 
de organisatie? Kom gerust eens langs.  
Vrijwilliger worden bij de voetbal?
Ben je graag betrokken bij sport en wil je 
helpen om van het sporten een sportieve 
en gezellige club te maken? Ook als je niet 
voetbalt zijn er voldoende mogelijkheden 
om je als vrijwilliger in te zetten: b.v. in 
de kantine, in het onderhoud van de 
accommodatie of het veld.
Omroep Drimmelen
Wist je dat Omroep Drimmelen zijn 
werkplek in Terheijden heeft? En dat er 
bij de Omroep zoveel te doen is dat er 
voor iedereen wat te halen valt? Of je nu 
bij de radio, TV of kabelkrant wil en wat 
denk je van andere taken zoals besturen, 
gastvrouw, onderhoud…

WEER OLIEBOLLEN BIJ 
MOLEN DE AREND

Op maandag 31 
december 2018 
worden tussen 
09.00 en 16.00 uur 
weer de heerlijkste 
oliebollen gebak- 

ken bij de molen. De opbrengst van 
deze oliebollenbakkerij komt geheel ten 
goede aan het onderhoud van Molen De 
Arend. Zelf oliebollen bakken is voor 
de meesten onder ons, net als thuis 
een 4 sterrenmaaltijd creëren, te hoog 
gegrepen. Dat moet je overlaten aan 
bekwame mensen die verstand hebben 
van mengen en kneden om de gouden 
bollen een smaak te geven die met een 
waardig afscheid van het jaar te maken 
heeft. In Terheijden is er maar een man 
die als de beste oliebollenbeslag kan 
maken en dat is Kees Rompa, onze 

echte bakker van weleer. Bekend in de 
hele wereld omdat hij nog steeds zijn 
kennis overbrengt in landen die het 
broodbakken nog niet geheel onder de 
knie hebben. Dus een 4 sterrenbakker 
met wereldervaring om de gouden bollen 
te laten smaken. Bovendien is Kees ook 
nog voorzitter van de Stichting Molen 
De Arend. Hoe mooi kan het zijn om in 
groten getale naar de molen te komen 
om oliebollen te halen voor een leuke 
laatste avond van het jaar. Degenen die de 
bollen scheppen en in de pan laten rijpen 
zijn Herman, Bouke, Alex en Yvonne. 
Herman, de oudmolenaar, staat bekend 
om zijn kennis van al wat met de molen 
te maken heeft en is ook lid van het 
bestuur. Het aan het werk zien van deze 
echte vakmannen is al reden genoeg om 
een kijkje te komen nemen bij molen De 
Arend. Wilt u vriend worden van Molen 
de Arend dan is deze dag een mooie 

gelegenheid. Alle betrokkenen bij Molen 
De Arend wensen alle inwoners van 
Terheijden en daarbuiten een liefdevol en 
gezond jaar toe. 
Jan van der Ent

WERELDWINKELWEETJE

Kerst, de gezellig-
ste tijd van het jaar? 
Dat valt zeker niet 
te ontkennen, maar 

we moeten de gedachte daarachter ook 
niet vergeten!  
Kerst (het geboortefeest van Jezus) is 
een belangrijk christelijk feest in het jaar. 
Verschillende elementen in de wijze 
waarop men Kerstmis viert,  gaan terug op 
voorchristelijke en Germaanse tradities. 
Het feest is in de recente geschiedenis 
in grote delen van de westerse wereld 
veranderd, zoals de toevoegingen van 
de kerstboom en versieringen met 
lichtjes. Een directe verbeelding van het 
kerstverhaal (wat iedereen wel kent) 
vormen de kerstgroepen die met name 
in katholieke landen worden vervaardigd. 

Deze zijn van uiteenlopende materialen 
en grootte.  In onze Wereldwinkel zijn 
veel variaties te verkrijgen, van zeer klein 
tot wat groter en er zijn ook kerstkaarten 
die tot kerststal gevouwen kunnen 
worden.  Kortom, zeker de moeite waard 
de Wereldwinkel aan de Marktstraat in 
Made te bezoeken! 
Zo is er een mooie kerstgroep van 
aardewerk uit Peru. Edwin Lope komt uit 
een familie van aardewerkproducenten 
Hij heeft het vak dan ook geleerd van zijn 
grootvader. Edwin is geboren in 1976 in 
Ayacucho. Hij is daaruit verjaagd door 
de terroristen van Het Lichtend Pad. Hij 
kwam terecht in de grote stad Lima en 
woont en werkt nu in de wijk Lurin, een 
arme wijk in de stad. Hij is een kleine 
producent en werkt alleen. Achter zijn 

    VAN  ALLES  WAT
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woning is een klein binnenplaatsje, daar werkt hij en staat zijn 
kleine oven gestookt op hout. Edwin is erg milieubewust en 
kiest er voor te werken met natuurlijke verfsoorten. Deze krijgt 
hij als pulp binnen. Op de lokale markt verkoopt hij zeer weinig 
en hij is blij met de orders van Barbosa Fair Trade.
Kerst en kerstgroepen in de etalage bij de Wereldwinkel te 
Made. Ons torentje is er zowat helemaal mee gevuld.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drimmelen en 
omgeving waarbij actuele onderwerpen 
in de schijnwerpers gezet worden. 
Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële 
doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Gezond en Wel – Verkoudheid
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 verkoudheid. 
Beweeg mee – Tafeltennis voor iedereen

Tafeltennisvereniging Tios Ter-
heijden organiseert wekelijks 
een sportmiddag in De Cour. 
Dit bijzondere project ‘Beweeg 
mee’ is elke dinsdagmiddag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur 
en deelname is gratis. Leeftijd 

of beperking maakt niet uit. Je kunt tegen elkaar spelen, tegen 
een robot of aan schuiftafels bijvoorbeeld. Eind april 2019 loopt 
het project af maar ze zijn op zoek naar partijen om het voort 
te kunnen zetten. Tijd dus om 
ook als omroep eens een kijk-
je te gaan nemen. We kozen 
daarvoor een bijzondere dag. 
Tafeltenniskampioene Bettine 
Vriesekoop gaf er namelijk op 
27 november een clinic en dat 
trok heel wat bezoekers.  We spraken met haar en ook met 
Lars  Wildenborg en Dirk Eikemans. 
Streetleague Drimmelen

Jaarlijks organiseren de jon-
gerenwerkers Drimmelen de 
Street League. Dit jaar was het 
al weer voor de vijfde keer. Een 
lustrum dus. De Street League 
is een straatvoetbaltoernooi 
voor leerlingen uit groep 7 en 

groep 8, zowel voor meisjes als jongens. Er zijn extra punten 
te scoren door goed gedrag en om mee te mogen doen aan de 
finale moet elk team ook een maatschappelijke opdracht ver-
vullen. De winnaar van die op-
dracht werd team Terheijden 1. 
Hun opdracht stond in het te-
ken van het goede doel Kinde-
ren van de Voedselbank.  Team 
Made 3 werd verdiend winnaar 
van het voetbaltoernooi werd.  
Wij waren erbij op de finaledag 
en maakten een impressie.
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Walking Football Madese Boys

Dit seizoen is Madese Boys van start 
gegaan met Walking Football. Hiermee 
kan iedereen weer een balletje trappen 
op hun velden. Op 26 oktober was de 
kick-off en lieten de huidige deelnemers 
zien dat het een echte sport is en 
minder eenvoudig dan men denkt. Het 
is ideaal voor de verbetering van de 
conditie en een oplossing voor spelers 
die graag op een rustige manier willen 
voetballen. Gastpresentatrice Angela 
Martens interviewde organisatie en 
deelnemers en natuurlijk laten we ook 
wat wedstrijdbeelden zien. Nieuwgierig? 
Dan vooral kijken, want misschien wilt u 
dan ook wel mee gaan doen. 

Gemeente Actueel – December
Iedere maand komt een gast van het 
college van burgemeester en wethouders 
naar onze studio om een toelichting te 
geven op onderwerpen die van belang 
zijn voor onze gemeente. Ook schuift de 
communicatieadviseur van de gemeente, 
Anneke van Omme, aan om ons te 
informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
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.

VAN HET  WMO-PLATFORM 
DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg
 

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert 
het college van burgemeester en 
wethouders over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Het Wmo-Platform Drimmelen komt 
iedere tweede woensdag van de maand in 
een openbare vergadering bijeen. 
Gezondheidsnota 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft deze nota vastgesteld 
en deze wordt voor de vergadering van 
de gemeenteraad geagendeerd. Doelen 
en methodes zijn aangegeven om een 
gezonder leven te bereiken. Onder 
meer voor minder roken, tegengaan 
van alcohol/drugsgebruik, gezonder 
leven door sporten, eenzaamheid bij en 
kwetsbaarheid van ouderen aanpakken, 
meer ondersteuning bij dementie en 
meer AED’s (een belangrijk hulpmiddel 
bij hartstilstand). 
Het plan is gemaakt voor de jaren 
2019-2022. De GGZ toetst het plan 
op haalbaarheid en zal de resultaten 
onderzoeken. De nota is van een mooie 
lay-out voorzien en is goed leesbaar.

WMO-zaken
- Minimabeleid en schuldhulpverlening: 
In de schuldhulpverlening kent onze 
gemeente meer cliënten dan elders. 
Bij het mogelijk ontstaan van schulden 
is er intensief contact met instellingen 
om tijdig problemen te signaleren, 
zoals Woonvizier, zorgverzekeraars, 
hypotheekverstrekkers. Voor kwetsbare 
groepen is er aandacht hoe schulden te 

voorkomen en zijn er voorzieningen waar 
een beroep op kan worden gedaan.
-   Accommodatiebeleid: De concept 
kadernota maatschappelijke accommo-
da-ties in de gemeente geeft duidelijkheid 
over doel en gebruik van gemeentelijke 
en niet-gemeentelijke accommodaties. 
De gebruikers worden bij de uitvoering 
van nieuwe plannen betrokken. Een ac-
tief beleid om bruisende dorpscentra te 
krijgen wordt nagestreefd.  De gemeente-
raad moet deze nota nog vaststellen.
- Wmo abonnementstarief: Het 
inkomensafhankelijk deel van de eigen 
bijdrage in het kader van de WMO 
verdwijnt en is door burgemeester en 
wethouders vastgesteld op €17,50 per 4 
weken,  het maximum uit het voorstel van 
het ministerie. Voor veel Wmo-cliënten 
betekent dat een verlichting van kosten, 
voor een aantal lagere inkomens een 
forse verhoging. Het door het Platform 
geadviseerde lagere tarief is door het 
college niet overgenomen. De raad moet 
nog besluiten.
- PvdA-enquête Wmo-cliënten: Het 
Platform heeft er op aangedrongen de 
signalen uit deze enquête serieus te 
nemen en met betreffende ambtenaren 
te bespreken om mogelijk de aanvragen 
en uitvoering te verbeteren.
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over deze 
informatie kunt u reageren naar het 
WMO-Platform Drimmelen, per brief: 
p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per 
email: info@wmoplatformdrimmelen.nl
Site: www.wmoplatformdrimmelen.nl

BASISCURSUS 
FOTOGRAFIE

Fotoclub Dinasa is 
een kleine gezellige 
f o t o g r a f e re n d e 
vereniging. Onze 
doelstelling is om 
gezamenlijk betere 
en interessantere 
foto’s te maken.  We 
kunnen elkaar stimuleren en activeren en 
hierdoor betere resultaten bereiken. Dit 
doen we op de maandelijkse clubavond, 
op de 6 fototochten per jaar en op de 6 
werkavonden per jaar.  Tijdens de beide 
Paasdagen exposeren we de resultaten 
van het afgelopen jaar. 
Dinasa is een laagdrempelige vereniging 
die plaats biedt aan elk aspirant lid en 
waarbij de echte beginners extra worden 
begeleid. Zo start op 16 januari 2019 
onze basiscursus fotografie. Hierbij 
komen alle facetten van de fotografie aan 
bod, ook het bewerken met Photoshop. 
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Deze basiscursus is ook voor niet-leden. 
Het mag duidelijk zijn dat lid worden van een vereniging 
zoals Dinasa je vele voordelen biedt. Je komt in contact met 
gelijkgestemden waarmee je samen je hobby uitoefent en 
verbetert. 
Fotoclub Dinasa bestaat inmiddels 37 jaar en we zijn aangesloten 
bij de landelijke Fotobond. Onze activiteiten vinden plaats in 
Wagenberg. 
Wilt u aansluiten bij fotoclub Dinasa en/of deelnemen aan de 
basiscursus of een vrijblijvende clubavond bijwonen mail dan 
met fcdinasa@casema.nl. Ook voor meer informatie is dit 
e-mailadres beschikbaar.

Foto Hans van der Sanden

LHB STELT U  VOOR  AAN……..

Hans van den Bersselaar…….
Lid van Lijst Harry Bakker, woon in Made en heb afgelopen 
Opinieronde voor het eerst mogen optreden. Ben op de 
achtergrond begonnen, ligt politiek mij wel? Meegewerkt aan 
afgelopen verkiezingscampagne en als 14de op de kieslijst vele 
infoavonden, opinierondes en raadsvergaderingen bijgewoond. 
Fractievergaderingen en allerlei activiteiten ondersteunen 
hoorden daar ook bij.  Zo is mijn interesse in de politiek steeds 
meer gegroeid. 
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van Lijst HB ben 
ik gekozen tot bestuurslid, met de functie nog meer verbinden 
van bestuur en fractie.
Burgerlid 
Als raadslid ben ik niet benoemd maar wel als burgerlid. Ja 
burgerlid, wat houdt dat in? Een burgerlid mag onder andere het 
woord voeren en de mening van de partij verwoorden tijdens 
een Opinieronde over een voorstel dat nog besloten moet gaan 
worden in een Raadsvergadering. In een Opinieronde is ruimte 
voor discussie en stellen van vragen met en aan andere partijen. 
Ook kunnen bewoners dan hun zegje doen/inspreken. 
Eerste Opinieronde
Afgelopen 29 november mijn eerste Opinieronde en…… 
een hele mooie zelfs: de 100 jaar oude bomen in de Madese 
Marktstraat. Ik heb dit voorbereid met Ton de Bok (raadslid). 
Hier gaat nog best wat tijd inzitten: het voorstel met bijlagen 
doornemen, wat vindt Lijst HB, 2x24 uurs vragen stellen en dan 
met alle input een opinievoorzet maken.
Ja, dan is het zover, voor het eerst in de raadszaal, niet als 
toeschouwer maar als woordvoerder achter de tafel met officieel 

POLITIEK
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naambordje. Je steekt je 
hand op, jouw beurt, alle 
ogen op je gericht, je begint 
je verhaal en maar hopen 
dat je niet onderbroken 
wordt. Gebeurde niet in 
de eerste termijn, wel in 
de tweede. Op de vraag 
‘hoe ik erbij kwam dat de 
weg smaller zou worden’ 
gaf ik een antwoord 
dat beter had gekund. 

Maar ja, de zenuwen spelen dan ook wel een beetje parten. 
Over hoe het gaat “aflopen” met de bomen in de Marktstraat 
heeft de raad 13 december besloten maar ten tijde van het 
schrijven van dit stuk was dit nog niet bekend. 
Ik vond het in ieder geval een hele ervaring, smaakt naar meer!
Hans van den Bersselaar, burgerlid Lijst Harry Bakker
(Noot van de redactie: Er is besloten dat er bomen worden gekapt.)
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TRAAIS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN 

De grote zaal van De Gouden Leeuw in Terheijden wordt weer 
omgetoverd tot een waar biljartwalhalla. De inschrijving ging 
heel voorspoedig en in een mum van tijd was het maximale 
aantal van 64 deelnemers uit Terheijden en omgeving bereikt. 
Afgaande op voorgaande edities verwachten wij weer veel 
kwaliteit van de deelnemers. Op 3 tafels zal worden gespeeld 
om het  Traais Kampioenschap Driebanden 2019.

Op vrijdag 4 januari wordt om 20.00 uur gestart met de 
voorrondes. Op 5 en 6 januari vervolgen we de voorrondes 
waarbij telkens om 12.00 uur zal worden gestart. Met 32 spelers 
gaan we op 11 januari om 20.00 uur weer van start voor de 
volgende ronde, waarna op 12 en 13 januari de ¼ en ½ finale 
zal worden gespeeld.
In de finale, welke wordt gespeeld op zondag 13 januari 
omstreeks 16.00 uur, zal worden uitgemaakt wie zich Traais 
Kampioen Driebanden 2019 mag noemen en de Toon Lips 
Wisseltrofee een jaar lang op de schouw mag zetten.  Uiteraard 
nodigen wij u graag uit om één of meerdere dagen ons 
evenement te bezoeken en te genieten van de caramboles en 
sportiviteit die onze deelnemers ten toon zullen spreiden.
Tot ziens,  namens biljartvereniging  Touché

FUSE SPORT & SPEL FESTIVAL
 

Op vrijdag 4 januari 2019 organi- 
seert Fuse voor de 1ste keer het 
Sport & Spel Festival in Terheijden. 
Van 10.00-16.00 uur zijn alle kinderen 
van groep 3 t/m groep 8 (wel of geen 
lid van Fuse) welkom om bij ons te 
sporten, spelen, kokkerellen, knutselen 
en springen (denk hierbij aan diverse 
stormbanen), cupcakes versieren, dansworkshops, Kids 
Bootcamp, panna-voetbal etc. Ook zijn er clinics van de 
judovereniging uit Terheijden en kun je tafeltennis spelen. 
Zet het in je agenda: 4 januari FUSE Sport & Spel 
Festival  Terheijden in De Cour!
Locatie: De Cour, Markstraat 6, 4844 CR Terheijden 
Aanmelden voor het festival kan via info@dansschoolfuse.nl
Kosten bedragen: Bij vooraf aanmelden €10,-; aan de 
deur: €12,50. Bij aanvang contant afrekenen of per pin. 
In samenwerking met Rabobank  Terheijden, Jumpservice Made, 
gemeente Drimmelen

SPORT
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TERUG- EN  VOORUITBLIK 
TRIATHLON  TERHEIJDEN

Weet u het nog? 2017: de 35e editie met 
het extreme warme weer en de talrijke 
ambulances. Radio, tv, we waren hot 
news in triatlonland en Nederland. Het 
afgelopen jaar werd daarom een uitdaging 
om alle punten onder een vergrootglas te 
leggen en verbeteringen aan te brengen. 
Als organisatie kunnen we stellen dat dat 
in samenwerking met gemeente, politie, 
provincie Noord-Brabant en GHOR voor 
99,5% is gelukt. De inschrijving moest 
voortijdig stoppen want meer atleten 
konden we niet herbergen, ongeveer 
750. De weersomstandigheden waren 
voortreffelijk en alle belangrijke posten 
bezet door 180 vrijwilligers. Vooral 
mede door hen en het maximale aantal 
deelnemers een positief saldo voor onze 
penningmeester.  We konden een donatie 
schenken aan de plaatselijke afdeling van 
de Zonnebloem. Uiteraard waren die er 
erg blij mee en hebben er een mooie 
Sinterklaasmiddag van gehouden.
Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar komen in 
rap tempo naderbij. Wij van S.T.E.M. & 
WB wensen u allen een voorspoedig, 
gelukkig en sportief 2019.
Als organisatie zijn we al druk bezig met 
alweer de 37e editie. Op 1 november is de 
inschrijving open gegaan en op moment 
van schrijven staat de teller al bijna 
op 600. Zeer verheugd zijn we met de 
talrijke inschrijvingen van de plaatselijke 
atleten waaronder zelfs 4 “echte” die de 
halve afstand trachten te slechten. Ook 

de twee heren uit Wagenberg op de 
halve, chapeau!! Heren, heel veel succes 
met de nodige voorbereiding. Dit geldt 
natuurlijk ook voor diegene die de 1/4 
en 1/8 “even”gaan doen. Er is geen site 
waar je je op kunt geven als vrijwilliger 
maar met een mailtje of belletje ben je 
van harte welkom! (gdepeijper@gmail.
com,  06-28 800 804)
9 Juni 2019, eerste Pinksterdag 37e editie 
Triathlon Terheijden. 8.30 uur start halve 
triathlon, 8.45 uur start achtste triathlon
11.30 uur start 1e serie kwart triathlon, 
11.35 uur start 2e serie kwart triathlon.

SINTERKLAAS  WIL 
IEDEREEN BEDANKEN!

Nadat de Sint op don-
derdag 6 december door 
een groot aantal kinderen 
is uitgezwaaid, wil hij van-
uit Spanje iedereen be-
danken die zijn verblijf in 
Nederland zo aangenaam 
heeft gemaakt.
Allereerst wil hij alle 

kinderen en hun ouders bedanken voor 
de ontvangst in de haven. Daarna wil hij 
zijn dank tonen voor de vele kleurplaten 
van de kinderen waarmee de haven was 
versierd, het lekkere ontbijt bij café Ons 
Thuis samen met de 6 winnaars van de 

tekenwedstrijd,  de gastvrije ontvangst 
van het Antonius Abt en de mooie muziek 
van de Harmonie.
Ook bedankt hij Aannemersbedrijf Jaap 
Rasenberg, bakkerij Van Dongen, De Si-
naasappelman, Drogisterij Relinde Fijnaut, 
FD-advies, café Ons Thuis, Jan en Jolanda 
van  Riel,  Corné van Gorp en Corné en 
Zoë Dudok. Tenslotte gaat zijn dank uit 
naar alle collectanten, verkeersregelaars 
en alle andere vrijwilligers door wiens 
inzet het sinterklaasfeest ook dit jaar 
een succes is geworden.  Alvast hele fijne 
feestdagen gewenst en tot volgend jaar!
Stichting  Sinterklaas  Terheijden.

ZING ’T  VAN DE  TOREN

Veeeel ah’s en oh’s gehoord van het 
binnenkomend publiek.  Want eerst 
bleef het een beetje mysterieus, maar 
als je om de zwarte achterwand van het 
podium heen was kwam je in een totaal 
onherkenbaar deel van de vroegere kerk.
Aan een kant de nieuwe wand met een 
prachtige arrenslee ervoor en onder het 
koor het podium. Het publiek keek dus 
de andere kant in dan gebruikelijk was.
Heel de ruimte in kerstsfeer met 
versieringen, kerstbomen, sterren en 
een prachtig 
aange l i ch te 
kerk, orgel, 
pilaren en 
arrenslee. De 
temperatuur 
was prima in 
orde en de 
muziek was 
heel divers.  
Van prachtige 
luisterliedjes 
tot echte 
meez ingers 
werden ten gehore gebracht door zowel 
koor als orkest.  Het geheel werd op een 
voortreffelijke manier aan elkaar gepraat 
door Conny van Riel.

    TERUGBLIK

vervolg op bladzijde 18
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KERSTMIS
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Een immens schilderij/scherm hing aan het koor waarop de 
teksten voorbij kwamen om mee te zingen. Toon had het er 
maar druk mee om de teksten juist op beeld te krijgen en 
meestal lukte dat prima. Een van de mooiste nummers was met 
koor en orkest, slechts 1x samen kunnen oefenen.
We hebben in Traaie een prachtig koor onder leiding van 
Nadia. Toch maar even snel een aantal nieuwe muziekstukken 
veelstemmig ingestudeerd, wat zeker een knappe prestatie is.
Ook de harmonie had een aantal mooie nieuwe nummers maar 
met het kerstthema zeker herkenbaar.
De kerstman in de arrenslee deed meer dan zijn best en als je 
met hem op de foto ging waren er twee schalen, een met koekjes 
en een met chocolaatjes. Mogelijk gaan er veel kerstkaarten 
verstuurd worden met deze kerstman erop, bedankt Gerrit.
Die foto’s komen binnenkort op www.harmonieterheijden.
nl waar ze te downloaden zijn. Wel moeten er een heleboel 
nog even bijgeschaafd worden vanwege de toch wat ongunstige 
belichting, maar de fotodames zijn daar al volop mee bezig. 

Foto’s van Gerard van Vugt staan ook in dit blad en geven een 
prima impressie.
Anthony Singers en Harmonie Terheijden hebben samen veel 
werk verzet met het verbouwen van de Abt tot een theater. 
En samen veel plezier gehad met het uitvoeren van dit concert.
We bedanken alle bezoekers, maar zeker ook alle sponsors en 
vrijwilligers aan  dit concert. En uiteraard wensen we iedereen 
fijne feestdagen toe.
Meezingen? Kom op woensdagavond een kijken in de Zonzeel. 
Muziek maken? Kijk eens op de website van Harmonie Terheijden.

WAT FIJN IN DECEMBER OP BS ZONZEEL

We gaan met de viering van Kerst in elke 
groep de decembermaand feestelijk afslui-
ten. Kinderen verzorgen voor elkaar een 
lekker Kerstontbijt. Natuurlijk lezen we 
het Kerstverhaal voor en zo wordt een 

sfeerrijke maand op onze school op een fijne wijze afgesloten.
De spannende en feestelijke decembermaand begon voor de 
kinderen van onze school best wel vreemd, want op 5 decem-
ber stond iedereen op school op het bezoek van de Sint en zijn 
Pieten te wachten. Dat duurde erg lang en na een zoektocht in 
Terheijden bleek dat de Sint en zijn Pieten onderweg in slaap 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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waren gevallen. De Sint lag zelfs een lekker dutje te doen in de 
etalage bij “Liever Thuis”. Uiteindelijk is het een heel leuk feest 
geworden op onze school met de Sint als het centrale middel-
punt.

De school is gedurende deze hele maand door veel hulpvaardige 
ouders schitterend versierd en de metamorfose van Sint- naar 
Kerstversiering was in korte tijd gerealiseerd. Fijn dat we zo veel 
hulp krijgen om het voor de kinderen sfeervol en gezellig te 
laten. Ook fijn dat de ouders bij alle festiviteiten op onze school 
ons zo fantastisch hebben geholpen.
Op woensdag 19 december heeft juffrouw Renate samen met 
heel veel muzikale leerlingen de musical “Scrooge” opgevoerd. 
Mooi om te zien dat leerlingen door het ruimere aanbod van 
muziekonderwijs op onze school steeds meer plezier aan mu-
ziek beleven en zich steeds verder ontwikkelen op dit gebied.
Er werd prima gespeeld en gezongen en samen hebben de kin-
deren de Kerstboodschap luid en duidelijk verkondigd. Zelfs die 
mopperende Scrooge, die altijd alleen maar aan geld en zichzelf 
dacht, kreeg uiteindelijk toch oog voor zijn medemens. De drie 
geesten van heden, verleden en toekomst wisten hem dat wel 
duidelijk te maken.

Deze decembermaand is een 
mooie afsluiting van de eerste 
grote periode van hard werken 
van dit schooljaar. Kinderen 
hebben hun best gedaan om 
goede resultaten te halen, goed 
samen te werken en veel ple-
zier te beleven op school. 

We zien de kinderen na de Kerstvakantie weer graag gezond en 
wel terug en dan gaan we weer met een nieuwe lading energie 
aan het werk met zijn allen.
Team en leerlingen van basisschool “Zonzeel” wensen u fijne 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019 toe.

BEZOEK SINTERKLAAS BIJ DE WINDHOEK

Op zondag 18 november kwam Sinterklaas 
met zijn pieten aan in Terheijden. De 
kinderen van OBS De Windhoek 
hadden hier al lang naar uitgekeken. Vol 
verwachting keken zij uit naar de intocht 
van de Sint.

Pyjama zingen
Al jaren is het de traditie bij De Windhoek dat de kinderen 
rond 5 december ’s avonds in hun pyjama de schoen mogen 
komen zetten op het podium van de school.  Op donderdag 29 
november kwamen alle kinderen van groep 1 t/m 4 ’s avonds 
naar school. 



20 jaargang 42 nummer 1004



21Rondom de Toren 2018

Juf Nicole las een leuk Sinterklaasverhaal 
voor aan de kinderen en er werden 
veel liedjes gezongen voor de Sint en 
zijn pieten. Rond 19.00 uur gingen alle 
kinderen weer naar huis en moesten zij 
vol spanning afwachten of de pieten de 
schoenen gevuld hadden. De volgende 
morgen stonden de kinderen al vroeg te 
trappelen van ongeduld en waren zij erg 
blij met de mandarijn en de pepernoten 
in hun schoen. 
Sinterklaasviering 

Een groot feest was het bij OBS De 
Windhoek op 5 december. Sinterklaas 
bracht de kinderen en de juffen van De 
Windhoek namelijk een bezoek. De 
ochtend begon met een warm onthaal 
voor Sinterklaas en zijn pieten en 
ook de peuters van Eskadee kwamen 
gezellig kijken naar de pietenshow. De 
pietenshow was spannend, grappig en 
interactief zodat alle kinderen betrokken 
werden bij het verhaal. De kinderen, maar 
ook de juffen, hebben genoten. Na de 
pietenshow heeft Sinterklaas alle klassen 
een bezoekje gebracht. Bij groep 1 t/m 
4 kregen de kinderen een cadeautje van 
de pieten en de groepen 5 t/m 8 hadden 
prachtige surprises gemaakt. Als extra 
verrassing kreeg iedere groep nieuw 
buitenspeelgoed om mee te spelen 
tijdens de pauzes. 

OBS De Windhoek bedankt de 
sinaasappelman voor de heerlijke 
mandarijnen!

STORM OP ZEE!

Storm,  storm? Heeft het gestormd?
Jawel! Op woensdagmiddag 21 november 
en zaterdag 24 november was er een 
echte storm waar te nemen in de 
hobbyschuur van Munnickenheide in 
Terheijden. Heel veel kinderen keken hun 
ogen uit, want daar lag zowaar de boot 
van Sinterklaas!
‘Verslaggeefster Renée’ (poppenspeelster 
van poppentheater Appel Moes) was met 
de kinderen al begonnen om “Zie ginds 
komt de Stoomboot” te zingen toen 
Sinterklaas contact opnam via het oortje 
dat ze bij zich droeg.

“De motor doet het niet, maar Mario, 
de machinepiet gaat hem repareren,” 
vertelde Sinterklaas.  “Of de kinderen nog 
even geduld hebben…!”
Er zat niets anders op.  Het leek erop 
dat de voorstelling niet door zou gaan. 
Alhoewel we al geoefend waren in 
het zwaaien naar Sinterklaas, er een 
scheepstoeterpiet geïnstalleerd was en 
we net onze stemmen aan het oefenen 
waren,  bleek nu dat we weer moesten 
gaan zitten en geduld moesten hebben 
of Sint en zijn Pieten wel of niet zouden 
komen.
 Gelukkig wist onze verslaggeefster Renée 
contact te leggen met de televisie en 
zo konden alle kinderen toch meemaken 
hoe Sinterklaas genoot van de Spaanse 
zon, hoe Pedro-pakjespiet fopcadeautjes 
maakte, hoe Mario-machinepiet uitlegde 
wat er met de motor aan de hand was 
en dat Silvano-stuurpiet toch de boot 
naar Nederland wist te varen ondanks de 
ontbrekende glazen in zijn bril! Maar het 
allerspannendste was toch de storm op 
zee!  Wat ging de boot op en neer! Pedro-
pakjespiet werd er groen van. Even was 
hij bang dat het de groene ziekte was en 

hij altijd groen zou blijven, maar Mario-
machinepiet wist hem te vertellen dat hij 
zeeziek was:  “Een Piet wordt zwart als hij 
door de schoorsteen kruipt en groen als 
hij zeeziek is, maar dat gaat vanzelf weer 
over” zei hij wijs. En inderdaad, dat was 
gelukkig ook zo. 
Het was heel knap dat Silvano-stuurpiet 
de boot, ondanks zijn slechte zicht, toch 
in Nederland wist te krijgen, ook al bleek 
dat eerst Texel te zijn. Maar dat was niet 
zo ver meer van  Terheijden af.
Sinterklaas wees hem de weg en zo 
konden alle kinderen na een hele 
spannende reis toch allerlei vragen stellen 
aan Sinterklaas. En dat waren heel veel 

vragen! Of Sinterklaas een goede reis had 
gehad, of Pedro-pakjespiet al helemaal 
beter was, of Sinterklaas pepernoten mee 
had genomen, of er ook cadeautjes voor 
hen bij waren… Gelukkig wist Sinterklaas 
overal een antwoord op!
Met een heerlijke Sinterklaastraktatie en 
een glaasje drinken onder het genot van 
sfeervolle muziek op de accordeon door 
de dames Christien en Thea, waren het 
twee geweldig leuke voorstellingen. 
Ook Femke kwam aan het einde weer 
tevoorschijn. Zij had al die tijd achter de 
boot gezeten om poppenspeelster Renée 
te assisteren en dat deed ze fantastisch!
Alhoewel, was het Femke wel? Op 
zaterdag bleek de assistente niet Femke 
te zijn, maar een echte hulppiet uit Spanje! 
Het was weer een waar feestje!
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TERUG OP DE OUDE STEK

Weer vieringen in kleinere “nieuwe” Antonius Abtkerk
Zaterdagavond 15 december om 19.00 uur kwamen we weer 
samen in de Antonius Abtkerk om te vieren. Ook rond Kerstmis 
en het einde van het jaar zullen er weer vieringen op onze oude 
vertrouwde stek zijn.
In de periode van herinrichting vonden wij gastvrij onthaal in 
het  Witte Kerkje, waarvoor hartelijk dank. Er is veel water door 
de Mark gestroomd voordat de herinrichting van de Antonius 
Abtkerk rond was. Het was een periode met veel ongemak, 
ons geduld werd flink op de proef gesteld.  Er is ontzettend 
veel werk verricht door de vele vrijwilligers, waarvan we de 
WOK-groep hier met name noemen. Mogen we nu weer met 
een vernieuwd elan vieren in onze “nieuwe” Antonius Abtkerk.

Toegang kerk
De kerk heeft een nieuwe ingang, gelegen aan de parkeerplaats 
tussen kerk en notariskantoor. Mensen die slecht ter been zijn 
en gebruik maken van een rollator of rolstoel adviseren wij 
nog geen gebruik te maken van de nieuwe ingang, maar de kerk 
binnen te gaan via de sacristie aan de Markstraat nr. 2. 
De aanpassingen buiten bij de nieuwe ingang om de kerk beter 
toegankelijk te maken, zijn nog niet gerealiseerd; die worden 
door de gemeente aangepakt zodra de herziening van de 
Raadhuisstraat begint. 
Officiële opening van onze Antonius Abtkerk
Op zondag 20 januari 2019 zal de Antonius Abtkerk officieel 
geopend worden met een parochiële viering waarin bisschop 
Liesen en het pastoraal team voorgaan, m.m.v. Kloveniersgilde 
St. Antonius Abt. We vieren dan ook de naamdag van de H. 
Antonius Abt, patroon van onze kerk sinds 1619, maar ook de 
patroon van ons dorp en van ons gilde. Over deze viering komt 
nog nadere informatie.
Pastoraal team en bestuur van de Vijf Heiligen Parochie

VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling

Speciale vieringen voor peuters en kleuters tot ± 6 jaar
24 december 17.00 uur: H.  Antonius  Abtkerk  Terheijden.
25 december 11.00 uur: H. Gummaruskerk  Wagenberg.
Het kerstverhaal wordt verteld. We zingen vrolijke liedjes en 
steken kaarsjes aan. Je mag je eigen kerstster (gemaakt tijdens 
de knutselbijeenkomst) meebrengen. Na afloop is er voor 
ieder wat lekkers. (Duur ± 30 minuten). Er wordt in deze twee 
vieringen GEEN Communie uitgereikt.
Speciale viering voor gezinnen met kinderen van ± 6 
tot ± 12 jaar
24 december 18.30 uur: H. Gummaruskerk Wagenberg. 

KERKEN
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• opwarming	door	To	The	Max	Gym.
• Er	is	voor	iedereen	een	gratis	broodje	Unox, 
Jumbo	muts	en	veel	gezelligheid. Voor	de	
deelnemers	ook	nog	een	Unox	muts, een	
medaille	en	snert.

‘t	Houterom	organiseert:

aanvang:	13.00	uur	-	locatie:	‘t	Houterom

Nieuwjaarsduik	2019
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Woord- en Communieviering in samenwerking met basisschool 
De Elsenhof. M.m.v. jeugdorkest Fanfare Wagenberg en koor 
Living Spirit. 
Vieringen Kerstavond
24 december 21.00 uur: H. Bernarduskerk Made. Tempeliers 
verzorgen op voor u vertrouwde wijze een eigentijdse Woord- 
en Communieviering. 
24 december 21.00 uur: H. Gummaruskerk Wagenberg. 
Eucharistieviering m.m.v. Gummaruskoor, Dameskoor Antonius 
Abt en Herenkoor Antonius Abt, met o.a. Messe Brève No. 7 van 
Gounod en traditionele kerstliederen.
24 december 22.00 uur: H. Antonius Abtkerk Terheijden. 
Anthony Singers Terheijden geven met hun eigen kenmerkende 
geluid invulling aan de eucharistieviering.
Vieringen 1e Kerstdag
25 december 9.30 uur: H. Gummaruskerk Wagenberg. 

Eucharistieviering m.m.v. Blasiuskoor.
25 december 11.00 uur: H. Bernarduskerk Made. 
Eucharistieviering m.m.v. Bernarduskoor. 
Eerste Kerstdag is er géén viering in de H.  Antonius  Abtkerk 
te Terheijden.
Vieringen rond de jaarwisseling
30 december 9.30 uur: H. Antonius Abtkerk Terheijden. 
Parochiële eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Antonius Abt, 
Herenkoor Antonius Abt en Gummaruskoor. We sluiten met 
elkaar 2018 af.
In de Bernarduskerk en Gummaruskerk zijn er op 30 december 
géén vieringen.
Op 31 december 2018 en 1 januari 2019 zijn er geen vieringen 
in onze  Vijf Heiligen Parochie.
Parochiële viering Nieuwjaar en bij het feest van 
Driekoningen
6 januari 2019 om 9.30 uur: H. Gummaruskerk Wagenberg. 
Eucharistieviering met parochiële koren. Na afloop gelegenheid 
elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen onder het genot 
van koffie/thee. Wij hopen met veel parochianen uit alle 
geloofsgemeenschappen samen te komen.
Verder in januari:
Maandag 7 januari 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering.  Voorganger 
pastoor P. Schellens, Cantor H.  Vergouwen.
Maandag 14 januari 10.30 uur:  Woord- en Communieviering 
in verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. 
U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, 
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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, 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.
Pastoraal team, parochiebestuur, koren 
en medewerkers van de Vijf Heiligen 
Parochie heten u van harte welkom in 
deze vieringen.

KERKDIENSTEN  VAN 
DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-
WAGENBERG

Zondag 23 december Vierde zondag 
van de advent 10.00 uur: ds. Ch. Inkelaar 
uit Oudenbosch. Diaconiecollecte: Focus 
on Education.
Maandag 24 december 21.30 uur: ds. 
E. Fockens Kerstavonddienst met mede-
werking van De Cantorij onder leiding 
van Mariëtte Verkerk. Diaconiecollecte: 
KIA - Kinderen in de Knel.
Dinsdag 25 december Kerstochtend. 
Gezamenlijke dienst in de Protestantse 
Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49. 
10.00 uur: Gezinsviering met kerstspel 
en kinderkoortje met medewerking van 
de kerstcommissie. Diaconiecollecte: KIA 
- Kinderen in de knel. Koffiedrinken na 
de dienst.
Zondag 30 december Gezamenlijke 
dienst in het Witte Kerkje in Terheijden. 
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda. 
Diaconiecollecte: Vrienden van DHAN.

WAT MAAKT U GELUKKIG? 
DEEL HET  TIJDENS 
BUSTOUR ‘RONDJE GELUK’

De gemeente Drimmelen gaat aan 
de slag met het onderwerp ‘Geluk’ en 
het opstellen van een geluksagenda in 
samenspraak met inwoners. Op deze 
agenda staan punten waar de gemeente 
mee aan de slag wil om bij te dragen 
aan het geluk van inwoners. In januari 
en februari 2019 rijdt ‘wethouder Geluk’ 
Jan-Willem Stoop in zijn geluksbusje 
door de zes dorpen tijdens een speciale 
gelukstour, genaamd ‘Rondje Geluk’. 
Tijdens deze tour gaat hij samen met 
andere medewerkers van de gemeente 
in gesprek met inwoners. Zo wil hij 
ontdekken wat inwoners gelukkig maakt, 
hoe de gemeente daaraan kan bijdragen 
en welke punten er op de geluksagenda 
van de gemeente moeten komen.
Wat is ‘Rondje Geluk’?
Vijf weken lang rijdt de wethouder 
Geluk volgens een geluksdienstregeling 
langs verschillende gelukshaltes in de 
gemeente. Daarnaast is hij heel januari 
en begin februari op de weekmarkt in 
Made te vinden met zijn geluksbusje. 
Met ‘Rondje Geluk’ wil de gemeente 
het gesprek over ‘Geluk in de gemeente 
Drimmelen’ aanzwengelen. Iedereen met 
interesse, vragen, opmerkingen of scepsis 
over het onderwerp kan langskomen bij 
het geluksbusje.  Onder het genot van een 
kopje koffie, thee, warme choco of snert 
kunnen inwoners op een laagdrempelige 
manier in gesprek met de wethouder, 
medewerkers van de gemeente of met 
elkaar.  Ook krijgen inwoners de kans om 
tijdens deze tour en via sociale media hun 
persoonlijke geluksplek in de gemeente 
te nomineren. 
Waarom deze gelukstour?
Om een goede geluksagenda te maken is 
inzicht in de geluksbehoeften van inwoners 
essentieel.  Hiervoor werkt de gemeente sa-
men met de Erasmus Happiness Economics 
Research Organisation (EHERO), verbon-
den aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Op basis van de recent gehouden burger-
peiling onderzocht EHERO wat de top 3 
van thema’s is die bijdragen aan het geluk 
van inwoners. Hieruit kwamen de volgende 
hoofdthema’s naar voren:
1. Aanpak eenzaamheid en ondersteuning   
   kwetsbare groepen
2. Burgerparticipatie en betrokkenheid
3. Informatievoorziening en contact met in 
   woners
De gemeente wil deze hoofdthema’s ver-

der uitdiepen in gesprekken met inwo-
ners. Naast de drie hoofdthema’s kwa-
men nog twee thema’s naar voren waar 
de wethouder Geluk met mensen over in 
gesprek wil: het voorkomen van overlast 
en verbetering van het voorzieningen-
aanbod. De punten die inwoners bespre-
ken en inbrengen tijdens ‘Rondje Geluk’ 
neemt de gemeente mee bij het opstellen 
van de geluksagenda. Zo komt deze tot 
stand in samenspraak met inwoners. In 
maart 2019 wil de wethouder Geluk de 
basis van de geluksagenda bekendmaken.
Wanneer vindt ‘Rondje geluk’ plaats?
Bent u er ook bij? Iedereen is welkom 
en dranken en soep zijn gratis. We zien 
u graag bij één van de gelukshaltes in 
januari of februari. Of natuurlijk bij het 
geluksbusje op de markt in Made. Ga naar 
www.drimmelen.nl en kijk op de pagina 
‘Geluk in de gemeente Drimmelen’. Hier 
leest u actueel nieuws over het opstellen 
van de geluksagenda. Ook vindt u hier de 
dienstregeling van ‘Rondje Geluk’. Volg de 
gelukstour op de sociale media kanalen 
van de gemeente Drimmelen. Dit kan op 
Facebook via @drimmelengemeente of 
op Twitter via @drimmelen140162.

BOL.COM,  KOOP UW 
PRODUCTEN BIJ ONZE 
FANTASTISCHE 
WINKELIERS!

In een open brief doet Lieke Schuitmaker, 
wethouder in de gemeente Drimmelen, 
een oproep aan Bol.com om de fantas-
tische producten van lokale winkeliers in 
Drimmelen te kopen. 

Door het toegenomen succes van onli-
ne winkelen staan lokale ondernemers 
onder druk. “Mensen kopen steeds meer 
bij Bol.com, en daar is niks mis mee. Ik 
koop er zelf ook.  Maar onze winkeliers 
en ondernemers hebben het daardoor 

     GEMEENTE
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lastig. En het zijn wel diezelfde winkeliers 
en ondernemers die onze gemeente ge-
zellig en bruisend houden. Zij sponsoren 
de sportverenigingen,  maken de lokale 
feesten zoals de Sinterklaasintocht en 
kerstviering mogelijk, ondersteunen het 
carnaval, enzovoort. Elke winkelier die het 
niet redt en verdwijnt maakt onze dorpen 
minder leuk.”
Volgens Schuitmaker is de brief een 
serieus verzoek aan Bol.com maar vooral 
ook een oproep aan alle inwoners van de 
gemeente om lokaal hun kerstinkopen 
te doen. “We wonen in zo’n mooie 
gemeente en dat moeten we met z’n 
allen zo houden. We moeten met elkaar 
zorgen dat die bijzondere winkels blijven 
bestaan zodat zij door kunnen gaan met 
helpen bij die bijzondere evenementen 
in onze dorpen. Zo beschermen we met 
elkaar wat we hier opgebouwd hebben.”
De brief aan bol.com is ook te lezen op 
haar facebookpagina.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Marktverkenning aanbesteding 
Sociaal Culturele Centra De Cour 
en Plexat 
Halverwege 2019 moet de gemeente 
Drimmelen de exploitatie van Sociaal 
Cultureel Centrum De Cour in Terheijden 
en Ontmoetingscentrum Plexat in 
Wagenberg opnieuw aanbesteden. Als 
voorbereiding hierop houden we een 
marktconsultatie: daarbij vragen we de 
markt om vrijblijvend te reageren op 
enkele vragen over het mogelijke beheer 
van de sociaal culturele accommodaties. 

Dit doen we op advies van ons 
inkoopbureau om straks een beter 
programma van eisen te kunnen schrijven 
voor de daadwerkelijke aanbesteding.
Hiermee hopen we zo goed mogelijk aan 
te kunnen sluiten op de wensen vanuit de 
markt. 
We combineren deze marktverkenning 
overigens met de aanbesteding van het 
beheer van de beide zwembaden in de 
gemeente. De daadwerkelijke aanbeste-
dingen doen we straks wel volledig apart.  
Heeft u interesse in de exploitatie van 
één of beide Sociaal Culturele Centra 
en/of de zwembaden in onze gemeente, 
dan verwijzen wij u graag naar  Tendernet 
waar de vragen staan gepubliceerd. 
Begin 2019 zullen wij met de aanbeste-
dingsprocedure starten. 
Voor meer informatie of vragen over de 
aanbestedingsprocedure kunt u terecht 
bij Leny Abrahams, per mail: labrahams@
drimmelen.nl of per telefoon 140162.
Sluitingstijden gemeentehuis in ver-
band met de feestdagen:
- donderdag 20 december telefonisch niet  
  te bereiken tussen 12.00 en 14.30 uur
- maandag 24 december vanaf 13.00 uur
- dinsdag 25 december
- woensdag 26 december
- maandag 31 december vanaf 13.00 uur
- dinsdag 1 januari
Sluitingstijden Milieustraat in ver-
band met de feestdagen:
- dinsdag 25 december 
- woensdag 26 december 
- dinsdag 1 januari 
Uitnodiging informatieavond beleid 
zonnevelden
De gemeente organiseert op woensdag 
19 december a.s. een informatieavond 
over zonnevelden. U bent van harte 
uitgenodigd. De bijeenkomst is van 19.30 
tot 21.30 uur en is in cultureel centrum 
Plexat in  Wagenberg.
In 2040 wil de gemeente energieneutraal 
zijn. Om energieneutraal te worden moe-
ten we alle soorten schone energie be-
nutten, zonnepanelen op daken, windmo-
lens, aardwarmte, biomassa enzovoort. 
Allemaal naast elkaar. De gemeenteraad 
heeft daarom beleid voor zonnevelden 
vastgesteld.
Het beleid biedt ontwikkelaars en 
grondeigenaren mogelijkheden om ver-
gunningen aan te vragen voor zonne-
velden. Er zijn ook vergunningen aange-
vraagd. We merken dat veel inwoners 
vragen hebben over ons beleid en de 
aangevraagde plannen. Of bezorgd zijn 
over de gevolgen voor uitzicht en biodi-
versiteit.
Vanwege de vragen en de zorgen organi-
seren wij deze informatieavond. U krijgt 
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uitleg en u kunt vragen stellen. Over het beleid en onder wel-
ke voorwaarden de gemeente vergunning geeft.  En wat u kunt 
doen als u het daar niet mee eens bent. Ook mogen ontwikke-
laars die nu een vergunning hebben aangevraagd hun plannen 
laten zien. 
Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan via pkieboom@drimmelen.nl. 
Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt. 
Wilt u alvast meer lezen over het beleid over zonnevelden? Op 
www.drimmelen.nl/zonnevelden vindt u meer informatie over 
het beleid en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Laatste oproep voor Meevaller 2017
Eind september heeft bijna ieder huishouden in onze gemeente 
de Meevaller 2017 ontvangen. Het gaat om huishoudens die op 
28 juni 2018 ingeschreven stonden in de gemeente Drimmelen. 
Op die rekeningen is een bedrag van € 54,- bijgeschreven.
Staat het bedrag nog niet op uw rekening en komt u wel in 
aanmerking voor de Meevaller 2017? Neem dan voor 21 
december 2018 contact met ons op, het liefst door een email 
met uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer te sturen 
naar gemeente@drimmelen.nl. Eind december wordt nog een 
nabetaling gedaan.
Aanvragen die na 21 december 2018 binnenkomen worden niet 
meer in behandeling genomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.
drimmelen.nl/meevaller-2017-elk-huishouden-ontvangt-
eu-5400. 
Nieuwe opzet nieuwjaarsbijeenkomst gemeente
De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Drimmelen krijgt 
een nieuwe opzet. Op initiatief van de gemeenteraad vindt de 
bijeenkomst plaats op 9 januari 2019 in het gemeentehuis en 
heet ‘Nieuwjaarsontmoeting’. Want ‘ontmoeten’ daar gaat het 
om: het gemeentebestuur wil op een nieuwe eigentijdse manier 
inwoners, jong en oud, ondernemers en vertegenwoordigers 
van verenigingen en organisaties een gelukkig nieuwjaar wensen. 
Iedereen is die dag welkom in het gemeentehuis tussen 16.30 en 
19.30 uur (gewijzigde tijd!). Het programma wordt momenteel 
uitgewerkt, maar zal in elk geval anders zijn dan voorheen. 
Natuurlijk houdt de burgemeester wel zijn nieuwjaarstoespraak. 
De afgelopen jaren organiseerde het Bedrijven Netwerk 
Drimmelen, met ondersteuning van de gemeente, de jaarlijkse 
bijeenkomst. De raad waardeert de inzet van de BND en pakt 
de organisatie nu zelf weer helemaal op. Initiatiefnemers uit de 
gemeenteraad: “9 januari: ‘Zeg het voort en reserveer alvast 
deze datum!’ 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Terheijden, Bergen 18 (4844 EN) (W-2018-0570): Het slopen 
van een woning en oprichten van een woning (herbouw).
- Terheijden, Molenstraat 64 (4844 AP) (W-2018-575): Het 
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plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak.
- Wagenberg, Dorpsstraat 12A (4845 CE) (W-2018-0571): Het 
uitbreiden van de woning.
- Terheijden, Bergen 26A (4844 EN) (W-2018-0580): Het 
bouwen van een schuur.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
- Terheijden, Raadhuisstraat 57 (4844 AB) (W-2018-0560): Het 
plaatsen van een dakopbouw.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Zandkuil 6 (4845 PE) (W-2018-0563): Het 
veranderen van het bedrijf.
Anterieure overeenkomsten Hoevenseweg 12A en 
Kerkstraat ong. in Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken op grond 
van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat op 27 november 2018 een 
anterieure overeenkomst is gesloten tussen:
- de gemeente Drimmelen en de heer Aloysius Petrus Cornelis 
van Tetering en mevrouw Adriana Cornelia Johanna Meeus e/v 
van Tetering, met betrekking tot de locatie aan de Hoevenseweg 
12 A in Wagenberg. Het project betreft de oprichting van één 
woning in een bestaand bedrijfspand. 
- de gemeente Drimmelen en de heer Rob Johannes Cornelis 
van Gageldonk en de heer Joep Wilhelmus Gerardus van 
Gageldonk, met betrekking tot de locatie aan de Kerkstraat 
ong. in Wagenberg. Het project betreft de oprichting van één 
woongebouw met maximaal vier wooneenheden.
De overeenkomsten strekken ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomsten ter inzage gelegd. De zakelijke beschrijving van 
de inhoud ligt voor iedereen ter inzage bij de servicebalie in het 
gemeentehuis. 
Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong.  Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg 
ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om ten 
zuiden van Kerkstraat 58 in Wagenberg een woongebouw met 
vier wooneenheden te realiseren. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met donderdag 17 
januari 2019 tijdens de openingstijden ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis, Park 1 in Made. Het ontwerpbestemmingsplan is 
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: 
NL.IMRO.1719.3bp19kerkstraatong-on01).
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen 
binnen de termijn van de terinzagelegging mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad 
van Drimmelen. 
Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is 
Postbus 19, 4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw 
C. Segeren, van maandag tot en met donderdag telefonisch te 
bereiken onder nummer 140162.
DORPSGERICHT WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker.  Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.
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KERKBANKEN

De afgelopen tijd is Stichting Behoud de Antonius 
Abt samen met de parochie en de WOK 
(Werkgroep Onderhoud Kerk) druk bezig 
geweest met het klaarmaken van de kerkruimte 
voor Kerst. Tijdens deze voorbereiding werd 
duidelijk dat niet alle banken en voorwerpen 
teruggeplaatst gaan worden in de Heilige 
Antonius Abt. Er is toen besloten om deze 

banken en voorwerpen te koop aan te bieden. De verkoop is 
op 12 januari 2019 van 12.00-15.00 uur op twee locaties. 
De opbrengst van deze verkoop gaat volledig naar de restauratie 
van de kerktoren!
Toen tijdens het klaarmaken van de Heilige Antonius Abtkerk 
duidelijk werd dat niet alle banken en losse voorwerpen 
(stoeltjes, tafeltjes e.d.) teruggeplaatst konden worden, hebben 
alle partijen in samenspraak besloten om ze in de verkoop te 
doen. Hiermee kunnen er twee vliegen in één klap geslagen 
worden: er kan geld ingezameld worden voor de hoognodig 
torenrestauratie én aan belangstellenden wordt de kans geven 
om in het bezit te komen van unieke items uit het oudste 
monument van de gemeente Drimmelen. 

Van de banken zijn er twee standaardmaten beschikbaar. De 
banken zijn ofwel 1.65 meter lang (kleine banken) ofwel 4.70 
meter lang. Beiden kosten € 100 euro per stuk. Er dient zelf 
gezorgd te worden voor het vervoer van de banken van de 
verkooplocatie.
Voor € 35 extra (dus €135) worden de lange banken op maat 
gemaakt. Hierbij kan gekozen worden voor de volgende maten: 
2.15 meter, 2.70 meter, 3.10 meter, 3.65 meter en 4.10 meter. 
Deze op maat gemaakte banken kunnen dan in het eerste 
kwartaal van 2019, op afspraak, worden opgehaald.
De verkoop vindt op 12 januari 2019 tussen 12.00-15.00 plaats 
op de volgende adressen:
Kleine banken (1.65 meter): De Abt, Markstraat Terheijden, 
contant betalen.
Overige banken en spullen: Bergen 26 Terheijden, pinnen ook 
mogelijk.
Voor deze eenmalige verkoop geldt op=op. Mis deze kans 
dus niet om een uniek historisch voorwerp uit Terheijden te 
bezitten! 
Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden

IVN NATUURWANDELING MASTBOS

Zondag 30 december trekken de 
natuurgidsen van IVN Mark & Donge er 
voor de laatste keer dit jaar op uit voor een 

winterse wandeling. Sluit dit jaar goed af en loop het nieuwe 
tegemoet tijdens deze speciale eindejaarswandeling. Trek je 
warme jas aan en ga mee een frisse neus halen. Even lekker 
de natuur in om de benen eens goed te strekken, uit te buiken 
van de kerst en de zinnen te verzetten voor de jaarwisseling. 
Laat je verrassen door de leuke 
weetjes en verhalen van onze 
enthousiaste gidsen over de 
natuur in winterrust. Meer 
naar buiten is alvast een goed 
voornemen! 
Vertrek om 10.00 uur vanaf 
SBB Parkeerplaats bij Boshuis, 
Stouwdreef 1, 4836 AK Breda. 
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....

       OP HET NIPPERTJE....

De laatste Rondom deToren van dit jaar!
De volgende RdT verschijnt op woensdag 16 januari.

Kopij en advertenties kun je inleveren tot 
woensdag 9 januari 17.00 uur.

Veel leesplezier!
------------------------------

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

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

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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