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ZAKELIJK NIEUWS
VAN DOKTERS & CO
Graag wil ik mij aan u allen voorstellen als uw nieuwe vaste huisarts. Mijn naam is Thierry Brugts,
33 lentes jong. Ik ben een geboren en getogen Brabander uit
Oosterhout. Ondanks mijn jonge leeftijd voor een huisarts ben
ik arts geworden in 2011 en in 2014 heb ik de huisartsopleiding
afgerond. Zo snel huisarts worden was voor mij niet verwonderlijk, want ik wist al op jonge leeftijd dat ik dat wilde. Ik luister
goed naar mijn patiënten. Vanuit hun ogen kijk ik naar de problemen waarvoor ze bij mij zijn en van hieruit geef ik een juist
medisch advies en/of start ik een medische behandeling.

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
Helaas zal onze collega huisarts dhr. Van der Windt per 01-01				
na contact apotheek Made
2020 stoppen als waarnemend huisarts binnen Dokters & Co.
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
Zijn wens om zelf een praktijk te starten en niet als waarneSurplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
mend huisarts te blijven werken bij Dokters & Co kunnen wij
				www.surpluswelzijn.nl
niet anders dan respecteren. Wij danken hem hartelijk voor de
Maatschappelijk werk		
076 - 502 7788
inzet van de afgelopen 2 jaar en wensen hem veel succes toe in
spreekuur		
di. 9 - 10 u
de toekomst. Wel zullen de bekende gezichten, waaronder mijn
Sociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
collega huisartsen, verpleegkundig specialist en praktijkmanager
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
en het vaste Dokters & Co team, mij blijven versterken.
contact			sociaalraadslieden@		
Vanaf 2020 wil ik de praktijkhoudend huisarts zijn in opvolging
				surpluswelzijn.nl
van Cecile Blondeel. Dit houdt in dat ik de praktijk zal overneSchuldhulpverlening		
076 - 502 7788
men en de rest van mijn werkzame leven uw huisarts wil zijn.
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
Dit kunnen zeggen doet mij veel plezier aangezien voor mij de
				Raadhuisstraat 2c
afgelopen twee jaar werken in Terheijden erg plezierig waren
SWO				
0162 - 451 894
door het contact met mijn patiënten en het team van Dokters
POLITIE
& Co. Daarnaast kan ik de onrust wegnemen na veel wisselende
Algemeen nummer		
112
huisartsen kort na het overlijden van dokter Blondeel.
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
Mijn patiënten en het team hebben mij over de geschiedenis
				www.politie.nl
van Dokters & Co verteld met een dubbel gevoel; trots en weeWijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
moedig. Trots zijn ze op de mooie praktijk die is opgezet door
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
Cecile Blondeel en haar harde werken in haar 25-jarige werk als
				www.drimmelen.nl
huisarts in Terheijden. Ze heeft daarin een reputatie opgebouwd
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
als een hard werkende huisarts met hart voor haar patiënten.
				gemeente@drimmelen.nl
Weemoedig is het verhaal van haar plotse ziekbed waarin zij
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
veel te jong is overleden. Ondanks haar hoop om snel een goeopeningstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
de opvolger te vinden, heeft dit toch nog enige tijd geduurd. Dit
Ophalen afval
Terheijden
groen: 27/11, grijs: 04/12
was voor het team en voor de patiënten een periode met flinke
Wagenberg
groen: 29/11, grijs: 06/12
onzekerheid wat voor sommige patiënten een deuk was in het
Ophalen oud papier		
07/12
jarenlange opgebouwde vertrouwen in Dokters & Co.
Ophalen plastic
Terheijden 27/11 Wagenberg 29/11
Gelukkig kan ik nu melden dat we weer kunnen gaan bouwen
OVERIGE
aan de toekomst. Trots ben ik dan ook dat in die periode van
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
onzekerheid het team keihard heeft doorgewerkt voor haar
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patiënten. Door de moed niet te laten zakken zijn zij goed op
elkaar ingespeeld en is er veel vertrouwen naar elkaar ontstaan.
Ik heb zin om samen met het team de rest van mijn werkzame
leven aan de slag te gaan voor de huisartsenzorg in Terheijden
en Wagenberg.
Thierry Brugts

BEAUTYVITAAL GAAT VERHUIZEN!
Na drie mooie jaren te hebben gewerkt aan de Hoofdstraat, op de
1e verdieping in het pand van Future Nails Terheijden, mag ik nu met mijn salon mijn werk voort
gaan zetten op een andere nieuwe locatie: B
 iezelaar 6 Terheijden.
Om in de afgelopen drie jaar BeautyVitaal te kunnen opbouwen
tot de salon die het nu is wil ik, naast mijn trouwe klantenkring,
Wilma Peeters bedanken voor de gegeven kans en het vertrouwen.
In het nieuwe jaar, per 1 januari 2020, start BeautyVitaal op
de nieuwe locatie. De salon
bevindt zich vanaf het nieuwe
jaar op de begane grond en is
voor iedereen goed bereikbaar
vanaf de Zeggelaan of vanuit de
Abtslaan.
De verhuizing zal plaatsvinden
tussen Kerst en Oud & Nieuw,
deze week zal de salon dan ook
gesloten zijn. Voorafgaand aan
de feestdagen bent u natuurlijk nog van harte welkom op de
huidige locatie aan de Hoofdstraat. Vanaf 1 januari 2020 ontvang
ik u met veel liefde en plezier op de nieuwe locatie: Biezelaar 6
in Terheijden.

VERGOEDING VOOR BRILLEN
Het jaar is weer bijna voorbij. Het jaar
waarin wij 25 jaar bestaan en dit ook
gevierd hebben met jullie. Wij kijken
terug op een geslaagd ‘jubeleum’, waarin we velen met een bbq
hebben verblijd. Nu de bbq’s gedoofd zijn en we weer tegen het
einde van het jaar lopen, komen de zorgverzekeringen weer aan
de deur kloppen voor nieuwe, goedkopere verzekeringen. Maar
de vraag is: haalt u wel alles uit uw huidige zorgverzekering?
Afhankelijk van uw verzekering kunt u uw bril volledig vergoed
krijgen per kalenderjaar! Dat mag u toch niet laten ontsnappen.
Bij ‘Toptiekske zouden we dat uiteraard erg zonde vinden.
Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril aanschaft, verzorgen wij de
vergoeding. Deze zal gelijk van het totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. Om optimaal te kunnen
profiteren heeft u nog anderhalve maand de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies of u nog recht heeft op
vergoeding, ook dat kunnen we voor u nakijken.
Vanaf 20 november geeft ‘Toptiekske u financieel een extra
duwtje in de rug. Met het oog nogmaals naar ons 25-jarig bestaan gericht, hebben we iets leuks in petto. Of u nu wel of geen
ziektekostenvergoeding krijgt; wij geven tot en met 5 december
€ 25,- per glas korting op een complete bril. Dat is mooi
toch? Helaas geldt deze korting niet voor onze ToppieCollectie,
maar dan blijft er nog steeds een heleboel over om uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekijken
en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig
praatje. Tot ziens in onze winkel!
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TERHEIJDEN KRIJGT EEN EIGEN
DORPSBROUWERIJ!
Brouwerij Puzzelaer V.O.F., die is ontstaan uit
Stichting Vrienden van het Puzzelbad, ondergaat een grote verandering; Brouwerij Puzzelaer wordt Dorpsbrouwerij Terheijden.
Naam is niet het enige dat verandert
Dorpsbrouwerij Terheijden gooit het over
een andere boeg; we gaan veel andere bieren
brouwen. Vaak zullen de bieren een eenmalig
karakter hebben. Hiermee geven we gehoor
aan onze eigen passie; mooie recepten en heerlijke bieren maken!
Waarom eigenlijk?
Brouwerij Puzzelaer is ontstaan vanuit Stichting Vrienden van
het Puzzelbad. Om deze stichting financieel gezond te houden
zijn we bieren gaan maken en verkopen. Deze stichting heeft
onlangs haar doel behaald (het behouden van het Puzzelbad in
Terheijden), en zal dus minder actief worden. De noodzaak voor
de brouwerij is daarmee weggevallen. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons te richten op allerlei heerlijke andere bieren ipv
Traais tripel, Brabants blondje en de Saison overal op voorraad
te houden.
Limited editions
We gaan eenmalige bieren maken, wat zorgt voor een smakelijke variatie. Onze prijswinnende Traais tripel is nog wel een
tijdje beschikbaar, maar het kan dus zomaar zijn dat deze voor
onbepaalde tijd uit de schappen verdwijnt. Maar, daar komen
weer hele fijne andere bieren voor in de plaats.
Koekjesbier
We gaan ons richten op diversiteit in ons assortiment, maar dat
doen we niet alleen! We gaan veel samenwerken met andere
ondernemers of mensen uit Terheijden. Zo zijn we bijvoorbeeld
al met onze molenaar in gesprek over “koekjesbier”. Koekjesbier? Ja, bier gebrouwen met heerlijke koekjes van onze molen!
Goede doelen
Natuurlijk blijven wij goede doelen steunen maar de passie voor
bier willen wij terug laten komen en natuurlijk het hele dorp
van verschillende bierstijlen laten kennismaken en genieten. Wij
hebben heel veel zin in deze nieuwe weg! Houd de facebookpagina of het instagramaccount van ons in de gaten voor alle nieuwe bieren die o.a. bij Slijterij Jeroen van Dongen komen te liggen.
Proost van de dorpsbrouwers Marcel Maan en René Schokker.

UITGAAN
KOORMUZIEK ROND KERST
in het Witte Kerkje

Het is alweer 4 jaar geleden dat we Kamerkoor Toonkunst Rotterdam hier in het Witte Kerkje hebben gehoord. Dat was in
combinatie met de workshop ‘Bewust musiceren’ op de zaterdag ervoor in het jubileumweekend ‘40 jaar theeconcerten’.
Daarna heeft Maria van Nieukerken hier ook nog wel twee zeer
succesvolle workshops gegeven: ‘Missa Criolla’ en ‘Alle Aria’s
uit de Matthäus Passion’. Heel bijzonder dat dit geweldige koor
weer bereid is om ons in ons prachtige Witte Kerkje op zondag 15 december, 15.30 uur een mooie muzikale middag te
bezorgen.
Reserveren NU
In de drukke tijd tussen Sinterklaas en Kerst lopen de meesteagenda’s snel vol. Vandaar nu de aansporing: Reserveer snel!
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Het kamerkoor tijdens een enerverend concert in Terheijden

Je bent dan van een plaats verzekerd en je maakt een afspraak
met jezelf om een rustpauze in te lassen en daardoor alle drukte
even te vergeten.
Programma
Het programma is nog niet bekend bij ons, maar het wordt in
ieder geval een mooie mix van klassiek, niet te zwaar, met uiteraard ook ‘kerst-achtige muziek’ erbij. In de volgende Rondom
de Toren komt meer informatie hierover.
Kinderen en jongeren gratis toegang
Het wordt veel muzikaal plezier voor zeer weinig geld! Je kunt
dit jubileumconcert namelijk meebeleven voor de zeer lage toegangsprijs van slechts € 6,50. Neem de kinderen gerust mee,
want voor iedereen t/m 18 jaar is het concert vrij toegankelijk.
Een (vrijwillige) extra bijdrage na het concert is uiteraard zeer
welkom.
Waar? Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, 4844 CA Terheijden
Wanneer? zondag 15 december 2019 om 15.30 uur

Informatie
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl. Telefoon: 076-593
1177 (Agaath), 076-593 4434 (Babs)
Website Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden: ConcertenWitteKerkje.com. Facebook: www.facebook.com/Theecon-

Wil jij ons ook helpen?
Doneer op NL50RABO 0150 6933 11
t.n.v. Rondom de Toren.
Dank je wel!
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certenTerheijden. Website Kamerkoor
Toonkunst Rotterdam (KTR): www.toonkunst.nl/over-ons/kamerkoor. Website
dirigent Maria van Nieukerken: www.mariavannieukerken.com
Reserveren
E-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl. Website: concertenwittekerkje.
com/contact. Telefoon: 076-593 1177
(Agaath), 076-593 4434 (Babs). Entree
€ 6,50 p.p. overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL92 RABO 0305 7899
29, t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden met vermelding van aantal
personen en datum concert.

kan door het sturen van een mail naar
ons secretariaat: a.p.m.janssens@hetnet.
nl of via een telefoontje: 06 10945855.
Het hele team van Wagenberg Serveert
2019 (koks (witte brigade) en bedienend
personeel (zwarte brigade), muzikanten,
artiesten en vrijwilligers ziet uit naar uw
komst. Niet 5 maar 14 december wordt
het heerlijk avondje!

LET OP: SMAAKVERMAAK!

Dank aan de Poolse soldaten
Nadat onze dorpen en onze omgeving
begin november 1944 bevrijd waren, leek
Noord-Brabant één groot legerkamp.
Overal zag je militaire voertuigen met
daarin Polen, Canadezen, Amerikanen en
Engelsen. Wij waren bevrijd door de
Polen. In meerdere gezinnen waren één
of meer Poolse soldaten te gast. Zij “lagen daar ingekwartierd”, zei men. Velen
van hen konden na de oorlog zelfs niet
naar huis omdat een deel van Polen bij
Rusland was gevoegd. Doordat ze in Brabant zo gastvrij onthaald waren en veel
genegenheid hadden ondervonden, kwamen er tientallen terug naar hier om hier
te blijven. Zij trouwden met een Brabants
meisje en stichtten een gezin.
Bolek Sass trouwde in 1945 met de
Wagenbergse Nellie Langenberg en ging
wonen in Breda.
Roman Typer trouwde in 1946 met de
Terheijdense Corrie de Hoogh en ging
wonen in Canada.
Jozef Gruca trouwde in 1948 met de
Terheijdense Cornelia van Loenhoud en
ging wonen in Terheijden.
Michal Garczynski trouwde in 1948
met Johanna Simons en ging wonen in
Terheijden.
Peter Stukin trouwde in 1950 met de
Terheijdense Elisabeth Lievens en ging
wonen in Amerika.
Casimir Jaworski trouwde in 1950 in
Terheijden met Maria Maas en ging wonen in Frankrijk.
Meer hierover is te lezen in Vlasselt-boekje 70 (1994). Over deze Poolse soldaten
heeft Pierre Gruca vijf jaar geleden uitgebreid verteld in Rondom de Toren.
En Stanislaw Gwozdowicz had verkering hier, maar is door een ongeval in
1950 overleden.
Locaties die verwijzen naar de oorlog
In de Wagenbergse kerk is in 1947 een
gedenksteen geplaatst met langs de rand
de tekst: Voor hen die vielen in de

Nee, niet schrikken, we hebben goed
nieuws. Spraakvermaak is er gewoon op
de 2e zondag van december. Maar traditiegetrouw organiseert de Stichting Behoud
Gummaruskerk Wagenberg (SBGW) op
de 2e zaterdag, 14 december dus, een
spraakmakend decemberevenement. Dit
keer is het de beurt aan de inmiddels 4e
editie van Wagenberg Serveert; een muzikaal omlijst avondvullend 3-gangen diner.
Na 2013, 2015 en 2017 wordt het nu dus
Wagenberg Serveert 2019. Als het
evenement nog geen gevestigde naam zou
hebben dan zou de naam Smaakvermaak
zeker niet misstaan en de lading prima
dekken. Want Wagenberg Serveert staat
garant voor een smakelijke avond in de
vorm van een heerlijk 3-gangen keuzediner waarmee de koks, onder leiding van
chef Ralph van Groesen, uw smaakpapillen verwennen. Maar daar blijft het niet
bij, want eveneens traditiegetrouw wordt
u verder vermaakt met de hemelse klanken van Djazzkefet. En als toetje hebben
we dit jaar nog een bijzondere spraakvermakelijke verrassing die we nog heel even
onder de koksmuts houden. De volgende
keer praten we u helemaal bij over de
ambitieuze plannen van Ralph van Groesen (die tegenwoordig heel lekker kookt
in café Driedorp in Wagenberg), onze
andere koks, de muziek en cabareteske
verrassingen.
Wilt u er bij zijn dan horen we dat graag,
want voor je het weet is het zover: Wagenberg Serveert 2019 op zaterdagavond 14 december. Aanmelden
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oorlog 1940-1945. Het initiatief hiervoor was uitgegaan van het Oranjecomité met daarbij een geldelijke bijdrage
van VCW na een benefietwedstrijd. Het
herdenken van de bevrijding vond hier
meerdere keren plaats, waarbij dan door
de burgemeester een krans werd gelegd.
De verbindingsweg tussen de Bergen
en het Munnikenhof is in 1984 Poolse
Dreef genoemd. Hierlangs is het Pool-

se regiment op 4 november 1944, na het
oversteken van het Markkanaal, Terheijden binnen gekomen. In Hooge Zwaluwe is sinds 1954 de Poolsestraat.
Door buurtvereniging ‘De Straat’ is in
1994 als herdenkingsmonument De Kei
gelegd op de hoek Wagenstraat - Van
Schendelstraat. Daarbij waren 3 Poolse
oud-strijders aanwezig, waaronder Michal
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Garczynski uit Terheijden. Bij De Kei kwam in 2015 een luisterpaal die vertelt over de bevrijding van Wagenberg. Op 4 mei
vindt hier de dodenherdenking plaats met genoemde buurtvereniging en Harmonie O.V.U.
Door Heemkundekring De Vlasselt en het Kloveniersgilde St.
Antonius Abt is in 1995 De Vrijheidsmuur gebouwd bij de
Terheijdense kerk. Op 4 mei vindt hier de dodenherdenking
plaats met het Gilde en Harmonie Terheijden.

In Terheijden zijn een Amerikaan en twee Polen omgekomen.
Voor hen is in 2011 een herdenkingsplaat als monument geplaatst bij de Mariakapel in de Poolsedreef.

Meer hierover is te lezen in Vlasselt-boekje 146: “Oorlogsherinneringen na 70 jaar vrijheid” (2015).
In Breda was tot 2015 het ‘Generaal Maczek Museum’, dat toen
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moest worden gesloten. Nu wordt bij
het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda een ‘Generaal Maczek Memorial’ gebouwd, in samenwerking met
de ‘Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie’.
Daarmee wordt de herinnering aan onze
Poolse bevrijders mede levend gehouden.
Johan van der Made

OPROEPEN
VRIJWILLIGERSWERK

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag
met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan
gerust even contact op en we denken
met je mee naar een activiteit die aansluit
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
‘Kook’ vrijwilliger
Vind je het lekker en gezellig om in de
keuken bezig te zijn? Als vrijwilliger kun
je bij het Antonius Abt meehelpen met
bezoekers van de dagverzorging om een
maaltijd klaar te maken. Je hoeft geen
‘sterrenkok’ te zijn; gezelligheid en samen
in de keuken bezig zijn, is het meest belangrijk.

Assistent reanimatie
Ben je zorgvuldig en vind je het fijn als
alles goed geregeld is? Bij de Stichting Reanimatie Drimmelen krijgen instructeurs
(bijscholings)cursussen in de Mayboom.
Wil je meehelpen met dit klaarzetten en
ervoor zorgen dat alles goed verloopt?
Mentormaatje
Wil en kun je opkomen voor belangen
van mensen die dit niet meer zelf kunnen?
Als mentor word je door de rechtbank
aangesteld om mensen te helpen bij het
nemen van beslissingen en op te komen
voor de belangen op het gebied van zorg
en welzijn (deze personen hebben vaak
geen naaste familie die dit voor hen kan
doen).
Vrijwilligerswerk bij SOVAK
Wil je iets betekenen voor mensen met
een verstandelijke beperking? Dat kan bij
SOVAK. Samen fijn naar buiten en fietsen, wandelen of sportieve en/of creatieve activiteiten doen.
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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.
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 leidaligthart@hotmail.com. Mijn telefoonnummer: 06 38409392.

VAN ALLES WAT
FOTO VAN DE MAAND

voor gehandicaptenorganisaties.Vorig jaar
april is er een nieuw 4-koppig bestuur gekomen, met als voorzitter Noortje
Leijten. Tijdens ons bezoek aan de motorcross spraken we met haar en een
aantal deelnemers.
Dorpsgericht Werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar de rubriek Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian
Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken
die hiermee samen hangen. Dit keer heeft
zij een gesprek met Jacqueline Slotboom
van Surplus over de huiskamers in onze
gemeente.
Open dag De Cour Terheijden

“Altijd in de buurt”

De verbouwing van De Cour in Terheijden naar een ‘buurthuis 2.0’ is bijna
rond. Op 27 oktober konden alle belangstellenden alvast een kijkje nemen. De
open dag startte met een bingo voor ouderen en ‘s middags was het vrije inloop
voor iedereen. Ook wij maakten van die
gelegenheid gebruik en zagen demo’s van
verenigingen, de sportafdeling en niet te
vergeten de nieuwe Leerfabriek.

Omroep Drimmelen zendt beelden
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een
nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
DVO Motorcross
De stichting D.V.O. (Door Vrienden Opgericht) organiseerde ook dit jaar weer
het jaarlijkse benefiet motorcross evenement. De opbrengst daarvan is bestemd

Jong ontmoet oud
Een aantal maanden geleden ontmoetten basisschoolleerlingen Celeste Zeng
en Tristan Smolderen onze verslaggever
Joost Pieterman. Hij liet hen zien hoe een
lagere school in de jaren 50 in de vorige
eeuw er uit zag. In deze uitzending laten
zij op hun beurt zien hoe je op een mo-

De foto van de maand november van fotoclub Dinasa.
De fotograaf is Irma Beekmans.

OMROEP DRIMMELEN
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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.

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

Dieetwensen graag
vooraf doorgeven.
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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derne lagere school anno 2019 les krijgt.
U zult zien: dat is een enorm verschil!
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een enthousiaste groep
vrijwilligers maakt programma’s voor radio, 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, cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets voor u? Kom dan eens
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij
leren het u graag. Onze contactgegevens
vindt u op de website: www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / 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 / Telfort, 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 Facebook.

POLITIEK
BEGROTINGSRAAD MET
SUCCESSEN
Anders dan anders
Ja, het was donderdagavond 7 november
anders dan anders omdat onze burgemeester niet aanwezig kon zijn. Gelukkig verving onze Ton Verhoeve hem als
voorzitter van deze belangrijke raadsvergadering die ook iets eerder begon. Enig
agendapunt was de begroting 2020 en
alles wat daarmee samenhangt. Van wonen tot groen, van recreatie tot zorg en
van bestuur tot financiën. In de gemeente
Drimmelen is de begroting zo’n € 62 miljoen en dat is best wel veel.
Goed voorbereid
De Lijst Harry Bakker had zich goed
voorbereid, de stukken gelezen, vragen
gesteld en 1 motie en 1 amendement

voorbereid. Wij wilden graag dat de verkeersonveilige situatie op de Drimmelenseweg in Made eerder wordt verbeterd,
nadat wij bij de omwonenden informatie
hadden ingewonnen. Gelukkig werd het
amendement unaniem aangenomen en
volgend jaar begint de uitvoering!
Ook aandacht voor….

Verder hebben wij ook aandacht gevraagd
voor meer bloemenmanden in de kernen
die beter verspreid worden, inzet voor
talenten bij het Sportakkoord, het op peil
houden van het serviceniveau voor onze
bewoners en organisaties, de organisatie
van een zeilinstructiejeugdkamp (Optimist on Tour), het doorgaan van de bouw
van woningen en de aanleg van meer
groen. Er komt volgend jaar een bosontwikkeling in de buurt van de Brandestraat
en hopelijk volgen er meer (mini)bossen
op geschikte plaatsen. Samenwerken met
Kiemkracht en de ANV is dan prima.
Onze wethouder Jan-Willem Stoop gaat
dit oppakken.
Blijvende aandacht
LHB heeft blijvende aandacht voor het
milieu en wij stelden voor om een drijvende stofzuiger aan te schaffen voor de
haven van Terheijden. Deze haalt plastic,
olieresten en zwerfvuil uit het water en
voorkomt zo verdere schade aan milieu
en onze gezondheid. Dit voorstel werd
door alle partijen ondersteund en in het
voorjaar gaat de vuilpakker werken.
Aangenomen
De hele begroting werd aangenomen zodat er in 2020 weer mooie dingen staan
te gebeuren in onze gemeente Drimmelen, met extra aandacht voor de aanleg
van glasvezel in het buitengebied en de
kleinere kernen. Wethouder Bakker informeerde ons en verder wordt dit door
Glasvezel Buitenaf opgepakt. Tegen middernacht sloot Ton de vergadering en was
deze Ton tevreden over de gezamenlijke
inbreng van de Lijst Harry Bakker.
Ton de Bok.

LIJST HARRY BAKKER
STELT U VOOR: WILMA
VAN BEURDEN-ALINK
Ik ben getrouwd met Steve en wij wonen
in het prachtige Drimmelen. Wij hebben
samen 3 dochters en 1 zoon. 12 jaar geleden ben ik in onze mooie blauwgroene gemeente komen wonen en vanaf het
eerste moment voelde ik mij er thuis.
Ik ben actief in “Hart voor Drimmelen”
en als vrijwilliger doe ik buurtbemiddeling
in onze gemeente.
Als raadslid wil ik graag samen met anderen het verschil maken voor onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn stem laat horen. Lijst Harry Bakker wil politiek en inwoners dichter bij
elkaar brengen en dat vind ik belangrijk.
Luisteren naar wat onze burgers willen
en wensen en dan ook de daad bij het
woord voegen, door de handen uit de
mouwen te steken, is iets wat bij mij past.
Ik vind dat iedereen mee moet kunnen
doen. Ik ben 27 jaar gerechtsdeurwaarder geweest en het armoedebeleid,
maar ook de problematiek omtrent
laaggeletterdheid, heeft mijn speciale aandacht. Ik wil graag mijn kennis en
ervaring inzetten om de belangen van
deze groepen mensen zo goed mogelijk te behartigen. Kennis is kracht en ik
vind het belangrijk dat goed onderwijs
volgen voor iedereen mogelijk moet zijn.

Net zo belangrijk is ook het kunnen
deelnemen aan sociale activiteiten, zoals het verenigingsleven of sport. “Vertrouwen in de jeugd” is een belangrijk
speerpunt, waar ik me hard voor wil
maken. In mijn carrière heb ik met veel
jonge mensen gewerkt en het verraste mij iedere keer weer hoeveel zij weten en ook het vermogen hebben ontwikkeld om out-of-the-box te denken.
Hard nodig bij moeilijke vraagstukken als
participatie en duurzaamheid. De ondernemers maar ook de agrarische sector
zijn belangrijk in onze gemeente. Door
hen is er werkgelegenheid en ontstaat
er groei en zijn we een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te
leven. Ik wil graag het geluid van deze ondernemers laten horen. Genoeg te doen
dus. Ik hoop op uw vertrouwen, zodat ik
voor u aan de slag kan gaan en daadwerkelijk iets kan betekenen. Spreek mij aan!
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TERUGBLIK
GE MOT UT RUIM ZIEN!

T.C.V. De Schraansers, carnaval 2019-2020
In een bomvol café vond zaterdag 9 november
de aftrap van carnaval plaats! Ge mot ut ruim
zien en dat werd al letterlijk zo ervaren, ruim
publiek, ruime deelnemers, ruime ambiance;
het wordt een mooi seizoen!
Traaie is er weer helemaal klaar voor en dat bleek wel uit de
vele deelnemers aan Festivalaaf, de vele aanwezige carnaval liefhebbers en de fantastische uitbundige sfeer deze avond!

12 kinderen maken dit jaar deel uit van de jeugdraad! Met Prinses Irene als jeugdprinses gaat het zeker goed komen!
Festivalaaf
Festivalaaf, georganiseerd door Nootdkreet en gepresenteerd
door Frank en Ewald, leverde een spannende en muzikale strijd
op! Maar liefst 7 deelnemers durfden het aan om voor het publiek en de strenge (doch rechtvaardige) jury hun carnavalsnummer ten gehore te brengen. Zowel de jury als het publiek
schroomde niet om mee te zingen (of lallen) en duidelijk te laten
weten wat zij van de verschillende nummers (en deelnemers)
vonden! Er mocht gestemd worden aan het eind van de avond
en dat leverde een winnaar op: CV 3 Bierkus. Dit nummer zullen we zeker vaker horen, aangezien zij naar Baronie TV mogen.

Hopelijk horen we de andere nummers van alle deelnemers ook
nog terug tijdens het carnavalsseizoen. Het zijn mooie meezingers, dus zeker de moeite waard!
Prinsonthulling
Rond de klok van 22.11 uur was het de beurt aan CV Nie Zo
Nauw. Eerder die avond presenteerden zij hun eigen gebrouwen
bier ‘Vruchtwater’. Het is voor het eerst in Traaie dat vrouwen
bier brouwen en het is zeker goed gelukt; een heerlijk rosé-biertje met een eigentijdse smaak!
Met het spel ‘Wie is het’ werd bepaald wie dit jaar de Prins
wordt. Vele namen en foto’s vielen af om uiteindelijk als laatste
Pieter over te houden! Nadat hij door de 16 dames aangekleed
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was, werd duidelijk dat Prins Pierre II dit
jaar voor de 10e keer op rij voorop gaat
in de leut! In zijn openingswoord benadrukte hij dat hij het niet alleen kan en
zich gesteund voelt door zoveel carnavalsvierders en vrijwilligers die er vanavond al een mooie avond van maken! Samen met Co de Veldwachter, zijn Raad, de
Wijzen, de Vrouwkes wordt het een feest
wat je ruim kan zien!
Dank
Speciale dank aan iedereen die op wat

voor manier dan
ook mee geholpen
hebben om deze
avond tot een succes te maken! Dat
zijn in het bijzonder
Nootdkreet
voor
Festivalaaf, Uitgeteld
voor de presentatie,
CV Nie Zo Nauw
voor de onthulling,
alle deelnemers Festivalaaf, en zeker alle
aanwezigen! Het was
een fantastische start
voor een mooi seizoen!
Ge mot ut ruim zien; 60 jaar!
We zien ut 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 café Ons Thuis, een
feest organiseren voor Traaise carnavalsvierders en veel carnavalsverenigingen
uit de omgeving! Aanvang 19.30 uur en
spectaculaire openingsact om 20.30 uur!
We hopen dat jullie er ook zijn!

13
Carnavalskrant
Lijkt jou het wat om je club te promoten 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 de activiteiten in aanloop naar carnaval én het
carnaval onze website (www.schraansers.
nl), facebookpagina, of instagram 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 betrokken zijn bij carnaval? Leuk als je meedoet 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 kunt op verschillende
nieuwe manieren bij ons aansluiten! We
horen graag.
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ST. DORPSRAAD WAGENBERG
verslag vergadering 30 oktober 2019

Helaas waren enkele leden van
de Dorpsraad afwezig, maar dat
werd geheel gecompenseerd door
de aanwezigheid van dhr. M. van
Drimmelen, hoofd Openbare Werken van de gemeente Drimmelen.
Hij had voor ons (en u) een helder
verhaal over het onderhoud van het openbaar groen.
Mededelingen vanuit de gemeente
- M.b.t. 75 jaar bevrijding zat er een tijdje geleden een extra
bijlage bij ’t Carillon. Mochten mensen deze niet ontvangen of
per ongeluk al weggedaan hebben: Op het gemeentehuis liggen
extra exemplaren die daar opgehaald kunnen worden.
- Website “Wij zijn Drimmelen.nl”: Dit is een interactieve website waarop alle verenigingen van de gemeente Drimmelen hun
activiteiten en/of berichten gratis mogen plaatsen. Zoek deze
site op en doe er als vereniging je voordeel mee. Voor vragen
kun je altijd terecht bij de afdeling communicatie van de gemeente.
-Vuelta café: Helaas geen vertegenwoordigers uit Wagenberg
aanwezig. Unieke gelegenheid om het dorp op de kaart te zetten. Ideeën kunnen nog tot april ingebracht worden: vuelta@
drimmelen.nl
Groenonderhoud
In gesprek met de heer Van Drimmelen, hoofd Openbare Werken en als zodanig medeverantwoordelijk voor het groenonderhoud.
Groenonderhoud bestaat uit 4 componenten, waarvan 3 componenten onderhouden worden door aannemers, maar de
plantsoenen door Mid-Zuid voorheen Go!
Er wordt gewerkt met een effectenbestek. Uitgangspunten daarbij zijn de minimale kwaliteit en de tevredenheid van de burgers.
Burgers mogen in gesprek gaan met de medewerkers van MidZuid, maar doe dit bij voorkeur met de voorman.
Deze manier van werken is niet zo bij ons burgers bekend, maar
als er klachten zijn moet je die melden bij het meldpunt. Zij sturen deze rechtstreeks door naar Mid-Zuid. Zij nemen contact
op met betreffende bewoners en zoeken naar een oplossing.
Het kan zijn dat er toch een andere werkgroep het onderhoud
doet (bv BSW) omdat Mid-Zuid ook werkkrachten inhuurt.
Het meldpunt is te bereiken via de gratis app, telefoon: 140162,
of meldpunt@drimmelen.nl.
Voor het kappen van bomen moet een vergunning aangevraagd
worden. Moeten meerdere bomen gekapt worden en er is een
bezwaar tegen het kappen van 1 bepaalde boom dan moet het
hele (kap)plan uitgesteld worden totdat het bezwaar is opgelost.
Andere zaken die aan de orde kwamen:
Plan Parallelweg
Woensdag 20 november volgt de tweede inloopavond. Tussen
19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen in Sportcafé Driedorp.
Energietransitie
De werkgroep is sinds kort uitgebreid met een nieuw lid. Toch
is de werkgroep -mede om zoveel mogelijk inwoners van Wagenberg in de gelegenheid te stellen om mee te praten over
de energietransitie en wat dit voor Wagenberg inhoudt of kan
inhouden- op zoek naar betrokken dorpsgenoten om deze
werkgroep verder te versterken. U kunt zich aanmelden door
contact op te nemen met ons (bel 06 51999268 of mail keesvangurp@outlook.com)
Overige zaken
Er komt (mogelijk) een vrachtwagenverbod voor onze kern (met

uitzondering van bestemmingsverkeer. De procedure loopt. Bij
geen bezwaar kan e.e.a. afgerond worden in week 10 2020.
Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering is woensdag 8 januari 2020
om 20.00 uur Sportcafé Driedorp. U bent van harte welkom
om mee te praten en mee te denken. De overige data vindt u op
de site www.wijzijndrimmelen.nl. Klik dan op Wagenberg.

EERSTE WAGENBERGSE
VOGELVERENIGING
Vogelshow
De vogelshow was dit jaar een vogelshow van onze vereniging zelf.
De inbreng van vogels is dan minder dan bij een regionale vogelshow. Maar toch werden er 150
vogels ingebracht, plus nog 6 vreemde vogels. Deze laatste zijn
vogels van kennissen van leden die ook graag een keer meedoen.
De vogels zijn gekeurd door 3 keurmeesters van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. De vogels worden anoniem
gekeurd. Op de kooitjes mogen geen namen staan en ze mogen
geen kenmerken hebben. Het gaat er allemaal eerlijk aan toe. De
beoordeling vindt plaats in een aantal hoofdgroepen. In iedere
hoofdgroep worden kampioenen aangewezen, door waardering
goud, zilver en brons. Het aantal waardering is afhankelijk van
het aantal vogels in de hoofdgroep. De hoofdgroepen staan in
onderstaand schema.
Het was dit jaar een gezellige tentoonstelling. Veel aanloop en
vooral de zondagmiddag was erg gezellig. De inbreng van vogels
was erg divers. Veel verschillende soorten vogels, dus veel te
bekijken en ook veel praatjes.
De grote winnaar was dit jaar Gerrit Schets. Hij behaalde de
meeste punten met zijn stam (4 aangewezen vogels) en zijn
“wildkleurige Binsenastrilden”. Daarnaast behaalde hij ook goud
en bondsmedaille met zijn “geschilderde wildkleurige astrilde”.
U zult begrijpen dat hij deze vogel niet zelf geschilderd heeft,
maar dat dit een kleurmutatie is. De Jacco Vermeulenprijs werd
door Daniëlle van de Horst uitgereikt aan de winnaar van het
klassement “De 5 beste vogels”, Gerrit Schets. De publieksprijs,
geschonken door Harry Bakker, werd door hem zelf uitgereikt
aan Bas Stolwijk voor zijn “balispreeuw”.
Bij de stellen (2 aangewezen vogels) en een enkeling ging Ad
Prinsen met zijn “Blauwgroene papegaaiamadine” met de hoogste eer sleeën. De prijs voor de derby (1 aangewezen vogel)
kreeg Werner Voermans: goud met zijn “Elegant Parkiet” met
94 punten.
Hieronder treft u het overzicht van de prijswinnaars aan:
Prijs

Hoofdgroep

Soort

Naam

Goud

Kleurkanaries

Kleurkanarie, geel intensief

André van Dongen

Punten
93

Bond
BM

Goud

Postuurkanarie

Gloster Corona bont schimmel

Bas Stolwijk

93

BM

Zilver

Postuurkanarie

Lizard geel gebroken cap

Kees Prinse

92

Goud

Tropen

Roodkoppapegaaiamadine

Gerrit Schets

94

Zilver

Tropen

Blauwgroene papegaaiamadine

Ad Prinse

93

Goud

Prachtvinken

Geschilderde astrilde

Gerrit Schets

95

Goud

Cultuurvogels

Sijs EF pastelagaat pop

Ad Scheerhoorn

92

Goud

Kleine parkieten

Kleur grasparkiet D blauw

John Ooijen

92

Goud

Neophema’s

Elegant parkiet

Werner Voermans

94

Goud

Papegaaien

Blauw/gele ara

Daniëlle vd Horst

91

Goud

Stam

Binsenastrilde wildkleur man

Gerrit Schets

371

Goud

Stel

Blauwgroene papegaaiamadine

Ad Prinse

183

Goud

Derby

Elegant parkiet

Werner Voermans

94

Goud

Open klasse

Balispreeuw

Bas Stolwijk

93

BM

BM

Tevens treft u hierbij aan de foto, waarbij bestuurslid Bas Stol-
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sparen voor een drumscherm van plexiglas, zodat het geluid van onze enthousiaste drummer ons niet overstemt tijdens
optredens. En dan is de cheque van de
Rabobank met het mooie bedrag van
€ 243,75 een hele welkome aanvulling.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om de leden en andere stemmers
hartelijk te bedanken voor hun stem! En
natuurlijk bedanken we de Rabobank van
harte!

SPORT
wijk de oorkonde uitreikt aan de algemene winnaar en voorzitter Gerrit Schets.
Uitslag grote loterij
De deelname aan de loterij van EWVV
was weer erg groot. Deze loterij maakt
het mogelijk om ieder jaar weer een
mooie vogelshow te organiseren. Op bijgaande foto staat onze voorzitter Gerrit
Schets, die op dat moment het winnende
lot heeft getrokken. Ieder die heeft meegedaan willen we hierbij hartelijk danken.
De uitslag is als volgt:
Prijs

Artikel

Lotnummer

1e

Fiets

0268

2e

Actiecamera

1684

3e

Multitool

1649

4e

Houten plantenbakken

0430

5

e

Bladblazer

0457

6e

Vloerkleed

0115

7e

Buiten ledlamp

1249

8e

Kerstman

0709

9

e

Klok

1453

10e

Tuinslang

0111

11e

Tafellamp

0451

Vlinderhotel

1302

12

e

POPKOOR SWITCH BLIJ
VERRAST
Wat waren we
verrast om dit jaar
weer een cheque
van de Rabobank te mogen ontvangen!
Als bestuur van dit Popkoor wil je dat je
leden lekker kunnen zingen en daarom
proberen we de contributie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Maar we maken
natuurlijk ook de nodige kosten voor o.a.
de dirigent en pianiste, de huur van de repetitieruimte bij De Cour, de eigen piano
en (geluids-)materialen. Gelukkig hebben
de drummer en beide gitaristen ieder hun
eigen instrumenten.
Met een eerdere cheque van de Rabobank hebben we o.a. een aantal hoge
krukken kunnen aanschaffen voor leden
die niet zo lang kunnen staan tijdens een
repetitie of optreden. Nu zijn we aan het

MYRTHE CANTINEAU

Karateka van de maand oktober
Uit handen van Sensei Kevin en Senpei
Michael mocht Myrthe de trofee ‘karateka van de maand’ ontvangen.
Bij Myrthe, die haar inzet goed laat zien
en in de voetsporen loopt van haar opa
die zelfs een van de oprichters is van de
karate vereniging, zit het karatebloed er
goed in. Ook buiten de dojo laat Myrthe
haar kunnen graag zien aan het grote pu-

bliek. Tijdens de opening van De Cour
heeft zij samen met Lonne van Schaijk
een hele mooie demonstratie weg gezet.
Namens de vereniging van harte gefeliciteerd Myrthe, ga zo door!

JEUGD KARATETEAM
TERHEIJDEN 1 MOOIE 3e
PLAATS IN TILBURG
Het kata-team van Lonne van Schaijk, Kai
Spek en Micah van Tintelen heeft in Tilburg bij het KBN (karate do bond Nederland) Vanentoernooi een mooie 3e plaats
behaald.
Onze karateka’s waren best wel een
beetje zenuwachtig. Dit was namelijk de
eerste keer dat het
team op een echte
wedstrijd hun kunnen liet zien voor
de scheidsrechters.
Met succes. Met
drie keer brons

keerden de karateka’s richting Terheijden.
Een topprestatie!
Namens de vereniging van harte gefeliciteerd met dit succes.
Voor info: www.karate.nl, Facebook: Shotokan karate, J. Vervoort: 06-52848378.

ZIJN SNELLE DUIVEN OOK
MOOI?
Dit is een
vraag die 14
december
a.s. beantwoord gaat worden tijdens de
tentoonstelling van de postduiven van PV
Terheijden. Op deze dag worden de beste
vliegduiven door een erkend keurmeester aan een kritische blik onderworpen.
De leden van Postduiven Vereniging Terheijden hebben inmiddels een paar maanden rustig aan kunnen doen aangezien
half september de vluchten met de postduiven afgelopen waren. De afgelopen periode hebben de duiven hun verenkleed
kunnen vernieuwen en ze zitten er weer
strak bij.
Voordat het kweekseizoen gaat beginnen
worden de beste duiven tentoongesteld
in het ‘duivenlokaaltje’ wat gevestigd is
op de hoek van de Rode Vaart en Abtslaan (bij de Windhoek) te Terheijden. Ongeveer 100 duiven zullen hier gekeurd
worden volgens de vaste keuringsregels
wat varieert van verenkleed, tot rug, kop,
ogen, etc.
Voor u allen een mooie gelegenheid om
kennis te maken met deze sport met
gevleugelde vrienden. Op zaterdag 14
december heeft u tussen 16 en 18 uur
de gelegenheid om de duiven te komen
bekijken en een gezellig praatje te maken
onder het genot van een drankje.
Gedurende deze bezichtiging is het ook
mogelijk om aan een postduif te komen
van ons top lid Wim Gielen die met name
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op de verre vluchten (marathonvluchten)
zeer goede prestaties weet neer te zitten
binnen onze club en ver daarbuiten.
De duif wordt met opbod verkocht en de
koper zal rond 18.00 uur bekend zijn. De
duif die Wim aanbiedt is een jonge duif uit
zijn befaamde kweekhok. In de stamboom
zien wij zijn befaamde New Spirit (opa),
Rode Pegels en aan beide kanten het
Mooi Blauwke waar al diverse topvliegers,
op de marathonvluchten, van afstammen.

Heeft u interesse in deze top duif, kom
dan even langs de 14e december of neem
vooraf contact op met één van onze leden.
Wij hopen u allen 14 december te mogen
verwelkomen in ons clubgebouw.

125 JAAR LID
Als het bestuur er op uit moet om een
flesje wijn, een bos bloemen en een mooi
aandenken te kopen dan is het weer zo
ver. Dan is er wat te vieren omdat een
of meerdere leden een jubileum te vieren
hebben.
Deze keer moest dat allemaal in vijfvoud,
want er waren maar liefst vijf leden die
25 jaar lid zijn van onze jeu de boulesvereniging.
Jeanne Vermeulen, Riekie Goossens, Lucas Tonino, Ria en Cor van Fessem zijn in
de loop van 1994 lid geworden en dus de
hoogste tijd voor een feestje. We hadden
elk in de loop van het jaar afzonderlijk
kunnen huldigen maar we hebben ervoor
gekozen om dit tijdens een speciaal in
het leven geroepen ‘jubileumtoernooi’ te
doen. Met een feestelijk versierde baan,
gratis koffie en eigengemaakte cake is het
een ècht feest geweest.
In zijn toespraak stond de voorzitter stil
bij de vrijwilligerstaken die diverse jubilarissen jaar in jaar
uit verrichten. Ook
een paar belangrijke gebeurtenissen
uit 1994 liet hij de
revue passeren. Die

wijn, bloemen en aandenken waren zeer
op hun plaats.
Rond deze huldiging was er dus ook nog
een jeu de boules toernooi dat voor 2/3
droog kon worden gespeeld. Hierbij eindigde Adrie van Oosterhout op de derde
plaats, Arjan Frenks op de tweede en viel
Paul Plasmeijer met een eerste plaats alweer in de prijzen.
De jeu de boulessport blijkt volgens persberichten steeds meer in de belangstelling van de jongeren te komen. Boulen
met een glaasje bier in de hand. Niet bij
Boulevaart. Het sociale gehalte is bij ons
wellicht nog groter en dat merk je ook
aan de opkomst op onze speelmomenten
(zondag, dinsdag, woensdag en donderdag). Er worden steeds meer initiatieven
genomen om ouderen uit hun isolement
te halen. Bij Boulevaart ervaren de leden
week in, week uit de sociale sfeer die
gepaard gaat met een gezonde competitiedrang. En met zo’n 15 toernooien per
jaar ben je ook nog eens een groot deel
van die zondagen lekker bezig. Je vangt zo
drie vliegen in één klap: je begeeft je onder de mensen, vormt of hernieuwt sociale contacten èn je beweegt bovendien.
Kom gerust een keertje langs of kijk eens
op www.boulevaart.nl.

Na 5 beurten leek het er op dat Jan Dijkers/Roel Voogt, die 33 caramboles moesten halen, de partij naar zich toe zouden
trekken want Adri Fens/Henk van Meer,
die 57 caramboles moesten halen, stonden met 13 - 17 achter, maar na 10 beurten vochten Adri en Henk zich weer terug
in de wedstrijd 20 - 22, en na 15 beurten
liepen zij uit naar 26 - 45 om uiteindelijk
te finishen in 31 - 57 in 22 beurten.
In de finalepoule werden de koppels
Louis van Tetering/John Prins 3e en Johan
de Ridder/Toon Oprins 4e.

Adri Fens en Henk van Meer tijdens de prijsuitreiking

De hoogste serie van het toernooi werd
met 22 caramboles behaald door Louis
van Tetering van De Vriendschap.
car

brt

moy serie

1 Henk van Meer/Adri Fens

Eindstand

285

95

3,00

2 Jan Dijkers/Roel Voogt

192

135

3 Louis van Tetering/John Prins

170

118

4 Johan de Ridder/Toon Oprins

163

5 Ad van Es/Nico Broeders

club

21

Vriendschap

1,42

10

bv Maandag

1,44

22

de Vriendschap

129

1,26

9

Keus Genoeg

67

40

1,68

6

de Vriendschap

6 Christ Joosen/Jan de Craen

50

46

1,09

6

Keus Genoeg

7 Rinus Ackermans/Tom van Gils

57

67

0,85

5

ESDO

8 Eugene Meessen/R v.d Diepstrate

101

75

1,35

9

Bielske

9 Ger van Turnhout/Arno Prinse

55

35

1,57

6

Bij Bas

10 Toon Wouters/Jack v. Steenderen

55

50

1,10

8

ESDO

ADRI FENS EN HENK VAN
MEER WEER KAMPIOEN

TAFELTENNISTOERNOOI
VOOR LEERLINGEN UIT
Adri Fens en Henk van Meer, beide lid GROEP 6, 7 EN 8
koppeltoernooi libre v/d O.W.B.C.

van biljartvereniging De Vriendschap uit
Wagenberg, zijn op 12 november in café
De Ruif in Wagenberg winnaar geworden van het koppeltoernooi libre van de
OWBC 2019.
Zij verdedigden hun kampioenschap van
2018 met succes, want zij wonnen al hun
wedstrijden en werden zo voor het 2e
opeenvolgende jaar kampioen.
Er werden door 10 koppels voorwedstrijden gespeeld in café De Ruif en café
Bij Bas, waar gebruik werd gemaakt van 2
biljarttafels.
In de finale wonnen Adri en Henk met 30
punten voor Jan Dijkers en Roel Voogt
van BV Maandag uit Terheijden die met
slechts 0.61 punten minder 29.39 punten
behaalden.

Beste jongens en meisjes,
Tafeltennisvereniging
TIOS Terheijden organiseert op 19 januari
2020 voor de tweede
keer voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8
van de Zeggewijzer, de Zonzeel, de Windhoek en de Elsenhof een tafeltennistoernooi. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van
een tafeltennisvereniging.
Waarschijnlijk heb je op campings, vakantieparken of schoolpleinen al eens
kennisgemaakt met tafeltennis. Vond je
dit leuk en zou je dit tussen de vakanties
door ook eens willen doen? Vraag dan je
vrienden en vriendinnen of zij 19 januari
ook vrij willen houden om gezellig samen
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te tafeltennissen
in De Cour van
10.00 tot 17.00
uur!
Binnenkort komen we bij jullie
op school om
te vertellen hoe
de dag in elkaar
steekt en hoe je jezelf voor dit toernooi in kunt schrijven.
TIOS Terheijden hoopt op een grote opkomst!

24e VELDTOERTOCHT

Georganiseerd door WV Terhejden
De 24e editie van de veldtoertocht werd dit jaar verreden
op zondag 3 november. De
organisatie had wederom een
mooi afwisselend parcours uitgezet om de deelnemers te verblijden met de diversiteit van deze tocht.
Hoewel het deze ochtend mooi zonnig was, waren de velden
en paden goed besproeid in de voorafgaande dagen. Dat beloofde een pittig tochtje in het vooruitzicht. Voor de één iets om
tegenop te zien, voor de ander een uitdaging. Om een indruk
te krijgen van de veldtoertocht, deel ik een verhaal met u dat
één van de vele deelneemsters heeft geschreven voor ‘Run to
dream’:
“Veldtourtocht Terheijden - modder en singletracks
Terheijden ligt in mooi Brabant en is niet zo ver van huis. Vandaag was er een Veldtourtocht van 35 en 55 km. Inschrijving ter
plekke à € 5,- en een groot veld om te parkeren. Het begin was
goed. Erna kwam ik erachter dat ik een bidon was vergeten en
dat ik maar 1 fietshandschoen had. De andere was uit mijn tas
gevist door Flynn, bleek later. Gelukkig had Concita een paar
extra en kon ik een flesje AA
gebruiken als bidon.
Met Concita en Patrick fietste ik de weilanden in. Het had
enorm geregend gisteren en
het was een modderzooi. Wat
een gezwoeg zeg, volledig in het
rood en we waren nog maar
pas begonnen.
Na een km of 5 kwamen we Jack tegen en zo zouden we met 4
de tocht uitrijden.Via velden en weilanden ploegden we door de
modder tot we op een splitsing kwamen. 35 of 55 km, we hadden er 12 gedaan. Normaal gezien zou je gewoon 55 km volgen
maar de eerste 12 waren zo pittig dat we toch een momentje
overleg hadden. Als het 55 km zo zijn, ging het een helletocht
worden. We waren er toch wel snel uit, 55 km en zou het echt
zo zwaar blijven en we er klaar mee zouden zijn konden we
altijd een short cut nemen.
Het bleek een goede keuze te zijn. We gingen het bos in en
er volgden veel single
tracks.
Voordat we bij de
drinkpost waren lag
er een enorm veld bij
Breda waar men met
behulp van lint een
soort cross parcours
had gemaakt. Gaaf gedaan, met korte scher-
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pe bochten, pittige klimmetjes en
steile korte afdalingen, wel een
paar km lang.
Erna de drinkpost, top verzorgd,
bananen, koek, choco en thee.
Het tweede deel van de route
kwam eraan. Wederom stukken
bos, soms een stukje asfalt waar je
dan weer een lusje bos meenam.
Ergens kwamen we op een groot
deel van het mtb parcours Dorst en het Cadettenkamp. Hele
toffe single tracks met lekkere bochten waar je constant gefocust moet zijn. De route was ook uitstekend uitgepijld. Geen
enkele keer misgereden.
Na bijna precies 55 km waren
we weer in Terheijden. Daar
was nog een heerlijk erwtensoep en uiteraard een Trappistenbiertje, die was meer dan
verdiend! Top georganiseerde
toertocht en heel pittig en tof
parcours. Zet hem gerust in je
agenda voor 2020 in het eerste weekend van november.”
Dit bericht is geplaatst in Fiets info met de tags dorst, kadettencamp, mtb, Tourtocht Terheijden. Bookmark de permalink.
Wat een leuke reactie van de deelneemster waarbij gelijk de
inzet van de organisatie op een mooie manier wordt beloond.
We zullen volgend jaar ons best gaan doen om er wederom een
mooie veldtoertocht van te gaan maken.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

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

Tot 2020; op de eerste zondag van november!
Sportieve groeten, WV Terheijden

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
Zondag 24 november 10.00 uur: Laatste zondag van het
kerkelijk jaar met medewerking van de cantorij onder leiding
van Mariëtte Verkerk. Voorganger: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte: PKN - pastoraat. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 1 december 10.00 uur: Eerste zondag van de Advent. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van
Lage Zwaluwe. Voorganger: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte:
Amnesty International Werkgroep Drimmelen. Locatie: het Witte Kerkje.

Diensten door de week en in het
weekend
Zaterdag 23 november 19.00
uur: Eucharistieviering - Caeciliafeest. Voorganger pastoor P. Schellens
Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Zaterdag 30 november 19.00
uur: Woord- en Communieviering - 1e weekend Advent. Voorganger past. werker G. Oostveen; Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Maandag 2 december 10.30 uur: Woord- en Communieviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. K.
Karremans.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoonnr. 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt
u contact opnemen met telefoonnr. 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen? Laat het dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden,
telefoonnr. 076 5931216. Bij voorbaat dank.
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GEMEENTE
GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Beëdiging twee nieuwe raadsleden
Donderdagavond nam de gemeenteraad van Drimmelen afscheid van twee raadsleden, Loes van Zwieten (Lijst Harry Bakker) en Miriam Tiekstra (Groen Drimmelen VP/D66). De burgemeester, wethouder Bakker en fractievoorzitter van Groen
Drimmelen VP/D66 Leo Mol spraken hen toe en bedankten hen
voor hun inzet en inspanningen in de afgelopen jaren.
Het vertrek van Loes en Miriam betekende dat er twee nieuwe raadsleden toetraden tot de gemeenteraad. Wilma
van Beurden van
Lijst Harry Bakker
en Tim Eestermans
van Groen Drimmelen VP/D66 zijn
op donderdag 31
oktober jl. beëdigd
en toegelaten tot
de gemeenteraad. Wij wensen hen veel succes de raadsperiode.
Gemeentegids 2020
De nieuwe gemeentegids, inclusief de afvalkalender 2020, is
deze week huis-aan-huis verspreid door Axender. Meldingen
of klachten over de bezorging kunt u t/m 1 december doen of
doorgeven via email: info@aksemedia.nl (onder vermelding van
naam, adres en postcode).
Uitnodiging: Denk en praat mee over de maatschappelijke voorzieningen in Wagenberg
Alle inwoners van Wagenberg zijn van harte uitgenodigd om op
woensdagavond 20 november 2019 mee te komen denken
en praten over de maatschappelijke voorzieningen in Wagenberg. De gemeente Drimmelen is bezig om daar een nieuwe visie voor op te stellen. Wij willen dat graag samen met u doen en
daarom organiseren we op woensdag 20 november een eerste
avond om u over dit onderwerp mee te laten denken en praten.
Tijdens die avond vertellen we u meer over het proces om tot
een nieuwe visie te komen en willen we met u in gesprek over
uitgangspunten voor deze visie. Na deze eerste bijeenkomst
volgen er nog 3 bijeenkomsten die dieper ingaan op bepaalde
thema’s en vormen van voorzieningen. Denk daarbij aan voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en onderwijs. Op de
eerste bijeenkomst van 20 november horen we graag van u over
welke thema’s u graag met ons van gedachte wisselt.

Op 20 november staat om 19.30 uur de koffie en thee voor
u klaar in Plexat in Wagenberg. Aanmelden is niet nodig en we
hopen dat u er bij bent. Graag tot dan!
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Aanbesteding beheer en exploitatie van Het Puzzelbad
en De Randoet gestart

We zijn op zoek naar een nieuwe beheerder en exploitant voor
de zwembaden in onze gemeente per 1 januari 2020, want het
huidige contract loopt op 31 december van dit jaar af. De aanbesteding voor het beheer en de exploitatie van Het Puzzelbad
in Terheijden en De Randoet in Made voor minimaal 10 jaar
is inmiddels gestart. We hebben daarin zoveel mogelijk wensen
die bij ons bekend zijn meegenomen. Beide zwembaden worden
momenteel gerenoveerd en de afronding daarvan is gepland in
april 2020. Daarmee beschikt de nieuwe beheerder/exploitant
vanaf 2020 over twee toekomstbestendige en duurzaam gerenoveerde zwembaden.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Kijk dan op www.
tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178775.
Brabant gaat voor Nul verkeersdoden: Zet je licht aan!
In het donker moet u uw autoverlichting gebruiken. Maar ook
overdag als het zicht slecht is, bijvoorbeeld door mist. Wat zijn
nu precies de regels? Een overzicht voor het juiste gebruik van
uw autoverlichting:
Dimlicht
Overdag mag u altijd dimlicht gebruiken. Zo zorgt u dat u goed
zichtbaar bent, zéker bij slecht weer. De dimlichten hoeven niet
aan als de mistlichten (voor én achter) branden. In het donker
is het dimlicht verplicht.
Groot licht
Groot licht mag u in het donker gebruiken, als u geen tegenligger tegenkomt. Dat geldt ook voor fietsers: doe het grote
licht dan uit om de tegenligger niet te verblinden. Ook als u
vlak achter een ander voertuig zit, is groot licht verboden.

Dagrijlichten
Sommige auto’s hebben speciale dagrijlichten. Deze maken de
auto overdag beter zichtbaar. Deze lichten mag u overdag gebruiken, bij goed zicht.
Mistlicht
Het mistlicht aan de voorkant mag u alleen gebruiken als mist,
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sneeuwval of regen zorgen voor heel slecht
zicht. Het mistachterlicht mag u alleen gebruiken als het zicht minder is dan 50 meter, bij mist
of sneeuw; níet bij zware regen.Als de mistlichten branden, hoeven de dimlichten niet aan.
Achterlichten
De achterlichten moeten altijd samen branden met groot licht, dimlicht, dagrijlicht of mistlicht.
Heeft u de verkeerde verlichting op uw auto? Dan kan uw auto
worden afgekeurd bij de apk. Ook kunt u voor het verkeerd
gebruik van uw verlichting een boete krijgen. Tip: controleer uw
autoverlichting regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per maand.
Bron: Rijksoverheid.nl
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Zeggelaan 110 (4844 SK) (W-2019-0560): Het intern
aanpassen van kantoren. Aangevraagd d.d. 25 oktober 2019.
Wagenberg/Hooge Zwaluwe, N285 (4845/4927) (W-20190561): Het kappen van een boom. Aangevraagd d.d. 28 oktober
2019.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Hoofdstraat 120 (4844 CH) (W-2019-0470): Het
vergroten van de woning. Besluitdatum 24 oktober 2019.
Terheijden, Witteweg 3 (4844 PL) (W-2019-0458): Het bouwen
van een werktuigenloods. Besluitdatum 6 november 2019.
Wagenberg, Wagenstraat 57 (4845 CT) (W-2019-0471): Het
kappen van vier esdoorns en een paardenkastanje. De stammen
van de bomen staan tegen de woning en dicht op de rijbaan.
Vanwege de beperkte ruimte in de berm is geen herplant mogelijk. Besluitdatum 4 november 2019.
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit :
Terheijden, Buntlaar 15 (4844 TL) (W-2019-0566): Het starten
van een bedrijf. Ingekomen d.d. 28 oktober 2019.
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2019-0585): Het veranderen van een bedrijf. Ingekomen d.d. 18 oktober 2019.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator
dorpsgericht werken samen met bewoners, woningcorporaties,
politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdragen? Neem dan
contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.

VERS VAN DE PERS
LEVEN IN DE ENERGIEBROUWERIJ
TEC blaast boerderij aan
Schansstraat nieuw leven in
Zaterdag 16 november kwam
een groep Terheijdenaren samen in de witte boerderij aan de
Schansstraat. Het Traais Energie Collectief blaast deze boerderij
nieuw leven in. Leden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd om
met het collectief mee te denken welke functies op deze plek
passen en welke uitstraling de boerderij mag krijgen. Afgelopen
zaterdag was de aftrap van in totaal drie bijeenkomsten.
De komende maanden wordt er gezamenlijk aan een ontwerp
gewerkt waarin alle wensen tot leven komen.
De aftrap
Zo’n 30 Terheijdenaren kwamen samen in de boerderij. Pim de
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1. Susan de Smit
2. Rini Vermeulen
3 / 4 Gerard van Vugt
5. Marianne Vermeulen
6. Jan Hop
7. Gerard van Vugt
8. Frans Snoeren
9 / 10 Gerard van Vugt
11. Anita Dudok
12. Jack Renne
13. Rini Vermeulen
14/15 Coleta Pheninck
16. Adje Vermeulen
17. Gerard van Vugt
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Ridder trapte de ochtend af en lichtte de functionele toepassingen van de boerderij toe. De stroomkabel van het zonnepark
en de windmolen komen straks namelijk samen in de boerderij
en de stroom wordt gebruikt voor het opwekken van warmte.
Ook wordt dit de plek waar het verhaal van TEC wordt verteld.
Rijke historie
Vervolgens vertelde een bouwhistoricus over de rijke historie
van het pand en gaf de architect een eerste aanzet met betrekking tot de aanpassingen aan het pand. Fer van Vuuren (inwoner uit de Schansstraat) vertelde over de geschiedenis van de
Schansstraat en de Kleine Schans. Samen met een rondleiding
door en om de boerderij was de terugblik op de geschiedenis compleet. De aanwezigen waren enthousiast over de komst

van de Energiebrouwerij en zijn geïnspireerd huiswaarts gegaan.
Zaterdag 14 december is de volgende bijeenkomst waar terugkoppeling volgt, iedereen ideeën mag inbrengen en we zullen
gaan brainstormen over de mogelijke functies van de Energiebrouwerij.
Doe je mee?
Vind jij het ook leuk om mee te denken? Zaterdagochtend 14
december en 18 januari zijn de vervolgbijeenkomsten.Van 10.30
tot 12.00 uur ben je van harte welkom aan de Schansstraat 17.
Aanmelden kan via www.traaisenergiecollectief.nl/agenda.

DE SINT IS ER WEER

in Wagenberg en Terheijden
Afgelopen zondag was het groot feest in Wagenberg en Terheijden. Sinterklaas had ook dit jaar de weg weer gevonden.
Dankzij Gerard van Vugt kunnen we daar mooie foto’s van laten
zien. Dank je wel Gerard!
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