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VAN RdT
DONATEURSACTIE
Zoals u wellicht van ons gewend bent,
doen wij ook dit jaar weer graag een beroep op uw gulheid. In deze Rondom de
Toren treft u een brief aan met het verzoek om ook dit jaar weer een bedrag te
doneren. Uw donatie kunnen wij goed gebruiken om dit mooie blad in stand te houden.
Mocht u de brief gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van Rondom de Toren NL50
RABO 0150 6933 11. Wij willen u bij voorbaat bedanken
voor uw medewerking en gulle gaven.
Met vriendelijke groet, Team Rondom de Toren
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Rotterdam. Rotmans reist de wereld
rond om zijn boodschap uit te dragen. Zijn specialisme sluit mooi aan bij
allerlei ontwikkelingen op energiegebied die in de gemeente Drimmelen
in gang zijn gezet.
Wim, Twan, Henk en Ronald
Wim Daniëls komt elk seizoen naar
Spraakvermaak en vertelt zondag
over zijn nieuwste boek ‘Het Dorp’. De Brabantse schrijver,
columnist en cabaretier beschrijft de veranderingen die de afgelopen zestig jaar hebben plaatsgevonden in de Nederlandse
dorpen. Na afloop is het boek te koop. De grondige renovatie
van Albert Heijn Made is vorige maand afgerond en dus heeft
Twan van Meel weer tijd voor een column bij Spraakvermaak.
Henk Lievens pakte vorig seizoen als quizdeelnemer de zaal in,
brengt zondag zoon Ronald mee en samen spelen ze de vader
en zoon-quiz. En met de hele zaal spelen we de 75x Spraakvermaak-jubileumquiz.
Nog meer namen
En dan is er muziek. Het Traais Blaasensemble (Paul Taks, Susan
Steevens, Wouter van Bekhoven en Ruud Taks) speelt live de
intro-tune van Spraakvermaak. Eveline en Mario gaan zingen en
de B&R-band verzorgt de begeleiding: Rosetti van der Heijden,
Stan van Wezenbeek, Johan Akkermans, Alex Broekaart, Peter
van der Veen, Ruud van Overloop en Judo Rasenberg. Alle zangers, zangeressen en muzikanten zingen en spelen ook tijdens
de afterparty in De Stube. Deze jubileum-editie is pas voorbij wanneer Alex Broekaart, Cor Vissers, Janette van der Aa en
Theo den Exter (samen Mix) het Spraakvermaakslotlied hebben
gezongen.
Praktische informatie
Zondag 13 oktober: Spraakvermaak editie 75. Let op, gewijzigde aanvangstijd: zaal open om 12.00 uur voor genodigden en
seizoenkaarthouders, om 12.30 uur wordt beoordeeld of er
nog plaats is voor mensen die een los toegangskaartje willen
aanschaffen. Verkoop in dat geval op volgorde van aankomst
(genummerde bonnetjes worden bij aankomst verstrekt). Het
programma bestaat uit 2 delen en na afloop is er een afterparty
met bbq (kosten € 9,50 pp).Wie geen plaats meer kan vinden in
de Franse zaal, kan het programma in het café volgen via grote
schermen. En na afloop uiteraard aansluiten bij de afterparty:
café Ons Thuis, Bredaseweg 20, Terheijden.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

CONCERT FANFARE ‘BEREDEN WAPENS’
EN LES CHOUETTES
Prachtgelegenheid om samen de vrijheid te vieren

Zoals reeds eerder kort vermeld in dit blad,
hopen we op zaterdagavond 9 november samen met veteranen en inwoners uit
de gehele gemeente de vrijheid te vieren. Het
is die week precies 75 jaar geleden dat onze
dorpskernen werden bevrijd. We zijn er dan
ook trots op dat het gelukt is om precies dan
beslag te leggen op het Fanfarekorps ‘Bereden
Wapens’ van de Koninklijke Landmacht uit
Vught. Met hun programma “Tour of Freedom in Concert” toeren zij met de drie
zangeressen van “Les Chouettes” door het
land om de vrijheid te vieren. In navolging van eerdere succesvolle concertreeksen heeft de Koninklijke Landmacht dit gerenommeerde toporkest gevraagd om speciaal voor de herden-
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king van 75 jaar vrijheid een aansprekend bevrijdingsconcert
samen te stellen voor jong en oud. En zo is het ontstaan dat
ze dit jaar heel Nederland doorkruisen om met een programma van muziek, beeld en geluid stil te staan bij de bevrijding
en het feit dat we al 75 jaar in vrijheid mogen/kunnen leven.
Toen de bezetting van Nederland in 1944 en 1945 werd beëindigd brak er een periode aan van vrijheid. Een periode die
nu al 75 jaar duurt en dat vieren we 9 november! Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, mag niet vergeten worden. Tijdens de concertreeks wordt stilgestaan bij de offers die zijn
gebracht door veteranen om deze vrijheid te verkrijgen. Tevens
waardeert en eert de Koninklijke Landmacht in dit programma de veteranen die zich in de afgelopen 75 jaar hebben ingezet om deze vrijheid te waarborgen. Maar bovenal wordt 9
november de vrijheid gevierd in onze gemeente. Burgemeester Gert de Kok zal daarom zowel veteranen als inwoners bij
aanvang van het concert welkom heten en kort stilstaan bij
de rol van de veteranen en de betekenis van 75 jaar vrijheid.

Het belooft een zeer gevarieerde voorstelling te worden met
onder andere muziek die rechtstreeks verwijst naar de meidagen
van 1945, maar de veelzijdigheid van het orkest zal deze avond
onderstreept worden in de programmakeuze. Van marsmuziek
tot popmuziek, alle genres passeren de revue. Het orkest wordt
ondersteund door drie fantastische zangeressen: “Les Chouettes” en de muziek wordt ondersteund door passende beelden
en teksten, geschreven door Jan Beuving. Met dit programma
bieden de Koninklijke Landmacht, de Fanfare ‘Bereden Wapens’
en de gemeente Drimmelen een unieke gelegenheid om samen
met u allen de vrijheid te vieren.We nodigen u dan ook van har-
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te uit om dit concert in de Gummaruskerk in Wagenberg bij te wonen. De deur
is open vanaf 19.15 uur en de aanvang van
het concert is 20.00 uur. Kaarten zijn te
koop bij onze verkoopadressen in Terheijden (Bakkerij Van Dongen en Parochiekantoor Antonius Abt), Wagenberg (’t
Grutterke, Bakkerij Van Dongen, Garage
Janssens en fam. Janssens Brouwerijstraat
32) en Made (Parochiekantoor VHP) of
door het overmaken van € 9,- per kaart
op rekening NL36 RABO 0135769531
t.n.v. Stichting Behoud Gummaruskerk
Wagenberg o.v.v. Freedom Concert. De
kaarten liggen dan voor aanvang, op naam,
bij de entree voor u klaar. Tevens kunt u
kaarten bestellen door een mail te sturen
naar ons secretariaat a.p.m.janssens@
hetnet.nl. Samen herdenken, samen vieren! Graag tot 9 november.
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg

BINGO VISCLUB S.I.O.G.
Op vrijdag 19
oktober
a.s.
organiseert de
Wa g e n b e r g s e
visclub S.I.O.G.
weer een grote bingoavond in de zalen
van café-restaurant De Ruif in de Brouwerijstraat 57 te Wagenberg. De avond
begint om 20.00 uur en zal zo rond de
klok van 23.00 uur worden beëindigd. Er
zijn weer tal van mooie prijzen te winnen, zoals de grote zeer goed gevulde levensmiddelenmanden en de fantastische
vleesschotels die worden verzorgd door
Slagerij Havermans. Ook de 2 koffieronden staan weer op het programma, koffie
aangevuld met thee, koek en flessen overheerlijke likeur.Tot slot is er de hoofdprijs
van € 150,-. De prijs voor een boekje
van 10 ronden bedraagt € 9,-. Een dubbel
boekje kost € 15,-.
Nog nooit een bingoavond van SIOG
bezocht? Laat u eens verleiden en kom
naar café-restaurant De Ruif om deze
avond mee te maken. Plaats reserveren
is niet mogelijk. SIOG raadt mensen die
in groepsverband de bingoavond willen
bezoeken, tijdig aanwezig te zijn, zodat u
als groep bij elkaar aan tafel kunt plaatsnemen. Tot ziens op 19 oktober a.s.

PLECHTIGE HERDENKING
75 jaar geleden Terheijden bevrijd
door de Poolse Troepen

Op zaterdagmiddag 2 november
wordt een plechtige herdenkingsbijeenkomst gehouden om te vieren dat op 4
november 1944 de Poolse Troepen Ter-

heijden hebben bevrijd.
Wij houden de plechtigheid op zaterdagmiddag om iedereen (i.v.m. werken
en school) de gelegenheid te geven deel
te nemen en de bevrijders een passend
eresaluut te brengen. De plechtigheid
wordt gehouden bij de Mariakapel aan de
Poolse Dreef.

De organisatie, het Gilde St. Antonius
Abt, het 4 mei comité Terheijden en de
Harmonie Terheijden, wil samen met u
in deze plechtigheid onze dank uiten aan
de Poolse bevrijders. Het zou fijn zijn dat
ook de burgers van Terheijden ons zullen
vergezellen.
De stoet zal om 15.30 uur vertrekken
vanaf het centrum van Terheijden naar
de Mariakapel aan de Poolse Dreef, alwaar om16.00 uur de plechtigheid zal
aanvangen. Er zal een bloemenhulde worden gebracht, waarbij u ook een bloemengroet kunt brengen. De plechtigheid
wordt besloten met het Poolse volkslied
“Jeszce Polska” en het Wilhelmus.We zullen met de Harmonie weer naar het centrum teruglopen. Het organisatiecomité
hoopt dat er een grote groep Terheijdenaren deze hulde wil brengen.
Namens het organisatiecomité: Joep van
Bekhoven - Gilde St. Antonius Abt, Henk
van der Maaten – comité 4 mei, Annelies
Nissen - Harmonie Terheijden

WARME EDITIE
JAZZIN’ABT
Op zondag 3
november vindt
alweer de 4e editie plaats van Jazzin’Abt.
Tijdens
Jazzin’Abt spelen
doorgewinterde
jazzmuzikanten
én jong talent uit
eigen regio met
elkaar in zaal ‘De Abt’. Zo zullen onder
anderen Edison-winnaars Rob van Bavel
en Marc van Rooij optreden. De zaal is
open vanaf 14.00 uur en het jazz matinee
begint om 14.30 uur en zal eindigen om
17.30 uur. De opbrengst van de consumpties is bestemd voor de restauratie van
de kerktoren. De toegang zelf is gratis.

Kom dus vooral op 3 november genieten
van een bijzondere muzikale middag in
De Abt!
Warmte én een warm geluid gegarandeerd bij deze editie
Waar bij eerdere edities vooral de muziek voor een warm geluid zorgde, zal er
dit jaar alles aan gedaan worden om ook
de zaal goed warm te stoken. Hierdoor
wordt het nog aangenamer om naar de
muzikanten te luisteren. En aangenaam
zal de muziek sowieso zijn! Speciaal voor
aankomende editie is er een jazzcombo
samengesteld van beroemde jazzartiesten, aangevuld met lokaal talent. Zo spelen in het combo Rob van Bavel (piano),
Marc van Rooij (contrabas), Joost Steevens (drums), Paul Taks (tenorsax), Tim
Antens (alt sax) en Wouter Poncin (trompet) en zal Eveline de zang verzorgen.
Daarnaast zal ook The Small Town Big
Band uit Breda optreden met als ‘special
guest’ Victor Boden, die tijdens de 72e aflevering van Spraakvermaak de hele zaal
stil kreeg met zijn stem. En bij een jazzoptreden weet je het met de programmering natuurlijk nooit helemaal, dus is er
een grote kans dat het jazzcombo en de
Small Town Big Band ook door elkaar en
met elkaar jazz gaan spelen.

Opbrengst middag voor restauratie
toren
De opbrengst van Jazzin’Abt zal ten goede komen aan de restauratie van de kerktoren. De werkzaamheden zijn inmiddels
al vergevorderd maar er mist nog een
aanzienlijk bedrag om alles goed te kunnen afronden. Op 3 november kunt u dan
ook twee vliegen in één klap slaan: het
monumentale kerkgebouw ‘de Antonius
Abt’ steunen en van een heerlijk jazz-matinee genieten in Terheijden.
Zaal De Abt opent haar deuren vanaf
14.00 uur. De ingang tot de zaal is via de
Kleine Kerk aan het kerkplein (dus aan de
kant van de notaris). Het adres is Markstraat 2, Terheijden.

ROMMELMARKT

door CV De Koeckebackers
Op zondag 13 oktober zal Carnavalsvereniging De Koeckebackers de jaarlijkse Wagenbergse Rommelmarkt organise-
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5 jaar
Ripasso
en dat vieren we met... Champagne!
Op vrijdag 18 oktober bent u van harte
welkom voor het Champagnediner!
Geheel in de stijl van het wijnmakersdiner presenteren we 5 champagnes
met 4 gerechten. Het diner is in
samenwerking met Jacqueline van
Disdonc Champagnes. Zij importeert
de heerlijkste, niche champagnes en
zal aanwezig zijn om alle champagnes mee te serveren en toe te lichten.
De kosten voor het diner zijn € 99 p.p.
en is incl. 5 champagnes en 4 gerechten, hapjes, amuse en brood.
Reserveren: 076 - 593 1297!
Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
076 - 593 1297 www.restaurantripasso.nl
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ren. Na een heel jaar verzamelen, worden
de spullen in Wagenberg opgehaald en zal
dit ook zeker weer voor een mooie rommelmarkt zorgen.
Op de rommelmarkt zal een enorme
hoeveelheid spullen van de meest uiteenlopende aard voor een leuke prijs verkocht worden: glas-, porselein- en aardewerk, schilderijen, elektrische apparaten,
boeken en LP’s, snuisterijen, speelgoed,
huis- tuin- en keukenspullen, kortom teveel om op te noemen.
Zoekt u iets speciaals voor een leuke
betaalbare prijs, dan is een bezoekje aan
de Wagenbergse Rommelmarkt zeker de
moeite waard.
De Koeckebackers hopen iedereen te
mogen verwelkomen in café Bij Bas aan
de Dorpsstraat 26 in Wagenberg. De deuren gaan zondagochtend om 11.00 uur
open en om 15.30 hopen we alles verkocht te hebben.
Een rommelmarkt kan uiteraard niet bestaan zonder “rommel”. Op zaterdag 12
oktober zullen we vanaf 09.30 uur door
de straten van Wagenberg rijden om de
spullen op te halen. U mag de spullen
aan straat zetten of binnen laten staan
want we bellen overal even aan (we nemen geen grote meubels, kasten, witgoed,
computers, pingpongtafels en zonnebanken mee). Tot ziens !
CV De Koeckebackers

MARJOLEIN MEIJERS
Bekend van de Berini’s

Zondag 10 november om 15.00 uur
treedt zij samen met haar twee muzikanten op in het Witte Kerkje te Terheijden
met haar nieuwe programma: “40 jaar
muziek!”
Kijk op www.marjoleinmeijers.nl en YouTube en ervaar haar heerlijke humoristische Nederlandstalige liedjes gelardeerd

met smakelijke verhalen! Deze muzikale
talenten bespelen vele instrumenten zoals gitaar, banjo, bas, accordeon, doedelzak
en meer.
Vorig jaar waren de kaarten al snel uitverkocht. Kaarten bestellen via info@wittekerkjeterheijden.nl of 06-27021028; toegangsprijs € 15,-. U krijgt na bestelling een
bevestiging en informatie over de betaling.
Marjolein Meijers (Rotterdam, 22 november 1958) is een Nederlandse zangeres, muzikante, actrice, theatermaker en
songschrijver. Zij is vooral bekend als deel
van het theaterduo “De Berini’s” en door
haar optredens als “An en Jan” met Jan
Rot.

DE HUISKAMER VAN
TERHEIJDEN

De Huiskamer
De Hartel (de oude pastorie)

Kom gezellig eens binnenlopen
Een kopje koﬃe of samen kaarten
Samen knutselen of een boek lezen
Samen breien of samen praten
Een warme maaltijd
(vooraf binnen opgeven)

Het kan allemaal !!
Het ke
kernwoord is vooral SAMEN

Kom gezellig even binnen kijken

vanaf 30 september
ma - vr van 10.00-16.00

Adres: Hoofdstraat 2 - Terheijden

We zijn gestart met een nieuw initiatief
in Terheijden: De huiskamer. Deze huiskamer is open voor alle inwoners van de
gemeente Drimmelen en is toegankelijk
zonder indicatie.
De huiskamer biedt gelegenheid aan
iedereen om even langs te komen en
contact te leggen, spelletjes te doen of
gewoon even koffie te drinken. Er zitten geen verplichtingen aan vast. Bent u
nieuwsgierig, loop gewoon even binnen
bij Hoofdstraat 2 Terheijden! Voor de
noodzakelijke zorg is er een gediplomeerde zorgmedewerker aanwezig.
Al 40 jaar leeft Marjolein Meijers van en
voor muziek. Dat is een goede reden voor
een feestelijk muziekprogramma! Met
haar vaste begeleiders Walter en Onno
Kuipers maakt ze mooie uitstapjes naar
verre oorden. Met Ierse roots en pure folk,
Americana, Balkan… je kunt het zo gek
niet verzinnen of zij spelen het. Alle drie
bespelen zij meerdere instrumenten zoals gitaar, bas , banjo, viool, accordeon etc.
Alle teksten komen recht uit het hart en
zijn gelardeerd met echte verhalen.
Veel gehoorde kreten uit het publiek:
“Om te janken zo mooi!”, “Op jullie gebied zijn jullie de top van Nederland”,
“Het raakt me recht in het hart”, “Het is
gewoon rete muzikaal en superleuk - een
geweldige avond uit!”, “Mevrouw Meijers,
u heeft geen idee hoe gelukkig u ons
maakt met uw muziek!”, “Nooit stoppen
met zulke mooie liedjes maken!”
En dat laatste is Marjolein Meijers, ook na
40 jaar haar passie volgend, zeker nog niet
van plan!
Zie ook www.wittekerkjeterheijden.nl.
Kom en geniet van een vrolijke zondagmiddag!

ZIN IN EEN LEUKE
ACTIVITEIT SAMEN MET JE
(KLEIN-)KIND?
Poppentheater ‘Appel Moes’ speelt in
de herfstvakantie de
sfeervolle, humoris-
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tische en muzikale voorstelling ‘OEHOE!’ voor
kinderen van 4-8 jaar
op woensdagmiddag 16
oktober om 14.00 uur,
donderdagochtend
17
oktober om 10.30 uur en
vrijdagochtend 18 oktober om 10.30 uur in de hobbyschuur
van Munnickenheide, Munnikenhof 20
in Terheijden.
Je bent van harte welkom!
Omdat de ruimte knus en gezellig is,
maar er daardoor niet zoveel plaatsen
beschikbaar zijn, is het verstandig om
je aan te melden via de mail appelmoespoppen@outlook.com met vermelding van het aantal kinderen en volwassenen. Graag tot ziens!

ZAKELIJK NIEUWS
STOPRUIMING BIJ TINCKERBELL!
Bijna 30 jaar geleden ben ik mijn winkel
‘Tinckerbell’ begonnen.
Elke werkdag bij Tinckerbell was een feestje
door al mijn leuke, gezellige klanten, jong en
oud. Nu is het tijd voor wat nieuws! Bij deze
wil ik dan ook alle trouwe klanten van Tinckerbell bedanken
voor hun
klandizie en gezelligheid al die jaren.
De titel
van dit stukje zegt het al… STOPruiming…
Tinckerbell gaat na bijna 30 jaar…
stoppen,
maar niet zomaar. De STOPruiming
start op
15 oktober met diverse ludieke
acties.
Kom langs in de winkel en profiteer
van vele
kortingen, altijd leuk, zeker nu de
drukke
en dure maanden er weer aankomen.
De openingstijden tijdens de STOPruiming zijn:
dinsdag van 9.00 tot 17.30 uur; woensdag van
9.00 tot 17.30 uur;
vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur.
Volg ons op Facebook en via de etalage van de
winkel voor meer informatie over de STOPruiming en de diverse acties! www.facebook.com/
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tinckerbellterheijden.
Tot ziens bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72
in Terheijden, 076-5933067.

SPORT
TERHEIJDENSE
KARATEKA’S SCOREN
PUNTEN
Het Vanentoernooi
in Oost-Souburg
Zeeland stond op
zondag 29 september op de agenda.
Karatevereniging
Terheijden
was
daarbij aanwezig met enkele jeugdleden.
De karateka’s waren al vroeg uit de veren
want om 9 uur zou het toernooi beginnen.
Twee van onze leden ( Arthur en Caz) deden voor het eerst mee met een toernooi
en dat was ook wel te zien aan de gespannen gezichtjes. Op het wedstrijdveld ging
het vanzelf en de deelnemers liepen hun
Kata (schijngevecht) zeer goed.
Op een Vanentoernooi kunnen de kids
punten verdienen. Bij 100 punten krijgen
zij een vaantje. De eerste 100 punten een
geel, daarna oranje, groen, blauw en bruin.
Als zij dan het bruine vaantje binnen hebben gehaald staan er 500 punten op hun
certificaat.
De punten worden als volgt verdeeld: 10
punten voor deelname, 10 punten voor
een verloren wedstrijd, 20 punten voor
een gewonnen wedstrijd. Met een max
van 90 punten per wedstrijd.
Na twee wedstrijden kan een karateka
meer dan 100 punten halen en krijgt dan
een geel vaantje.
De karatekids van Terheijden hebben de
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volgende punten gehaald: Arthur van
Lierop 60 punten, Kai Spek 50 punten,
Caz van der Heijden 50 punten.
Een mooi resultaat!
Voor info karatevereniging Terheijden:
Jan Vervoort 06 52848378, info@karate.
nl, www.karate.nl Facebook: Shotokan
karatevereniging Terheijden.

BART BROCKS JEUGDKARATEKA VAN DE MAAND
Op de vrijdagavondtraining van 13 september heeft Bart Brocks uit handen van
sensei Kevin Vervoort de bokaal karateka
van de maand ontvangen.

Deze aanmoedigingsprijs geeft de vereniging iedere maand aan een karateka die
binnen de groep jeugdleden zich van zijn
goede kant laat zien. Zoals: het altijd aanwezig zijn op de training, goed zijn best
doen, luisteren naar degene die les geven. Maar ook kijken de leraren naar de
opstelling van de karateka tegenover de
andere jeugdkarateka’s; respect en sportiviteit zijn van groot belang.
Bart, van harte gefeliciteerd met deze bokaal, ben er trots op!!

SENSEI KEVIN VERVOORT
25 JAAR LID
van Karatevereniging Terheijden

Als klein manneke stond hij op de stoep
bij de voordeur van het Aksent (sportzaal) van het toenmalige Gruytveld in Terheijden met de vraag: Ik wil graag karate
leren. Kan dat hier?
En zo begon Kevin aan zijn karateloopbaan. Na enkele jaren hard trainen en
goed naar zijn Sensei Wim van Meer
luisteren en kijken heeft hij al binnen een
paar jaar zijn bruine band om zijn karatepak zitten.
Op het moment dat de leeftijd voor het
halen van een zwarte band omlaag ging
bij de Karate do bond Nederland was Ke-

vin er snel bij en haalde onder leiding van
Wim van Meer zijn zwarte band (1e dan).
Kevin was op dat moment de jongste Nederlander met een zwarte band.
Na enkele jaren heeft hij ook de 3e dan
KBN en 3e dan WJKA behaald wat op
zich al een hele prestatie is.
Dat hij talent heeft, is binnen de vereniging en bij de bonden bekend. Zo heeft
hij in 2013 de Europese titel kata (schijngevecht) en kumite (vrij gevecht) gehaald
en in 2015 wereldkampioen kata bij de
World Japanese Karate Association.
Zijn leraar Wim van Meer heeft intussen
zijn stokje overdragen aan Kevin die nu
de scepter zwaait over de karatevereniging Terheijden.
Wij als bestuur en leden zijn daar geweldig trots op. Namens de vereniging gefeliciteerd met deze mijlpaal en we hopen
dat je nog vele jaren als sensei in onze
dojo aanwezig zal zijn.

TRAAIS KAMPIOENSCHAP
DRIEBANDEN 2020
Voor de 10e keer organiseert Biljartvereniging Touché in samenwerking met
De Gouden Leeuw het Traais Kampioenschap Driebanden. De zaal van De
Gouden Leeuw wordt weer omgetoverd
tot een waar biljartwalhalla en er wordt
gespeeld op 3 tafels.
Wie wordt de opvolger van Ed Verweijmeren?
Het niet meer weg te denken biljartevenement in Terheijden wordt gehouden in
de weekenden van 9-10-11-12 en 1617-18 en 19 januari 2020.
Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar, kosten: € 10,- inschrijfgeld en
er kunnen maximaal 64 personen deelnemen. Aan degenen van wie het e-mailadres bekend is zal een inschrijvingsformulier worden toegezonden.Voor andere
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c.q. nieuwe deelnemers: neem contact op met Peter Joris, telefoon 06 42714570 of stuur een e-mail naar peterjoris@ziggo.nl
Tevens zijn inschrijfformulieren te verkrijgen tijdens onze
clubavond bij De Gouden Leeuw op dinsdag vanaf 20.00 uur.
Voor de goede orde: er is een open inschrijving, maar wie eerst
komt, wie eerst maalt. Dus: VOL=VOL. Wij hopen ook deze
editie op het maximaal aantal deelnemers zodat we weer twee
fantastische weekenden zullen beleven.
Vriendelijke groet namens biljartvereniging Touché

BILJARTVERENIGING TOUCHÉ
Biljartvereniging Touché is op zoek naar gezellige mensen die in
een aangename sfeer onderlinge driebandencompetities willen
spelen in De Gouden Leeuw in Terheijden. Wij spelen niet mee
in georganiseerde externe competities.
Heb je interesse om lid te worden van onze club, kom dan op
een van onze clubavonden naar De Gouden Leeuw zodat je ons
en onze club leert kennen. We zijn er elke dinsdag vanaf 20.00
uur en vertellen je graag meer over onze vereniging.
Uiteraard kun je ook contact opnemen met Jan Santbergen, tel.
06 25076356.

S.V. TERHEIJDEN ORGANISEERT
‘VOETBAL VOOR IEDEREEN-DAG’

WWW. RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN

Op zaterdag 12 oktober organiseert
S.V. Terheijden de “Voetbal voor iedereen-dag”. Tijdens deze dag worden andere
vormen van voetbal getoond en verschillende wedstrijden gespeeld. Ook is er
ruimte om zelf je voetbalschoenen aan te
trekken en een balletje mee te trappen tijdens de clinics.
De dag draait om diversiteit in het voetbal. Verschillende G-teams nemen het in
toernooivorm tegen elkaar op, er worden demowedstrijden
gespeeld door amputatieteams, transplantatieteams en ook een
wedstrijd walking-football.
Het doel van deze dag is om jongeren te bereiken die het lastig
hebben om aansluiting te vinden bij een regulier voetbalteam.
Door middel van andere vormen van voetbal te demonstreren
wordt aangetoond dat voetbal op verschillende manieren gespeeld kan worden. Het is de eerste keer dat de “Voetbal voor
iedereen-dag” plaatsvindt. De dag begint om 10.00 uur met een
gezamenlijke opening door de voorzitter. De dag wordt afgesloten om 16.00 uur op sportpark Ruitersvaart in Terheijden.
De omlijsting wordt verzorgd door een dj. Nadere informatie is
te verkrijgen via telefoonnummer 06 43049872.

TTV TIOS TERHEIJDEN VIERT FEEST!
Tafeltennisvereniging TIOS Terheijden bestaat
dit jaar 40 jaar. Dit jubileum wordt met een
aantal erg leuke activiteiten gevierd. Op zaterdag 21 september was de aftrap met een
Gezelligheidstoernooi. Alle leden mochten
een dubbelpartner uit familie- en/of vriendenkring meenemen. Het maakte niet uit of
deze dubbelpartner tafeltenniservaring had. Met 17 teams was
iedereen om 11.30 uur present in de sportzaal van De Cour
om alvast een balletje in te slaan en rond 12.00 uur startte het
toernooi. Er waren in het begin leuke en hilarische wedstrijdjes
te zien, maar hoe verder we in het toernooi kwamen hoe meer
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de niet-tafeltennissers ingespeeld raakten. Het werd steeds serieuzer, maar wel
met een kwinkslag. Aan het eind van de
middag waren de winnaars bekend. Bij de
jeugd won Jori met zijn vader Sjoerd en
bij de senioren wonnen Rob en Lisa. Het
meest noemenswaardige was wel dat iedereen een bijzonder leuke en sportieve
middag had gehad.

Na het toernooi stond er voor de deelnemers een heerlijk Chinees buffet klaar.
Nadat ieders buik was gevuld stond de
volgende activiteit van de dag al bijna
klaar…de Bingo. Er waren mooie prijzen
te winnen (sponsor AAS At Work reuze
bedankt...!) en de bingokaarten werden
dan ook vlot verkocht. Na dit Bingofestijn werd er nog gezellig nagekletst en gedronken en zo kwam er een eind aan ons
eerste jubileumfeest.
Op zondag 24 november organiseert
TTV TIOS Terheijden het eerste Open
Drimmelens Tafeltenniskampioenschap.
Bestemd voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen!
Ook zal er een poule komen voor inwoners met een beperking die in de gemeente woonachtig zijn. Je leest hier binnenkort meer over. Neem ook een kijkje
op onze website www.tios-terheijden.nl.
Je bent altijd van harte welkom om eens
mee te spelen!

KONINGSCHIETEN

Kloveniersgilde St. Antonius Abt
Ik neem u graag
mee naar 17 september jl. en mijn
wekker ging om
05.00 uur. Extreem
vroeg zo midden in
de week als je 07.00
uur gewend bent.
Maar vandaag is dan
ook de dag dat het
koningschieten zal plaatsvinden bij ons
kloveniersgilde. Een jaarlijks terugkerend
festijn.
We gaan verzamelen met drie tamboers
en een vendelier om eerst om 06.00 uur
onze hoofdman Piet van Geffen te wekken. Dat we daarbij gildebroeder en –zuster Koos en Tonnie Thijssen wekken is

een extra bonus.Vervolgens gaan we naar
Made waar onze koning Thijs van Oosterhout gewekt wordt. Hij ontvangt ons met
een lekker kopje koffie en worstenbrood.
Na deze met smaak genuttigd te hebben
vertrekt de stoet naar Bavel alwaar onze
koningin Trudy Spoor woont. Intussen
ontwaakt in Terheijden Eva van Bekhoven
en ze heeft zin in een gezellige en mooie
dag. Aangekomen bij Trudy Spoor worden
we ontvangen met naar keuze een biertje
of koffie en een overvloedige schaal met
verse broodjes wordt ons aangeboden.
Opvallend is dat iedereen kiest voor de
vers geurende koffie. Voor uw informatie:
Rick de Jongh is goed gemutst uit bed gekomen en vraagt zich af wie van de betere
schutters de titel zou meenemen. Hijzelf
niet, daarvoor is hij immers niet goed genoeg, aldus Rick zelf.
Om 08.00 uur wordt het hoog tijd om
terug te gaan naar Terheijden want om
08.45 uur wordt er vertrokken naar “’t
Houterom” alwaar de koning en koningin
adres hebben gekozen om door het gilde te worden afgehaald. Het koningspaar
wordt getrakteerd op een vendelgroet
van het gilde en zij nodigen ons uit om
naar binnen te komen voor koffie met
worstenbrood of een andere vloeibare
versnapering. De volgorde van het koningschieten wordt vervolgens bepaald
middels het trekken van speelkaarten.
Hartenaas als eerste en ruiten twee als
laatste.
Inmiddels is het 11.00 uur en zijn we met
vliegend vaan, slaande trom en gestoken
bazuin weer aangekomen op onze gildekamer. Daar zal onze gildeheer pastor
Paes onze nieuwe schutsboom inzegenen
en worden de ereschoten gelost door
onze koning, koningin en eredekens. Het
schieten kan beginnen. De eerste twee
ronden zijn bekend als het goed raken
van de vogel en het wegschieten van de
bloemen.
De sfeer zit er goed in en menig Terheijdenaar heeft de gildekamer gevonden
om in spanning af te wachten wanneer
de vogel gaat vallen want het is toch al
bijna half twee. Het 167e schot, nog geen
koning, het 168e schot, nog geen koning.
Dat valt het 169e schot. Voorzichtig gejuich klinkt en Rick de Jongh staat ietwat
verloren onder de boom. Het verlossende woord komt snel. Rick de Jongh is
koning. Toch duurt het nog zeker veertig
minuten en 56 schoten meer alvorens het
schieten bij de dames wordt stil gelegd.
De verrekijker komt eraan te pas en de
bak komt naar beneden. Halverwege is
het overduidelijk. Eva van Bekhoven is
koningin.
De erewijn werd geschonken en hierna

barstte het feest echt los. Thijs en Trudy,
bedankt voor jullie koningschap en wederom welkom tussen ons als gildebroeder en –zuster.

U begrijpt beste lezer dat wij als leden
zeer verheugd zijn met een dergelijk jong
koningspaar. Het gilde mag dan 468 jaar
oud zijn, de geest zal altijd jong blijven en
daartoe helpt het als betrokken mensen
als Rick en Eva een jaar lang het gezicht
van ons gilde zullen zijn. En wat voor jaar
zal dat worden! Maar daarover later meer.
Met vriendelijke groet, namens het kloveniersgilde, Michel Brocks

DE ZIEL VAN DE ZAAK
SPRANGERS, AUTOMOTIVE
MET PASSIE!

Het is duidelijk herfst als ik ’s avonds
over de Lageweg naar Wagenberg fiets.
Een hoosbui, ondersteund door een flinke wind stuwen mij zo richting de hoek
van de Withuisstraat, waar Autobedrijf
Sprangers zit. Het licht schijnt door de
ruiten van de garage de donkere straat
op en het maakt de bijna golvende regen
tot een mooi schouwspel. Bert Sprangers
wacht mij op bij de deur en ik loop naar
binnen over historische familiegrond.
Entree
De eerste paar meters binnen zijn verrassend; ik kom ogen tekort. Ik zie een
oldtimer hoog boven mij, verderop meerdere zelfs. Er is ook op de muren iets te
zien: schilderingen met afbeeldingen van
een mooie Datsun, een crossmotor bestuurd door Bert en verderop de Gummaruskerk. Bert laat mij even rustig rondkijken, waarna zijn gepassioneerde introductie volgt en ik moet oppassen dat dit
interview geen pure autorubriek wordt.
Historie
Als snel duiken we ruim 65 jaren terug
in de tijd. De huidige locatie blijkt door
zijn vader Jan Sprangers in 1953 gekocht
om te starten met een smederij. Met voldoende boerenbedrijven in de omgeving
was hier markt voor het installeren en
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onderhouden van melkinstallaties. Technisch handig als Jan was,
pakte hij dan ook de reparatie op van de auto’s bij de boeren.
Dit groeide in 1959 uit tot de start van een eigen autobedrijf.
Voor uw beeld: de huidige ingang is de toenmalige werkplaats uit
1961. In dat jaar knipte de burgemeester persoonlijk het lintje
door van het meest moderne autobedrijf van de gemeente. Ik
vind dat een mooie gedachte als ik het vergelijk met bedrijven
op soms wat afgelegen terreinen. Maar wanneer treedt Bert
binnen in dit verhaal? Kruipen eigenlijk, want naar eigen zeggen
stond zijn wieg regelmatig geparkeerd tussen de auto’s en de genoemde opening behoort tot zijn vroegste jeugdherinneringen.

Het succes kwam met een dealerschap van Datsun. Dit nadat,
tijdens een ontmoeting met een mooi model op een vakantiecamping, de vonk oversloeg op Bert. De liefde voor Japanse auto’s bleek dieper te zijn dan enkel voor dat merk, want ook
Nissan en Suzuki hebben die feilloze kwaliteit met vaak mooie
carrosserieën. Er volgde een verhuizing naar Oosterhout, waar
het bedrijf uiteindelijk slechts 5 jaren heeft gezeten. Door de
ontwikkelingen bij Nissan en mede-eigenaar Renault volgde een
verkoop en de terugkeer naar Wagenberg. Daar werd duidelijk een leegte ingevuld: Klanten vonden hun weg weer naar het
oude pand en het bleek een vliegende start, waarbij Bert terecht trots is op de klantenbinding die hij heeft opgebouwd.
Klant
Bert gaat ver om voor zijn klant een compleet autobedrijf te
zijn: voor verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, onderhoud
en keuringen. Voor het specialisme van schadeherstel kan worden aangeklopt bij partner Autoschade Zevenbergen. Er wordt
moeilijk ‘nee’ verkocht, zo blijkt uit meerdere anekdotes. De
auto en de service moeten naar wens én passend zijn. Impulsaankopen worden gedempt en door het stellen van de juiste
vragen wordt de klant alsnog aan de juiste auto voorgesteld.
Er volgen relaties van soms 40 jaren met klanten, die zelfs uit
Amsterdam en Maarssen naar Wagenberg komen. Ik maak
meteen pas op de plaats. Hoewel zij niet bij het gesprek kan
zijn, moet ik namelijk zeker ook Corry vermelden. Zij is Berts
steun en toeverlaat, medevennoot en ruim 32 jaren werkzaam
in het bedrijf op divers gebied, waaronder boekhouding en receptie. Zoon Robert-Jan mag ook niet ontbreken op de foto.
Duurzaam
Ik dacht vooraf na over hoe hier bij een autobedrijf over te beginnen, maar Bert vertelt zelf hoe hij ook op het vlak van duurzaamheid aan de toekomst werkt. Aanvullend op de strenge
milieuregels gebruikt het bedrijf de middelen van de natuur. Zo
worden auto’s en toiletten gewassen met regenwater, het riool
is gescheiden en er wordt nagedacht over zonnepanelen. Dat we
niet blijven rijden met fossiele brandstoffen is duidelijk. Er is ook
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ruimte voor hobby’s, op een lager tempo:
Bert en Corry ondernemen de afgelopen
jaren fietsvakanties in Nederland en België. Middels verhalen word ik meegenomen langs de vele mooie routes buiten de
snelweg, over paadjes en door de bossen.
Als we aan het einde van het gesprek een
rondgang maken door het gebouw, krijg
ik het wat benauwd: Hoe van deze verhalen, sfeer en omgeving een verhaal te
maken binnen de voor mij gereserveerde pagina’s? Waarin zit deze keer de ‘Ziel
van de Zaak’? Ik realiseer mij dat de passie hier breder is dan auto’s, terwijl wij
samen stilletjes de mooi gepoetste velg
van een Mercedes bewonderen. Het zit
hem in kleine dingen die het leven haar
kwaliteit geven, zoals ook heerlijk ijskoud
kraanwater na een lange fietstocht en
plakjes gesneden sappige tomaat op vers
brood. De zon die soms maar niets wil
missen van al het moois onder zich.
Ik begrijp het.
Rudy Romme

OPROEPEN
VACATURES VOOR
VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag
met je mee en helpen je verder. Zit er
niets voor je tussen, neem ook dan gerust
even contact op en we denken met je
mee naar een activiteit die aansluit bij wat
je leuk vindt om te doen.
We hebben de volgende vacatures:
Ben je graag in de tuin bezig?
Bij het Witte Kerkje is een mooie tuin.
Lijkt het je wat om samen met een andere vrijwilliger deze mooi te houden? Je
maakt samen afspraken wanneer en hoe
je dit aan gaat pakken.
Hou je van koken en gezellig eten?
Bij Antonius Abt willen ze bij de dagverzorging met de bezoekers en een paar
vrijwilligers een maaltijd bereiden en
natuurlijk ook samen eten. Gezellig en
nuttig gaan
hand in hand
samen.
Wil
je
graag iets
betekenen
voor een
ander?
Heb je dan
wel eens aan

SOVAK gedacht: veel van de bewoners
willen graag activiteiten en leuke dingen
doen. Zij kunnen dit echter niet alleen en
zoeken naar een begeleider: wandelen,
sporten, koken enzovoorts.
Ben je goed met financiën en wil je
anderen helpen?
Geld & Recht Drimmelen is het sociaal
raadsliedenwerk en biedt mensen hulp bij
het vinden van een weg in het doolhof
van wetten, voorzieningen en regelingen.

ZOLANG WE ZE BLIJVEN
HERDENKEN,
BLIJVEN ZE LEVEN. . .
In memoriam Brabantse
gesneuvelden

In de vorige Rondom De Toren was weer
een uitgebreid artikel te lezen over de
aandacht die het BHIC schenkt aan de
ruim 2100 Brabantse militairen en verzetsstrijders die hun leven hebben gegeven voor vrijheid en gerechtigheid. Onder
hen zijn ook enkele mannen uit onze dorpen afkomstig.
Jan de Kroon
Wagenberg 1919 –
1940 Lage Zwaluwe
Toon van Dongen Terheijden 1908 –
1940 Someren
Jan de Been
Wagenberg 1920 –
1940 Rotterdam
Henri Kock
Terheijden 1910 –
1944 Welberg
Piet Schets
Terheijden 1915 –
1943 Thailand
Van hen zijn foto’s en is ook te lezen wat
ze hebben meegemaakt op de website
www.brabantsegesneuvelden.nl.

Maar er zijn nog enkele anderen uit Terheijden waarover helaas weinig informatie bekend is. Dat zijn de volgende personen:
Leonardus van Boxsel 1912 – 1943
Thailand
Cornelis van Gool
1889 – 1948
Indonesië
Gregorius Hendrikx
1896 – 1945
Indonesië
En Cornelis van der Velden uit Made,
1911 – 1944, was gehuwd met de Wagenbergse Adriana Gordens. Hij is omgekomen in Breda.
Aanvullende informatie over deze 4
personen met nog een foto en een bidprentje is erg welkom. Mijn e-mailadres is
made.watzeels@ziggo.nl en telefoon 076
5932509.
Johan van der Made

TERUGBLIK
OPBRENGST COLLECTE
NIERSTICHTING 2019
De jaarlijkse collecte
van de Nierstichting
die werd gehouden
van 15 tot en met 21
september heeft het
mooie bedrag van maar liefst € 1.996,66
opgeleverd. Langs deze weg aan alle gevers:
veel dank.
Door de bereidheid, inzet en het enthousiasme van alle collectanten en door Riky,
die geholpen heeft met het tellen van de
bussen, is deze collecte wederom een succes geworden.
Heel fijn ook dat dit jaar weer enkele nieuwe collectanten zich in wilden zetten voor
de Nierstichting.
Namens Nierstichting Nederland HARTELIJK DANK, zonder jullie inzet
was dit resultaat niet mogelijk geweest.
Lisette Buijks-de Vroomen, Nierstichting
Nederland, afdeling Terheijden

10e EDITIE DUVENFEESTJE
GROOT SUCCES
Op 14 september jl. vierden de bewoners
van de Duvenvoordestraat in Terheijden
voor het 10e jaar op rij een gezellig straatfeest. Het was prachtig weer, dus de dag
begon al goed. Bewoners uit de straat
kwamen vanaf 16.00 uur bijeen, zodat
wethouder Harry Bakker de cheque kon
uitreiken. De gemeente stelde maar liefst
€ 460,- beschikbaar voor het mede
mogelijk maken van dit jaarlijks terugkerende evenement! De organisatie lag in
handen van Lotti, Monique en Charlotte.
Zij hebben dit jaar extra uitgepakt door
een bingo te organiseren met prijzen die
beschikbaar zijn gesteld door (lokale) ondernemers.
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Na het uitreiken van de cheque ging de barbecue aan en onder
het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig bijgepraat. Voor de kinderen was er een springkussen en er werden
lekkere pannenkoeken gebakken. Als toetje was er heerlijk ijs
van Marja’s zuivelijs. De ludieke bingo werd geleid door Gerben, Denis en Helmuth. Er werd door alle bewoners fanatiek
gestreept op de bingokaarten! Later op de avond werden er
wat vuurkorven aangestoken, waarop lekkere marshmallows
geroosterd werden. De sfeer was top en iedereen heeft er erg
van genoten. Kortom, een zeer geslaagd straatfeest voor jong en
oud! Op naar de 11e editie! Gemeente Drimmelen en Traaise
ondernemers, BEDANKT!

10e ROMMELMARKT WITTE KERKJE
TERHEIJDEN SUCCESVOL
Het was op zaterdag 21 september
ontzettend druk in het kerkje. Voor
aanvang stond er al een flinke rij
voor het hek te wachten. We hadden
wederom een flinke hoeveelheid artikelen aangeleverd gekregen. De kerk stond dan ook stampvol.
Het was super mooi weer zodat we veel spullen buiten konden
uitstallen en dat heeft de verkoop zeker bevorderd.
De na afloop nog resterende huishoudelijke spullen konden we
kwijt bij de kringloopwinkels Vindingrijk en Goedkoop en Zo in
Breda.
De opbrengst na aftrek van kosten was circa € 2600,- en kan
goed gebruikt worden voor de verdere inrichting. We zijn er
ontzettend blij mee!
Dank aan alle mensen van wie we spullen mochten ontvangen,
aan de kopers en aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt
om alles in te zamelen, te sorteren, uit te stallen in het kerkje, te
verkopen en na afloop weer op te ruimen.
Op de foto ziet u ons geweldige “rommelteam”.

Zo ziet u maar weer: Witte Kerkje Terheijden - Ongelooflijk wat er kan!
Voor informatie over ons winterprogramma o.a. singer-songwriter concerten, klassiek op de zondagmiddag en voorstellin-
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gen van Marjolein Meijers (Berini’s) en Lenny Kuhr verwijzen we
graag naar www.wittekerkjeterheijden.nl.
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

TERUGBLIK KERMIS EN TRAAIERIE 2019
Dankzij een heel goede samenwerking
met de gemeente Drimmelen was het dit
jaar gelukkig toch mogelijk een kermis en
Traaierie in Terheijden te organiseren.
Van heel veel mensen hebben we gehoord
dat de kermisopstelling zo veel beter en
leuker was dan wanneer deze alleen in
de Markstraat en het Dorpsplein is opgesteld. Met het mooie weer en heel veel
vrolijke mensen was het een prima kermistijd. Wat ons betreft mag dat volgend jaar weer op deze plek.
De opening van de kermis door onze slagwerkgroep was superleuk. De leden van de slagwerkgroep hebben midden op de baan
van de botsauto’s een spetterend optreden verzorgd en het kan
niemand zijn ontgaan dat de kermis officieel was geopend.

Na het optreden mocht Lex, de jongste van het stel, achter de
kassa van de botsauto’s plaatsnemen op de grote stoel achter de
bedieningsknoppen. Hij mocht de kermis openen door op de bel
te drukken en daarna op START. Uiteraard heeft de drumband
een paar rondjes in de botsauto’s gemaakt.
Op de Traaierie was het zoals vanouds gezellig. De verkoop van
allerlei artikelen vanuit de kraampjes en de winkels, de aanwezige verenigingen, de muzikanten
en niet te vergeten het stralende zonnetje zorgden voor een
fijne en gemoedelijke sfeer. Het
is en blijft een mooi dorpsgebeuren. Je ziet overal mensen
gezellig een praatje maken,
zelfs tot verbazing van nieuwe
deelnemers aan de Traaierie.
Een mevrouw die achter haar
kraampje stond vertelde: ‘Ik
heb de neiging zelf gewoon op straat gezellig te gaan staan kletsen. Voor de verkoop is het minder maar het is zo leuk dat ik
volgend jaar zeker terug wil komen’.
We hopen dat de Terheijdenaren en mensen uit de omgeving
van Terheijden een leuke kermis en Traaierie hebben gehad.
Mocht je het idee hebben om volgend jaar deel te nemen aan
de Traaierie, of wil je meedenken over de opzet van de Traaierie
laat het even weten via info@harmonieterheijden.nl.
Dank aan de bewoners van de Brabantstraat die weer tijdelijk
nieuwe buren hadden.
Wat ons betreft graag tot volgend jaar op de kermis of Traaierie.
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EN TOEN GEBEURDE....
NAAR 75 JAAR BEVRIJDING (5)
Het Wagenbergse Jeugdhuis, nu Plexat, was in september 1943
gevorderd voor de opvang van maar liefst 70 Zeeuwse kinderen
afkomstig van Walcheren, vanwege het oorlogsgeweld aldaar.
Die kinderen hebben hier de bevrijdingsweek meegemaakt en
verbleven toen met hun begeleiders in de verwarmingskelder
van Plexat. Het klooster stond toen rechts naast Plexat.
‘s Avonds en ‘s nachts was alles verduisterd. Er brandde geen
straatverlichting en uit de huizen mocht geen licht naar buiten
schijnen. De naar Duitsland vliegende geallieerde bommenwerpers konden zo moeilijk de weg vinden. Kwam er zo’n vliegtuig
over, dan ging er een Duitse schijnwerper aan met een lichtstreep hoog in de lucht. Door meerdere lichtstrepen werd het
toestel zichtbaar gemaakt en kon er gericht op worden geschoten. Kwam er rook uit het vliegtuig, dan was het geraakt en
stortte het omlaag.
Een dramatische bevrijdingsweek in Wagenberg
Uit het dagboek van Cornelia van Zonneveld-Willemsen, uit de
‘Kroniek’ van het zusterklooster en het Wagenbergse tijdschrift
‘Vooruit’ (redactie Jan Willemsen) zijn enkele aantekeningen van
aangrijpende gebeurtenissen tijdens de bevrijdingsweek overgenomen. Alsmede enkele van de vele vertelde ervaringen.
29 oktober: Engelse jagers vlogen over Wagenberg en beschoten Duitse voertuigen. In de Brouwerijstraat. Enkele huizen werden flink beschadigd. In Terheijden zag men Duitsers op 25 oktober vertrekken, maar 29 oktober kwamen er nieuwe troepen
met paarden.
30 oktober: Duitse en Engelse granaten vlogen over Wagenberg en die kwamen op verschillende plekken neer. Dat veroorzaakte niet alleen schade aan gebouwen, maar ook door rondvliegende granaatscherven raakten mensen gewond. De bewoners zochten beschutting in schuilkelders. “Het Duitse geschut
braakte met tussenpozen zijn granaten uit, die over ons dorp in
de richting van Nieuw Veer en de Terheijdense brug vlogen. Vanuit de kerktoren, die als militaire waarnemingspost dienst deed,
werd de uitwerking der granaten telefonisch doorgegeven naar
het geschut, zodat zij met grote zekerheid richtten.”
31 oktober: “Dien dag zijn er verschillende mensen door
granaten getroffen, ook enige huizen gedeeltelijk verwoest. Bij
bakker de Leeuw werd ‘n stuk van de bakkerij door ‘n granaat
weggeslagen en ‘n jongen van Broeke, 24 jaar, werd getroffen
en gedood toen hij uit de bakkerswinkel kwam.”
1 november: Allerheiligen was een vrije dag en bij
de brug over de vliet in de
Wagenstraat werden door
buurtbewoners nieuwtjes uitgewisseld over de naderende
bevrijders. Piet Kokke stond
daar ook bij. Plotseling viel
er een granaat en voelden
enkelen een granaatscherf.
Maar ernstig gewond werd de
16-jarige jongen van Bastiaanse. Bart van Alphen en Toon
Hoeve brachten hem naar de
Rode Kruispost, maar hulp kwam helaas te laat. Bart en Toon
bleven daar om te helpen.
“’s Middags was het granaatvuur niet meer van de lucht en vergde ook vele slachtoffers. Terwijl in de kliniek de gewonden ge-
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1. en 6. Adje Vermeulen
2., 8. en 12. Miranda Masseurs
3., 7. en 13. Frans Snoeren
4. Jack Moerenhout
5. Marloe Flipsen
9., 11. en 14. Sander Lodewikus
10. Gerard van Vugt
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Ra, ra, ra..... wat is dit?
Gerard van Vugt maakt over 2 weken de oplossing bekend.
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holpen werden door wijkzuster Alena en
dokter Gaymans uit Made, moesten we
telkens plat op de grond gaan liggen om
zelf niet getroffen te worden. Dat heeft
zo minstens 5 uur geduurd. Er werd naar
een ondergronds hospitaal gezocht en
men kwam terecht in de kelder van de
boterfabriek. Daar lagen de gewonden
tenminste beveiligd voor de granaten. De
dokter bleef dag en nacht in de kelder.”
Nu is daar de Lego-winkel.
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. De woningen van de families Langerak en Van Alphen op de hoek van de
Dorpsstraat en de Vogelstraat werden
zwaar beschadigd. Ze zaten samen in een
zelfgemaakte schuilkelder in de achtertuin. Enkele bomscherven boorden zich
in de schuilkelder en raakten een meisje
van 1 jaar, dat in een kistje lag, en ook
de moeder. Het kind werd met moeder
Van Alphen naar de boterfabriek aan de
overkant gebracht. Daar werd vervoer
naar een ziekenhuis in Dordrecht geregeld, maar voor het kind kwam de hulp
te laat. De schuilplek was niet meer te
gebruiken en er moest elders onderdak
worden gezocht. Dat was eerst bij de bu-

ren en daarna met zijn allen in een stal bij
de koeien buiten het dorp.
3 november: “Gedurende twee uur
werd Wagenberg weer geteisterd door
een bombardement. Daarna gingen de
EHBO’ers opnieuw op pad om eerste
hulp te verlenen waar dat nodig was. Met
gevaar voor eigen leven vervoerden ze de
gewonden naar ‘het botterfabriek”.
‘s Avonds ging men op Wagenberg in de
kelders wederom een angstige nacht in.
‘s Nachts vertrokken de Duitsers, onder
dekking van soms rookgordijnen waarvoor zelfs boerderijen in brand waren gestoken. De brug in de Brandestraat werd
opgeblazen, maar die in de Wagenstraat
ontplofte niet.
4 november: ‘s Morgens kwamen weer

bommenwerpers over Wagenberg voor
een hevig bombardement. De stinkende
kruitdamp was in de schuilkelders te ruiken. “In de morgenuren, tijdens het vierde

bombardement, stortte het zusterklooster in.Allen verhuisden naar de kelder van
de pastorie.” Waar nu Kapsalon Oonix is,
werd de woning van Verhaard getroffen
met een rampzalig gevolg.
Het gewelf van het priesterkoor was in
de kerk gestort en de kerkramen waren
verbrijzeld. Een midden in de kerk gevallen bom was gelukkig niet ontploft. Zo
ook een bom die in 1988 werd gevonden
bij de bouw van Onder de Toren.
Eindelijk was het zover. Poolse tanks kwamen aangereden door Wagenberg vanuit de Wagenstraat. Wagenberg was een
beeld van verwoesting. De fabriekskelder
lag vol met gewonden en de doden waren
reeds begraven.
5 november: Er werd van Duitse kant
nog onregelmatig geschoten. Dat werd
een onverwachte en erg zware slag voor
de familie Van Gils in de Wagenstraat. De
zes overledenen zijn met een bakfiets
vanaf de plek des onheils, met dokter
Gaymans, naar het kerkhof gebracht en
in een bomgat begraven. Een mooie grafsteen laat ons deze tragedie blijvend herinneren.
De achtergebleven Duitsers werden
krijgsgevangen genomen. Die werden lopend tussen 2 tanks naar Breda gebracht
en moesten in een groep hard meelopen.
In de Hoevenseweg, tussen de boerderij-

*

* KLEUR IN EN WIN! *
Lever deze kleurplaat in voor 20 oktober bij de Foodtruck (woe-do-vrij tussen 13.00 en 16.00 uur) aan de Kleine Schans in Terheijden
of bij de receptie van SOVAK, Zeggelaan 110 Terheijden. Prijsuitreiking: zondag 27 oktober om 14.00 uur bij de Foodtruck!

Naam:
Leeftijd:
Emailadres:
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verwoest en 110 zwaar beschadigd, plus het klooster van
de zusters, het patronaatsgebouw, de jongensschool en een deel
van de meisjesschool. En dat bij de naderende winter.
Er waren vele gewonden en ook een groot aantal doden. In
Wagenberg waren gedurende de gehele oorlog in totaal 25
oorlogsslachtoffers te betreuren. Op het kerkhof liggen nog
enkele graven die ons herinneren aan die droevige tijd.
De geallieerden hadden in en rond onze dorpen ruim 50 soldaten verloren. Meer over de oorlog en de bevrijdingsweek is
na te lezen in Vlasselt-boekjes nr. 7 (1980), 26 (1985), 33 (1986),
70 (1994) en nr. 146 (2015).
Johan van der Made

VAN ALLES WAT
OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

en 8 en 10, hebben 3 geallieerde kanonnen gestaan. Met dat
geschut werd in de richting van de Biesbosch geschoten.Telkens
wanneer dat ging gebeuren, werden de omwonenden gewaarschuwd om hun oren te beschermen. Met dank aan Cor Haanskorf-Langerak en Ad Kokke.
Dramatische cijfers
De ravage was groot.
Veel huizen en boerderijen waren geheel
of gedeeltelijk vernield en honderden
gebouwen
hadden
schade opgelopen. In
Wagenberg waren
35
woonhuizen

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Renovatie Molen De Schuddebeurs
Na jaren van leegstand en
verval wordt de molenromp Schuddebeurs in Lage
Zwaluwe gerenoveerd. Geleidelijk aan transformeert
dit monumentale pand van
een ruïne in een pronkstuk. Daarnaast heeft het
een historische waarde. In de Tweede Wereldoorlog verbleven
er joodse dwangarbeiders, die in de omgeving anti-tankmuren
moesten bouwen. De molen werd tegen het einde van de oorlog zwaar beschoten. Onze crew ging op bezoek bij eigenaar
Gertjan van Oorschot, die enthousiast vertelde over de vorderingen en een rondleiding gaf. De nieuwe fundering en dak zijn
klaar, de scheuren in de muren zijn gerepareerd en het voegwerk ziet er weer prachtig uit. Er moet echter ook nog veel
gebeuren, voordat het gebouw in gebruik genomen kan worden
met de bestemming wonen en recreatie. Ze hopen op 2e Paasdag volgend jaar een open dag te kunnen houden.
Kermis Made
Ook in Made zit de kermis
er weer op. Een feestelijke
opening door wethouder
Lieke Schuitmaker en daarna natuurlijk volop vertier voor jong en oud. Wij
maakten een impressie.
World Cleanup Day
Het was World Cleanup Day op 21 september. Dit is een wereldwijd burgerinitiatief waarbij zwerfvuil wordt opgeruimd.
Wij namen een kijkje in Terheijden, waar vanuit De Cour een
grote groep op pad ging. De gemeente zorgde voor grippers,
handschoenen en vuilniszakken en De Cour organiseerde deze
schoonmaakactie, die vooral gericht was op plastic afval. Een
bedankje voor de vrijwilligers is zeker op zijn plaats en nu maar
hopen dat we met z’n allen niet opnieuw zo’n berg afval laten
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ontstaan in dit mooie dorp.
Muziek in de regio – Herengrachtconcert 2019
Nadat u eerder al een sfeerverslag van dit
bijzondere concert kon bekijken, kunt u
aan het eind van onze uitzending kijken
en luisteren naar een wat uitgebreider
verslag van de optredens. Natuurlijk komen alle uitvoerende artiesten voorbij,
met nummers die u nog niet eerder in
onze uitzending zag. Een mooie muzikale
zomeravond in het pittoreske Drimmelen met Muziekensemble Flux, Bigband
Djazzkefett, Kiki Busio en the Billy’s.

DE GEEST IS UIT DE FLES
Donderdag 24 oktober organiseert
het Traais Energie
Collectief een Meet
Up voor leden en
geïnteresseerden. In
zaal De Abt laten we je zien dat wat er
nu in Terheijden gebeurt toekomstgericht
en onomkeerbaar is. De geest is uit de
fles en gaat er niet meer in! De deuren
gaan om 19.30 uur open en om 20.00 uur
waait de geest door de kerk.
Programma
Sterk Dorp
Deze avond nemen we je verder mee in
het verhaal van TEC. Met 550 leden hebben we laten zien dat het Traais Energie
Collectief geen sprookje is. We zijn niet
meer weg te denken en hebben ons definitief gevestigd in Terheijden. Terheijden
is een bijzonder dorp, een sterk dorp.
Wat doet een sterk dorp? Hoe kunnen
we impact maken? Wat kan jouw rol en
input zijn?
Leden zijn eigenaar
De leden zijn gezamenlijk de eigenaren

van TEC en hebben zeggenschap. Als lid
beslis jij mee. We leggen de organisatiestructuur uit en zoeken uit hoe we hier
gezamenlijk invulling aan geven.
Eigen energievoorziening
We maken onze eigen duurzame energievoorziening. Een energiebedrijf waar
we zelf eigenaar van zijn. Dit is de Traaise
Energie Maatschappij. Wat brengt dit in
financiële zin op voor het dorp? We praten je bij. En wil of durf je over te stappen? Daar zijn we benieuwd naar.
Energiebrouwerij
Terheijden is een dorp met veel historie,
de witte boerderij in de Schansstraat is
onderdeel van deze rijke geschiedenis.
Deze boerderij wordt de Energiebrouwerij. Stroom van windmolen De Noord
en zonnepark de Bergen gaat straks hiernaartoe. De stroom gebruiken we vervolgens voor het Traais Warmtenetwerk.
Deze drie locaties zijn punten op de
Traaise Energieroute. We nemen je deze
avond mee langs alle punten van deze
energieke TEC-route.
Aanmelden
In verband met de organisatie willen we
graag weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Aanmelden is niet verplicht,
wel praktisch voor de organisatie. Je kunt
je nu alvast aanmelden via www.traaisenergiecollectief.nl, klik op de oranje
banner.
Praktische info
Datum: donderdag 24 oktober 2019. Tijd:
20.00 – 21.30 uur, inloop 19.30 uur. Locatie: Zaal De Abt, ingang aan kant van de
notaris. Kosten: Toegang is gratis. Voor
wie: Leden en geïnteresseerden.

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius
Abt te Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het
weekend
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur:
Woord- en Communieviering - Anthony
Singers.Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput.
Zaterdag 19 oktober: GEEN VIERING
in onze kerk.
Maandag 21 oktober 10.30 uur:
Woord- en Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Mevr.
G. v.d. Korput.

GEMEENTE
BRONZEN BEVER VOOR
JOOP VAN DE SANDE
De heer Joop
van de Sande uit
Made, voormalig directeur van
basisschool Zonzeel, heeft op zaterdag 5 oktober
van burgemeester
Gert de Kok een
Bronzen Bever ontvangen. De uitreiking
vond plaats in De Mayboom in Made tijdens de 1e pauze van de voorstelling van
het Mini Maxi Theater.
Al meer dan 40 jaar is Joop van de Sande
actief voor de inwoners van de gemeente
Drimmelen. Zijn activiteiten zijn duidelijk
extern gericht: hij zorgt ervoor dat volwassenen/kinderen uit Made en omgeving
konden en kunnen genieten van muziek
en musicals, hun EHBO-diploma konden
behalen, dat kinderen uit Made en Kozmin kennis konden maken met elkaars
cultuur. Ook is hij jarenlang belangeloos
bestuurlijk actief geweest voor verschillende verenigingen in Made. Dit alles
droeg en draagt bij aan de leefbaarheid en
de sociale samenhang van
de inwoners
van de gemeente.

UPDATE RENOVATIE
ZWEMBADEN

Bouwteam is definitief geformeerd
en de werkzaamheden zijn gestart
De twee zwembaden in de gemeente
Drimmelen, Het Puzzelbad en De Randoet, worden grondig gerenoveerd. Het
doel is om de twee baden voor het zwemseizoen van 2020 vernieuwd te hebben,
zodat ze toekomstbestendig zijn voor de
komende 30 jaar en passen in de huidige tijd met de nadruk op duurzaamheid
(o.a. gasloos). Voor de kinderen worden
er splashcentra toegevoegd, zowel in De
Randoet als in Het Puzzelbad, waardoor
de kinderen nog meer speelmogelijkheden hebben in de zwembaden. De toe-
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stellen in de splashcentra zijn door kinderen van basisscholen in
onze gemeente gekozen.
Bouwteam
Begin 2018 besloot de gemeenteraad De Randoet in Made en
Het Puzzelbad in Terheijden toekomstbestendig en duurzaam te
renoveren. De renovatieplannen zijn ontwikkeld in bouwteamverband, dat wil zeggen samen met vier door een aanbesteding
uitverkozen aannemers. Met alle vier de bedrijven uit het bouwteam is er nu een realisatieovereenkomst gesloten. In dit document wordt vastgelegd welke bouwactiviteiten wanneer, tegen
welk kwaliteitsniveau en voor welke prijs in samenwerking met
de andere bouwteamleden gerealiseerd moet worden. Van het
voorjaar was deze
overeenkomst al met
drie van de vier partners gesloten en onlangs is dat ook met
het vierde bedrijf gelukt. Deze firma zal
naast renovatiewerkzaamheden ook alle
tegels in de beide diepe baden vervangen.
Renovatieplannen
De renovatieplannen zijn eind juni en begin juli van dit jaar in
twee wijkbijeenkomsten met omwonenden, betrokken partijen, zwembadbezoekers en andere geïnteresseerden besproken. Onlangs is er ook nog een digitale enquête gehouden naar
de wensen van de inwoners over de openingstijden van beide
zwembaden. In de realisatieovereenkomsten zijn zoveel mogelijk
wensen verwerkt, alleen voor het te bouwen nieuwe pand bij
Het Puzzelbad moeten de puntjes nog op de i worden gezet. De
komende weken wordt er een ontwerp voor dat pand ontwikkeld en daarna volgt een besluit hierover. De voorbereidende
werkzaamheden zoals grondwerk en sloop zijn reeds begonnen.
‘Veel werk te verzetten’
Wethouder Jan-Willem Stoop licht toe: “We hebben een mooi
bouwteam kunnen formeren met vier aannemers, waarvan één
uit onze gemeente. Zij gaan de renovatie van de zwembaden
uitvoeren. Er is al begonnen met de eerste werkzaamheden. Dat
is nodig om in april 2020 de werkzaamheden op beide baden
volledig afgerond te hebben. We gaan hard aan de slag, want er
is nog veel werk te verzetten.Veel werk zal niet zichtbaar zijn en
zit hem in de installatietechniek en leidingen. Er zijn echter ook
veel zaken die zorgen voor een betere uitstraling, zoals nieuw
tegelwerk, de splashcentra en een nieuw gebouw bij Het Puzzelbad. Dit laatste wordt nog verder uitgewerkt.”

ALLE DORPEN VRIJ VAN DOORGAAND
VRACHTVERKEER
Een positieve stap voor de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in de gemeente Drimmelen

Verkeer en verkeersveiligheid zijn belangrijke onderwerpen
voor de leefbaarheid binnen onze gemeente. Overlast van
vrachtverkeer dat door onze dorpen rijdt heeft daar een negatief effect op. Om alle dorpen zo veel mogelijk te ontlasten
van doorgaand vrachtverkeer en de leefbaarheid en veiligheid
te verbeteren werkt de gemeente Drimmelen momenteel hard
aan een geslotenverklaring (verbod) voor vrachtverkeer.
Deze staat in het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!’. Ook het beleidsplan Verkeer en
Vervoer beschrijft de ambitie om de overlast van vrachtverkeer
te verminderen en kleine dorpen te ontlasten van verkeer dat
geen bestemming heeft in dat dorp.
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De gemeente Drimmelen heeft nu een
voorgenomen besluit
opgesteld om de dorpen Made, Wagenberg,
Terheijden en Drimmelen gesloten te verklaren voor vrachtverkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Deze
geslotenverklaring geldt momenteel al
voor de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage
Zwaluwe. Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in ’t Carillon van 19 september en ligt t/m eind oktober ter inzage.
Tijdens die periode kunnen mensen een
reactie (formeel noemen we dat een
zienswijze) op dit voorgenomen besluit
indienen. Als de tijd verstreken is, worden
alle zienswijzen beoordeeld en verwerkt
in het besluit. Daarna volgt het officiële
besluit dat ook weer gepubliceerd wordt
in ’t Carillon en ter inzage komt te liggen.
In die laatste 6 weken is het mogelijk om
een bezwaar tegen dit besluit in te dienen.
Wethouder Jan-Willem Stoop vertelt:
“Met dit voorgenomen besluit willen we
niet-bestemmingsvrachtverkeer weren
uit de dorpen. Dit moet een positieve
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in
onze dorpen. We zullen als het besluit
van kracht is ook gaan toezien op naleving ervan.”
De gemeente is van plan om kort na het
definitieve besluit eerst een controleronde te houden waarbij alleen waarschuwingen uitgedeeld worden. Dit om de
mensen te laten wennen aan het vrachtwagenverbod. Daarna volgt handhaving.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Biodiversiteit: zorg
voor meer diersoorten op uw erf
Sinds vorige week kunt
u zich aanmelden om te
kijken welke mogelijkheden uw erf biedt
voor het vergroten van het aantal erfbewonende diersoorten. De Madese Natuurvrienden gaan zogenaamde erfscans
doen en geven daarbij tips en adviezen.
Ze werken hierbij samen met het Brabants Landschap om de biodiversiteit in
ons buitengebied te vergroten. Opgeven
kan via de website www.brabantslandschap.nl/ervenplus.
In de loop van de tijd is het aantal soorten geleidelijk afgenomen, onder andere
omdat het boerenland en de erven steeds
grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden.
Het doel van het project Ervenplus is het
verbeteren van het leefgebied van erfbewonende soorten en erven opnieuw

aantrekkelijk te maken voor de steenuil,
boerenzwaluw en huismus als iconen
voor een hoge biodiversiteit. Door het
aanbrengen van beplanting, nestkasten
en met andere acties kunnen deze en andere soorten aangetrokken worden. De
provincie Noord-Brabant en de gemeente Drimmelen ondersteunen het project
met subsidie.
Heeft u een (boeren)erf in het buitengebied? Dan kunt u helpen door u aan te
melden! Dit kan via een online formulier.
Mensen die al op de wachtlijst staan ontvangen hierover bericht. Brabants Landschap is ook op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen met het plaatsen en controleren van nestkasten. Interesse? Stuur
dan een email naar mjellema@brabantslandschap.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg. vergunningen
Terheijden, Hulsdonk 38 (4844 RT) (W2019-0483): Het kappen van een boom.
Terheijden, Schapenbogert 33 (4844 AJ)
(W-2019-0491): Het kappen van een
boom.
Terheijden, Oranjeplein 5 en 7 (4844 CV)
(W-2019-0495): De gevelwijziging van
een 2-onder-1 kapwoning.
Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Wagenberg, Gomarusstraat 74 (4845
EJ) (W-2019-0428): Het kappen van één
haagbeuk in de tuin met herplantplicht
van één boom.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 3B (4845
PL) (W-2019-0430): Het aanleggen van
een verhard pad en een 2e uitrit.
Terheijden, Bergen 26A (4844 EN) (W2019-0432): Het bouwen van een schuur.

IETS VERDER VAN....
OP PAD MET EEN GIDS
van VVV Breda

Wist je dat de basis
voor ons Koningshuis
ruim 600 jaar geleden
in Breda is gelegd?
Toen trouwde de Duitse graaf Engelbrecht
van Nassau met de jonge Bredase Johanna van Polanen. Lange tijd woonden
de Nassaus met hun hofhouding op het
Kasteel van Breda. Gidsen van VVV Breda
vertellen je daar alles over tijdens de Kasteelwandeling.
Kasteelwandeling
Tijdens de Kasteelwandeling krijg je
een uitgebreide rondleiding over het
terrein van het Kasteel van Breda. De
gids vertelt je over de geschiedenis van
het kasteel, zijn beroemde bewoners
en de belangrijke rol die het in de ge-
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schiedenis van Breda heeft gespeeld.
Op het terrein van het Kasteel van Breda
is al bijna tweehonderd jaar de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. VVV
Breda is de enige organisatie die hier
groepen mag rondleiden.

Aansluiten bij de Kasteelwandeling kan in
oktober op de volgende data:
- Zaterdag 19 oktober: 14.00 en 16.00 uur
- Zondag 20 oktober: 14.00 uur
- Donderdag 24 oktober: 10.30 uur
- Vrijdag 25 oktober: 10.30 uur
- Zaterdag 26 oktober: 10.30, 14.00 en
16.00 uur
- Zondag 27 oktober: 13.00 uur
Vanwege de registratie van legitimatiebewijzen verzamelen een kwartier van tevoren verzamelen.
Door deel te nemen aan de Kasteelwandeling en de Historische Kilometer draag
je bij aan het behoud van de Grote Kerk
en het Kasteel van Breda.
+ Omdat het Kasteel van Breda op militair terrein staat, is een legitimatiebewijs
verplicht!
+ De wandelingen starten bij de VVV Breda, Stadserf 2 (achter de Grote Markt)
+ Prijs: € 8,95 p.p. (€ 6,95 kind 6 t/m 12
jaar). Kinderen t/m 5 jaar en BredaPas-houders gratis
+ Graag van tevoren reserveren
+ Voor groepen zijn de wandelingen van
de VVV Breda het hele jaar op afspraak
te boeken.
VVV Breda organiseert bijna iedere laatste zaterdag en tijdens de zomer-, herfsten kerstvakantie rondleidingen o.l.v. een
gids.
Reserveringen en informatie:
VVV Breda, Stadserf 2, 0900-522 24 44 of
522 20 93, info@vvvbreda.nl. Kijk ook op
www.welkominbreda.nl.

Rondom de Toren wordt bezorgd
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer
vermelden.
-------------------------------Uw post it gratis in
Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

In Terheijden zijn de werkzaamheden voor een 2e Kanaaltunnel al in volle gang.
Naar verwachting zullen de eerste treinen medio 2020 gaan rijden.
Vriendelijke groet, Pedro van Beers

