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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Slager Hermans
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Gianotten Printed Media Tilburg
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  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
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Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 18-09-2019, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
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
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval      Terheijden    groen: elke woensdag, grijs: 09/10
               Wagenberg       groen: elke vrijdag, grijs: 11/10
Ophalen oud papier  14/09
Ophalen plastic           Terheijden  18/09  Wagenberg 20/09
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

ZESKAMP EN PLEINFEEST  WAGENBERG

CC 
E r p e l -
roo i e r s 
o r g a n i -
seert een 
feestelijk 
weekend
met 14 
septem-

ber vanaf 14.00 uur een spec-
taculaire zeskamp en aanslui-
tend pleinfeest. Zondag 15 
september vanaf 15.00 uur 
een Summer Fair.

WEEKEND  ‘KUNST! ER ZIT MUZIEK IN’  
Expositie en concert t.g.v. 35 jaar Amateurconcerten 
Witte Kerkje

7 enthousiaste muzikanten, 6 creatieve kunstenaars met prachtig 
werk, en naar we verwachten een ‘volle zaal’ met geïnteresseerd 
publiek. Dat zullen de 3 ingrediënten zijn, die garant gaan staan 
voor een geslaagde concertmiddag op 15 september in het 
Witte Kerkje. Het doel is: een bijzondere middag in een fantasti-
sche sfeer, die de muzikanten inspireert, waarin de kunstliefheb-
ber zich thuis voelt en het publiek volop kan genieten. En dat gaat 
lukken, want het resultaat mag zeker gehoord en gezien worden.

UITGAAN

X.Y.Z

14 september                zaterdag
vanaf

14:00 uur
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Ook dit jaar is de entree gewoon weer gratis, evenals de thee 
in de pauze. Reserveer dus een plaats of kom zo binnenlopen. 
Zaterdag 14 september Expositie, 14.00 tot 16.00 uur
De kunstenaars die meewerken aan het amateurconcert expo-
seren diverse werken in het prachtige Witte Kerkje, waaron-
der een door een muziekstuk geïnspireerd werk. Op deze dag 
wordt de kerk van 14 tot 16 uur opengesteld om deze kunst-
werken te bezichtigen. Vrijwel alle kunstenaars zullen dan 
ook aanwezig zijn.  WELKOM! 
Zondag 15 september 2019, 15.30 uur
Het Amateurconcert is het ‘voorprogramma’ van de theecon-
certserie. Deze keer met muzikanten èn kunstenaars, want 
‘Kunst! Er zit muziek in’.
Amateurmuzikanten en -kunstenaars hebben zich hiervoor aan-
gemeld en het resultaat mag er zijn. Welk resultaat? De muziek 
en ook de op deze muziek geïnspireerde kunstwerken. 
Voordat het muziekwerk tijdens het concert gespeeld of ge-
zongen wordt, zal - indien dat mogelijk is - het bijbehorende 
kunstwerk vooraan geplaatst worden en via een scherm gepro-
jecteerd, zodat iedereen ook alle details kan zien. 
Muzikanten: Olga Bodewes + Yvonne Bours, Henk van der 
Maaten, Gustavo Barrientos Wesselink, Sjoerd Eeftens, Leander 
Schoormans en Paul Campitelli.
Kunstenaars: De volgende kunstenaars geven een extra fees-
telijk tintje aan dit concert: Lilian Lambrechts met kunstwerk 
‘Summertime; Els Vonk met kunstwerk ‘Uit volle borst‘, Nel 
Goed met kunstwerk ‘Bergbeek‘, Sjoerd Eeftens met kunstwerk 
‘Ingewikkeld‘, Nelleke Nauta met kunstwerk ‘FEEST‘ en Jack 
Renne met kunstwerk ‘Kwetsbaar‘.
Mis deze unieke samenwerking tussen muzikanten en 
kunstenaars niet!
Entree per concert: Gratis, een vrijwillige gift bij de uitgang, heel 
graag! 
Adres:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden. 
Informatie/reserveren: Email: theeconcerten.wittekerkje@zig-
go.nl.  Telefoon: 076 593 1177 (Agaath) // 076-593 4434 (Babs). 
Website: https://ConcertenWitteKerkje.com   
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden   
YouTube-kanaal: www.youtube.com/channel/UCGgL7O9gt-gxE-
FuC1Wdz1BA
Rekeningnummer: NL92 RABO 0305 7899 29 t.n.v. St.  Theecon-
certen Witte Kerkje Terheijden
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ROMMELMARKT IN  HET 
WITTE  KERKJE

Zaterdag 21 sep-
tember is het weer 
zo ver: de jaarlijkse 
rommelmarkt in het 
kerkje aan de Hoofd-
straat 1 te Terheijden 

van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Kijkt u in kasten, berging, zolder etc. of 
u nog goed bruikbare spullen heeft die 
u zelf niet meer nodig heeft en waar 
anderen voor weinig geld nog iets mee 
kunnen. Elektronica, Ned. boeken (geen 
studieboeken), cd’s, lp’s, speelgoed, klein-
meubelen, lampen, GEEN kleding of grote 
meubelen. De artikelen moeten nog wel 
goed en heel zijn zodat kopers er nog ple-
zier van kunnen hebben.
De opbrengst komt geheel ten goede aan 
het onderhoud van het monumentale 
kerkje zodat dit voor ons dorp Terheijden 
behouden kan blijven voor trouwen, rou-
wen, concerten, kerkdiensten en andere 
evenementen.

Voor ons is het natuurlijk het prettigste 
wanneer u zelf uw spullen komt afgeven 
bij het kerkje. Op woensdag 18 sep-
tember en donderdag 19 septem-
ber is het kerkje daartoe geopend tussen 
16.00 en 20.00 uur. S.v.p. alleen binnen 
spullen afgeven en niet voor de deur of 
het hek zetten.
Op laten halen door ons kan ook, maar 
alleen in Terheijden. Vanaf 14 september 
kunt u daarvoor één van de volgende 
nummers bellen of een e-mail sturen 
naar: Koen Biesiot, 06 16970402, bie-
siot2@planet.nl - Jan Vonk, 06 27021028, 
info@wittekerkjeterheijden.nl - Jan Buys, 
06-51704207, j.buys@casema.nl.
Kijkt u voor alle activiteiten zoals de nieu-
we serie theeconcerten en singer-song-
writer-concerten in de wintermaanden 
op www.wittekerkjeterheijden.nl.
Witte Kerkje Terheijden - ongelooflijk 
wat er kan!

START CAFEQUIZ  SEIZOEN  
in café De Zevende Hemel

Donderdag 26 september is het zover 
en gaat de caféquiz 2019/2020 van start 
in café De Zevende Hemel in Terheijden. 

Dan is de spanning 
tussen de deelne-
mende teams weer 
te snijden. Wie heeft de meeste vragen 
goed en wie gaat er met het prijzengeld 
aan de haal? Je kunt deelnemen alleen, als 
ploeg met tweeën of drieën tot maximaal 
4 personen. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 1,50 per persoon en het inschrijfgeld 
is, net als bij de vorige edities, het prij-
zengeld. Er worden 80 vragen gesteld in 
8 rondes van 10 vragen. De vragen gaan 
over  sport, muziek, algemeen, dieren, ge-
schiedenis, geografie enz. Ronde 2 is een 

fotoronde en ronde 8 is de muziekronde. 
De eerdere edities waren, buiten span-
nend, ook heel gezellig en er heerste een 
sportieve maar vriendelijke rivaliteit. De 
caféquiz is iedere laatste donderdagavond 
van de maanden september t/m april. 
Leuk om mee te doen met je collega’s, je 
vrienden van de carnavalsclub of sport-
team, de wandelvereniging, scouting of 
wie al niet meer. De avonden beginnen 
om 20.30 uur en zijn rond 23.00 uur af-
gelopen. Wil je meer informatie, loop dan 
gerust binnen bij café De Zevende Hemel, 
Hoofdstraat 20 in Terheijden of bel 076-
5932211. 

CONCERT  VOOR HONDEN 
EN HUN BAASJES

Op zaterdag 5 oktober om 10.00 uur 
stroomt theaterzaal  Zidewinde in Sprang 
Capelle voor het eerst vol met viervoe-
ters en hun baasjes die komen luisteren 

naar een uniek concert van Pomi Ramirez.
Pomi heeft jarenlang studie gedaan naar 
muziek voor honden en heeft pas zijn 
derde cd uitgebracht. Hij komt naar 
Nederland in verband met zijn Europe-
se tour. Nederland is na Spanje overi-
gens het eerste land in Europa waar dit 
concert plaatsvindt. Pomi is een echte 
voorvechter tegen dierenleed net zoals 
Rosanna Kluivert, vandaar dat alle inkom-
sten die voortkomen uit dit evenement 
geschonken zullen worden aan Kluivert 
Dog Rescue Center om op deze manier 
de straathonden te helpen. Zo hebben we 
een win - winsituatie: onze honden een 
geweldige dag en de straathonden nieuw 
geluk. Het concert wordt óók gepromoot 
door Cesar Millan!
Heb je zin in een geweldige dag voor jou 
en je hond, zorg dan dat je snel kaarten 
bestelt voor dit evenement. 
We hebben een geweldig programma 
opgesteld. En wat is er leuker dan actief 
bezig zijn met je hond?

Het programma bestaat o.a. uit: 
- Doggiedance
- Hoe leren we onze hond een trucje?
- Een hondenfluisteraar komt vertellen
- Een gezellige wandeling
- Hét Concert 
- Diverse kraampjes 
- Er zal een fotograaf aanwezig zijn.
Verder zal SBS6 ook een kijkje komen 
nemen en opnames maken! De mensen 
van Kluivert Dog Rescue Center zijn ook 
aanwezig. 
We hebben voor iedere hond een leuke 
goodiebag!
Bestel uw kaarten via info@pomiramirez.
com 

SPRAAKVERMAAK GAAT 
13e SEIZOEN IN

De voorbereiding van 
het nieuwe Spraakver-
maakseizoen is al in 
volle gang. Op 13 ok-
tober is het zondag-
middagcafé weer open 
en dat is meteen een 
speciale aflevering: editie 75. Traditiege-
trouw opent burgemeester Gert de Kok 
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het nieuwe seizoen en dus ook de jubileum-editie. Rondom de 
Toren heeft er een goede gewoonte van gemaakt om vóór de 
start aan het Spraakvermaakteam te vragen hoe het er voor 
staat. 
Nog even de namen op een rij, de makers van Spraak-
vermaak?
Dik en Maria van Beest, Theo den Exter, Petra Kimmel, An-
kie Kop, Ad van Oosterhout, Jeanne van Oosterhout, Mirjam 
Schrauwen en voorzitter Wim Smetsers zijn de vertrouwde 
namen. In het afgelopen seizoen zijn Lieke Flipsen en Anouk Ko-
reman de redactie komen versterken en brengen tevens jeugdig 
elan binnen het team.
Wie doen er nog meer mee?
Mitchell Bouwman uit Terheijden zorgt -als opvolger van Sandra 
Oprins- voor een actuele website (zie www.spraakvermaak.nl), 
Cees Otjens is belangrijk bij de werving van sponsoren, Freek 
Reniers is verantwoordelijk voor de beeld- en geluidstechniek 
en de camera’s worden bediend door Ad Koenraad en Gerrit 
Reniers. Tien Mureau is onze huisfotograaf en maakte in maart 

bijgaande foto van Christel de Laat. Anton Joosen en Gerard de 
Jongh bouwen elke keer het podium op en breken het ook weer 
af.  Thecla den Exter en Jopie van Oosterhout zijn de gastvrou-
wen bij de entree en verzor-
gen de kaartverkoop en Jack 
Reimus springt bij waar nodig. 
En ook Mix is weer present. 
Alex Broekaart, Cor Vissers, Ja-
nette van der Aa en Theo den 
Exter sluiten elke aflevering af 
met het immer actuele Spraak-
vermaakslotlied. Kathleen van 
Gorp en Thieu  Visker zorgen 
er samen met hun medewer-
kers voor dat Spraakvermaak ‘thuis’ is bij Ons Thuis. 
Blijft de opzet hetzelfde?
Zeker en we proberen opnieuw vaart en afwisseling in het 
programma te brengen, d.w.z. aansprekende gasten en actuele 
kwesties wisselen elkaar in hoog tempo af.  Vaste presentator is 
uiteraard Dik van Beest en per aflevering nodigen we een gast-
presentator uit, de columnist deelt met de zaal zijn of haar kijk 
op de wereld, we spelen een quiz en er is altijd muziek. Mirjam 
Schrauwen gaat, samen met Petra Kimmel en Wim Smetsers, 
op zoek naar bijzondere mensen en naar bijzondere zaken die 
zich afspelen in en rond de gemeente Drimmelen. In de rubriek 
Streekvermaak belichten we een actuele kwestie in de gemeen-
te of in de regio. En verder proberen we om het programma 
tussen 16.30 en 16.45 uur af te sluiten, zodat er voldoende tijd 
over is voor de zgn. nazit.
Aflevering 75
De 75e editie op 13 oktober wordt een speciale, feestelijke 
aflevering met zeer bijzondere gasten. Lee Towers en Wim 
Daniëls zijn al vastgelegd en verder maken we deze weken de 
afspraken rond met andere prominente gasten, waardoor we u 
een prachtig programma kunnen bieden. We beginnen die mid-
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dag al om 13.00 uur, het programma bestaat uit 2 delen met 
een pauze tussen beide delen en na afloop is er om ongeveer 
17.00 uur een afterparty.  We verwachten een grote opkomst. 
Seizoenkaarthouders krijgen voorrang om een plekje in de zaal 
te zoeken. Afhankelijk van de bezetting verkopen we een be-
perkt aantal losse kaartjes. Wie geen plaats meer kan vinden in 
de Franse zaal, kan het programma in het café volgen via grote 
schermen. En na afloop uiteraard aansluiten bij de afterparty.  
Welke data kunnen we verder noteren?
Na de jubileum-editie zijn we er weer op 10 november, 8 de-
cember, 12 januari, 9 februari en 8 maart, steeds dus op de 2e 
zondag van de maand en ook weer met het  gebruikelijke aan-
vangstijdstip: 14.30 uur, café Ons Thuis, Bredaseweg 20,  Ter-
heijden.

LIJST HARRY BAKKER  BLIJ MET 
HAVENONTWIKKELINGEN

Veel havens is Drimmelen rijk, elk met een andere aantrekkings-
kracht, sfeer en ambitie. Havens die we koesteren en waar wij 
zeker trots op zijn.
Lage Zwaluwe……..
Haven
Eindelijk dan, de positieve ontwikkelingen in haven Lage Zwalu-
we worden steeds meer zichtbaar.  Vernieuwingen van damwan-
den en kades in de binnenhaven. Op het “Degaterrein” is een 
schitterende toeristische onderneming met B & B verrezen. Aan 
het dan straks doorgaande wandelpad wordt aandacht besteed.
Veerdienst
Het fiets/voet-veerpontje naar de Jacominaplaat heeft een druk 
seizoen achter de rug.  Toeristen komen overal vandaan om on-
der andere te genieten van het zonnetje en de mooie fietsrou-
tes die door de komst van deze veerdienst de laatste 900 meter 
van het “Rondje Biesbosch” mogelijk heeft gemaakt. Lijst Harry 
Bakker heeft daar jaren voor gepleit en met succes.
Horeca
Horeca wordt nieuw leven ingeblazen op de kop van de buiten-
haven. Een fantastische plek, het water dat je overal om je heen 
ziet, de boten die voorbij varen en de mensen die met goede 
zin opstappen op de pont na het kopen van een ticket. Het 
al tijden leegstaande pand wordt beetje bij beetje opgeknapt 
door hard werkende mannen die hun uiterste best doen om het 
pand weer op en top te krijgen. Koffie en meer wordt er ook 
geschonken. Wist u dat er binnen een tentoonstelling is van al 
het ouds wat Lage Zwaluwe en de Biesbosch te bieden hebben? 
Ga eens kijken!

POLITIEK
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Ameroever
Al eerder was een Speelbos geplaatst en aandacht geschonken 
aan parkeerplekken. De “boulevard” mag wat Lijst Harry Bakker 
betreft uitgebreid worden tot een echte wandelpromenade zo-
als eerdere plannen aangegeven hebben. Kampeerplaatsen wor-
den op dit moment gerealiseerd met uitzicht over de Biesbosch. 
Zomaar een update ……. waarvan wij hopen dat er volgend 
toeristisch seizoen nog meer gerealiseerd gaat worden. We heb-
ben er immers lang genoeg alleen maar over gepraat, nu door-
pakken en doen!
Loes Cornel-Welten, raadslid Lijst Harry Bakker

DE COUR  ZOEKT  VRIJWILLIGERS!

Wil jij een steentje bijdragen in De Cour in Terheijden? Hiermee 
lever je een bijdrage aan een gastvriendelijk, gezellig en soci-
aal project.  Alle doelgroepen komen bij De Cour in Terheijden 
over de vloer en we zoeken altijd vrijwilligers om deze klanten 
van leuke tijd te voorzien.  We hebben verschillende vacatures 
en we hopen hiermee je interesse te wekken.
Wil je meedraaien in een positieve omgeving, een tof team en 
jezelf ontwikkelen binnen een uitdagende omgeving? Meld je dan 
snel aan.

NATIONALE COLLECTE NIERSTICHTING

Ook dit jaar willen wij uw aandacht vesti-
gen op de collecte van de Nierstichting in 
de week van 15 tot en met 21 septem-
ber a.s.. Let u vooral ook op de diverse 
publicaties via bijvoorbeeld de krant, tele-
visie en radio over het vele werk van de Nierstichting. 
Bijna alle (veelal zeer trouwe) collectanten die voor de Nier-
stichting in Terheijden collecteren hebben hun hulp weer spon-
taan aangeboden. Nierstichting Nederland hoopt dat zij niet 
voor niets bij u aan de deur komen.

OPROEPEN
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Namens Nierstichting Nederland,
Lisette Buijks-de Vroomen, Liesveld 26, 
4844 RB  Terheijden. Tel. 076  5931249

GEFELICITEERD!

Prabath Nanay-
akkara (Wagen-
berg, pleegzoon 
van Guido en Y-
vonne de Vries) 
is per 1 januari 
2019 benoemd 
tot hoogleraar 
Acute Interne 
Geneeskunde 

in het  Amsterdam UMC. 
De inauguratie is 11 oktober 2019 om 
15.45 uur in aula  VU.

VAN  SPORTPARK 
HEESTERBOSCH NAAR 
HET MARACANÃ

Riny van Groesen, geboren en getogen in 
Wagenberg, maakte eind jaren ’60 kennis 
met het voetbal. Zijn vader, Embrecht van 
Groesen uit de Akkerstraat, bezocht elke 
zondagmiddag de thuiswedstrijden van de 
toenmalige topamateurvereniging V.C.W. 
Niet dat Riny met hem mee mocht want 
voor de 3e helft was hij nog wat te klein, 
maar zijn interesse was gewekt.
Al snel gingen de prestaties van V.C.W. 
neerwaarts, waardoor de interesse van 
zijn vader enigszins verflauwde en de tv 
(sport in beeld!) in huize Van Groesen zijn 
intrede deed. Riny had,  met een beetje
moeite, al uit de kranten vernomen dat 
Ajax en Feyenoord het goed deden in 
de Europacup en was natuurlijk zeer be-
nieuwd naar de rechtstreekse beelden 
van die wedstrijden. Dat hij die mocht 
kijken duurde echter nog een tijdje, hij 
moest natuurlijk wel op tijd naar bed…
De eerste wedstrijd die hij live op tv zag 
was de Europacup I finale tussen Ajax en 
Inter Milan in de Kuip.  Vanaf dat moment, 
acht jaar was hij toen, was hij verkocht. 
Voetbal was zijn sport!  Twee jaar tv kij-
ken en de impact van het WK voetbal 
1974 deden zijn vader besluiten om Riny 
maar eens mee te nemen naar NAC. 
Met NAC-Ajax op 08-09-1974 startte 
zijn fascinatie voor NAC Breda. 40 sei-
zoenen lang volgde hij het wel en wee van 
de club en bezocht hij haar wedstrijden. 
Het bezoeken van uitwedstrijden van 
NAC vormde voor hem de aanleiding 
om ook andere wedstrijden dan die van 
NAC te bezoeken. Andere stadions, an-

dere clubs en dus ook meestal een heel 
andere beleving van het voetbal. 
Op 19-11-1980 bezocht hij voor de eer-
ste keer een voetbalwedstrijd in het bui-
tenland en werd hij één van de vele dui-
zenden voetballiefhebbers die een aantal 
malen per jaar hun landsgrens oversteken 
om voetbalcultuur te snuiven in andere 
landen. 
Ging het hem in eerste instantie om de 
kwaliteit van het gebodene op het veld, 
dit verschoof met de jaren steeds meer 
naar het gebeuren daaromheen. Wat is 
er bijzonder aan het stadion van de club, 
welke sentimenten hangen rondom de 
wedstrijd en welke fancultuur hoort bij 
de club die hij bezoekt? Van een aantal 
van die tripjes zette hij zijn belevenissen 
op papier. Toen hij dat aan Jack Rasenberg 
van V.C.W. vertelde, nodigde Jack hem uit 
om die te publiceren in het clubblad, de 
Sinjaal. De vele positieve reacties die hij 
van de lezers van de Sinjaal heeft ont-
vangen hebben hem doen verleiden zijn 
verhalen te bundelen in een boek: “Spilla 
Pazzo, groundhopping all over the world”. 
In dit boek van 248 pagina’s beschrijft hij 
niet uitputtend de clubs of stadions die 
hij bezocht, maar gaat hij meer in op het 
randgebeuren. Zo lees je o.a. hoe hij tus-
sen de neonazi’s van Levski Sofia de der-
by van Sofia beleefde, in Amerika in de 
prostitutiesector belandde, in België ken-
nis maakte met matchfixing en in Rio de 
Janeiro de ontdekker van Ronaldo sprak. 
Maar vooral geven zijn verhalen het ple-
zier en passie weer die hij en de anderen 
die in zijn boek naar voren komen, bele-
ven aan de mooiste sport ter wereld.
Het boek is te koop (voor een schappe-
lijke prijs) via een persoonlijk bericht op 
zijn facebookpagina “Spilla Pazzo”, door 
een email te sturen naar spillapazzo@
gmail.com of via marktplaats (vul gewoon 
even Spilla Pazzo in).

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen 
van lopende actua-
liteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige me-
dedeling zonder commerciële doelein-
den? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Portret - Carmen Alexandru

In onze serie portretten ontmoet Loes 
van Zwieten in deze aflevering Carmen 
Alexandru. Zij is oorspronkelijk afkom-
stig uit Roemenië. Na een jarenlange ‘pen’ 
vriendschap met de Nederlandse Gert-
Jan sloeg de verliefdheid toe en trouwden 
ze in Roemenië. Daarna wist ze toestem-
ming te krijgen van het toen nog commu-
nistische regime om naar Nederland te 
reizen. En zo kwam ze in Hooge Zwalu-
we terecht. Een bijzonder verhaal van een 
sterke vrouw.
Gemeente  Actueel
Iedere maand komt een gast van het col-
lege van burgemeester en wethouders 
naar onze studio om een toelichting te 
geven op onderwerpen die van belang 
zijn voor onze gemeente. Deze maand is 
wethouder Jürgen Vissers onze gast. 
Boeren in de Biesbosch

De Biesbosch is voor velen een geliefde 
plek in onze gemeente. Maar wist u dat er 
nog ‘geboerd’ wordt in de Biesbosch? Jan 
en Nancy Saarloos wonen op het eiland 
De Vischplaat midden in Nationaal Park 
de Biesbosch. Vanuit de Biesboschhoeve 
runnen zij samen met de ouders van Jan 
een melkveebedrijf met 52 zwartbonte 
melkkoeien. Daarnaast runnen zij neven-
activiteiten, zoals recreatie, natuurbeheer 

VAN  ALLES  WAT
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en verkoop van Biesboschvlees. Een ploeg van Omroep Drim-
melen ging in alle vroegte op pad om het bedrijf te bezoeken. 
Ook benieuwd naar wat leven op een eiland en  ‘boeren’ in de 
Biesbosch zo bijzonder maakt? Dan vooral kijken!
Bijzondere hobby’s - beeldenmaakster Eef Pieterman

In onze serie bijzondere hobby’s 
kunt u in deze uitzending kijken 
naar beeldenmaakster Eef Pieter-
man. Zij maakt beelden met een 
textielverharder en geeft daar ook 
workshops over. Natuurlijk gaan 
we met haar in gesprek en laat zij 

een aantal beelden zien. Bijzonder aan deze aflevering is echter 
vooral dat Eef laat zien hoe zij een danseres maakt. Daarmee is 
het videoverslag ook bijna een snelcursus beelden maken.

Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, 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 ra-
diozender 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.

“SAMEN OF  ALLEEN?”
Themabijeenkomst Eenzaamheid

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor eenzaam-
heid, en terecht. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt is 
enorm: meer dan 1 miljoen mensen in Nederland.  
Het is iets van alle leeftijden en komt voor in alle lagen van de 
bevolking. Ook de cijfers in Drimmelen liegen er niet om. Daar-
om schenken de samenwerkende organisaties in Drimmelen 
hier extra aandacht aan. In de Week tegen Eenzaamheid van 1 
tot 8 oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd over een-
zaamheid, met de bedoeling dat de aandacht blijvend is. 
Maandag 7 oktober van 13.00 uur tot 17.30 uur is er in de 
Mayboom in Made de themabijeenkomst Eenzaamheid “SAMEN 
OF ALLEEN?”
Inwoners uit de gemeente Drimmelen worden uitgenodigd naar 
deze bijeenkomst te komen. Het is een bijeenkomst voor zowel 
mensen die zich wel eens eenzaam voelen, of willen voorkomen 
dat ze zich eenzaam gaan voelen, maar zeker ook voor mensen 
die als vrijwilliger of beroepsmatig te maken hebben met men-
sen die eenzaam (kunnen) zijn. Immers; eenzaamheid is iets van 
ons allemaal. 
In deze bijeenkomst wordt het thema op verschillende manie-
ren benaderd: 
* Een centraal gedeelte met een spreker die ingaat op de achter-
gronden van het thema eenzaamheid.
* Een informatiemarkt waar het aanbod van activiteiten gedeeld 
wordt.
* Meerdere workshops; van theorie en verdieping tot gezellig 
en praktisch.

•	22	september	2019
•	start	13:00	uur
•	inschrijven	vanaf			12:00	uur	
	 bij	café	Ons	Thuis	of	via	
	 traaiatlon@gmail.com
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Op de dag zelf kunt u aangeven 
welke workshops u wilt volgen.
Extra service: er rijdt een spe-
ciale bus vanuit alle kernen 
naar de Mayboom. 
Aanmelden kan tot 27 septem-
ber, graag via info@swodrim-
melen.nl
Namens de projectgroep een-
zaamheid: Surplus Welzijn, 
SWO Drimmelen, Surplus zorg, 
GGD, KBO, GeriaFit, Dorpsge-
richt werken, gemeente Drim-
melen, stichting Zinvol,  Theek5

SAMEN

Na een korte zomerstop zijn we weer be-
gonnen met onze maandelijkse avonden en 
ochtend voor een goed gesprek of Samen aan 
Tafel. Je bent van harte welkom. Aanmelden 
hoeft niet, mag wel, je kunt altijd vrijblijvend 
binnenlopen.

Vanaf november beginnen we met een nieuwe groep voor per-
soonlijke groei en ontwikkeling. 8 avonden in een vaste groep 
waarin je op zoek gaat naar je ware zelf en waar jij gelukkig van 
wordt. Zie elders in deze Rondom de Toren.
September
13   Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep
Oktober
4     Samen aan Tafel
7     Een goed gesprek - met diepgang
11   Een goed gesprek - met diepgang. Ochtendgroep
14   Een goed gesprek - in stilte
Meer informatie op www.sameninhetwittekerkje.nl 
Waar: Witte Kerkje Terheijden, zij-ingang. Tijd: van 
19.30 tot 21.30 uur. Ochtendgroep 9.30 tot 12.30 uur. 
Kosten: geen.  Vrijwillige donatie voor koffie en thee.

VRIJWILLIGERSEVENT  DRIMMELEN 

Op donderdag 26 september 2019 organiseert het Vrij-
willigers Informatie Punt voor de 6de keer samen met vrijwil-
ligersorganisaties een EVENT, ook nu weer in de aula in het 
Dongemondcollege Made (Kempstraat 15). Dit EVENT is een 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers, mensen die als vrijwilliger iets 
willen gaan doen en vrijwilligersorganisaties. Omdat het leuk, 
leerzaam en interessant is om kennis te maken met vrijwilligers 

en vrijwilligersorganisaties.  
Ook dit jaar is het gelukt een 
interessant programma te ma-
ken. Wat je allemaal kunt ver-
wachten:
1 Een markt waar organisaties 
zich presenteren. Sectoren die 
aanwezig zijn: cultuur, belangen-
behartiging, natuur en milieu, 
zorg, welzijn, vrijwilligers en 
educatie. 
2 De Vrijwilligers Academie 
Drimmelen is aanwezig en 
verzorgt enkele interessante 
workshops.
3 Nieuw:  Vrijwilligerscafé: waar 
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je lekker even kunt zitten en een praatje kunt maken met een 
drankje en een hapje die verzorgd worden door Goeie Kost!
4 Ook dit jaar weer een leuke quiz, we hebben er een Bingo 
van gemaakt.
5 Een wand waar veel actuele vacatures te lezen zijn.
6 En natuurlijk de leerlingen van het Dongemondcollege die als 
gastheer/vrouw aanwezig zijn.
7 Lieke Schuitmaker, wethouder gemeente Drimmelen, is aan-
wezig en presenteert een boekje waar interviews met vrijwilli-
gers uit Drimmelen te lezen zijn. 
Al met al: leuk en vol programma. Iedereen is welkom tussen 
17.00 - en 19.00 uur, je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

UITNODIGING  BEWONERSBIJEENKOMST 
TRAAIS  WARMTENETWERK

In het centrum van 
Terheijden zijn we be-
gonnen met de aanleg 
van het Traais Warm-
tenetwerk. Huiseigena-
ren uit het gebied waar 

het warmtenet wordt aangelegd krijgen de kans om als een van 
de eersten mee te doen en de woning flink te verduurzamen. 
Aansluiten op het warmtenet kan ook op een later moment.
Het warmtenetwerk begint bij de rotonde in de Hoofdstraat en 
loopt door naar de Raadhuisstraat. Ook de Markstraat, de Ha-
ven, Markpoort, Kleine Dreef,  Slotje, Thomashof, Schansstraat 
en de Norbartstraat worden in de eerste fase aangesloten. 
Binnenkort starten we met de derde serie bewonersavonden. 
Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd? 
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de bewonersavond in je 
brievenbus.  We vertellen deze avond wat de aanleg van het 
warmtenetwerk betekent voor jouw straat en jouw woning. 
Ook geven we een update van de laatste ontwikkelingen en ma-
ken het financiële plaatje inzichtelijk.  Je bent welkom op 25, 
26 september, 1 of 3 oktober om 20.00 uur in het Witte 
Kerkje. Aanmelden is niet verplicht, maar wel praktisch voor de 
organisatie. Meer informatie of aanmelden: ga naar www.traai-
senergiecollectief.nl en klik op de oranje banner. 
Heb je onze bewonersavond nog niet eerder bezocht? Dat 
maakt niet uit. We praten je bij en geven een update over de 
werkzaamheden. Er is ook voldoende tijd voor vragen. 
Tot dan!
Warme groet, Traais Energie Collectief

FOTOGROEP PERSPECTIEF  TERUG  VAN 
VAKANTIE

Fotogroep Perspectief heeft op de eerste clubavond van het 
seizoen 2019/2020 de foto’s besproken die tijdens de laat-
ste fototocht van het vorige seizoen gemaakt zijn. Buiten de 
clubavonden is er elke maand een fototocht naar heel diverse 
omgevingen. Deze foto is gemaakt tijdens de fototocht naar de 
suikerfabriek in Zevenbergen.
Een mooie grote locatie met prachtige raampartijen en industri-
ele onderdelen, waarbij de originele aspecten van de binnenkant 
van de fabriek nog aanwezig zijn.
Na verschillende foto’s gemaakt te hebben van de ruimte, ont-
stond het idee om ook wat foto’s te maken met een model.

Omdat deze niet aanwezig was 
heeft een van de leden van de 
fotoclub model gestaan, hierbij 
gebruik gemaakt van wat attri-
buten die aanwezig waren van 
een fotograaf die daar zijn foto-
studio heeft.
Omdat de foto in raw is ge-
maakt, is deze bewerkt in Pho-
toshop en het programma Nik 
filters.
De foto van Marijke Haze is 
op de eerste fotoclubavond na 
de vakantie beoordeeld door 
de andere leden en is met de 
meeste stemmen uit de bus ge-
komen als Foto van de Maand.
Wil je wat meer weten over deze gezellige club kom dan eens 
kijken op onze clubavonden in gebouw Concordia aan de Raad-
huisstraat in Hooge Zwaluwe. Alle informatie hierover vind je 
op de site www.fotogroepperspectief.nl. Zo is op 5 en 6 ok-
tober weer de schitterende expositie in de Gummaruskerk in 
Wagenberg.

8 INSPIRATIEAVONDEN  VOOR PERSOON-
LIJKE GROEI  EN  ONTWIKKELING

Wil je werken aan jouw persoonlij-
ke ontwikkeling en groei? Schrijf je 
dan in voor onze inspiratieavonden. 
Onder leiding van Edwin Vonk, therapeut/
coach en mede-initiatiefnemer van SA-
MEN, ga je vanaf november in een vaste 
groep van maximaal 15 personen aan de 
slag met jezelf.  Door middel van oefeningen, gesprekken en on-
der andere meditatie krijg je antwoorden op vragen als: “Wie 
ben ik, waarom doe ik wat ik doe, waar loop ik tegenaan in mijn 
leven? Wat wil ik anders, waar wil ik heen, waar kom ik vandaan? 
Wat zijn mijn kwaliteiten, krachten, valkuilen en wat heb ik te 
leren?” Kortom:  “Wat is mijn waarheid?”
Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid.  Allemaal hebben we 
onze eigen achtergrond. Ons eigen verleden wat ons gemaakt 
heeft tot wie we nu zijn. Maar is dat wie je werkelijk bent? Of is 
het wie je denkt dat je bent? Leef je, of word je geleefd?
Wij, Bert Fockens en Edwin Vonk, zijn begonnen met SAMEN 
om mensen te inspireren en helpen hun eigen waarheid te ont-
dekken. Dit doen we door het aanbieden van maandelijkse ge-
sprekken met diepgang, avonden in stilte, SAMEN eten en door 
inspiratieavonden. 
Bijzonder aan de inspiratieavonden is dat dit een vaste groep is 
waar je je voor opgeeft met de intentie alle 8 bijeenkomsten bij 
te wonen. 
Interesse, of weet je iemand voor wie het interessant is? Geef je 
op via welkom@sameninhetwittekerkje.nl of via 06-52046806 
(Edwin Vonk).  Voor vragen kun je hier ook terecht. Wil je een 
keer praten met een deelnemer van een al bestaande groep dan 
kan dat ook. Exacte data worden op een later tijdstip aan de 
deelnemers doorgegeven. 
Alles wat wij doen is gratis vanuit de gedachte dat de zoektocht 
naar eigen waarheid voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij 
werken op basis van vrijwillige donaties.
Praktisch:
Wanneer: 3e of 4e woensdagavond van de maand, vanaf no-
vember. 
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Waar: Tuinzaal achter het Witte Kerkje
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur. 
Kosten: geen. Vrijwillige donatie voor 
drankjes en ons werk.
Samen: ontmoeting, zingeving en in-
spiratie.

GASTVRIJHEID BIJ DE 
BUREN

De locatie 
voor mijn 
volgende in-

terview kon bijna niet centraler: het 
Dorpsplein in Terheijden. Daar is sinds 
3 maanden restaurant De Buren geves-
tigd, na een verhuizing uit de Markstraat. 
Op een donderdagmiddag eind augustus 
ben ik wat vroeg bij het restaurant. Di-
rect bij binnenkomst word ik opgemerkt 
en krijg ik een drankje aangeboden. Het 
gesprek dat eigenaar Sander Fuik en chef-
kok Roberto Terrizzi nog hebben met 
een bezoeker, geeft mij de kans om ont-
spannen het nieuwe pand te verkennen. 
Het ziet er dan ook uitnodigend uit. De 
tafels staan ruim opgesteld, de inrichting 
is stijlvol, maar niet perse sjiek en het 
geheel roept een warme sfeer op. Ik kan 
mij eigenlijk niet meer voorstellen dat ik 
hier ooit mijn bankzaken regelde. Sander 
wenkt mij en ons gesprek kan beginnen.
Nieuw pand
Als ik Sander allereerst complimenten 
geef voor de nieuwe locatie, steekt hij di-
rect van wal. Het is het resultaat van een 
jaar extra hard werken. Terwijl de gasten 
werden bediend op de locatie aan de 
Markstraat, werd er op het Dorpsplein 
gewerkt aan het nieuwe pand. Zichtbaar 
trots wordt verteld over het resultaat 
van de vele keuzes die daarbij zijn ge-
maakt. Het is een vooruitgang, qua lig-
ging, het aantal zitplaatsen en het uitzicht. 
Een voorlopige tegenvaller is er helaas 
ook. Bij een goede bezetting van het res-
taurant blijkt de akoestiek namelijk een 
verbeterpunt. Hier is direct aan gewerkt 
door tijdelijk minder stoelen te plaatsen 
en vanaf 9 september zal het probleem 
dankzij specialistische inzet blijvend ver-
holpen zijn. Noem het kinderziektes, 
maar het blijft vervelend als de beleving 
van een avondje uit hierdoor een knauw 
krijgt. 
Horeca- en familieman 
In september 2011 is Sander gestart met 
De Buren. Met ruim 15 baantjes daaraan 
voorafgaand in zeer uiteenlopende ho-
reca, is hij een man van de praktijk. Ge-
vraagd naar wie de man achter de zaak 

is, is het ant-
woord ‘gast-
vrij, eigenwijs 
en enthou-
siast’. Terwijl 
ik Sander 
spreek, lijken 
zich in zijn 
gedachten al 
nieuwe plan-
nen te ont-
vouwen en hij 
verheugt zich 
op weer een 
nieuwe avond 
in het res-
taurant. Ik zal 
proberen hierin objectief te zijn, omdat ik 
zelf ook al eens heb genoten van de vele 
tapasgerechtjes. Het concept laat zich 
beschrijven als no-nonsense eten met de 
kwaliteit van een à la carte restaurant.  
Veel tijd om te genieten dus. Hoewel er 
ook voor de snellere eters aan een pas-
sende kaart wordt gewerkt. Een voor-
waarde daarvoor blijkt versterking in de 
keuken. De vacature van kok is bij deze 
nog eens onder de aandacht gebracht.  
Het streven is om een familiare sfeer te 
creëren, samen met de gasten en zijn 
collega’s. Sander is iedere avond aanwe-
zig en hij wil de gasten bij naam leren 
kennen. Daarom is ook bewust gekozen 
voor vaste medewerkers, om de gasten 
een vertrouwde omgeving te bieden. 
Sanders grootste trots raakt mij: zijn ou-
ders. Zij hebben veel geduld getoond toen 
hij als onrustige 10-jarige al droomde van 
een eigen horecazaak. Een goede opvoe-
ding en de gedachte dat hard werken ook 
iets zal opleveren, gaf richting aan zijn le-
ven. Verder zijn zij vanaf het begin nauw 
betrokken geweest en steunen zij hem 
ook in de nieuwe zaak waar mogelijk.
Het is ondernemers eigen; Sanders ziel en 
zaligheid zitten in zijn zaak. Vrije tijd is er 
nauwelijks. Voor feestjes en stappen in de 
weekenden is geen tijd als je fulltime in de 
horeca werkt. Dankzij de sfeer in het res-
taurant en de band die hij met de (vooral 
lokale) collega’s heeft, voelt zijn werk als 
een hobby.
Duurzaam
Het is een vast punt op mijn vragenlijstje 
en ook Sander beaamt dat dit aandacht 
krijgt bij De Buren. Als groot afnemer van 
voedingsproducten wordt er zorgvuldig 
mee omgegaan. Er wordt zo min moge-
lijk van verspild. Verder worden de lek-
kernijen op inductieplaten bereid, wordt 
rekening gehouden met de producten 
van de seizoenen en vindt de inkoop 
plaats met zo weinig mogelijk transport.  
Sanders zorgen liggen ook buiten onze in-

vloedssfeer: schoon water, maatschappe-
lijke onrust en de kans op een volgende 
financiële crisis. Het gesprek gaat direct 
een slag dieper, terwijl de smaakvolle 
soulmuziek op de achtergrond als in een 
reactie de liefde bezingt. Daarvan is hier 
binnen genoeg aanwezig. Eenmaal buiten 
valt mij op dat ik geen besef heb van het 
tijdstip of hoe lang het gesprek heeft ge-
duurd. Er is ook geen klok in het restau-
rant aanwezig. Ik wil het nog als compli-
ment nageven in deze soms gehaaste tij-
den, maar binnen wordt de avond al voor-
bereid;  dat maatwerk wil ik niet storen.

OP ZOEK NAAR BEWEEGLES 
OP  EIGEN  NIVEAU? 
Dan is Samen in Beweging geschikt 
voor u!

Deze les is gericht op een brede doel-
groep. Sociaal, samenwerken en bewegen 
zijn de belangrijkste onderdelen in deze 
workout. Iedereen kan deze workout 
meedoen. Er is extra aandacht voor spier-

DE ZIEL VAN DE ZAAK

SPORT
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versteviging, houding en op een verantwoorde manier werken 
aan de conditie. Er komen veel verschillende vormen aan bod. 
Plezier en op een verantwoorde manier bewegen staat altijd 
centraal!
Belangrijk tijdens de les is houding, gericht werken aan spierver-
steviging en blessure preventie. U sport op uw niveau en toch in 
een groep.  Wie wil dat nou niet? 
Hebben we uw interesse gewekt? Kom dan eens langs voor een 
gratis proefles. Samen in Beweging is elke maandag en woensdag 
van 10.15 tot 11.15 uur bij B-FIT Terheijden in de Cour. U kunt 
ook een mail sturen naar info@bfitterheijden.nl
Adres: De Cour, Markstraat 6,  Terheijden 

DE  VLAG MAG UIT  VOOR DE KONING  
VAN  WILLEM  TELL!

Aanstaande zondag 15 sep-
tember wordt de jaarlijkse 
Kermiskoning-verschieting bij 
schietclub Willem Tell  Terheijden gehouden.
Vóórdat de verschieting begint, wordt de Koning thuis opge-
haald. Om 9.00 uur vertrekken de leden vanaf het clubgebouw 
aan de Hoge Vaartkant, traditiegetrouw, in een stoet met voorop 

het vaandel en uiteraard trom-
geroffel. Zo loopt de stoet door 
het dorp om uiteindelijk in het 
Slotje door onze huidige Ko-
ning Giel v/d Made ontvangen te 
worden. 
Als de Koning de leden heeft 
getrakteerd op een worsten-
broodje en een drankje, zullen 
de kaarten worden getrokken 
voor het Koning-schieten van 
dit jaar. Zo wordt de volgorde 
van de schutters voor de wed-
strijd bepaald. 
Hierna gaat de stoet weer op 

pad om via de Traaierie bij café De Zevende Hemel en café De 
Harmonie langs te gaan en een drankje te doen. Daarna gaan 
we terug naar ons clubgebouw. Hier zal Koning Giel rond 13.30 
uur met de kruisboog de eerste pijl op de kaart schieten om zo 
officieel de wedstrijd te openen. 
Steeds meer mensen hangen op deze bijzondere Kermis-Ko-
ningsdag hun vlag uit. Hang jij de vlag ook uit op zondag 15 
september?
Kom gerust kijken naar het Ko-
ning-schieten vanaf 13.30 uur op 
Hoge Vaartkant 8 in Terheijden. Dan 
kun je gelijk zien hoe een geweldi-
ge metamorfose ons clubgebouw 
afgelopen zomer heeft ondergaan. 
Met de hulp van onze eigen leden 
zijn onder andere het plafond, de 
muren maar ook het interieur flink 
aangepakt. We zijn trots op onze 
club èn trots op onze leden! Dus je bent van harte welkom! 
Namens het bestuur van Schietclub Willem  Tell  Terheijden 

KONINGSSCHIETEN

17 september is het weer zo ver.  Ons jaarlijkse koningsschie-
ten zal wederom plaatsvinden aan de Hoge Vaartkant.
Reeds vroeg in de ochtend zullen de Hoofdman, Koning en Ko-



15Rondom de Toren 2019

ningin gewekt worden 
door een kleine de-
legatie van tamboers, 
bazuinblazers en een 
vendelier. Pas als de 
te wekken persoon in 
kwestie duidelijk heeft 
gemaakt dat hij of zij 

ook echt wakker is, dan pas gaan zij naar 
het volgende adres.
In de loop van de ochtend zal het gilde 
verzamelen om de Koning en Koningin op 
te halen en hen in hun midden mee te 
nemen naar een adres waar voor die dag 
middels speelkaarten bepaald zal worden 
wat de schietvolgorde zal zijn. Dit zal 
onder het genot van een kopje koffie en 
een drankje geregeld worden door onze 
overheid, zoals wij ons bestuur noemen.

Het afgelopen 
jaar hebben 
Trudy Spoor en 
Thijs van Oos-
terhout  ons 
gilde mogen 
vertegenwoor-
digen als Ko-
ning en Konin-
gin. Maar er 
zullen op 17 
september vele 
broeders en 

zusters klaarstaan om hen de eretitel van 
Koning en Koningin op sportieve wijze te 
ontnemen. 
Die dag zal er in plaats van op de gebrui-
kelijke kommen waarop de rest van het 
jaar geschoten wordt, geschoten worden 
op een witte houten vogel. Deze vogel 
heeft relatief dunne vleugels, staart en 
kop, maar het lijf is van een onbekende 
houtsoort. Daardoor is het voor de deel-
nemers niet bekend waar in het hout de 
sterke of zwakke punten zitten.
Die gildebroeder en gildezuster die het 
laatste stukje hout omlaag schiet, mag 
zich een jaar lang respectievelijk Koning 
of Koningin noemen. Een eretitel die tot 
in eeuwen in de archieven van ons gilde 
zal worden vermeld. 
Zoals elk jaar bent u als lezer van harte 
uitgenodigd om vanaf 11.00 uur te ko-
men kijken naar het koningsschieten op 
de Hoge Vaartkant. Van ons als gilde zal 
de sfeer goed zijn, maar u kunt met uw 
aanwezigheid deze nog verhogen.
Met vriendelijke groet, namens het klo-
veniersgilde, Michel Brocks

BRIDGE LESSEN

Bridgeclub Up & Down Made-Terheijden 
start komende maand weer met een cur-
sus bridge. Dit is een basiscursus om je 

de eerste beginselen van het bridge bij 
te brengen. De cursus 
is op dinsdagavond en 
bestaat uit 12 lessen 
van ongeveer 2,5 uur. 
Bridge is niet moeilijk 
en vanaf les één zit je 
met de kaarten in de 
hand en leer je het spel spelenderwijs.
Bridge is een spannend en boeiend kaart-
spel waaraan je veel plezier kunt beleven. 
Iedereen kan het leren en het is voor alle 
leeftijden. Bij bridge speel je samen met 
je partner tegen twee tegenstanders. In 
competitieverband worden er meestal 
24 spellen per sessie gespeeld. Omdat je 
steeds tegen andere paren speelt is brid-
ge een sociale sport. Je ontmoet veel ver-
schillende mensen en je kunt het overal 
spelen. De spelregels zijn wereldwijd het-
zelfde. 
Na afloop van de cursus kan je meespe-
len op onze club. Die speelt op maandag-
avond in café ‘t Tapperijke in Made, op 
donderdagavond in café De Harmonie 
in Terheijden en op woensdagmiddag in 
café Hof van Holland in Made. Ook nieu-
we leden zijn bij Up & Down van harte 
welkom.  Voor meer informatie:  Ad Goos, 
0162 685978, adgoos@kpnmail.nl.

BWF  WIELERRONDE  VAN 
TERHEIJDEN

Op zondag 22 september organiseert 
Wielervereniging Terheijden de jaarlijkse 
BWF wielerwedstrijd. De start en finish is 
bij Manege Zeggezicht, Munnikenhof 1 te  
Terheijden. Hier kan ook vanaf 9.30 uur 
worden ingeschreven.

Dit jaar zijn we voor de laatste maal te 
gast bij de familie Lievens van Manege 
Zeggezicht.  Voor volgend jaar gaan we op 
zoek naar een alternatieve locatie. Hier-
bij willen we de familie Lievens bijzonder 
hartelijk bedanken voor de gastvrije ont-
vangst waar we zo veel jaren van hebben 
mogen genieten.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur Start renners BWF 50+, af-

stand 50 km
12.00 uur Start renners BWF 50-,  50 km
13.30 uur Start renners Amateurs,  60 km
Bij de BWF 50- categorie wordt er te-
vens gestreden om het Kampioenschap 
van Terheijden. In aanmerking voor de 
wisselbeker komen inwoners of voorma-
lig inwoners van Terheijden en leden van 
WV Terheijden.
Het parcours heeft een lengte van 2.300 
meter en loopt over het Munnikenhof, 
Hoofdstraat, Bergen en Poolse Dreef.
De toegang voor publiek is natuurlijk gra-
tis.
Voor meer info zie www.wvterheijden.nl 
of www.brabantsewielerfederatie.nl

NAAR 75 JAAR BEVRIJDING 
(3)

Dolle Dinsdag 5 september 1944
Na de massale landingen van de geallieer-
den in Normandië vanaf 6 juni 1944 volg-
de een zware tocht naar België. Pas na 3 
maanden konden Brussel en Antwerpen 
worden bevrijd. Dat was op 3 en 4 sep-
tember 1944. 
Meteen na de bevrijding van Antwerpen 
was men in Londen voorbarig, of men 
had de berichten uit België verkeerd 
begrepen. De geallieerden wilden uiter-
aard richting Breda oprukken. Op “Ra-
dio Oranje” was op de avond van 4 sep-
tember namelijk het volgende bericht te 
horen: “Nu de geallieerde legers, in hun 
onweerstaanbare opmars, de Nederland-
se grens overschreden hebben, wil ik, 
uit naam van u allen, onze bondgenoten 
een hartelijk welkom toeroepen op onze 
vaderlandse bodem.” Op diezelfde dag 
werd in het Nederlandse nieuws van de 
BBC bekendgemaakt dat Breda al bevrijd 

EN  TOEN GEBEURDE...
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was. Het gevolg was “Dolle Dinsdag”. De Nederlandse bevolking 
verkeerde in een jubelstemming, omdat het einde van de gehate 
Duitse bezetting elk ogenblik verwacht kon worden. En de ver-
zetsorganisaties maakten zich gereed om de geallieerde legers 
bij hun bevrijding van Nederland een handje te helpen.

Met Dolle Dinsdag wordt verwezen naar dinsdag 5 september 
1944. Op die dag speelden zich in heel Nederland emotionele 
taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk 
moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting (Wiki-
pedia). Harrie Krijnen vertelt in zijn Vlasselt-boekje 88 (1999) 
“Henkie’s Traaise jeugdherinneringen” hierover het volgende:
“Met Dolle Dinsdag hadden wij, ook in Terheijden, het Duitse 
leger op terugtocht gezien. In September 1944 werd het Ne-
derlandse Eysden in Zuid-Limburg bevrijd, Maastricht volg-
de spoedig daarna. Dit nieuws werd gehoord, in diep geheim, 

via de Engelse zender en ging daarna al gauw van mond tot 
mond! Zondag 17 september vlogen onafgebroken grote for-
maties vliegtuigen, die zweefvliegtuigen meesleepten, laag over 
de steden en dorpen van Brabant. Ze vlogen zo laag dat we de 
manschappen in de geopende deuren van de zweefvliegtuigen 
zagen staan. Sommige zwaaiden zelfs terug naar de mensen op 
de grond! Nimmer zagen we zoveel vliegtuigen tegelijk in de 
lucht. Later hoorden we dat de bekende operatie ‘De slag bij 
Arnhem’ (Operatie Market Garden) jammer genoeg verloren 
was! Nadien is daar een film over opgenomen met de titel:  ‘Een 
brug te ver’!”
Maar de bezetters kwamen terug naar onze omgeving en na de 
overkomst van die massale vloot met geallieerde vliegtuigen be-

24 september t/m 9 oktober

Beste van Noord-Brabant tijdens voorjaarseditie!

In het voorjaar kon u heerlijk en voordelig genieten tijdens de Nationale Restaurantweek. 
Mede dankzij u hadden wij de hoogste score over de geschreven recensies tijdens deze 
actieweek en behaalden we een gemiddelde score van 9,77!

Daarom doen we het nog eens over. U geniet van dinsdag 24 september t/m 9 oktober 
wederom van 3 gangen voor € 28,50. U kunt het menu weer uitbreiden voor speciale 
prijzen naar meerdere gangen en we verloten weer een dinerbon van € 100,- onder de 
geschreven recensies! Reserveren kan telefonisch of via onze website www.restaurantripasso.nl

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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gon men in Wagenberg en Terheijden uit voorzorg schuilkelders 
te graven. Die moesten voldoende worden gestut en dat was niet 
eenvoudig. Lukte dat niet, dan werd onderdak gezocht bij buren 
of kennissen met een grote kelder in huis. Op 13 september 
1944 werd in de polder bij Hooge Zwaluwe een goederentrein 
beschoten en die brandde geheel uit. En op de spoorlijn bij het 
station Lage Zwaluwe werden al bommen gegooid.
In Terheijden kwamen op 26 september 1944 de EHBO’ers 
in een spoedvergadering bijeen. “Afgesproken werd dat ieder in 
zijn eigen omgeving hulp zou verlenen indien dit nodig mocht 
zijn. Op 23 oktober was er een gerucht dat de bezetting van de 
Duitsers zou vertrekken wat echter pas op 25 oktober gebeur-
de. Op zondag 29 oktober kwam er weer nieuwe inkwartiering, 
nu met troepen met paarden.” Dit heeft Jan Nieuwesteeg in zijn 
agenda genoteerd. Zie Vlasselt-boekje 146 (2015).
Johan van der Made

GEWELDIG EVENEMENT:  SWIM  TO 
FIGHT CANCER

Inmiddels is er al € 345.826,- opgehaald! Done-
ren kan nog 2 weken.
Zouden we de 4 ton kunnen halen? Een lach 
en een traan 
bij de Swim to 
Fight Cancer 
te Breda op 

1 september.  Verdriet dat we 
omzetten in kracht. Geweldig 
om aan dit goed georganiseer-
de zwem-evenement mee te 
mogen en kunnen doen. In ac-
tie komen voor kankeronder-
zoek. Enorm bedankt voor alle 
donaties lieve mensen uit Ter-
heijden. De opbrengst zaterdag 
17 augustus bij de Jumbo in Ter-
heijden was maar liefst € 630,- 
Wij:  Sam, Nic, Lars, Elke en Rosita (in totaal samen € 1922,- op-
gehaald) zijn trots op jullie en ook op ons zelf, thanks❤

EIGENTIJDS LEREN MET BEHOUD VAN 
WAARDEVOLLE  TRADITIES

Na een welverdiende zomervakantie 
voor alle kinderen, juffen en mene-
ren keken wij er naar uit het nieuwe 

TERUGBLIK
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schooljaar weer te beginnen. Team De Zeggewijzer zet al een 
aantal jaren de schouders onder het wegzetten van een eigen-
tijds programma in een steeds veranderende maatschappij. Kin-
deren zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren.  Aan 
ons de opdracht om dat op een inspirerende manier te doen. 
Samen met Eskadee zijn wij op weg naar een integraal kind cen-
trum; IKC. 
Wij spreken steeds meer dezelfde taal als het gaat om ons aan-
bod van 07.30-18.30 uur. Zo werkt een aantal van onze collega’s 
met verschillende petten op: pedagogisch medewerker - peuter- 
juf - onderwijsassistente - ‘event manager’. We maken steeds va-
ker gebruik van elkaars kennis, kunde en expertise.
Dankzij het vertrouwen van onze ouders/ verzorgers, hun inzet 
en betrokkenheid tijdens de verschillende activiteiten die we or-
ganiseren, werken wij samen aan een stralende toekomst voor 
onze kinderen! 

Naast eigentijds onderwijs hechten wij enorm veel waarde aan 
onze tradities. Graag zet ik onze Bosspeldag van groep 3 in de 
spotlights: de kinderen hebben er ook dit jaar weer enorm van 
genoten…. De traditie leert, dat onder leiding van enkele OV le-
den, de Bosspeldag volledig georganiseerd en uitgevoerd wordt 
door ouders. Wekenlange voorbereidingen, het verzamelen van 
spullen, het verdelen van taken en rollen, vroege aanwezigheid 
in het bos en de voorpret vormen de ingrediënten van een ge-

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl
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slaagde dag voor iedereen. Vol verwach-
ting zitten de kinderen klaar in de klas; 
zij worden ingedeeld in groepjes; wie mag 
met wie bij wie in de auto… Ik wens de 
kinderen heel veel plezier en vraag of ik 
morgen even terug mag komen zodat zij 
me kunnen vertellen hoe zij de beroem-
de Bosspeldag ervaren hebben…. En dat 
mag… De volgende dag kom ik in de klas 
en genieten de kinderen van hun gezonde 
fruithap. Waar de kinderen in eerste in-
stantie vooral aan activiteiten denken als 
blikken gooien en pijlen volgen, komen er 
langzaamaan steeds meer reacties los: 
‘de pijlen waren verzet en toen ging de 
weg verkeerd’, ‘we gingen tussen prikkel-
planten, ‘er was een moerasmonster en 
dat was eng maar dat was ook een moe-
der’, ‘we gingen hard gillen en in elkaar 
duiken want we moesten ook stil zijn’, ‘er 

was ook een heks, 
dat vond ik leuk, die 
kriebelde in mijn 
nek maar dat was 
ook gewoon een 
moeder’, ‘ik vond 

het wel een beetje eng want je kon niet 
zien dat het moeders waren’, ‘mijn moe-
der kwam ook helpen en dat vond ik fijn’, 
‘we mochten proe-
ven van worsten-
brood en drinken’, 
‘de prinses had puk-
keltjes’, ‘we gingen 
met een boot varen 
op het zand’. Met de 
hulp van meneer Jamie kwamen zij tot de 
conclusie dat zij de prinses konden hel-
pen om beter te worden door het zoe-
ken van kruiden. Hun hoofdjes zaten dui-
delijk nog vol van alle indrukken…, want 
dat de Bosspeldag veel indruk maakt 
blijkt ook uit het geroezemoes op school 
op de dag zelf… onze bovenbouw kinde-
ren halen samen herinneringen op. Ik vang 
wat gesprekjes op, op het leerplein en in 
de pauze. Daarom ga ik ook met groep 
8 leerlingen in gesprek: Ga eens terug in 
de tijd; hoe heb je de Bosspeldag destijds 
ervaren? Figo en Ise beginnen te lachen 
en halen samen herinneringen op: ‘Je kon 
bij een heks kiezen wat je wilde eten en 
drinken; uilenpoep of heksensnot. Grap-
pig hoor! Dat was gewoon platgestampte 
peperkoek en ranja met muesli erin of zo-
iets. Er was ook een moerasmonster en 
je moest met een bel rinkelen maar ook 
juist heel stil zijn om het monster niet 
wakker te maken, aan het einde is de ont-
hulling en wordt de prinses van de vloek 
bevrijd’. Figo en Ise vonden de Bosspeldag 
wel spannend want je wist niet zeker wat 
je tegen zou komen. Maar ook heel leuk!. 
Als zij er nu op terugkijken vinden zij het 

supertof en grappig. ‘Ook mooi dat je het 
niet mag verklappen; zo houd je deze dag 
speciaal. Het is eigenlijk een soort school-
feest maar dan met spelletjes in het bos. 

Omdat je deze speldag niet jaarlijks hebt 
is het echt een bijzondere dag. We we-
ten nog dat we de kar moesten duwen 
en hoe zwaar dat was, hahaha de ouders 
hielpen gewoon mee zonder dat je dat 
wist. Je werkt ook in groepjes en dat is 
niet gemakkelijk als je in groep 3 zit, nu 
gaat dat veel beter. Soms moet je met ie-
mand samenwerken waarvan je denkt dat 
dat niet leuk is maar daar leer je heel veel 
van en dan is het toch wel leuk’. 
‘De Bosspeldag is eigenlijk een es-
caperoom… maar dan een hele grote’ 
sluit Figo lachend af. Onze traditie blijkt 
dus toch ook heel eigentijds te zijn…
Colinda Rijpers, directie De Zeggewijzer

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 14 september 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering. Voorgan-
ger: Pastoraal werker G. Oostveen. Koor: 
Cantor H. Vergouwen.
Maandag 16 september 10.30 uur: 
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. 
K. Karremans.
Zaterdag 21 september 19.00 uur: 
Eucharistieviering. Vredesweek. Voorgan-
ger: Pastoor J. Paes en Mevr. A. Schoen-
makers. Koor: Cantor H. Vergouwen.
Maandag 23 september 10.30 uur: 
Woord- en Communieviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. 
K. Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 
2 is alleen geopend op dinsdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-

sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw 
gezin iemand zelfstandig wonen laat het 
dan a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden, tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.

KERKDIENSTEN PROTES-
TANTSE GEMEENTE  
TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 15 september 2019, 10.00 
uur: Gezamenlijke dienst in de Protes-
tantse Kerk van Lage Zwaluwe, Kerk-
straat 49.  Voorganger: mw. ds. J.C.M. van 
der Wilt uit Lage Zwaluwe. Diaconiecol-
lecte:  VluchtelingenWerk Drimmelen
Zondag 22 september 2019, 10.00 
uur: Oecumenische viering met muzikale 
medewerking van Clarina van Winden en 
Projectkoor Taizévieringen Oosterhout. 
Voorgangers: pastoraal werker Gerard 
Oostveen en kerkelijk werker Griselda 
van Aanen-de Vries. Aanvang: 10.00 uur, 
v.a. 9.30 uur staat de koffie klaar. Locatie: 
Oud Drimmelen 6, Drimmelen.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Hoe ziet de gemeente Drimmelen 
er in 2040 uit?
Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomst-
visie opnieuw bekijken. Wat vindt u be-
langrijk als het gaat om werken, wonen 
en leven in de gemeente met het vizier 
op 2040? Eén van de manieren om uw 
mening op te halen is met de Swipocratie 
(https://drimmelen.swipocratie.nl). Met 
deze beeldende enquête kunt u snel en 
makkelijk uw mening geven op stellingen 
over verschillende onderwerpen. U maakt 
bovendien kans op 1 van de vijf cadeau-
bonnen t.w.v. € 25,-. Let op, de website 
opent niet vanuit de browser van Internet 
Explorer.  Wilt u nog actiever meedenken 
over de toekomst van Drimmelen en 
aanwezig zijn bij bijeenkomsten waar we 
dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? 
Mail ons dan op toekomstvisie@drimme-

KERKEN

GEMEENTE
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len.nl en word ook toekomstdenker! Meer informatie over de 
toekomstvisie vindt u op drimmelen.nl/toekomstvisie.
Huisbezoeken voor het aanvragen van reisdocumenten
De gemeente Drimmelen bezoekt in september o.a. onder-
staande instellingen voor het aanvragen van reisdocumenten:
Sovak (Terheijden): donderdag 12 september 2019 om 15.30 
uur,  Antonius Abt (Terheijden): donderdag 19 september 2019 
om 15.00 uur.  Wilt u hiervan gebruik maken meldt u dan eerst 
aan bij het gemeentehuis (Voor de bewoners van Sovak doen de 
verzorgers dit).
Woont u niet in een van de genoemde instellingen en is het 
moeilijk voor u om naar het gemeentehuis te komen? Neem 
dan contact op met het gemeentehuis (Email: burgerzaken@
drimmelen.nl, telefoon: 14 0162). De medewerkers van de af-
deling Publiekszaken komen dan bij u op huisbezoek op deze 
dagen.
Informatiedag over elektrisch fietsen
Na drie geslaagde eerde-
re dagen organiseert de 
gemeente Drimmelen op 
donderdag 26 septem-
ber weer een elektrische 
fietsinformatiedag die we-
derom verzorgd wordt 
door SOAB adviseurs uit 
Breda. De gezellige en in-
formatieve dag is aan de ene kant bedoeld voor 50-plussers die 
geen elektrische fiets hebben en zich willen laten informeren 
over de elektrische fiets.  Aan de andere kant is deze dag er ook 
voor de groep 50-plussers die al wel een elektrische fiets heeft, 
maar de fietsvaardigheid met de elektrische fiets wil vergroten 
en daarmee de kans met de fiets ten val te komen juist wil ver-
kleinen. De deelname aan de dag kost € 5,- en de lunch wordt 
verzorgd. 
De fietsinformatiedag bestaat uit:
- Een leerzame presentatie over de voor- en nadelen van de 
elektrische fiets en praktische tips om de kans op een valpartij 
of ongeval met zowel een gewone als een elektrische fiets te 
minimaliseren. 
- Het opwarmen van de spieren en het uitvoeren van balans- en 
reactietesten onder leiding van een deskundige begeleider.
- Het uitproberen van verschillende elektrische fietsen.
- Het onder begeleiding van twee fietscoaches rijden van een 
klein parcours op het parkeerterrein om de fietsvaardigheid 
met de eigen gewone of elektrische fiets te testen en te ver-
groten.
- Het desgewenst afstellen van de fietsen van de deelnemers 
voor een goede zithouding en zadelhoogte. 
- Gezamenlijke lunch.
- Een korte fietstocht op de eigen fiets door Terheijden.
- Een terugblik op de dag. 
Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.
De elektrische fietsinformatiedag is op 26 september 2019 van 
09.45 tot 15.30 uur op het terrein van Sportvereniging  Voetbal 
Terheijden. 
Op de website www.e-biketraining.nl is een tv-opname van 
een eerdere dag in Vught te vinden en kunnen 55-plussers zich 
onder de gemeentenaam Drimmelen aanmelden. Diegenen die 
geen internet hebben kunnen zich ook telefonisch aanmelden 
bij SOAB: 076 - 5213080. De deelnemers ontvangen circa een 
week voor de (elektrische) fietsinformatiedag nader bericht.
Voor meer informatie over dit bericht: Harriëtte van Fessem: 
tel. 14 0162 of gemeente@drimmelen.nl t.a.v. mevrouw H. van 
Fessem, Peter Veenbrink: 06  26110845 of p.veenbrink@soab.nl.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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Informatieavonden Burenregeling 
windmolens A16  zone
Langs de A16 zijn 28 windmolens gepland. 
Acht windmolens komen in de gemeen-
te Drimmelen. De windmolens heb-
ben gevolgen voor direct omwonenden. 
Daarom doen de ontwikkelaars van de 
windmolens iets extra’s voor hen met de 
zogenaamde “Burenregeling”. De Buren-
regeling is een vergoeding om woningen 
in het gebied te verduurzamen. Bijvoor-

beeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, 
zonnepanelen of een warmtepomp. Deze 
maatregelen geven extra wooncomfort 
en zorgen voor een lagere energiereke-
ning. In september zijn er informatieavon-
den voor inwoners die in aanmerking 
komen voor deze regeling.  Als u een 
uitnodigingsbrief heeft ontvangen, bent u 
van harte welkom aan deze avonden deel 
te nemen. 
Voor inwoners die niet in aanmerking 
komen voor de Burenregeling, maar wel 
graag aan de slag willen met het ver-
duurzamen van hun woning, heeft de 
gemeente de Duurzaamheidslening. De 
Duurzaamheidslening is een lening tegen 
aantrekkelijke voorwaarden en met een 
lage rente. Meer info: drimmelen.nl/duur-
zaamheidslening.
De windmolens langs de A16 zullen naar 
verwachting in 2021 gaan draaien (onder 
voorbehoud van de uitkomst van de be-
roepsprocedure bij de Raad van State). 
Meer weten? Kijk op energiea16.nl.
Cameraonderzoek landbouw- en 
sluipverkeer in de regio  West Brabant
Veel gemeenten in de regio West Brabant 
vinden het lastig om het landbouwver-
keer goed te faciliteren en tegelijkertijd 
recht te doen aan de leefbaarheid van 
omwonenden langs de route. In de afgelo-
pen drie jaar onderzocht de regio moge-
lijkheden om beide belangen te verenigen.
De regionale bestuurlijke Commissie van 
Advies Mobiliteit sprak de wens uit om 
de omvang van de grootste knelpunten in 
beeld te brengen. Met die informatie kan 
vervolgens gezocht worden naar concre-
te oplossingsrichtingen. 
Daarom voeren we in september en ok-
tober van dit jaar in de hele regio West 
Brabant cameraonderzoek uit op de 
grootste ervaren knelpunten. We combi-
neren dit onderzoek met enkele wensen 
om sluipverkeer in beeld te brengen. Ook 

in de gemeente Drimmelen kunt u in sep-
tember en oktober op een aantal plaat-
sen camera’s zien hangen. Deze camera’s 
worden enkel ingezet voor dit verkeer-
sonderzoek.
Wethouder Jan-Willem Stoop licht toe: 
“Landbouwverkeer door de dorpen is 
zowel voor de inwoners als de chauffeurs 
van de tractoren niet prettig. Ik hoop dat 
de resultaten van de onderzoeken dusda-
nig zijn dat landbouwverkeer op de N285 
toegelaten gaat worden.”
Militaire oefening
Op 12 september 2019 vindt er een mi-
litaire oefening plaats in onze gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het ka-
der van een opleiding van militairen voor 
de Koninklijke Marine. Tijdens de oefe-
ning verplaatsen de militairen zich te voet 
en ontplooien enkele activiteiten in onze 
gemeente. De oefening zal daarbij het 
doorgaand verkeer niet hinderen.  

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Bergen nabij nr. 55 (4844 EM) 
(W-2019-0448): Het realiseren van een 
tijdelijk gronddepot.
Terheijden, Witteweg 3 (4844 PL) (W-
2019-0458): Het plaatsen van een nieuwe 
loods. 
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, Hoevenseweg 11A (4845 
PC) (W-2019-0293): Het legaliseren van 
bijgebouwen en een kippenren.
Wagenberg, Brouwerijstraat 6 (4845 CN) 
(W-2019-0352): Het plaatsen van een 
schutting.
Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen reguliere procedure
Terheijden, Nassaustraat 30 (4844 ) (W-
2019-0334): Het kappen van 2 eiken in de 
zijtuin langs de Markdijk in Terheijden.
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en so-

ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, 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.

INWONERS  DRIMMELEN 
POSITIEF  OVER  DE  WMO
Veel aandacht voor de persoonlijke 
benadering 

Hoe ervaren Wmo-cli-
enten in de gemeente 
Drimmelen de onder-
steuning en dienstver-
lening en wat kan er 
nog beter? Die vraag 
onderzoekt de gemeente Drimmelen 
jaarlijks door een enquête onder de men-
sen die gebruik maken van Wmo-voorzie-
ningen te houden (cliëntervaringsonder-
zoek). De resultaten van het onderzoek 
in 2019 zijn deze maand bekend gewor-
den. En eerder dit jaar is wethouder Lieke 
Schuitmaker zelf ook de dorpen in gegaan 
om het de mensen persoonlijk te vragen. 
Samen met betrokken organisaties zo-
als SWO en KDOB heeft ze toen een 
spreekuur gehouden in Terheijden, Made 
en Lage Zwaluwe. “Ik vind het belangrijk 
om de verhalen achter de cijfers en statis-
tieken te horen. Op die manier leren we 
nog meer over de ervaringen van mensen 
die gebruik maken van de Wmo-voorzie-
ningen. In combinatie met de uitkomsten 
van het onderzoek hebben we nu een 
behoorlijk beeld van wat werkt of niet 
werkt. Zodat we onze dienstverlening 
voortdurend kunnen blijven verbeteren.” 
Spreekuren in de dorpen
De spreekuren hebben tot waardevolle 
gesprekken en inzichten geleid. Wethou-
der Schuitmaker: “De conclusie is dat 
persoonlijk contact het allerbelangrijkst 
is en een groot verschil kan maken.  Als je 
als inwoner ondersteuning nodig hebt, wil 
je een goed en gelijkwaardig gesprek met 
de gemeente. Want zo’n gesprek kan best 
spannend zijn. Er zijn ook onafhankelijke 
adviseurs die helpen bij die gesprekken en 
wij willen dat die nog bekender worden. 

Ook waarderen inwo-
ners het enorm dat 
er nog eens nagebeld 
wordt nadat er een 
oplossing gevonden is, 
zodat je kunt bespre-
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ken of die oplossing ook echt werkt. En mantelzorgers doen 
fantastisch veel, maar hebben af en toe ook even een steuntje in 
de rug nodig. Daarnaast kunnen een hoop problemen worden 
opgelost als ook zorgverleners onderling in contact zijn en el-
kaar makkelijk vinden bij problemen.” 
Brieven
Wethouder Lieke Schuitmaker schrijft de mensen die ze tijdens 
haar spreekuren in de dorpen heeft gesproken deze week een 
persoonlijke brief. “Mensen hebben de moeite genomen hun 
verhalen met me te delen. Het minste dat ik kan doen is ze laten 
weten wat we doen met hun opmerkingen en suggesties”. Ook 
zal ze in het najaar opnieuw in gesprek gaan met inwoners die 
contact hebben gehad met de gemeente met een vraag over 
zorg. 
Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek
Uit het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Triqs, blijkt 
dat de Wmo-ondersteuning die cliënten in onze gemeente ont-
vangen over het algemeen positief beoordeeld wordt en de 
mensen tevreden zijn. Bijna 82% van de ondervraagden vindt de 
kwaliteit van de ondersteuning goed. Alleen de bekendheid van 
de cliëntondersteuners, die mensen helpen bij de gesprekken 
met de gemeente, blijft achter. Al is deze wel hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde. We zijn dus goed op weg, maar blijven 
ons inzetten om de Wmo steeds nóg verder te verbeteren. 
Acties en aandachtspunten
De inzichten die we gekregen hebben door de persoonlijke ge-
sprekken en de enquête hebben er toe geleid dat we de komen-
de tijd o.a. nog meer in gaan zetten op de persoonlijke benade-
ring, de bekendheid van de (gratis) cliëntondersteuning en het 
ontlasten van de mantelzorgers. 
De persoonlijke benadering vergroten we door het nabellen van 
vrijwel iedereen die ons benaderd heeft voor ondersteuning. 
Daar is extra personeel voor aangenomen. Op die manier spre-
ken we de mensen nogmaals en vragen we na of de gekozen 
oplossing het probleem oplost. Als dat niet het geval blijkt te zijn 
wordt er samen naar een andere oplossing gezocht. De mantel-
zorgers hebben een zware taak en we willen bekijken hoe we 
die naast de reeds bestaande ondersteuning nog verder kunnen 
ontlasten. We gaan daarom bekijken of meer mantelzorgers af 
en toe een dag of een paar dagen kunnen worden afgelost en 
dus even ‘vrij’ hebben. Even er tussenuit kunnen is voor veel 
mantelzorgers belangrijk. Eind dit jaar weten we daar meer over 
en kunnen we hopelijk meer mantelzorgers ondersteunen. De 
al bestaande ondersteuning vanuit SWO voor de mantelzor-
gers, zoals informatie en advies, activiteiten voor mantelzorgers, 
het mantelzorgcompliment e.d. blijft ook beschikbaar. Sinds het 
voorjaar organiseren we zorgcafés waar allerlei mensen die in 
de zorg werken, elkaar kunnen leren kennen. Hierdoor worden 
contacten en telefoonnummers uitgewisseld, zodat wanneer het 
nodig is de juiste mensen elkaar snel weten te vinden voor een 
oplossing. 
We zijn uiteraard gebonden aan regels, maar we proberen voor 
iedereen een pakket op maat te maken dat de problemen zo 
veel mogelijk oplost. Mét een persoonlijke benadering. Daar zet-
ten we op in en gaan we voor.

37e KAM BREDA GAAT WEER  VAN START
In het Chassé Theater in Breda

Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om een keer 
eerder bij de KAM (Kulturele Amateur Manifestatie) aanwezig 

VERDER  VAN DE  TOREN
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te zijn, kunt u dit op zater-
dag 21 en zondag 22 sep-
tember opnieuw proberen. 
Dan is in het Chassé Theater 
deze, gratis toegankelijke, 
happening te bezoeken.
De KAM is een meerdaags 

indoor muziekfestival met een line-up van 
Bredase harmonieën, bigbands, dansscho-
len, muziek-, dans- en zangverenigingen 
die hun beste beentje voorzetten om zo 
goed mogelijk uit de bus te komen. Van 
kleuters tot senioren laten op de top van 
hun kunnen zien waartoe ze in staat zijn. 
Voor bezoekers dé kans om te zien wat 
er zich in Breda op dit culturele vlak af-
speelt. 
Zevenenzeventig verenigingen c.q. gezel-
schappen zijn in dit weekend te bekijken 
en te beluisteren. In totaal zijn dat onge-
veer 2600 mensen die de KAM als artiest 
een podium mag bieden. Acht gezelschap-
pen maken voor het eerst hun opwach-
ting, een primeur, dus spannend voor hen 
maar ook voor de KAM. 

De Dans en workshops
Dit jaar organiseert de KAM als extra 
het project “De Dans” o.l.v. professionele 
dansers van het Scapino ballet en Leine 
Roebana. Gratis workshops zijn op zater-
dag en zondag bij hen te volgen. Zaterdag 
van 16.30 tot 18.00 uur Leine Roebana 
voor alle leeftijden, zondag van 11.35 tot 
12.35 uur Scapino van 10 - 14 jaar, zondag 
van 13.20 tot 14.20 uur Scapino van 14 
jaar en ouder.
Publiek
Het wordt weer een weekend waarin in 
elk genre te genieten valt. Zaterdag staan 
daarvoor vier podia ter beschikking die 
continu om het half uur van bezetting 
wisselen. Zondag zelfs vijf, dan is er na-
melijk ook een buitenpodium vóór het 
Chassé Theater. Zaterdag zijn er vijfen-
dertig verschillende optredens en op 
zondag achtendertig. Als publiek kunt u 
tijdens dit weekend in het Chassé Thea-
ter geheel naar eigen wens van podium 
naar podium hoppen. 
Vrijwilligers
Met dertig vrijwilligers in dit weekend zou 
de KAM niet gerealiseerd kunnen wor-
den. Ook het bestuur bestaat volledig uit 
vrijwilligers. Wie zich als vrijwilliger voor 

komend jaar wil aanmelden kan dit doen 
via het mailadres info@kambreda.nl.
Gem. Breda en het Chassé Theater
Dankzij de gemeente Breda wordt de 
KAM in staat gesteld om zo’n groot en 
belangrijk evenement te organiseren. 
Naast de gemeente faciliteert ook het 
Chassé Theater de KAM met veel inzet. 
Het Chassé personeel zet alle zeilen bij 
om ieder optreden zo vlekkeloos mo-
gelijk te laten verlopen en daarom is dit 
voor alle bezoekers altijd een feestje om 
naar de optredens te komen kijken en te 
komen luisteren.
Wilt u meer informatie over de KAM 
Breda, zie www.kambreda.nl.

WINNENDE  POSTERS 
GRAPHIC  MATTERS 

De winnaars van de 
tweejaarlijkse pos-
ter-competitie van 
Graphic Matters zijn 
bekend. Dit jaar werden 
ruim 1.500 posters inge-

zonden door ontwerpers uit meer dan 65 
landen.  Anders dan bij de meeste andere 
internationale poster-competities daagt 
Graphic Matters ontwerpers uit een 
nieuwe poster te 
maken aan de hand 
van een specifiek 
thema.
Dit jaar is het the-
ma Information 
Superpower. De 
opdracht was dan 
ook om actuele en 
urgente kwesties te 
verbeelden aan de 
hand van een infographic, datavisualisatie, 
kaart of handleiding. Een opdracht die in 
de praktijk nog niet vaak voorkomt en 
hierdoor een uitdaging vormde die wel-
licht tot een nieuw postergenre leidt.
Dennis Elbers, directeur Graphic Matters: 
“Door Information Graphics in te zetten 
om onderwerpen op grote schaal onder 
de aandacht te brengen, kan data het be-
gin van een dialoog vormen in plaats van 
een conclusie zoals veel media en analis-
ten het nu inzetten.” 

Onderwerpen als 
privacy, big data, 
klimaatverande-
ring en mensen-
rechten zijn dan 
ook goed ver-
tegenwoordigd 
onder de inzen-
dingen. Ook zijn 
er posters die 
meer inzicht ge-

ven in het per-
soonlijke leven 
van ontwerpers. 
Situaties als hoe 
om te gaan met 
ADHD of welk 
percentage kle-
ding in de kast 
daadwerkel i jk 
gedragen wordt, 
worden op een 
herkenbare ma-
nier verbeeld.

De 50 winnende posters komen uit 25 
verschillende landen waaronder Iran, 
Thailand, Italië, Rusland, Polen, Mexico, 
Korea, Frankrijk en natuurlijk Nederland. 
De selectie laat zien dat sommige urgente 
kwesties wereldwijd spelen, maar dat er 
ook culturele verschillen zijn in hoe deze 
kwesties benaderd en verbeeld worden.
Voor het eerst worden ook bewegende 
posters getoond. Onder de 50 winnen-
de posters zijn zes zogenaamde moving 
posters. Posters die 
niet geprint wor-
den, maar op beeld-
schermen getoond 
worden als korte 
animaties van 10 
seconden. De zes 
winnende moving 
posters zijn ook te 
zien tijdens het DE-
MO-festival op Am-
sterdam Centraal Station op 9 november.
De winnende posters worden van 20 sep-
tember tot 27 oktober tentoongesteld 
op het plein naast de Stokvishallen aan de 
Belcrumweg in Breda. De expositie kan 
gratis bezocht worden. Ook zijn de pos-
ters tijdens Graphic Matters op bestelling 
te koop. Van ieder ontwerp worden maxi-
maal 10 exemplaren geprint. Vijf interna-
tionale winnaars ontvangen naast de eer 
ook een reisbudget om Graphic Matters 
te bezoeken en kennis uit te wisselen met 
lokale ontwerpers.
Meer info op www.graphicmatters.nl

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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