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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Slager Hermans
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Gianotten Printed Media Tilburg
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1024
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 30-10-2019, 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: 30/10, grijs: 06/11
                Wagenberg   groen: 25/10 - 01/11, grijs: 08/11
Ophalen oud papier  09/11
Ophalen plastic                  Terheijden 30/10  Wagenberg 01/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

BOOS!
Dat zijn wij heel erg! 
Vorige week werd in de Zwanenstrek in 
Terheijden tot twee keer toe een flinke 
stapel huis-aan-huisbladen gevonden: het 
Carillon met daarin Rondom de Toren.
Natuur-

lijk hebben wij van Rondom de 
Toren deze stapels opgehaald. 
Door verschillende posts op 
social media kregen we een 
goed overzicht in welke stra-
ten er niet bezorgd was. Hier 
hebben wij zelf nabezorgd.
We zijn erg blij met de vele 
reacties via telefoon, email en 
facebook. Hierdoor kunnen we 
gericht actie ondernemen!
Want jullie snappen wel dat 
we het hier niet bij laten. Deze 
muis krijgt nog een flinke 
staart……

DONATEURSACTIE 

Zoals u wellicht van ons gewend bent, doen wij ook dit jaar 
weer graag een beroep op uw gulheid. Uw donatie kunnen wij 
goed gebruiken om dit mooie blad in stand te houden. 
Wilt 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

GESCHIEDENIS PROTESTANTISME 
TERHEIJDEN EN  WAGENBERG

De werkgroep Verbinding van de Protestantse gemeenten in 
Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe organiseert op vrij-
dag 8 november een avond over de geschiedenis van het 
Protestantisme in Terheijden en Wagenberg vanaf het jaar 1568 
tot heden. Martin Rijpsma vertelt u hierover aan de hand van 
beelden. 
Het is een boeiende geschiedenis met verrassende elementen. 
Zoals de tijd dat Terheijden en Breda verwikkeld waren in een 
hevige strijd met de Spanjaarden en de Staatse troepen.

RONDOM DE TOREN

UITGAAN
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Hoe hebben de protestanten hun 
geloof kunnen belijden zonder 
kerk?
Uiteindelijk hebben de protestan-
ten een eigen kerk gekregen van 
Koning Lodewijk Napoleon. Wat 
gebeurde er daarna met allerlei 
verbouwingen? En hoe komt het 
dat zich zwartgeblakerd hout in 
de preekstoel bevindt? De nodige 
anekdotes zal Martin vertellen. 
U kunt een boeiende presentatie 
verwachten! Na afloop kunt u de 

kerk en de nieuwe aanbouw bewonderen en is er tijd voor een 
drankje en een hapje.
De toegang is gratis.  Plaats:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1,  Ter-
heijden. Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur.  Aanvang pre-
sentatie 20.00 uur.  Van harte welkom!
Namens de werkgroep,  Wietske Brenters

DE GEEST IS UIT DE FLES

In ons dorp is de geest uit de 
fles. Kom naar de Meet Up 
op 24 oktober en zie met 
eigen ogen hoe we samen Ter-
heijden onomkeerbaar veran-
deren. De deuren van Zaal De 
Abt gaan om 19.30 uur open. 
Om 20.00 uur begint de avond 
officieel. Zorg dat je ruim op 

tijd binnen bent, want de nieuwste beleving van het Traais Ener-
gie Collectief start al meteen bij binnenkomst. 
Programma
Sterk Dorp
Deze avond nemen we je mee in het verhaal van TEC. Met al 
ruim 550 leden laten we zien dat het Traais Energie Collectief 
geen sprookje is.  Terheijden is een bijzonder en sterk dorp. Wat 
doet een sterk dorp? Hoe kunnen we samen impact maken? 
Wat kan jouw rol zijn?
Leden zijn eigenaar
Leden zijn eigenaar van TEC en hebben zeggenschap. Als lid be-
slis jij mee. We leggen de organisatiestructuur uit en gaan in 
op hoe we dit samen invullen.
Eigen energievoorziening
We bouwen aan een energiebedrijf waarvan we zelf eigenaar 
zijn: De Traaise Energie Maatschappij. Wat betekent een eigen 
energievoorziening voor ons dorp? We praten je bij. En ga jij ook 
overstappen naar het Traais Warmtenet? 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.  
Het Traais Energie Collectief wil dit pand nieuw leven inblazen 
en een aantal toekomstgerichte functies geven. We vertellen je 
meer over de plannen voor een eigen Energiebrouwerij op deze 
plek.
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, 
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inloop 19.30 uur. Locatie: Zaal De Abt, ingang aan kant van de 
notaris. Kosten:  Toegang is gratis.  Voor wie: Leden en geïnte-
resseerden.

TRANENTREKKERSBAL

Hopelijk heeft u allemaal genoten van een heerlijke 
zomer?
Er zijn een hoop clichés voor de periode die voor 
ons ligt. Korte dagen, lange nachten, de donkere 
dagen voor Kerst of  het is Boames. Maar…. het 
Traais Smartlappenkoor gaat voor een licht-
puntje zorgen: Het jaarlijkse Tranentrekkersbal, 

een middag vol Hollandse meezingers.
Het koor heeft een trouwe aanhang, maar wilt u ook eens ko-
men luisteren, dan bent u meer dan welkom op zondag 27 
oktober a.s. vanaf 13.30 uur.
Dit jaar heeft de organisatie gezorgd voor twee gastkoren:
Het meezingkoor Vrij en Blij  uit Riel. Dit koor telt ruim 40 
enthousiaste leden, heeft een uitgebreid repertoire en verzorgt 
flink wat optredens.
Het gezelligheidskoor De Begonia’s uit Tilburg telt ruim 
50 leden en ook zij treden twee, soms drie keer per maand op 
voor velerlei publiek.
Het Traais Smartlappenkoor telt zo’n kleine 70 leden en 
wordt ook vaak bij diverse instellingen of gelegenheden uitge-
nodigd.

U bent van harte welkom op 27 oktober v.a. 13.30 uur bij café 
De Harmonie, Markstraat 5 in Terheijden. De toegang is gratis.

TOUR OF FREEDOM IN CONCERT 
Koninklijke Landmacht toert door Nederland om 75 
jaar vrijheid te vieren

Met een speciale “Kiss en Ride”-zone willen 
we er op zaterdagavond 9 november voor 
zorgen dat iedereen, jong en oud, sportief of 
wat minder vlot ter been, gemakkelijk de Gum-
maruskerk kan bereiken. Want op die datum 
zal het Fanfarekorps der ‘Bereden Wapens’ 
van de Koninklijke Landmacht uit Vught samen 
met de drie zangeressen van “Les Chouettes”, 
het vrijheidsconcert “Tour of Freedom in 
Concert” verzorgen in de Gummarus. Het 
kerkplein zal vrijgehouden worden waardoor 
bezoekers afgezet kunnen worden bij dit concert waarna de 
chauffeur een parkeerplek kan zoeken in de nabijheid van de 
kerk of op het parkeerterrein bij de Sporthal. 
Vanaf de landelijke aftrap van de nationale viering van 75 jaar 
vrijheid door Koning Willem Alexander op 31 augustus jl. (tij-
dens de herdenking van de Slag om de Schelde) hebben de me-
dia uitgebreid stil gestaan bij wat er zich 75 jaar geleden heeft 
afgespeeld in Zuid-Nederland. Begin november ’44 werd de be-
vrijding van onze dorpskernen een feit en wat voor een. Met 
een programma van muziek, beeld en geluid willen we dan ook 
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stil staan bij die bevrijding en het feit dat 
we al 75 jaar in vrijheid mogen leven. 
Het belooft een zeer gevarieerde voor-
stelling te worden met onder andere 
muziek die rechtstreeks verwijst naar de 
meidagen van 1945, maar de veelzijdig-
heid van het orkest zal deze avond be-
nadrukt worden in de programmakeuze. 
Van marsmuziek tot popmuziek, alle gen-
res passeren de revue. Met dit program-
ma bieden de Koninklijke Landmacht, de 
Fanfare ‘Bereden Wapens’ en de gemeen-
te Drimmelen een unieke gelegenheid om 
samen met u allen de Vrijheid te Vieren. 
Zorg dat u erbij bent, zouden we willen 
zeggen. In ieder geval nodigen we u van 
harte uit om dit concert in de Gummar-
uskerk in Wagenberg bij te wonen. De 
deur is open vanaf 19.15 u. en de aanvang 
van het concert is 20.00 uur. 

Kaarten zijn te koop bij de verkoopadres-
sen in Terheijden (bakkerij Van Dongen en 
Parochiekantoor Ant. Abt),  Wagenberg (’t 
Grutterke, bakkerij Van Dongen, Garage 
Janssens en fam. Janssens Brouwerijstraat 
32) en in 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 e-mail te 
sturen naar ons secretariaat a.p.m.jans-
sens@hetnet.nl. Samen herdenken, sa-
men vieren. 
Graag tot 9 november. 
Stichting Behoud Gummaruskerk 
Wagenberg.

VOGELSHOW WAGENBERG

Wat kunnen we toch genieten van vogels 
rondom ons heen. En dan denk ik aan de 
mussen, de koolmeesjes, de merels, dui-
ven en nog vele andere. Het is altijd mooi 

om deze vogels in onze tuinen te zien. Nu 
zijn er een aantal vogelliefhebbers uit o.a. 
Wagenberg, Terheijden en Made, die bij-
zonder veel van vogels houden, ze hou-
den de vogels in goede conditie en zor-
gen ervoor dat er jonge vogels geboren 
worden. 
Deze enthousiaste vogelliefhebbers heb-
ben zich verenigd in de Eerste Wagen-
bergse Vogelvereniging (EWVV). Zij orga-
niseren van vrijdag 8 november 20.00 
uur t/m zondag 10 november 17.00 
uur een onderlinge vogelshow. De leden 
hebben hun vogels opgepoetst om ze zo 
mooi mogelijk te laten zien. 

Hier kunt u erg veel verschillende vogels 
bewonderen. Er zijn vogels bij die u ook 
in uw tuin kunt zien, zoals sijsjes, groenlin-
gen, maar ook kanaries, tropische vogels, 
parkieten, en zelfs ara’s. Onder strenge 
regels worden de vogels door erkende 
keurmeesters beoordeeld en de kampi-
oenen aangewezen. Het belooft een ge-
weldige show te worden. Kom kijken bij 
“Bij Bas” Dorpstraat 26, in Wagenberg. 
Op vrijdagavond wordt de show geopend 
en worden de kampioenen bekendge-
maakt. Zondag wordt het gewoon een 
gezellige dag. Komt u ook?

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
WALT  WILKINS & THE 
MYSTIQUEROS

Op donderdag 31 oktober 2019 komt 
Walt Wilkins & The Mystiqueros naar het 
Witte Kerkje in Terheijden. Hij is al jaren 
een graag geziene artiest bij de Puur Wit 
concerten. De muziek van Walt Wilkins 
& The Mystiqueros is schatplichtig aan 
de seventies countryrock uit Texas en 
de typische West Coast sound (onder 
meer prachtige meerstemmige vocalen), 
maar is ook geïnspireerd door de soul, 
en kent daarnaast invloeden van Tex-Mex 
en de Mississippi Delta blues. Kortom een 
bonte verzameling muzikale geesten die 
oorspronkelijke liedjes vertolken op een 
aanstekelijke en zeer geïnspireerde ma-
nier. Countryrock en folkrock met hier 
en daar een verstilde parel ertussendoor. 

Americana voor fijnproevers
Walt Wilkins & The Mystiqueros 
Als songwriter, producer en bandleider 
werkte Walt Wilkins (San Antonio, Texas) 
vele jaren in Nashville. Zijn songs wer-
den opgenomen door artiesten als Ricky 
Skaggs, Kenny Rogers en Pat Green. Hij 
wordt als performer wel vergeleken met 
troubadours als Guy Clark en Townes van 
Zandt. 
Hier in Nederland verwierf hij bekend-
heid als producer van de eerste twee 
platen van Sam Baker met wie hij ook 
diverse keren in Nederland toerde. Na 
tien jaar Nashville-songwriter te zijn 
geweest keerde Wilkins terug naar zijn 
geboortestaat Texas. Daar creëerde hij 
met zijn band  The Mystiqueros een Texas 
Hill Country supergroep die een podium 
biedt aan een bijzondere club zeer geta-
lenteerde muzikanten en songwriters. 
De muzikale backbone van de band komt 
nu naar Nederland, in de bezetting van 
Walt Wilkins zelf, zanger/bassist Bill Small 
en Bart de Win, het Nederlandse lid van 
de Mystiquero-familie, op toetsen, accor-
deon en zang. 

Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijg-
baar bij Tinckerbell, Hoofdstraat 72 in Ter-
heijden en Roots Mail Music, Van Goor-
straat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om 
kaartjes te reserveren via het e-mailadres 
puurwit@gmail.com. Geef de naam van 
de artiest aan en het aantal kaarten. Ver-
volgens 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.puur-
witconcerten.nl of www.facebook.com/
puurwit.

JAZZIN’ABT: DE MUZIKAN-
TEN ZIJN ER KLAAR  VOOR!

Zondag 3 november 
is het zo ver. Dan vindt 
alweer de vierde editie 
van Jazzin’Abt plaats, 
georganiseerd door 
Stichting Behoud de 
Antonius Abt. Tijdens 
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Jazzin’Abt spelen lokale jazzartiesten met 
elkaar in zaal ‘De Abt’. De zaal gaat om 
14.00 uur open en vanaf 14.30 uur be-
gint het programma. De eindtijd is 17.30 
uur. De entree is gratis en de opbrengst 
van de consumpties is bestemd voor on-
derhoud aan het gebouw. Om alvast een 
voorproefje te geven, stellen we in het 
artikel hieronder aan enkele deelnemen-
de artiesten alvast wat vragen over Jaz-
zin’Abt:  Wat maakt dit evenement nou zo 
bijzonder en waarom moeten mensen ze-
ker komen luisteren zondag 3 november?
Lokale muzikanten schitteren tij-
dens Jazzin’Abt
Bijzonder aan Jazzin’Abt is dat de deel-
nemende muzikanten allemaal uit de om-
geving van Terheijden komen. Sommige 
wonen nog steeds vlakbij, voor anderen 
is Jazzin’Abt een manier van thuiskomen. 
Dat bevestigt ook pianist Rob van Bavel, 
die oorspronkelijk uit Wagenberg komt:
“Het is altijd fantastisch om mee te mo-
gen doen aan zo’n geweldig initiatief als 
Jazzin’Abt, met zulke leuke lokale musici. 
Daarnaast is het ook erg leuk om weer 
terug te zijn in de buurt waar ik ben op-
gegroeid.”
Jazzin’Abt biedt nadrukkelijk ook een 
podium aan jong jazztalent uit de regio. 
Tijdens het programma kunnen zij sa-
men spelen met grote namen, zoals Edis-
on-winnaars Rob van Bavel en Marc de 
Rooij.  Tenorsaxspeler Paul Taks kan alvast 
niet wachten:  “Het meest kijk ik uit naar 
het opnieuw spelen met Rob van Bavel op 
piano. Zijn eindeloze creativiteit is echt te 
gek. Daarnaast mag ik ook spelen met de 
hele goede bassist Marc van Rooij. Met 
die twee samen weet je gewoon dat het 
een goede middag gaat worden!”
Bijzondere jazzoptredens
Precies vertellen hoe het programma van 
Jazzin’Abt er op 3 november uitziet, kun-
nen we niet. Daarvoor speelt improvisatie 
een te belangrijke rol in de muziek. Juist 
deze onvoorspelbaarheid en creativiteit 
maakt Jazzin’Abt tot zo’n leuke muzika-
le middag, zo beaamt ook trompetspeler 
Wouter Poncin:  “Ik kijk uit naar de sa-
menwerking met de andere muzikanten. 
Spelen in een combo geeft heel veel vrij-
heid en interactie. Jazzmuziek heeft ook 
zoveel diversiteit in stijlen dat je die mid-
dag alle kanten op kan.” 
Paul Taks is het hier ook roerend mee 
eens:  “Die lokale jazzmuzikanten verras-
sen je altijd in wat ze doen en welke kant 
ze op gaan. Je moet dus altijd goed luiste-
ren en samen muziek maken. Dat is voor 
mij waar jazz om draait!”
Opbrengst middag voor restauratie 
monumentaal gebouw
De opbrengst van Jazzin’Abt zal ten goe-

de komen aan de restauratie van het ge-
bouw. Een aantal werkzaamheden hier-
voor is inmiddels al vergevorderd, maar 
er ontbreekt 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 kerk-
gebouw  Antonius Abt steunen én van 
een heerlijk jazzmatinee genieten in Ter-
heijden. We hopen u dan ook te mogen 
verwelkomen 3 november! 
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 Mark-
straat 2,  Terheijden. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.behouddean-
toniusabt.nl

Tenorsaxspeler Paul Taks en pianist Rob van Bavel 
samen tijdens een eerdere editie van Jazzin’Abt.

DE COUR OPENT HAAR 
DEUREN  VOOR U!

Sinds 1 augustus 
zijn wij, Tim Oving-
ton en Bram Fran-
ken, de nieuwe 

exploitanten van De Cour, een sociaal 
maatschappelijk buurthuis in Terheijden. 
In de afgelopen 3 maanden hebben wij er 
hard aan gewerkt om weer een frisse wind 
door De Cour te laten waaien. Zo vindt 
u hier inmiddels een sportbedrijf (B-Fit), 
worden er de laatste werkzaamheden ver-
richt aan De Leerfabriek en heeft de foy-
er een toffe, nieuwe look gekregen. Graag 
nemen wij u mee in deze vernieuwingen! 
Op zondag 27 oktober is het tijd voor 
de open dag! Tussen 10.00 en 17.00 uur 
staat het gehele team van De Cour voor 
u klaar om u welkom te heten, te infor-
meren of een rondleiding te geven.
Tussen 10.00 en 12.00 uur trappen wij de 
dag af met een inloop voor de senioren, 
inclusief een gratis bingo. Komt u uw ge-
luk beproeven en gaat u met mooie prij-
zen naar huis?
Vanaf 13.00 uur is er de ruimte voor een 
vrije inloop. Wij heten u van harte wel-
kom en laten u graag kennis maken met 

alle mogelijkheden die De Cour te bieden 
heeft. Zo vindt u hier verschillende stands 
waar u informatie kunt verkrijgen over de 
verschillende verenigingen en stichtingen 
die een plaats hebben binnen De Cour. 
Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor 
een goed gesprek onder het genot van 
een bakje koffie.
Tussen 14.30 en 16.30 uur is de grote zaal 
de plek voor een open podium met ver-
schillende demonstraties en workshops. 
Dit wilt u niet missen! 
U bent van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen in de vernieuwde versie 
van De Cour.  Zien wij u de 27e?!
Groetjes, Bram en Tim

KAARTVERKOOP  IJSCLUB

Verkoopinfo
Vanaf 15 novem-
ber t/m 15 de-
cember a.s. zijn 
de seizoen-/
lidmaatschapskaarten 2019-2020 van IJs-
club Terheijden à € 7,- weer te koop. Let 
op, vanaf dit jaar bij bakkerij Van Dongen, 
Hoofdstraat 15A, Terheijden en bakkerij 
Van Dongen, Wagenstraat 4, Wagenberg. 
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je 
op www.ijsclubterheijden.nl.
Wij danken Conny van Riel van Tincker-
bell voor de jarenlange fijne samenwer-
king m.b.t. de kaartverkoop! 
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub 
Terheijden heeft men bij voldoende ijs-
dikte (infolijn: 076 5931000 of www.
ijsclubterheijden.nl) en tijdens de aange-
geven openingstijden gratis toegang tot 
de ijsbaan. Kinderen tot en met 6 jaar 
hebben, mits onder begeleiding van een 
seizoenkaarthouder, gratis toegang (deze 
kinderen hebben op dat moment dan dus 
geen lidmaatschapskaart nodig). Voor niet 
leden gelden voor komend seizoen de na-
volgende dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel 
(middag of avond) op werkdagen, € 2,- 
per dagdeel (middag of avond) op zater-
dag en zondag.
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel (mid-
dag of avond) op werkdagen, € 5,- per 
dagdeel (middag of avond) op zaterdag en 
zondag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw 
rendabel en geeft altijd als eerste toegang 
tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoen-
de ijsdikte, dagelijks:
Ochtend: altijd gesloten voor baanonder-
houd en/of besloten evenementen.
Middag: 13.00 uur tot 17.15 uur.
Avond: 19.00 uur tot 22.00 uur.
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Opening schaatsseizoen
Op 16 november is van 16.00 t/m 01.00 uur de opening van 
het schaatsseizoen bij/in de beste après schaatshut van Drimme-
len:  ’t Houterom, met  verkoop van de seizoen/lidmaatschaps-
kaarten, met livemuziek van “Hillbilly Hayride”, drank en worst!

SAXOFOONFEESTJE IN  WITTE KERKJE 
Start van 44ste serie theeconcerten

Na het geweldige amateurconcert ‘Kunst! Er zit muziek in’ is er 
een theeconcert met het Artex Quartet, een saxofoonkwartet.
In het AHSO, ARTez/HKU Saxophone Orchestra met dirigent 
Johan van der Linden - inmiddels een begrip in Terheijden, heb-
ben veel talentvolle studenten gespeeld die inmiddels afgestu-
deerd zijn.  Vier van die afgestudeerden hebben het Artex Quar-

tet opgericht dat nu bij ons een concert komt geven. Kwaliteit 
en een ‘feestje’ gegarandeerd.
Het kwartet

Allen zijn ze dus afgestudeerd aan het conservatorium en heb-
ben daarnaast ook workshops en masterclasses gevolgd over 
de hele wereld. Gedreven en ambitieus, ofwel gepassioneerd! 
Zo zou je de vier saxofonisten van het Artex Quartet het bes-
te kunnen omschrijven. Met de liefde voor alle mogelijkheden 
van de kamermuziek zijn ze samengekomen om op het hoog-
ste niveau te musiceren. Ze spelen muziek uit alle tijden: be-
werkingen en oorspronkelijk voor saxofoon geschreven werk. 
Programma 
Romantische, 19e-eeuwse muziek is wat we in het Witte Kerk-
je te horen gaan krijgen. ‘Capriccio’ van Mendelssohn, ‘Aus 
Holberg’s Zeit’ van Grieg, het ‘Amerikaanse’ strijkkwartet van 
Dvořák en ‘Premier Quatuor’ van J.B. Singelée.
De musici
Christiaan van der Weij-sopraansaxofoon, Els van der Weij-alt-
saxofoon, Miriam Stoffelsma-tenorsaxofoon, Nina van Helvert  
-baritonsaxofoon. Meer informatie: www.ArtexQuartet.com.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 3 november 2019.  Aanvang: 15.30 uur, lo-
catie:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1,  Terheijden. Entree: slechts 
€ 6,50, t/m 18 jaar GRATIS TOEGANG. De entree is zeer laag. 
Bij de uitgang kunt u een extra bijdrage geven.
Met abonnement of 3-concertenkaart bent u nog voordeliger 
uit.  Abonnement voor 5 concerten (november t/m maart): 
€ 29,50 (betaald vóór 1 november € 28,50), 3-concertenkaart 
voor 3 concerten naar keuze:  € 18,50 (betaald vóór 1 november 
€ 18,-). Bankrekeningnummer: IBAN: NL92 RABO 0305789929 
t.n.v.  Stg.  Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden. 
Info en reserveringen bij de Stg.  Theeconcerten Witte Kerk-
je Terheijden: liefst per email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.



9Rondom de Toren 2019

nl. Telefoon: 076 5931177 (Agaath), 076 
5934434 (Babs). Website:  Concerten-
WitteKerkje.com. Facebook: www.face-
book.com/TheeconcertenTerheijden. 

ER WAS EENS………. EEN 
BEZORGERTJE

Dat graag een centje wilde bijverdienen. 
Hij nam contact op met Axender (het 
grote bezorgbedrijf uit Roosendaal) en 
vroeg of hij krantjes kon rondbrengen in 
Terheijden. “Dat kan”, zei de bezorgers-
baas, “dan krijg je van ons fietstassen en 
elke week een stapel huis-aan-huis blaad-
jes. Die bezorg je dan netjes op woensdag 
of donderdag bij de mensen die wonen in 
de straten waarvan wij je de namen door-
geven. En als je dat goed doet, krijg je van 
ons wat centjes als beloning!” 
Bezorgertje blij,  Axender blij, Rondom de 
Toren en Carillon blij!! 
Nu heeft ieder mensje weleens geen 
zin om te werken (moe, ziekjes, slecht 
weer…). Zo ook ons Bezorgertje. Waar 
echter de meeste mensjes toch gewoon, 
mogelijk met een fris tegenzinnetje, hun 
werk doen, besloot ons Bezorgertje zijn 
werk niet te doen……  “Maar”, zo dacht 
hij, “dat moet ik wel slim doen. Mijn baas 
mag niet weten dat ik de blaadjes niet 
heb rondgebracht, want anders krijg ik 
mijn centjes niet….” Goede raad was 
duur, en hij had al niet veel centjes. Op 
de bezorgdag fietste hij naar een donker 
pleintje in de buurt van de Zwanenstrek 
en gooide daar zeker 25  Torens, Caril-
lons en donatiebrieven RdT  in een hoek-
je en zo veranderde ons Bezorgertje in 
een Weggooiertje (dat kan in sprookjes!). 
Maar toen hij  thuis kwam, lagen er nog 
zeker 100 stapels. Slim als hij was, dacht 
hij: “Dat kan ik nog een keertje doen!” 
Dus reed hij tegen de avond nog een keer 
naar hetzelfde pleintje en gooide de 100 
stapels in hetzelfde hoekje.
Waar Weggooiertje echter geen rekening 
mee had gehouden was ……..  de Prins. 
De Prins woonde vlakbij het pleintje en 
had dus 2 x de stapels gevonden. Deze 
slimme Prins gebruikte een Digitale Duif 
en die Duif bracht foto’s van de stapels 
krantjes naar heel veel mensjes in  Ter-
heijden. Deze mensjes vonden dat heel 
erg, want ze kregen hun krantjes niet en 
konden niet lezen wat er in hun dorp 
gebeurd was of nog zou gaan gebeuren. 
Die mensjes stuurden de Digitale Duif 
terug met een berichtje waar ze woon-
den, dat ze boos waren op het Weggooi-
ertje en dat ze toch de krantjes wilden 

hebben. Intussen hadden de Meester en 
de Juf de krantjes bij de Prins opgehaald. 
De Duif vertelde welke mensjes geen 
krantjes hadden gehad en zij brachten 
die toen bij de mensjes. Die waren heel 
blij, maar nog steeds boos op het Weg-
gooiertje! Maar ook de bazen van het 
Rondom de Torentje en het Carillonne-
tje en van Axender waren boos op hem. 
Wat een domoor!! De baas van Axender 
zal hem zeker op zijn dondertje geven 
en misschien mag hij ook geen Bezor-
gertje meer zijn. Daaaag zakcentje….. 
Moraal van dit verhaal: Doe pvd je werk 
en bezorg die kranten,  ook al heb je geen 
zin….  Weggooier!!
P.S. Bedankt  Prins, attente en meewer-
kende lezers, goede bezorgers (en die 
zijn er veel!), vrijwilligers van Rondom de 
Toren (die dus zonder betaling  vele uren 
steken in het maken van de Toren). 
Beste lezers, mocht u RdT niet hebben 
ontvangen, geef het aub door (liesbeth@
rondomdetoren.nl). RdT en Axender 
doen er echt alles aan om dit te herstel-
len/voorkomen.
De meester

WAT IS HET NOG STEEDS 
EEN MOOI GEZICHT!

Deze inwoner is blij met de plantenbak-
ken die deze zomer het straatbeeld in 
Terheijden mochten sieren.
De gemeente heeft kosten nog moeite 
gespaard om dit te realiseren. ‘s Ochtends 
vroeg kwam ik al de tankwagen tegen die 
de bakken van de nodige liters waters 
moest voorzien. Chapeau……!
Ondanks de hoge temperaturen hebben 
de bloembakken prachtig gebloeid en 
zelfs nu het blad al begint te vallen ziet 
het er nog mooi uit.
Hopelijk was dit niet een eenmalige ac-
tie en kunnen we volgende zomer weer 
volop genieten van deze bloemenpracht.
Y.d.R.

DINASA IN DE PRIJZEN

Bij de BENEVISIE, een 
jaarlijkse fotografische 
krachtmeting tussen de 
amateurfotografen uit de 
afdeling Brabant-West van 
de landelijke fotobond en 
de afdeling Antwerpen van de Vlaamse fo-
tobond heeft amateur fotoclub DINASA 
uit Wagenberg bijzonder goed gescoord. 
Van de c.a. 600 ingezonden foto’s wer-
den de 75 beste geselecteerd voor een 
expositie, hiervan waren er maar liefst 6 
bij van DINASA.  Van deze 75 werden de 
20 beste als prijswinnaar aangemerkt en 
ook hierbij was DINASA goed vertegen-
woordigd met maar liefst 3 prijswinnaars 
te weten: 4e prijs in de categorie mo-
nochroom voor Marianne Achterbergh, 
in de categorie kleur was het Anneke 
van Vugt met een 2e prijs en Marianne 
Achterbergh met een 6e prijs. Hiermee 

is DINASA de Brabantse vereniging met 
de meeste prijzen bij deze wedstrijd. De 
overige geselecteerde foto’s waren van 
Etty van der Sanden en Lies Gommers. 
Wij zijn trots op de prestaties van onze 
fotovrouwen. 
De foto die we hierbij afdrukken is van 
Anneke van  Vugt, want een 2e prijs bij BE-
NEVISIE scoor je niet zomaar.
Info over DINASA: fcdinasa@casema.nl

CHENG QUARTET  WINT 
MUZIEKFESTIVAL IN 
SLOWAKIJE 
Het Cheng Quartet, het strijkkwartet 
dat op 6 januari van dit jaar in het Witte 
Kerkje gespeeld heeft, is prijswinnaar van 
het Schola Arvenzis International Music 
Festival in Slowakije. Proficiat!
In de nieuwsbrief van de NSKA die we 
ontvingen stond: “Na de afronding van 
de postacademische opleiding aan de 
NSKA met een feestelijk eindexamen in 
de Waalse Kerk, dat door de jury werd 
beoordeeld als ‘outstanding’, reisde het 
Cheng Quartet deze zomer af naar het 
Schola Arvenzis International Music Fes-

TERUGBLIK

LEZERS IN DE PEN
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tival voor masterclasses in Slowakije. Bij aankomst bleek er een 
concours verbonden aan dit festival, waar zij onbevangen aan 
deelnamen en dat zij op hun naam schreven.”
Dat ze ook bij ons hebben gespeeld voelt voor ons als bewijs 
dat topmusici als zij zich aangetrokken voelen tot de theecon-
certen in Terheijden en dat een waardig podium voor hun op-
treden vinden.
En we blijven ervoor zorgen dat we mooie concerten aanbieden 
voor een lage toegangsprijs.
Stg.  Theeconcerten  Witte Kerkje Terheijden

VAN HET  WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen 
adviseert het college van burge-
meester en wethouders over het 
beleid rond de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (Wmo). Tijdens de vergadering van oktober 
kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
Eigen bijdrage
Inwoners, die een eigen Wmo-bijdrage betalen van € 17,50 per 
4 weken, gaan na 1 januari  2020 € 19,- per maand betalen. Deze 
administratieve wijziging zal helaas tot gevolg hebben dat er be-
gin 2020 een dubbele nota komt. De inwoners die het betreft 
zullen hierover bericht ontvangen.
Woonvizier
Met de woningbouwstichting worden door de gemeente afspra-
ken gemaakt over de huisvesting van mensen die extra kwets-
baar zijn (zoals Beschermd  Wonen). Er zijn ook prestatieafspra-
ken over huurders met problemen. Per situatie zal gezamenlijk 
worden bezien wat het beste is voor de huurder.
Dorpsonderonsjes
Burgemeester en wethouders gaan de gemeente in om van de 
inwoners te horen wat hen bezighoudt. Mensen kunnen bv. een 
wethouder uitnodigen bij een activiteit. De wethouder kan dan 
tijdens zo’n activiteit met hen in gesprek gaan. Hij/zij kan zo 
horen wat inwoners van bepaalde zaken vinden. Inwoners kun-
nen dan ook informatie doorgeven die de wethouder mee kan 
nemen naar het overleg van B en W.
Respijtzorg
De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen 
heeft aangegeven dat respijtzorg een knelpunt is binnen de ge-
meente. Ook de gemeenteraad meldde het probleem van mo-
gelijk onvoldoende mogelijkheden voor respijtzorg.
Respijtzorg is vervangende mantelzorg.   Als de mantelzor-
ger even tijd kan nemen voor zichzelf,  kan hij/zij de zorg 
beter volhouden.  Veel mantelzorgers voelen zich verant-
woordelijk en durven alleen tijd voor zichzelf te nemen als 
de zorg goed kan worden overgedragen. Daarom wordt 
een onderzoek voorgesteld naar mogelijkheden voor res-
pijtzorg in de gemeente, en welke behoeften daarvoor zijn.   
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Het Platform zal 
een positief advies 
over het onderzoek 
uitbrengen aan B en 
W. Daarbij wordt 
ook geadviseerd de 
respijtzorg niet al-
leen te bezien voor mensen met demen-
tie maar ook voor andere inwoners met 
mantelzorgers. 
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.
Site: www.wmoplatformdrimmelen.nl.

LIJST HARRY BAKKER 
BLIJ; KLEURRIJKE SOLIDE 
BEGROTING 2020!

Net de begroting van € 62 miljoen ont-
vangen en die ziet er positief en goed 
uit. Heel veel wensen en ambities die de 
gemeente Drimmelen en haar inwoners 
hebben staan er in. Qua financiën ziet het 
er rooskleurig uit. In 2020 hebben we 
een relatief klein tekort van 4,5 ton, maar 
uiteindelijk hebben alle jaren een positief 
resultaat. Lijst Harry Bakker is dus opti-
mistisch.
Veel geld voor onderwijs en zorg
Aan onderwijs, ouderen en jeugd, hulp-
behoevenden, deelname aan onze maat-
schappij en vrijwilligersactiviteiten wordt 
ruim  40% van het totale begrotingsbud-
get besteed. Er kan dus veel gedaan wor-
den en dat is positief! 
Aandacht voor woningbouw en 
openbare ruimte
Verder is de Lijst Harry Bakker blij met 
de woningbouw in alle kernen, de blijven-
de aandacht voor de openbare ruimte 
met groen, de 5-kleurige bloemenman-
den en betere voetpaden die worden 

aangelegd.  Veiligheid is belangrijk en daar-
om hopen wij dat vooral op doorgaande 
wegen de fietsen meer ruimte krijgen en 
dat er meer zebra’s komen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Drimmelenseweg, de 
Zeggelaan en de Crullaan.
Natuur, klimaat en energie
Fijn ook dat we met de aanleg van een 
bos in het centrum van de gemeente 
starten; hopelijk volgen er meer (kleine) 
bossen! Natuur en groen zijn super be-
langrijk, zeker in deze tijd van klimaat-
ontwikkeling. Een andere ontwikkeling is 
de energietransitie, die nu door de ker-
nen wordt opgepakt. We moeten immers 
gezamenlijk zoeken naar andere vormen 
van energieopwekking. Uiteraard is LHB 
hierbij aanwezig en betrokken!
Subsidies blijven
In de begroting is te lezen dat de subsi-
dies voor Samen aan de Slag en nu ook de 
Dorpsonderonsjes blijvend zijn. Volgend 
jaar komt daar een Sportakkoord bij met 
extra mogelijkheden voor verenigingen. 
Tot slot zijn we benieuwd of er voldoende 
vraag is naar breedband in het buitenge-
bied, zodat we in de hele gemeente goed 
bereikbaar zijn en blijven communiceren.
Mocht u als bewoner of organisatie nog 
wensen hebben, dan is NU het moment 
om naar ons te reageren (informatie@
lijstharrybakker.nl). Wij gaan de begro-
tingsbehandeling voorbereiden en op 7 
november in de Raad bespreken. 
Riebert  Verheugen, fractievoorzitter LHB.

WIE BEDENKT EEN NAAM 
VOOR HET JUBILEUMBIER?

In jaargang 15 van de Sinjaal wordt het 
hele jaar vooruitgeblikt naar het 40-jarig 
jubileum in de zomer van 1985. Zo wordt 
in nummer 3 de unieke VCW-verjaardags-
kalender ten tonele gevoerd. Voor f 5,50  
kon één van de 350 gemaakte exempla-
ren worden aangeschaft. De verjaardags-
kalender was een blijvende herinnering 
aan het jubileumseizoen 1984-1985 met 
foto’s van alle VCW-elftallen.
In nummer 4 wordt 
de mascotte van 
het 40-jarig jubile-
um gepresenteerd 
en wordt een prijs-
vraag uitgeschreven 
voor de naam van 
deze mascotte/
Kort voor de vie-

ring van het jubileum werd in nummer 10 
van de Sinjaal gepubliceerd dat er welge-
teld één inzending voor de naam van de 
jubileummascotte was binnen gekomen. 
“Omdat het voor de jubileumcommissie 
vrij moeilijk was om daar een keuze uit 
te maken” bleef het Manneke gewoon het 
Manneke.
Het komende jubileum is er geen mas-
cotte maar wordt wel een jubileumbier 
uitgebracht. Hiervoor heeft de jubileum-
commissie nog geen naam in gedachten 
en daarom is er een prijsvraag uitgeschre-
ven voor de naam van het bier. 

Weet jij een leuke en toepasselijke naam 
voor het bier, zend deze dan in naar jubi-
leum2020@vcw-wagenberg.nl. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 janu-
ari 2020 zal de winnende naam bekend 
worden gemaakt en wordt de eerste fles 
bier aan de winnaar/winnares overhan-
digd.

TURNSTERS  WINNEN 
WISSELTROFEE 
SPRINGTOERNOOI
Zaterdag 5 okto-
ber stonden Taisha, 
Mandy en Ivana 
om 06.50 uur klaar. 
Gezamenlijk reden 
we naar Bergen op 
Zoom voor het DE 
Springtoernooi. Om 08.00 uur was het 
inspringen en om 08.30 uur begon de 
wedstrijd.
Van SVT deden er 4 groepen mee en elke 
groep deed aan 2 onderdelen mee.
De turnsters (9-12 jaar) deden mee 
met de minitramp en lange mat. De mix 
springgroep (9-12 jaar) deed met de mi-
nitramp en de kast mee.
Onze groepen hebben het heel goed 
gedaan en de meeste gingen met een 
groepsprijs naar huis. De maandaggroep 
in het E-niveau werd 2e op het onderdeel 

POLITIEK

SPORT
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De haan staat weer op de kerk van Terheijden. Gerard van  Vugt maakte deze bijzondere foto’s.
1

7

3

4

11

6

8

9

1. Toon van Alphen
2.Henk van Meer

3. Agaath Kaasschieter
4. Marianne Vermeulen

5. Rini Vermeulen
6. Gerard van Vugt

7. t/m 10. Rini Vermeulen
(Eendenkooi Terheijden)
11. Gerard van Vugt
Oplossing zoekplaatje 

vorige keer: Binnenkant 
rioolbuizen Markstraat



13Rondom de Toren 2019

lange mat. De dinsdaggroep werd jammer 
genoeg 4e.   Toch een knappe prestatie.
De woensdaggroep in het D-niveau heeft 
op allebei de onderdelen een 1e prijs be-
haald. Tevens hadden zij de hoogste sco-
re van de dag behaald, wat betekent dat 
ze een half jaar lang de wisseltrofee mee 
naar huis mogen nemen.

Dan hebben we onze Meisjes/Jongens 
Springgroep die voor de 1e keer samen 
met Juf Mandy meededen aan dit spring-
toernooi. Zij hebben het heel goed gedaan 
en zijn 1e geworden met de minitramp op 
E-niveau.
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
toernooi. Met de vermelding dat het niet 
zo goed was verlopen zonder de hulp van 
Ivana,  Taisha en Mandy.
GV Samen voor  Terheijden. 

OPEN DRIMMELENSE 
TAFELTENNISKAMPIOEN-
SCHAPPEN

Het zal u niet zijn ont-
gaan.  TTV  TIOS Ter-
heijden bestaat dit jaar 
40 jaar. 40 jaar geleden 
is onze tafeltennisver-
eniging begonnen in 
de dojo van SVT aan 

de Ruitersvaartseweg. Sinds alweer 5 
jaar spelen en trainen wij in De Cour. Dit 
bijzondere jubileum vieren wij met een 
aantal te organiseren activiteiten. Het op 
zondag 24 november a.s. te houden Open 
Drimmelense Tafeltenniskampioenschap-
pen is er daar een van. Op deze dag no-
digen wij inwoners (vanaf 16 jaar) van alle 
kerkdorpen van de gemeente Drimmelen 
uit om zich in te schrijven voor dit unieke 
en zeer gezellige toernooi.  Tevens willen 
wij inwoners met een beperking vragen 
om zich ook in te schrijven. Tafeltennis is 
een bijzonder goed uit te oefenen sport 
voor mensen met een beperking. 
Het toernooi wordt op deze dag ge-
speeld in De Cour. Sportiviteit, gezellig-
heid en voldoende wedstrijden kunnen 
spelen staan voorop. Alle informatie die 
u nodig heeft om in te schrijven voor het 
toernooi vindt u op onze website www.

tios-terheijden.nl. Heeft u een vraag dan 
kunt u deze sturen aan jubileum40jaartt-
vtios@ziggo.nl.  Wij hopen op zondag 24 
november véél inwoners van de gemeen-
te Drimmelen als deelnemer aan ons 
toernooi te mogen verwelkomen! 
Graag tot dan.

40-JARIG  JUBILEUM  YOGA-
VERENIGING  TERHEJDEN

40 jaar geleden is de 
afdeling yoga opgericht 
onder de vleugels van 
toen nog Sport Vereni-
ging Terheijden (SVT) 
en in 1997 zelfstandig 
geworden onder de 
naam Yogavereniging Terheijden. In al die 
jaren zijn we uitgegroeid tot een bloei-
ende vereniging met maar liefs 155 leden 
verdeeld over 8 groepen. 
De lessen worden gegeven op maandag-
ochtend en -middag en donderdagmiddag 
in De Cour en op donderdagavond in BS 
de Windhoek. Het zijn nog steeds voor 
het grootste deel vrouwen die aan yoga 
doen, maar gelukkig zien we de laatste ja-
ren ook steeds meer mannen die de stap 
nemen en lid worden van de yoga en zich 
daar heel senang bij voelen.
Op zaterdagmiddag 5 oktober werd dit 
jubileum met haar leden in De Gouden 
Leeuw Terheijden gevierd. Bij binnen-
komst werd iedereen verwelkomd met 
een drankje en nadat de voorzitter Her-
man Schippers de leden had toegespro-
ken kon men zich te goed doen aan het 
lunchbuffet.

Van links naar rechts:
Joke Haaze, Thea Korebrits, Marijke Driessen, 

Nelleke van Woensel, Corrie van Meer, Eke Lageveld, 
Lia Reniers (niet op de foto Tineke Ceelen)

Na de lunch werden de leden van het 
eerste uur nog in het zonnetje gezet, zie 
foto. Ook het bestuur werd door haar 
leden verrast met een mooie fles wijn 
en een dinerbon. Daarna was er nog 
tijd voor een gezellig samenzijn en rond 
16.00 uur hebben we met zijn allen De 
Gouden Leeuw weer verlaten.  Maandag 
gaan we gewoon weer beginnen aan ons 
41ste jaar yoga.  
Heeft u ook interesse? Kijk even op de 
website www.yogaterheijden.nl voor info.

PIET HOEVE 50 JAAR LID 
biljartvereniging De Vriendschap

Op donderdag 3 oktober was Piet Hoeve 
50 jaar lid van biljartvereniging De Vriend-
schap.
Op 21-jarige leeftijd werd Piet op 3 ok-
tober 1969 lid en nu, 50 jaar later op 
71-jarige leeftijd, is hij dat nog steeds, een 
jubileum dus. Piet, van harte gefeliciteerd. 
Tijdens het triatlontoernooi zal hij daar-
voor de nodige waardering ontvangen.

4 maal in de historie werd Piet clubkam-
pioen:
1971/1972  Piet Hoeve  1.30 m  9 serie
1992/1993  Piet Hoeve  1.41 m  9 serie
1998/1999  Piet Hoeve  1.47 m 10 serie
2002/2003  Piet Hoeve  1.42 m  9 serie
2009:  kampioen koppeltoernooi 3 ban-
den van ’t Sluisje Oosterhout;
2014: kampioen 4e klasse libre van de 
NBF met De  Vriendschap 5;
2018:  teamkampioen libre van de OWBC 
met De  Vriendschap 3;
2019:  kampioen koppeltoernooi 3 ban-
den van ’t Sluisje Oosterhout.

DANK  JE  WEL!

STEMMERS BEDANKT
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Dameskoor Terheijden wil graag de Rabobank bedanken voor 
het mooie bedrag dat we gekregen hebben van de Rabo Club-
Support.

RABO CLUBSUPPORT  MAAKT 
SPRAAKVERMAAK BLIJ

Tijdens  Spraakvermaak 75 was tussen het 
verbale en vocale geweld van o.a. Matthijs van 
Nieuwkerk, Splinter Chabot, Jan Rotmans, 
Wim Daniëls en Lee Towers ook tijd voor 
Rabo ClubSupport. In de pauze overhandig-
den Petra de Wit en Patricia de Heijde van 
Rabobank Amerstreek een cheque van € 487,51 aan voorzitter 
Wim Smetsers. We zijn blij met dit prachtige bedrag. Met deze 
bijdrage houden we de entreeprijs van ons zondagmiddagcafé 
laag. En we besteden het geld aan de technische kant van het  
programma met als doel: een zo optimaal mogelijke kwaliteit 
van licht, beeld en geluid. Na zijn bijdrage aan de jubileum-editie 
schreef  Matthijs van Nieuwkerk kort, maar krachtig in het Gas-
tenboek:  Wat een feest! Gefeliciteerd! Matthijs. 

De foto is (zoals altijd) van Tien Mureau. Kijk voor overige reac-
ties op de startpagina van www.spraakvermaak.nl.

RABO CLUBSUPPORT/DONATEURSACTIE

Afgelopen zondag werden wij door de 
Rabobank verblijd met een cheque van
€ 228,52 - de opbrengst voor Rondom 
de  Toren uit de clubsupport actie dankzij 
45 leden van de Rabobank die op Rond-
om de Toren hebben gestemd.  Waarvoor 
dank.
Onze donateursactie is ook weer gestart, de eerste donaties 
zijn inmiddels ontvangen. U kunt nog steeds doneren op ons 
bankrekeningnummer NL50RABO 0150 6933 11 t.n.v. Rond-
om de  Toren.
Peter van den Broek, Rondom de Toren

WITTE KERKJE BEDANKT RABOBANK

Zondag 13 oktober was de cheque-uitreiking van de Rabo Club-
Support actie in Made. Door de mensen die op ons gestemd 

hebben was voor ons een cheque met 
een erg hoog bedrag:  € 152,35.  We 
zijn daar heel erg blij mee en zullen dit 
bedrag goed besteden.
Heel hartelijk dank als u uw stem op 
ons heeft uitgebracht.
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NAAR 75 JAAR BEVRIJDING (6)

Bevrijdingsfeesten 1945
Al heel snel na de officiële bevrijding van Nederland op 5 mei 
1945 werden overal organisaties geformeerd om de herwonnen 
vrijheid op feestelijke wijze te gaan vieren. Duidelijk bleek hoe 
men toen kon samenwerken om iets groots tot stand te bren-
gen. Met de weinig beschikbare middelen wist men de gehele 
dorpsgemeenschap erbij te betrekken. 

De bevrijdingsfeesten in Wa-
genberg vonden plaats in 
het laatste weekend van 
juni 1945 en in Terheijden 
gebeurde dat in het eerste 
weekend van juli 1945. De 
feestvreugde werd op vrij-
dagavond geopend door een 
muzikale wandeling van De 
Harmonie. Op zaterdag waren 
er allerlei activiteiten, zoals kin-
derspelen en sportwedstrijden 
voor de jeugd. Dit werd voor-
afgegaan door een ‘kinderzang-
hulde’, in Terheijden bij het ge-

meentehuis en op Wagenberg voor de kerk.
In Wagenberg speelden de 4 buurtschappen voetbalwedstrij-
den. En ‘s avonds speelde wijk 4 (Buurtvereniging ‘De Straat’) 
buiten bij de vliet de invasie na. Dat werd gedaan met een zelfge-
bouwd vliegtuig, gemaakt van een brandstoftank die leeg gedropt 
was door een vliegmachine. In de kerk werden de oorlogsslacht-
offers herdacht en ook de behouden terugkeer van jongens die 
in Duitsland moesten gaan werken. De zondagmiddag werd ge-
opend met een ontvangst van de koninklijke familie, gespeeld 
door wijk 2 (‘t Centrum). Daarna trok een grote optocht door 
het dorp, bestaande uit maar liefst 48 groepen en wagens.  

In Terheijden werd de opening van het bevrijdingsfeest ver-

richt door de burgemeester. De kinderspelen vonden op za-
terdag plaats op De Schans. En ook daar was op zondag een 
grootse optocht. Helaas is die feestdag, wat het aanvankelijk 

EN  TOEN GEBEURDE...
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toch was, jammerlijk overschaduwd door een tragisch ongeval. 
Onverwachte gebeurtenissen veroorzaakten een trieste afloop 
voor een jeugdige deelnemer aan de optocht. Tien dagen later 
is de veertienjarige Sjaan Smits in het ziekenhuis in Breda ge-
storven......
In Vlasselt-boekjes 26 (1985) en 41 (1988) zijn de Bevrijdings-
vieringen beschreven. Het herdenken van de bevrijding vindt 
sindsdien jaarlijks plaats. Een aanzienlijk aandeel in de organisa-
tie hebben de plaatselijke Oranjeverenigingen, die zijn voortge-
komen uit de bevrijdingscomités van 1945. 
Johan van der Made

COLLECTE  SINTERKLAAS  TERHEIJDEN

Zondag 17 november komt Sinterklaas met 
zijn Pieten aan in de haven van Terheijden. Om 
ook dit jaar weer een mooie in- en uittocht 
te kunnen organiseren wordt er een collecte 
gehouden. De collecteweek is van maandag 
21 t/m zaterdag 26 oktober. Vrijwilligers 
komen in deze week bij u aan de deur voor 
een financiële bijdrage, zodat we er ook dit jaar 
weer een prachtig feest van kunnen maken!  Alvast bedankt! 
Stichting Sinterklaas Terheijden

SCHOENENDOOSACTIE 2019

Hoe mooi is het om kinderen hier 
te leren delen en hoe waardevol om 
kinderen, die leven in moeilijke om-
standigheden, heel blij te maken met 
de spullen die jij hebt gegeven. Sa-
men kunnen we tienduizenden kinde-
ren het mooiste cadeau van hun leven geven. In landen waar 
het is toegestaan, delen wij naast de schoenendoos ook een 
boekje uit met Bijbelverhalen. De dozen gaan dit jaar naar arme 
kinderen in Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Hoe ga je te werk?
Neem een schoenendoos van normaal formaat en doe daar 
mooie, het liefst (zo goed als) nieuwe spulletjes in. Bedenk of je 
een doos wilt maken voor een jongen of meisje en voor welke 
leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Plak de doos niet dicht 
maar doe er een post-elastiek om.
Wat moet erin?
Schoolspullen, speelgoedjes en toiletartikelen. Enkele voorbeel-
den: schriften, etui, kleurboek, bal, springtouw, auto, pop, siera-
den, kam, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.  Verder kun je nog 
denken aan een linnen draagtas, slippers, pet,  T-shirt of kunststof 
beker.
Wat mag er niet in?
Vloeibare producten zoals shampoo, douche-
gel, bellenblaas: die flessen gaan vaak lekken, 
snoep, spullen met batterijen, oorlogsspeel-
goed, varkensknuffel, stiften en lijm of klei: 
drogen snel uit.
Wie kunnen meedoen?
Jong en oud, individueel of met een groepje vrienden of familie. 
Kunt u geen schoenendoos klaarmaken maar wilt u wel helpen 
in de vorm van een gift, dan kunt u dat doen middels een enve-
loppe. 

OPROEPEN
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Wat kost het transport?
Graag ontvangen we bij elke ingeleverde doos € 5,- voor trans-
portkosten.
Stappenplan en verdere info kunt u vinden op www.actie4kids.
org. Een folder kunt u bij ons ophalen. Inleveren van de schoe-
nendozen met geld voor transport:  Fam.  Van Dijk, Zandakker 
34  Wagenberg (tel. nr. 076 5931030). Uiterste inleverdatum: za-
terdag 9 november 2019.

VRIJWILLIGERSACADEMIE  DRIMMELEN

Wat is de Vrijwilligersaca-
demie Drimmelen?
De Vrijwilligers Academie 
Drimmelen biedt kosteloos 
workshops en cursussen aan 

voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Drimmelen 
of mensen die vrijwilliger willen worden. 
Het doel van de Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligers Academie wil meehelpen om door extra te le-
ren het vrijwilligerswerk leuker, aantrekkelijker en beter te ma-
ken.  Zo kun je als vrijwilliger goed voorbereid en met plezier je 
vrijwilligerswerk doen, groeit je professionaliteit en vertrouwen 
in je persoonlijke ontwikkeling.
Wie doen dit?
De workshops worden gratis gegeven door professionele do-
centen, vrijwilligers of professionals uit het bedrijfsleven. Een 
aantal enthousiaste mensen uit de gemeente Drimmelen geeft 
de academie vorm en inhoud. Ze werken nauw samen met 
SWO,  VIP en gemeente. 
Welke cursussen worden gegeven?
Er worden heel veel en verschillende cursussen gegeven. Cur-
sussen die nog in 2019 gegeven worden zijn: 
- Omgaan met conflicten
- PR: social media en de betekenis voor jouw organisatie
- extra financiën voor je vereniging/organisatie
- verkorte cursus EHBO
- penningmeester
- effectief vergaderen/notuleren
- verbindende communicatie  
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- basis computercursus. 
Wil je meer weten of aanmelden, kijk op www.vadrimmelen.nl. 
Wat is er al bereikt?
De Vrijwilligersacademie bestaat inmiddels bijna 4 jaar en heeft 
al 74 cursussen gegeven, waardoor 502 mensen een cursus heb-
ben kunnen volgen. 
Wil je ook iets doen bij de Vrijwilligersacademie?
Omdat de Vrijwilligersacademie uit vrijwilligers bestaat en ook 
de komende jaren een interessant cursusaanbod wil blijven ge-
ven, kunnen we altijd mensen gebruiken. 
Voorbeelden van een rol die je kunt hebben zijn:
- Programmamanager: je bent (mede) verantwoordelijk voor 
het cursusprogramma.
- Contactpersoon voor de docenten zodat alles goed afgespro-
ken en geregeld wordt.
- Nieuwsbriefmaker: je zorgt er (mede) voor dat er 4 keer per 
jaar een leuke nieuwsbrief gemaakt en verspreid wordt.
- PR en communicatie: het zou heel fijn zijn wanneer er iemand 
is die hiervoor een plan van aanpak kan maken en mede kan 
zorgen dat dit uitgevoerd kan worden.  We hebben heel veel leu-
ke ideeën om de Vrijwilligersacademie beter bekend te maken.
- Een meedenker: de  Vrijwilligersacademie is nog niet af en 
zoekt hierom mensen die mee willen denken aan wat de Vrijwil-
ligersacademie nog meer kan betekenen voor Drimmelen.
- Bestuurslid; wil je iets betekenen in het bestuur: je bent altijd 
welkom.

VACATURES  VOOR  VRIJWILLIGERS 

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:
Klusvrijwilliger
Ben je handig en/of werk je graag in de tuin? Een klusvrijwilliger 
komt bij mensen die niet meer zelf hun klusjes kunnen doen, 
weinig mensen kennen en niet zo veel geld hebben. De klusjes 
zijn klein en duren 10 minuten tot maximaal 2 uur. Wil je mee 
helpen en er mede voor zorgen dat mensen fijn langer in hun 
eigen huis kunnen blijven wonen? 
Rolstoelbegeleider
Wil je graag een ander helpen? Een oudere mevrouw (89 jaar) 
vindt het fijn geregeld naar de woensdagmarkt in Made te gaan. 
Zij is echter rolstoelafhankelijk en dit lukt haar niet alleen. Wil 
je haar thuis ophalen, over de markt lopen en weer naar huis 
brengen? Dit is een afstand die prima te lopen is.
Gezelschap tijdens een wandeling 
Maak je altijd graag een wandeling? Dan wil je misschien ook wel 
deze oudere man helpen die graag een wandelingetje naar Den 
Deel wil maken. Hij is slechthorend en gebruikt voor buiten 
altijd een rolstoel. Hij vindt het gezellig om te praten over van 
alles en nog wat, zoals politiek, voetbal…..
Fietsvrijwilliger
Vind je fietsen ook zo fijn? Een bewoner van Thomashuis Wa-
genberg houdt erg van fietsen met zijn driewieler, maar hij kan 
dit niet alleen. Hij is nog jong, kan heel goed fietsen, houdt van 
gezelligheid en zoekt iemand die lekker met hem naar buiten wil, 
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als het kan op woensdag. 
Tuinman
Ben je handig in de tuin? Bij het Witte 
Kerkje in Terheijden zoeken ze iemand 
die met de andere vrijwilliger samen de 
tuin wat bij wil houden. 
Secretaris 
Ben je goed met administratie? Dan wil je 
misschien wel de KBO Kring Drimmelen 
en Ouderen Belangengroepen ondersteu-
nen en het secretariële werk doen: 1 x 
per 2 maanden is er een vergadering waar 
je verslag van maakt en je hebt contacten 
met KBO Brabant, SWO en het regiobe-
raad West Brabant en KBO Brabant. 

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand 
oktober van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Nanny 
van der Laag.

HET 28e SEIZOEN MARK-
PONTJE LOOPT  TEN EINDE

Dit seizoen is zon-
dag 27 oktober de 
laatste vaardag van 
het Markpontje. Dit 
jaar hebben we tot 
oktober, op een paar 
kleinigheidjes na, sto-

ringsvrij kunnen varen. Begin oktober 
ging het helaas toch nog mis en moest 
het Markpontje enkele dagen uit de vaart. 
Toch kunnen we terugkijken op een mooi 
seizoen, met veel mooi weer en vele pas-
sagiers. Het totaal aantal passagiers ligt 
ongeveer gelijk met voorgaande jaren. 
Tijdens dit seizoen hebben we een nieu-
we schipper mogen verwelkomen en is er 
weer plaats op de reservelijst, graag uit 
Terheijden.  Ook dit jaar gaan we afscheid 
nemen van een schipper. Het is u mis-

schien opgevallen, maar dit seizoen heb-
ben we geen voor- of naseizoentijden ge-
hanteerd. We voeren dagelijks van 11.00 
tot 18.00 uur. Het is ons goed bevallen, u 
maakte er graag gebruik van.

Net als vorig jaar kwam het team food-
truck van Sovak met het voorstel om dit 
jaar op een gezellige wijze af te sluiten, 
een idee waar we onmiddellijk ja tegen 
zeggen. Ook zal de foodtruck op zondag 
27 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur 
weer op de Schans staan, ieder kan daar 
dan terecht voor iets lekkers bij de koffie, 
thee of chocolademelk, zoals de beken-
de appeltaart en een heerlijk kopje soep. 
Om 14.00 uur is de prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd. Ook nodigt het team 
een bandje uit om tussen 15.00 uur en 
16.00 uur het geheel een feestelijk tint-
je te geven. Mocht het regenachtig weer 
zijn, dan is dat geen probleem. Er wordt 
dan gezorgd voor een partytent, zodat u 
droog staat.

Hopelijk komt u in groten getale, want 
daarna moet u immers weer wachten tot 
de klok weer naar de zomertijd gaat, za-
terdag 28 maart 2020.
Met vriendelijke groet, namens het team 
foodtruck van Sovak en de schippers van 
het Markpontje.
Foto’s: José Vermeulen (foodtruck van 
Sovak) en Gerard van Vugt (Markpontje)

TEC  TIMMERT  AAN DE  WEG

Bestaat TEC nog wel? Die vraag horen wij 
zo nu en dan voorbijkomen op straat of 
op een verjaardagsfeest in het dorp. Het 

antwoord hierop is; Jazeker, het Traais 
Energie Collectief is springlevend! Achter 
en voor de schermen wordt volop ge-
werkt aan een energieneutraal Terheijden.
Traais  Warmtenetwerk
Zeer zichtbaar op dit moment is het werk 
voor het warmtenet. Tegelijkertijd met 
het vervangen van het riool worden in de 
diverse straten rondom het centrum ook 
de leidingen voor het Traais Warmtenet-
werk in de grond gestopt.
Behalve de Markstaat worden ook de 
Haven, Markpoort, Kleine Dreef, Slotje, 
Thomashof, Schansstraat, Norbartstraat, 
een deel van de Hoofdstraat en de Raad-
huisstraat in de eerste fase aangesloten.
Om huiseigenaren goed te informeren 
organiseren we meerdere bewonersbij-
eenkomsten. Ook gaan we bij geïnteres-
seerden uit het betreffende gebied langs 
voor een Warm-TECgesprek. 
Zonnepark
Achter de schermen is er voor het zon-
nepark aan de Bergen weer een mooie 
stap gemaakt. De gemeente heeft onlangs 
de definitieve bouwvergunning verleend. 
De bouw van het zonnepark aan de 
Bergen komt daarmee nu echt in zicht.
Windmolen
Voor het andere project waaraan we 
werken, de Windmolen op De Noord, 
buigt de Raad van State zich over de 
bezwaren op de vergunning. Provincie 
Noord-Brabant werkt aan een plan voor 
28 windmolens langs de A16, waarvan zes 
bij knooppunt Zonzeel. Eén van deze mo-
lens is vorig jaar toegekend aan het Traais 
Energie Collectief. De ontwikkeling van 
zoveel windmolens tegelijk is een com-
plexe zaak. Ook onze Traaise molen zit 
middenin dit ingewikkelde traject.
Interesse uit de rest van Nederland
Wim van de Donk, commissaris van de 
Koning van de Provincie Noord-Brabant, 
was woensdag 28 augustus op werkbe-
zoek in de gemeente Drimmelen. Ook 
een bezoek aan de TECstek stond op het 
programma. De drie bestuursleden van 
TEC namen de commissaris mee in het 
verhaal over een energieneutraal Ter-
heijden. Met trots vertelden zij over 
de afgelopen 2 jaar, de 550 leden en de 
mooie energieprojecten die we uit (gaan) 
voeren in ons dorp.
Tevens krijgen we de komende twee jaar 
regelmatig bezoek van Hester van Santen, 
journalist voor het NRC. Het NRC on-
derzoekt wat de energietransitie kost en 
oplevert in vijf woonwijken die voorop-
lopen bij het afscheid van aardgas. Hes-
ter schrijft over de aanleg van het Traais 
warmtenetwerk. Het eerste artikel stond 
op 27 september in het NRC.
Energieneutraal en energiezuinig

VAN  ALLES  WAT
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Behalve energieneutraal worden, waarbij 
we dus in  Terheijden zelf onze energie op 
een zo schoon mogelijke manier opwek-
ken, is energie besparen ook heel belang-
rijk. Daarom is een projectgroep binnen 
TEC bezig om in kaart te brengen hoe we 
de  Terheijdenaren kunnen enthousiasme-
ren om energie te besparen. 
Iedereen mag mee doen
Wil je graag meer horen, dan ben je van 
harte welkom op onze Meet Up don-
derdag 24 oktober vanaf 19.30 uur in 
de zaal De Abt. Je kunt je ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief van TEC, zo blijf je 
op de hoogte van alle activiteiten. Aan-
melden kan via onze site traaisenergie-
collectief.nl (hiervoor hoef je niet eerst 
lid te worden). Wil je graag lid worden? 
Ook dat kan via het aanmeldformulier op 
onze site.

OMROEP  DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

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

In onze serie portretten gaat Loes van 
Zwieten dit keer in gesprek met Henk 
Lievens uit Terheijden. Nadat zijn zoon 
Ronald zijn agrarisch bedrijf had over-
genomen kreeg hij veel meer tijd voor 
zijn hobby’s,  waarbij zijn voorliefde voor 
fietsen natuurlijk niet onbesproken kon 
blijven. Hij maakte bijvoorbeeld een tocht 
van kust naar kust in Amerika en legde 
de 100 Cols tocht, de zwaarste fietstocht 
ter wereld van 4000 km, geheel af. Ook 
als hij niet aan het fietsen is zit hij niet 
achter de geraniums, maar gaat met even 

veel enthousiasme zingen in het Traais 
Smartlappenkoor of zijn dagelijkse werk-
zaamheden verrichten op de pensionstal 
van zijn zoon. Benieuwd? Kijk dan vooral 
naar deze aflevering.
Dorpsgericht Werken – oktober

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  Douwe Wester van het 
Dongemondcollege en Eugenie Botden 
van de GGD.  Het gaat over het nieuwe 
initiatief om buurtgenoten en kwetsbare 
bewoners 2 keer per week te laten eten in 
restaurant de Kemp. Het is opgezet door 
het Dongemondcollege in samenwerking 
met de GGD en het Dorpsgericht wer-
ken. Deze lunches worden op dinsdag en 
donderdag van 12.30 uur tot 13.30 uur 
aangeboden voor € 5,-. Aanmelden is ver-
plicht en kan via het Dongemondcollege.
Middag van de duurzaamheid

In en rondom 
het gemeen-
tehuis werd 
op 8 okto-
ber weer de 
d u u r z a a m -
heidsmiddag 
gehouden. Dit 
jaar waren er 
verschillende 
work shop s , 

waar de kinderen zich van tevoren voor 
konden inschrijven. De jeugd kon er in-
formatie krijgen over duurzaamheid, maar 
ook creatief bezig zijn. Ook de ontdekbus 
was aanwezig. Uit het enthousiasme van 
de jeugd bleek maar weer eens dat duur-
zaamheid ook bij deze leeftijdscategorie 
volop leeft.

Kunstweekend Drimmelen

Een lustrum dit jaar voor het kunstweek-
end, want het werd voor de 5e maal ge-
organiseerd. Wij namen een kijkje bij de 
expositieruimtes in de kerk Antonius Abt 
Terheijden en in de kapelzaal van De May-
boom in Made. We spraken er met een 
5-tal kunstenaars, die vol enthousiasme 
over hun werk vertellen. 

KERKDIENSTEN PROTES-
TANTSE GEMEENTE 

Zondag 27 oktober 10.00 uur: Voor-
ganger: ds.  A. A. Rijken uit Oosterhout. 
Diaconiecollecte: Nederlands Bijbelge-
nootschap. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 3 november 10.00 uur: Geza-
menlijke dienst met de Protestantse Ge-
meente van Lage Zwaluwe. Voorganger: 
ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout. 
Diaconiecollecte:  KIA - Najaarszending.
Locatie:  het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week en in het 
weekend
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: Al-
lerheiligen - Woord- en Communievie-
ring. Voorganger: Mevr. A. Schoenmakers. 
Cantor: Dhr.  A.  Vergouwen.
Maandag 28 oktober: GEEN VIERING 
in  Verzorgingshuis  Antonius  Abt.
Zaterdag 2 november 19.00 uur: Al-
lerzielen   - Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Pastoraal werker G. Oost-
veen en Avondwake-groep. Koor: Heren-

KERKEN



22 jaargang 42 nummer 1023

koor.
Maandag 4 november 10.30 uur:  Woord- en Communie-
viering in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Dhr. K. 
Karremans.
Openingstijden Parochiekantoor:
Het Parochiekantoor aan de Markstraat 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur. Telefoon-
nr. 076 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, 
huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, 
afhalen van doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij over-
lijden kunt u contact opnemen met telefoonnr. 06 51490011
Wilt u lid zijn/worden van onze Parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mag de ge-
meente niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
Parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen? Laat dit dan a.u.b. we-
ten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden.  
Telefoonnummer 076 5931216. Bij voorbaat dank.
Allerzielen 2 november
Al jarenlang is het de traditie binnen onze parochie om op 2 
november tijdens de Allerzielenviering de namen te noemen van 
hen die ons ontvielen door de dood.
Wij geven u de gelegenheid tijdens de herdenkingsviering op za-
terdag 2 november a.s. om 19.00 uur de naam van uw dierbare 
te laten noemen. Wij willen hiermee uitdrukken dat hun naam 
nog steeds meer dan de moeite waard is om te noemen en de 
herinnering, ondanks de pijn van het gemis, nog steeds warmte 
geeft in ons leven.  Vanuit deze gedachten willen wij u uitnodigen 
om deze Allerzielenviering bij te wonen. Uw gebedsintentie kunt 
u opgeven op het parochiekantoor op dinsdag- en vrijdagoch-
tend vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur. Verder willen wij u alle sterkte 
toewensen voor de moeilijke en donkere maanden die er weer 
gaan komen.

OUD-PROFRENNERS OP BRAINSTORM-
AVOND DOORKOMST  VUELTA  MADE 

Inwoners, ondernemers en vertegen-
woordigers van verenigingen en organisa-
ties zijn van harte welkom bij het eerste 
La Vuelta café in Made op donderdag 
24 oktober 2019. Op het programma 
staat een brainstorm over nevenactivitei-
ten bij de doorkomst van de Ronde van 
Spanje, La Vuelta, op 16 augustus 2020 
door Made. Gastheer is wedstrijdspeaker Johan van der Made, 
oud-profrenners Gert Jakobs (Tour du Jour),  Jacques Hanegraaf 
(oud gele truidrager van de Tour) en Matthieu Hermans nemen 
de aanwezigen aan de hand door de wereld van de wielrennerij 
en La Vuelta. 
Ideeën voor side-events 
De doorkomst van de Vuelta biedt mogelijkheden om hier 
sfeervolle en feestelijke activiteiten omheen te organiseren. Tij-
dens het La Vuelta café wordt gekeken hoe we hier iets speciaals 
van kunnen maken. De avond staat in het teken van het maken 
van verbindingen. Zowel in de aanloop naar het evenement als 
bij de doorkomst op 16 augustus 2020 zijn leuke ideeën vanuit 
het bedrijfsleven, verenigingen en andere organisaties welkom. 
Denk daarbij aan recreatieve evenementen, een spinning mara-
thon, dikke banden race, wielerronde of toertocht. Er zijn mo-

GEMEENTE
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gelijkheden voor subsidie vanuit de Vuelta-organisatie. Om echt 
in de wielersfeer te komen, wordt de zaal aangekleed met een 
aantal originele wieler T-shirts uit de collectie van de bekende 
wielertricotverzamelaar Henk Theuns.  
Praktische informatie en aanmelden 
De brainstormavond is op donderdag 24 oktober in de Koren-
beurs in Made. Het programma van de avond begint om 19.30 
uur, inloop vanaf 19.00 uur. De avond eindigt rond 22.00 uur. 
Belangstellenden melden zich aan via vuelta@drimmelen.nl.  
Vuelta in Nederland 
De Vuelta start in 2020 in Utrecht en van 14 t/m 16 augustus 
koersen de renners door Nederland. Tijdens de laatste Neder-
landse etappe, op 16 augustus 2020, is Drimmelen één van de 
doorkomstgemeenten. Informatie over de Vuelta in Nederland 
is te vinden op www.lavueltaholanda.com.  

BEGROTING 2020:  GEMEENTE FINANCI-
EEL STABIEL MET  VEEL  AMBITIE 

Het college van Drimmelen legt een structureel sluitende be-
groting voor aan de gemeenteraad. Wethouder financiën Harry 
Bakker: “Met de Begroting 2020 kunnen we het collegeprogram-
ma uitvoeren en verder werken aan veiligheid, wonen en welzijn 
van onze inwoners en werken aan bereikbaarheid, economie en 
duurzaamheid van onze dorpen en het buitengebied. In 2020 
spreken we onze reserve aan, waardoor we een beperkte las-
tenstijging door kunnen voeren. Dat kan omdat we financieel 
stevig overeind staan.” De gemeenteraad behandelt de begro-
ting in de raadsvergadering van donderdag 7 november.
Prognose 
Wethouder Bakker: “Op een totale begroting van 61,2 miljoen 
euro ontstaat een tekort van € 455.000,- door de vele ambities 
die we gezamenlijk hebben. Het college stelt de raad voor dit 
tekort aan te vullen vanuit de algemene reserve. De prognose 
voor de jaren 2021, 2022 en 2023 laat een oplopend positief 
saldo zien.” 
Lastendruk
Het college wil de lasten voor inwoners zo laag mogelijk hou-
den. Desondanks stijgen de heffingen voor burgers in 2020 met 
gemiddeld 2,9%. Deze stijging komt neer op gemiddeld € 22,18 
per huishouden. Wethouder Bakker: “We dempen de lastendruk 
wel met een eenmalige teruggaaf van € 13,80 op de rioolhef-
fing.” 
Brede waaier van plannen
De Begroting 2020 zit vol ambitie voor alle kernen en voor het 
buitengebied, vertelt wethouder Bakker: “Uit een brede waaier 
van plannen noem ik de ambitie voor 100 nieuwbouwwoningen 
per jaar, verdeeld over de kernen, breedband in het buitenge-
bied, de initiatieven voor de energietransitie en de verduurza-
ming van onze gemeente. In Drimmelen gaan we het toerisme 
versterken door het parkeren te verbeteren en met het plan 
een voetveer te laten varen op en neer naar Hofmansplaat in 
de Biesbosch. In Hooge Zwaluwe pakken we de reconstructie 

Wil jij ons ook helpen? 
Doneer op NL50RABO 0150 6933 11 

t.n.v.  Rondom de Toren.
Dank je wel!
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van de Margrietstraat-Julianastraat aan, waarbij we het riool ook 
meteen vernieuwen. In Lage Zwaluwe leggen we een wandelpad 
aan rondom de haven en realiseren we tijdelijk wonen op de 
voormalige Willibrorduslocatie. In Made gaan we verder met de 
uitvoering van het Centrumplan, in Terheijden willen we uitvoe-
ring geven aan de herontwikkeling van de Kleine Schans en de 
Centrumroute verder uitvoeren. In Wagenberg gaan we aan de 
slag met Plexat en verbeteren we de toegankelijkheid van de 
Parallelweg.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Oproep aan scholen en verenigingen 
Sinds jaar en dag wordt het 
oud papier en karton uit huis-
houdens op zaterdagen inge-
zameld door vrijwilligers van 
scholen en verenigingen. De 
vrijwilligers van deze scholen 
en verenigingen zorgen ervoor 
dat dit oud papier en karton in de inzamelvoertuigen van een 
professioneel inzamelbedrijf terecht komt.
Doordat er op 1 januari 2020 één vereniging stopt met inza-
melen, roepen wij andere scholen en verenigingen op om deze 
plaats structureel in te vullen!
Deelname is wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend!  Van de 
school/vereniging wordt verwacht dat op basis van een inza-
melschema er vrijwilligers van minimaal 18 jaar kunnen worden 
ingezet. Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover!
Bent u als vereniging geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Karel van Twist van de gemeente Drimmelen, bereikbaar op 

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

Een wilde avond
Vrijdag 8 november 2019

Binnenkort is het weer zover! De blaadjes 
beginnen te vallen, de nachten worden langer 
en de temperatuur zakt. 

Een heerlijke tijd, want het is weer tijd voor wild! 
Daarom organiseren we wederom een avond 
in het teken van wild. 

4 gangen (3x wild en een nagerecht) voor 
€ 52,5 per persoon. Uiteraard inclusief 
aperitiefhapjes en amuse.

Reserveren kan telefonisch 076 - 593 1297!
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het rechtstreeks telefoonnummer 0162-
690222 of via email kvantwist@drimme-
len.nl.
Plaatsing bladkorven

Op diverse 
locaties
staan weer 
bladkorven. 
Deze zijn 
voor het 
ruimen van 
bladeren 

op de openbare weg, binnen de bebouw-
de kom. Het komt de veiligheid ten goede 
en we zijn er blij mee als u daaraan een 
bijdrage wilt leveren. Ook bladeren uit 
eigen tuin mogen in de korf gedaan wor-
den.  Voor wat hoort wat. Bladkorven zijn 
alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet 
voor  takken, hegsnoeisel e.d.. Bij mis-
bruik van de bladkorf voor andere doel-
einden dan alléén blad wordt de korf ver-
wijderd.
Naast de bladkorven halen we grote ho-
pen bij elkaar geveegde bladeren apart op. 
Hiervoor kunt u bellen naar het Meld-
punt: 140162. In principe halen we dan 
binnen drie werkdagen de bladeren op.
Binnen de gemeente staan circa 120 blad-
korven. Bij het bepalen van de plaatsen 
is rekening gehouden met het openbaar 
groen in de buurt. Hiermee bereiken we 
volgens onze beoordeling een goede dek-
king van korven over de gehele gemeen-
te. Om de afstand beloopbaar te houden 
worden de bladkorven zoveel mogelijk 
halverwege de weg geplaatst.
Door de gemeente zullen de bladkorven 
tussentijds op doelmatigheid beoordeeld 
worden. Het kan bijvoorbeeld voorko-
men dat in een bepaalde straat er een 
boomsoort aanwezig is die al heel vroeg 
zijn blad laat vallen. Deze bladkorf kan 
dan herplaatst worden naar een andere 
straat waar nog wel veel bladeren van de 
bomen komen.
Bij diefstal van bladkorven wordt direct 
aangifte gedaan bij de politie. Middels so-
ciale controle zal het geen probleem zijn 
om de dader te achterhalen.
Bewonersavond 31 oktober over 
Kleine Schans

Er ligt een ontwerp voor de ontwikke-
ling van de Kleine Schans. Na bijna een 
jaar lang overleg met gebruikers van de 

Kleine Schans en bewoners rondom de 
Schans, is een schetsontwerp opgesteld. 
Dit ontwerp wil de gemeente graag met 
de betrokkenen en de bewoners van heel 
Terheijden bespreken.
De gemeente houdt hiervoor een bewo-
nersavond en wel op donderdag 31 ok-
tober 2019 vanaf 19.30 uur in De Cour, 
Markstraat 6 in Terheijden.
Waar gaat het over?
- In het ontwerp gaat het over de plek van 
het informatiepunt en misschien dag-ho-
reca.
- Het verleggen van de dam met daarin 
een brug.
- Elk bastion krijgt een eigen thema.
- Beperkt parkeren bij de entree.
De gemeente nodigt u van harte uit om 
aanwezig te zijn op deze bewonersavond.
Een schot in de roos bij Willem Tell 
in  Terheijden

Dat bleek wel tijdens het bezoek dat 
wethouder Lieke Schuitmaker onlangs 
aan schietvereniging Willem Tell heeft 
gebracht. Willem Tell is een bloeiende 
vereniging met zo’n 80 leden (waarvan 
60 actief als schutter) in Terheijden. Bij 
Willem Tell kan er geschoten worden 
met een kruisboog, geweer en de gewone 
boog.
Iedereen die interesse heeft kan lid wor-
den, dus kom eens kijken op een vrijdag-
avond of een zondagochtend. Voorzitter 
A. de Wijs of secretaris R. van Bochove 
heet u dan van harte welkom. En niet 
alleen is iedereen daar welkom, maar ie-
dereen kan nu ook naar binnen. Vanuit de 
subsidie voor toegankelijkheid heeft Wil-
lem Tell haar ingang namelijk aangepast, 
zodat iedereen nu ook met een rollator 
of rolstoel makkelijk binnen kan komen. 
Ook is er nu een aangepast toilet waar 
de rolstoel mee naar binnen kan. De ver-
eniging is er blij mee en kan haar leden 
en gasten hiermee nog meer toeganke-
lijkheid bieden.
Bent u geïnspireerd door dit voorbeeld 
van een vereniging die zich inzet voor 
toegankelijkheid? Wilt u ook uw vereni-
ging toegankelijker maken voor iedereen, 
door bijvoorbeeld een makkelijker te be-
reiken tribune, een kleine stoepverhoging 
of aangepaste trainingen? Informeer dan 
eens bij de gemeente Drimmelen naar 
de mogelijkheden van de toegankelijk-
heidssubsidie ‘Kom binnen’. Op https://

drimmelen.nl/toegankelijkheidssubsi-
die-kom-binnen kunt u daar meer infor-
matie over vinden. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Terheijden, Zeggelaan 2 (4844 SH) (W-
2019-0503): Het bouwen van een carport. 
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, Wagenstraat 55 (4845 CT) 
(W-2019-0396): Het wijzigen van de ge-
vels en dak van de werkplaats/werktui-
genberging.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 9 (4845 PL) 
(W-2019-0459): Het plaatsen van een 
aanbouw.
Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreide procedure)
Wagenberg, Nieuwstraat (4845 CH) 
(W-2018-0435): Afwijken regels bestem-
mingsplan, bouwen van een zonnepark 
en gebruik waterstaatswerk of bescher-
mingszone (watervergunning).
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het bevor-
deren van leefbaarheid, veiligheid en so-
ciale betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, politie 
en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via 
twitter: @LilianDrimmelen.  
Wilt u ook alert zijn in uw buurt? 
Meld u dan aan voor Alert Drimme-
len
Alert Drimmelen be-
staat uit whatsapp-groe-
pen met leden die alert 
zijn in de buurt. Als ze 
verdachte situaties, per-
sonen of voertuigen signaleren, melden 
ze dat bij de politie. Bij heterdaad meteen 
via 112, in andere gevallen via 0900 8844. 
Daarna sturen ze een appberichtje naar 
de groep. Op deze manier kunt u met 
elkaar alert zijn op wat er in de straat/ 
buurt gebeurt en als dit nodig is delen 
met de politie.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan 
via www.alertdrimmelen.nl bij de juiste 
straat.  
Initiatief ‘samen lunchen met kwets-
bare bewoners, omwonenden en an-
dere belangstellenden’
Els Muller en Douwe Wester van het 
Dongemondcollege, Eugenie Botden 
(GGD) en Lilian Lambrechts (coördina-
tor Dorpsgericht werken) hebben het 
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LAGE ZWALUWE 
Lint 14: VERKOCHT 
Moderne hoekwoning met garage, gelegen op 251 m2 grond. Inhoud ca. 532 m3. Bouwjaar 2004.Uitgebouwde 
woonkamer, keuken, 3 slaapkamers (meerdere mogelijk), complete badkamer. Tuin op het zuidwesten. 
Vraagprijs € 325.000,-- k.k.   

 

HOOGE ZWALUWE 
Spoorstraat 39A  VERKOCHT 
Goed onderhouden, vrijstaande woning met een garage en een ruime oprit. Perceel 450 m2. Inhoud ca. 560 m3. 
Bouwjaar 2001. Werkkamer op de beg.gr., woonkamer met erker en schouw, keuken v.v. een moderne keuken, 3 
slaapkamers (meer mogelijk), complete badkamer. 
Vraagprijs € 495.000,-- k.k. 

 

ZEVENBERGSCHENHOEK 
Zwingelmolen 17:   
Goed onderhouden, moderne 2-o-1 kapwoning met een garage en berging. Grond 246 m2. Woonoppervlakte ca. 
115 m2. Overige inpandige ruimte ca. 16 m2. Inhoud ca. 467 m3. O.a. sfeervolle woonkamer, open keuken, 
bijkeuken, totaal 4 slaapkamers, modern sanitair, achtertuin op het zuidoosten en grenzend aan een waterloop. 
Vraagprijs € 320.000,-- k.k. 

 

MADE 
Kloosterstraat 30:  VERKOCHT 
In het centrum gelegen, (voormalig) woon-/winkelpand met een garage en grote loods. Grond 798 m2. Woonopp. ca. 
240 m2. Overige inp. ruimte ca. 102 m2. Externe berguimte ca. 224 m2.. Inhoud ca. 1145 m3. O.a. slaapkamer en 
badkamer op begane grond, 2 woonkamers, eetkeuken, 3 slaapkamers en 2e badkamer op 1e verdieping..  
Vraagprijs € 485.000,-- k.k. 

 

MADE 
Lignestraat 1:     VERKOCHT!  
Grotendeels recent gerenoveerde en gemoderniseerde vrijstaande villa met een voormalige praktijkruimte, een 
garage en een ruime tuin met optimale privacy. Perceel 880 m2, woonoppervlakte ca. 239 m2. Inhoud ca. 942 m3.  
Zeer fraai afgewerkt! 
Vraagprijs € 625.000,-- k.k.  

 

DRIMMELEN 
Herengracht 9:  
Op een unieke locatie aan de Herengracht gelegen, compleet gerenoveerd, karakteristiek herenhuis met een 
multifunctionele ruimte, een veranda, 2 bergingen en parkeergelegenheid (met carport) op eigen terrein.  
Grond 1022 m2. Woonoppervlakte ca. 208 m2. Inhoud ca. 755 m3. Extra badkamer en slaapkamer op begane grond. 
Vraagprijs € 695.000,-- k.k. 

 

TERHEIJDEN 
Koningsveld 11:   
Prachtig half vrijstaand herenhuis in jaren 30 stijl met een garage, ruime oprit en een zeer grote privacy biedende en 
fraai aangelegde achtertuin. Grond 1143 m2. Woonoppervlakte ca. 245 m2. Inhoud ca. 1029 m3. O.a. grote sfeervolle 
living, moderne luxe keuken, eetkamer, bijkeuken, 4 slaapkamers (meer mogelijk) en 2 moderne badkamers. 
Vraagprijs € 749.000,-- k.k.   

 

WAGENBERG 
Brouwerijstraat 27: 
Prachtige, gerenoveerde, monumentale woning met veranda, grote garage, vrijstaande berging en overkapping. 
Grond 657 m2. Woonoppervlakte ca. 247 m2. Overige inpandige ruimte ca. 66 m2. Inhoud ca. 1169 m3. O.a. fraaie 
kamer ensuite, woonkeuken, bijkeuken, kelder, kantoorruimte, totaal 5 slaapkamers en moderne badkamer. 
Vraagprijs € 785.000.-- k.k. 

 

DEN HOUT 
Houtse Heuvel 32: 
Bijzonder fraai gelegen, zeer karakteristieke, jaren 30 villa met een inpandige garage, een serre en een prachtige 
parkachtige tuin. Grond 1695 m2. Woonoppervlakte ca. 446 m2. Inhoud ca. 1406 m3. In woning zijn veel authentieke 
en zeer mooie details bewaard gebleven. Voor een juiste indruk is de woning zeker een bezichtiging waard! 
Vraagprijs € 885.000,-- k.k. 

 

APPARTEMENTENCOMPLEX “DE DRAGONDER” TE MADE 
Nog slechts 5 appartementen beschikbaar! 
De appartementen zijn levensloopbestendig, hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk afgewerkt en van alle 
gemakken voorzien. Elk appartement heeft een unieke indeling. Ze zijn allemaal voorzien van een balkon of een 
tuin/terras met erfafscheiding. Woonoppervlakte ca. 111 m2 tot ca. 145 m2. 
VON prijzen € 340.000,-- tot € 476.000,-- 

 

TETERINGEN  “De Kleine Generaal” 
Kleinschalig nieuwbouwproject, gelegen aan de Schijfstraat in Teteringen, bestaande uit 3 woningen met binnentuin 
en een hoog afwerkingsniveau. De woningen zijn voorzien van een berging en 2 eigen parkeerplaatsen. 
Woonoppervlakte ca. 232 m2 tot ca. 294 m2. Inhoud (incl. patio/vide) ca. 539 m3 tot ca. 802 m3. 
VON prijzen € 415.000,-- tot 499.000,--  
Wij zijn u graag van dienst voor aanvullende informatie. 
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initiatief genomen om het restaurant van 
het Dongemondcollege te openen voor 
kwetsbare bewoners, omwonenden en 
andere geïnteresseerden. 
Leerlingen van de afdeling Zorg en Wel-
zijn van het Dongemondcollege gaan 2 
keer per week een lunch verzorgen met 
als doel: Ontmoeten, verbinden, samen 
gezond eten. Ook leren de leerlingen van 
het Dongemondcollege in de praktijk in 
al z’n facetten.
De gasten krijgen een lunch bestaande 
uit 2 gangen (koud en warm). De lunch 
wordt afgesloten met koffie/ thee en klein 
gebak. De gerechten worden bereid met 
gezonde streekproducten. Deze lunches 
worden geserveerd op dinsdag- en don-
derdagmiddagen van 12.30 uur tot 13.30 
uur.  Vergoeding is € 5,-.
Meer informatie over de exacte data 
(i.v.m. schoolvakanties, activiteiten van 
school etc.) en aanmelden kan telefo-
nisch via receptie Dongemondcollege 
0162 683125.

SPIRITUELE & 
WELLNESSBEURS
voor de bewuste en bezielde mens

Zondag 3 november 2019 wordt 
voor de 18e keer weer de Spirituele & 
Wellnessbeurs georganiseerd door Annie 
Fens in ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1a in 
Made. De beurs is geopend van 11.00 uur 
tot 17.00 uur. 
De Spirituele & Wellnessbeurs is een 
sfeervolle, goed bezochte beurs en een 
ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, 
om te netwerken, om inzichten te krij-
gen en om “boodschappen” te ontvangen. 

Op deze beurs zijn zo’n 45 standhou-
ders aanwezig met diverse disciplines 
op het gebied van Spiritualiteit, Healing, 
Massages en Gezondheid. Ook verkoop 
van edelstenen en mineralen, boeken, 
kaarten, wierook, dromenvangers, beel-
den, Energetix magneetsieraden, Atman 
Buddhi producten, Omega-3 oliën, Aloë 
Vera producten, doTerra essentiële oliën, 
revitaliserend glaswerk, pendels, artikelen 

met de bloem des levens (Flower of life), 
kortom vele wellness-, spirituele, cadeau-, 
en gezondheidsartikelen. En natuurlijk in-
teressante lezingen en demonstraties die 
met uw entreebewijs gratis te volgen zijn. 
De entree is € 5,- per persoon, kinde-
ren onder 12 jaar gratis. (Voor consulten, 
massages of healings wordt een kleine bij-
drage gevraagd.)
Een ideale manier om laagdrempelig ken-
nis te maken met deze spirituele en alter-
natieve disciplines!
Meer info via www.anniefens.nl of bel 06-
53776005.
U bent van harte welkom.

EXPOSITIE  SCHILDER-
KUNST IN DE MAYBOOM

In het weekend van 26 en 27 oktober 
organiseert de Teken- en Schildergroep 
V.I.P.P. een expositie van werkstukken, 
gemaakt door amateur-schilders uit de 
gemeentes Drimmelen, Geertruidenberg 
en Oosterhout e.o. Met deze exposi-
tie wil de vereniging laten zien dat ook 
amateur-schilders in staat zijn om mooie 
kunstwerken te maken.
De cursisten exposeren een groot aantal 
werkstukken, gemaakt met verschillende 
technieken zoals aquarel, acrylverf, olie-
verf en pastelkrijt. Onder begeleiding van 
de docenten Wilma Borm en Joost ten 
Hengel zijn er in het afgelopen jaar weer 
veel mooie kunstwerken gemaakt.
De expositie wordt gehouden in de Ka-
pelzaal van SCC De Mayboom, Kerkstraat 
10, in Made.
De openingstijden zijn zaterdag 26 okto-
ber en zondag 27 oktober op beide dagen 
van 11.00 tot 16.00 uur.  
U bent van harte welkom: de toegang tot 
de expositie is gratis.
De Teken- en Schildergroep V.I.P.P.  bestaat 
al ruim dertig jaar, en heeft ongeveer 85 
leden, verdeeld over vier groepen voor 
volwassenen en twee jeugdgroepen..
Meer informatie kunt u vinden op de 
website van onze vereniging: www.schil-
derlessen-made.nl 

PUZZELTOCHT GROTE 
KERK BREDA

Speciale aandacht voor de kinderen 
in de Grote Kerk
“Ik vind het heel leuk om te doen en je 
moet nu ook echt heel goed kijken!” is de 
reactie van een tienjarig meisje dat samen 

met haar vriendinnen 
een puzzeltocht loopt 
door de Grote Kerk.
De puzzeltocht is ge-
maakt door het Gilde 

van de Baronie in 
samenwerking met 
de Grote Kerk. De 
kinderen veranderen 
in echte speurders 
die, soms met wat 
begeleiding, in de kerk leuke, interessan-
te details moeten opzoeken. Een Middel-
eeuws hoofdje in een nis, een onderdeel 
van een grafmonument, een tekening op 
een pilaar. Samen pratend over alles wat 
ze zien, worden de oplossingen toch vrij 
gemakkelijk gevonden. De baliemedewer-
ker loopt nog even de antwoorden door 
en beantwoordt nog een paar vragen. 

Als aanvulling op de informatiefolder, de 
audiotour en de mogelijkheid voor een 
rondleiding door een gids, is er vanaf nu 
ook speciale aandacht voor de jonge-
re bezoekers. Kinderen vanaf groep 6/7 
kunnen de opdrachten in het met foto’s 
versierde boekje zelfstandig uitvoeren. 
Bij jongere kinderen kunnen de vragen 
worden voorgelezen. Een aanrader voor 
een eerste bezoek aan dit schitterende 
monument. Leuk op een kille herfstachti-
ge dag. Er valt zoveel te ontdekken in de 
Grote Kerk! 

VERDER  VAN DE  TOREN

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 RdT?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
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