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Menu

Voor
Coquille, aardappel, kreeft

Tussen (diner)
Heilbot, Cevennes ui, dragon

Tussen (diner)
Fazant, eendenlever, aardpeer, macadamia

Hoofd
Roodgebakken sukade, pastinaak, Madeirajus

Na
Melkchocolade, karamel, specerijen

Kerstmis
bij

Lunch (12.30 uur)
Om half één bent u van harte welkom om te genieten van 
een warme lunch! We serveren u een heerlijk drie gangen 

menu bestaande uit heerlijke producten!
€ 39,5 per persoon.

Diner (18.30 uur)
Liever toch in de avond? Tijdens het diner geniet u van een 

vijf gangen menu! Heerlijk genieten in kerstsfeer en met 
uw dierbaren, dat doet u toch bij Ripasso?

€ 69,5 per persoon.

Graag vernemen we vooraf diëetwensen.
Wenst u gebruik te maken van het wijnarrangement? 

Dan vernemen we dit graag! 

Reserveren:
info@restaurantripasso.nl

of 076 - 593 1297.
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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 13-11-2019, 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: 13/11, grijs: 04/12
          Wagenberg    groen: 15/11, grijs: 08/11-06/12
Ophalen oud papier  09/11
Ophalen plastic           Terheijden  13/11  Wagenberg 15/11
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

WILMA  VAN DOKTERS EN CO MET 
PENSIOEN

Wilma van Bree, het bekende 
gezicht aan de balie bij Dokters 
en Co, gaat per 1 januari 2020 
met welverdiend pensioen. Ze 
heeft haar sporen wel verdiend 
hier in Terheijden; ze heeft hier 
immers 19 jaar gewerkt! Nadat 
ze 27 jaar lang een zware baan 
had als leidinggevende van een 
grote afdeling in een verpleeg-
huis in Breda, begon ze op 1 ja-
nuari 2001 bij de praktijk van dr. 
A. v/d Noort aan het Gagelveld. 
Dat was aanvankelijk erg wen-
nen, want alles was “anders” 
dan voorheen. Kleinschaliger, 
een bekwame en rustige werkgever, minder verantwoordelijk-
heid, overzichtelijker, maar vooral rustiger. “Nu was dat ook pre-
cies de reden om van werk te veranderen”, aldus Wilma. “Toen 
nam de druk op alle mensen in de zorg al enorm toe en had ik 
het gevoel altijd tussen verschillende vuren in te zitten. Ik wilde 
immers goed zijn voor de patiënten, familie, collega’s en leiding-
gevenden en dat beet elkaar nogal eens… Ook ging ik parttime 
werken bij dr. V/d Noort en dat gaf me ook meer rust. Dr. V/d 
Noort was een fijne werkgever, die ook verantwoordelijkheid 
gaf aan ons, die er zichtbaar genoegen in had om zaken uit te 
leggen en dat erg goed kon en waar ik dus veel van geleerd heb.” 
Toen deze op 1 april 2007, door ziekte van zijn vrouw, stopte 
met zijn praktijk, werden ze overgenomen door Dokters en Co. 
En dat was weer een flinke verandering! Van een solopraktijk 
naar een praktijk met 3 artsen, duizenden patiënten en diverse 
collega-assistenten. “Daar gaat mijn rust!”, dacht Wilma aanvan-
kelijk. Dat was natuurlijk even wennen: een grotere en hecti-
scher praktijk, maar meteen ook een die meer mogelijkheden 
gaf. Dr. Cecile Blondeel, die de praktijk leidde, was een ande-
re werkgever en had ook een andere werkwijze. Zo moest er 
gewerkt gaan worden met protocollen, met teamoverleg, met 
assistentenoverleg enz. Ook was zij een hele actieve huisarts, 
die overal heen ging (bijscholing, nascholing, overleg in veel com-
missies, gaf ook les op de universiteit enz.). Maar ze kwam dan 
terug met frisse ideeën en initieerde nieuwe ontwikkelingen. Ze 
stond overal voor open en gaf daar ook al haar energie aan. 
“Haar ziekte, haar overlijden in 2017 én de gevolgen voor de 
praktijk in die tijd zie ik zeker als groot dieptepunt… In die tijd 
was ikzelf ook lange tijd uit de roulatie i.v.m. ziekte en werd 
een beetje uit de wind gehouden door mijn collega’s, maar die 
periode heeft er bij ons flink ingehakt! Gelukkig is de praktijk, 
onder bekwame leiding van Susan, weer in rustig vaarwater ge-
komen en kan ik het geheel ook voor mijn gevoel loslaten.” Op 
de vraag wat haar hoogtepunten waren als ze terugkijkt op haar 
loopbaan, antwoordt ze heel enthousiast: “Het contact met de 
mensen! Praten met ze, spreekuur doen, troost bieden, vertrou-
wen geven en krijgen, social talk; ik ben een echt mensenmens! 
(en dat klopt helemaal, Wilma!; red). Dat zal ik ook enorm gaan 
missen na 1 januari! Ik ken zoveel mensen en heb zoveel met 
ze gedeeld; lief en leed. Dat geeft een enorme band en daar kijk 
ik met veel plezier op terug!” Over de tijd na 1 januari heeft ze 
ook al ideeën: “Lekker samen met mijn partner fietsen, reizen, 
lange-afstand-wandelingen maken en lezen én niet meer om 6 

BIJZONDER
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uur op, haha! Nu zijn we nog gezond, dus moeten we het nu 
doen!” Ze wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om al 
“haar” patiënten te bedanken voor het vertrouwen en de fijne 
samenwerking. In  januari neemt Wilma afscheid van haar colle-
ga’s met een etentje en een verrassing!? “Daar kijk ik straks vast 
met hele fijne herinneringen op terug!” 
Willen mensen nog afscheid nemen van Wilma, dan kunnen ze 
tot half december op maandag, dinsdag en woensdagochtend 
gewoon de praktijk binnenlopen om haar de hand te schudden. 
Wilma, namens Rondom de Toren, wil ik je heel hartelijk bedan-
ken voor jouw inzet in al die jaren, je fijne contact, je vertrou-
wen. Je was een geweldig uithangbord voor Dokters en Co; we 
zullen je missen!! Het ga je goed!
Christ Verdaasdonk

DENK JIJ MEE OVER DE BEWEEGROUTES 
IN  TERHEIJDEN?
Uitnodiging voor een interactieve avond 
 

Wat is een beweegroute?
Een beweegroute is een uitgestippelde route waar je langs kunt 
lopen met extra mogelijkheden om te sporten en te bewegen. 
Aan de route kun je bijvoorbeeld beweegtoestellen en opdrach-
ten voor oefeningen vinden. Op die manier is er in je eigen dorp 
een laagdrempelige manier van bewegen en sporten mogelijk. 
Waarom?
Een heel dorp samen in beweging, dat is het doel van deze 
beweegroutes. De combinatie van laagdrempelig bewegen en 
sporten in de buitenlucht met vrienden en/of buurtgenoten van 
alle leeftijden wordt mogelijk gemaakt door deze routes door 
het hele dorp. Mensen komen meer buiten, werken aan hun ge-
zondheid en ontmoeten anderen tijdens het wandelen/sporten. 
De routes zijn er voor iedereen en je ontdekt er misschien zelfs 
nog wel nieuwe plekken in Terheijden mee. 
Wie zijn er al betrokken?
De werkgroep beweegroutes Terheijden (bestaande uit stich-
ting SOVAK, Fysiotherapie Relinde, Kompan Let’s Play, de buurt-
sportcoach en de gemeente Drimmelen) hebben in het voor-
traject kinderen van de basisscholen en kinderopvang mee laten 
denken over deze beweegroutes. Daarnaast zijn er gesprekken 
gevoerd met verschillende partijen zoals de KBO, de Zonne-
bloem, fysiotherapeuten, huisartsen, sportscholen, etc. Die ge-
sprekken hebben geleid tot een voorstel met verschillende be-
weegroutes door Terheijden. 
Denk jij mee?

OPROEPEN
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Nu is het de beurt aan de volwassen inwoners van Terheijden 
om mee te denken. We nodigen u daarom van harte uit voor 
een interactieve avond over deze beweegroutes bij Stichting 
SOVAK op woensdag 20 november om 20.00 uur op Ko-
ningsveld 1 in Terheijden.
Meer info kun je vinden op de site www.wijzijndrimmelen.nl/
terheijden/beweegroutes+terheijden/default.aspx. Hier kun je 
ook jouw ideeën en tips achterlaten.  
Hopelijk tot 20 november!
Met vriendelijke groet, de werkgroep beweegroutes  Terheijden.

BRIDGEN  VOOR UNICEF

Dit jaar wordt er wederom een 
UNICEF Bridgedrive georgani-
seerd, waarvan het gehele inschrijf-
geld gaat naar Unicef “Jongeren in 
vluchtelingenkampen in Jordanië”. 
Een mooi doel toch voor een mid-
dag gezellig bridgen. Er worden 
door het hele land voor UNICEF 
diverse drives georganiseerd, waaronder dus ook in Made.
De bridgedrive wordt gehouden op zondag 17 november om 
13.15 uur in café ‘t Tapperijke, Marktstraat 9 in Made. Er zijn 
weer vele door sponsors beschikbaar gestelde prijzen en voor 
iedereen is er een Unicef-attentie. Om 17.00 uur is de prijsuit-
reiking.
De organisatie wordt verzorgd door Bridgeclub Up and Down 
Made-Terheijden. Maar: iedereen is welkom, ook niet-leden. 
De indeling is naar speelsterkte en halverwege de middag is er 
een pauze. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per persoon.
Aanmelden via e-mail: ad.goos@kpnmail.nl.
Graag daarbij de speelsterkte en naam van uw bridgepartner 
vermelden. U krijgt van de aanmelding een bevestiging via de 
mail terug.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad Goos, telefoon 
0162-685978.
Door te bridgen voor UNICEF geeft u 20.000 Syrische jongeren 
in vluchtelingenkampen in Jordanië de kans zich voor te berei-
den op een studie en werk.

GRATIS PEDICURE BEHANDELING

Ik ben Aleida Ligthart, woon in Terheijden en ik 
zou jullie willen vragen of jullie model willen zijn 
voor mijn pedicure-opleiding. Ik zoek een model 
met knipbare nagels en eelt en/of een ingegroeide 
nagel en/of likdoorn en/of kloven. 
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Adres (opleiding): Hambroeklaan 1, 4822 
ZZ Breda. Tijd: van 13.00 uur tot 15.00 
uur. 
Op de volgende dagen heb ik een model 
nodig: 12-12-’19 / 09-01-’20 / 16-01-’20 
/ 23-01-’20 / 30-01-’20 / 13-02-’20 / 20-
02-’20 / 5-03-’20 / 19-03-’20 / 26-03-’20 
/ 23-04-’20.
Je kunt een mail sturen naar leida-
ligthart@hotmail.com.  Tel.: 06 38409392.

VACATURES  VOOR 
VRIJWILLIGERS

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 
met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan 
gerust even contact op en we denken 
met je mee naar een activiteit die aansluit 
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Weidevogelbeschermers
Zij zorgen er mede voor dat weidevogels 
hun eieren uit kunnen broeden. Lijkt het 
je wat hieraan mee te werken? Je mar-
keert nesten met behulp van GPS in een 
database. Boeren kunnen dan zien waar 
de nesten liggen op hun velden. Je verlegt 
de nesten met behulp van mandjes, zo-
dat de eieren niet sneuvelen. Het meeste 
werk gaat zitten in het observeren van de 
vogels: welke soort is het? Wat zijn ze aan 
het doen (voedsel zoeken, baltsen, roof-
dieren verjagen, broeden)?

Taalvrijwilliger Digi Taalhuis
Wil je het verschil maken in iemands le-
ven? Dat kan als taalvrijwilliger, je helpt 
iemand zijn taalvaardigheid te verbeteren. 
Dit kan 1 op 1, of met een groepje. Ter 
voorbereiding kun je een cursus van 4 
dagdelen volgen.
Klusvrijwilliger
De klussendienst doet kleine klusjes bij 
mensen thuis die dat zelf niet meer kun-
nen, een klein netwerk en weinig geld te 
besteden hebben. Je helpt hen met kleine 
klusjes in en rondom huis van 10 minuten 
tot maximaal 2 uur. 
Hobbyclub 
Hou je van hobbyen en kinderen? Dan is 
dit ideaal vrijwilligerswerk! Elke vrijdag-
avond komen 40 kinderen tussen 7 en 

12 jaar bij elkaar om in kleine groepjes 
te knutselen. Creatieve begeleiders zijn 
nodig om zowel de creatieve activiteiten 
te verzinnen als om de kinderen hierbij te 
begeleiden.

COLLECTE  VOOR KINDE-
REN MET EEN HANDICAP

D u i z e n d e n 
vr i jwi l l i gers 
gaan binnen-
kort weer op 
pad om geld 

in te zamelen voor kinderen en jongeren 
met een handicap. Ook in Terheijden ko-
men zij aan de deur tijdens de landelijke 
collecteweek van de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind, van 11 
t/m 16 november.
Eenzaamheid grootste handicap
Voor meer dan 100.000 kinderen met 
een beperking is eenzaamheid de groot-
ste handicap. Ze gaan naar aparte scho-
len of helemaal niet naar school. Spelen 
wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken 
in ons land nog steeds niet of slecht toe-
gankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. 
En veel kinderen met een handicap zitten 
thuis terwijl ze graag met leeftijdgenoot-
jes zouden willen sporten.
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 
zorgt ervoor dat kinderen met en zonder 
handicap elkaar leren kennen. Dat ze sa-
men kunnen spelen, sporten en leren - sa-
men opgroeien. 
Vrijwilligers
Dankzij de hulp van vele donateurs en 
vrijwilligers die zich belangeloos inzet-
ten, kan Het Gehandicapte Kind dit werk 
doen. Zoals vrijwilliger Edgar de Jager 
zegt: ‘Ons gezin heeft het getroffen. Door 
te collecteren kan ik iets terugdoen voor 
mensen die het minder makkelijk hebben.’
Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt 
Het Gehandicapte Kind projecten voor 
kinderen en jongeren met een handicap 
in heel Nederland. Wilt u weten wat Het 
Gehandicapte Kind in uw regio doet? Op 
de website www.nsgk.nl ziet u op een 
landkaart welke projecten daar mede mo-
gelijk worden gemaakt dankzij uw steun.
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur gehad 
maar wilt u toch een bijdrage overmaken? 
Dat kan door de letters VRIENDJES te 
sms’en naar nummer 4333 (eenmalige gift 
van € 3,-) of met een online donatie via 
www.nsgk.nl. Het Gehandicapte Kind is 
in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit 
garandeert dat ze op een verantwoorde 
manier omgaat met de giften die zij ont-
vangt.

NAAR 75 JAAR BEVRIJDING 
(7)

Poolse soldaten in Terheijden over-
leden
In het dagboek van de na de oorlog in 
Breda neergestreken Poolse soldaat Ro-
man Stolarz staan aantekeningen met 
betrekking tot gebeurtenissen in Zeven-
bergschen Hoek en  Terheijden in 1944.
Op 21 oktober werden strategische pun-
ten, zoals het spoorwegknooppunt en het 
station Lage Zwaluwe, gebombardeerd 
door de R.A.F.  Tijdens de hoogmis op 
30 oktober werd Moerdijk door de ge-
allieerden onder vuur genomen en daar-
na kwam een reactie van zware Duitse 
artillerie. Op 4 november vloog het via-
duct over de Roosendaalse spoorlijn in 
de lucht en ’s nachts bliezen de Duitsers 
een deel van de kerk van Zevenbergschen 
Hoek op.
Het was een akelige situatie met aan de 
ene kant de bevrijders en aan de andere 
kant de zich fel verdedigende Duitsers. 
De Poolse soldaten leverden echt een 
gevecht op leven en dood en kregen het 
zwaar te verduren.

Op 6 november 1944 werd het infante-
riepeloton ‘Jagers van Vlaanderen’ bij ’t 
Hoekske, ten noorden van Zevenberg-
schen Hoek, getroffen door Duits af-
weergeschut. Zeker een soldaat is daarbij 
omgekomen. Dat was Edmund Geisner, 
hij diende onder de naam Edmund Ro-
znowski. Luitenant Roman Stolarz schreef 
hierover in zijn dagboek en over vier zeer 
zwaargewonde soldaten: 
In de nacht van 6 op 7 november werden 
de vier zwaargewonden op een brancard 
met een jeep naar de kerk van  Terheijden
gebracht. De aalmoezenier pater  Gros-
towski, een Dominicaan, begeleidde hen. 
De ramen van de Terheijdense kerk wa-

EN  TOEN GEBEURDE...
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ren kapot en de soldaten werden op de brancards op de trap-
pen van het altaar gelegd. Onder de brancards waren stenen 
gelegd. Er werd om de pastoor geroepen, maar deze kwam niet. 
De aalmoezenier deed nu de gebeden, zegende de soldaten met 
wijwater en zalfde hen met heilige olie. Deze heilige olie be-
waarde hij in een mooi leren holster. De vier soldaten zouden 
alsnog aan hun verwondingen bezwijken. Hun identiteitsplaatje 
werd in tweeën gebroken, een deel bleef bij het lichaam en het 
andere deel was voor de militaire administratie. De volgende 
dag zijn zij begraven in Ginneken en daar rusten zij naast elkaar 
tot op de dag van vandaag. Hun namen zijn:
– Jan Plomin (1911-1944) diende onder de naam Jan Bednarski;
– Józef Plutowski (1914-1944) onder de naam Józef Galikowski;  
– Franciszek Banek (1901-1944); 
– Franciszek Kurzynski (1921-1944) onder de naam Franciszek 
Kochanski. 
De genoemde Poolse pater Grostowski verbleef bij de familie 
Kock in Terheijden. Moeder en 2 dochters Kock woonden in de 
Hoofdstraat aan het begin van de Zeggelaan en staan met hem 
op de foto bij de voordeur van hun huis.

Waarom hadden veel Poolse soldaten schuilnamen?
In september 1939 waren de Duitsers Polen binnengevallen en 
werd het land door hen bezet. Een deel van het Poolse leger was 
ontkomen, maar een aantal legeronderdelen was onder Duits 
bestuur gekomen en de soldaten waren gedwongen om dienst 
te nemen in het Duitse leger.  Veel soldaten ontvluchtten daar-
om hun land en kwamen via lange omzwervingen in Frankrijk 
terecht, waar zij zich aansloten bij het deel van het Poolse leger 
dat in Frankrijk terechtgekomen was. Zij meldden zich aan bij 
het Poolse leger, maar om moeilijkheden voor hun achtergeble-
ven familie in Polen te voorkomen namen zij een schuilnaam. In 
Frankrijk woonden al veel Polen die daar naar toe gegaan waren 
om economische redenen en van hen sloot ook een deel zich 
aan bij het Poolse leger in Frankrijk. In 1940 vielen de Duitsers 
Frankrijk binnen en het Poolse leger wist te ontkomen naar het 
Verenigd Koninkrijk en werd daar gelegerd in Schotland, waar 
zij kustbewaking deden en training voor de geplande invasie in 
1944. Ook volgden zij daar allerlei cursussen om na de oorlog 
weer aan het werk te kunnen. In 1947 pas zou de Eerste Poolse 
Pantserdivisie, die na 1945 bewakingswerk deed in het verslagen 
Duitsland, ontbonden worden.
Pierre Gruca
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BEVRIJDINGSFEEST 1945  TERHEIJDEN

De foto van  Terheijden in het artikel over de bevrijdingsfeesten 
(RdT 1023) is niet van 1945. Op de foto staat een in het wit 
gekleed meisje. “Die schone maagd op blz. 15 van Rondom de 
Toren dat ben ik, in 1954.” Dit deelde Corry Rasenberg-Schets 
mij mee.

Ook weet zij zich nog goed te herinneren dat er op het gedach-
tenisprentje van Sjaantje Smits, de in 1945 noodlottig gevallen 
jongen, een mooi gedicht staat en dat kan ze nog steeds hele-
maal opzeggen. Dank je wel Corry.

Johan van der Made

BINGO  VCW  WAGENBERG

Op vrijdag 8 november a.s. organise-
ren wij weer een bingo in ons clubhuis 
aan de Kerkstraat 11 in Wagenberg.
Kom je er samen met je ouders, broer/
zus, opa en oma weer een gezellige avond 
van maken? De avond is toegankelijk 
voor zowel leden als niet-leden. 
De opbrengst van de bingo is bestemd 
voor activiteiten van de Engelandcom-
missie. Tot 8 november!

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

Nog maar een paar dagen en het is weer 11 
november! Wacht vooral niet tot maandag 11-
11, maar kom zaterdag 9-11 naar De Gouden 
Leeuw voor een fantastische feestavond! We 
gaan er een geweldige muzikale carnavalsavond 
van maken! 
Jeugd 11-11
Ben jij benieuwd wie er allemaal in de jeugdraad zitten en wie 
er jeugdprins of jeugdprinses wordt? Het duo-presenteer-talent 
van CV Uitgeteld, beter bekend als Ewald en Frank, gaat er voor 
zorgen dat iedereen de jeugdraad kent! Dus kom zaterdagavond 
9 november om 19.30 uur naar De Gouden Leeuw.  Iedereen 
is welkom, maar zeker ook de jeugd!
Festivalaaf 

Als rode draad door deze avond loopt Festivalaaf, georganiseerd 
door Nootdkreet. Er treden maar liefst 7 deelnemers op met 
aanstekelijke carnavalsmeezingers, om er een spannende com-
petitie van te maken!
Aansluitend aan het jeugd 11-11 en tijdens Festivalaaf zal CV 
Nie zo Nauw, naast hun eigen gebrouwen nieuwe biertje, de 
nieuwe Prins Carnaval en Raad onthullen. Wanneer 16 vrouwen 
verantwoordelijk worden voor het onthullen van Prins Carnaval 
dan moet je daar toch bij zijn! 
Iedereen is welkom op zaterdag 9 november voor het eerste 
carnavalsfeest van dit seizoen! Met muziek van kapellen en DJ 
Cors, met een Schraansersvlag, met muziek van Festivalaaf-deel-
nemers, met de Schraansers, met de jeugdraad, met een nieuw 
embleem voor ons motto ‘Ge mot ut ruim zien’, met carnavals-
verenigingen & carnavalsvierders, met jou/jullie! 

Ge mot ut ruim zien; 60 jaar! 
We zien ut dus heel ruim dit jaar en dat doen we al 60 jaar. Er 
wordt al 60 jaar ‘georganiseerd carnaval’ gevierd; en dat gaan 
we vieren! Op zaterdag 23 november gaan we, samen met 
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café Ons Thuis, een feest organiseren 
voor Traaise carnavalsvierders en veel 
carnavalsverenigingen uit de omgeving! 
Aanvang 19.30 uur en spectaculaire ope-
ningsact om 20.30 uur! 
Carnavalskrant 

Lijkt jou het wat om je club te promo-
ten in de carnavalskrant? Stuur dan zo 
snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 
december, je input naar carnavalskrant@
schraansers.nl. 
Ben je nog geen adverteerder, maar wil je 
wel adverteren in de krant; ook dan geldt 
dat je contact met ons kunt zoeken via dit 
email-adres! 
Hou voor alle informatie over 11-11 bal, 
de activiteiten in aanloop naar carna-
val, én het carnaval onze website (www.
schraansers.nl), facebookpagina, of insta-
gram in de gaten. Het wordt een mooi 
seizoen met veel activiteiten waarbij we 
hopen dat velen met ons gaan meedoen, 
in wat voor vorm dan ook!
Oproep:
Wil jij ook feestjes organiseren én be-
trokken zijn bij carnaval? Leuk als je mee-
doet in wat voor vorm dan ook! Wil je 
wat extra’s doen voor het Traais carnaval? 
Schroom niet en spreek ons aan of stuur 
een berichtje (facebook, insta, info@
schraansers.nl). Je kan op verschillende 
nieuwe manieren bij ons aansluiten! We 
horen graag. 

PUUR WIT PRESENTEERT: 
GUY DAVIS
De ambassadeur van de akoestische 
bluesmuziek

De ambassadeur van de akoestische 
bluesmuziek, Guy Davis, zal donderdag 
21 november 2019 optreden in het 
Witte Kerkje in Terheijden. Een concert 
om naar uit te kijken. De Amerikaanse 
bluesman Guy Davis is een veelzijdig ar-
tiest. Hij is zanger, gitarist en banjospeler, 
maar ook acteur en schrijver. Hoewel Da-
vis is geboren en getogen in New York, 
maakt hij geen grote stadsblues, maar 
zijn muziek doet veel meer denken aan 
de blues die afkomstig is uit de Mississip-
pi delta. Zijn passie voor dit genre ont-
stond immers dankzij de verhalen van zijn 
grootouders over het leven in het zuiden 
van de VS. 
Guy Davis 

Guy Davis is uitgegroeid tot dé internati-
onale ambassadeur van akoestische blues-
muziek van zijn generatie. Zijn muziek si-
tueert zich in de traditionele blueshoek. 
Zijn voorliefde voor de pure, authentieke 
blues levert hem inmiddels heel wat be-
wonderaars op. Zo treedt hij regelmatig 
op aan de zijde van blues- en folklegendes 
zoals o.a. Bonnie Raitt en Pete Seeger.  
Zijn nominatie voor de Grammy Awards 
2018 bewijst dat de Amerikaan Guy Da-
vis momenteel dé internationale ambas-
sadeur van akoestische bluesmuziek is. 
Al jarenlang draagt hij zijn liefde voor de 
blues uit over de vier continenten. Zoals 
het een bluesman betaamt, heeft hij een 
lange adem. In 2018 verscheen Sonny & 
Brownie’s Last Train, zijn veertiende al-
bum alweer! Toch bewijst Davis met zijn 
veertien albums dat hij veel meer is dan 
alleen een bluesman. Zo vermengt hij 
moeiteloos invloeden van country, ame-
ricana en Europese singer-songwriters in 
zijn muziek.
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.

UNIQUE-EXPOSITIE  IN 
WITTE  KERKJE

Op 16 en 17 november van 13.00-
17.00 uur exposeert Kunstgroep Unique 
in het Witte Kerkje in Terheijden. De 
kunstgroep bestaat uit twee schilders, 
een keramist, een edelsmid en een beeld-
houwer. Dat betekent dat er voor ieder-
een wel wat te zien is.
Kunstgroep Unique exposeert inmiddels 
meer dan 10 jaar samen. Buiten de geza-
menlijke exposities doen Marij Hinkema 

(Prinsenbeek), Suan Broekhuijsen (Dru-
nen), Mária Jansen (Rijen), Erika Tack (Rij-
en) en Jozef Mahieu (Waalwijk) dat ook 
individueel.
De kleuren op de schilderijen van Suan 
Broekhuijsen spatten van het doek, ter-
wijl de kleuren bij Marij Hinkema juist in-
getogen zijn. Mária Jansen maakt objecten 
met mooie spannende vormen waarvan 
de oppervlakken vaak verrassend zijn be-
werkt.

Het werk van Erika Tack moet van dicht-
bij bekeken worden. De sieraden die zij 
maakt, zijn een lust voor het oog. Ook 
kan zij enthousiast vertellen over het vak 
edelsmeden. De beelden van Jozef Mahieu 
tenslotte laten zien dat hij zowel figuratief 
als abstract werkt. Alhoewel de figuratie-
ven over het algemeen gestileerd zijn.
Kortom, een expositie die je niet wilt 
missen.
Voor meer info en overige activiteiten 
kijk op www.wittekerkjeterheijden.nl.

MARJOLEIN  MEIJERS 
BEKEND  VAN DE BERINI’S

Zondag 10 november om 15.00 uur 
treedt zij samen met haar twee muzikan-
ten op in het Witte Kerkje te Terheijden 
met haar nieuwe programma: “40 jaar 
muziek!”

        U bent van harte welkom. 
van 13.00 tot 17.00 uur 

 
Hoofdstraat 1 
4844 CA, Terheijden 

 

 Expositie Unique  
 

  16-17 november 2019 
  in het Witte Kerkje in Terheijden 

 

www.kunstgroep-unique.nl 

Aan deze expositie zullen deelnemen: 
 

Mária Jansen    Keramiek 
Suan Broekhuisen   Schilderen 
Erica Tack    Edelsmeden 
Marij Hinkema   Schilderen 
Jozef Mahieu    Beeldhouwen 
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Kijk op www.marjoleinmeijers.nl en You-
Tube en ervaar haar heerlijke humoristi-
sche Nederlandstalige liedjes gelardeerd 
met smakelijke verhalen! Deze muzikale 
talenten bespelen vele instrumenten zo-
als gitaar, banjo, bas, accordeon, doedelzak 
en meer. Vorig jaar waren de kaarten al 
snel uitverkocht.
Kaarten bestellen: info@wittekerkjeter-
heijden.nl of 06-27021028.  
U krijgt na bestelling een bevestiging en 
informatie over de betaling. 

Marjolein Meijers (Rotterdam, 22 novem-
ber 1958) is een Nederlandse zangeres, 
muzikante, actrice, theatermaker en song-
schrijver.  Zij is vooral bekend als deel van 
het theaterduo “De Berini’s” en door 
haar optredens als “An en Jan” met Jan 
Rot. 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 geweldi-
ge 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 volgen, zeker nog niet 
van plan!
Kom en geniet van een vrolijke zondag-
middag! www.wittekerkjeterheijden.nl.

EEN DANKBARE  TOREN 
LAAT  ZICH HOREN

Een bijzondere manier 
Op zondagmorgen 10 november wordt 
de kerktoren van de Antonius Abt na een 
restauratieperiode van 6 maanden weer 
in gebruik genomen. Het geldbedrag voor 
de restauratie werd onder anderen door 
Terheijdenaren zelf bij elkaar gebracht. Zo 
kan de kerktoren weer tientallen jaren 
vooruit. Een moment om bij stil te staan 
dus! Een dankbare toren nodigt dan ook 
iedereen uit om op 10 november vanaf 
11.45 uur aanwezig te zijn op het plein bij 
de kerk. De gerestaureerde toren zal dan 
de inwoners van Terheijden ‘toespreken’. 
De vlag gaat uit, de nieuwe ledverlichting 
gaat aan en om 12.00 uur wordt het uur-
werk weer officieel in werking gesteld. 
Restauratie mogelijk dankzij inwo-
ners, parochie, sponsors en ‘Vrien-
den van de Abt’
De restauratie van de kerktoren is tot 
stand gekomen dankzij de vele giften van 
de Terheijdenaren, de jaarlijkse bijdragen 
van de ‘Vrienden van De Abt’, een subsi-
die van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
en bijdragen van diverse fondsen. Daar-
naast heeft de Vijf Heiligen Parochie ook 
een aanzienlijk bedrag beschikbaar ge-
steld voor de restauratie. Eind oktober is 
de restauratie afgerond. 
Een gedeelte van het restauratiebedrag 
is opgebracht door Stichting Behoud de 
Antonius Abt. Veel mensen hebben de 
afgelopen jaren de activiteiten van de 
stichting bezocht. De opbrengst van deze 
activiteiten is volledig ten goede gekomen 
aan de restauratie. Ook de veiling, die be-
gin dit jaar gehouden is en waaraan vele 
ondernemers én particulieren uit Terheijden
een bijdrage hebben verleend, heeft geld 
opgebracht voor de restauratie. 
Tot slot hebben veel mensen een kerk-
bank gekocht en ook deze verkoop heeft 
het nodige opgeleverd. Zo heeft de stich-
ting haar eigen vermogen van €100.000 
kunnen overmaken als bijdrage voor de 
restauratiekosten! 
Toren roept inwoners Terheijden op 
te komen
De toren is blij met zijn nieuwe leien, zijn 
blinkende haan en de opgeknapte dakka-
pellen. Daarom wil hij iedereen die heeft 
bijgedragen hiervoor op bijzondere wijze 
bedanken. 
Hij nodigt de Terheijdenaren uit om op 
zondagochtend 10 november om 11.45 
uur naar het kerkplein te komen. Hij zal 
de inwoners zelf oproepen te komen, de 
vlag uitsteken, de verlichting aanzetten 
en het uurwerk en de klokken weer in 
gebruik nemen. Hierna gaan de grote toe-

gangsdeuren van Zaal De Abt weer open 
en wordt iedereen uitgenodigd om onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
met een, mede door bakkerij Jürgen en 
Caroline van Dongen, gesponsorde An-
toniuskoek de fototentoonstelling van de 
restauratie te bezoeken. 

De toren zal de inwoners van Terheijden toespreken 
als dank voor de restauratie.  

DAG  VAN DE 
MANTELZORG 

Het thema is ook dit jaar: ‘Verras de man-
telzorger”. Kennis & Steunpunt Mantel-
zorg van SWO organiseert daarom twee 
bijzondere activiteiten. Mantelzorgers uit 
de gemeente Drimmelen worden op 6 of 
14 november van harte uitgenodigd voor 
een van deze activiteiten. Ben je mantel-
zorger maar nog niet bekend bij het Ken-
nis & Steunpunt Mantelzorg, neem dan 
contact op met Ria van Spijk of Riekje 
van Vugt.
Keuze uit activiteiten:
TheeBeleving
Voor mantelzorgers van 20 tot onge-
veer 65 jaar.  We noemen deze groep de 
“werkende’ mantelzorgers omdat er vaak 
sprake is van een betaalde baan naast het 
mantelzorgen. Dit is echter geen voor-
waarde; ook vrijwilligerswerk of een huis-
houden runnen is werk! 

Onder begeleiding van theesommelier 
Cécile Dekkers uit Wagenberg leren we 

 

THEEPROEVERIJ DOOR THEESOMMELIER 

6 november 2019 | 19.30—21.30 uur | Het Vierendeel 6, Made 

LEER DE WERELD VAN THEE KENNEN | CÉCILE DEKKERS | 
EEN LEUKE EN ONTSPANNEN AVOND | PROEVERIJTJES | 
TIJD VOOR JEZELF | AANMELDEN TOT 1 NOVEMBER ’19 |  

MANTELZORG@SWODRIMMELEN.NL | 0162 - 45 18 94 

*VOOR WERKENDE MANTELZORGERS 
Dag van de mantelzorg  
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de wereld van thee kennen. Een leuke en ontspannen avond 
met warme en koude proeverijtjes waar de smaken van diverse 
theesoorten verrassend goed bij smaken!
Datum: woensdagavond 6 november, locatie: grote verga-
derzaal gezondheidscentrum Het Vierendeel 6, Made. (1e ver-
dieping, lift aanwezig). Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.
Verwendag

“Even uit de Zorg” 
voor oudere mantel-
zorgers. Een prachtige 
dag waar lotgenoten-
contact voorop staat. 
Met onder andere een 
optreden van het Ma-
des Meezingkoor, een 
goed verzorgd lunch-
buffet, een loterij met 
prijzen die gesponsord 
zijn door lokale on-
dernemers en samen 
bewegen onder leiding 
van fysiotherapeute 
José van de Laar. Neem 
daarom ook uw (scho-
ne) sportschoenen of 
goed zittende schoe-
nen mee.

Datum: donderdag 14 november, locatie: (sport)café Drie-
dorp, Kerkstraat 11A, Wagenberg. Tijd: van 10.00 tot 15.30 uur.  
Aanmelden voor beide activiteiten bij SWO: 0162 451894 of 
mantelzorg@swodrimmelen.nl

AANKOMST SINTERKLAAS  TERHEIJDEN

Ook dit jaar, op zondag 17 november 
om 13.30 uur, komen Sinterklaas en zijn 
Pieten weer met de boot in de haven aan. 
Aan de haven staan hopelijk veel kinderen 
met hun ouders luidkeels te zingen onder 
de muzikale begeleiding van De Harmonie.
Als Sinterklaas aan land is gekomen en veel 
kinderen een handje heeft gegeven, zal hij 

op het podium plaats nemen. Het podium en de haven worden 
versierd met tekeningen, die door de kinderen op school zijn 
gemaakt. Dit jaar is er wederom een wedstrijd verbonden aan 
de tekeningen: de Sint zoekt de 6 mooiste tekeningen uit, de 
makers van deze tekeningen mogen samen met Sinterklaas en 
een paar van zijn Pieten gaan ontbijten bij café Ons Thuis.
De microfoon zal door onze spreekstalmeester Wouter ook 
even worden overgedragen aan burgemeester De Kok, die een 
officieel woordje tot Sinterklaas zal richten. Als allen van de 
mooie woorden en muzikale klanken hebben kunnen genieten, 
zal de Sint een rondrit op Amerigo maken door het dorp, samen 
met De Harmonie.
De route zal hetzelfde zijn als vorig jaar: Haven,  Van Goorstraat, 
Brabantstraat, Polderstraat, Hoofdstraat tot garage Van Riel, hier 
keren wij en gaan bij de rotonde rechtsaf de Zeggelaan in, Rui-
tersvaartseweg, Lageweg, Schapenbogert, aan het einde rechtsaf, 
Molenstraat tot de Laakdijk: ook hier keren wij weer en gaan 
via de Raadhuisstraat naar het Dorpsplein waar de ontbinding is 
nabij Antonius Abt. 
Helaas, als de regen met bakken uit de hemel komt, gaat de 
rondrit niet door.
Sinterklaas brengt deze middag ook een bezoek aan de bewo-

ners van het Sovak. In café Doetertoe geeft Clown Snorre een 
geweldige pepernotenshow, waarbij óók de kinderen uit Terhe-
ijden van harte welkom zijn! Deze show duurt van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.
Tot zondag 17 november! 
Stichting Sinterklaas Terheijden

In Terheijden wordt al reikhalzend uitgekeken 
naar de komst van de goedheiligman. (Pedro van Beers)

WIJN & SPIJS CONCERT 
Harmonie Terheijden 

Beste muziekliefhebbers,
Zoals u wellicht hebt vernomen  heeft Har-
monie  Terheijden sinds kort een nieuwe diri-
gent: Martijn Krijnen. 
De afgelopen repetities hebben inmiddels 
hun vruchten afgeworpen en dit willen we 
graag met u delen. Om het aangename met 
het aangename te combineren geven we 
daarom 24 november een “Wijn & Spijs” 
concert. Voor slechts € 10,- kunt u genie-

ten van een muzikale wereldreis in combinatie met heerlijke 
hapjes. In samenwerking met Jeroen van Dongen is er een aantal 
wijnen geselecteerd om deze hapjes te vergezellen. Het eve-
nement vindt plaats in zaal De Abt in Terheijden. Het concert 
begint om 15.00 uur (de zaal is open vanaf 14.30 uur).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij café De Harmonie tot 23 november. 
Haal snel uw kaarten, want op=op! Het lijkt ons erg leuk als 
jullie erbij zijn!  Tot dan!
Met muzikale groet, Harmonie Terheijden 

GREENPEACE, GELD, GRAPPEN EN 
GROLLEN BIJ SPRAAKVERMAAK

Het was voller dan vol bij de jubileum-edi-
tie en we danken alle bezoekers voor het 
begrip dat de hoeveelheid stoelen die mid-
dag beperkt was. Zondag 10 november 
is de aanvang weer als vanouds (14.30 
uur) en zijn ook de zitplaatsen weer vrij 
beschikbaar. Uitgezonderd uiteraard de 
eerste rijen, zoals altijd bestemd voor gas-

ten van podiumgasten. En net zoals in de voorgaande 75 edities 
gaan we weer proberen om een boeiend programma te maken.
Greenpeace
Greenpeace kennen we van spraakmakende acties om mi-
lieu-misstanden aan de kaak te stellen. Toch heeft de organisatie 
haar koers gewijzigd. Steeds vaker praat Greenpeace mee bij 
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cruciale onderhan-
delingen over het 
milieu. Directeur 
Joris Thijssen zit 
zondag aan tafel 
en vertelt over de 
nieuwe koers. Hij 
ziet 2 grote pro-
blemen in het ont-
werp klimaatak-
koord: de kosten-

verdeling tussen industrie en burgers en 
de opslag van CO2 onder de grond. Thijs-
sen: ‘We hebben liever echt duurzame 
technologie’. Presentator Dik van Beest 
wil van Joris Thijssen weten wat er de ko-
mende jaren allemaal op ons afkomt.
Geld

‘Ik heb deze 
set van om-
standigheden 
nog nooit ge-
zien’, vertelde 
Nout Wellink 
2 maanden 
geleden op 
BNR Nieuws-

radio. De oud-president van de Neder-
landsche Bank denkt dat er wellicht weer 
een recessie komt. Wellink wees op een 
combinatie van factoren ‘die de verkeer-
de kant uit wijzen’, zoals de Brexit, de 
handelsoorlog tussen de VS en China en 
economische malaise in Argentinië. Nout 
Wellink is lid van de raad van bestuur van 
de Chinese bank ICBC en als geen ander 
ingevoerd in financiële en economische 
vraagstukken. 
Grappen en grollen 
Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer 
werd begin dit jaar voor de 7e keer uit-
geroepen tot Brabants kampioen tonpro-
aten. Bij Spraakvermaak staat Andy met 
zijn grappen en grollen voor de 2e keer 
op het podium. 

André Trompers uit Lage Zwaluwe is 
sinds een paar weken de nieuwe hoofd-
redacteur van BN De Stem. Trompers 
volgt het spoor van zijn voorgangers -Hil-
le van der Kaa en Johan Uffelen- die ook 
al eens te gast waren bij Spraakvermaak. 
Afgelopen voorjaar werd het Spraakver-
maakteam rondgeleid door priorin Maria 
Magdalena in het Oosterhoutse Cathari-

nadal. Met uiteraard een bezoek aan de 
inmiddels befaamde wijngaard. Mirjam 
Schrauwen, Petra Kimmel en Wim Smet-
sers gingen de afgelopen weken kijken 
hoe de druivenoogst verliep.
Gastpresentator
Tim Simons, fractievoorzitter voor de 
VVD in de Drimmelse gemeenteraad, is 
zondag gastpresentator. Victor Boden uit 
Terheijden kreeg vorig seizoen de zaal 
muisstil met zijn prachtige songs, op 10 
november is ie weer van de partij. En met 
Bram Franken van de Cour in Terheijden 
en Anita Joore van het Dorpshuys in 
Drimmelen spelen we de Dorpshuizen-
quiz.
Praktische informatie.  
Zondag 10 november: Spraakvermaak af-
levering 76, café Ons Thuis, Bredaseweg 
20, Terheijden. Om 13.30 uur gaat de deur 
van de Franse zaal open, om 14.30 uur 
klinkt de openingstune en is het woord 
aan presentator Dik van Beest. Mix sluit 
rond 16.45 uur af met het actuele Spraak-
vermaakslotlied. 

“TINY HOUSE IS HET 
NIEUWE  WONEN”

Uitgaande van de locatie zou je kunnen 
denken dat ik voor dit interview weer 
een horecazaak ga bezoeken. Ik loop over 
het grindpad langs Ons Thuis, waar ik, op 
aanwijzen van Thieu Visker, het onder-
werp van mijn gesprek zal aantreffen: de 
Tiny Houses. Op het erf achter de feest-
zaal en dichtbij de stroom van de Mark 
staan 4 exemplaren stoer naast elkaar 
opgesteld, met het gezicht in het waterige 
zonnetje. Terwijl ik op het terrasje wacht 
op Thieu heb ik lichtjes de neiging om al-
vast naar binnen te kijken, maar nieuws-
gierigheid moet je soms wat rekken. 

Man en plan
Ons gesprek begint op het kantoor dat 
ruimte biedt aan de creativiteit van Thieu 
en Kathleen. Ze zijn al 24 jaren getrouwd, 
maar Thieu geeft toe dat het wel wen-
nen is met z’n tweeën in een pand dat 
op mij overkomt als een projectruimte. 
Thieu is een rasechte Traaienaar. Dat hij 
ruim 27 jaren een interieurbouwbedrijf 
heeft, heeft er ook aan bijgedragen dat 
hij hier stevig is geworteld. Hij gunt dit 
woonplezier ook aan mensen die buiten 
de boot vallen in de huidige woningmarkt 
en dat is meteen de belangrijkste reden 
dat hij in 2018 aan de slag is gegaan met 
het ontwerpen en bouwen van een Tiny 
House. Ervaring met de verhuur van stu-
dio’s had hij al en de timmerhamer han-
teerde hij al op zijn 15e, dus de basis is goed. 
Gewoon starten en als het kan op de 
‘Meest Simpele Manier’, zo pakt Thieu het 
doorgaans aan. Zijn drijfveer is onderne-
men en dingen zoveel mogelijk zelf ont-
wikkelen. No nonsense en hard werken, 
energiek samengebald in de persoon te-
genover mij. 
Er spelen verschillende factoren mee om 
dit tot een succes te maken. Om te be-
ginnen is er het beperkte woningaanbod 
in Terheijden, dat qua koopprijs vaak bui-
ten het bereik ligt van starters, singles of 

senioren. Vervolgens blijkt uit de drukbe-
zochte kijkdagen dat er genoeg interesse 
is van deze groep voor de Tiny Houses. 
Tenslotte is het gewenste woonopper-
vlakte van slechts 23 vierkante meter iets 
wat in een ruime achtertuin zou passen. 
De bouwtijd is ook geen beperkende fac-
tor. De modellen worden in de fabriek 
gebouwd en het huis kan, tot mijn ver-
bazing, in een dag bewoonbaar zijn. Deze 
combinatie heeft ook tot interesse geleid 
van mensen uit Noordelijke steden om 
ze direct met een oplegger mee terug te 
nemen. Er is immers plaats genoeg op het 

DE ZIEL  VAN DE ZAAK
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Utrechtse Neude of in het Amsterdamse Bos en 
een fundering of riolering heeft het huis niet no-
dig. Bestemmingsplannen en grondprijzen maken 
het echter vooral interessant voor de kleinere 
dorpskernen. Het plan is nu om de vrijgekomen 
ruimte bij het Terheijdens zwembad te gebruiken 
voor 8 huisjes in een mooie woongroep, maar 
het blijkt een flinke puzzel voordat dit in juni 2020 een feit is. 
Duurzaamheid
Het lijkt hier geen doel op zich, maar een bijkomstigheid die 
voordelig uitpakt. Het huis is immers vrijwel volledig van hout 
dat zich kenmerkt als circulair, gecertificeerd hout. De kozijnen 
zijn van hardhout en voorzien van isolatieglas. De muren zijn 
stevig geïsoleerd en de energievoorziening is logischerwijs vol-
ledig elektrisch. Het dak is geschikt voor zonnepanelen en er is 
contact met het Terheijdens Energie Collectief om de levering 
te verduurzamen.
Binnenkijken
Anders dan bij eerdere interviews kan ik het gespreksonderwerp 
nu binnen gaan en het zelf een beetje ervaren. Bij binnenkomst 
blijkt het ruimer dan wat je op papier of qua aanblik zou denken. 
Dit is vooral te danken aan de hoge nok direct bij binnenkomst, 
die Thieu om deze reden niet wilde vullen met een woonlaag. 
Keuken,  badkamer en een ruime slaapkamer zijn er ook. Ik ga 
rustig op de bank zitten en ik realiseer mij dat ik in kleinere stu-
dentenkamers gelukkig ben geweest, maar dat was een andere 
tijd en met andere wensen. En toch voelt het alsof dit passend 
is, overzichtelijk. Wonen hoeft niet meer te behelzen dat dit. 
Als we het bekijken vanuit de huidige maatschappelijke ont-
wikkelingen, dan lijkt dit ook een goed moment. Vooral 
bij de jeugd is de trend om meer op maat te leven, te wer-
ken en te genieten. Wat je teveel hebt aan bezit, ruimte of 
aan gewerkte uren in een week, heeft een keerzijde. Denk 
aan kosten, onderhoud en minder vrije tijd. Het princi-
pe van huren en delen wordt dan ook steeds populairder. 
Thuisgekomen lees ik in een verse krant over de mogelijkheden 
om meer hout in te zetten in de bouw en de voordelen die 
het heeft qua uitstoot bij de productie vergeleken met huidige 
methodes. Bovendien heeft het, mits goed onderhouden, een 
behoorlijke levensduur. Ik hoor Thieu zijn woorden erin terug. 
Als ik nog een suggestie mag aandragen, dan zou het de naam 
zijn: Modest (bescheiden) Houses is misschien gepaster en dat 
is in deze tijd helaas niet altijd een deugd.
Rudy Romme

OMROEP DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
Traais Halloween Fright Night 
Op 26 oktober was Terheijden ‘s avonds alleen toegankelijk 
voor de allerdappersten! Een Halloweentocht met 31 duiste-
re aanbel-adressen en gruwelijke zombies, heksen en andere 
monsters bepaalde het straatbeeld. Maar liefst 200 heldhaftige 
kinderen trotseerden deze gruwelijkheden en genoten daarna 

VAN  ALLES  WAT

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 een spetterend eindfeestje. Compli-
menten voor de organisatie, die zichzelf 
dit jaar opnieuw heeft overtroffen. Grie-
zelt u met ons mee bij het kijken naar dit 
prachtige evenement?

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 
werkzaamheden verrichten op de pensi-
onstal van zijn zoon. Benieuwd? Kijk dan 
vooral naar deze aflevering.
Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 
nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken. Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. Misschien iets voor u? Kom dan eens 
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens 

vindt u op de website: www.omroepdrim-
melen.nl
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go kanaal 42 / KPN, XS4ALL en Telfort 
kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en 
Stipte kanaal 2170. Uitzending gemist of 
kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek 
ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 
uur per dag te beluisteren via de kabel 
op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 / 
KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Tel-
fort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 3180 
, in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook 
op www.omroepdrimmelen.nl en op Fa-
cebook.

VERKOOP  IJSKAARTEN

Vanaf 15 no-
vember t/m 
15 december 
zijn de seizoen-/
l idmaatschaps-
kaarten 2019-
2020 van IJsclub Terheijden à € 7,- weer 
te koop. Let op, vanaf dit jaar bij bakkerij 
Van Dongen, Hoofdstraat 15-A, Terhe-
ijden EN bakkerij Van Dongen, Wagen-
straat 4, Wagenberg. 
Voor een doorlopend lidmaatschap kijk je 
op www.ijsclubterheijden.nl. 
Overige informatie
Met de lidmaatschapskaart van IJsclub 
Terheijden heeft men bij voldoende ijs-
dikte (infolijn: 076-593 1000 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 sei-
zoen de navolgende dagdeelprijzen:
Tot en met 13 jaar: € 1,50 per dagdeel 
(middag of avond) op werkdagen en € 2,- 
per dagdeel (middag of avond) op zater-
dag en zondag.
14 jaar en ouder: € 4,- per dagdeel 
(middag of avond) op werkdagen en € 5,- 
per dagdeel (middag of avond) op zater-
dag en zondag.
Een lidmaatschapskaart is dus al gauw 
rendabel en geeft altijd als eerste toegang 
tot de baan.
Openingstijden ijsbaan bij voldoen-
de ijsdikte:
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.
Wij wensen iedereen alvast een fijn 
schaatsseizoen!

JAARVERGADERING 
IJSCLUB

Hiermede nodigen wij alle leden van IJs-
club Terheijden gaarne uit tot het bijwo-
nen van de te houden jaarvergadering 
over het seizoen 2018-2019  welke zal 
worden gehouden op zaterdag 16 no-
vember in / bij ’t Houterom, Laakdijk bij 
de IJsclub te Terheijden, tel. 076 593 1000.
Aanvang van de vergadering is 14.30 uur.
Op de jaarvergadering is iedereen met 
een geldige lidmaatschapskaart van het 
afgelopen seizoen 2018 - 2019 van harte 
welkom (en stemgerechtigd).
Agenda jaarvergadering:
-  Opening door voorzitter Jan Rasenberg
-  Toevoegingen agendapunten, allen
-  Jaarverslag algeheel secretaris Max Lips
- Jaarverslag financieel penningmeester   
   Toin Lips
-  Verkiezingen. 
Aftredend en herkiesbaar zijn  Ad Mer-
tens, bestuurslid en Frank Hoogers, be-
stuurslid.
Aftredend en niet herkiesbaar is Jan Ra-
senberg,  voorzitter.
-  Vaststelling contributie + entreegelden 
   seizoen 2019 – 2020
-  Voorstellen / investeringen / plannen
-  Vaststellen budgetraming
- Rondvraag

TRAAIE  OVERVALLEN 
DOOR ZOMBIES, GEESTEN, 
SKELETTEN EN HEKSEN

Zaterdagavond 26 oktober was het in 
Terheijden heel erg onrustig op straat 
met veel ongure figuren, gekrijs en gegil. 
Oorzaak van dit kabaal was een invasie 
van allerhande enge wezens die de straten 
afstruinden op 
zoek naar iets 
eetbaars. Waar 
ze ineens van-
daan kwamen, 
is vooralsnog 
een raadsel. 
Het waren er 
zeker 200.
Maar zo snel 
ze zijn gekomen, waren ze ook weer ver-
dwenen.
Gelukkig zijn er van enkele van deze enge 
monsters foto’s genomen.
Dus herkent u een van deze monsters, 
spreek ze niet zelf aan maar neem zo 
spoedig mogelijk contact op met het hier-
voor in het leven geroepen crisisteam. 
Deze terugblik + foto’s blz. 18: Gerard van Vugt

TERUGBLIK
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GELD,  MACHT EN  TRAAISE 
SPOOKVERHALEN

 
’De geest is uit de fles‘ was het thema 
van de  Meet Up van het Traais Ener-
gie Collectief op donderdag 24 okto-

ber. In zaal De Abt werden zo’n 160 Terheijdenaren ontvangen 
door de geest in de vorm van een hologram. Tijdens de avond 
besprak de geest diverse thema’s, zoals geld en macht. De aan-
wezigen maakten ook kennis met de Traaise energieroute en 
werden tijdens de tussenstops bijgepraat over de projecten van 
het collectief. Ook werden de Traaise spookverhalen ontkracht 
en ideeën verzameld voor een Sterker Dorp.
Warmtenet
De projecten van TEC zijn zeker geen sprookje, dat is nu zicht-
baar in het centrum van Terheijden. Het eerste deel van het 
warmtenet is gelegd in de Markstraat. Van het Dorpsplein gaat 
de aannemer via de Hoofdstraat richting de rotonde bij de Jum-
bo.  Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd, 
dan komt TEC graag bij je langs voor een Warm-TECgesprek. In 
zo’n twee uur tijd brengen de warmte-experts jouw woning 
in kaart en geven aan hoe de woning kan worden aangesloten 
op het warmtenet. Voor een eerste indicatie van kosten kun je 
gebruikmaken van de online rekentool op de website van TEC.

Zonnepark & windmolen De Noord 
De realisatie van het zon- en windproject komt ook dichtbij. 
De vergunning voor de windmolen is verleend en de subsidie 
is gegund. We wachten nog op een uitspraak van de Raad van 
State. Naar verwachting is er begin februari een zitting en zal 
april 2020 een definitieve uitspraak volgen. Ook de vergunning 
van het zonnepark is verleend. Op het moment van schrijven is 
de subsidie voor het zonnepark aangevraagd. Eind januari volgt 
de beschikking.
Leven in de Energiebrouwerij
Een nieuw project van TEC is de Energiebrouwerij. De voor-
malige boerderij van Oonincx blaast TEC nieuw leven in. De 
stroomkabel van het zonnepark en de windmolen komen straks 
uit in de boerderij. Ook gaat TEC hier het verhaal van de ener-
gietransitie vertellen. Het pand kan nog meer functies krijgen 
en daar wil TEC graag samen met de Terheijdenaren over na-
denken. Op zaterdag 16 november, 14 december en 18 
januari ben je van harte uitgenodigd om mee te werken aan 
een passend ontwerp. Wil je bij één of alle sessies zijn, meld je 
dan aan via de website www.traaisenergiecollectief.nl.
Investeren in de lokale economie
Naast de projecten is er gesproken over geld. Per jaar geven we 
in Terheijden samen zo’n € 3,8 miljoen uit aan energie. Van dit 
geld is ongeveer € 1,8 miljoen belasting en de overige € 2 mil-
joen gaat naar het energiebedrijf. Dit geld verlaat het dorp. Hoe 
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goed zou het zijn voor de lokale economie als dit geld in Ter-
heijden blijft? De oplossing is de  Traaise Energie Maatschappij 
(TREM). Binnen  TREM wordt zon en wind omgezet in elektri-
citeit en warmte.  Terheijdenaren kunnen dan energie afnemen 
van hun eigen coöperatieve Traaise energiebedrijf.  
Welke macht hebben de leden van TEC?
Met macht wordt bedoeld zeggenschap. Wat hebben de leden 
straks te zeggen over de TREM? Alles! Het TEC wordt de eige-
naar van de TREM. Zo hebben de 560 leden alle zeggenschap 
en zijn collectief eigenaar. Zij bepalen dus de koers van TEC 
en TREM en beslissen wat er met de winst gebeurt. Een deel 
van deze winst kan bijdragen aan een Sterker Dorp. Er werd 
gevraagd om spontaan wat ideeën te roepen voor een Ster-
ker Dorp.  Enkele ideeën zijn:  het pontje elektrisch maken, een 
Traais museum oprichten, een pluktuin maken en een watertaxi 
naar Breda. Alle ideeën zijn genoteerd en overhandigd aan de 
voorzitter van TEC.

Spookverhalen
Veranderingen en nieuwe gebeurtenissen zijn soms spannend en 
roepen vragen op.  In het dorp gingen verhalen de ronde die niet 
juist waren, de zogenaamde spookverhalen. De spookverhalen 
die  TEC ter ore zijn gekomen, zijn deze avond ontkracht. Mocht 
je nog vragen hebben of een spookverhaal hebben gehoord, 
stuur een mail naar info@traaisenergiecollectief.nl.

OUDE ZEGGEWIJZER-SHIRTS NAAR 
GAMBIA

De oudervereniging van De Zeggewijzer heeft dit jaar nieuwe 
shirts aangeschaft voor de buitenschoolse activiteiten. De oude 
shirts zijn gedoneerd aan de Zusjes Vrins die zich inzetten voor 
Stichting Gambia Child. Die waren maar wat blij met 250 shirts!  
Waarom Gambia Child: Kleinschalig, maar effectief.  
Gambia Child is een Nederlandse charitatieve organisatie die 
kansarme gehandicapte kinderen in Gambia helpt met kleinscha-
lige, één op één hulp. De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers. 
Ze zorgen voor aandacht, kleding, hulpmiddelen en schoolgeld, 
allemaal vanuit de gedachte dat ook kleine bedragen grote im-
pact kunnen hebben op het leven van deze kinderen. 
Ondertussen halen de Zusjes Vrins (zoals ze zich noemen op 
Facebook) nu al zoveel op voor de stichting, dat er wel 1-2 keer 
per maand een zending van rond de 30 bananendozen richting 
Gambia gaat. Daar zit veel kleding bij voor de kinderen die ook 
wordt verkocht door kinderen in het 2e hands winkeltje daar. 
Daarnaast helpt de stichting ook met het betalen van school-
geld of medische zorg. Er is momenteel een operatie-project 
waarbij meer dan 10 kinderen worden geholpen aan extreme 
vergroeiing van de beentjes (extreem O of X benen door vita-
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mine tekorten). 
Het kleinschalige spreekt ons enorm aan. 
Maar ook dat al het opgehaalde geld en 
alle spullen écht bij de kinderen terecht 
komen. Dus geen goed betaalde vaste me-
dewerkers of duur kantoor waar dan een 
groot deel van de donaties aan op gaat. 
Wanneer vrijwilligers van de stichting 
naar Gambia moeten om te controleren 
of alles goed gaat en om nieuwe kinderen 
aan te nemen, betalen zij de reis en het 
verblijf uit eigen zak. Met andere woor-
den: ze doneren zélf ook en dat maakt het 
juist zo sympathiek. 
Meer informatie (ook over hoe bij te dra-
gen) is te vinden op www.gambiachild.nl.

DE ZEGGEWIJZER; MOOIE 
TRADITIES IN EEN 
EIGENTIJDS JASJE…

Z o l a n g 
De Zeg-
gewijzer 
bestaat, 
en dat 

is inmiddels al ruim 40 jaar, hebben de 
vieringen een plaats binnen het jaarpro-
gramma. Met mijn komst als directeur 
drie jaar geleden was meteen duidelijk 
dat deze traditie met en voor de kinde-
ren des Zeggewijzers is. In de hal (inmid-
dels ons leerplein) heeft het podium een 
prominente plaats. De spotlights aan het 
plafond geven meteen een sfeertje weer. 
Vanuit deze prachtige traditie werken wij 
nu middels talentontwikkeling aan mu-
ziek, drama en cultuur. 
Onze eerste vrije viering van dit school-
jaar stond gepland op 11 oktober. Voor-
afgaand mogen de kinderen zich opgeven 
voor toneel, voorlezen, dans, instrumen-
taal, lied/ zang of andere vorm. De in-
schrijfformulieren stromen binnen; het 
enthousiasme spat er meteen al vanaf…
We worden deze middag ondergedom-
peld in doen-denken-durven van zo’n 40 
kinderen verdeeld over 16 acts. De kleu-
tergroepen staan daarnaast allebei volle-
dig op het toneel; een mooie kans om de 
eerste stappen op het podium te zetten 
en in een veilige context ervaringen op te 
doen. Deze acts worden door de ande-
re kinderen vooral als ‘schattig’ ervaren. 

De hele school zingt mee met ‘De wielen 
van de bus’ en ‘Mi Cuerpo’. Ja, onze kleu-
ters draaien hun hand niet om voor een 
Spaans liedje!
Om deze viering met de hele school soe-
pel te laten verlopen zijn Thom en Don 
aangesteld als presentatoren. Zij weten 
de kinderen, middels mooie aankondigin-
gen, nieuwsgierig te maken naar de vol-
gende act.  Wanneer ik met hen rond tafel 
zit om eens terug te blikken op de viering 
geven zij bij mij vooral aan dat ze genoten 
hebben van de vele optredens. Zij vinden 
het goed dat je zelf mag weten wat je gaat 
doen en dat zij de acts mochten aankon-
digen.  Tja, waar een geluksgetal al niet toe 
kan leiden… door een loterij in groep 8 
werd duidelijk dat Thom en Don de pre-
sentatie op zich mochten nemen. ‘Dit is 
eigenlijk wel spannend maar toen alle kin-
deren enthousiast reageerden en wij een 
groot applaus kregen, werd de spanning 
minder. Het is net als wanneer je voor 
de klas iets moet presenteren, dan heb 
ik ook zenuwen. Maar nu krijg je achteraf 
geen tips van de kinderen en dat is wel 
lekker.’ Als kleuter genoten zij al enorm 
van de vieringen: ‘Het is echt superleuk! 
Ik wilde graag vooraan zitten zodat ik 
het goed kon zien en ook al snapte ik de 
grappen niet altijd, lachte ik toch maar 
mee. En wow, het dansen van sommige 
kinderen is zo knap!’ Zelf hebben zij nog 
niet veel podiumervaring maar straks met 
de musical komt dat helemaal goed!
Met veel plezier ga ik daarna in gesprek 
met enkele kinderen die een optreden 
verzorgd hebben. Celeste had zichzelf en 
haar zusje Elly zonder overleg ingeschre-
ven. Dat vindt Elly helemaal niet erg. Lek-
ker spontaan en met een lach van oor tot 
oor vertellen zij mij dat ze op deze ma-
nier mooi kunnen oefenen voor hun op-
tredens in de Waalse Kerk. Het ging goed; 
de muzikale klanken van onze schoolpia-
no klinken door de hal… ‘Land of glory 
and freedom’… alle kinderen luisteren er 
ademloos naar; zo mooi! De zussen ge-
ven aan last te hebben van plankenkoorts; 
zweethanden en kriebels in je buik. Maar 
daar merkt het publiek niets van. 

Mees en Kevin vinden vooral het ‘op het 

podium staan’ en toneelspelen erg leuk. 
Hun toneelstukje viel goed in de smaak bij 
de kinderen. ‘Ze moesten lachen om onze 
grapjes; dat is leuk. Samen hebben wij het 
toneelstukje ‘op het strand’ bedacht, at-
tributen geknutseld en ingespeeld op het 
publiek.’
Ook onze groep 3 was goed vertegen-
woordigd op het podium; zo knap! Skip 
liet zijn kunsten zien als breakdancer. 
Lynn, Emmy, Isah en Fayline gingen in hun 
toneelstukje op reis met de eenhoorn. Zij 
kunnen niet wachten tot zij hun deel 2 
mogen laten zien. Art, Jens en Guus heb-
ben veel indruk gemaakt door op het po-
dium voor te lezen aan alle kinderen van 
de school. 
Siënna, Luc en Sam zijn goede vrienden 
van elkaar en dat is te merken wanneer 
we gezellig met elkaar in gesprek zijn. 
Mooi om te zien hoe zij elkaar de ruimte 
geven om te vertellen en elkaar aanvullen 
waar nodig. Hun toneelstuk ging over een 
vergadering in de lerarenkamer. ‘De kin-
deren in de zaal moesten vaak lachen. We 
wilden dat de anderen kinderen zouden 
denken: Die zijn leuk, die hebben fantasie.’
Deze viering was, zoals jullie kunnen le-
zen, een groot succes. Ook mede dankzij 
Lois-Jane, Indy, Marit, Fay, Jipp, Charissa, 
Lana, Abbey, Indra, Laian, Solane, Donavan, 
Teun, Vieve, Sophie, Loïs, Lonneke, Diese, 
Bibi, Rens, Wout & Thomas! ‘Het was heel 
leuk. Dit wil ik vaker doen. Het is eerst 
spannend als je het podium op gaat maar 
daarna niet meer. Je mag zelf weten wat je 
doet en dat is leuk!’
Als publiek is het ook leuk: ’Je ziet waar 
iedereen van houdt en wat iedereen 
doet.’
De Zeggewijzer; een school om trots op 
te zijn!
Colinda Rijpers, directie De Zeggewijzer

KERKDIENSTEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE

Zondag 10 november, 10.00 uur:
Dienst bij SOVAK, zorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Viering Heilig Avondmaal.  Voorganger: ds. 
E. Fockens. Locatie: SOVAK, Multifunctio-
neel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, 
Terheijden.
Zondag 17 november, 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst met de Protestantse 
Gemeente van Lage Zwaluwe. Voorgan-
ger: ds. W. Bisschop uit Breda. Diaconie-
collecte: KIA - Najaarszending. Locatie: 
Protestantse Kerk in Lage Zwaluwe, 
Kerkstraat 49.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 9 november: GEEN VIERING.
Maandag 11 november: GEEN VIERING in Verzorgingshuis 
Antonius Abt.
Zaterdag 16 november 19.00 uur: Woord- en Communie-
viering. Extra collecte “Jongerencollecte”. Voorganger: Pastoraal 
werker G. v.d. Korput. Koor:  Anthony Singers.
Maandag 18 november 10.30 uur: Woord- en Communie-
viering in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. 
v.d. Korput.
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 wij-
zigingen 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 of verhuist u binnen het dorp of gaat 
binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen? Laat dit dan a.u.b. 
weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Ter-
heijden, telefoonnr. 076 5931216.  Bij voorbaat dank. 

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Wijziging inzameling GFT-afval 
Let op: In de maanden 
november tot en met 
april is de inzameling 
van het GFT-afval 
eenmaal per veertien 
dagen. Voor de duide-
lijkheid: in week 46 
(11 t/m 15 novem-
ber) wordt het GFT 
weer ingezameld.
Glasvezel ambassadeurs gezocht voor het buitengebied 
van de gemeente Drimmelen
Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel in-
ternet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen graag 
dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. 
Dit betreft voornamelijk de buitengebieden van de gemeente 
Drimmelen. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom 
netwerken is, doen we dat niet zelf. Daarom start de firma Glas-
vezel Buitenaf binnenkort in samenwerking met de gemeente 
Drimmelen een campagne voor glasvezel in het buitengebied. 
Woont u in het buitengebied van de gemeente Drimmelen en 
vindt u het belangrijk dat er glasvezel komt? Word dan ambassa-
deur! Glasvezel Buitenaf zoekt namelijk meerdere enthousiaste 
ambassadeurs om andere inwoners te ondersteunen en advise-
ren. Voor vragen of meer informatie over het ambassadeurschap 
kunt u contact opnemen met Roy Keizers via r.keizers@glasve-
zelbuitenaf.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.drimme-
len.nl/aanleg-glasvezelkabel.

GEMEENTE



23Rondom de Toren 2019

1

6

4

3

12

11

1. Ad Mekes
2. Gerard van Vugt
3. Joke den Ridder
4. Joes Staszek
5. Anita Dudok
6. Rini Vermeulen
7. Miranda Masseurs
8. Anita Dudok
9. Frans Snoeren
10. Christ Verdaasdonk
11. Anita Dudok
12. Matthijs Suykerbuyk
13. Frans Snoeren

7

9

13

Ook leuke, mooie foto’s? Stuur ze naar liesbeth@rondomdetoren.nl
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BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Ravensnest 3 (4844 TT) (W-
2019-0529): Het kappen en dunnen van 
meerdere bomen.
Terheijden, Ravensnest / Ganzepad (4844 
TT) (W-2019-0556): Het bouwen van het 
EVG-Centrum Ravensnest. 
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Baroniestraat 21 (4844 CZ) 
(W-2019-0340): Het aanleggen van par-
keerplaats en een uitrit.
Wagenberg, Hoevenseweg 12A (4845 
PD) (W-2019-0422): Het herbestemmen 
van een magazijn naar een woning.
Terheijden, Zeggelaan 115B (4844 SE) 
(W-2019-0429): Het kappen van twee 
berken in de bosschages bij de Zeggelaan.
Wagenberg, Brouwerijstraat 34A (4845 
CP) (W-2019-0474): Het plaatsen van een 
dakkapel.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsger icht 
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.  
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 
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. Het 
doel is: Ontmoeten, verbinden, samen ge-
zond eten. Bovendien leren de leerlingen 
van het Dongemondcollege 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.

WEES  WELKOM IN ONZE 
HUISKAMERS!

In Lage Zwaluwe 
en Terheijden kunt 
u nu terecht in 
onze twee nieuwe 
Huiskamers. Gans-
hoek (Lage Zwalu-
we) en Den Hartel 
(Terheijden) stellen 

tijdens een pilot van anderhalf jaar hun 
deuren open voor iedereen die gezellig-
heid zoekt en leuke dingen samen met 
anderen wil doen.
Wethouder Lieke Schuitmaker: “Het 
idee is dat niet alleen mensen die wat 
kwetsbaarder zijn en thuis ondersteuning 
krijgen vanuit de gemeente (WMO) van 
ons aanbod kunnen profiteren, maar ook 
onze andere inwoners. Mensen vinden er 
gezelligheid, kunnen er spelletjes doen en 
een praatje maken. Dit past ook mooi in 
onze aanpak van eenzaamheid in de dor-
pen. De bezoekers kunnen er ook (medi-
sche) vragen stellen aan de professionele 
begeleiders, waardoor we misschien pro-
blemen kunnen voorkomen. Bovendien 
werkt het efficiënt, omdat je op deze ma-
nier ook nog eens dezelfde ondersteu-
ning aan een grotere groep mensen kan 
bieden. Kortom, drie vliegen in één klap.”  

Twee Huiskamers
De test loopt anderhalf jaar lang in twee 
van onze dorpen, op basis van eerdere 
ervaringen van Surplus. Iedereen die het 
leuk lijkt om naar de Huiskamer te ko-
men is van harte welkom, daar is geen 
indicatie voor nodig en het is ook niet ge-
bonden aan leeftijd. In de Huiskamers zijn 
vrijwilligers en een beroepskracht aan-
wezig om samen met u en andere deel-
nemers een fijne dag te hebben. U kunt 
er andere mensen ontmoeten en samen 
leuke dingen doen. Dus vindt u het leuk 
om bijvoorbeeld gezellig met anderen te 
eten, samen een spel te spelen of gewoon 
gezellig een praatje te maken? In de Huis-
kamers in Lage Zwaluwe en Terheijden 
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kan het allemaal, dus kom gezellig langs! 
Openingstijden
De Huiskamer van Terheijden bij Den Hartel (pand van de oude 
pastorie aan de Hoofdstraat 2) is van maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur geopend. Bent u op zoek naar gezelligheid 
en wilt u samen met anderen leuke dingen doen? Kom dan ge-
woon eens langs bij een van de Huiskamers of mail voor meer 
informatie naar drimmelen@surplus.nl.

GROEN LICHT  VOOR  WONINGBOUW 
AAN DE SCHANSSTRAAT 

De Raad van State heeft zich onlangs uitgesproken over het be-
stemmingsplan ‘Schansstraat’ in Terheijden en de gemeente in 
het gelijk gesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu on-
herroepelijk is en de voorbereidingen getroffen kunnen worden 
om te starten met de bouw van nieuwbouwplan ‘De Weelde’.  

Plan ‘De Weelde’ aan de Schansstraat
Het nieuwbouwplan ‘De Weelde’ maakt de bouw van maximaal 
39 woningen mogelijk op het voormalige Oonincxterrein aan de 
Schansstraat in Terheijden. De ontwikkelaar kijkt daarbij naar de 
actuele behoeften die er op het gebied van woningen zijn. De 
omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is inmid-
dels aangevraagd. Naar verwachting wordt de omgevingsvergun-
ning tegen het einde van het jaar afgegeven. 
Uitvoering
Momenteel loopt het proces van de aanbesteding nog. Zodra 
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daar meer over bekend is ontvangen de 
omwonenden van het plangebied een 
brief met de uitnodiging voor een infor-
matieavond. Zoals het er nu naar uitziet 
wordt de Schansstraat voor het einde van 
het jaar ingericht als bouwweg. 
Woonwens
De gemeenteraad van Drimmelen stelde 
het bestemmingsplan voor het gebied in 
2017 vast. 
Met de uitspraak van de Raad van State 
is de gemeente in het gelijk gesteld en de 
ontsluiting in het gebied voor het verkeer 
is als ‘passend’ bestempeld. Wethouder 
Jan-Willem Stoop is blij dat de gemeen-
te haar huiswerk goed gedaan heeft. De 
juridische fase is ten einde is en de uit-
voeringsfase begint nu. Wethouder Stoop: 
“De vraag naar huizen in Terheijden is 
groot en dit plan kan een woonwens van 
vele mensen in gaan vullen. Zo snel mo-
gelijk de schop in de grond en de handen 
uit de mouwen, zodat er een mooie wijk 
gerealiseerd kan worden.”

GRATIS  ABONNEMENT 
VOOR MENSEN MET EEN 
LAAG INKOMEN
Gemeente samen met Theek 5

Bibliotheken 
bieden met 
hun bre-
de aanbod 

handvatten waarmee mensen zich kunnen 
ontwikkelen. Maar wat als u het financi-
eel niet breed hebt en geen abonnement 
kunt betalen? De gemeente Drimme-
len en Theek 5 vinden het belangrijk dat 
elke inwoner gebruik kan maken van de 
brede collectie en andere mogelijkheden 
die Theek 5 biedt. Daarom bieden zij nu 
samen een gratis bibliotheekabonnement 
voor volwassen minima in onze gemeente 
aan. Kinderen tot 18 jaar zijn sowieso al 
gratis lid van de bibliotheek.
Lezen, ontwikkelen en groeien als 
mens
Op 23 april 2019 heeft de gemeenteraad 
van Drimmelen het beleid en het uitvoe-
ringsplan Minimabeleid en schuldhulpver-
lening vastgesteld. Een gratis bibliothee-
kabonnement voor volwassen minima 
is hier een onderdeel van. Lezen heeft 
zoveel positieve kanten zoals taalontwik-
keling en zelfontplooiing, maar het werkt 
ook ontspannend. Met het aanbod van 
Theek 5 kunnen inwoners gestimuleerd, 
ondersteund, gefaciliteerd en toegerust 
worden om mee te kunnen doen en bij 
te dragen aan de kennis- en informa-
tiesamenleving waar we in leven. Dat is 
voor de gemeente Drimmelen en Theek 
5 reden geweest om er samen voor te 

zorgen dat er een gratis jaarabonnement 
beschikbaar is voor mensen met een laag 
inkomen.   
Wethouder Jürgen Vissers hoopt dat 
veel mensen gebruik zullen maken van 
dit gratis abonnement: “Taal is een eer-
ste levensbehoefte, daar ben ik echt van 
overtuigd. Het belang van taal is niet in 
woorden uit te drukken. Met taal doe je 
mee en blijf je leren en jezelf ontwikkelen. 
Financiën mogen dus geen drempel zijn 
om gebruik te kunnen maken van het aan-
bod van onze bibliotheek.”
Wie komt in aanmerking voor een 
gratis bibliotheekpas? 
U komt in aanmerking voor dit gratis 
abonnement als u kwijtschelding heeft 
voor de gemeentelijke belastingen. Door 
met de kwijtscheldingsbrief (maximaal 
11 maanden oud) van de Belastingsa-
menwerking West-Brabant naar een van 
de drie vestigingen van Theek 5 in onze 
gemeente te gaan, kunt u gratis het zoge-
noemde ‘jaarabonnement Rijk’ afsluiten. 
Per huishouden kunt u 1 gratis biblio-
theekabonnement krijgen. Bent u niet 
meer in het bezit van uw kwijtscheldings-
brief, dan kunt u deze online opvragen bij 
www.bwbrabant.nl. U heeft daarvoor uw 
DigiD nodig. 

PROJECT  ‘BEWEEG MEE’

‘Beweeg Mee’ is een toegankelijkheids-
project dat tafeltennis als middel inzet 
om mensen samen te laten bewegen en 
elkaar te ontmoeten. Beweeg Mee zet 
tafeltennis en aanverwante bewegings-
vormen op laagdrempelige manier in 
voor alle doelgroepen. Dit alles gebeurt 
onder leiding van gediplomeerde trainers 
en enthousiaste vrijwilligers. Deelname is 
gratis.
In het kader van dit onlangs opgestar-
te project bij  Tafeltennisvereniging Die 
Meede in Made hebben we meervoudig 
Europees kampioene en Nationaal “Fifty-
Vitt” Ambassadrice Bettine Vriesekoop 
weten te strikken voor het geven van een 
clinic.
Op vrijdag 8 november is De Amerhal 
(speellocatie TTV Die Meede) het toneel 

waar Vriesekoop de clinic zal verzorgen 
van 13.30 - 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 
uur).
Vriesekoop is de meest toonaangevende 
tafeltennisster die tafeltennis in Neder-
land op de kaart heeft gezet en dat nu nog 
steeds doet. Een ultieme mogelijkheid om 
ons wekelijkse toegankelijkheidsproject 
“Beweeg Mee” te promoten.

De clinic is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk: alle leeftijden en niveaus zijn 
welkom.
Sportkleding en zaalschoenen zijn wen-
selijk. 

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

Wil jij ons ook helpen? 
Doneer op NL50RABO 0150 

6933 11 
t.n.v.  Rondom de Toren.

Dank je wel!
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