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De foto  van de maand september  
van fotoclub Dinasa.                      

De fotograaf is Lies Gommers.
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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
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Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Slager Hermans
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
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Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
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Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 2-10-2019, 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  12/10
Ophalen plastic                 Terheijden  02/10  Wagenberg 04/10
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

STAL ZEGGEZICHT HIPPISCH 
ONDERNEMER  VAN HET JAAR

Pensionstal ZeggeZicht is vrij-
dag 13 september uitgeroepen 
tot Hippisch Ondernemer van 
het Jaar.
Eigenaren Ronald en Daniëlla 
Lievens kregen de prijs over-

handigd uit de handen van Humberto Tan tijdens de onderne-
mersdag van het Horse-event in de expohallen in Vijfhuizen, 
Haarlemmermeer.
Na meerdere bezoeken van de vakkundige jury waren de drie 
overgebleven genomineerden naar Horse-event getogen: Ma-
nege De Stap uit Mortel, de Zilfiahoeve uit Houten en Pensi-
onstal ZeggeZicht. Nadat Manege De Stap de publieksjury had 
gewonnen welke d.m.v. een applausmeter tot stand kwam, was 
het spannend onder de 9 aanwezigen van team ZeggeZicht: wie 
gaat er met de Vakjuryprijs vandoor? Dit werd uiteindelijk dus 
ZeggeZicht.

Dierenwelzijn krijgt veel aandacht op de stal, veel vrije beweging 
en weidegang in groepen is een van de speerpunten op Stal 
ZeggeZicht. “Kijk hoe paarden door de eeuwen heen geworden 
zijn zoals ze nu zijn en dit proberen in te passen in een systeem 
om ze te houden,” aldus Ronald.
De pensionstal is sinds de invoering in 2015 drager van het 
keurmerk paardenwelzijn van het KPW. Dit is een keurmerk 
welke het dierwelzijn borgt, slechts twintig bedrijven in Neder-
land zijn in het bezit van dit keurmerk. “Het in het bezit zijn 
van dit keurmerk zal vast en zeker hebben bijgedragen aan de 
overwinning” vult Daniëlla aan.
Tevens is er op ZeggeZicht aandacht voor de natuur en de om-
geving, Bloemrijke kruidenranden worden ingezaaid voor de 
vlinders en de bijen, ongedierte wordt bestreden met natuurlij-
ke vijanden zoals de uilen die muizen vangen in de stallen, alle-
maal positieve punten aldus de jury.

RABO CLUBSUPPORT  VOOR RdT

Ook dit jaar kunt u ons ondersteunen via de 
Rabobank Clubsupport-actie. Vanaf 27 sept. 
kunt u stemmen op Rondom de Toren. Stem-
men gaat via de website rabo-clubsupport.nl. 
Rondom de Toren vindt u onder het thema 

cultuur. U kunt alleen stemmen als u lid bent van de Rabobank. 
Lid worden kunt u via de website rabo-clubsupport.nl.

ZAKELIJK NIEUWS

OPROEPEN
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VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD

De sportvereniging Voetbal Terheijden heeft drin-
gend behoefte aan vrijwilligers, die een groot 
aantal uiteenlopende taken of functies willen ver-
vullen. Er is behoefte aan keukenpersoneel, trai-
ners, barmedewerkers, personen die plaats willen 
nemen in com-

missies en/of bestuursleden. De 
tijdsbesteding wordt bepaald 
in overleg met de vereniging. 
Mocht u meer informatie wil-
len of u willen aanmelden voor 
een bepaalde taak, neemt u dan 
contact op met de secretaris 
van sportvereniging Terheijden, 
via het e-mail adres bestuur@
svterheijden.nl of bezoek zater-
dag en/of zondag het sportpark 
aan de Ruitersvaartseweg en 
meldt u in de kantine waar u 
dan verder geholpen wordt. 
Wij rekenen op u!.

SVT EN RABOBANK  CLUBSUPPORT

Ook dit jaar kunt uw club ondersteunen 
via de Rabobank Clubsupport actie. 
Vanaf 27 september kunt u stemmen op de 
Sportvereniging Terheijden. U kunt alleen 
stemmen als u lid bent van de Rabobank. 
Lid wordt kunt u via de website 
rabo-clubsupport.nl.
Bestuur Sportvereniging  Terheijden

GEEN GELD, MAAR STEMMEN GEVRAAGD
voor Stg.  Theeconcerten  Witte Kerkje

We doen dit jaar weer mee met de Rabo ClubSupport en u mag 
op ons stemmen van 27 september t/m 11 oktober 2019.
Rabo ClubSupport 

Hoe meer stemmen 
we krijgen, hoe hoger 
de bijdrage van de Ra-
bobank is voor onze 
Stichting! Dus, bent 
u lid van RabobankA-
merstreek? Dan graag 
2 van de 5 stemmen 
naar ‘Stg. Theeconcer-
ten Witte Kerkje’.
Hoe de site te vin-
den?
Rabo ClubSupport.
nl/Amerstreek/Deel-
nemers/Club actief in 

(Gemeente) Drimmelen/Thema Cultuur.  Scrollen naar de letter 
S en stemmen bij ‘Stg. Theeconcerten Witte Kerkje’.
Ons bestedingsdoel
We willen bij het organiseren van de theeconcerten de midde-
len hebben om de allerbeste musici naar het Witte Kerkje van 
Terheijden te kunnen halen. Dat zijn de musici die door hun 
passie en muzikaliteit u weten te verrassen en te inspireren met 
een geweldig concert.

Webmaster Barpersoneel Diverse functies

Bar VrijwilligersSite

Keukenpersoneel

We zoeken meerdere 
  keukenmedewerkers met  

name voor zaterdag overdag.
 

Je mag in de keuken werken 
vanaf 15 jaar.

We zoeken meerdere 
 barmedewerkers.

Met name voor zaterdag overdag
 maar ook op de overige dagen is 

 extra hulp noodzakelijk. 
 

Je mag achter de bar werken 
vanaf 16 jaar.

We zijn op zoek naar 1 of 
meerdere webmasters die 
in staat zijn en tijd hebben 

om de website te 
onderhouden en door 

te ontwikkelen. 

We zijn binnen de vereniging
op zoek naar vrijwilligers voor

 diverse functies bijv.: 
Trainers

 Commisieleden
Etc. 

Keuken

Interesse??? Neem contact op met: bestuur@svterheijden.nl



4 jaargang 42 nummer 1021

KOM JE OOK?

Het vrijwilligersevent 
wordt op donderdag 
26 september 2019 
van 17.00 tot 19.00 uur 
gehouden in het Donge-
mondcollege te Made. Een 
mooie kans om kennis te 
maken met vrijwilligers-
werk. Dè plek waar or-
ganisaties, vrijwilligers en 
toekomstige vrijwilligers 
elkaar ontmoeten.  
Wat kun je verwach-
ten?
Workshops, in gesprek 
met vrijwilligers, bingo 
n.a.v. vragenlijst, lekke-
re hapjes verzorgd door 
Goeie Kost!, vacature-
wand, demonstraties, profileren op een ander manier en jullie 
goede ideeën. 

UITNODIGING  BEWONERSBIJEENKOMST 
TRAAIS  WARMTENETWERK

In de Markstraat zijn de eerste 
leidingen van het Traais Warm-
tenet in de grond gelegd. Ook 
de Haven, Markpoort, Kleine 
Dreef, Slotje, Thomashof, Schans-
straat, Norbartstraat, een deel van de Hoofdstraat en de Raad-
huisstraat worden in de eerste fase aangesloten. Huiseigenaren 
uit het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd krijgen de 
kans om als een van de eersten mee te doen om de woning flink 
te verduurzamen.  Aansluiten op het warmtenet kan ook op een 
later moment.
Binnenkort starten we met de derde serie bewonersavonden. 
Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd? 
Je hebt dan een uitnodiging voor de bewonersavond ontvangen 
in je brievenbus. We vertellen deze avond wat de aanleg van 
het warmtenetwerk betekent voor jouw straat en jouw wo-
ning. Ook geven we een update van de laatste ontwikkelingen 
en maken 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. 
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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

JEU DE BOULES  IN  
WAGENBERG??

Ja, je leest het goed..  Al bijna 20 jaren be-
leeft een gezellige club boulers in de scha-
duw van de Gummaruskerk op een 3-tal 
banen, twee middagen in de week, onge-
dwongen en zonder competitiestress zijn 
ontspanning!
Als één of meerdere banen vanwege 
weersomstandigheden ongeschikt zijn 
om te spelen nemen we onze toevlucht 
tot “Plexat” waar er dan binnenshuis ge-
sjoeld of gebiljart kan worden! Koffie in 
de pauze en een drankje na afloop is stan-
daard en goedkoop.
We willen deze activiteit ook voor de 
toekomst in stand houden met jou erbij 
en vooral voor de gezelligheid met on-
derlinge grapjes en kwinkslagen!
Je begrijpt het al. We zoeken nieuwe 
deelnemers uit Terheijden en Wa-
genberg voor het fraaie jeu de bou-
les-spel. (Ervaring is géén vereiste!)
Lijkt het je wat om ongedwongen zonder 
competitie een vermakelijke en  gezellige 
maandag- én woensdagmiddag te beleven, 

kom dan eens langs 
via de Plexat-ingang 
aan de Kerkstraat in 
Wagenberg om een 
kijkje te nemen en 

een nieuwe vorm van sociaal contact te 
ervaren!  
Tot ziens…. 
Jeu de Boulesclub  Wagenberg

NAAR 75 JAAR BEVRIJDING 
(4)

Door mej. R. Bastiaansen is na de oorlog 
een uitvoerig verslag opgesteld over de 
verzorging van de oorlogsslachtoffers in 
de gemeente Terheijden. Ze begint met 

een terugblik: “Het verlangen naar de be-
vrijding van het Duitsche juk was sinds de 
luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen 
op 17 September 1944, en de daarmee 
gepaard gaande doorbraak van de Engel-
schen door de corridor naar genoemde 
steden, steeds grooter geworden. Nie-
mand dacht ernstig over bommen en gra-
naten. Wanneer we in de verte hoorden 
schieten, waren we blij en de verzuchting 
“was het maar dichterbij” hoorde men 
vele menschen uiten.”
Een dramatische bevrijdingsweek in 
Terheijden
In de laatste week van oktober 1944 
werd het hier erg spannend. De geallieer-
den kwamen vanuit België steeds dich-
terbij en grote aantallen Duitsers gingen 
richting Moerdijk. Op 29 oktober was 
Breda bevrijd, zonder veel problemen, 
door Poolse soldaten onder generaal 
Maczek. Maar langs onze kant van het 
Markkanaal en de Mark kwamen Duitse 
verdedigingslinies en de bruggen werden 
opgeblazen.  Verspreid over de regio ble-
ven groepen Duitse soldaten achter om 

tegenstand te bieden. De kanonnen ston-
den verdekt opgesteld bij boerderijen en 
ook in de dorpen. In de kerktorens zaten 
uitkijkposten om het Duitse geschut aan-
wijzingen te geven. Zo werd gericht ge-
schoten naar plaatsen aan het Markkanaal 
en langs de Mark waar geallieerden pro-
beerden over het water te gaan. Van de 
geallieerde kant kwamen luchtaanvallen 
en beschietingen met granaten. 
Uit de dagboeken en aantekeningen van 
Catharina van Oerle-van Dun en van 
Jan en Jacques Nieuwesteeg zijn enkele 
aantekeningen van aangrijpende gebeur-
tenissen tijdens de bevrijdingsweek over-
genomen. Deze gegevens zijn uitgebreid 
te lezen in Vlasselt-boekje nr. 146 (2015):
30 oktober: “Om 5 uur springen de 
bruggen. Vroeg in den morgen komen 
de Duitschers naar onze kelder kijken. 
De heele Dreef (= nu Markstraat) wordt 
aangeraden te evacueren op eigen risico. 
Wij worden gedwongen ons huis te ver-
laten. Wij ruimen alles op naar best ver-
mogen en gaan tegen donker (± 6 uur) 
naar dokter Wiegman. Daar aan tafel zien 
we de eerste granaatsplinter door de 
kast van de keuken gaan.” De bewoners 
van de Schansstraat en de Markstraat 

werden door SS’ers uit hun huizen ge-
zet. ‘s Avonds vielen de eerste granaten 
met slachtoffers als gevolg. De vanaf het 
Nieuw Veer komende granaten waren ge-
richt op de uitkijkpost in de Terheijdense 
kerktoren, maar die kwamen op verschil-
lende plekken neer. De uitkijkpost werd 
meteen verplaatst naar de molen.

2 november: ‘s Nachts en overdag werd 
hevig geschoten tussen de bezetter en de 
bevrijders. Na de middag verschenen er 
vliegtuigen en werd  Wagenberg bestookt 
met bommen, want de vijand moest eruit. 
“Het was vreselijk! Elk ogenblik konden 
wij ook een bom op de kelder krijgen, 
want ze bleven rondom ons maar bom-
barderen en mitrailleren.”
3 november: “De Duitsers staken het 
woonhuis-café van de familie B. Lievens 
in brand. Met deze brand gingen twee 
woonhuizen, twee schuren en koetshuis 
in de Hoofdstraat verloren. De aangren-
zende woonhuizen van de families Voer-
mans en Damen waren al eerder door 
granaatvuur verwoest.” Nu begint daar 
de Polderstraat. 
4 november:  Vanuit de Bergen kwamen 
de Poolse tanks Terheijden ingereden. 
“We waren bevrijd.” 

De Rode Kruispost was ingericht ten 
huize van de lederfabrikant Rompa. In 
café Het Wit Huis was de achterkamer 
van het café ingericht als behandel- en 
operatiekamer.  Tot mei 1945 waren daar 
Poolse en Canadese Rode Kruistroepen 

EN  TOEN GEBEURDE....
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en Militaire Politie ingekwartierd. Zie Vlasselt-boekje 7 (1980).
In De Stem van 2 november 1979 werd door oud-Terheijde-
naar Charles Krijnen verteld over zijn belevenissen tijdens de 
bevrijdingsweek. “Vele huizen en gebouwen werden door het 
granaatvuur getroffen. Vooral de kerk was mikpunt: vakkundig 
werden de trappenhuizen toegetakeld en afgetakeld.” Op 3 no-
vember “kwam de geallieerde luchtmacht in aktie. De bommen-
werpers braken het laatste Duitse verzet, dat wel. Maar wij leer-
den vlug dat tegen bommen nog minder beschutting te zoeken 
is dan tegen granaten. De puinhopen groeiden gelijk met ons 
gevoel van machteloosheid”. En op 4 november ‘s morgens “kon 
ik mijn ogen niet geloven. Daar, vanuit Munnikenhof, waggelden 
als voorhistorische monsters de Poolse tanks Terheijdenwaarts. 
Onze bevrijders waren in aantocht! Infanteristen met honden, 
bedacht op booby-traps, slopen langs de huizen.  We konden wel 
huilen van blijdschap.  We waren weer vrij!”

Dramatische cijfers: Maar de ravage was groot.  Veel huizen 
en boerderijen waren geheel of gedeeltelijk vernield en heel 
veel woningen hadden schade opgelopen. In Terheijden waren 
20 woonhuizen verwoest en 79 zwaar beschadigd. 
Er waren gewonden en ook een aantal doden. In Terheijden 
waren gedurende de gehele oorlog 7 oorlogsslachtoffers te 
betreuren. En de geallieerden hadden in en rond onze dorpen 
ruim 50 soldaten verloren.
We waren dan wel bevrijd op 4 november, maar de situatie 
was nog erg onrustig en ook gevaarlijk.  Vanwege de naderende 
winter bleven de geallieerden in Brabant en die werden vanuit 
het noorden nogal eens beschoten. Ook vlogen er veel V-1’s 
over naar de Antwerpse haven. Dat waren de eerste onbeman-
de straalvliegtuigen met daarin een zware bom. Meerdere V-1’s 
zijn in onze omgeving zomaar naar beneden gevallen met alle 
gevolgen van dien.
Johan van der Made

COLLECTE  NEDERLANDSE 
BRANDWONDENSTICHTING

In de week van zondag 6 t/m za-
terdag 12 oktober a.s. wordt lan-
delijk de collecte gehouden voor de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting. De Brandwonden Stichting 
ontvangt geen subsidie van de over-
heid. Giften en donaties van particulieren en bedrijven, maar 
vooral ook de opbrengst van de jaarlijkse collecte, komen recht-
streeks ten goede aan de vier programma’s van de Stichting te 

COLLECTE
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weten: PREVENTIE - ZORG - KWALI-
TEIT  VAN LEVEN en ONDERZOEK. 
Dat hiervoor heel veel geld nodig is moge 
duidelijk zijn.  Vanaf zondag 6 oktober t/m 
zaterdag 12 oktober komen onze collec-
tanten bij u aan huis om uw eventuele 
bijdrage voor het fonds op te halen. Ook 
de leden van de vrijwillige brandweer 
Terheijden dragen dit jaar hun steentje bij 
door gezamenlijk te collecteren en wel 
op maandagavond 7 oktober. Schrik dus 
niet als er een brandweerman voor de 
deur staat, geen paniek, geen brand, maar 
geef “Gul” voor dit goede doel. De op-
brengst van de collecte in Terheijden was 
vorig jaar € 1.610,54. Nogmaals dank aan 
alle collectanten en gevers en we hopen 
dit jaar het bedrag minstens te evenaren 
maar met de hulp van iedereen hopen we 
het bedrag te overschrijden. Dit zal zeker 
gaan lukken als we ook de ondersteu-
ning krijgen van het bedrijfsleven in Ter-
heijden. Ondernemers, winkeliers en/of 
bedrijven die de Nederlandse Brandwon-
den Stichting een warm hart toedragen, 
kunnen een “Sponsorbijdrage” doneren 
waarvoor zij o.a. een vermelding krijgen 
op de collectebussen. Ieder bedrag is 
welkom. Indien interesse, graag opgeven 
vóór 1 oktober bij: Joes Staszek - tel. 076-
5938330 of mobiel 06-12491535 of via 
email  brwst.terheijden@gmail.com. 
Bij voorbaat dank namens de Nederland-
se Brandwonden Stichting voor uw bij-
drage /sponsoring en veel succes voor de 
collectanten in deze week.

40 JAAR  TIOS  TERHEIJDEN

Op 5 september jongst-
leden was het precies 
40 jaar geleden dat als 
deel van Sportvereni-
ging Terheijden een “af-
deling” tafeltennis werd 
opgericht. Daarom vin-

den er dit jaar bij tafeltennisvereniging 
TIOS Terheijden diverse leuke activiteiten 
plaats om dit te vieren. Wanneer u dit aan 
het lezen bent, zijn de leden inmiddels aan 
het nagenieten van een gezelligheidstoer-
nooi waarbij onze leden, jong en oud, sa-
men met introducés speelden, een lekker 
Chinees buffet gevolgd door de enige 
echte TIOS-bingo. Alsof dat nog niet ge-
noeg was, verzorgden enkele jeugdleden 
daarna nog een heuse disco. 
Natuurlijk wordt er in De Cour ook 
weer recreatief gespeeld of flink getraind 
door de competitieteams want naast alle 
festiviteiten is een balletje slaan toch de 

reden van het 40-jarig bestaan. Kortgele-
den zijn de seniorleden weer verrast met 
de volgende activiteit op de kalender. Eind 
oktober zal er namelijk in De Zevende 
Hemel een “Ik hou van Holland”-quiz 
plaatsvinden, voorafgegaan door een lek-
kere maaltijd. Of er nog meer verrassin-
gen uit de hoge hoed getoverd worden? 
Daarover zwijgt de jubileumcommissie 
als het graf. De tijd zal het leren. 

O ja, nu ik toch in de pen geklommen 
ben, kan ik ook even reclame maken voor 
onze mooie club. Wie zin heeft om bij ons 
te komen tafeltennissen, kan dat doen op 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
voor de jeugd en daarna voor de senio-
ren. Op vrijdagavond spelen de senioren 
hun competitiewedstrijden en is vaak nog 
wel een tafel beschikbaar waarop ook 
getraind kan worden. U bent van harte 
welkom!

6e  ‘TRAAIS’ 
GOLFKAMPIOENSCHAP

Het is alweer de 6e 
keer dat het ‘Traais’ 
wordt gespeeld op 
Golfbaan Bergvliet. 
Vrijdag 4 okto-

ber staat deze sportieve strijd tussen de 
Traaise golfers weer op het programma. 
Vorig jaar waren er zo’n 40 golfers actief 
en ook deze 6e editie hopen we weer op 
vele deelnemers (inmiddels ruim 30 aan-
meldingen) voor deze gezellige dag golf of 
een leerzame clinic in de ‘achtertuin’ van 
Terheijden. 
De gemeente Drimmelen en PCI (met 
dank aan Peter Verboven) ondersteunen 
wederom deze leuke dag. Het prijzenpak-
ket wordt weer beschikbaar gesteld door 
de lokale ondernemers uit ons dorp. En 
indien u nog niet gevorderd bent… wees 
welkom op de clinic en leer op een leuke 
manier kennis te maken met golf.  Voor 
de clinic zijn nog ca. 8 plaatsen beschik-
baar. Dus meld je snel aan en beleef deze 
gezellige ‘Traaise’ dag mee op vrijdag 4 
oktober.
Het heerlijke buffet na afloop hoort erbij 
uiteraard. Het Traaise evenement wordt 
voor de snelle inschrijvers mede mogelijk 
gemaakt door ICT-bedrijf PCI dat weder-
om 25 greenfees ter beschikking stelt. 

Inschrijven kan nog.  Golf € 37,50 en clinic 
€ 55,- p.p. Dit is incl. ontvangst, buffet en 
2 consumpties p.p. De wedstrijd is voor 
iedereen toegankelijk die woonachtig of 
werkzaam is in Terheijden.
Het programma ziet er als volgt uit: 
15.00 uur: ontvangst. 
16.00 uur: start wedstrijd over 9 holes, 
en clinic.
19.00 uur: binnenkomst spelers en bor-
relen.
19.30 uur: buffet en prijsuitreiking.
Aanmelden is mogelijk t/m 1 oktober. 
Mail naar marco@landgoedbergvliet.nl 

ZOMERVERMAAK

Gesprek opge-
vangen in een 
onzer supermark-
ten tussen twee 
jongelui: ”Was 
ik maar een stuk 
ouder dan kon ik meedoen met Zomer-
vermaak. Dan hoefde ik niet meer naar 
Pinkpop en Lowlands. Dan kon ik kul en 
cultuur opsnuiven.” 

En zo is het maar 
net. Dit jaar was 
weer een top-
pertje. Zoveel 
inschr i jv ingen 
dat bv. het be-
zoek aan Den 
Haag, de rond-
vaart en het ge-
rechtsgebouw 
dubbel bezet 

waren. Gelukkig waren er voor de recht-
bank nog twee extra datums vrij, zodat 
we konden bijboeken. Den Haag en de 
rondvaart over de Binnendieze staan 

TERUGBLIK

SPORT



8 jaargang 42 nummer 1021

voor volgend jaar weer op 
het programma.
Met 86 inschrijvingen voor 
topkok Fraaske moesten we 
nog een zaal erbij dekken 
om iedereen van de culi-
naire hoogstandjes te laten 
genieten.  Muzikaal onder-
steund door de Spaanse dans- en muziekgroep Vamos. Bij de 
afsluiting was onze burgemeester Gert de Kok. Hij draagt niet 
voor niets deze naam.

Ook de Traaise koffietafel en 
de high tea op de boerderij-
en van Toon en Johan waren 
een succes. Naast lekker eten 
(geheel verzorgd door onze 
vrijwilligers) en genoeglijk 
kletsen, werden we getrak-
teerd op klassieke harpmu-

ziek, afgewisseld met ouderwetse meedeiners van muziekgroep 
‘t Kleurke. Het bleek dat de brandweer het 
Brandend Zand nog niet geblust had.  Er werd 
uit volle borst en borsten meegezongen. 
Doordat Nederland soms in de tropen scheen 
te liggen, kon de geplande fietstocht niet 
doorgaan, maar toen het kwik enige weken 
later naar normale waarden daalde,  hebben 
we deze toer “de Traaie en omstreken” alsnog 
kunnen volbrengen.
Wij,  als organiserende vrijwilligers, kijken met voldoening terug 
op deze jaargang, maar belangrijker is hoe u, als deelnemer, dit 
alles hebt ervaren.  Wij zijn zeer benieuwd naar uw commentaar. 
Wat vond u bijzonder en is misschien voor herhaling vatbaar? 

Wat kon er beter, want een 
kritische kanttekening leert 
ons voor volgend jaar. Ook 
houden wij ons aanbevolen 
voor nieuwe activiteiten, mu-
sea etc., die u ervaren hebt 
als interessant of amusant. Of 

kent u een muzikant of muziekgroep, die lekker hoempaat.  Ver-
wittig ons en we doen er ons voordeel mee. Het moet wel 
een beetje in onze regio afspe-
len, want een tentoonstelling 
van broze bronzen beelden in 
Tietjerksteradeel valt buiten 
onze actieradius. Stuur uw re-
actie naar Piet Verheijen, pee-
vee100@ziggo.nl of Nic van 
Tienen nic10en@gmail.com of 
bel een bestuurslid op.  Telefoonnummers staan in het boekje. 
Tot slot danken wij onze sponsors. Mede door hun bijdrage 

is dit alles mogelijk gemaakt.  
Wij hopen dat ze door in ons 
boekje te adverteren schat-
zevendehemeltje rijk zijn ge-

worden. Nou ja, niet zo 
dat ze gaan rentenieren, 
want dan zijn we ze vol-
gend jaar kwijt als wel-
kome ondersteuning......
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Dank jullie wel:
1, 8, 13: Ad Koenraad

2, 17: Ad Mekes
3, 12: Anita Dudok
4, 14: Els Geurts

5, 10, 15: Frans Snoeren
6: Rini Vermeulen

7, 11: Gerard van Vugt
9: Fer van Vuuren

16: Jack Moerenhout

Ook mooie foto’s?
Stuur ze naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl

1

13

7

12

6

1110

9

4

3

1615

1714
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FRANK  VAN LEENT 
KERMISKONING 
Willem  Tell  Terheijden

Tijdens de kermis in september wordt 
door  Schietvereniging  Willem Tell  Ter-
heijden traditiegetrouw de Kermiskoning-
verschieting georganiseerd. Dit jaar was 
dat op de stralende zondag 15 september.

Vanaf het clubgebouw vertrok ’s och-
tends vroeg de stoet met leden, met 
voorop vaandeldrager Dré. Tromgerof-
fel mag uiteraard ook niet ontbreken en 
Rudy Bruijns heeft ons daarmee geweldig 
geholpen door samen met Harm en Ruud 
een knap staaltje slagwerk ten gehore te 
brengen. Dank daarvoor, Rudy. 
Bij de ‘oude koning’ Giel van de Made 
aangekomen, kregen we naast het warme 

worstenbrood ook nog broodjes om een 
stevige bodem te leggen voor de rest van 
de dag. Dat bleek geen overbodige luxe 
want wat was het gezellig op het terras 
bij café De Zevende Hemel, heerlijk zo 
tussen de kraampjes en activiteiten van 
de  Traaierie. 
Maar om 12 uur gingen we door naar 
café De Harmonie en daar werden we 
verrast door een mooie serenade van de 
Harmonie zelf. Ook op het terras van De 
Harmonie hadden we het met z’n allen 
ontzettend naar ons zin. “Zullen we maar 
hier blijven?”, werd zelfs geopperd. Maar 
nee, natuurlijk niet, we gaan eerst de wed-

strijd schieten voor de nieuwe koning en 
dan, heel misschien komen we dan nog 
wel even terug naar de kermis of naar het 
terras of naar de kroeg.
Op de club aangekomen konden we onze 
magen opnieuw vullen met allerlei beleg-
de broodjes, om daarna aan de Kermis-
koningverschieting te beginnen. Er waren 
15 schutters die ieder 3 pijlen mochten 
schieten op de fantasie-kaart, waarbij 
maximaal 75 punten te behalen waren. 
Jeanne en Rian hielden de puntentelling 
bij, die ze tot het einde toe strikt geheim 
hielden voor iedereen. 
Voorzitter Adriaan riep uiteindelijk de 
uitslag om, van achter naar voor en be-
gon daarom met Ronald die met 7 pun-
ten echt helemaal onderaan was beland. 
Bij de top 3 werd het echt spannend. 3e 
was  Adriaan met 52 punten en 2e was Jan 
met 54 punten. Maar waar het natuurlijk 
deze dag om draait, is wie de Koning is 
van 2019/2020 en dat is geworden Frank 
van Leent!
En het was nog lang gezellig, op de ker-
mis…
Hoezee, hoezee, leve onze Koning Frank 
van Leent!!! Hartelijk gefeliciteerd! 
Namens de leden en het bestuur van 
Schietvereniging Willem  Tell  Terheijden

FEESTMIDDAG 
ZONNEBLOEM  2019

Op 17 sept. vierde de 
Zonnebloem Terheijden 
de jaarlijkse feestmiddag, 
welke plaats vond in de 
zaal van SOVAK. Als en-
tertainment was dit jaar 
gekozen uit een heel 
groot gezelschap, nl. het 
Traais Smartlappen Koor.  Zij kwamen 
met 44 personen optreden voor onze 
gasten, die in het begin voorzichtig, maar 
later uitbundig meezongen met het koor.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje hadden de mensen het zeker 
naar de zin. Dank voor het koor en aan 
de vrijwilligers die deze feestmiddag mo-
gelijk maakten.

KUNST! ER ZIT MUZIEK IN: 
EEN GROOT  SUCCES
Feestweekend 35-ste jaar 
Amateurconcerten

Een groot succes, 
dat was het ze-
ker: een prachtige 
expositie in het 
Witte Kerkje op 
zaterdag 14 sep-
tember en een 
amateurconcert 
op zondag 15 sep-
tember. De kunstenaars waren aan een 
muzikant ‘gekoppeld’, waardoor voor ie-
dere muzikant bij één lied of muziekstuk 
een passend kunstwerk was. 
Het was driedubbel feest in Terheijden: 
Kermis, de Traaierie en dan ook nog de 
expositie en het concert in het door de 
kermis ‘onzichtbare’  Witte Kerkje. 
Bovendien was het stralend zomerweer. 
Het tegenvallende aantal bezoekers had 
hier ongetwijfeld mee te maken. Maar de 
60-tal bezoekers die er wel waren heb-
ben een feestelijke middag gehad in de 
met kunstwerken verfraaide kerkruimte.
Het prachtige fleurige wandkleed ‘Sum-
mertime’ had Lilian Lambrechts bij het 
gelijknamige lied van Gershwin gemaakt. 
Dat lied werd door Olga Bodewes met 
een mooie sopraanstem en veel inlevings-
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vermogen gezongen en door Yvonne 
Bours vakkundig begeleid.
Voor Henk van der Maaten had Els 
Vonk het evenbeeld van Henk gemaakt, 
passend bij zijn postuur, zijn kleding, zijn 
haardracht en zijn zanghouding.  Voor het 
lied ‘Quattro cavai cé  Trottano’ werd het 
beeldje met rode fez en rode bloemen 
omgetoverd tot een Italiaanse huzaar 
als grote verleider. Zoals we van Henk 
gewend zijn zong hij met veel verve. Bo-
vendien zorgde hij door zijn ‘praatje’ voor 
gulle giften bij de uitgang (met dank!).
Vorig jaar zong de nu nog net 12-jarige 
Gustavo Wesselink de Barrientos 
hier uit volle borst het Bananenlied van 
André van Duin. Nu heeft hij de baard in 
de keel en zingt letterlijk even een toon-
tje lager. Daarom speelde hij deze keer 
alleen piano, en hoe! Als solist vlogen zijn 
vingers over de toetsen in het stuk uit de 
Peer Gyntsuite van Grieg ‘In the hall of 
the mountain king’. Het schilderij ‘Berg-
beek’ van zijn oud-oudtante Nel Goed 
was zeer goed gekozen. Als begeleider 
kwam Gustavo ook goed uit de verf. Hij 
begeleidde een schitterende sopraan,  zijn 
moeder Mirjam, in twee liederen van Mo-
zart.
Sjoerd Eeftens, in Terheijden nog een 
onbekend talent, maakte indruk met zijn 
ingetogen zang en gitaarspel. Niet alleen 
in muzikaal opzicht heeft hij talent, maar 
ook beeldend heeft hij zich goed ontwik-
keld. Zijn eigen schilderij ‘Ingewikkeld’ gaf 
door de kleuren, de ‘beweging’ en vormen 
een extra dimensie aan de vertolking van 
zijn bewerking ‘Inspirations’.
Leander Schoormans speelde zowel 
piano (Haydn) als orgel.  Als 20-jarige laat 

hij zien en horen dat we nog veel van hem 
kunnen verwachten. Bij het humoristi-
sche tegeltableau ‘FEEST’ van Nelleke 
Nauta, beschilderd met feestvierende in-
strumenten en dansende mensen, had Le-
ander Festliche Musik ‘Alla Händel’ van S. 
Karg-Elert ingestudeerd, dat op het orgel 
virtuoos klonk. Als verrassing kreeg Le-
ander van Nelleke een komisch beschil-
derde tegel met zijn ‘lieve muziekvriendin’ 
voor als hij eenzaam achter het orgel zit.
Tot slot Paul Campitelli. Zingen kan hij 
wel en de ‘Circle of Life’ van Elton John 
was bijzonder fraai verbeeld op het schil-
derij ‘Kwetsbaar’ van Jack Renne.
Het concert werd compleet gemaakt met 
een projectie, waardoor alles goed door 
het publiek te volgen was en de kunst-
werken nog beter te zien waren.
Tot slot een zeer verdiend applaus en 
prachtige rozen voor alle deelnemers.
3 november is het eerste theeconcert 
om 15.30 uur met het ARTEX Saxo-
foonkwartet. Plaatsen kunnen gereser-
veerd worden. Abonnementen zijn in 
de voorverkoop. E-mail: theeconcerten.
wittekerkje@ziggo.nl

SAMEN  AAN  TAFEL 

Samen in een kleine 
groep de tafel dek-
ken, gezellig maken, 
eten, een (goed of 
gezellig) gesprek 
voeren en weer 
Samen opruimen. 

Het hoofdgerecht wordt verzorgd, bij-
gerechten als salades en dessert worden 
met elkaar klaargemaakt of meegenomen 
door de deelnemers. Dit wordt vooraf af-
gesproken en georganiseerd.
Maandelijks organiseren we een Samen 
aan Tafel.  Er is plaats voor 12 tot 14 deel-
nemers tussen de 18 en 100 jaar. 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 wel-
kom@sameninhetwittekerkje.nl of door 
te bellen naar Jacqueline, 06-45566108. 
Waar: de nieuwe ruimte achter het 
Witte Kerkje. Wanneer: eerstvolgen-
de keren: 4 oktober, 1 november, 2 
december. 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 te-
rugbetaald.
Agenda activiteiten oktober:
4    Samen aan tafel
7    Een goed gesprek - met diepgang
11  Een goed gesprek - met diepgang. 
      Ochtendgroep
14  Een goed gesprek - in stilte
24  Inspiratieavond 3e seizoen (op in-
      schrijving.  Vol)
30  Inspiratieavond 1e seizoen (op in
      schrijving. Nog enkele plaatsen be-
   schikbaar. Zie elders deze Rondom  
      de Toren)
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. 

VAN  ALLES  WAT

Foto: Marcel Raafs
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Meer informatie: www.sameninhetwittekerkje.nl of 06-
52046806 (Edwin Vonk).  We ontmoeten u graag!
Bert Fockens en Edwin  Vonk

ST.  DORPSRAAD  WAGENBERG
Verslag vergadering 11 september 

Het was weer de eerste vergade-
ring na de vakantie. Iedereen had 
er zin in want de vergadering was, 
na lange tijd, weer eens helemaal 
compleet: alle leden van de St. 
Dorpsraad waren aanwezig. 
Mededelingen

Onlangs is het DB in gesprek geweest met een verslaggeefster 
van BN DeStem. Het gespreksonderwerp van dit interview wa-
ren de ontwikkelingen - of juist het uitblijven - van de woning-
bouw in Wagenberg. Onlangs heeft u dit artikel in BN De Stem 
kunnen lezen.
Groenonderhoud
Het was de bedoeling om in gesprek te gaan met de heer  Van 
Drimmelen van de gemeente Drimmelen. Helaas kon hij niet 
aanwezig zijn. De volgende vergadering (30 oktober a.s.) zal hij 
erbij zijn. Wel gaan we samen met de gemeente en Mid-Zuid 
(die het groenonderhoud verzorgt) een vorm van inloop orga-
niseren waar u als inwoners van Wagenberg terecht kunt met 
uw vragen en opmerkingen m.b.t. groenonderhoud en groen-
plannen. U hoort van ons wanneer dit plaats zal vinden en waar.
1e evaluatie Plan Parallelweg
Woensdag 28 augustus was er een bewonersinformatieavond 
m.b.t. het groot onderhoud van de Parallelweg. De gemeente 
kwam met het plan om het gedeelte Parallelweg van de Kerk-
straat tot de Wagenstraat, behoudens enkele aanpassingen aan 
het trottoir, te laten zoals het is (volgens de gemeente is dit 
gedeelte nog in goede staat) en het gedeelte tussen  Wagen-
straat en Brouwerijstraat aan te pakken en in te richten als fiets-
straat. Echter, al in 2015 was tijdens een schouw besproken de 
gehele Parallelweg aan te pakken en er een fietsstraat van te 
maken met alle voordelen die daar bij horen. Zowel schriftelijk 
als mondeling (tijdens deze informatieavond) hebben wij de ge-
meente er op geattendeerd dat het plan, zoals het er nu ligt, niet 
overeenkomt met eerder gemaakte afspraken.  Wij zullen de 
ontwikkelingen nauwkeurig volgen en blijven ijveren voor een 
volledige aanpak van de Parallelweg en deze om te vormen tot 
een veilige fietsstraat met alle voordelen van dien.
Energietransitie
De werkgroep is sinds kort uitgebreid met een nieuw lid.  Toch 
is de werkgroep - mede om zoveel mogelijk inwoners van Wa-
genberg in de gelegenheid te stellen om mee te praten over 
de energietransitie en wat dit voor Wagenberg inhoudt of kan 
inhouden - op zoek naar betrokken dorpsgenoten om deze 
werkgroep verder te versterken. U kunt zich aanmelden door 
contact op te nemen met ons (bel 06 51999268 of mail kees-
vangurp@outlook.com) of bezoek onze volgende bijeenkomst 
op woensdag 23 oktober om 20.00 uur in Sportcafé Driedorp. 
Overleg Brouwerijstraat
Helaas heeft er nog geen bijeenkomst plaatsgevonden van de 
werkgroep Brouwerijstraat. Binnenkort ontvangen betrokkenen 
een uitnodiging hiervoor.
Kermis
Jarenlang heeft Harmonie OVU ervoor gezorgd dat in het eer-
ste weekend van oktober kermis gevierd kon worden op Wa-
genberg. Zij hebben aangegeven met de organisatie te willen 
stoppen. St. Dorpsraad vindt dat dit jaarlijkse festijn niet ver-

loren mag gaan en zal de organisatie in de toekomst op zich 
nemen.
Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering is woensdag 30 oktober in 
Sportcafé Driedorp.  We beginnen ook dan om 20.00 uur.  
U bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken. 
De overige data vindt u op de site Wij zijn Drimmelen.nl. 
Klik dan op Wagenberg.

ZOLANG  WE  ZE BLIJVEN HERDENKEN, 
BLIJVEN  ZE  LEVEN…
In memoriam: Brabantse gesneuvelden 1940 - 2019

De dertigjarige Frans 
Aarts uit Bergen op 
Zoom is stuurman aan 
boord van het koopvaar-
dijschip SS Kota Tjandi als 

dit schip op 30 april 1943 wordt geraakt door een torpedo van 
een Duitse onderzeeër en hij overlijdt. Zo zijn er ruim 2100 
Brabantse militairen en verzetsstrijders gevallen voor vrijheid 
en gerechtigheid. Op 11 september 2019 was het 75 jaar gele-
den dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezet-
ting begon. Om dit te herdenken, presenteert het Brabants His-
torisch Informatie Centrum samen met de Stichting Herdenking 
Brabants Gesneuvelden in Waalre een digitale Eregalerij voor 
alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. 

Tijdens de provinciale dodenherdenking op 14 september 2016 
kondigde BHIC-directeur René Bastiaanse aan dat het BHIC 
samen met de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden 
het initiatief zou nemen om een Eregalerij voor Brabantse ge-
sneuvelden samen te stellen. Het streven was deze tijdens 75 
jaar Brabant in vrijheid te lanceren. Met dank aan de betrokken 
heemkundekringen en nabestaanden is deze eregalerij nu een 
feit. 
Het gaat bij dit digitale monument niet alleen om de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabant-
se militairen die zijn omgekomen in Nederlands-Indië, Neder-
lands-Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens missies 
in  VN- en NAVO-verband. 
Belangstellenden kunnen de eregalerij raadplegen via www.bra-
bantsegesneuvelden.nl.  
Op de eregalerij zijn de gegevens verzameld van de ruim 2100 
slachtoffers die bij het BHIC in beeld zijn. Allemaal hebben ze 
een verhaal en staan ze genoemd met de gegevens die bij ons 

Een paar portretten van Brabantse gesneuvelden uit de nieuwe 
digitale Eregalerij. Dat hun offers nooit worden vergeten (foto: BHIC)
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bekend zijn. Van ruim 1000 slachtoffers kunnen we bovendien 
een of meerdere foto’s laten zien. Op die manier zorgen we 
ervoor dat we niet alleen namen herdenken, maar ook de per-
sonen erachter. Immers waren het allemaal op de eerste plaats 
mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plots aan het 
leven zijn ontrukt.  Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, 
anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze 
het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden 
ook. Dat hun offers nooit worden vergeten.
Een levend document
Omdat de eregalerij digitaal is, kan deze ideaal dienen als levend 
document. De namen, verhalen en gegevens zijn niet in steen 
gebeiteld. Ook na de presentatie in september 2019 blijft er 
ruimte voor aanvullingen en correcties, zodat de eregalerij altijd 
actueel blijft. Immers kan nieuw onderzoek tot nieuwe inzich-
ten leiden. Helaas betekent dit ook dat er in de toekomst ook 
nieuwe oorlogsslachtoffers aan de galerij toegevoegd kunnen 
worden...
Help mee
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te re-
ageren, zodat we de eregalerij zo volledig en actueel mogelijk 
kunnen houden. Mocht je op deze site dus een bekende of een 
familielid aantreffen waar je iets meer over kunt vertellen, of van 
wie je een foto kunt laten zien, schroom dan niet om een be-
richt achter te laten, of om contact met ons op te nemen. Daar-
naast is er ook gelegenheid om voor hem of haar een kaarsje 
aan te steken. 

NIEUWS UIT HET OVERLEG 
van het wmo-platform

Het  Wmo-Platform
Drimmelen adviseert het 
college van burgemeester 
en wethouders over het 

beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Tijdens de vergadering van september kwamen de volgende on-
derwerpen ter sprake.
Een tegen eenzaamheid
Op 7 oktober is er van 13.00 - 17.30 uur een bijeenkomst 

Eenzaamheid “Samen of Alleen?” in de Mayboom te Made. Alle 
inwoners uit de gemeente worden daarvoor uitgenodigd. Want 
ook onze gemeente is verantwoordelijk voor het vormgeven 
van een aanpak tegen eenzaamheid, samen met bedrijven, bur-
gers, organisaties. Meer dan 1 miljoen mensen zegt zich eenzaam 
te voelen. Zowel jongeren als ouderen kunnen zich eenzaam 
voelen. 
Binnen Drimmelen wil 
wethouder L. Schuitmaker 
“zelf ook de boer op”. Zij 
heeft het actieprogramma 
Eén tegen eenzaamheid 
namens de gemeente ondertekend. Ook de onlangs gepresen-
teerde “geluksagenda” wordt ingezet bij de aanpak van een-
zaamheid.
Vrijwilligersevent
Op 26 september vindt er op het Dongemondcollege te 
Made een bijeenkomst plaats om vrijwilligers te werven voor 
organisaties. Ook het Wmo-Platform zal aanwezig zijn. Het Plat-
form kan nieuwe leden gebruiken die mee willen denken en mee 
willen doen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 
Algemene Voorziening Terheijden en Lage Zwaluwe
In de Ganshoek en het Antonius Abt komt een vorm van dagbe-
steding. Het is voor eenieder die zijn dag nuttig wil invullen en 
bv. contact wil hebben met andere mensen. Dagbesteding kan 
ook overbelasting van mantelzorger(s) voorkomen. Het is een 
zgn. algemene voorziening. Hiervoor heb je geen indicatie nodig. 
Iedere inwoner van de gemeente kan hier gebruik van maken. 
Dit is anders dan een maatwerkvoorziening die persoonlijk is. 
Swipocratie in Drimmelen
Hoe ziet de gemeente Drimmelen er in 2040 uit? Dit jaar gaat 
de gemeente haar Toekomstvisie opnieuw bekijken. Wat vinden 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties be-
langrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de gemeente 
Drimmelen met het vizier op 2040? 
Eén van de manieren om dit te weten te komen is via www.
drimmelen.swipocratie.nl. Hier kunt u snel en makkelijk uw 
mening geven door bij bepaalde stellingen of afbeeldingen 
naar rechts of links te ‘swipen’ op bijvoorbeeld uw telefoon.   
Swipocratie gaat ook langs op weekmarkten, bij ondernemers, 
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verenigingen en ouderen zodat gericht 
per onderwerp ideeën kunnen worden 
verzameld. 
U kunt zich ook aanmelden als toekomst-
denker via www.toekomstvisie@drim-
melen.nl.
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie? Reageren kan naar het 
WMO-Platform Drimmelen, per brief p/a 
Middelmeede 5, 4921 BZ Made of per 
e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl.  
Web-site: www.wmoplatform.nl

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drim-
melen zendt 
beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuws-

flitsen van lopende actualiteiten van en 
voor Drimmelen en omgeving waarbij 
actuele onderwerpen in de schijnwerpers 
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardi-
ge mededeling zonder commerciële doel-
einden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Biesbosch Challenge 2019

Op 8 september vond de Biesbosch 
Challenge plaats voor het 5e jaar op rij. 
Het was dus een jubileumeditie.
De start en finish waren in Drimmelen 
dorp, bij Ons Dorpshuys. Ieder team 

van 2 personen legde non stop een tra-
ject af, met de onderdelen lopen, fietsen, 
steppen en kanoën.  Ze kwamen hinder-
nissen tegen en moesten navigeren op 
checkpoints, die op een kaart waren in-
getekend. Natuurlijk kwamen ze onder-

weg langs mooie plaatsen in de diverse 
gemeenten en in het Nationaal Park de 
Biesbosch. Wij waren er bij en maakten 
een impressie.
Traaierie 2019 Terheijden
Muziekvereniging Harmonie Terheijden 
organiseerde ook dit jaar weer de jaar-
lijkse kermis en Traaierie in het hart van 
Terheijden.  Vanwege alle werkzaamheden 
in het centrum was dat best nog even 
spannend, maar het lukte toch om op za-
terdag de kermis op het Dorpsplein en 
voor een deel op de Hoofdstraat te laten 
starten. De Traaierie vond plaats op een 
iets compacter plekje, maar was  toch ge-
zellig. Wij maakten met de camera in de 
hand een aantal beelden.
Zwaluws Zomer Festijn

Alweer voor het 5de jaar op rij was Lage 
Zwaluwe in het 2e weekend van septem-
ber uitgelopen voor dit jaarlijkse feest. 

Het werd weer een zeer geslaagd evene-
ment, met onder meer een braderie, rom-
melmarkt, dansuitvoeringen, goochelaar 
Alex, voetvolleybal en levend tafelvoetbal. 
En ook voor volgend jaar zijn de data al 
bekend: 11, 12 en 13 september 2020.

Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kij-
ken naar onze rubriek Dorpsgericht wer-
ken. Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian 
Lambrechts zal u in deze rubriek voor-
zien van informatie over actuele zaken die 
hiermee samen hangen. Dit keer heeft zij 
een gesprek met Femke Selders over een 
bijeenkomst over eenzaamheid op 7 ok-
tober in de Mayboom.

OP ZOEK NAAR  JOUW 
WAARHEID
8 inspiratieavonden voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling

Onder leiding van 
Edwin Vonk, the-
rapeut/coach en 
mede-initiatiefne-
mer van SAMEN, 
ga je vanaf novem-
ber in een vaste 
groep van maxi-
maal 15 personen 
aan de slag met jezelf. Door middel van 
oefeningen, gesprekken en onder 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 kwalitei-
ten, krachten, valkuilen en wat heb ik te 
leren?” Kortom: “Wat is mijn waarheid?”
Iedereen heeft zijn of haar eigen waar-
heid. 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 ontdekken. Dit doen we door het aan-
bieden van maandelijkse gesprekken met 
diepgang, avonden in stilte, SAMEN eten 
en door inspiratieavonden. Bijzondere aan 
de inspiratieavonden is dat dit een vaste 
groep is waar je je voor opgeeft met de 
intentie alle 7 bijeenkomsten bij te wonen.  
Interesse, of weet je iemand voor wie 
het interessant is? Geef je op via wel-
kom@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 ge-
dachte dat de zoektocht naar eigen waar-
heid voor iedereen toegankelijk moet 
zijn. Wij werken op basis van vrijwillige 
donaties.
Praktisch:
Wanneer: 20 november, 18 december, 
29 januari, 4 maart, 25 maart, 22 april, 20 
mei, 24 juni 
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 Inspiratie
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GARAGESALE  KALKVLIET &  VIERHOVEN 

Tijdens burendag op 28 september organi-
seren de Kalkvliet en Vierhoven in Terheijden 
een garagesale van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
De deelnemers verkopen leuke tweedehands 
spulletjes vanuit eigen garage, oprit of tuin. 
Er is van alles te vinden: huisraad, fietsen, kle-
ding, meubels, snuisterijen en nog veel meer. 
De deelnemers zijn te herkennen aan vrolijk gekleurde ballon-
nen in de tuin. Entree is gratis.
Kom gezellig even snuffelen want er is altijd wat te vinden voor 
u!

FOTOGROEP PERSPECTIEF 
in Gummaruskerk Wagenberg 

Wat is Fotogroep Perspectief eigenlijk? 
Fotogroep Perspectief is een kleine fotoclub met meer en min-
der ervaren amateurfotografen van uiteenlopende leeftijd. 
Gemeenschappelijk kenmerk is dat iedereen erg enthousiast is 
over fotografie, ook al heeft iedereen zo zijn/haar eigen voor-
keuren. De een is gek van architectuur en de ander weer van 
macrofotografie. Deze verscheidenheid maakt het juist zo leuk 
en hierdoor word je soms geïnspireerd door je clubleden om 
ook eens wat anders te fotograferen. De club timmert ook goed 
aan de weg bij verschillende fotowedstrijden die georganiseerd 
worden door de Nederlandse Fotobond. Wat opvalt is dat de 
club nu bij de top 3 van West Brabant hoort. Terwijl we en-
kele jaren geleden nog op plaats 168 stonden, een behoorlij-
ke progressie dus. Om de andere week komen we bij elkaar in 
gebouw Concordia in Hooge Zwaluwe en dan bespreken we 
elkaars werk, wisselen we tips en trucs uit en behandelen we 
zelf of met hulp van  iemand van buiten de groep een in overleg 
uitgekozen onderwerp. Een paar keer per jaar maken we een 
fototocht naar een speciale plek om daar dan foto’s te maken 
die we later weer bespreken.  

Expositie van de mooiste foto’s, gratis toegang 
Traditiegetrouw laten we in de Gummaruskerk ieder jaar de 
foto’s zien waar we het meest trots op zijn. De expositie is 
voor iedereen gratis toegankelijk. Je treft er van alles aan: grote 
en kleine foto’s, in kleur en in zwartwit, op zichzelf staande fo-
to’s en ook series. Wij van Fotogroep Perspectief zijn altijd heel 

UITGAAN
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TRAAIERIE

KERMIS

Foto’s: Gerard van  Vugt
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benieuwd hoe anderen onze foto’s beoordelen en daarom vra-
gen we je om, wanneer je dat tenminste wilt, op het uitgereikte 
formuliertje kenbaar te maken welke foto’s jou het meeste aan-
spreken. De foto met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs 
en we zullen ook via de media kenbaar maken welke foto dat 
geworden is. 
Op zaterdag vindt een beoordeling plaats door een vakjury; de 
uitslag van hun beoordeling zie je op zondag terug bij de win-
nende foto’s. 
Iedereen is van harte welkom 
Op zaterdag 5 oktober a.s. ben je van harte welkom van 
13.00 tot 17.00 uur en op zondag 6 oktober van 11.00 tot 
17.00 uur in de Gummaruskerk aan de Dorpsstraat in Wagen-
berg.  

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
SESSION  AMERICANA

Session Americana is “a rock band in a tea cup, or possibly a folk 
band in a whiskey bottle” die gaat optreden op donderdag 10 
oktober 2019 in het Witte Kerkje in Terheijden. Zes muzikan-
ten rond een ronde tafel met daarop één microfoon. Iemand zet 
een song in en de anderen vallen bij.  Viool, mandoline, gitaar, 
basgitaar, veldorgel, mondharmonica; effectief slagwerk en ac-
cordeon verzorgen begeleiding of spelen een hoofdrol. 
De sound van de mannen klinkt een beetje als de vertaling van 
de Ierse pubs naar Amerika. Soms opzwepend, soms verstild, 
maar altijd in prachtige samenzang. 

Session Americana, het klinkt als een thema-avond, maar het is 
toch echt een bandnaam. De band ontstond in de clubs van Bos-
ton, waar de muzikanten elkaar ontmoetten. Inmiddels zijn ze 
uitgegroeid tot een echte band met zes getalenteerde muzikan-
ten die elk op hun instrument virtuoos werk afleveren.  Voor dit 
collectief van zes muzikanten maakt het niet uit waar ze speel-
ruimte hebben, rond de tafel, aan de bar of op een terras, zelfs 
op zolder. Overal creëren ze dat eigen sfeertje dat regelmatig 
eindigt in een feestje, met of zonder microfoon(s). 
Al die ervaringen heeft het zestal gebruikt om hun nieuwste en 
achtste album “North East” in eigen beheer op te nemen. Op 
“North East” covert het collectief liedjes die hun oorsprong 
hebben in New England, de verzamelnaam voor de staten Con-
necticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island 
en  Vermont. In dat deel van Amerika kwamen veel migranten 
aan met dromen over een betere toekomst. 
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Tinckerbell, 
Hoofdstraat 72 in Terheijden. Het is ook mogelijk om kaart-
jes te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 

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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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.

COURTJES-DAG; EEN FEEST  VOOR  ALLE 
KIDS UIT  TERHEIJDEN EN  WAGENBERG

Op zaterdag 12 oktober is het zo ver: 
De 1e Courtjes-dag voor alle kinderen uit 
Terheijden en Wagenberg!
Bram & Tim (bekend van Summer Sports 

Week) organiseren in De Cour een dag waarop springkussens, 
sporten en plezier centraal staan. Het programma houdt ook 
rekening met de kleinste doelgroep. Zo is er in de ochtend tus-
sen 9.00 & 12.00 uur een programma voor de 0-5 jarige kids. 
Zij kunnen zich laten schminken, er is een peuterparcours bij 
B-FIT, een wereldreis bij de Leerfabriek en in de grote zaal staan 
springkussens en andere leuke activiteiten voor de kleinste 
doelgroep. De ouders kunnen mee 
de zalen in, maar ook lekker in de 
foyer een drankje doen.
In de middag van 14.00 tot 17.00 uur 
is het de beurt aan de kinderen van 
5-11 jaar. Er is een jungle van spring-
kussens, stormbanen en sportactivi-
teiten. Ze kunnen onder andere mee bootcampen, er zijn sport-
workshops en in de Leerfabriek gaan ze mee op reis. Kortom, 
een bomvol programma waar de deelnemers hun energie bij 
kwijt kunnen. De ouders zijn van harte welkom om een drankje 
te doen in de foyer.
Na een korte pauze sluiten wij de dag af met een discojungle 
voor iedereen t/m 16 jaar! De naam zegt het al: dansen, springen 
en feesten in een jungle van springkussens en stormbanen. De 
lichten gaan uit, de discolampen aan en DJ Tomcortez gaat ach-
ter de draaitafels staan.
Voor informatie over de prijs en inschrijven kun je een mail  
sturen naar info@decour.nl en daarin vermelden:
- Naam deelnemer
- Leeftijd
- Categorie: ochtend, middag, avond of middag-avond

- Telefoonnummer
  ouders
Er is helaas niet on-
beperkt plaats, dus 
meld je snel aan 
voor deze toffe dag 
en kom met ons een 
feestje bouwen in De 
Cour, Markstraat 6, 
Terheijden

SPRAAKVERMAAK DOET MEE  AAN 
RABO CLUBSUPPORT

Ook Spraakvermaak doet mee aan Rabo Club-
Support. Als lid van RabobankAmerstreek kunt 
u van vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 ok-
tober stemmen op Spraakvermaak. Hoe meer 
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stemmen we krijgen, des te meer geld we via ClubSupport ont-
vangen. Met deze bijdrage kunnen we de entreeprijs van ons 
zondagmiddagcafé laag houden. En we besteden de bijdrage aan 
de technische kant van het programma. Met als doel: een zo op-
timaal mogelijke kwaliteit van licht, beeld en geluid. Deze maand 
ontvangt u van Rabobank de stemkaart per post. 
Aflevering 75
Op zondag 13 oktober starten we het 13e seizoen met de 
75e aflevering op het vertrouwde adres: café Ons Thuis, Breda-
seweg 20 in Terheijden.  We starten die middag al om 13.00 uur 
en ontvangen o.a. Lee Towers en Wim Daniëls. Namen van an-
dere gasten volgen nog.  Aansluitend is er vanaf ongeveer 17.00 
uur voor alle bezoekers en gasten een after-party.
Astrid
In het afgelopen seizoen was As-
trid Kersseboom te gast (foto: 
Tien Mureau). In het Gastenboek 
schreef de presentatrice van het 
NOS Journaal: ‘Wat een heerlijk 
volle, gezellige en aandachtige zaal 
met mensen! Geen wonder dat dit 
al zoveel jaar een succes is. Een 
programma dat met zorg wordt samengesteld door overduide-
lijk zeer enthousiaste en kundige mensen. Nog heel wat plezier 
en succes in de komende jaren’. 
Voor reacties van andere gasten: kijk op de startpagina van 
www.spraakvermaak.nl

POPPENTHEATER ‘APPEL MOES’: OEHOE!
Een vrolijke, muzikale poppenkastvoorstelling in de 
herfstvakantie voor kinderen van 4-8 jaar.

Waar gaat het over?
Het is herfst. Paddenstoelen groeien in het bos, de blaadjes val-
len van de bomen. Je zou er vrolijk van worden! Uil niet. Hij is 
jarig en is helemaal vergeten uitnodigingen te sturen. Nu komt 
er niemand op zijn verjaardag. En dan woont er ook nog zo’n 
vervelende trol in het bos die er gek op is om verjaardagsfeest-
jes te bederven… 
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Spannend hoor! 
Komen jullie ook 
kijken hoe dit af-
loopt?
De voorstellingen 

zijn op woensdagmiddag  16 oktober 
om 14.00 uur, donderdagochtend 17 
oktober om 10.30 uur en vrijdagoch-
tend 18 oktober om 10.30 uur. Het 
duurt ongeveer een uur.
Er wordt een onkostenvergoeding ge-
vraagd bij aanvang. Na afloop is er limo-
nade en koffie.
Van harte welkom in de hobbyruimte van 
Gastenverblijf Munnickenheide, Munni-
kenhof 20 in Terheijden.
Omdat de ruimte knus en gezellig is, 
maar er daardoor niet zo veel plaatsen 
beschikbaar zijn, is het verstandig om een 
mail te sturen naar appelmoespoppen@
outlook.com met vermelding van het aan-
tal kinderen en ouders.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, 
dan is poppenspeelster Renée telefonisch 
te bereiken op  06 10003336.

Graag tot 
ziens in de 
hobbyschuur 
van Munnic-
kenheide!
Renée Jager

GE MOT UT RUIM ZIEN
TCV De Schraansers, seizoen 2019-
2020

De letter ‘r’ is weer in 
de maand, herfst komt 
er aan en zo ook no-
vember. En iedereen 
weet dat in november 
het carnavalsseizoen 

weer start! De Schraansers zijn alvast 
begonnen met voorbereiden om er weer 
een mooi carnaval van te maken. Ge mot 
ut ruim zien; dat is ons motto dit jaar.
Onder aanvoering van onze nieuwe voor-
zitter, Marco Ridderhof, zijn we onze eer-
ste vergaderingen al weer opgestart, zijn 
nieuwe ideeën geopperd om onze ver-
eniging klaar te maken voor toekomstig 
carnaval en hebben we weer veel zin om 
op 9 november af te trappen! 
Traaierie

Zondag 15 september hebben we weer 
genoten van een gezellige, zonnige Traaie-
rie; we vinden het belangrijk om ook aan-
wezig te zijn op andere evenementen en 
ons steentje bij te dragen; we motten ut 
ruim zien om ons mooie Traaie levendig 
te houden! 
Zaterdag 9 november: 11-11 Bal, in-
stallatie jeugdraad én Festivalaaf
Op zaterdag 9 november trappen we 
carnaval af met 3 activiteiten in één: het 
installeren van de jeugdraad, Festivalaaf 
én het onthullen van Prins Carnaval! Blok 
deze avond alvast in jullie agenda, de or-
ganisatoren (CV Nie zo Nauw, CV Uitge-
teld, De Schraansers, De Gouden Leeuw 
en Nootdkreet) zijn al druk om er een 
groot feest van te maken! 
Jeugdraad

De jeugdraad wordt gevormd door Ter-
heijdense kinderen uit de groepen 7 en 
8. Je komt de Jeugdraad geregeld tegen 
bij allerlei jeugdactiviteiten voor én met 
carnaval. 
Vind jij het leuk om carnaval te vieren én 
wil je ook bij de jeugdraad? Dan kun je je 
opgeven door middel van het inschrijffor-
mulier. Dat formulier is terug te vinden op 
de website en is 2 weken terug al uitge-
deeld op de basisscholen.  Voor 1 oktober 
willen we graag weten wie er interesse 
heeft, zodat we op tijd kunnen beginnen 
met het samenstellen van de jeugdraad en 
de voorbereidingen voor 9 november! 
Festivalaaf

Festivalaaf 2.0 zal dit jaar niet meer in 
testbeeldjasje zijn, maar in een fotoprint-
giletje met roze schotse ruit! Verder is 
het concept exact hetzelfde: jullie zingen 
een liedje, Nootdkreet speelt mee en een 
deskundige jury bepaalt wie Traaie dit jaar 
gaat vertegenwoordigen bij BaronieTV! 
Let op: de dresscode is carnaval. Dus trek 
je indianenpakje of het gekke jurkje van je 
moeder aan en feest mee!
Onthullen van de Prins
Dit jaar onthult CV Nie Zo Nauw, naast 

hun eigen gebrouwen nieuwe biertje, de 
nieuwe Prins Carnaval. Wanneer 16 vrou-
wen verantwoordelijk worden voor het 
onthullen van Prins Carnaval, dan moet je 
daar toch bij zijn? 9 november staat nu 
toch zeker in je agenda?
Hofkapel

Na jarenlange trouwe muzikale diensten 
heeft KieleKiele besloten geen hofkapel 
meer te zijn. Wij kunnen hun besluit al-
leen maar respecteren en zijn blij dat 
hun muzikale klanken nog wel in Traaie 
én ook met carnaval te horen zijn. Samen 
met Nootdkreet, Vurnekeer en KieleKiele 
gaan we zorgen dat met carnaval er wel 
voldoende kapellenmuziek te horen is! 
Ge mot ut ruim zien; 60 jaar! 
We zien ut dus heel ruim dit jaar en dat 
doen we al 60 jaar. Dit jaar bestaan we 
als TCV De Schraansers inmiddels 60 jaar. 
Er wordt al 60 jaar ‘georganiseerd carna-
val’ gevierd; en dat gaan we vieren! Op 
zaterdag 23 november gaan we samen 
met café Ons Thuis een feest organiseren 
voor Traaise carnavalsvierders en veel 
carnavalsverenigingen uit de omgeving! 
Al genoeg te doen dus in de maand no-
vember,  zowel 9 als 23 november belo-
ven mooie feestjes te worden! 
Wil jij ook feestjes organiseren én be-
trokken zijn bij carnaval? Leuk als je mee-
doet in wat voor vorm dan ook! Wil je 
wat extra’s doen voor het Traais carnaval? 
Schroom niet en spreek ons aan of stuur 
een berichtje (facebook, insta, info@
schraansers.nl). Je kan op verschillende 
nieuwe manieren bij ons aansluiten! 
We horen graag van je! 

HEEL  VEEL NIEUWS  VAN 
STICHTING  BEHOUD 
GUMMARUSKERK 
WAGENBERG

Nadat we eerder dit jaar samen met 
Heemkundekring de Vlasselt wegens 
trieste omstandigheden de Dorpsquiz 
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moesten afgelasten, is er nu heel veel (evene-
menten)nieuws van de stichting. Tijd dus om 
wat ons betreft de agenda te pakken en daar-
in alvast wat data en tijdstippen te blokkeren. 
We hebben het volgende voor u in petto: 
Zaterdag 5 en Kermiszondag 6 oktober 
vindt de jaarlijkse foto-expositie van FGP 
(Foto Groep Perspectief) wederom plaats 
in de Gummarus. Loop eens binnen om te 
genieten van het interieur van de kerk en na-
tuurlijk van het ongetwijfeld weer prachtige 
camerawerk van de leden van FGP.  Een traditionele aanrader. 
Zaterdagavond 9 november hopen we samen met vetera-
nen en inwoners uit heel de gemeente Drimmelen stil te staan 
bij het feit dat het in die week precies 75 jaar geleden is dat onze 
dorpskernen werden bevrijd.  We zijn er trots op dat we precies 
dan beslag hebben weten te leggen op het Fanfarekorps ‘Bere-
den Wapens’ van de Ko-
ninklijke Landmacht. Met 
hun programma “Tour 
of Freedom in Con-
cert” toeren zij met de 
drie zangeressen van “Les 
Chouettes” door het 
land om de vrijheid te 
vieren. Met muziek vanaf 
1945 nemen zij u mee van 
D-day tot nu 75 jaar later. 
Meer informatie over het 
programma volgt in een 
volgende editie van dit 
blad, maar de kaartver-
koop start het weekend van 28 september bij onze vaste voor-
verkoopadressen in Terheijden, Wagenberg en Made. Eveneens 
kunt u al reserveren via a.p.m.janssens@hetnet.nl. Deze avond 
is een unieke gelegenheid om te herdenken en samen de Vrijheid 
te Vieren.  We nodigen u dan ook van harte uit voor dit concert. 
Zaterdagavond 14 december is het tijd voor de inmiddels 4e 
editie van “Wagenberg Serveert”, een culinair en muzikaal 
decemberevenement waar inmiddels door velen naar wordt uit-
gezien. Vanzelfsprekend volgt verdere smaakvolle berichtgeving 
in dit blad maar we kunnen ons voorstellen dat u reeds trek krijgt. 
Mocht u niet kunnen wachten dan maar even mailen (zie boven).   
Zondag 22 december sluiten we onze activiteitenreeks af 
met het “hosten” van een Kerstconcert dat wordt georga-
niseerd door Harmonie OVU in samenwerking met Popkoor 
Switch en het gezamenlijke koor Gummarus/Antonius Abt. Ook 
over dit concert te zijner tijd meer.
Vergeet u s.v.p. ook niet uw stem voor de Rabo ClubSupport 
actie uit te brengen op ons gedurende de stemperiode van 27 
september t/m 6 oktober.  Alleen met uw steun en deelname 
aan onze evenementen komen we verder. Graag tot ziens bij 
onze activiteiten.  

TIM EESTERMANS  VOLGT MIRIAM 
TIEKSTRA OP IN DE RAAD

Na 5½ jaar raadslidmaatschap neemt Miriam Tiekstra afscheid 
van de Drimmelense raad. Ze heeft te kennen gegeven het raads-
lidmaatschap niet langer met haar dagelijkse werkzaamheden bij 
CZ te kunnen combineren. Het werk in de gemeenteraad, te-

POLITIEK
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zamen met de vele andere privé-activitei-
ten, ging te veel tijd vragen. Dat heeft haar, 
na lang wikken en wegen, doen besluiten 
het raadslidmaatschap neer te leggen. Het 
besluit is dan ook niet geheel uit de lucht 
komen vallen.
Binnen Groen Drimmelen is brede 
waardering voor het werk dat Miriam 
de afgelopen jaren heeft verzet voor de 
Drimmelense raad. Miriam blijft overigens 
maatschappelijk actief binnen de Drim-
melense gemeenschap en binnen Groen 
Drimmelen. Bestuur, (steun)fractie en 
wethouder bedanken Miriam voor al haar 
inzet tot nu toe.
Inmiddels is de procedure voor de opvol-
ging van Miriam in gang gezet. Het is de 
verwachting dat de opvolger van Miriam 
op 10 oktober in de raadsvergadering ge-
installeerd kan worden. De opvolger zal 
Tim Eestermans uit Lage Zwaluwe wor-
den. Tim is binnen Groen Drimmelen al 
een aantal jaren actief als steunfractielid 
en burgerlid. Daarnaast is Tim als be-
stuurslid verbonden aan de ANV Drim-
melen – Moerdijk, een functie die hij met 
het raadslidmaatschap gaat combineren. 
Het bestuur van Groen Drimmelen is 
verheugd met Tim een prima opvolger 
voor Miriam in de gelederen te hebben. 
Hij is jong en zeer betrokken bij alles wat 
onder andere met natuurontwikkeling 
en biodiversiteit te maken heeft. Hij past 
derhalve uitstekend in het profiel van de 
partij. 

LIJST HARRY BAKKER 
HEEFT  NIEUWE 
FRACTIEVOORZITTER

Lijst Harry Bakker raadslid Ton Verhoeve 
heeft de voorzittershamer van de fractie 
overgedragen aan raadslid Riebert Ver-
heugen.
Behalve actief raadslid blijft  Ton Verhoe-
ve zijn andere politieke functies, zoals 
voorzitten van Info- en Opinierondes, 
penningmeester van het bestuur van 
Lijst Harry Bakker, ondersteuning van de 
fractie en vicevoorzitterschap van de ge-
meenteraad, voortzetten.
Lijst Harry Bakker bedankt Ton Verhoeve 
voor al zijn inzet en zijn tijd in afgelopen 
jaren als voorzitter,  intermediair en steun 
en toeverlaat. Wij konden altijd op hem 
rekenen en zijn blij dat hij de komende 
periode ons nog blijft ondersteunen.

Ton Verhoeve (r) ontvangt van nieuwe fractievoor-
zitter Riebert Verheugen dank in woord en gebaar.

In Riebert Verheugen, als nieuwe fractie-
voorzitter, hebben wij alle vertrouwen 
om ons deskundig en inspirerend leiding 
te gaan geven in de periode die nu voor 
ons ligt.
Lijst Harry Bakker

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 28 september 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering. Voorgan-
ger: Dhr. A. Braat - Dames-, Heren- en 
Gummaruskoor
Maandag 30 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 ge-
zin iemand zelfstandig wonen laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 
4844 CR Ter-
heijden, tel. 076 
5931216. Bij 
voorbaat dank.

GOSPELDIENST 
in het  Witte Kerkje 

Op zondag 29 september werkt de 
cantorij mee aan de dienst. Er worden 
gospels en negrospirituals gezongen. Als 
toelichting schrijft Martin Rijpsma daar-
over het volgende: 
“De slavernij in Noord-Amerika begon 
ongeveer in 1770 en werd in 1865 afge-
schaft. Veel schepen voeren uit Afrika naar 
Noord-Amerika. Op deze schepen wer-
den wel 600 slaven per schip vervoerd. 
Ze werden liggend (kop/staart) vervoerd. 
Ze werden geketend en kregen minimaal 
eten en drinken en konden niet naar een 
toilet. 

Er zijn op die manier circa 12 miljoen 
Afrikaners vervoerd. De slaven moes-
ten onder erbarmelijke omstandigheden 
werken in katoen- en tabaksplantages. De 
meesten van hen werkten in het zuiden 
van de VS, in de staten Georgia, Carolina, 
Mississippi. De meeste landeigenaren wa-
ren christelijk en zodoende kwamen de 
Afrikanen in aanraking met de Bijbel. In 
hun schaarse vrije uren leerden sommi-
gen lezen en er waren ook landeigenaren 
die de Afrikanen toestonden achter in de 
kerk de kerkdiensten bij te wonen. 
Zo ontstonden groepen Afrikanen, die 
zelf de Bijbelse liederen gingen bewerken. 
Hun motief in die liederen: bevrijding, te-
rugkeer naar hun eigen land, hoop op een 
plaats in de hemel. Veel van de liederen 
zijn dus ook gebaseerd op de gebeurte-
nissen in de Bijbel, met name Exodus. Met 
de moed der wanhoop zochten ze troost 
in de verlossing door Christus. 
De liederen die ze zongen, wijzen op 
hoop, vrijheid, verlossing en het eeuwige 
leven.”
Het belooft een zinvolle en inspireren-
de en misschien wel swingende dienst te 
worden.

KERKEN
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KERKDIENSTEN  PROTESTANTSE 
GEMEENTE

Zondag 29 september 10.00 uur: Gospeldienst met mede-
werking van de cantorij o.l.v. Mariëtte Verkerk. Voorganger: ds. 
E. Fockens. Diaconiecollecte: Amnesty plaatselijk. Locatie: het 
Witte Kerkje.
Zondag 6 oktober 10.00 uur: gezamenlijke dienst met de 
Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe. Voorganger: mw. I. 
Verberk uit Giessenburg. Diaconiecollecte: Gezamenlijk project 
2019 Tools to Work. Locatie: het Witte Kerkje.

DORPSONDERONSJES 
Nieuw bij de gemeente Drimmelen 

Bij de gemeente Drim-
melen vinden wij het 
belangrijk dat we sa-
men met onze inwo-
ners in gesprek gaan 
over onderwerpen die ons allemaal raken en daar ook samen 
mee aan de slag gaan.  Vandaar dat we aan de regeling ‘Samen aan 
de Slag’ een nieuw onderdeel hebben toegevoegd: de Dorpson-
deronsjes. 
Dorpsonderonsjes zijn ontmoetingsmomenten met bewoners/
clubs/verenigingen en stichtingen en de gemeente Drimmelen. 
Deze kunnen eventueel georganiseerd worden in samenwer-
king met ondernemers en samenwerkingsorganisaties. Tijdens 
deze dorpsonderonsjes ga je tijdens een ontbijt, brunch, lunch, 
high tea of diner in gesprek met elkaar en met mensen van de 
gemeente. Het is de bedoeling om dit te doen aan de hand van 
maatschappelijke onderwerpen. Het gaat er hierbij vooral om 
laagdrempelig met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens al 
dan niet gezamenlijk met dit onderwerp/ idee aan de slag gaan. 
Om deze dorpsonderonsjes mogelijk te maken kan een te-
gemoetkoming aangevraagd worden (€ 15,- voor een ontbijt, 
brunch, lunch of high tea en € 25,- voor een diner per deelne-
mer) op basis van de regeling “Samen aan de Slag”. De regeling 
is hiervoor aangepast.
De aangepaste regeling staat, met een 
toelichting en een aanvraagformulier, op 
de website van de gemeente Drimmelen: 
https://drimmelen.nl/samen-aan-de-slag. 

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Oproep ideeën voor sport en bewegen in de openbare 
ruimte
We willen de openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten. 
Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte. We zijn 
al enkele jaren bezig om de openbare ruimte hier gebruiks-
vriendelijk voor in te richten. Zo hebben we in de gemeente 
drie speelbossen gerealiseerd en twee kunstgras trapvelden. In 
navolging hiervan wordt 
deze zomer aan de On-
derstraat in Lage Zwaluwe 
het derde kunstgras trap-
veld aangelegd. Als aftrap 
hierop is op woensdag 5 
juni aan de Onderstraat 
een bijzondere beweeg-

GEMEENTE
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bank op sportieve wijze geopend door wethouder Jan-Willem 
Stoop. Het doel van deze bank is om op een laagdrempelige ma-
nier zowel de jongeren als ouderen in onze gemeente aan het 
bewegen te krijgen én te houden. Daarnaast kan de bank ook de 
sociale interactie bevorderen.
We vragen u als inwoner van de gemeente Drimmelen actief 
mee te denken aan een beweegvriendelijke en gezonde leefom-
geving. Wilt u bijvoorbeeld in elke kern van de gemeente een 
beweegbank? Misschien liever een tafeltennistafel of heeft u nog 
andere ideeën voor sport en bewegen in de openbare ruimte. 
We horen graag uw idee. Via de website www.wijzijndrimmelen.
nl (Home > Samen maken wij Drimmelen > Sporten en bewe-
gen buiten) kunt u tot 1 oktober 2019 uw reactie aan ons door-
geven. Daarna analyseren we de ideeën en zullen we u verder 
informeren over het vervolg.
Vaccinaties in Amerhal Made

Jongeren uit de 
gemeenten Drim-
melen, Geertrui-
denberg en Oos-
terhout worden 
uitgenodigd om 
zich te laten vac-
cineren. Het gaat 
om verschillen-

de vaccinaties waaronder BMR, DTP, meningokokkenziekte en 
baarmoederhalskanker. De gemeentelijke gezondheidsdienst 
(GGD) voert deze vaccinaties uit voor de regio West-Brabant. 
Voor meer info over de campagne zie www.ggdwestbrabant.nl/
meningokokken. 
In totaal worden er op dinsdag 8 oktober vanaf 15.00 tot 20.00 
uur circa 1500 jongeren door de GGD in de Amerhal gevacci-
neerd. 
Omdat we veel verkeer verwachten maken we van de Lig-
nestraat richting Norbartstraat (ter hoogte van nr. 2, 4 en 6) en 
richting de Kempsstraat tijdelijk éénrichtingsverkeer. Dit geldt 
van ongeveer 13.00 uur tot 22.00 uur op de dag van de vaccina-
ties. Daarnaast zetten we verkeersregelaars in.  Dit zorgt voor 
een veiligere situatie en een betere doorstroming. 
In verband met de verwachte drukte adviseren wij u zoveel mo-
gelijk op de fiets te komen of te carpoolen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Scheerbiesstraat 9 (4845 PL) (W-2019-0459): Het 
plaatsen van een aanbouw. 
Terheijden, Hoofdstraat 120 (4844 CH) (W-2019-0470): Het 
plaatsen van een aanbouw.
Wagenberg, Wagenstraat 57 (4845 CT) (W-2019-0471): Het 
kappen van vijf bomen.
Wagenberg, Brouwerijstraat 34A (4845 CP) (W-2019-0474): 
Het plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Schimmer 6 (4844 PN) (W-2019-0337): Het vervan-
gen en wijzigen van de dakconstructie.
Terheijden, Bredaseweg 35 (4844 CK) (W-2019-0354): Het her-
bouwen van een bedrijfshal.
Terheijden, Oranjeplein 5 en 7 (4844 CV) (W-2019-0371): Het 
bouwen van een twee-onder-een-kap woning.
Wagenberg, Voor Kerkstraat 19 (4845) (W-2019-0342): Het 
kappen van twee berken in de berm. De berken staan te dicht 
op de rijbaan en staan bijna op de erfafscheiding. Vanwege de 
beperkte ruimte is geen herplant mogelijk.
Terheijden, Maarweide 21 (4844 VH) (W-2019-0407): Het op-
richten van een overkapping.

Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844 AW) (W-2019-0295): 
Nieuwbouw bij het Puzzelbad.
Terheijden, naast Bergen 55 (4844 EM) (W-2019-0448): Het rea-
liseren van een tijdelijk grond-depot aan de Bergen 24.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Terheijden, Munnikenhof 9 (4844 PK) (W-2019-0477): Het ver-
anderen van de inrichting.
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13 (4844 AW) (W-2019-0485): 
Het veranderen van de inrichting. 
Verkeersbesluit instellen verbod vrachtverkeer Ter-
heijden en  Wagenberg
Burgemeester en wethouders van 
Drimmelen maken bekend dat zij het 
volgende besluit hebben genomen:
Door middel van de plaatsing van 
zonaal uitgevoerde borden C07 uit 
bijlage I van het RVV 1990 en daar-
bij de onderborden “uitgezonderd 
bestemmingsverkeer”, een verbod 
vrachtverkeer in de kernen Terheijden en Wagenberg in te stel-
len. Op dit besluit is de zienswijze van toepassing.  
Tegen dit voornemen kan iedere belanghebbende op grond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de dag van openbare kennisgeving een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, 
Postbus 9, 4920 AA Made. U kunt uw zienswijze ook kenbaar 
maken bij mevrouw Van Fessem, afdeling Openbare Werken via 
hvanfessem@drimmelen.nl. De ingebrachte zienswijzen zullen 
meegenomen worden bij het opstellen van het definitieve ver-
keersbesluit.
Dit voornemen ligt gedurende de termijn van zes weken na de 
dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis 
van Made. U kunt het besluit inzien tijdens de openingstijden.
Vergunning zonnepark de Bergen in Terheijden, ge-
meente Drimmelen

Burgemeester en 
wethouders van 
Drimmelen maken 
bekend dat zij beslo-
ten hebben om met 
toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, sub a, 
onder 3 van de Wet 
algemene bepalin-
gen omgevingsrecht 

(Wabo) een omgevingsvergunning af te geven voor het afwij-
ken van het bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van de 
bouw en aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpas-
sing aan De Bergen in Terheijden.
Het vastgestelde besluit met de ruimtelijke onderbouwing en de 
overige bijbehorende stukken liggen tot en met donderdag 31 
oktober 2019 ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis, 
Park 1 in Made.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.0omg19bergen-vg01).
Tegen het besluit kan gedurende de terinzagelegging door een 
belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Post-
bus 90006, 4800 DH Breda. Een digitaal beroep kunt u indienen 
via het Digitaal Loket Bestuursrecht.
Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijk-
heid om bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland 
– West-Brabant, sector bestuursrecht een verzoek om voorlo-
pige voorziening in te dienen.
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DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht werken 
gaat om het bevorderen 
van leefbaarheid, veilig-
heid en sociale betrok-
kenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken 
samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoek-
werker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt 
haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.

CHAKRA’S
Spirituele  Avond met een  Thema

Annie Fens organiseert deze Thema-avon-
den en zij geeft zelf op woensdag 2 ok-
tober 2019 informatie over de werking 
van onze 7 hoofdchakra’s. Waar staan onze 
chakra’s voor en welke levensgebieden be-
treft het? Waarom is het belangrijk dat je 
bewust bent van de werking van de chak-
ra’s? En wat kun je doen om de chakra’s in 

balans te houden? Annie geeft ook cursussen over de 7 hoofd-
chakra’s.
De Spirituele Avonden met een Thema 
zijn laagdrempelige informatieve bijeen-
komsten over Spiritualiteit, Bewustzijn 
en Healing (Spiritueel Café Drimme-
len). Een informeel gebeuren waar je 
interesses kunt delen met gelijkgestem-
den en waar ook ruimte is voor spon-
tane gesprekken bij de gezellige nazit. 
U bent van harte welkom!
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Tref-
punt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ in Made. Datum: woensdag 02 
oktober 2019.  Tijd: 20.00 u. tot 22.00 u., inloop 19.30 u (pauze 
+/- 21.00 u.). Entree: € 5,-  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat 
dank).
Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens: 076 8871933, 06 53776005, of per 
e-mail  info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

FIETSGILDE  BREDA

De fietsgidsen van Gilde De Baronie stippelen routes uit rond 
Breda en in de wijde omgeving. Onderweg delen ze hun kennis 
over historie, natuur, heemkunde en al wat nog meer te ont-
dekken valt.  
Het aanbod is zeer gevarieerd. De tochten gaan naar alle wind-
richtingen en doorkruisen zowel bos en hei als polderlandschap, 
gaan door dorpen en steden en dat allemaal via bospaden, 
dijkweggetjes en al wat daar tussenin zit.
Soms wordt er onderweg een bezienswaardigheid bezocht. Al-
tijd zijn er enkele stops bij een horecagelegenheid.
Lengte van de routes: dagtocht 50-60 km, middag- of avondtocht 
± 35 km, Tour de Baronie 80-100 km.
Programma voor de maand oktober
•	 1 oktober: middagtocht Bakhuisje, start 13.00 uur Intratuin, 

Terheijdenseweg 296, Breda
•	 3 oktober: Halderbergeroute, start 10.00 uur Boshuis, 

Stouwdreef 1, Mastbos Breda
•	 8 oktober: Meerle en Ulicoten, start 10.00 uur Boshuis
•	 12 oktober: Bergsche Vestingroute, start 10.00 uur Intratuin
•	 15 oktober: Molenroute, start 10.00 uur Boshuis
•	 19 oktober: bevrijdingsroute “De Polen achterna”, start 

10.00 uur Boshuis
•	 23 oktober: Hoogstratenroute, start 10.00 uur Boshuis
•	 26 oktober: Vincent van Goghroute, start 10.00 uur Boshuis
•	 30 oktober: bevrijdingstocht “De Polen achterna”, start 

10.00 uur Boshuis
Informatie: www.gildebaronie.nl

FIETSGILDE 
DE  BARONIE

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Breda en 
omstreken zijn bevrijd door de geallieerden, meer in het bijzon-
der door de Polen.
Fietsgilde De Baronie heeft een tweetal routes voor u op het 
programma die het mogelijk maken de gebeurtenissen van het 
najaar van 1944 te herbeleven.
“De Polen achterna”
Om een en ander te realiseren gaan we eerst vanuit Breda in 
zuidelijke richting. Dat is de omgekeerde route die de Canadese 
en Engelse troepen destijds volgden.  We gaan de geallieerden 
als het ware tegemoet. Dat vergt enig inbeeldingsvermogen van 
de deelnemers.
In Chaam beginnen we aan een doorsteek richting Gilze. Daar 
is een koffiestop. Lunchpakket zelf meenemen. In Gilze sluiten 
we ons denkbeeldig aan bij de Eerste Poolse Pantserdivisie van 
generaal Maczek.  We volgen de Polen tot in Breda.
Onderweg zullen de gidsen op verschillende plaatsen stoppen 
en vertellen wat er zich op die plek heeft afgespeeld. Zij zullen 
een en ander illustreren aan de hand van historische foto’s, veel-
al gemaakt door gewone burgers, die in oktober 1944 bijvoor-
beeld getuige waren van schermutselingen tussen hun bezetters 
en hun bevrijders.
We eindigen deze tocht in Princenhage waar we eerst gaan 
kijken bij het in aanbouw zijnde Maczek Memorial. Vervolgens 
bezoeken we het Pools militair ereveld.  Tot slot gaan we naar 
het Princenhaags museum waar u o.a. een tentoonstelling over 
Jacques van Poppel, een in Princenhage geboren beeldhouwer 
die verschillende oorlogs- en bevrijdingsmonumenten heeft ge-
maakt, kunt bekijken.  Zo nodig wordt u terug naar het startpunt 
gebracht.
Data: 19 en 30 oktober 2019
Start: 10.00 uur Boshuis, Stouwdreef 1, Breda (Mastbos). Lengte: 
circa 45 km.
“De vergeten overwinnaars”
Na de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 moesten de 
Polen verder doorstoten.
De route volgt het Poolse leger van Breda naar de bruggen van 
Moerdijk. In tegenstelling tot de strijd ten zuiden van Breda is er 
in het gebied tussen Mark en Hollands Diep heel zwaar gevoch-
ten. De verwoestingen door het oorlogsgeweld waren enorm. 
Ook tijdens deze tocht wordt regelmatig gestopt en zullen de 
gidsen aan de hand van verhalen en historisch fotomateriaal de 
gebeurtenissen van destijds toelichten.  Tijdens de lunchpauze in 
Moerdijk (lunchpakket zelf meenemen) zullen medewerkers van 
het Maczekmuseum een beeldpresentatie over de gebeurtenis-
sen in dat gebied verzorgen.
Datum: 8 november 2019

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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Start: 10.00 uur, Intratuin,  Terheijdensweg 
296, Breda. Lengte: circa 48 km.

N.B. Dankzij 
subsidie van 
de gemeente 
Breda en een 
bijdrage vanuit 
Gilde De Ba-
ronie kunnen 

wij u deze tochten gratis aanbieden. 
Ook de toegang tot het Princenhaags 
museum is gratis.
Voor meer info: www.gildebaronie.nl, 
www.princenhaagsmuseum.nl, www.mac-
zekmuseum.nl, www.maczekmemorial.nl

HOLA ESPAÑA! 
Breda gaat op Spaanse les om 
La Vuelta gastvrij te ontvangen

La Vuelta is 
zondag na de 
finish van de 
laatste etappe 
in Madrid ge-
eindigd. Hier 
werd het stok-

je overgedragen aan Nederland, waar de 
Spaanse wielerronde volgend jaar van 
start gaat. Breda is gastheer van de derde 
etappe (zondag 16 augustus) en stelt alles 
in het werk om La Vuelta dan gastvrij te 
ontvangen. Na de finish is Breda begon-
nen met de werving van 076 inwoners die 
de Spanjaarden volgend jaar in hun eigen 
taal verwelkomen. Zij mogen gratis op 
Spaanse les.
Breda is een gastvrije stad en dat wil ze 
ook tijdens de ontvangst van La Vuelta 
in 2020 zijn. De stad wordt straks over-
spoeld met naar verwachting vele tien-
duizenden mensen. Onder hen ook veel 
Spanjaarden. Wat is er gastvrijer dan dat 
zij in hun eigen taal worden aangespro-
ken? Precies 76 Bredanaars – dat aantal 
is uiteraard afgeleid van het kengetal 076 
– vormen straks het 100% welkomstteam 
dat door Citymarketing Breda wordt 

opgericht. Zij staan klaar om de Spaans-
talige organisatoren, sporters, wielerfans 
en andere gasten in het Spaans de weg te 
wijzen en te begeleiden, zowel achter de 
schermen als op openbare plaatsen. 
Trots op de stad
Inwoners van Breda die ten minste acht-
tien jaar oud zijn, voldoende tijd hebben 
om een taalcursus te volgen, trots zijn op 
de stad en gastvrijheid met hoofdletters 
spellen, zijn van harte uitgenodigd om 
zich aan te melden voor een taak als ci-
tyhost. De 076 uitverkorenen krijgen bij 
Breda University of Applied Sciences gra-
tis taalles in de avonduren. Dat alles om 
ervoor te zorgen dat Breda tijdens La Vu-
elta op de beste manier op de internatio-
nale kaart wordt gezet. Medio november 
wordt bekendgemaakt wie het Bredase 
100% welkomstteam mogen vertegen-
woordigen. 

La Vuelta Holanda
De provincies Noord-Brabant en Utrecht 
vormen 14, 15 en 16 augustus samen het 
decor van de start van de 75ste editie van 
La Vuelta. Na een ploegentijdrit in Utrecht 
(23 kilometer) is er op dag twee een rit 
in lijn (183 kilometer) tussen Den Bosch 

en Utrecht. In de derde etappe (194 ki-
lometer) zijn de start en finish in Breda. 
Tijdens die rit maakt het peloton kennis 
met Breda en de prachtige omgeving van 
West-Brabant. De wedstrijd wordt in 
189 landen uitgezonden. La Vuelta Holan-
da, zoals de gezamenlijke organisatie in 
Noord-Brabant en Utrecht heet, is al lan-
ge tijd actief om van La Vuelta een groot 
succes te maken. 
15 september, de finishdag van la Vuelta 
2019, markeerde het begin van de activa-
tieperiode voor La Vuelta Holanda. Ieder-
een met een goed idee om van La Vuelta 
een groot feest te maken, kan dit indienen 
via www.lavueltaholanda.com/events.

ZEVENDE EDITIE GRAPHIC 
MATTERS 
Programma compleet

Van 20 september tot 
en met 27 oktober vindt 
Graphic Matters plaats 
in het Havenkwartier te 
Breda. Het programma 
is inmiddels compleet, 
de organisatie maakt zich op voor de 
zevende editie van het tweejaarlijkse gra-
fisch ontwerp festival. 
Dit jaar vindt het festival plaats in en 
rondom het Havenkwartier, tussen de 
Belcrum en de Mark. Vanaf station Breda 
Centraal leidt het 600 m lange ‘Informati-
on Path’ naar de festivallocatie. Bij het in-
formatiepunt in de MotMot Gallery laten 
bezoekers hun kaartjes scannen en wo-
nen ze (indien gewenst) een korte intro-
ductie- lezing bij, waarna ze de verschil-
lende festivalonderdelen zullen bezoeken.  
Het thema ‘Information Superpower’ 

staat in het 
teken van 
informatie 
o n t w e r p 
zoals data 
visualisatie, 
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infographics, handleidingen en cartografie. 
Het programma, bestaande uit exposities, workshops, talkshows, 
events en masterclasses is inmiddels compleet. De activiteiten 
zijn niet alleen interessant voor ontwerpers, maar ook voor de 
nieuwsgierige individu en iedereen die beroepsmatig met infor-
matie te maken heeft zoals journalisten, analisten, wetenschap-
pers, statistici en marketeers.

Een greep uit het 
programma: 
Zondagen om 15.30 
uur bij Podium Bloos: 
Talking Matters (gratis 
i.c.m. een festival ticket)
Op zondagmiddag be-
lichten interessante gas-
ten het thema vanuit uit-
eenlopende perspectie-
ven. In een talkshow met 
mini-lezingen, interviews 
en performances delen 
internationale experts 
hun kennis. Gratis toe-
gankelijk i.c.m. een dag 
ticket of passe partout. 
13 oktober om 12.00 

uur vanaf de kruising Speelhuislaan / Stationslaan: Infor-
mation Path rondleiding (gratis te bezoeken)
Gebaseerd op onderzoek door kunsthistorica Sandra Rendgen 
maakte illustrator Jan Hamstra 15 posters die samen een tijdlijn 
vormen van het station naar het Havenkwartier. De tijdlijn toont 
informatie design hoogtepunten. De tijdlijn is dagelijks gratis te 
bezoeken, alléén vandaag zijn Sandra en Jan aanwezig om over 
de tijdlijn te vertellen en vragen te beantwoorden. 
27 oktober van 12.00 – 17.00 uur bij Podium Bloos: 
Graphic-a-Fair (gratis te bezoeken) 
Ontdek jouw eigen superpower! Deze dag is voor iedereen die 
wil, kan en durft te maken. Er zijn inloop workshops op gezette 
tijden en ‘maaktafels’ om aan te schuiven. Creëer onder bege-

MAREK  VIS IN  ACTIE  TEGEN PLASTIC

Een topprestatie! 221 rondjes 
Schans (200 km) voor het goede 
doel: Wij zijn klaar met plastic. 
Terwijl Marek zijn laatste rond-
je aan het lopen was, werd het 

pontje uit het water gehaald 
omdat er PLASTIC in de schroef 

zit. Hoeveel duidelijker wil je het 
nog hebben als voorbeeld?

Foto’s: Gerard van Vugt
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leiding van professionele ontwerpers je eigen data selfie, visuele 
notitie of slow tweet. Ontdek dat ook jij visuele superpowers 
hebt!
Dagelijkse onderdelen
Hoofd tentoonstelling: Information Superpower
De expositie laat zien welke rol informatie design speelt bij onze 
beeldvorming van de wereld om ons heen. Er zijn bijzondere 
informatie design hoogtepunten uit de afgelopen honderd jaar, 
maar de nadruk ligt op hedendaags experiment. Deze omvangrij-
ke expositie vormt een rode draad door het gehele programma 
en toont hoe ontwerpers complexe informatie, data en ingewik-
kelde systemen verbeelden (Van de visuele statistiek van ISO-
TYPE, de encyclopedieën van Wim Crouwel, het iconische werk 
van Gerd Arntz, de menselijke werkplaatsen van Fritz Kahn, de 
animaties van Aron Koblin tot interactieve datavisualisatie van 
CLEVER°FRANKE).
Dankzij bruiklenen uit de voormalige collectie van het Graphic 
Design Museum (MOTI) toont Graphic Matters voor het eerst 
origineel historisch materiaal. De expositie bevindt zich in de 
Stokvishallen en is ontworpen door Trapped in Suburbia. 
Information Superpower is samengesteld door Dennis Elbers, 
creatief directeur van Graphic Matters en gastcurator Sven Eh-
mann, redacteur van diverse boeken over informatie design. 
Poster Project
Uit ruim 1500 internationale inzendingen uit 63 landen selec-
teerde het Graphic Matters team de 50 winnende posters, 
waarvan 6 moving posters die ook geëxposeerd zullen worden 
tijdens het DEMO festival op Amsterdam Centraal in november.
Meaningful Manuals for Millennials
Hoe voorkom je stress tijdens je studie of op je werk? Hoe 
dump je je non-vegan Tinderdate? Hoe zorg je ervoor dat je 
niet bezweet bij de 
yogales arriveert? Op 
uitnodiging van het 
Tilburgse Wobby.club 
maakten 13 interna-
tionale illustratoren 
(fictieve) handleidin-
gen voor grote en 
kleine urgente kwes-
ties van millennials. 
Bekijk het com-
plete programma 
overzicht op www.
graphicmatters.nl/
programma. Koop 
tickets via www.grap-
hicmatters.nl/tickets 
Over Graphic 
Matters
Graphic Matters 
bestaat sinds 2008. 

Naast het tweejaarlijkse festival is de organisatie ook verant-
woordelijk voor Blind Walls Gallery (een museum op straat met 
meer dan 80 muurschilderingen), 3sec.gallery (een drive-by-ga-
lerij), reizende exposities, lezingen en educatieve workshops. 
Alle activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte van Breda 
en bij internationale instellingen, onder het motto: ‘Wij laten je 
kijken, jij gaat het zien.’

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.

-------------------------------------



De organisatie 
bedankt ook: 

- de vrijwillige EHBO 
Wagenberg 

- de gemeente voor 
de cheque van Samen 

aan de Slag
- alle sponsors

  

WAGENBERGSCHE  SPELEN


