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CARNAVAL
GE BEN OM IN TE LIJSTE!

T.C.V. De Schraansers, carnaval 2018-2019
Nog maar 2 weken tot carnaval 2019! Maar dit
weekend én volgend weekend al volop carnaval in
Traaie!
Sauwelen
In het weekend van 15, 16 en 17 februari gaan we
sauwelen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 5 sauwelaars
en 2 acts zorgen voor voldoende vertier in dit weekend. In de
ton staan Christ vd Diepstraten, Miëlle Stoop, Ronald Lievens,
Ronald Kustermans en Storm. Daarnaast een act van Duo Fein
en Gijn én het V-Team treedt op. Zij zorgen er ook voor dat
op een passende ‘bonviverende’ en ‘emanciperende’ wijze Prins
Pierre zijn opwachting maakt! Nog snel de laatste kaarten halen:
dat kan bij DIO Drogisterij Relinde Fijnaut!
33 jaar Jeugdraad

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 534 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
				
ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
				
na contact apotheek Made
Dit jaar bestaat de jeugdraad 33 jaar! En dat gaan we vieren
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
met heel Terheijden en omstreken, maar vooral met oudSurplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
jeugdraadsleden. Op 23 februari 2019 organiseren we, samen
				www.surpluswelzijn.nl
met de Gouden Leeuw, een Gouwe Party. We hopen daar, naast
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
vele carnavalsvierders en de huidige jeugdraad, vooral ook oudspreekuur		
di. 9 - 10 u
jeugdraadsleden te begroeten!
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
Heb jij in de jeugdraad gezeten? Hoe leuk zou het zijn om leden
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
uit jouw jeugdraad-jaar te zien? Wil je dit feest niet missen dan
contact			sociaalraadslieden@		
zien we je graag op zaterdag 23 februari! Ook wanneer je de
				surpluswelzijn.nl
jeugdraad, op wat voor manier dan ook, begeleid hebt, ben je
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
welkom! We hebben geprobeerd een ieder die om wat voor
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
reden zich dan ook betrokken voelt of voelde bij de jeugdraad
				Raadhuisstraat 2c
te benaderen! Mocht dat ons niet gelukt zijn, weet dat iedereen
SWO				
0162 - 451 894
van harte welkom is! Het officiële gedeelte is in het café én
POLITIE
feesten doen we met IEDEREEN in de zaal.
Algemeen nummer		
112
Gouwe Party, 23 februari 2019
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
Carnaval valt dit jaar pas in het eerste weekend van maart. Maar
				www.politie.nl
dat betekent niet dat we zo lang wachten met feesten! Samen
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
met onze residentie organiseren we ‘de Gouwe Party’! Die
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
avond vieren we dus 33 jaar jeugdraad voor geheel Traaie en
				www.drimmelen.nl
omgeving. Heb jij wél óf niet in de jeugdraad gezeten; dat maakt
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
niks uit; iedereen is zaterdag 23 februari welkom om helemaal
				gemeente@drimmelen.nl
los te gaan op de meezingers van Kafke, Randy Watzeels en
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
Raymon Hermans. En omdat we voor iedereen er een echt
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
feest van willen maken, is de entree gratis! Dus hopelijk zien we
Ophalen afval
Terheijden
groen: 20/02, grijs: 27/02
veel feestvierders alvast in carnavalskleren (!) op zaterdag 23
Wagenberg
groen: 22/02, grijs: 01/03
februari 2019!!
Ophalen oud papier		
09/03
Verbroederingsfeest op 22 februari
Ophalen plastic
Terheijden 20/02 Wagenberg 22/02
Heeft u al wel eens willen verbroederen met andere carnaOVERIGE
valsverenigingen? Wij verbroederen met de verenigingen uit de
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
gemeente Drimmelen op vrijdag 22 februari. Dit jaar zijn we
Woonvizier			
0162 - 679 800
door onze eigen burgemeester uitgenodigd en gaan we feesten
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met De Erpelrooiers, De Mayenairs, De Biesboschrakkers en de
Zwallekers op een wel erg bijzondere locatie: De Zilvermeeuw
in Drimmelen, en oh ja, we gaan ook nog varen.
Schraansersvlag!

Een lang gekoesterde wens van velen is een feit: een speciale
vlag om de gevel, het raam, muur of jezelf te sieren in aanloop
naar carnaval én met carnaval! Heeft u de Schraansersvlag
al? Voor slechts € 15,- is deze te koop tijdens evenementen
georganiseerd door De Schraansers. Daarnaast is de vlag ook te
verkrijgen bij Drogisterij Relinde Fijnaut.

SAUWELEN IN TERHEIJDEN
Het sauwelweekend vindt plaats aanstaand weekend (15, 16, 17
februari)! Eerder stelden Christ, Ronald, Ronald en Miëlle zich
al voor. Nu is het de beurt aan Storm, de jeugdsauwelaar, én de
2 acts; duo Fein en Gijn en het V-team.
De jeugdsauwelaar stelt zich voor:
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Storm Kustermans, 14
jaar oud en ik woon in Wagenberg. Ik zit op het Dongemond College in Made in de 3e
klas. Mijn hobbies zijn trompet
spelen en gamen. Ook maak
ik graag stripverhalen. Ik zit in
het jeugdorkest van Wagenberg (JOW) en het jeugdorkest
van Hooge Zwaluwe (Toettie).
Ook zit ik in de harmonie OVU
van Wagenberg.
Wat kunnen we van jou verwachten in het sauwelweekend (typetje, grap, verhaal)?
Op mijn 11e jaar ben ik begonnen met sauwelen omdat mijn
vader dit ook doet. Ik vind het altijd leuk om grappen te vertellen
en plezier te maken. Dit jaar doe ik mijn sauwel in Terheijden als
Zwart Schaap. Hierover kan je leuke dingen vertellen omdat je
altijd mikpunt bent als er iets verkeerd gaat. Ik speel maar een
typetje want ik ben natuurlijk thuis niet echt het zwarte schaap.
Mijn oma heeft een dik schapenpak gemaakt zodat ik er ook als
een schaap uitzie.
Waarom moet iedereen naar het sauwelweekend
komen kijken & luisteren?
Natuurlijk. Sauwelen is altijd lachen en gezellig. Je kan luisteren
naar leuke verhalen en grappen. Carnaval is plezier maken en
sauwelen hoort bij carnaval.
Waarom trek jij volle zalen?
Omdat ik nog jeugd ben doe ik niet mee met de sauwelwedstrijd.
Ik ben de opwarmer voor de volwassen sauwelaars. En dat vind
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ik erg leuk om te doen. Dus als je mijn leuke sauwel wil horen
dan moet je dit jaar komen kijken!
Duo Fein en Gijn stelt zich voor:
Tijdens het Sauwelweekend van 2019
zijn wij weer present en doen inmiddels voor de
zevende keer mee.
Wij zijn Duo Fein
en Gijn en in het
dagelijks leven zitten wij samen in de
bouw. De 1 bouwt
software voor de
logistiek en de andere bouwt echt.
Ondanks het feit dat wij, net zoals iedereen, een druk leven
leiden, maken wij toch tijd vrij om even lekker uit de band te
springen. Wij hebben al van alles verzonnen en als zodanig ook
uitgevoerd de laatste jaren. Als act proberen wij altijd de zaal
lekker op te warmen. Wij zijn ooit begonnen met het “Kleine
Mannetje”. Verder zijn wij zwervers geweest die droomden
over een artiestenleven. Hebben wij drie verschillende stille
films gemaakt met dorpsbewoners uit het publiek. Zijn wij live
geweest bij Omroep Drimmelen met een hoorspel. Hebben
wij een cursus buikspreken gegeven. En in 2018 hielden wij een
veiling met diverse exclusieve stukken.
Aankomend sauwelweekend worden er tijdens de avonden
en middag hele duidelijke instructies gegeven en zullen deze
opdrachten gewoon heel simpel uitgevoerd worden, zoals het
hoort….. Wij hopen dat iedereen komt om ons te beoordelen,
aan te moedigen en gewoon lekker komt genieten van een
avond of middag vol vermaak.
Met de lachende groeten van Duo Fein en Gijn.
Het V-Team stelt zich voor:
Wie zijn we?

Het V-Team is eigenlijk als een grapje begonnen, en dat is geen
grap. Het B-Team is natuurlijk al wereldberoemd in Traaie en
wij -de vrouwen van Nootdkreet- vonden dat wij niet achter
konden blijven en verenigden ons tot het V-Team (V van
vrouwen). Eigenlijk wilden we vorig jaar al meedoen, maar dat
is er toen niet van gekomen omdat we nog geen volgroeide
artiesten waren. Dit jaar zijn we dat nog steeds niet, maar we
hebben eindelijk alle moed bij elkaar gesprokkeld, een oorworm
van een lied geschreven, ons mooi opgemaakt, mooie pakskes
aangedaan en onszelf omgetoverd tot het V-Team; vrouwen
verenigt u!
Waarom het lied ‘Rosé Bier’?
Het lied is eigenlijk ontstaan nadat we tijdens een weekendje
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weg met z’n vijven een ander lied
voor Festivalaaf 2.0 mochten/moesten
schrijven. We noemen geen namen
maar het lied was op de melodie van
een nummer van Tom Jones. Dat bleef
zo in onze hoofden spoken dat daar
spontaan nog een lied uitstroomde.
Deze woordkeuze is bewust aangezien
het lied onder de douche is geschreven
(uiteraard door maar één iemand van ons
en niet met meerderen tegelijk onder
één douche). Nadat we er met z’n allen
wat aan gesleuteld hadden was de hit
een feit: Rosé Bier is een lied over één
van de vele problemen die vrouwen
kunnen ondervinden tijdens carnaval.
Vrouwendrankjes zijn meestal duurder
dan ‘gewoon’ bier en dat zorgt altijd voor
onenigheid bij het inleggen in de pot.
Want als de mannen allemaal bier drinken
voor 1 munt, en jij als vrouw Rosé Bier
wil voor maar liefst 1,5 munt dan wordt
dat natuurlijk oorlog. Uiteraard allemaal
met een knipoog -want we weten ook
wel dat de inkoopprijs van Rosé Bier
hoger is dan voor ‘normaal’ bier- maar
het is wel vervelend. In het huidige klimaat
van emancipatie en #metoo-praktijken
vonden we dat het op carnavalsgebied
ook weleens tijd wordt voor vrouwen
om lekker te bonviveren!
Waarom zouden jullie op ons
moeten stemmen tijdens carnaval?
Simpel, omdat het lied anders is dan
alle andere hoempa-muziek die normaal
gesproken met carnaval gedraaid wordt.
Daar is natuurlijk niets mis mee, maar
we vonden dat het tijd is voor iets
anders. Ook hebben we veel mensen bij
elkaar gekregen voor een fantastische
clipopname, dus dat betekent dat veel
mensen enthousiast worden van het lied
en daar graag hun steentje aan willen
bijdragen. Dat, of ze vinden ons gewoon
aardig, dat kan natuurlijk ook. Als laatste
moet iedereen stemmen omdat we graag
het B-Team willen evenaren als winnaars
van de Barnavalsliedverkiezing! Want we
hadden nooit gedacht om Festivalaaf 2.0
al te winnen, maar nu we eenmaal zover
zijn gekomen en veel leuke reacties
krijgen, gaan we ook voor de winst!
Wat komen we doen tijdens het
sauwelweekend?
Vooral Rosé Bier drinken, maar ook
zullen we elke dag onze muzikale klanken
laten horen. Dit gaan we natuurlijk wel
live doen, want playbacken is voor watjes.
Ook hebben we nog een andere -kleineact in petto, dus jullie zijn niet zomaar van
ons af komend weekend. Uiteraard zijn
we met carnaval druk met Nootdkreet in
de weer, maar we zullen ook hier en daar
onze roze pakjes met bonviveermouwen

aandoen met als missie dat jullie allemaal
vijf dagen lang ‘Ik wil rosé bier’ aan het
zingen zijn! Maar eerst zien we jullie
graag dit weekend om samen te gaan
bonviveren in ons mooie Traaie!
Joeee!
Anne, Carmen, Maud, Stefane en
Anouk oftewel: het V-Team

ERPELROOIERS OPGELET!
Wilt u de foto’s van carnaval 2018 van
de Kinderoptocht én de Grote Optocht
nog downloaden, dan kan dat nog tot
carnaval 2019! Daarna zijn ze niet meer
beschikbaar.
Erpelrooiers_Kinderoptocht - deel
1 - 2018
https://myalbum.com/album/mpgg2ZoQbZ00
Erpelrooiers_Kinderoptocht - deel
2 - 2018
https://myalbum.com/album/VZoGGnJ2TJoc
Erpelrooiers_Grote optocht - deel
1 - 2018
https://myalbum.com/album/yS4ufXNSDw7V
Erpelrooiers_Grote optocht - deel
2 - 2018
https://myalbum.com/album/yhXiKjRESTtu

ZAKELIJK NIEUWS
LEGO MOVIE 2 MOZAÏEK
BIJ MINI BILLUND
Op 6 februari ging
Lego Movie 2 in
première waarin
Emmet,
Lucy
en Batman weer vele avonturen zullen
beleven.
Lego-attractie mini Billund in Wagenberg
liet deze helden van Steenstad al schitteren
in een heel groot mozaïek waaraan de
bezoekers mee konden bouwen.
De vaste bezoekers houden altijd goed
de website in de gaten om te kijken
wanneer er weer begonnen wordt met
een nieuw mozaïek. “Zodra er een nieuw
mozaïek gestart wordt staan wij om
10.00 uur voor de deur,” vertelt een man
enthousiast. “Met het hele gezin zitten
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we hier dan echt de hele dag te bouwen,
ieder aan z’n eigen tegeltje. En bij ieder
tegeltje dat we in de lijst klikken zijn we
even trots.”
Mini Billund:“We merken dat het mozaïek
een leuke aanvulling is in onze Legoattractie. Kinderen, maar ook hun papa’s
en mama’s, opa’s en oma’s konden altijd al
naar hartenlust bouwen in de Bouwplaats,
waar tienduizenden steentjes liggen. Met
hun creatie kunnen ze een heus diploma
verdienen.
Maar aan een groot mozaïek meewerken
is toch weer wat anders. Dan werk je met
z’n allen aan één heel groot werk, maar
liefst ruim 64.000 noppen!
Met ons mozaïek
spelen we graag in
op de actualiteit,
zoals bijvoorbeeld
een kersttafereel
in de wintermaanden, Harry Potter
bij de uitgifte van
de nieuwe serie
minifiguren en nu
dan de Lego Movie 2.
Daarnaast hebben we in mini Billund
natuurlijk het museum met een zeer
uitgebreide collectie, echt al vanaf de
eerste houten Lego uit 1932. Panorama
is een complete stad, met huizen, wegen,
treinen, bomen, auto’s en nog veel meer.
Hier zijn bestaande sets te bewonderen,
maar ook eigen ontwerpen. Er valt steeds
iets nieuws te ontdekken.”
Op de vraag wat het volgende onderwerp van het mozaïek wordt luidt het
antwoord: “We weten het nog niet. Misschien heeft iemand een leuk idee waar
we iets mee kunnen.”
Heb jij een goed idee voor een nieuw
mozaïek in mini Billund? Ga dan naar
www.minibillund.nl en laat het weten via
het contactformulier. Wie weet bouw je
dan straks mee aan het door jou bedachte
mozaïek.
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team Haragei en judoclub Made

de zesde dan, was na haar actieve loopbaan
ook actief als coach en bestuurder en
richtte de Talent Foundation op om haar
kennis beschikbaar te stellen aan jonge
topsporters.
Aylin en Lisa deden het ontzettend goed.
Aylin werd 2e en Lisa werd kampioen,
25e Internationaal Judotoernooi
Hoogland 2019
Zondag 3 februari reisden de Harageijudoka’s Lisa en Dennis van Kreij en
Semena Trimbach af naar Hoogland
(Amersfoort): dit is een sterk toernooi
met deelnemers uit diverse landen.
Broer en zus Van Kreij gingen weer als
een speer en werden beiden kampioen.
Semena Trimbach is naar het Nederlands
Kampioenschap -15 jaar aan het toewerken en was lekker aan het judoën
met zowel linkse als rechtse aanvallen en
scores. Semena was iets te overmoedig
en verslikte zich in een tegenstander. De
volgende keer zal dit niet meer gebeuren,
maar een verdiende 2e plaats voor
Semena.
7e Kruikentoernooi Tilburg
Zondag 3 februari reisden we ook met
een grote groep beginnende wedstrijdjudoka’s naar sporthal Dongewijk in de
Reeshof in Tilburg. Onder leiding van de
coaches Marcel en Ilse Vissers, Bas van
Gils, Celeste van Rosmalen en Maikel Segers was het een genot om deze talentjes
te zien strijden.
Op
www.facebook.com/teamharagei
kunt u de compilatie zien van de mooiste
worpen van de dag, want wat werd er
goed gejudood. Een speciale vermelding

Deborah Gravestijn Classic
Zaterdag 2 februari reisden Aylin Halman
en Lisa van Kreij af naar Rotterdam
om deel te nemen aan de Deborah
Gravenstijn Classic.
Tijdens de Olympische Spelen van Athene
2004 en Beijing 2008 werd Deborah
Gravenstijn de meest succesvolle
Nederlandse judoka met een bronzen
en zilveren medaille. De meervoudig
Nederlands kampioene deed daarvoor
al mee aan de Olympische Spelen in het
Australische Sydney waar ze als vijfde
eindigde. De geboren Zeeuwse woonde
lang in Rotterdam als beste omgeving
om zich op haar topsportcarrière te
concentreren. Gravenstijn, in het bezit van

voor Matz van Haren, Matz stond vandaag
weer op de hoogste trede van het podium
na lang blessureleed.
De volgende judoka’s zijn kampioen
geworden:
1e plaats: Morris Morales Sequera, Mathijs Ritsema, Jeffrey van Slochteren, Jiro
Overkamp, Thieu van Oosterhout, Cris
van Oosterhout, Matz van Haren.
2e plaats: André Hanegraaf, Ruben Segers, Aylin Halman, Jim van Rosmalen,
Onno Busch, Rohan v/d Wolf.
3e plaats: Sabine van Gils, Jarno van Gils,
Djenna van Gils, Milan Bloemen, Saba
Bendeliani, Merijn Nijhof, Melissa van
Doorne, Thijs Lucas.
Namens alle coaches en trainers: van

SPORT
OUDER-PEUTERGYM FUSE
vanaf 1,5 jaar

Samen met je peuter balanceren, gooien
met ballen, spelletjes spelen en gymen?
Dat kan bij FUSE. Elke vrijdagochtend
van 10.30 tot 11.00 uur. Tijdens deze
30 minuten kunnen de peuters samen
met papa, mama, opa, oma, oom of tante
op ontdekking gaan. Lopen over een
grote balans-baan? Gooien met grote
ballen? Of samen een nieuw spel spelen?
Het kan allemaal tijdens de Ouder-Peuter
gym bij FUSE. Natuurlijk sluiten we af
met de grote parachute met ballen, waar
de peuters mee kunnen waaien, onder
kunnen kruipen en nog veel meer. Zien
we jullie vrijdagochtend?

INDRUKWEKKENDE
PRESTATIES JUDOKA’S

harte gefeliciteerd met
deze schitterende prestaties afgelopen weekend. We zijn heel trots
op jullie.

JUDOKA’S TEAM HARAGEI
TERHEIJDEN LATEN ZIEN
WAT JUDO IS
Vandaag zijn we met zijn allen afgereisd
naar Kaatsheuvel. Niet om naar de
Efteling te gaan maar om te strijden op het
Langstraat judotoernooi. En wat ging het
weer goed vandaag. “Work hard pays off”.
EJK bedankt voor de goede organisatie.
Volgende week gaan we met onze kanjers
naar het kruikentoernooi in Tilburg.

Eerste plaatsen waren er voor Milan
Bloemen, Thomas van Kreij, Maikel van
Slochteren, Mathijs Ritsema, Cris van
Oosterhout, Rohan v/d Wolf, Thieu van
Oosterhout, Jiro Overkamp en Jeffrey
van Slochteren.
2e Plaatsen waren er voor Finn van Gils,
André Hanegraaf.
3e Plaatsen waren er voor Djenna van
Gils, Melissa van Doorne, Claudia Roubos, Ruben Segers, Jim van Rosmalen.
Gedeelde 3e plaatsen voor Selize Trimbach, Jarno van Gils en Aidan Nasirkhan.
Volg ons op facebook: www.facebook.
com/teamharagei en www.teamharagei.nl.
Kom gerust langs voor een proefles judo,
zumba of boxing Bootcamp.

NIEUWE VOORZITTER
TTV RUITERSVAART
Op maandagavond 28 januari werd Pim
van Batenburg tijdens de algemene
ledenvergadering
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van de Terheijdense Tennisvereniging Ruitersvaart gekozen tot
de nieuwe voorzitter van de club.
De vergadering werd geopend door aftredend voorzitter Wim
Smetsers, die de zaken met betrekking tot het jaar 2018 nog
voor zijn rekening nam. Halverwege de vergadering droeg
Smetsers het voorzitterschap aan Van Batenburg over, waarna
de blik op de toekomst werd gericht. Pim van Batenburg is sinds
1990 lid van TTV Ruitersvaart en heeft eerder gedurende enige
jaren de functie van penningmeester bij deze club bekleed.

Wim Smetsers (links) en Pim van Batenburg

SOEPTENNISTOERNOOI
TTV RUITERSVAART
Om het nieuwe tennisjaar sportief in te luiden stond er op zaterdag 19 januari een gezellig toernooi op de agenda: het soeptennistoernooi. Bij de inschrijving voor dit toernooi konden de
deelnemers hun favoriete soep doorgeven, waarbij de soep met
de meeste voorkeuren als lunch geserveerd zou worden.
Het was even spannend of de nachtvorst van vrijdag op zaterdag
het toernooi niet in de soep zou laten lopen. Maar ondanks de
vorst in de vroege ochtend bleek het een prachtige tennisdag
te worden met veel zon en weinig wind. Het openingstoernooi
van 2019 kon van start gaan. Met veel enthousiasme betraden
de deelnemers de banen om uit te maken wie er vandoor zou
gaan met de gouden soeplepel. Het lot bepaalde telkens mét wie
en tégen wie er een partij gespeeld werd, waardoor er soms
verrassende teams op de banen stonden. Het droeg alleen maar
bij aan nog meer spelplezier en daar ging het uiteindelijk allemaal om.
Na de inspanningen in de ochtend en vroege middag was het tijd
voor de lunch: een goedverzorgd en heerlijk buffet met daarbij
twee grote pannen soep: erwtensoep en tomatensoep.
Na de lunch konden de deelnemers aan het toernooi, maar
ook niet-deelnemers
en
belangstellenden, deelnemen aan
professionele
tennisclinics, verzorgd
door drie trainers
van Top Tennis Training Brabant (TTTB),
onder wie de nieuwe
trainster van Ruitersvaart. Het werd een
Organisatoren Charlotte, Marle en Elise
drukte van belang toen
veel kinderen met hun ouders zich meldden voor de clinics. Op
drie banen werden drie verschillende trainingsonderdelen aangeboden en met het doorschuiven naar steeds een volgende
baan kwamen heel wat technieken aan bod. Het was prachtig
om te zien hoe er genoten werd door oud, maar vooral door
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jong. Het soeptennistoernooi was een
groot succes.
Wil je ook tennissen? Je bent van harte
welkom bij TTV Ruitersvaart! Neem
contact op met de club. Bezoek ook
onze OPEN DAG op zondag 24 maart
2019. Meer informatie hierover volgt.

50 PUNTENVERSCHIETING
BIJ WILLEM TELL TERHEIJDEN IS NIET ZOMAAR
EEN WEDSTRIJD
Op zondagmiddag
27 januari werd bij
Willem Tell Terheijden voor haar leden de 50-puntenverschieting gehouden. Op 3 disciplines
was er een wisselbeker te winnen. De
50-puntenverschieting is een bijzondere
wedstrijd omdat deze keer eens niet het
hoogste aantal rozen telt. Nee, de bedoeling is dat je 50 punten schiet maar dan
wel met 6 schoten. Van tevoren worden
er door sommige schutters hele berekeningen op losgelaten, om vooral te zorgen
dat je niet boven de 50 punten uitkomt,
want dan lig je gelijk uit de wedstrijd.
Bij het klein kaliber pistool op 10 m.
waren er 12 deelnemers. Helaas werd
hierbij door niemand 50 punten gehaald,
maar Jan Pirard kwam er het dichtst in de

buurt, dus hij werd de winnaar.
Bij de kruisboog 20 m. opgelegd werd
door alle 6 de deelnemers heel goed geschoten. Jurgen en Gert-Jan hadden allebei 49 punten geschoten en 4 man had
zelfs precies 50 punten. Daarom mochten
Erwin, Ben, Ad en ons nieuwe lid Christian opnieuw een serie van 6 pijlen schieten, om met z’n vieren te kampen. De
winnaar hiervan werd Erwin.
Bij de kruisboog 20 m. vrije hand waren
er 11 deelnemers. Het lukte Dré, Arno en
Miëlle alle drie om 50 punten te schieten.
Hierbij werd dus ook gekampt, waarbij na
6 schoten Arno 49 punten schoot, Miëlle
51 punten en Dré ging er met de beker
vandoor omdat hij weer exact 50 punten
schoot.

Wil je ook eens kennismaken met
de verschillende disciplines van de
schietsport? Vraag om informatie of het
maken van een afspraak via info@svwt.

Wijnmakersdiner
Enate

Somontano, Spanje
Op vrijdag 8 maart organiseren we weer een wijnmakersdiner!
Dit keer ontvangen we Laura Mayoral van wijnhuis Enate uit
Somontano, Spanje. Het wijnhuis bestaat sinds 1991 en sinds
het begin van het wijnhuis gaan kunst en wijn bij hen hand in
hand. Door de gunstige ligging net onder de Pyreneeën kent
het gebied een zeer gunstig klimaat. Warme dagen en koele
nachten en daardoor is het mogelijk om te werken met
klassieke druivenrassen als Chardonnay, Gewürztraminer,
Cabernet Sauvignon en Merlot. Ook is het natuurlijk weer
mogelijk om de wijnen te bestellen.
De kosten voor het Wijnmakersdiner liggen dit keer weer
iets lager, namelijk € 75 per persoon all-in! U geniet
wederom van 5 wijnen, amuses, 4 gerechten, tafelwater
en koffieservies. Graag vernemen we uw diëetwensen!

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

nl of kom in het weekend van 5, 6 en
7 april naar ons clubgebouw aan de
Hoge Vaartkant 8 in Terheijden voor de
Eierverschieting. Dit weekend is iedereen
welkom om tegen betaling van een
schietkaart, met luchtgeweer, kruisboog
of handboog te schieten en hierbij verse
eieren te winnen. Tot ziens!

VOORWEDSTRIJD IN
DINTELOORD
Op weg naar de finale

In het weekend van
26/27 januari 2019
hebben
een
8-tal
turnsters van ons hun
1e wedstrijd gehad
van dit seizoen. Fijne
en gezellige wedstrijd geweest. Onze
turnsters hebben erg hun best gedaan en
hoge punten behaald. Onze prijswinnaars
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zijn: in de voorgeschreven oefenstof: Lena
Buuron 3e prijs, keuze oefenstof. Roos
Dirkse 3e prijs en onze junior turnster
Mirte Verdaasdonk 2e prijs.
Een geweldige prestatie.

ven. Prachtige krantenartikeltjes waren
het resultaat, zoals na de 7e revue van 19,
20 en 21 februari 1955.
Prachtige onderdelen uit die revues
heeft Harrie samen met Piet Rasenberg
samengevoegd tot een Vlasselt-boekje
nr. 80 (1997) met daarin heel veel leuke
onderdelen uit die 11 dorpsrevues. Ook
de medewerkers van die jaren zijn daarin
genoemd.
eigenschappen, samenwerken en elkaars
talent. Na een korte pauze was het tijd
deze theorie in de praktijk te brengen in
de gymles. Onder andere ‘over de streep’
en al samenwerkend over een mat (zie
foto) kwamen daarin voorbij.
Dit project is bedoeld als eerste aanzet
om klassen en kinderen bewuster te maken van de gevolgen van buitensluiten,
maar vooral om te laten zien waar het
talent van een ander ligt.

EN TOEN GEBEURDE...
OUD FEBRUARI NIEUWS (1)
De ‘Traaise Revue’ 11x
Van 1949 tot en met 1959 kon men in
Terheijden zowaar naar de revue. Tijdens
de carnavalsdagen presenteerden leden
van De Harmonie de ‘Traaise Revue’. De
eerste revue sloeg gelijk zo enorm aan bij
het publiek dat er maar liefst 10 revues
na zijn gekomen. Allerlei toneelstukjes,
liedjes en sketches wisselden elkaar af,
waarbij het Terheijdense leven op een
speelse manier werd voorgesteld en de
plaatselijke politiek nogal eens op de hak
werd genomen.
Door veel enthousiaste Terheijdenaren is
eraan meegewerkt. De grootste animator
was Harrie Krijnen, ofwel ‘H.K. Widam’.
Hij heeft ook de meeste teksten geschre-

SOVAK BOUWT AAN DE
TOEKOMST

Op naar carnaval
Eind 1959 is Terheijden met carnaval
‘Schraanserslaand’ geworden en zijn ‘De
Schraansers’ hier actief. Er kwam een
‘Traais-Waogenbergs Carnevalsprogram
1960’. Volgende keer hierover meer.
Johan van der Made

VAN ALLES WAT
NIEMAND BUITENSPEL
De Zeggewijzer Terheijden

krant 1955

Omdat FUSE opvoeding, expressie, talent-ontwikkeling en samenwerken belangrijk acht, zijn we gestart met het
project Niemand Buitenspel. De pilot is
gedraaid op basisschool De Zeggewijzer
in Terheijden bij groep 7 & 8. Op vrijdagmiddag kwam coach Bram Franken de
leerlingen van groep 7 & 8 een theorieen praktijkles geven waarbij buitensluiten,
pesten en samenwerken centraal stonden. Na een theoriegedeelte, waarin de
klas aan de hand van vragen een beter
beeld kreeg over de gevolgen van buitensluiten en hoe hiermee om te gaan, was
het tijd om te kijken waar de talenten
van de klas lagen. Er werd gekeken naar

De komende jaren
gaat SOVAK verschillende nieuwbouwprojecten
starten, (woon)locaties verbeteren of
sluiten. Hiermee wil de organisatie beter
tegemoetkomen aan de veranderende
zorgvraag en de veranderende woonwensen van mensen met een (verstandelijke) beperking. De plannen gaan verspreid over een aantal jaren uitgevoerd
worden en betreffen alle vier de regio’s
waar SOVAK actief is: Terheijden, Breda,
Klundert/Etten-Leur/Zevenbergen en het
Land van Heusden en Altena.
Beter aansluiten bij wensen
Voorzitter Raad van Bestuur Marie-Louise van der Kruis: “Goede huisvesting
draagt bij aan prettig wonen en goede
zorg voor cliënten en fijn werken voor
medewerkers en vrijwilligers. Door de
deels verouderde huisvesting is dat momenteel onvoldoende het geval. Daarom
gaan we investeren zodat onze locaties
blijven passen bij de wensen van cliënten
en dat ze flexibel, van goede kwaliteit en
duurzaam zijn.”
Grote plannen
De plannen van SOVAK omvatten een
aantal aspecten. De organisatie gaat de
omslag maken van kleinschalig groepsgericht wonen naar meer individuele
woonruimte waar wonen, zorg en vrije
tijd centraal staan. Deze studio’s en appartementen vormen samen grotere
(woon)complexen, waar volop mogelijkheden voor samenzijn en ontmoeten zijn.
Van der Kruis: “Om dichter bij de cliënt
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te kunnen staan gaan we flexibeler werken waarbij het kantoor in Terheijden een
andere rol krijgt en een ontmoetingsplek
wordt, waar mensen uit de verschillende
regio’s elkaar ontmoeten en waar innovatie en kruisbestuiving plaats vindt.”
Regionale accenten
Wat niet verandert, is dat alle regio’s hun
eigen kleur behouden. In Terheijden biedt
SOVAK zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen, vooral voor mensen met intensieve en complexe zorgvragen. In Breda ligt de focus op mensen met
een licht verstandelijke beperking en jongeren met een accent op (begeleid) zelfstandig wonen. In de regio’s Etten-Leur/
Klundert/Zevenbergen en het Land van
Heusden en Altena is sprake van een brede mix van doelgroepen, met aandacht
voor meer individueel gerichte woonvormen, in de vorm van appartementen en
studio’s.
Eerste stappen
Via haar website www.sovak.nl/wonen/
nieuwbouw-renovatie geeft SOVAK een
actueel beeld van de stand van zaken van
de nieuwbouw- en renovatieplannen. Van
der Kruis: “Uiteraard betrekken en informeren we cliënten, familieleden en medewerkers zodra de plannen hen raken. In
het nieuwe jaar zijn we gestart met de
oplevering van onze nieuwe woonlocatie
in de Havermansstraat te Breda en met
Ganzenpad 4 in Terheijden, een woongroep voor mensen die extra intensieve
begeleiding nodig hebben. Ook hebben
we een start gemaakt met de nieuwbouwontwikkeling aan de Bakersweg in
Etten-Leur, het Ravensnest in Terheijden
en voor de Eikenlaan in Sleeuwijk.”

SCHOLIEREN BELEVEN
DE BIESBOSCH

mede dankzij gemeente Drimmelen

Ieder jaar brengen ruim tweeduizend
scholieren een (educatief) bezoek aan de
Biesbosch met de Biesbosch Schoolboot.
De scholen komen uit heel Noord-Brabant en soms ook uit andere provincies.
Echter, een groot deel van de scholen
uit de gemeente Drimmelen bracht nog
geen bezoek en dat zien we graag anders.
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Want als de
Biesbosch bijna
je achtertuin is,
moet je daar
tijdens je basisschoolcarrière
toch tenminste
een keer zijn geweest. Dat is niet alleen
leuk, maar ook leerzaam en goed voor de
gezondheid. De gemeente Drimmelen is
het hiermee eens en heeft daarom aangeboden om voor de groepen 6 van de
basisscholen in de gemeente een deel van
de kosten voor de Schoolboot te subsidiëren.
Subsidie gemeente Drimmelen
De gemeente vindt het belangrijk dat
iedere leerling op de basisschool kennis
heeft gemaakt met de Biesboschnatuur
en Biesboschcultuur en heeft daarom aan
de scholen aangeboden de helft van de
kosten van een bezoek op zich te nemen.
Een groot deel van de basisscholen van
de gemeente heeft gebruik gemaakt van
het aanbod en dus ontvangt de Schoolboot dit seizoen negen groepen 6 uit de
gemeente.
Biesbosch Schoolboot
De Biesbosch Schoolboot heeft diverse
programma’s, waarbij (natuur/cultuur)
beleving voorop staat. Alle programma’s
doen een beroep op hoofd, hart en handen om zo een blijvende, positieve herinnering te creëren.
Ieder Schoolbootprogramma wordt
voorafgegaan door een boottocht. Dit is
voor de kinderen vaak al een avontuur op
zich. Schoolgidsen begeleiden de groepen
bij hun ontdekkingstocht door de Biesbosch.
Meer informatie over de Schoolboot?
Kijk op www.np-debiesbosch.nl of stuur
een mail naar schoolboot@staatsbosbeheer.nl

VRIJWILLIGERSWERK
Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag

met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan
gerust even contact op en we denken
met je mee naar een activiteit die aansluit
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Webmaster VAD
Ben je goed in webbeheer en alles wat
daar bij hoort (Wordpress, photoshop,
verzenden nieuwsbrieven)? Als webmaster ben je o.a. verantwoordelijk voor
mailings, programma overzicht, de content van de website, nieuwsbrieven. Hierdoor werk je er als communicatiespil aan
mee om aan alle vrijwilligers kosteloos
goede cursussen aan te kunnen bieden.
Planner AUTOMAATJE
Ben je goed in plannen, matchen en regelen? Bij AUTOMAATJE ben je vooral
bezig met aanvragen, matchen en de administratieve afwikkeling van ritten die
aangevraagd worden. Je hebt contact met
de chauffeurs en met de aanvragers van
ritten. Hiermee
ben je achter de
schermen actief
om mensen die
min-der mobiel
zijn te helpen om
toch overal te komen.
Hulp bij gezin met mantelzorgtaken
Een gezin uit Wagenberg dat zorgtaken
heeft, zou jouw hulp kunnen gebruiken!
Lijkt het je wat om einde van de middag
een uurtje te spelen met de kinderen
zodat vader en moeder even tijd voor
zichzelf hebben? Jouw hulp is van harte
welkom!
Gezelschap
Voor en door jonge mensen: Zijn je kinderen naar school en wil je onder schooltijd iets betekenen voor iemand in de
buurt? Een jonge vrouw van midden 40
uit Terheijden zou graag regelmatig in de
middag een frisse neus halen en kletsen.
Wil jij haar rolstoel duwen?
Houtbewerker
Ben je handig met houtbewerking en lijkt
het je wat om geïnteresseerde bewoners
van Antonius Abt hierbij te begeleiden
op de maandagmiddag?
Gezelschap
Heb je ’s avonds niet zoveel te doen en
wil je met anderen deze avonden wat gezelliger maken? De avonden zijn namelijk
voor veel bewoners van Antonius Abt
wat saai. Je kunt het voor en met hen wat
leuker maken met spelletjes, samen t.v.
kijken of gewoon een praatje maken.

HET GEBAKSPLAN
Surplus Welzijn start met een nieuw project: het gebaksplan. Samen een gebak-
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je eten is toch leuker
dan alleen?
Hoe werkt het?
In samenwerking met
de scholen en de gemeente Drimmelen nodigen wij niet alleen groep 8- leerlingen uit, maar alle inwoners van de gemeente Drimmelen om
eens op de koffie te gaan bij iemand die u
misschien niet zo goed kent, maar waarvan u denkt dat hij/zij een bezoekje erg
op prijs stelt. En wat is er nu leuker om
dan twee gebakjes gratis mee te nemen?
Dat kan dus vanaf nu. Elke maand is er
een andere school aan de beurt. We gaan
een aantal keer naar die groep 8 toe om
alles uit te leggen en te begeleiden. En dan
de laatste keer brengen wij de gebakjes
mee. De leerling krijgt dan 2 gebakjes om
vrijdags het weekend goed te starten met
koffie/thee met iets lekkers erbij. Alle inwoners van de gemeente Drimmelen zijn
welkom om gebakjes op te komen halen.
Neem contact met ons op en wij leggen
u uit hoe het werkt.
Zo hopen wij een hoop gezellige momenten te kunnen creëren, jong en oud
te verbinden en zo eenzaamheid tegen te
gaan en de sociale cohesie in dorp/kern
te versterken.

Maar waar heb je het dan over tijdens het gebakje eten?
Wij zorgen dat iedereen een flyer
meekrijgt waar een aantal voorbeelden
van gespreksonderwerpen op staan: wat
je zoal kunt vragen aan elkaar, hoe je een
gesprekje op gang krijgt en waar elkaars
interesses liggen, bijv. wie was je grote
voorbeeld toen je tiener was?
Dus ligt er ineens een kaartje in uw brievenbus met daarop een datum wanneer
iemand bij u een gebakje wil komen eten,
laat u verrassen en geniet van de aandacht
van elkaar! En natuurlijk van het gebakje!
Mail: drimmelen@surplus.nl, tel: 0765027788.
Groetjes Jacqueline, Julia, Carola en Femke

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.
Verhuizing en opening nieuwe
studio Omroep Drimmelen

en maakten daar een tweeluik over. In
de eerste aflevering ziet u een interview
met wethouder Jan-Willem Stoop. Wij
vroegen hem of en zo ja, wat de problemen met de woningmarkt zijn in onze
gemeente. Ook vroegen we hem naar de

bouwplannen in de nabije toekomst en de
aanpak van de problemen rondom starters- en seniorenwoningen. In een volgende aflevering komt u meer te weten over
de zogenaamde Tiny Houses en woningbouwstichting Woonvizier, die woningen
verhuurt.
Een hectische periode van afbreken, opbouwen, verhuizen en klussen is voor
Omroep Drimmelen achter de rug. In
onze uitzending ziet u een aantal fragmenten van de afgelopen periode. Op 1
februari was het dan zo ver. De nieuwe
studio van Omroep Drimmelen werd
officieel geopend door wethouder Harry Bakker. Hij memoreerde daarbij ook
het belang van de lokale omroep. Daarna
werd, onder het genot van een hapje en
een drankje, de studio bekeken door de
bezoekers van deze feestelijke dag. Ook
dat ziet u natuurlijk in onze uitzending.

Gemeente Actueel februari
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.
Woningmarkt gemeente Drimmelen
Er is heel wat de doen in de media over
problemen op de woningmarkt. Wij waren benieuwd hoe de woningmarkt in
de gemeente Drimmelen er voor staat

SAMEN AAN TAFEL

Nieuwe activiteit van Samen
SAMEN krijgt er
een activiteit bij,
SAMEN aan Tafel. Eerstvolgende
keer: 1 maart.
Samen in een kleine
groep een maaltijd
verzorgen en nuttigen in de nieuwe ruimte achter de kerk. Samen de tafel dekken,
gezellig maken, eten, een (goed) gesprek
voeren en weer Samen opruimen. Samen koken is uiteindelijk onze wens. Dit
kan zodra er een afzuigkap is. Tot die tijd
wordt de hoofdmaaltijd verzorgd en worden bijgerechten als salades en dessert
met elkaar klaargemaakt of meegenomen
door de deelnemers. Dit wordt vooraf afgesproken en georganiseerd.
Maandelijks organiseren we een Samen
aan Tafel. Er is plaats voor 12 tot 14 deelnemers tussen de 18 en 100 jaar. Deze
avonden worden georganiseerd door
deelnemers van Samen.
Dus: houd je van koken en gezelligheid?
Wil je nieuwe of bekende mensen ontmoeten? Vind je het leuk gerechten klaar
te maken en/of mee te nemen? Meld je
aan via welkom@sameninhetwittekerkje.
nl of door te bellen naar Jacqueline, 0645566108.
Waar: de nieuwe ruimte achter het Witte Kerkje.
Wanneer: 1x per maand , eerstvolgende keer 1 maart 17.30 uur.
Voor wie: een wisselende groep tafelgenoten tussen de 18 en 100 jaar.
Kosten: € 5,- voor de ingrediënten en
een drankje. Gemaakte kosten voor een
zelf meegebracht gerecht worden terug-
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betaald.
Agenda februari/maart
15 februari Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep
1 maart
Samen aan Tafel
11 maart
Een goed gesprek - met diepgang
12 maart
Een goed gesprek - voor mantelzorgers
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang. Tijdstip: eten 17.30 uur, goed
gesprek 19.30 tot 21.30 uur, ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten: geen. Eten € 5,-. Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee.
Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 0652046806 (Edwin Vonk). We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin Vonk

ST. DORPSRAAD WAGENBERG
Verslag 1e vergadering 2019

Tijdens onze onlangs gehouden vergadering waren energietransitie en het huishoudelijk reglement belangrijke agendapunten.
Maar, hoewel 2019 al een stukje gevorderd is, willen wij alle inwoners van Wagenberg alsnog een zeer
voorspoedig, gelukkig maar vooral een gezond 2019 toewensen.
Afscheid Stef de Vreede
Onlangs heeft Stef de Vreede aangegeven te bedanken als lid van
onze Stichting. Wij willen hem via deze weg van harte bedanken
voor de inzet die hij de afgelopen jaren aan de dag gelegd heeft.
De belangrijkste punten uit de vergadering:
Nieuws uit de gemeente
Onlangs zijn er nieuwe afspraken gemaakt met voormalig Go
- waarvan de naam inmiddels veranderd is in Mid-West - over
het onderhoud van het openbaar groen (met uitzondering van
de bomen). Mocht u vragen of opmerkingen hebben m.b.t. het
onderhoud van het groen, meldt dit altijd bij het Meldpunt. Zij
geven uw vragen en opmerkingen door aan Mid-West.
Wethouder Stoop is inmiddels begonnen aan zijn “Gelukstoer”.
In de loop van februari zal hij ook Wagenberg aandoen. Maak
van de gelegenheid gebruik om met hem in gesprek te gaan. Onderwerpen die hij graag met u wil bespreken zijn eenzaamheid,
communicatie en betrokkenheid. Het is niet de bedoeling dat
het een klachtenbezoek wordt.
Energietransitie en Zonneweidevelden
Het zal u niet ontgaan zijn maar de afgelopen weken is heel wat
gezegd en geschreven over de eventuele komst van een zonnepanelenveld in Wagenberg. Met name direct omwonenden
alsmede overige belangstellende inwoners hebben hun stem
laten horen. Ook wij als Dorpsraad volgen het proces. Laten
we voorop stellen dat in principe niemand tegen de komst van
zonnepanelen, c.q. zonne-energie is. Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en om energievoorziening ook in de
toekomst veilig te stellen zal er wat moeten gebeuren. Alleen,
de manier waarop tot nu toe het proces is verlopen, verdient
bepaald niet de schoonheidsprijs. De communicatie van zowel
de ondernemers als de gemeente is nogal tekort geschoten. Gelukkig heeft m.n. de gemeente de gebrekkige communicatie ter
harte genomen en uit gesprekken met inwoners de conclusie
getrokken dat het proces, zoals dat nu toe verlopen is, onder
een vergrootglas gehouden moet worden en daar waar nodig
gewijzigd, aangepast of mogelijk geheel opnieuw opgezet moet
worden.
Naast dit proces zijn wij ook in overleg met STED (Stichting
Energietransitie Drimmelen). We hebben u hierover in het verslag van de vorige vergadering (september 2018) al ingelicht.
Voor de werkgroep zijn wij nog op zoek naar enige versterking.
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Als u affiniteit heeft met dit onderwerp meldt u dan aan voor
deze werkgroep.
Overleg Brouwerijstraat
Op korte termijn zal een volgende bijeenkomst plaatsvinden van
de werkgroep Brouwerijstraat. Inmiddels is er wel een tweede
matrix bord geplaatst, maar dat lost de problemen niet op.
Huishoudelijk Reglement
Tijdens de vergadering hebben we een eerste versie van een
huishoudelijk reglement besproken. Over de grote lijnen waren
we het met elkaar eens, maar er moet op enkele punten nadere
informatie ingewonnen worden. We komen er dus op terug.
Verlengde Elsakker
Na de vergadering van november hebben we zowel aan B&W
als alle politieke partijen onze bezorgdheid uitgesproken ten
aanzien van de voortgang van de bouwactiviteiten in de verlengde Elsakker. In hun antwoord schrijven B&W dat er in de
komende periode voortvarend aan de slag gegaan zal worden
met de verdere ontwikkeling van het plan.
Rectificatie
Informatie over de extra aanwezige AED’s binnen ons dorp: Inmiddels hangt er een AED bij Johan en Carolien. Deze AED is
geschonken door de nabestaande van Leon van Rijthoven.
Tevens hangt er een AED bij Frans Rasenberg en Polderevents.
Er vindt nog overleg plaats om eventueel een AED te verplaatsen nu er op een klein gebied drie bij elkaar aanwezig zijn.
Publicaties
Onze verslagen zijn niet meer terug te lezen op de website van
de gemeente maar voortaan wel op de site “Wij zijn Drimmelen” en op onze website dorpsraad.wagenberg.eu
Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering is woensdag 13 maart in
Sportcafé Driedorp. We beginnen ook dan om 20.00 uur. Vergeet u niet te noteren: 24 april Jaarvergadering.

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Wat betekent dat voor de burger in Made en omgeving?
Deze verkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar liggen ons nog vers in het geheugen. Hoewel
we niet alle leden van de gemeenteraad kennen, waren er toch
wel bekenden die op de lijst voor de kandidaten stonden. De
kans dat er kandidaten op de lijst staan voor de Provinciale
Staten die we persoonlijk kennen, is klein. Ik hoor u al zeggen:
“Dat geldt ook voor de waterschapsverkiezingen”. Welnu, ik
kan u geruststellen, want op de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen komen zeker bekenden uit uw woonomgeving te staan. Momenteel zit Niels Mureau in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Karin van den Berg zit
in het Algemeen Bestuur. Voor de nieuwe periode is Paul Smits
uit Made reeds gekozen voor een geborgde zetel “Gebouwd”.
De komende weken hoop ik u wat meer te kunnen vertellen
over het werk van Waterschap Brabantse Delta in uw directe
woonomgeving. Persoonlijk heb ik een ruime ervaring met dit
waterschap. Ik ben gedurende 6,5 jaar medewerker geweest bij
de afdeling Industriewater. Vervolgens ben ik Waterbeheer bij
Defensie gaan uitvoeren. In mijn dagelijkse werk had ik veel contact met waterschappen uit het gehele land. Daar ik het waterschap een warm hart toedraag, ben ik Waterschapsbestuurder
geworden. Gedurende 20 jaar heb ik bij het waterschap in het
Algemeen Bestuur gezeten en gedurende 8 jaar ben ik lid van de
steunfractie van de fractie Ons Water van Louis van der Kallen.
De komende weken wil ik, middels wat artikeltjes, het waterschap in onze directe woonomgeving onder uw aandacht bren-

15

16

jaargang 42 nummer 1007

gen, opdat u zeker zal gaan stemmen. Met de lozing van afvalwater op de zuivering van Dongemond, inname spaarbekkens voor
bereiding drinkwater voor Rotterdam, schoon hemelwater wat
niet ter plaatse in de bodem komt, hoop ik het werk van het
waterschap dichter bij de kiezer in de gemeente Drimmelen te
kunnen brengen. Zie onderstaand artikel.

HERGEBRUIK DRINKWATER
in de korte cyclus Made

De boeren en de industrie hebben vaak een directe relatie met
het waterschap Brabantse Delta. De gewone burger kent het
waterschap alleen van de heffingen, die men moet betalen. Er
zullen mensen zijn die weten dat men voor twee heffingen betaalt, namelijk de zuiveringsheffing en watersysteemheffing.
Aan de hand van de korte cyclus Made zal ik deze keer de zuiveringsheffing onder uw aandacht brengen. Door de waterleidingmaatschappij Brabant Water wordt ons drinkwater
aangeleverd. Het drinkwater wordt voor vele doelen gebruikt
en door ons handelen vervuild. In Made ligt grotendeels een
gemengde riolering. Dit betekent dat afvalwater en schoonhemelwater worden vermengd en afgevoerd. Vele mensen in Made
kennen de “stronttoren” in de Koekoekweg, waar al het afvalwater verzameld wordt. Het verzamelen is een taak van de gemeente Drimmelen en hiervoor betaalt de burger rioolheffing
aan de gemeente.
Vanaf hier beginnen de werkzaamheden van waterschap
Brabantse Delta. Met een persleiding wordt het afvalwater
naar de waterzuivering Dongemond aan de Statendamweg
in Oosterhout getransporteerd. Op de waterzuivering wordt
het afvalwater gezuiverd tot een niveau waarop het water weer
geschikt is voor alle doeleinden. Het zogenaamde effluent wordt
geloosd op het Wilhelminakanaal. Hier eindigt weer de verantwoording van het waterschap en wordt Rijkswaterstaat weer
de beheerder van het water. Voor dit gedeelte moet de burger
zuiveringsheffing betalen.
De korte cyclus van het waterdruppeltje wordt nu voltooid
door afvoer via Wilhelminakanaal naar rivier de Amer. Hier bevindt zich het innamepunt van drinkwater voor de spaarbekkens. Na een minimale behandeling gaat dit water weer naar de
Petrusplaat in Rotterdam, waar er weer drinkwater van wordt
gemaakt, dat weer door de burgers voor alle doeleinden kan
worden gebruikt. Ook hier is dan weer de gemeente Rotterdam
verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater wat ontstaat na een behandelingssysteem van een waterschap.
De cyclus van het druppeltje water is rond.
Een bestuurder van het waterschap moet er op toezien dat de
zuiveringsheffing voor de burger zo laag mogelijk blijft. Door de
lozing van steeds meer complexe stoffen wordt het zuiverings-
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proces ook complexer en dientengevolge ook duurder. Wanneer de burger dus
minder probleemstoffen loost, moet zich
dat in een lagere zuiveringsheffing kunnen
vertalen.
Na de komende verkiezingen wil ik mij
graag hard maken voor de belangen van
de burger. Heeft u vragen stel ze gerust,
want als nummer 10 op de lijst 3 van
Ons Water moet ik u zeker kunnen helpen. Mijn gegevens zijn: Domien van den
Berg, telefoon 06-83919632 of mail adres
domien.vdberg@planet.nl Voor een uitgebreide informatie over water verwijs ik
naar de site van Ons water: www.onswater.com
Domien van den Berg

UITGAAN
HOBO EN GITAAR?!
PAULINE OOSTENRIJK EN
ENNO VOORHORST!
Deze verrassende
combinatie hoor je
op 17 februari in
het Witte Kerkje.
Alweer een ‘topper’ in de serie theeconcerten met de musici Pauline Oostenrijk en Enno Voorhorst. De combinatie
hobo-gitaar ligt niet voor de hand. De
instrumenten lijken in niets op elkaar, alleen dat je er prachtige muziek mee kunt
maken.
Duo
Ondanks dat vonden Pauline Oostenrijk
en gitarist Enno Voorhorst elkaar in de
muziek. Beiden hebben een indrukwekkende cv. Een gesprekje over hun samenwerking: https://youtu.be/5IOeD9HgCQ
Opname Modinha
Pauline en Enno namen in 2017 de cd
‘Modinha’ op. Die cd werd enorm goed
ontvangen en direct geselecteerd voor
de Aangenaam Klassiek Actie 2017. Veel
nummers hiervan zullen tijdens het concert te horen zijn.
Programma Modinha
Modinha is de titel van een van de gespeelde composities en vormt met haar

betekenis (Portugees: kort, weemoedig liefdeslied) een rode draad door dit
programma met composities van Coste,
Cordero, Mora-Jimenez, Eastwood, Piazzolla,Villa-Lobos en Gismonti.
De drie laatstgenoemde (Zuid-Amerikaanse) componisten worden in hun landen door alle lagen van de bevolking gezien als helden. Hun muziek klinkt zowel
in concertzalen als op straat.
Pauline Oostenrijk - hobo
“Pionier op gebied van hobomuziek, iemand die wonderen doet met de klank
van haar instrument.”
Pauline Oostenrijk ontving in 1999 de
Nederlandse Muziek Prijs, de hoogste
staatsonderscheiding op het gebied van
de Klassieke Muziek. Voordien had ze op
nationale en internationale concoursen
al de nodige prijzen in de wacht gesleept,
waaronder de eerste prijs van het Fernand Gillet hoboconcours in Baltimore,
die haar een recital in Carnegie Hall opleverde. In 1986 was ze de Nederland’s
‘Young Musician of the Year’. In talloze
orkesten in binnen- en buitenland heeft
ze ook als solo-hoboïste opgetreden.
Met haar mooie toon en expressieve spel
inspireerde ze veel componisten waaronder Louis Andriessen, die ‘To Pauline
O’ voor hobosolo voor haar schreef.
Naast de hobostudie voltooide ze ook
de hoofdvakstudie piano aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie
Nederlandse Taal en Letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht. Meer en meer
geeft hoboïste Pauline Oostenrijk naast
haar muzikale, ook haar literaire talenten
de ruimte.Verdere informatie: https://paulineoostenrijk.nl. Pauline vertelt over de
hobo: https://youtu.be/y6_qmtHQy3A
Enno Voorhorst - gitaar
Enno Voorhorst was in 1991 bij ons als
solist te gast met een concert dat bij de
bezoekers zeer in de smaak viel.
In 1987 won hij in Duitsland de eerste prijs
op het 7e gitaarconcours te Hof, waarna
nog een aantal prijzen volgde, waaronder in 1992 de Nederlandse gitaarprijs
in het Amsterdams Concertgebouw en
de eerste prijs op het Seto-Ohashi concours in Japan. Zijn eerste cd (1994) met
werken van Mangoré werd zeer lovend
ontvangen en was de start voor een internationale carrière. Hij speelde in vrijwel alle grote zalen van Nederland en
werd/wordt uitgenodigd in Europa, Azië
en Amerika. Enno is regelmatig te gast op
o.a. de gitaarfestivals op Sicilië, in El Salvador, Puerto Rico, Tsjechië, Turkije, Korea, Rusland en Japan. Verdere informatie:
www.ennovoorhorst.com  
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 17 februari 2019. Aan-

vangstijd: 15.30 uur. Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden
Entree: slechts € 6,50 /t/m 18 jaar gratis
toegang/ gratis thee in de pauze /Extra
bijdrage? Graag!
Inlichtingen en plaatsen reserveren: email:
theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Telefoon: 076-593 1177 (Agaath), 076593 3343 (Babs). Websites voor meer
informatie over musici en programma:
https://theeconcerten.wordpress.com
(concerten 2018-2019), www.facebook.
com/TheeconcertenTerheijden

CAFEQUIZ ZEVENDE
HEMEL
Deelnemers
aan de caféquiz
in café De Zevende Hemel
hebben in samenspraak met Corinda besloten om de caféquiz te verplaatsen
van donderdag 28 februari naar donderdag 7 maart. Dat wil dus zeggen dat
er in maart 2 quizzen zijn.
Verder de (aangepaste) resultaten van de
quiz van afgelopen 31 januari: 1) Bol.com
met 65 punten, 2) De Hevende Zemel
met 64 punten, 3) Team T met 61 punten, 4) Traaie 5 punt 1 55 punten, 5) de
Handbal met 54 punten, 6) Diok met 49
punten en 7) Traaie 5 punt 2 34 punten.
Ook zin om een keer mee te doen? Groepen van maximaal 4 personen en € 1,50
per persoon inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is tevens het prijzengeld. De quiz begint om 20.30 uur en is rond 22.30 uur
afgelopen. En je weet: meedoen is belangrijk en leuk maar winnen nog veel leuker.

PUUR WIT PRESENTEERT:
BAPTISTE W. HAMON &
BAND

Franse Americana “très, très bien!’

Nadat ik Baptiste W. Hamon had gehoord
tijdens het TakeRootfestival wist ik het
zeker, het zou fantastisch zijn als deze artiest zou komen optreden bij Puur Wit.
Vandaar dat ik januari 2018 de eerste
contacten heb gelegd en nu ruim een jaar
later staat hij met band op donderdag
28 februari 2019 op het podium in
het Witte Kerkje in Terheijden. “Americana chansons”, zo zou je de liedjes van
Baptiste W. Hamon kunnen noemen. De
singer-songwriter uit Parijs maakt authentieke Americana, gezongen in zijn
moerstaal. Hij verenigt twee authentieke
stijlen - Amerikaanse country en Franse
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50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl
Iets te vieren?
Beleef het op
Landgoed Bergvliet

Feesten op een Landgoed
Verjaardagsfeest of geheel verzorgde bruiloft, een receptie
of zakelijke borrel, je gelegenheid vier je op Landgoed
Bergvliet!
Kom een keer langs en onder
het genot van een kop koﬃe
informeren wij je graag over
alle mogelijkheden. Wij hebben alles in huis om er een
geslaagde dag van te maken!
landgoedbergvliet.nl
Salesdreef 2 I 4904 SW Oosterhout
076 - 579 5666 I contact@landgoedbergvliet.nl

volksmuziek - waarbij je je bij beluistering zowel in de Southern
United States als in Île-de-France waant.
Baptiste W. Hamon komt de eer toe de Franse variant van Americana te hebben uitgevonden. En het is echt ‘très, très bien!’. Het
grote voorbeeld van Baptiste W. Hamon is de Amerikaanse folkzanger Townes van Zandt. Tegelijkertijd haalt hij zijn inspiratie ook
uit de Franse en Belgische songwriters waar zijn ouders naar
luisterden, zoals Jacques Brel en Serge Reggiani.
Zijn debuutplaat ‘L’insouciance’ nam hij op in Nashville. Het resultaat is een
verrassend album vol prachtige Franstalige
countryliedjes.
‘Peut-être Que
Nous Serions
Heureux’ werd
zelfs een enorme hit in thuisland Frankrijk.
Voor Americana liefhebbers
die verder willen kijken dan hun neus lang is, is de natuurlijke mix van chansons en Americana die op deze cd gepresenteerd wordt echt
een aanbeveling.
Baptiste W. Hamon heeft intussen gespeeld op meerdere aansprekende Nederlandse festivals zoals Naked Song, Down By
The River, Into The Great Wide Open, TakeRoot. De Parijzenaar
kon op veel media-aandacht rekenen, met onder meer nationale radio- en tv-optredens bij de Avondetappe, Langs de Lijn en
VPRO Vrije Geluiden, een paginagroot artikel in de Volkskrant
en nationale airplay op radio 1, 2 en 5.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn 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 emailadres 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

CREATIEF ATELIER LUNA
Tekenen, schilderen, boetseren

Winter 2019
Cursus: “Impuls”
IMPULS betekent een eerste
aanzet of aanmoediging om te
komen tot ……. eigen werk!
En dat doen we in deze cursus op een intuïtieve manier. In
deze lessen krijg je opdrachten
aangeboden om je creativiteit
te prikkelen. Het is een cursus
vol afwisseling, omdat je iedere 4/5 weken de mogelijkheden van
een ander materiaal gaat ontdekken.
Aan bod komen allerlei teken- en schildertechnieken, boetseren en wensen die in de groep leven.
Datum: 6-2, 20-2, 13-3, 27-3,10-4, 8-5, 22-5, 5-6-2019: 8 woensdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur.
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Cursus “Thuiskomen”

Wil je een
bijzondere
cursus doen?
Dan is dit je
kans! Deze
cursus gaat
over onvoorwaardelijke
liefde. Liefde
zonder
invullingen!
Zonder oordelen!
En
zonder voorwaarden! Hoe doe je dat?
We laten ons inspireren door de woorden van Henri Nouwen uit zijn boek
“Thuiskomen”. Hij wijdt zijn boek aan
een schilderij van Rembrandt “De terugkeer van de verloren zoon”. Zijn overdenkingen hierbij zijn zo bijzonder dat we
hiermee aan de slag gaan in creatieve zin.
Hierbij mag je denken aan allerlei tekentechnieken met houtskool, pastelkrijt of
potlood en soulcollages maken.
We maken contact met ons hart, laten
ons hart spreken en luisteren naar wat
het ons te vertellen heeft. Het geeft ons
prachtige inzichten!
Data: 5 maandagavonden 18-3, 1-4, 15-4,
6-5, 20-5-2019 van 19.30 tot 22.00 uur.
Workshop “In herinnering”

Op 1 november is het Allerzielen. Een
mooie tijd om even stil te staan bij hen
die er niet meer zijn. Zij waar we afscheid
van hebben moeten nemen. Zij die in
onze herinneringen voortleven. Tijdens
deze workshop maken we alle tijd voor
onze dierbaren. Ze mogen er even helemaal zijn in naam, in herinneringen, in een
ritueel en in een creatief werk speciaal
voor hen en jou. En we gaan kaarsjes voor
ze branden. Je mag een foto meenemen
en een voorwerp dat symbolisch iets vertelt over jullie verbinding.
Data: Bij voldoende inschrijvingen wordt
er een datum overlegd, tijd: 19.30 tot
22.00 uur.
Creatief Atelier Luna, Hartelweg 1, 4825

BZ te Breda, www.creatiefbreda.nl, 0765423939, marielle.hassing@ziggo.nl
Jezelf creatief ontwikkelen!

GEMEENTE
BELEID ZONNEVELDEN
In een opinievoorstel aan de raad
stelt het college
van burgemeester
en wethouders van
de gemeente Drimmelen voor om het
beleid voor zonnevelden te wijzigen. De raad vroeg in een
motie op 13 december 2018 aan het college het beleid te evalueren. Dit omdat er
veel onrust was ontstaan onder inwoners
over het beleid. Het college heeft het
beleid geëvalueerd door gesprekken aan
te gaan met inwoners en aanvragers. Het
college heeft naar hen geluisterd en stelt
voor het beleid voor zonnevelden aan te
passen.
Opgave voor energietransitie
Want de gemeente Drimmelen wil energieneutraal zijn in 2040 en staat nog
steeds voor een opgave om een energietransitie te maken. De gemeente wil dit
samen met haar inwoners doen, niet ten
koste van.
Regierol terug: 1 pilot
Dus daarom wil de gemeente haar regierol terugpakken en op dit moment
alleen nog verder gaan met het Traais
Energie Collectief (TEC) in een pilot. Dit
is het enige initiatief dat samen met inwoners tot stand is gekomen en waarbij een
uitgebreid participatieproces is gevoerd.
Het is een brede pilot met een mogelijke combinatie van een zonneveld, een
windmolen en een warmtenet. Bovendien
heeft de raad op 13 december 2018 aangegeven dat het college voor vergunningverlening aan deze aanvrager niet terug
hoeft naar de raad.
Andere aanvragers
De aanvragen van andere initiatiefnemers
wil de gemeente gaan weigeren. Het is te
begrijpen dat zij teleurgesteld zijn. De gemeente wil wel graag met hen in gesprek
blijven om te helpen bij initiatieven van
lokale energiecoöperaties.
Pilot TEC
Tijdens de pilot met het TEC wil de gemeente in kaart brengen hoe we parti-
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cipatie met inwoners samen kunnen definiëren en oppakken en hoe we hiervan
kunnen leren hoe andere initiatieven in
de toekomst wel passend met onze inwoners tot stand kunnen komen.
Hierbij zullen we nadrukkelijk aandacht
schenken aan de ervaringen uit het pilotproject, de mogelijkheden op de spaarbekkens en de mogelijkheden om in de
A16-zone de aansluitingen te combineren
met de windmolens.
Tegelijkertijd kijkt de gemeente naar
nieuwe ontwikkelingen rondom netwerkcapaciteit en het aandeel van Drimmelen
binnen de regionale energie strategie
(RES 2030), het gezamenlijke duurzame
energiebod van West Brabantse gemeenten aan het Rijk.
Wethouder Jan-Willem Stoop: “Soms is
het nodig even pas op de plaats te maken. We trekken nu eerst meer tijd uit
om met de nu opgestane betrokkenen de
energieopgave, de uitgangspunten, de
(participatie-)mogelijkheden en de aanpak nader te verkennen. En we nemen
tijd om inwoners uit de andere dorpen te
helpen die willen starten met een energiecollectief.”
Wethouder Jürgen Vissers vult aan: “Bijvoorbeeld door hen te verbinden met
Stichting Energietransitie Drimmelen.
Daarmee kunnen we de aandacht en
positieve energie die is ontstaan onder
inwoners voor de energietransitie behouden en versterken. Voor een betere
toekomst voor ons, onze kinderen en
kleinkinderen.”
Het onderwerp staat op de agenda van
de opinieronde van 14 februari aanstaande. Naast de voorkeursoptie heeft het
college ook drie andere opties benoemd.

HOE STAAT HET ERVOOR
MET HET ‘RONDJE GELUK’?

Op 19 januari 2019 was het zover: de
eerste dag van het ‘Rondje Geluk’, de
tour met het geluksbusje van wethouder
Geluk: Jan-Willem Stoop. De eerste stop
was de weekmarkt in Made. Veel mensen
kwamen langs voor een kopje koffie, thee,
warme chocomel of snert. En natuurlijk
voor een goed gesprek over geluk.
Kletspot
Het gesprek wordt aangezwengeld met
de ‘kletspot’. Een pot vol gekleurde brief-
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jes met vragen over eenzaamheid, burgerparticipatie en communicatie. Dit zijn de thema’s die de gemeente verder uit wil
diepen met inwoners. Ze komen uit onderzoek naar voren als
de top 3 geluksthema’s in de gemeente Drimmelen. De gemeente liet dit onderzoek uitvoeren door EHERO: een onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Dit instituut is gespecialiseerd in het onderzoeken van geluk bij
mensen en gemeenten. Zij onderzochten eerder het geluk in de
gemeenten Schagen en Roerdalen.
Van hondenpoep tot ouderenuitjes
De ideeën en meningen van mensen lopen enorm uiteen. De
één wil meedenken over meer hondenuitlaatplaatsen, de ander
vindt het enorm belangrijk om eenzame ouderen een extra
steuntje in de rug te geven. Alles wordt opgeschreven en gebundeld. Aan het einde van de tour bekijkt de gemeente alle antwoorden en maakt op basis daarvan een eerste opzet voor de
geluksagenda. Op de internationale dag van geluk, woensdag 20
maart 2019, wil de gemeente de
opzet bekendmaken. Begin april
wordt de agenda definitief.
Geluksplekken
Ook vragen we mensen naar hun
geluksplek in de gemeente. Dit is
een plek waar u graag komt of
die bijzonder is voor u. Op een
plattegrond mag u de plek vervolgens aanwijzen. Deze krijgt
een markering met een sticker.
Op een speciaal formulier vullen bezoekers in waar de plek
is, waarom deze zo bijzonder
is en hoe zij te bereiken is. De
gemeente wil namelijk een wandeling langs deze geluksplekken
organiseren. Mensen die een plek aanwijzen worden hiervoor
als eerste uitgenodigd. Tijdens de wandeling mogen zij hun persoonlijke verhaal delen met de wandelgroep. Aan het einde van
de wandeling maakt de gemeente bekend welke plekken worden ingericht als officiële geluk plekken. Deze krijgen een bordje
met een mooie foto van de plek, het liefst gemaakt door de
persoon die de plek aanwees. Het persoonlijke verhaal komt
ook op het bordje. Zo kunnen wandelaars het verhaal ook meebeleven in de toekomst.
Waar komt ‘Rondje Geluk’ nog?
Wilt u ook een keertje langskomen bij de geluksbus om te praten over geluk? Het ‘Rondje Geluk’ komt nog op zaterdag 16
februari op de kop van de Herengracht in Drimmelen. U kunt
tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht bij de geluksbus.
Nieuwsgierig naar het geluksproject en het ‘Rondje Geluk’? Kijk
dan voor meer informatie op de speciale gelukspagina op de
website van de gemeente: www.drimmelen.nl/geluk-drimmelen.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Registratie van levenloos geboren kinderen
Ouders die dat wensen, kunnen sinds 3 februari 2019 hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus
worden opgenomen in de basisregistratie.Voor meer informatie
kun u terecht op onze website drimmelen.nl/registratie-levenloos-geboren-kinderen-de-brp of bij de afdeling burgerzaken,
telefoonnummer 140162.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
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Terheijden, Bredaseweg 20 (4844 CL) (W-2019-0023): Het aanleggen van een inrit of veranderen en het verplaatsen van een
boom.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 3A (4845 PL) (W-2019-0022): Het
uitbreiden van de bedrijfsbebouwing.
Terheijden, Hoofdstraat 95 (4844 CC) (W-2019-0051): Het
plaatsen van een woonunit.
Terheijden/Wagenberg: In verschillende straten (4844/4845)
(W-2019-0063): Kappen van 49 bomen, herplant van 23 bomen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Polderstraat 110 (4844 BK) (W-2018-0594): Het
plaatsen van twee prefab bergingen bij de school.
Terheijden, Bergen 18 (4844 EN) (W-2018-0570): Het oprichten
van een woning met pergola/overkapping (herbouw).
Terheijden, Hoofdstraat 36 (4844 CE) (W-2018-0605): Het aanleggen van een in- en uitrit, een alarminstallatie, veranderen van
de kozijnen, en interne constructieve wijzigingen.
Terheijden, Hoofdstraat 46 (4844 CG) (W-2019-0030): Het aanpassen van de constructie, het plaatsen van een uitbouw en het
wijzigen van de voorgevel.
Anterieure overeenkomst locatie Ravensnest en Botzegge in Terheijden
B&W van de gemeente Drimmelen maken op grond van het
bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat op 28 januari 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Drimmelen en de
Stichting Sovak met betrekking tot de locaties Ravensnest en
Botzegge in Terheijden. De projecten hebben betrekking op
vervangende nieuwbouw voor 40 bewoners op het deelgebied
Ravensnest en de bouw van 16 woningen op de locatie Botzegge
in Terheijden. De overeenkomst strekt 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
overeenkomst ter inzage gelegd. De zakelijke beschrijving van
de inhoud ligt tot en met 15 maart voor iedereen ter inzage bij
de servicebalie in het gemeentehuis.
Ontwerpvergunning zonnepark De Bergen in Terheijden
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning af te geven voor
het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van de bouw en aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan De Bergen in Terheijden (aanvraag omgevingsvergunning W-2018-0499).
Hiertoe heeft de gemeenteraad op 13 september 2018 een
algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij
heeft de raad besloten dat deze verklaring van geen bedenkingen geldt wanneer er geen twijfel is aan de ruimtelijke of maatschappelijke wenselijkheid van het initiatief.
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Het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en de
overige bijbehorende stukken liggen tot en met donderdag 20
maart 2019 ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis,
Park 1 in Made.
De stukken zijn voor wat betreft het onderdeel afwijken van
de regels van het bestemmingsplan ook te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.0omg19bergen-on01).
Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder bij
het college schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken
ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Voor
het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met een medewerker van de afdeling Grondgebied. Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 16 feb. 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers
pastoor J. Paes en Mevr. F. van Mook. Dames-, Heren- en
Gummaruskoor.
Maandag 18 feb. 10.30 uur: Woord- en Communieviering
in Verzorgingshuis Antonius Abt.Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 23 feb. 19.00 uur: Woord- en Communieviering.
Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput - Anthony Singers.
Maandag 25 feb. 10.30 uur: Woord- en Communieviering in
Verzorgingshuis Antonius Abt.Voorganger Mevr. G. v.d. Korput.

POLITIEK
LIJST HARRY BAKKER WIL UIT
POLITIEKE WINTER

Azijn en chagrijn
Terwijl ik deze tekst schrijf, klettert de regen tegen de ramen,
is het koud, guur en heb ik ook nog eens last van een loopneus.
Allemaal ingrediënten om flink chagrijnig van te worden. Ik merk
het ook om me heen aan vrienden en bekenden…iedereen is
“wat korter in de kar”. Niemand heeft tijd of zin om een praatje
te maken, iedereen trekt zich terug in zijn eigen cocon. Kortom
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het is winter en dan niet een met kraakheldere vrieslucht en een mooi zonnetje.
Politieke winter
Ook in de politiek lijkt het op dit moment
winter… veel
gemopper
over besluiten die juist
of juist niet
genomen zijn
door de gemeenteraad.
Collega-partijen buitelen
over
elkaar
heen om duidelijk te maken dat zij een
heel ander besluit hadden willen nemen.
De pers rept over de ene na de andere
petitie en de verhoudingen tussen inwoners en politiek raken bekoeld, zakken
misschien wel onder het vriespunt.
Anders
Maar…..het kan ook anders! Er is nog
steeds wel ruimte voor gesprekken met
elkaar over bomen of zonnevelden. Er is
nog steeds wel aandacht voor de (soms
ver uit elkaar liggende) meningen van iedereen. Er is nog steeds wel gelegenheid
om met elkaar te overleggen en waar
nodig op besluiten terug te komen. Gelukkig maar! Wat zouden we een koude
gemeenschap worden als dat allemaal niet
meer kon.
Elkaar opzoeken
Lijst Harry Bakker probeert altijd met
inwoners in contact te zijn en te blijven;
ook als het om punten gaat die beroering
brengen in onze mooie gemeente. Lijst
Harry Bakker gaat daarover in gesprek en
neemt dat mee in het bepalen van onze
standpunten. Natuurlijk doen we het dan
nooit voor iedereen goed, maar laten we
wel met elkaar zoeken naar gezamenlijkheid en warmte; broodnodig in een periode waarin het donker en guur is. De positieve dingen van elkaar zien en het licht

opzoeken. Het weer wordt vanzelf beter.
Voor een goede, positieve relatie met
elkaar moeten we gewoon hard werken
en dat helpt dan weer om het chagrijn te
vergeten.
Riebert Verheugen, raadslid Lijst Harry
Bakker

OP HET NIPPERTJE....

derzoek doen, geven we voorlichting en
voeren we vernieuwende projecten uit.
Ook voor onze collectanten: hartelijk
dank! Wij hopen dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie mogen doen.
Anne Vlot en Tiny van den Broek.

HERINNERING

FOTO VAN DE MAAND

De foto van de maand februari
is gemaakt door Etty van der
Sanden.

OPBRENGST COLLECTE
HERSENSTICHTING 2019
In de week
van 28 januari t/m 2 februari is in
Terheijden
de collecte voor de Hersenstichting gehouden. Deze heeft in totaal het mooie
bedrag van € 590,40 opgebracht. Wij willen alle gulle gevers hartelijk danken.
Gezonde hersenen zijn van levensbelang.
Door een hersenaandoening raak je vaak
jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles
wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar
voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in
zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen
gezond te houden, hersenaandoeningen
te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we on-
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Met de klok mee:
Cees Streefkerk, Matthijs Suijkerbuijk,
Gerard van Vugt, Fred Dauwerse,
Marianne Vermeulen, Frans Snoeren
Ook mooie foto’s?
Mail ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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