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UITZWAAIEN  VAN DE SINT

Op vrijdag 6 december willen we samen met 
heel veel kinderen en hun ouders de Sint en zijn 
Pieten bedanken en uitzwaaien, voordat zij weer 
naar Spanje vertrekken. We verzamelen om 18.45 
uur op het Dorpsplein of bij de Cour, dat is op 
dit moment vanwege de werkzaamheden nog 
niet bekend.

Maar in ieder geval lopen we om 19.00 uur samen met de 
Sint en zijn Pieten onder begeleiding van een muziekkapel naar 
de haven. Onder luid gezang van “Dag Sinterklaasje” stappen zij 
op de boot en varen weer terug naar Spanje. Neem allemaal 
een lampion of iets dergelijks mee, dan wordt de optocht ex-
tra sfeervol! Voor nu, iedereen een gezellige pakjesavond toe-
gewenst. 
Namens Stichting Sinterklaas  Terheijden.

KERSTINLOOP

Op vrijdag 20 december organiseert 
SAMEN in het Witte Kerkje een kerstin-
loop. Elkaar ontmoeten, gezelligheid, warm-
te, een goed gesprek. Vuurkorf, kerstbomen, 
lichtjes. Warme chocomel, koffie, thee, glüh-
wein, iets lekkers. Een moment van stilte en 

SAMEN de bekende kerstliederen zingen.
Heel graag nodigen we u uit om SAMEN kerst 
te vieren en het jaar af te sluiten.
De kerk is open van 18.30 uur tot 22.00 uur, 
dus loop binnen, schuif aan, drink een drankje, 
maak een praatje, steek een kaarsje op en zing! 
Wij hopen jullie te ontmoeten en zijn er om 
jullie te ontvangen.
Bert Fockens en Edwin  Vonk
 
PUUR  WIT PRESENTEERT: 
HIDDEN X-MAS DELUXE

Het begint een traditie te worden: Hidden X-Mas Deluxe 
aangevuld met als buitenlandse gast-vocaliste de Canadese Su-
zanne Jarvie. Voor de derde keer willen wij op donderdag 
19 december 2019 de donkere dagen voor Kerstmis verlicht 
inzetten met een sfeervolle portie Americana in het Witte Kerk-
je in Terheijden.
Nederlands leukste altcountryband, Hidden Agenda Deluxe 
zal samen met Suzanne Jarvie putten uit eigen repertoire en 
rootsy kerstgevoelige songs die helemaal passen in de winter-
se kerstsfeer.  Wij zijn ervan overtuigd dat de 2019 editie van 
Hidden X-mas Deluxe een even groot feest gaat worden als de 
voorgaande edities en dat alle bezoekers na afloop van de show 
met kerststerren in de ogen de winternacht weer in zullen gaan.
Hidden Agenda Deluxe
Deze band bestaat uit de twee internationaal gelauwerde sin-
ger-songwriters BJ Baartmans en Eric de Vries, drummer Sjoerd 
van Bommel en bassist Gerald van Beuningen. In april 2016 
verscheen debuut-cd ‘Pan Alley Fever’. Hidden Agenda Deluxe 
werd in de recensies direct vergeleken met veelal Amerikaan-
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se grootheden als The Band, The Allman Brothers, Crosby Stills 
Nash and Young en anderen. Met drie zangers in de gelederen 
geen vreemde vergelijking. 
Suzanne Jarvie
Acht jaar geleden was Suzanne Jarvie nog werkzaam als advo-
caat. Toen haar oudste zoon in 2011 na een ongelukkige val in 
coma raakte en de vooruitzichten uiterst somber waren, ont-
dekte Suzanne Jarvie de singer-songwriter in zichzelf. Ze debu-
teerde met het album Spiral Road en inmiddels geldt Jarvie als 
een van de meest toonaangevende artiesten in het Canadese 
Americana genre. The New York Times omschrijft haar manier 
van zingen als ‘lusty, alternative Joni Mitchell-ish sound.’ 
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij Tinckerbell, 
Hoofdstraat 72 in Terheijden en Roots Mail Music, Van Goor-
straat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaartjes te reser-
veren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef de naam 

van de artiest aan en het aantal kaarten. Vervolgens ontvang je 
een bevestigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij de ingang van 
het Witte Kerkje voorafgaand aan het concert. De deuren gaan 
open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puurwitconcerten.nl of www.
facebook.com/puurwit.

SPRAAKVERMAAK:  INDRUKWEKKENDE 
GASTEN 

Variatie troef op 8 december bij Spraak-
vermaak. We ontvangen o.a. Paul Depla, 
burgemeester van Breda en Dirk Lips, de 
hoogste baas van Libéma. Ook Esther De-
lissen zit op het podium, sinds juni de nieu-
we gemeentesecretaris in Drimmelen. 
Breda 

In maart volgend jaar is Paul Depla vijf 
jaar burgemeester van Breda. Eerder 
was hij wethouder in Nijmegen en bur-
gemeester van Heerlen. PvdA-er Depla 
was al eens te gast bij Spraakvermaak 
en toen was de georganiseerde crimi-
naliteit in Brabant hoofdonderwerp van 
gesprek. Vermoedelijk zal dat nu niet 
anders zijn, m.a.w. wat is de stand van 
zaken? Paul Depla is ook voorzitter van 

het G40 Stedennetwerk (belangenbehartiging en kennisdeling 
voor 40 grote steden) en voorzitter KNVB Commissie compe-
titie en openbare orde betaald voetbal. 
Drimmelen
Als gemeentesecretaris is Esther Delissen hoofd van de orga-

BEDBEDBED.NLGolden TicketGefeliciteerd! Dit ticket is goed voor 12,5% korting.

Geldig zowel in de winkel als online met kortingscode: xedvel

engelslaapcomfort.nl

Geldig tot :
31 december 2019
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nisatie van de gemeente Drimmelen. Sinds 
haar studie psychologie heeft ze gewerkt 
voor de publieke zaak. De laatste 13 jaar 
voor de lokale overheid en we vragen haar 
hoe de gemeente Drimmelen ervoor staat.
Beekse Bergen en Brabanthallen.
Vijf miljoen bezoekers per jaar, 24 dieren- 
en vakantieparken en congrescentra, vrijwel 
alle Nederlanders hebben al eens een voet 
gezet in een bedrijf van Dirk Lips. Lips is 
CEO van Libéma, het bedrijf dat eigenaar is van o.a. de Beek-
se Bergen, Brabanthallen, het Autotron, Aviodrome en nog vele 
andere. Zijn geheim: discipline en staan voor je concern en je 
mensen. 
Henk van Ingen schuift als gastpresentator aan bij Dik van 
Beest. Van Ingen is projectleider bij Omroep Brabant, nachtre-
dacteur van het ANP en schrijft freelance voor BN De Stem. 
Terheijden, Lage Zwaluwe en Made
Vlaamse Nadia Vekemans woonde vanaf 
2004 in Terheijden en verhuisde onlangs 
naar Lage Zwaluwe. Vorig seizoen speel-
de ze mee in de Belgenquiz, zondag 8 
december heeft Nadia een andere rol: 
die van columnist. Babs van der Hoe-

ven en Sven Broos maken sinds 2012 
samen muziek. Ruim 2 jaar geleden ston-
den ze al eens op het podium van Ons 
Thuis, zondag zijn ze er weer met hun 
sfeervolle en toegankelijke songs.  Ca-
roline van Gennip (Made) en Ad Snoeren 

(Terheijden) weten hoe je een tuin moet aanleggen, inrichten 
en onderhouden. Wij testen hun kennis en kunde in de gro-
te Spraakvermaak-tuinenquiz. Mirjam Schrauwen zocht Steven 
Gerards op en maakte een portret van deze bijzondere dichter. 
Café Ons Thuis
Zondag 8 december: Spraakvermaak aflevering 77, 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 Spraakvermaakslotlied. 

ANTHONY SINGERS  TERHEIJDEN START 
JUBILEUMJAAR

Wat een prestatie, medio december is het 50 
jaar(!) geleden dat Anthony Singers  Terheijden
werd opgericht. Een gouden jubileum waar 
het koor vanzelfsprekend bij stil staat en 
dat gevierd wordt met een jubileumviering 
op 14 december a.s. en met een jubileum-
concert in het voorjaar op 21 maart 2020. 

Een stukje historie
Het was pastoor Rombouts die het ini-
tiatief nam tot oprichting van een jonge-
renkoor. Het idee was om de diensten op 
te luisteren met ritmische muziek om zo 
meer parochianen aan te trekken. Aldus 
een krantenartikel van 22 februari 1970 
met daarin de aankondiging van het eerste 
optreden. Op 14 december 1969 vond de 
eerste repetitie plaats en in februari het 
jaar erop was er het debuut van een jon-
gerendienst. Dat ging dus niet alleen om 
vertolken van moderne liederen maar het 
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koor zorgde ook voor de samenstelling 
van dienst en schreef hiervoor zelfs ei-
gen teksten. In 50 jaar tijd veranderen 
natuurlijk veel zaken maar sommige ook 
niet; zo stelt het koor ook nu nog steeds 
de diensten samen als we zingen bij de 
hoogtijdagen in de Antonius Abtkerk. 
Repeteren
Inmiddels heeft het koor er zo’n 2000 re-
petities op zitten en zijn er 400 diensten 
verzorgd, een topprestatie! Zeker ook 
voor degenen die het koor hebben bege-
leid als dirigent. Het koor heeft in al die 
jaren 6 dirigenten gehad. De eerste diri-

gent was Te Molder, gevolgd door Martin 
Sweep, Henk van der Maaten, Astrid van 
Berkom en Eric Kruis. Eric is met 23 jaar, 
tot nu toe, de langst zittende dirigent ge-
weest. Sinds 2015 staat Nadia Rutkovska 
met veel kennis, enthousiasme en geduld 
aan het roer.  Want een ding is zeker: de 
repetitiediscipline is in al die jaren heel 
stabiel gebleven, met andere woorden: 
we vinden zingen heel leuk maar we wil-
len graag ook even bijkletsen met elkaar! 
Lief en leed
Dat typeert wel AST; we zingen niet al-
leen met elkaar, we delen ook veel lief en 

leed. Veel leden zijn al jarenlang lid, som-
mige zelfs al vanaf het allereerste begin(!), 
Naast veel repetities en diensten hebben 
deze leden ook veel bijzondere momen-
ten meegemaakt. Het jaarlijkse kamp uit 
de beginjaren, mooie feestavonden, geza-
menlijke concerten met De Harmonie, 
musicals en een optreden met Trijntje 
Oosterhuis. Om de kas te spekken zijn 
er auto’s gewassen, balpennen, kerstkaar-
ten en cd’s verkocht tijdens Taptoe Breda.  
Verder heeft AST een single opgenomen 
en zijn we twee keer bij Chiel Montag-
ne in de uitzending ‘Op volle toeren’ ge-
weest. Als deze herinneringen worden 
opgehaald komt er een brede lach bij 
iedereen op het gezicht. Het was een 
mooie tijd met vaak een lach en soms 
een traan.
Jubileumjaar
Op 14 december is het precies 50 jaar 
geleden dat AST voor het eerst repe-
teerde. Dat moment vieren we met een 
dienst om 19.00 uur in de Antonius Abt-
kerk in Terheijden. Iedereen is van harte 
welkom om de dienst bij te wonen, we 
zullen enkele nieuwe nummers ten geho-
re brengen. Op zaterdag 21 maart 2020 
zal AST een jubileumconcert geven in zaal 
De Abt in Terheijden. 
Graag tot ziens tijdens een van deze ac-
tiviteiten.
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KERSTMARKT IN  ZAAL 
DE  ABT 

Op vrijdagavond 13 december orga-
niseert Stichting Behoud de Antonius Abt 
een kerstmarkt in zaal De Abt. Tijdens 
deze kerstmarkt kunnen cadeaus inge-
slagen worden bij lokale ondernemers. 
Daarnaast is er gelegenheid om onder 
het genot van een glaasje glühwein of kop 
warme chocolademelk te genieten van 
een optreden van het Traais Smartlap-
penkoor. De deuren zullen geopend zijn 
van 17.00 tot 22.00 uur en de toegang is 
gratis. Redenen genoeg dus om te komen 
genieten van de kerstmarkt op 13 decem-
ber in Terheijden! 
Kerstmarkt van èn voor Terheijden
Traaise winkels en ondernemers kunnen 
niet zonder de inwoners van Terheijden. 
Zeker in de huidige tijd van online kopen 
en met de huidige opengebroken weg in 
het centrum van het dorp,  is het niet 
altijd makkelijker voor de winkeliers. Sa-
men moeten we ons best doen om het 
dorp levendig te houden!
Daarom zijn we van Stichting Behoud de 
Antonius Abt blij dat we zoveel geweldige 
deelnemers bereid hebben gevonden om 
mee te doen met de kerstmarkt in De 
Abt. Zo zullen onder anderen de volgen-
de ondernemers meewerken: DA Dro-
gisterij Relinde Fijnaut, Bakkerij Jürgen en 
Carolien van Dongen, Gewoon Debbie 
net even anders, Nieuwesteeg Tuinplan-
ten, Engel Slaapcomfort, Droomwerelden 
Marij van der Ham, Marja’s Zuivelijs, Jola 
Mode, Liever Thuis, Groei & Bloei, Jolly 
Shopping, Jannet Creatief en Molen de 
Arend.

Glühwein en erwtensoep
Om helemaal in de juiste winterse sferen 
te komen, zal er tijdens de kerstmarkt 
glühwein en warme chocomelk geschon-
ken worden. Aan het leggen van een ste-
vige bodem is ook gedacht. Zo is er die 
avond heerlijke erwtensoep verkrijgbaar. 
Met een optreden van het Traais Smart-

lappenkoor zal de avond compleet zijn. 
Kom dus vooral een kijkje nemen bij de 
kerstmarkt 13 december en steun de lo-
kale gemeenschap!  
Zaal De Abt bevindt zich aan Markstraat 
2, in kerkgebouw de Antonius Abt in Ter-
heijden. De kerstmarkt opent om 17.00 
en zal sluiten om 22.00 uur. De kerst-
markt is te bezoeken via de hoofdingang 
van het kerkgebouw, door de grote deu-
ren.

EERSTE LUSTRUM SPRAAK-
VERMAAK  A GOGO

De makers van Spraak-
vermaak houden op 
zaterdag 28 decem-
ber voor de vijfde 
keer Spraakvermaak à 
gogo. In de grote zaal 
van café Ons Thuis in 
Terheijden is er vanaf 

20.00 uur veel live muziek en wordt de 
gezelligste interactieve pubquiz van Bra-
bant gespeeld. 
Bij de quiz zijn er drie blokken van tien 
vragen. Iedereen met een smartphone 
kan meespelen, alleen of met een groepje. 

De deelnemers krijgen de gelegenheid de 
app Kahoot te installeren. Via die app wor-
den de meerkeuzevragen beantwoord. 
Bezoekers die mee willen spelen, moeten 
ervoor zorgen dat hun telefoon helemaal 
opgeladen is. De winnaars spelen in een 
korte finale om de Spraakvermaak à go-
go-beker en natuurlijk om eeuwige roem. 
Voor iedereen zijn er oliebollen.
Tussen de quizblokken door is er live-
muziek uit de Top 2000. Deze wordt ver-
zorgd door een spetterende band, aan-
gevuld met de zangers Babs Rasenberg, 
Susan Damen en Mario. De band wordt 
bij sommige nummers bijgestaan door 
het Traais Blazersensemble dat bestaat 
uit Paul  Taks, Susan Steevens, Wouter van 
Bekhoven en Ruud Taks. 
Sponsors kunnen net als vorig jaar zit-
ten, maar na de quiz gaan de tafels aan 
de kant. Dan is er volop gelegenheid om 
te dansen. De presentatie van de avond is 
in handen van Mirjam Schrauwen en Rob 
Roovers. 
Seizoenkaarten van Spraakvermaak zijn 

deze avond niet geldig. Kaarten zijn vanaf 
december in de voorverkoop bij DA Dro-
gisterij Relinde Fijnaut de aan de Hoofd-
straat 11 in Terheijden. De zaal gaat om 
19.30 uur open, het programma begint 
om 20.00 uur. Kijk ook op facebook.com/
spraakvermaak of www.spraakvemaak.nl.

‘WARM  WINTERCONCERT’ 
Kamerkoor Toonkunst Rotterdam 
in het Witte Kerkje

Dirigent Maria 
van Nieuker-
ken gaat ons 
op zondag 15 
december om 
15.30 uur met 
haar Kamerkoor 
Toonkunst Rot-
terdam weer 
verrassen. We kijken ernaar uit en nodi-
gen je uit erbij te zijn.
Wat valt er rond Kerst altijd veel van mu-
ziek te genieten. Bij ons in het sfeervolle 
Witte Kerkje krijg je veel warm muziek-
plezier voor een lage entreeprijs.
Nu reserveren betekent dat je van een 
plaats verzekerd bent.
- Mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl  
- Site: concertenwittekerkje.com/contact   
- Telefoon: 076-593 1177 (Agaath), 076-
593 4434 (Babs)
Vier jaar geleden was KTR hier in het 
Witte Kerkje voor het laatst. Heel bijzon-
der dat dit geweldige koor weer bereid is 
om ons in ons prachtige Witte Kerkje een 
mooie muzikale middag te bezorgen.
Programma: ‘Warm Winterconcert’  
“Warm Winterconcert…… aangenaam 
klassiek, een forel die zich niet laat van-
gen, een vleugje jazz en een flinke vlaag 
Kerst.” 
Ben je benieuwd welke muziek hierbij 
hoort? Kom dan op 15 december luiste-
ren naar Kamerkoor Toonkunst Rotter-

dam, met diri-
gent Maria van 
Nieukerken. De 
componis ten 
Daan Manneke, 
Gjeilo, Rutter 
en Willcocks 
komen in ieder 
geval ‘voorbij’ 
en ‘Northern 

Lights’ en ‘Silent Night’ passen zeker ook 
in dit ‘Warm Winterconcert’.
Kinderen en jongeren gratis toe-
gang
Iedereen t/m 18 jaar kan gratis bij het 
concert zijn om nieuwe muzikale indruk-
ken op te doen. Voor volwassenen een 
zeer lage toegangsprijs: slechts € 6,50. 
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Een (vrijwillige) extra bijdrage na het concert is uiteraard zeer 
welkom.
Meer informatie:
-Facebook: facebook.com/TheeconcertenTerheijden. - Website 
Kamerkoor Toonkunst Rotterdam (KTR): www.toonkunst.nl/
over-ons/kamerkoor - Website dirigent Maria van Nieukerken: 
www.mariavannieukerken.com  
Reserveren: 

Zie hierboven. Het is ook mogelijk om de entree van € 6,50 
p.p. over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL92 RABO 
0305 7899 29 t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden 
met vermelding van aantal personen en datum concert.
We zien je graag bij het ‘Warm Winterconcert’ in het 
Witte Kerkje!

SERIOUS REQUEST LIVE IN  WAGENBERG

Op donderdag 19 december zal de opvolger van het Glazen 
Huis door Wagenberg komen. De NPO 3FM dj’s Eva Koreman 
en Frank van der Lende (beiden ook te zien in Expeditie Robin-
son) komen lopend op deze avond door Wagenberg. Zij willen 
graag zoveel mogelijk geld verzamelen voor het Rode Kruis. Om 
deze redenen heeft een initiatiefgroep uit Wagenberg besloten 
o.a. een veiling te houden. Met welwillende medewerking van de 
parochie mogen we deze houden in onze mooie gerestaureer-
de kerk, o.l.v. de sauwelaarsgroep “Bietje Kwats”. Naast deze 
veiling hopen we dat er ook spontane acties in Wagenberg zijn, 
van jong en oud, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het 
Rode Kruis.
Afgelopen week hebben we al diverse initiatieven ontvangen 
voor de veiling, zoals gratis optreden van Jan van Etten en zijn 
rockband, verrassingsdiner bij café Driedorp, gratis overnach-
ting bij B&B d’Ouwe Grutter. Hair@Nathalie doet mee met de 
veiling en er zijn nog meer acties op komst. Andere ideeën zijn: 
tegen betaling (voor het goede doel) lid worden van een vereni-
ging, met een vrijgezel een avondje uit of een vriendin vragen om 
met je vrouw/vriendin mee te gaan winkelen. Tegen kerst is dit 
een mooi cadeau voor je vrouw/vriendin, kun je zelf thuis voet-
bal kijken. Veilen 
dat je een paar 
uur komt helpen 
om je tuin win-
terklaar te maken 
of bijv. vervoer 
aanbieden van/
naar ziekenhuis 
of andere be-
stemming. Verder proberen we ook wat politieke kopstukken 
naar Wagenberg te krijgen; zij weten ongetwijfeld hoe ze geld 
bij elkaar kunnen schrapen. De lijst is nog groeiend met ook 
fysieke artikelen, waaronder een “Rembrandt”-schilderij en we 
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ontvangen graag nog meer spullen. 
Ook acties voor 19 december zijn welkom. Zo is kinderdag-
verblijf Koetje Boe begonnen met een fotoshoot en is de basis-
school aan het kijken wat ze gezamenlijk, of de kinderen indi-
vidueel, kunnen doen. De brandweer en kerstman komen ook 
op 19 december en je kunt een foto maken tegen betaling, voor 
het goede doel.  
Voor de bezoekers zal het geen saaie avond worden met de 
sauwelaars die alles aan elkaar praten. In tussentijd zal Toon Hop 
gehakt met prei van eigen land ofwel Omnivoortjes gaan verko-
pen en gaan wij worstenbroodjes, die geschonken worden door 
bakkerij Léon van Dongen, verkopen. Verder hebben we op deze 
avond ook warme chocomel en warme glühwein en is er een 
optreden van de Wagenbergse meezing-zanger Jeroen Wijnen. 
Uiteraard gaat alle omzet naar het Rode Kruis.
Alvast ter informatie: op 19 december begint de avond om 
19.00 uur voor de kinderen en is de bedoeling rond 20.30 uur te 
beginnen met o.a. de veiling.  Om 23.30 uur (misschien iets later) 
komt Radio NPO3 FM met dj’s en meelopers door Wagenberg. 
Ons streven is op het einde van de avond € 2000,- te kunnen 
overhandigen aan de dj’s voor het Rode Kruis. Met z’n allen 
moet het lukken en kan ook de rest van Nederland horen dat 
Wagenberg een levend, gezellig en sociaal dorp is.

SMAAKVERMAAK IN  WAGENBERG!

Bent u al van de schrik be-
komen? Ja toch zeker? Wij 
zelf zijn wel geschrokken of 
liever gezegd positief ver-
rast door alle belangstelling 
voor Wagenberg Serveert 
2019. Zoals beloofd in de 
vorige editie van Rondom 

de Toren zouden we u nog verder bijpraten over de 4e editie 
van ons decemberevenement. 
Thuiskomen: Wagenberg Serveert staat garant voor een sma-
kelijke avond in de vorm van een heerlijk 3-gangen keuzediner 
waarmee de koks, onder leiding van chef Ralph van Groesen, 
uw smaakpapillen verwennen. Misschien had u het al ontdekt 
maar na diverse omzwervingen in horecaland kookt Ralph te-
genwoordig heel erg lekker in Wagenberg. Als Ralph tekent 
voor het menu dan betekent dat, net als wanneer je bij hem 
in zijn eigen toko café Driedorp uit gaat eten: Thuiskomen! Ja, 
thuiskomen want hier wordt nog echt gekookt en hoef je niet 
opgeprikt te verschijnen. Laagdrempelig maar wel op niveau! 
Ongedwongen genieten dus. Voor Wagenberg Serveert wordt 
Ralph bijgestaan door de koks Jozef Dinge en Marius Vermeer, 
ook allebei “locals”, wat wil je nog meer. Dat is ook een vorm 
van zero kilometer cooking. 
Vermaak: De “hoofdschotel” van de avond is natuurlijk het 
diner, maar daar blijft het niet bij want traditiegetrouw wordt 
u verder vermaakt met de hemelse klanken van bigband Djaz-
zkefet. Dit jaar onder leiding van hun nieuwe dirigent Jos van 
Erp en met zangeres Manon Genet. En het kan niet op want als 
toetje hebben we dit jaar nog een bijzondere spraakvermakelij-
ke verrassing die we nog gedeeltelijk even onder de koksmuts 
houden. Een tip van de sluier: “Bietje Kwats” zorgt voor enkele 
smakelijke cabareteske intermezzo’s! 
Goede Doelen: Met uw deelname aan WS 2019 steunt u de 
Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg. Maar de stichting 
wil niet uitsluitend in stenen investeren door zich in te zetten 
voor het behoud van het monument, maar ook in mensen. Daar-
om ondersteunen wij dit jaar de actie Wagenberg steunt NPO 
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3 Serious Request: The Lifeline, die zich samen met het Rode 
Kruis inzet voor de slachtoffers van wereldwijde mensenhan-
del. Al met al denken wij dat het mede door de belangeloze 
inzet van velen een echte “feelgood”-avond gaat worden waarin 
u en wij het nuttige met het aangename verenigen. 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 kan door het sturen van een mail naar 
ons secretariaat a.p.m.janssens@hetnet.nl of via een telefoontje 
06 10945855.

DE  VIERDE PROTESTANTSE KERK

Het is nu 210 jaar geleden dat de Franse koning Lodewijk Na-
poleon, zijnde een broer van de toen hier regerende keizer 
Napoleon, op de 4e van de Bloeimaand (mei) in 1809 aan de 
protestanten in Terheijden een bedrag van zevenduizend gulden 
ter beschikking stelde voor de bouw van een kerk.
De grond voor de bouw van de kerk werd aangekocht en “gepas-
seerd binnen Terheijden den 2e van Zomermaand (juni) 1809”. 
In de brief van de koning is vermeld dat hij de Terheijdenaren 

EN  TOEN GEBEURDE...
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verplichtte dat de bouw in hetzelfde jaar 
moest zijn voltooid. Naar verwachting zal 
het kerkgebouw er eind 1809 al hebben 
gestaan. 
Boven de ingang van de kerk bevindt zich 
een gedenksteen die herinnert aan de 
start van de bouw op 3 juli 1809. De na-
men van de eerste steenleggers behoor-
den toe aan twee kinderen: het 3-jarig 
dochtertje van dominee Wessels en het 
6-jarig zoontje van Johannes Telders, die 
woonde in het “Slotje” aan de Schans-
straat.

Voor de bouw van de eerste protes-
tantse kerk was in 1614 en 1615 ook 
al geld ontvangen. Dit na een verzoek van 
de allereerste kerkvoogdij in 1612.  De 
eerste protestanten kwamen toen nog 
samen in een schuur. In 1617 stond er 
een protestants “kerkhuis”. Vermoede-
lijk heeft het gestaan op de plek van het 
oude gemeentehuis, nu Notariskantoor 
Terheijden. Daar heeft de pastorie ge-
staan, waar de predikant woonde, en drie 
woningen die aan de diaconie toebehoor-
den. Die zijn allemaal in 1749 afgebrand 
en de pastorie is in 1750 herbouwd met 
de naam ‘HET GOUDEN KRUIS’ met als 
eigenaar de Gereformeerde Kerk. Later 
werd het een herberg en was de dominee 
woonachtig op Hoofdstraat 15.

Na afloop van de 80-jarige oorlog in 1648 
werd de “grote kerk” officieel overgedra-
gen aan de protestanten en werd dus 
de tweede protestantse kerk. Maar 
in 1800 waren de tijden en de politieke 
invloeden veranderd en werd de kerk 
officieel toegewezen aan de grootste ge-
loofsgemeenschap hier, zijnde de katho-
lieken.  Toen werd het grote herenhuis 

dat stond ter plaatse van Raadhuisstraat 
21, aangekocht en ingericht als kerk. Tot 
begin 1810 is daar de derde protes-
tantse kerk van Terheijden geweest.
Meer hierover is te lezen in  Vlasseltboek-
je 107 van Cees Blom (2004).
Johan van der Made

DARREN  ROMBOUTS

Op vrijdag 22 november is Darren, sa-
men met zijn ouders en professor Kemail 
Verhoeven van Team Renzo Gracie Hol-
land uit Breda, afgereisd naar Ierland om 
daar deel te gaan nemen aan de Dublin 
IBJJF European Championship (Brazili-
aans Jiu-Jitsu) wat op 23 november in het 
plaatsje Gormanston plaats vond. 
Darren is 11 en wordt in december 12 
jaar. Er waren geen tegenstanders in zijn 
gewichtsklasse dus Darren was zwaarder 
ingedeeld. De finale verloor hij nipt: 2 mi-
nuten lang 
de baas van 
de 4 min 
over zijn te-
genstander 
maar net 
niet. Dus 
Darren ging 
met een 
mooie zil-
veren plak 
naar huis. 
Supertrots! 

SUCCESVOLLE   TOTAAL 
KARATE  STAGE 
te Terheijden

Karate-do SAN (Roosendaal) leraar Con 
Voermans (Etten-Leur) was afgelopen 
woensdag in Terheijden om daar een sta-
ge te geven m.b.t. het DAN graad examen 
van het TOtaal Karate. TOtaal Karate is 
op verzoek van oud-Karate Bond Neder-
land voorzitter Herman van der Meulen 
door Con ontwikkeld. Zowel zijn wed-
strijdvorm als het DAN examenprogram-
ma zorgt ervoor dat deelnemers uit hun 
comfortzone moeten komen, hierdoor 
ontwikkelen ze, maar ook borgen ze, 
technieken. In de wedstrijdvorm moeten 
ze tot de laatste seconden scherp blijven. 
Bij het DAN programma krijgen de deel-
nemers meer “vrijheid” tot invulling, het 
is hun examen, dat laten ze dan ook zien 
in alle creatieve vormen die ze maar zelf 
kunnen bedenken. 
Op het stage programma stonden en-
kele onderwerpen van het 1e, 2e en 3e 
DAN TOtaal Karate examen. Deze ver-
diepingsstage was op verzoek van Jan en 
Kevin Vervoort (Terheijden). Het 1e DAN 
examen staat in het teken van de juiste 
basis en reageren van grote afstand, het 
zogenaamde O-Waza in het Japans. Het 
2e DAN examen: de zichtbare verdieping 

van de basis, gebruik van technieken met 
de ondersteuning vanuit eigen behoefte 
en fysieke kunde. Verder ook het toe-
passen van tegenaanvallen vanaf korte 
afstand, het zogenaamde KO-Waza in het 
Japans. Het 3e DAN examen: natuurlijk 
bewegen en technieken effectief en ef-
ficiënt kunnen gebruiken vanuit reactie 
afstand. Reactie afstand is voor iedereen 
verschillend, vanuit het COPING princi-
pe, Fight, Flight en Freeze.
Meer dan 20 deelnemers van diverse 
graduaties volgden de fysiek en mentaal 
zware, doch humoristische training. Con 
werd daarom direct weer uitgenodigd 
door Jan en Kevin, dan zal het Kata en 

SPORT
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Bunkai op het programma staan. TOtaal karate heeft zijn basis 
in het gevecht, ofwel kumite en daar hoort een sterke basis bij, 
Kata en Bunkai zorgen daarvoor.
Info:   www.karate.nl, Facebook Shotokan karatevereniging Ter-
heijden,  J.  Vervoort 06 52848378.

PIETENGYM IN DE COUR

Een poosje geleden hadden wij een bericht 
gekregen van Sinterklaas dat er op 20 no-
vember 2 Pieten heel graag langs wilden ko-
men in De Cour. Het was alweer 4 jaar gele-
den dat ze bij ons waren geweest. De Pieten 
vonden wel dat alle kinderen heel goed kon-
den klauteren en klimmen. Zelfs beter dan de Pieten zelf.
Vandaar dat onze kleine Pietjes allemaal een Pietendiploma en 
zakje lekkers hebben gekregen.

Het was een gezellig feest en hopelijk komen ze volgend jaar 
weer.
De sinterklaascommissie van GV Samen  Voor Terheijden

HARAGEI  TELT  WEER 8  TERHEIJDENSE 
JUDOKAMPIOENEN 
De ‘next generation’ laat van zich horen

Haragei bouwt hard aan weer een nieuwe 
generatie topjudoka’s. Ondanks de lokale 
aankomst van Sinterklaas zijn er toch nog 
16  Terheijdense judoka’s naar Zevenbergen 
afgereisd voor het 500 punten toernooi.
De dag was niet alleen erg succesvol, vooral 
erg leuk! 
Het bovenste plaatsje van het podium was 
vandaag de favoriete positie van onze judoka’s,  goed gedaan 
toppers!
8 x mocht de hoogste trede beklommen worden door een Ter-
heijdens talent, 3x werd er een tweede plaats behaald en 5x een 
derde plaats.
De uitslagen: 
1e (kampioen): Chloë Goossens, Finn van Gils, Sascha Roosen-
boom, Guus Laurijssen, Roisin van Zundert, Selize Trimbach, So-
lange Trimbach en Nathan Roosenboom.

zoekt een versterking 
voor de bediening!

Ben jij 16 jaar of ouder 
en zoek je een baantje? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ervaring is niet nodig.

Stuur een mailtje naar 
info@restaurantripasso.nl 

of bel naar Wijnanda: 
076 - 593 1297!
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2e Jan-Wil-
lem Hane-
graaf, Lev 
Engel, Dex 
Engel,
3e Djayley 
van Gils, 
Kyra van 
Gils, Marino 
Stam, Char-
lie van Zun-
dert, Marijn 

Verhoef,  Nathan Roosenboom.
De trainers Bas van Gils, Maikel Segers, 
Dennis Keijzers en assistent-trainer Se-
mena  Trimbach zijn weer enorm trots op 
de geleverde prestaties en op het plezier 
dat onze judoka’s uitstralen.
Interesse in judo? Op zowel wedstrijd- 
als recreatief niveau? Neem contact op 
via teamharagei@hotmail.com of neem 
telefonisch contact op via 06-30308149.

YOGA &  YOGHURT 
BIJ B-FIT 

In samenwer-
king met Flo-
wer Yoga Ter-
heijden organi-
seert B-FIT op 

8 december een ochtend voor het gezin. 
Na de drukke sinterklaasdagen is het leuk 
om even samen bij te komen en lekker 
te sporten.
We starten om 9.30 uur en tot 10.30 uur 
is er keuze uit 3 lessen:
1. Ouder-Kind Yoga  (ouder en  kind, danszaal) 
2. Kids Bootcamp les (alleen kids, Stoopzaal) 
3.Fullbody Workout volwassenen (B-FIT)

Na afloop verzorgen wij voor iedereen 
een lekker bakje yoghurt met alles erop 
en eraan om zo goed aan je dag te kunnen 
beginnen.
Voor leden van B-FIT is het gratis, voor 
niet leden € 2,- per persoon.
Om je aan te melden mail naar info@bfit-
terheijden.nl of meld je aan via de app op 
je mobiele telefoon.

GESLAAGDE  TAFELTENNIS
DAG IN DE COUR

Op 24 november was 
het zover; het eerste 
Open Drimmelense 
Tafeltenniskampioen-
schap. 41 deelnemers 
streden in vijf poules 
om de beste van de 

poule te worden. De poules waren inge-
deeld op sterkte. 
Het mooie van deze dag was dat we 
een zeer divers deelnemersveld hadden. 
Mensen die op hoog niveau spelen, spe-
lers met aardig wat talent en tafelten-
nisvaardigheden, mensen die sinds lange 
tijd weer speelden en niet wisten dat het 
systeem van 2 gewonnen sets uit 3 tot 
21 punten veranderd is in 3 gewonnen 
sets uit 5 tot 11 punten per set. Er wa-

ren ook mannen en vrouwen die voor het 
plezier een balletje slaan. Dat laatste gold 
uiteindelijk voor iedereen, want naast een 
sportieve dag is het ook een erg gezellige 
dag geworden.
Als je als kleine vereniging voor het eerst 
zo’n groot toernooi organiseert is het al-
tijd spannend of alles goed gaat maar we 
kijken terug op een zeer geslaagde dag. 
Ons motto was Heel Drimmelen Tafel-
tennist; dat is met 27.000 inwoners niet 
gelukt, maar het was voor ons voor het 
eerst dat we in beide grote sportzalen 
van De Cour speelden en zoveel mensen 
in beweging hebben gekregen.
Dit alles is mogelijk gemaakt door onze 
sponsors, het team van De Cour, de 
NTTB, de EHBO, onze wedstrijdleider 
Lauw Kopmels en de gemeente Drim-
melen waarvan we van wethouder Har-
ry Bakker een Samen aan de Slag-cheque 
kregen van € 550,-. Deze cheque kregen 
we mede omdat we echt iedereen mee 
wilden laten doen, dus ook mensen met 
een beperking.
In poule E werden spannende wedstrij-
den gespeeld en viel de bijzondere goede 
prestatie van niet tafeltennisster Lisette 
Erdkamp met een derde plek op. Dit be-
looft nog een mooie tafeltenniscarrière 
voor haar. Peter Reynard, ons kersvers 
TIOS-lid uit Terheijden, werd knap twee-
de achter Michael Bastieri. 
In poule D hadden we een compleet Ter-

heijdens podium met op de eerste plaats 
onze talentvolle Very Vermeulen die span-
nende wedstrijden speelde tegen onder 
andere de nummers 2 en 3. Nummer 
2 werd de gastheer van De Cour, Tim 
Ovington (waarvan we bijzonder waarde-
ren dat hij meedeed en niet wisten dat hij 
zo goed was). De jongste speler van het 
toernooi Tim Hendriks, ook lid van TIOS 
Terheijden, werd derde en daar gaan we 
nog vast veel van horen in de tafeltennis-
wereld.
In poule C ging de beker mee over de 
gemeentegrenzen naar Prinsenbeek met 
een zeer verdienstelijke  winnaar Bas 
Janssen. In poule B was het  Wim Bloemer 
van TTV Die Meede die de beker met de 
grote oren mee naar Made nam. Dat is 
bijzonder leuk omdat Wim altijd klaar 
staat om onze club te helpen. We zijn dus 
ook bijzonder blij met onze tafeltennis-

buren uit Made die met velen aanwezig 
waren net als de jeugdige talenten van 
Hirundo Lage Zwaluwe.
De sterkste spelers waren ingedeeld 
in poule A en dat leverde veel tafelten-
nisspektakel en amusement op. Er werd 
enorm hard gestreden om de eerste 
plaats; deze ging na spannende wedstrij-
den uiteindelijk naar Mathieu Verdeyen 
van TIOS. Adri Verhoeve van Die Meede 
was een goede tweede. Terheijdenaar 
Corné van Duuren van TTV Belcrum pak-
te de derde prijs en als deze speler zich 
zo doorontwikkelt zien we in hem zeker 
een toekomstige winnaar van dit toer-
nooi. Want mogelijk komt er een vervolg 
volgend jaar.
Na afloop werd er nog lekker nagebab-
beld in De Cour. Hebben we nu 5 kampi-
oenen, 1 kampioen of is iedereen kampi-
oen? Wij houden het op dat laatste. Naast 
de bekers waren er ook andere mooie 
prijzen. Carla van Vugt had namelijk een 
mooie tombola georganiseerd waarbij 
mooie prijzen te winnen waren.
We kijken terug op een mooie dag en 
hebben gelukkig de foto’s nog. Die komen 
op onze website en/of facebookpagina. 
Wil je meer info of eens een keer mee-
spelen, kijk dan op www.tios-terheijden.
nl. In januari 2020 staat de volgende ac-
tiviteit in de vorm van een scholentoer-
nooi op de agenda. 
De jubileumcommissie 
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JONGE ONDERNEMERS IN  TERHEIJDEN 

Binnenkort gaan 
ze trouwen, maar 
eerst steken ze 
beiden de handen 
uit de mouwen 
om een nieuwe 
onderneming op 
te zetten. Robert 
Roovers en Samantha Tan gebruiken hun vrije tijd om van huis 
uit bonbons te maken en te verkopen. Uiteraard heeft dat zijn 
weerslag op de situatie thuis. 
Terwijl Robert aan het aanrecht bezig is met de handmatige ver-
vaardiging van heerlijke bonbons en daar natuurlijk de nodige 
rotzooi bij maakt, is Samantha aan de huiskamertafel bezig als 
verkoopmanager en als hoofd distributie. Ook deze tafel ligt dus 
bezaaid met al het materiaal dat nodig is voor de verzending van 
de bonbons naar hun klanten toe. Voorlopig wordt er gegeten 
met het bord op schoot. 
Robert heeft zijn opleiding als kok enige jaren geleden afgerond 
en is fulltime werkzaam in dat beroep bij een gezellig restau-
rant in de nabije omgeving. Samantha is in ditzelfde restaurant 
ook fulltime werkzaam 
in de organisatie van 
de bediening. Beiden 
hebben een druk le-
ven. Toch vonden ze 
het belangrijk ook tijd 
vrij te maken voor hun 
grote passie: de cho-
colaterie. Robert heeft 
altijd al deze lekkernij 
willen maken omdat 
hij op school al grote 
bewondering had voor 
zijn leermeester op dat 
gebied. Samantha wilde 
haar ondernemingszin 
verder gebruiken. 
Intensief overleg leidde 
tot de start van BoBo’s Bonbons. De website kwam in de lucht 
en de facebookpagina werd ontwikkeld. En de eerste bestellin-
gen rolden al binnen voordat de webshop echt klaar was. Nu 
dat wel het geval is, gaan de zaken crescendo. Met als gevolg 
dat de keurige woonkamer door al hun activiteiten in hun vrije 

ZAKELIJK  NIEUWS
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1. Charlotte Morales Sequera
2, 6, 13. Anita Dudok
3, 11. Frans Snoeren

4. Joes Staszek
5. Rini Vermeulen

7, 12, 15. Miranda Masseurs
8. Gerard van Vugt
9. Adje Vermeulen

10. Coleta Pheninckx
14. Els Geurts

16. Jeanne Garczynski
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tijd, tot een soort magazijn is geworden. Alle koelkasten in het 
huis moeten nu gebruikt worden voor het gekoeld opslaan van 
ingrediënten en eindproducten. 
Zij onderscheiden zich van anderen door de gewaagde smaken 
die Robert in zijn bonbons weet te stoppen en het kleurrijke ui-
terlijk dat hij zijn lekkers meegeeft. Dat kan alleen omdat iedere 
bonbon handwerk is. Hierdoor ziet iedere bonbon er weer an-
ders uit. De jeugdige ondernemers vertrouwen erop dat BoBo’s 
Bonbons verder zal groeien tot een gevestigde onderneming 
die vanuit Terheijden consumenten en bedrijven met liefde zal 
voorzien van heerlijke bonbons.

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 zorgverze-
keringen 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 kan 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 een maand de tijd om uw ver-
goeding te verzilveren. Weet u niet 
precies of u nog recht heeft op ver-
goeding, ook dat kunnen we voor u 
nakijken. 
Vanaf 5 december geeft ‘Toptiekske u financieel een extra duw-
tje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding krijgt; 
wij geven tot en met 31december kerstballenkorting op 

een complete bril. Kies een 
bril, kies een bal en krijg 
korting! Dat is mooi toch? 
Helaas geldt deze korting 
niet voor onze ToppieCol-
lectie, 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!

BEAUTYVITAAL GAAT  VERHUIZEN! 
 
Ǹa 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:  Bieze-
laar 6  Terheijden . 
Om in de afgelopen drie jaar BeautyVitaal te kunnen opbouwen 
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tot de salon die het nu is wil ik, naast mijn trouwe klantenkring, 
Wilma Peeters bedanken voor de gegeven kans en het vertrou-
wen. 
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 ieder-
een 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.

ROBIJNEN  JUBILEUM 
bij herenkoor Sint Antonius Abt Terheijden

Eind 1978 reed toenmalig koorlid en plaatsvervangend dirigent 
van het herenkoor Toon Schrauwen op zijn racefiets over de 
Bredaseweg in Terheijden. Hij zag daar een hem bekende jonge 
man, kneep in de remmen en vroeg meteen op de man af of 
deze jonge man lid wou worden van het herenkoor.
De jonge man stemde toe en beloofde met ingang van het nieu-
we jaar 1979 naar de repetitie te komen. Zo gezegd, zo gedaan 
en deze jonge man van toen komt nog steeds naar de repetities 
en uitvoeringen van het herenkoor. Hij is ook al weer heel wat 
jaren lid van het bestuur van het koor en vervult daarin de func-
tie van secretaris. Dit alles was reden om hem op het jaarlijkse 
Ceciliafeest van het koor in het zonnetje te zetten vanwege 40 
jaar actief zijn voor het koor.

De nu niet meer zo jonge man in kwestie, Pierre Gruca, werd 
op het Ceciliafeest toegesproken door voorzitter Henk van der 
Vorst vanwege zijn robijnen koorjubileum.
In zijn toespraak vroeg Henk zich af waar de secretaris de tijd 
vandaan haalde om al zijn vele activiteiten te verrichten en prees 
hem onder meer voor het samenstellen van de Pauzepraat, het 
verenigingsblad/vakblad van het koorgezelschap. 
Pierre kreeg de gouden medaille van de St. Gregoriusvereniging 
overhandigd en met hulp van Henks vrouw Annie werd de daar-
bij horende gouden draagspeld opgespeld.
Hierna volgden de felicitaties van de koorleden en andere aan-
wezigen en werd het Ceciliafeest nog in een zeer gezellige sfeer 
voortgezet.

WAT IS HIER  AAN DE HAND? 

Normaal gesproken geeft Sinterklaas altijd ca-
deautjes. Maar het is de verjaardag van Sinterklaas 
en daarom zou hij een cadeautje moeten krijgen. 
Heemkundekring De Vlasselt heeft daar aan ge-
dacht en heeft hem een boekje gegeven. Er staan 
verhalen in voor jong en oud en ook een spannend 
verhaal dat Sinterklaas zelf heeft meegemaakt.

Wat doen die twee opa’s daar bij Sinterklaas ?
Dat zijn de schrijver Johan Bax en illustrator Jos Krijnen. Zij 
hebben het boekje aan Sinterklaas overhandigd.

NIEUWS  VAN DE ZONNEBLOEM 
afd.  Terheijden

Alleerst willen wij alle mensen bedanken die bij 
de Rabobank Clubactie op ons gestemd heb-
ben. Met deze bijdrage kunnen wij weer leuke 
dingen organiseren 
voor onze gasten. 
Natuurlijk ook be-
dankt aan de Rabo-
bank die deze actie 

mogelijk maakt.
Op 5 november gingen wij met 
onze gasten winkelen in W.C. Hoge 
Vucht. Men vindt dit heel gezellig en 
iedereen heeft wel een adresje waar 
men iets gaat kopen. Koffie drinken 
deden wij bij lunchroom “Hart van 
Moerwijk” waar we door het personeel flink verwend werden. 
Met een slagroomgebakje of een worstenbroodje werd het 
steeds gezelliger. Daarna gingen we weer winkelen zodat ieder-
een bepakt en bezakt weer huiswaarts ging.

TERUGBLIK
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Op 26 november 
was er voor de gas-
ten stamppot eten 
met aansluitend een 
cabaretje. De stamp-
pot, met natuurlijk 
spekjes en worst, ging 
er goed in. Alle bor-
den waren dan ook 
snel leeg. Als cabaret 
was er ’t Clubke uit 
Made. Een vrienden-
club, ook uit Wagen-
berg en Terheijden, 
die een cabaretgroep 
gevormd hebben. Dat 
deden ze met veel 
plezier en dat sloeg 
goed aan bij het publiek. Er werd gelachen en geklapt en meege-
zongen.  Alles bij elkaar een ontzettend gezellige middag.
Weet u dat er zich steeds meer mensen bij ons aanmelden als 
gast? Om die reden kunnen wij nog enkele vrijwilligers gebrui-
ken. Dus als u nu denkt:  Dat lijkt me wel wat bij die Zonne-
bloem, neem contact op met een van onze vrijwilligers of bel 06 
13407150 (secretariaat).  

LIJST HARRY BAKKER:  
OOG  VOOR  JONGEREN!

Jongerengroep
Lijst Harry Bakker vindt jongeren bij de politiek betrekken erg 
belangrijk. Zo zijn wij al vorig jaar begonnen met een jonge-
rengroep. Algemeen, politiek neutraal. Kleur is niet belangrijk; 
we willen graag hun mening horen, dat ze kunnen meedenken. 
Zo zijn er uit deze groep twee jongeren, Siem en Tes, ook be-
trokken bij de omgevingsvisie. Geregeld komen wij bij elkaar en 
bekijken dan allerlei onderwerpen. Bijv. hondenuitlaatplaatsen, 
omgevingsvisie en we zijn nog steeds bezig om te kijken of we 
mogelijk de skatebaan iets kunnen uitbreiden.
Democracity
Vorig jaar kwam ik in contact met een enthousiast raadslid uit 
Oosterhout. Hij wees mij op het spel Democracity, een politiek 
spel wat aangeboden wordt aan de groepen 8 in de gemeen-
te. Zo leren kinderen wat politiek is, hoe beslissingen genomen 
worden, keuzes maken en hoe er samen gewerkt wordt. Soms 
moet je geduld hebben en het vaak herhalen bij de wethouder 
voordat het gehonoreerd wordt. En ja,…. nu is het zover! De-
mocracity gaat gespeeld worden in januari. Verschillende scho-
len hebben zich reeds aangemeld. Super leuk spel wat volledig 
verzorgd wordt door de gemeente en ProDemos (organisatie 
van het spel) en gemeenteraadsleden zullen helpen bij deze bij-
eenkomsten. Ook Lijst Harry Bakker zal daar zeker bij onder-
steunen.
Jeugdlintje
Goed voorbeeld doet goed volgen, dat mag gezien en beloond 
worden! Elk jaar is er in april een lintjesregen voor volwassen. 
Maar ook zijn er jongeren in onze gemeente die enthousiast én 
vrijwillig veel betekenen voor onze gemeente. Die jongeren mo-
gen ook in het zonnetje gezet worden, vindt lijst Harry Bakker. 
Gelukkig vinden de andere politieke partijen dat ook en is dit 

POLITIEK
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besluit unaniem 
aangenomen. De 
wethouder gaat 
ermee aan de 
slag, zo kan de 
burgemeester in 
2020 de eerste 
jongeren op een 
speciale manier 
bedanken voor 
hun inzet. Dus 
weet je iemand 
die iets bijzon-

ders doet voor onze gemeente, hou het 
even in gedachten en meld diegene t.z.t. 
aan!
Groetjes, Femke Selders, 
Lijst Harry Bakker

VACATURES  VOOR 
VRIJWILLIGERSWERK

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.
Wist je dat…………..
- Deze vacatures goed en veel gelezen  
   worden? 
- We zeer regelmatig contact hebben  
  met mensen die iets willen gaan doen  
   als vrijwilliger en reageren op   vacatu-
   res die in RdT gestaan hebben? 
Dus: 
Ben je een leuke organisatie, werk je met 
vrijwilligers en heb je nog taken die door 
een vrijwilliger gedaan kunnen worden? 
Laat het ons weten, dan wordt deze 
oproep geplaatst in RdT en vergroot je 
de kans dat mensen zich in gaan zetten 
voor je organisatie en het doel wat je 
hebt. 
We zijn deze keer op zoek naar:
Ben je goed met cijfers?
Bij KBO Lage Zwaluwe kunnen ze wel 
iemand gebruiken die de financiën en cij-
fers bij wil houden. Je dient daar mee een 
goed doel, want veel ouderen zijn lid van 
KBO (Katholieke Bond Ouderen), die ac-

tiviteiten organiseert, belangen behartigt 
en ook nog uitjes organiseert. 
Vind je het heerlijk om met kinde-
ren om te gaan? 
Dan is het werken als overblijfouder 
wellicht een hele leuke job. Kinderen die 
overblijven help je voor, tijdens en na de 
lunch en je zorgt mede voor een veilige 
en gezellige omgeving. 
Ben je goed in contacten en niet 
bang van onenigheid?
Heb je er wel eens aan gedacht om actief 
te worden bij Buurtbemiddeling? Je helpt 
buren weer met elkaar op een positieve 
manier contact te hebben en krijgt ook 
nog eens een opleiding om dit nog beter 
te gaan doen. 
Heb je een goede neus voor marke-
ting en PR?
Dan ben je welkom bij de Vrijwilligersaca-
demie Drimmelen.  We zoeken iemand 
die al het moois wat deze academie (gra-
tis geweldige cursussen voor vrijwilligers) 
te bieden heeft nog bekender kan maken, 
zodat meer vrijwilligers de academie ken-
nen en er gebruik van kunnen maken.

COMPUTERCURSUS
Vrijwilligers Academie Drimmelen

De basis 
c o m p u -
tercursus 
begint op 
v r i j d a g -

ochtend 10 januari 2020 en loopt 6 
vrijdagochtenden daarna. 
Hij is gratis voor iedereen die vrijwilliger 
is en kost € 30,- voor mensen die niet 
actief zijn als vrijwilliger. Je kunt je nog 
aanmelden via www.vadrimmelen.nl/trai-
ning/computercursus-2 of neem contact 
op met SWO, telefoonnummer 0162 
451894. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drim-
melen zendt beel-
den uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
La Vuelta café
“Ja, het is gelukt! De Vuelta komt naar 
Drimmelen op zondag 16 augustus 2020”. 
Dat zei wethouder Harry Bakker vol 
trots bij de 1e bijeenkomst van La Vuel-

ta café. Deze druk bezochte bijeenkomst 
was vooral bedoeld om ideeën te ontwik-
kelen om de doorkomstdag door onze 
gemeente tot een groot feest te maken.  
Wij spraken daarnaast met een aantal 
coryfeeën uit de wielerwereld.
Gemeente Actueel december
Iedere maand komt een gast van het col-
lege van burgemeester en wethouders 
naar onze studio om een toelichting te 
geven op onderwerpen die van belang 
zijn voor onze gemeente. Deze maand is 
burgemeester Gert de Kok onze gast.
Overdracht Monument Liniecros-
sers

Op 8 november werd het monument 
voor de Liniecrossers officieel overge-
dragen door kinderen van groep 8 van 
basisschool De Grienden. Zij gaven de 
crosserstas aan leerlingen van groep 7. 
Daarmee zijn zij nu het komend jaar ver-
antwoordelijk om de verhalen over de 
crossers door te geven en de omgeving 
van het monument in Lage Zwaluwe in 
orde te houden. De overdracht stond dit 
jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. 
Daarom legde staatssecretaris Blokhuis 
samen met 2 leerlingen een krans bij 
het monument. Ook locoburgemeester 
Jan-Willem Stoop legde met nabestaande 
Martin Hoevenaar, de burgemeester van 
Sliedrecht en 2 leerlingen een krans. Een 
traditie om in ere te houden. 
Proms Night Made

VAN  ALLES  WAT
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Het was een geweldig mooie avond: de 
Proms Night Made, ter gelegenheid van 
het 100-jarig jubileum van Harmonie en 
Tamboerkorps St. Caecilia. De harmonie 
zelf en de grote stoet artiesten gaven de 
bezoekers een feestje dat niet snel ver-
geten zal worden.  Alle lof voor de or-
ganisatie, de vrijwilligers en natuurlijk de 
optredende artiesten. In onze uitzending 
ziet u een compilatie. 
Intocht Sinterklaas Terheijden

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de 
Sint weer in het land is. Ook in onze ge-
meente werd hij feestelijk ontvangen. Wij 
filmden dit jaar de intocht in Terheijden, 
waar hij door de kinderen, hun ouders, 
opa’s en oma’s en zelfs de burgemeester 
werd ontvangen. Vol verwachting klopt 
ons hart……………

COMITÉ  MARKKANT  

Sinds kort bestaat in Terheijden het Co-
mité Markkant. Het doel van het comité 
is om de bewoners van Vliethof, Baro-
niestraat, Markkant en Brabantstraat die 
direct grenzen aan de Mark (ca. 50 wonin-
gen), te informeren over de plannen van 
het waterschap Brabantse Delta en om na 
te gaan of er ten aanzien van die plannen 
een gemeenschappelijke visie mogelijk is. 
Op 25 november hebben wij een infor-
matieavond belegd voor de betrokken be-
woners. Het waterschap en de gemeente 
Drimmelen waren daar bij aanwezig.
Het waterschap heeft de plannen met 
daarin een voorkeursvariant toegelicht.
Voor veel bewoners was deze informa-

tie nieuw.  Zij schrokken van het feit dat 
de planvorming al zo ver was gevorderd, 
dat er eigenlijk niets meer te kiezen valt. 
Maar er zijn volgens de bewoners wel de-
gelijk redelijke alternatieven.
In een brief aan het Algemeen Bestuur 
van het waterschap hebben wij als comi-
té aangegeven welke mogelijkheden wij 
zien en wij vragen om ruimte en tijd om 
alternatieven te laten onderzoeken. Het 
AB vergadert hierover op 18 december. 
Dit is een openbare vergadering die door 
iedereen kan worden bijgewoond. Kijk op 
www.brabantsedelta.nl/algemeen-bestuur
PS. De Nota Beoordeling Alternatieven 
gem. Drimmelen is te downloaden via 
een link die wij op aanvraag kunnen mai-
len aan iedereen die dat wil. Het kan ook 
rechtstreeks via https://verbeteringregio-
nalekeringen-brabantsedelta.mett.nl/pro-
ject/documenten/default.aspx. Als u de 
hele redenering van het waterschap wilt 
volgen, kan dat door deze nota te down-
loaden.
Voor evt. vragen kunt u contact opnemen 
met Jan Groot, Brabantstraat 31  Terheij-
den.  Tel.  076 5713860 of 06 51388077, 
mail cmarkkant@gmail.com.

VAN HET  WMO-PLATFORM 
DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert 
het college van burgemeester en wethou-
ders over het beleid rond de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo).
Tijdens de vergadering van november 
kwamen de volgende onderwerpen ter 
sprake:
SWO (Stichting Welzijn & Onder-
steuning)
De heer P. Franken, directeur SWO, in-
formeerde het Platform over een aantal 
zaken.  Aan de orde kwamen o.a.:
- de cliëntondersteuning: Iedere inwoner 
kan een beroep doen op kosteloze en 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit 
kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij 
het keukentafelgesprek zijn, bij vraag-
stukken rondom het vinden van gepast 
werk of bij de aanvraag van een voor-
ziening. SWO heeft 5 vrijwilligers die de 
cliënten kunnen ondersteunen. 
- Mantelzorg: In Drimmelen zijn zo’n 
1000 mantelzorgers bekend. Het zijn 
er echter veel meer, maar niet iedereen 
meldt zich. Dan wordt mogelijk hulp bij 
het mantelzorgen misgelopen. Mantel-
zorg is onbetaalde en vaak langdurige 

zorg voor zieke familieleden of vrienden. 
Het is goed tijdig te weten dat mantel-
zorgers ondersteuning kunnen krijgen.

- SWO Thuis: Sinds 1 januari 2019 wordt 
door SWO Thuis huishoudelijke hulp 
aangeboden. Dat levert een groeiend 
aantal heel tevreden cliënten op. 
Respijtzorg
De werkgroep “Dementie Vriendelijke 
Gemeente Drimmelen” en een motie van 
de gemeenteraad hebben aangegeven dat 
respijtzorg voor inwoners met dementie 
een knelpunt is binnen onze gemeente. Er 
loopt nu een onderzoek naar de behoef-
ten aan respijtzorg voor deze inwoners 
en welke mogelijkheden daarvoor zijn. 
Respijtzorg is vervangende mantelzorg. 
Een adviseur van “Dementiezorg voor El-
kaar” kwam meer uitleg geven. 
Het advies van het Wmo-Platform: “on-
derzoek respijtzorg voor alle inwoners 
met mantelzorg” is niet overgenomen, 
want voor mensen met dementie is spe-
ciale begeleiding en hulp nodig.
Wijk-GGZ’er
Een ervaren GGZ (Geestelijke Gezond-
heid) medewerker gaat per 1 december 
gemeentelijke medewerkers die hulp 
bieden aan inwoners met een psychische 
stoornis, adviseren. Mensen met psycho-
sociale problemen moeten steeds langer 
zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de 
signalen van inwoners met verward ge-
drag toe. De wijk-GGZ’er bepaalt in een 
vroeg stadium, samen met de hulpverle-
ners, welke aanpak en zorg het beste bij 
iemand past. 
Vragen of opmerkingen over deze 
informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform 
Drimmelen. Per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per e-mail: info@
wmoplatformdrimmelen.nl,  website: 
www.wmoplatformdrimmelen.nl.

GEMEENTE DRIMMELEN 
KRIJGT 4  TON  VOOR  
VERKEERSMAATREGELEN 
De gemeente Drimmelen ontvangt bijna 
€ 390.000,- aan subsidies voor verkeer-

GEMEENTE
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maatregelen en verkeersvei-
ligheid. Het geld komt uit een 
projectenpot van de regio 
West-Brabant en de Provin-
cie. Het geld komt ten goede 
aan de verbetering van de 
verkeersdoorstroom en de 
verkeersveiligheid in de ge-
meente. “Met deze maatrege-
len maken de West-Brabantse gemeenten en de provincie zich 
samen sterk voor verkeersveiligheid”, aldus wethouder Jan-Wil-
lem Stoop (verkeer).
Minder ongelukken
Wethouder Stoop: “Ik ben blij met de bijna 4 ton voor de ver-
keersveiligheid in onze gemeente. Er is hard gewerkt door onze 
medewerkers aan de voorbereiding. De projecten liggen ver-
spreid over zowel de dorpen als het buitengebied.” De subsidies 
komen uit een groter pakket voor West-Brabantse gemeenten. 
Wethouder Stoop legt uit: “Met dit geld nemen we fysieke maat-
regelen om het aantal ongelukken op de Brabantse wegen te 
verkleinen. Zoals bijvoorbeeld snelheidsremmende maatrege-
len, verbreden van de weg en het aanleggen van goede en veilige 
fietsvoorzieningen. Daarnaast hebben we ook een potje voor 
voorlichting.” Een van die voorlichtingsprojecten is de actie Ik 
Val Op, gericht op fietsers om beter verlicht de straat op te 
gaan. 
Projecten 
Het gaat o.a. om het aanleggen van een fietsstraat op de Lage-
weg op het gedeelte tussen het Molenpad  en de Ruitersvaart-
seweg in  Terheijden (€ 35.000,-).

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Kansrijke locaties voor woningbouw aan de rand van 
onze dorpen
Om binnen onze gemeente 
in de grote woonbehoefte te 
kunnen voorzien moet er nog 
flink gebouwd worden. De ge-
meente streeft dan ook naar 
de bouw van 100 woningen per 
jaar verdeeld over alle dorpen.
De gemeente heeft een aanvulling op de Structuurvisie opge-
steld om in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar wo-
ningen. In deze aanvulling benoemen we een aantal locaties aan 
de randen van onze dorpen, die we als meest kansrijk zien voor 
uitbreiding van het woningaanbod in onze gemeente. Daarbij 
zijn per locatie uitgangspunten benoemd waar bij de uitwerking 
van de plannen rekening mee gehouden moet worden. 
De volgende uitbreidingslocaties voor woningbouw aan de ran-
den van onze dorpen zijn nu als kansrijk benoemd:
- Oostzijde Made – Made-Oost II;
-  Westzijde Made - omgeving Leeuwerikstraat-De Ligne;
- Oostzijde Terheijden - omgeving Kalkvliet-Rode Vaart-Munni-
kenhof;
- Noordzijde Terheijden - omgeving Lageweg;
- Noordzijde Hooge Zwaluwe - nabij Korteweg;
- Noordzijde Drimmelen - nabij Kuipershoek.
Tot en met 2 januari 2020 ligt het rapport  “Uitbreidingslocaties 
woningbouw – Aanvulling op Structuurvisie 2033” met de bo-
vengenoemde kansrijke uitbreidingslocaties en uitgangspunten 
ter inzage in het gemeentehuis. Het is mogelijk om een ziens-
wijze op deze aanvulling in te dienen. 
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Bushaltes nabij Ganzenweel/Vlasweel  Terheijden
Op 9 oktober 2019 heeft de afde-
ling Bestuursrechtsspraak van de 
Raad van State uitspraak gedaan op 
het hoger beroep dat een bewoner 
had aangespannen tegen de aanleg 
van deze 2 bushaltes. De uitkomst 
van het hoger beroep is dat de bus-

haltes, die inmiddels zijn aangelegd, mogen blijven.
Carnavalsbouwers kunnen bouwen in centrale bouw-
ruimte in Wagenberg
Sinds vorig jaar heeft de gemeente Drimmelen samen met de 
‘Stichting Centrale Bouwlocatie Carnaval Drimmelen’ (hierna 
‘de Stichting’) en de carnavalsstichtingen hard gewerkt aan het 
onderzoeken van de behoefte en mogelijkheden voor een cen-
trale bouwlocatie voor carnavalsbouwers in onze gemeente. 

Voor carnaval 2020 is er nu besloten om met een pilotlocatie 
te starten. 
Deze pilot is bedoeld om in de praktijk te toetsen of een cen-
trale bouwruimte een impuls geeft aan het bouwen van car-
navalswagens in de gemeente Drimmelen en of hiermee een 
oplossing geboden kan worden voor het tekort aan bouwruim-
te in onze gemeente. De stichting neemt het voortouw in het 
koppelen van carnavalswagenbouwers aan een ruimte als zij zelf 
geen ruimte kunnen vinden. Tijdens de pilot huurt de Stichting 
een voormalig agrarische hal en treft de benodigde voorzie-
ningen om in de hal veilig en prettig te bouwen. De Stichting 
organiseert ook het gebruik van de bouwruimte. De pilotloca-
tie (Hoevenseweg 13 in Wagenberg) biedt 500m2 bouwruimte 
voor carnavalswagenbouwers uit heel de gemeente Drimme-
len. In de ruimte bouwen meerdere carnavalsverenigingen aan 
hun carnavalswagen of carnavalscreatie in de periode november 

Sint in Wagenberg (Angelique Klomp) en nog een in Terheijden (Elisa van Bochove)

Gerard van  Vugt: Dag politiebureau - Ouderenwerk SWO - SKW Jeugdwerk - Omroep Drimmelen.
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2019 tot en met maart 2020.
Deelnemers aan de pilot van de centrale bouwruimte zijn:
- CV De Koeckebackers uit Wagenberg
- CS De Erpelrooiers uit Wagenberg
- CV Ketel uit Made.
Er is nog ruimte voor andere clubs om deel te nemen aan de pilot. 
Bij interesse om gebruik te maken van de centrale bouwruimte 
kunt u contact opnemen met de Stichting Centrale Bouwruimte 
Carnaval Drimmelen. Op de Facebookpagina ‘Stichting Centrale 
Bouwruimte Carnaval Drimmelen’ kunt u terecht voor meer 
informatie en de contactgegevens.
Na de pilot wordt er met een evaluatie bekeken of de centrale 
bouwruimte een oplossing heeft geboden voor het tekort aan 
bouwruimte voor carnavalsbouwers in Drimmelen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Dorpsstraat 23 (4845 CC) (W-2019-0603): Legali-
seren van de veranda. Ingekomen d.d. 4 november 2019.
Wagenberg, Dorpsstraat 21 (4845 CC) (W-2019-0604): Legali-
seren van een tuinhuisje. Ingekomen d.d. 4 november 2019.
Wagenberg, Dorpsstraat 17 (4845 CC) (W-2019-0605): Legali-
seren van de veranda en een duivenhok. Ingekomen d.d. 4 no-
vember 2019.
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2019-0636): Het ver-
anderen van een inrichting t.b.v. het uitbreiden van de bedrijfs-
ruimte. Ingekomen d.d. 13-11-2019. 
Verlengingsbesluit
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2019-0174): Het uit-
breiden van een bedrijfsruimte.

Het aangegeven besluit is nog NIET ver-
leend. Het college heeft besloten om in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor die genoemde aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslis-
termijn te verlengen met een termijn van 
(maximaal) 6 weken. U kunt als derde-be-
langhebbende geen bewaar maken tegen 

het verleningsbesluit. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is 
beslist.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Schapenbogert 33 (4844 AJ) (W-2019-0491): Het 
kappen van één grove den in de achtertuin, vanwege oneven-
wichtige omvang. Er is voldoende jonge aanplant in de tuin aan-
wezig. Besluitdatum: 11 november 2019.
Terheijden, Hulsdonk 38 (4844 RT) (W-2019-0483): Het kappen 
van één conifeer in de achtertuin. Boom staat bijna op de erf-
scheiding. Besluitdatum: 7 november 2019.
Terheijden, Zeggelaan 2 (4844 SH) (W-2019-0503): Het bouwen 
van een carport. Besluitdatum: 8 november 2019.
Terheijden, Oranjeplein 5 en 7 (4844 CV) (W-2019-0495): De 
gevelwijziging van een 2-onder-1 kapwoning. Besluitdatum: 13-
11-2019.
Ingekomen meldingen activiteitenbesluit:
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-2019-0626): Het starten 
van een bedrijf. Ingekomen d.d. 6 november 2019. 
Milieu
Terheijden, Munnikenhof 13 (4844 PK) (W-2019-0661): Het ver-
anderen van een bedrijf. Ingekomen d.d. 20-11-2019.
Verkeersbesluit ten behoeve van het reserveren van 
een parkeerplaats
Burgemeesters en wethouders maken bekend dat zij een ver-
keersbesluit nemen om een tweede parkeerplaats voor het op-
laden van elektrische voertuigen in te richten op één van de 
parkeervakken aan het Ganzenpad in Terheijden, nabij huisnum-

mer 8-42 door het plaatsen van bord E4 van bijlage I van het 
RVV 1990 in combinatie met een onderbord met de tekst “al-
leen opladen elektrische voertuigen”. Op dit verkeersbesluit is 
een bezwaarprocedure van kracht.
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om het 
bevorderen van leefbaarheid, vei-
ligheid 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 Lam-
brechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar 
ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Heb jij nog ideeën voor de beweegroutes inTerheijden?

Een beweegroute is 
een uitgestippelde 
route waar je langs 
kunt lopen met extra 
mogelijkheden om te 
sporten en te bewe-
gen. Op die manier 
is er in je eigen dorp 
een laagdrempelige 

manier van bewegen en sporten mogelijk.
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.
De werkgroep beweegroutes Terheijden (stichting SOVAK, Fy-
siotherapie Revalide, Kompan Let’s play, de buurtsportcoach en 
de gemeente Drimmelen) hebben in het voortraject kinderen 
van de basisscholen, kinderopvang, de Zonnebloem, fysiothera-
peuten, huisartsen en sportscholen betrokken.
We hebben veel input gehad. Een aantal ideeën:
- aantrekkelijke namen voor de routes;
- gericht op verschillende doelgroepen; 
- toegankelijk voor mensen met beperkingen; 
- een beweegchallenge; combineren met app en met oefeningen.
Er zijn inmiddels al verschillende organisaties die actief mee wil-
len helpen om het dorp daadwerkelijk in beweging te krijgen.
Ben je niet geweest maar wil je toch meedenken, dat kan. Ga 
dan naar www.wijzijndrimmelen.nl   

PLAN DORPEN  VRIJ VAN DOORGAAND 
VRACHTVERKEER  VRIJGEGEVEN

Het college van Drimmelen nam deze week het officiële besluit 
om doorgaande vrachtwagens door de kernen te verbieden en 
alleen bestemmingsvrachtverkeer toe staan. Het college wil 
hiermee overlast tegengaan. De komende 6 weken kan hier-
tegen bezwaar gemaakt worden. Als er geen bezwaren komen, 
wordt het verbod snel daarna ingevoerd. 
Bestemmingsverkeer
Om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen te verbeteren 
namen de coalitiepartijen het geplande vrachtwagenverbod 
op in het coalitieakkoord. Het vrachtwagenverbod geldt voor 
de dorpen Made, Wa-
genberg, Terheijden en 
Drimmelen, met uitzon-
dering van bestemmings-
verkeer. Het verbod 
gold al voor de kernen 
Hooge Zwaluwe en Lage 
Zwaluwe. In september 
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maakte het college het voorgenomen besluit bekend. Na een 
periode van inzage, waarop 1 reactie kwam, volgde deze week 
het officiële besluit. 
Controlerondes
Wethouder Jan-Willem Stoop (verkeer) vertelt: “We willen 
vrachtverkeer dat niets te zoeken heeft in de dorpen, hiermee 
weghouden. We willen het verkeer veiliger en de dorpen rusti-
ger maken.” Als het besluit definitief is gaat de gemeente eerst 
controlerondes houden waarbij alleen waarschuwingen uitge-
deeld worden. Dit gebeurt om de mensen te laten wennen aan 
het vrachtwagenverbod. Daarna volgt handhaving en worden 
boetes uitgedeeld bij overtredingen.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 8 december 10.00 uur:  Tweede zondag van de 
Advent. Voorganger: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruiden-
berg. Diaconiecollecte:  Vrienden van DHAN. Locatie: het Witte 
Kerkje.
Zondag 15 december 10.00 uur: Derde zondag van de Ad-
vent. Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van 
Lage Zwaluwe. Viering Heilig Avondmaal.  Voorganger: ds. M. Gil-
huis. Diaconiecollecte:  Voedselbank De Baronie. Locatie: Pro-
testantse Kerk in Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 7 december 19.00 uur: Eucharistieviering - 2e 
weekend Advent met extra collecte voor Kerstattentie. Voor-
ganger pastoor P. Schellens - Dames-, Heren- en Gummarus-
koor.
Zaterdag 14 december 19.00 uur: Eucharistieviering - 50-ja-
rig jubileum Anthony Singers - 3e weekend Advent. Voorgangers 
pastoor P. Schellens en past. werker G. Oostveen.
Maandag 16 december 10.30 uur: Woord- en Communie-
viering in Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger: Mevr. G. 
v.d. Korput.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend 
op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, telefoon-
nr. 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwe-
lijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Eerste communie:  Wie komt er meedoen?
Een van de mooiste cadeautjes die onze geloofstraditie kent, is 
zelf ook een deelfeest van jewelste waaraan mensen veel plezier 
beleven. De eerste communie, die in mei 2020 gevierd gaat wor-
den in de Vijf Heiligen Parochie, noodzaakt ons nu al om actie te 
ondernemen. Daarom werden de kinderen die in de groepen 4 
zitten van de rooms-katholieke basisscholen in de achterliggen-
de weken bezocht door pastor Gerard Oostveen. Daarbij werd 
aan de kinderen een brief meegegeven voor hun ouders waarop 
alle belangrijke informatie staat voor wie deel wil nemen aan het 
Eerste Communieproject.
Bij deze wil de werkgroep Eerste Communie Vijf Heiligen Paro-
chie u onder de aandacht brengen dat er nog tijd is voor opgave 

KERKDIENSTEN
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tot 16 december. U vindt meer informatie op de website van 
de Vijf Heiligen Parochie; daarop treft u ook het opgaveformulier 
aan.  Vanzelfsprekend kunt u uw kind ook telefonisch opgeven.
Van harte welkom aan u als ouders en kinderen om deel te ne-
men aan het Eerste Communieproject.
Werkgroep Eerste Communie VHP, Sandra de Leeuw, 06 
11951994,  Pastor Gerard Oostveen.

TRACTORS BY NIGHT

Op 3 januari 2020 willen wij van de Eerste 
Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging 
(EDTOV), de lichtjestocht laten plaats vinden. 
De lichtjestocht die eerder al jaren plaats-
vond, georganiseerd door  Vrienden van d’n 
Amerkant. Deze tocht loopt door de gemeente Drimmelen met 
allemaal verlichte landbouwvoertuigen.
In de vroege avond vertrekken we vanuit Terheijden met verlich-
te tractoren en andere landbouwvoertuigen voor een optocht 
van circa 25 km door de kerkdorpen van de gemeente.
Elk jaar komen er vele duizenden bezoekers van heinde en ver-
re af op dit evenement. Ook vele duizenden foto’s en filmpjes 
worden er gemaakt en zijn terug te vinden op onder andere 
YouTube en Facebook. Neem gerust een kijkje met de noemer 

Tractors by Night Drim-
melen. Ook kunt u deel-
nemen aan deze optocht 
met uw tractor, groot of 
klein, en/of andere land-
bouwwerktuig.
Altijd al mee willen rij-

den of jezelf nog niet opgegeven of weet je iemand? Meld je dan 
aan via denbraven@casema.nl, dan maken we er 3 januari een 
mooie stoet van!  
Marco den Braven, organisatie Tractors By Night, 
Tel. 06 22409845,

INLOOPAVOND PROJECT  VERBETERING 
REGIONALE KERINGEN

Op 10 december a.s. orga-
niseert waterschap Brabantse 
Delta een inloopavond over 
het project ‘Verbetering Regi-
onale Keringen’ in de gemeente Drimmelen. Het waterschap 
vertelt u graag meer over de stand van zaken van het project. 
Voorkeursalternatieven  
Het waterschap heeft alle voorkeursalternatieven, na intensieve 
samenwerking met bewoners, bedrijven, gemeenten en provin-
cie, voor de dijkverbetering in de gemeente Drimmelen in beeld 
gebracht. Er wordt toegelicht hoe het voorkeursalternatief per 
dijktraject tot stand is gekomen en welke afwegingen zijn ge-
maakt. Op 18 december volgt de officiële vaststelling van alle 
voorkeursalternatieven door het algemeen bestuur van het wa-
terschap.  
U bent van harte welkom op 10 december van 19.00 uur tot 
21.00 uur bij De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat 13 in Terheijden   
Waterveiligheid en project Verbetering Regionale Ke-
ringen 
In de laatste decennia is er achter de keringen (dijken) van de 
Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten 
is de economische waarde vergroot. Mensen, dieren en bedrij-

VERS  VAN DE PERS

 

                                    
 

Kerstmenu € 29,50 p.p. 
 (te bestellen vanaf 23 december) 

 

voorgerechten  € 9,50 
 

 Vegetarische antipasta, olijven / feta / gevuld wijnblad /  

peppadew / champignons 

 salade rosbief / truffeldressing / Parmezaanse kaas / 
pijnboompitjes 

 wild ragout in pastei bakje 
 Hollandse garnalencocktail / gerookt zalmmootje 

 

hoofdgerechten met bijpassende  
garnituren € 16.50 

 

 kalfsrollade  / kaassaus / haricot verts / tomaatjes 
 tonijnfilet / zeewier / edamame boontjes /  

sesamzaadjes / teriyaki 
 kaasfondue / groente / rauwkost 

 

nagerechten  € 8,50 
 

 ijs / warme kersen / chocola / slagroom 
 cheesecake / ijs / chocolade mouse / petit four / slagroom 

 

à la carte ook mogelijk 
 

1e kerstdag zijn wij gesloten 
 

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

t.n.v.  Rondom de Toren.
Dank je wel!
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ven achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen 
hoog water om schade tegen te gaan. Waterschappen hebben 
samen met de provincie afgesproken dat de regionale kerin-
gen in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat 
te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende 
jaren de dijken.    
Vragen of meer informatie? 
Op het samenwerkingsplatform van het project https://verbe-
teringregionalekeringenbrabantsedelta.mett.nl vindt u de pro-
jectkaart met de opgave voor dijkverbetering en vindt u meer 
informatie over dit project. Heeft u vragen over de dijken in 
uw nabije omgeving, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 06 20608222 of via  de mail on-
zedijken@brabantsedelta.nl.

SPIRITUELE  AVOND

“Te vaak worden mensen niet gezien in wat 
ze voelen”, lezing door gastspreker Jos Smits 
tijdens de Spirituele Avond met een Thema 
in ’t Trefpunt (Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ 
Made) op woensdag 4 december 2019 
van 20.00 uur tot 22.00 uur (pauze rond 
21.00 uur). Thema: “Vanuit luisteren naar 
oplossingen”. 

Oprechte aandacht en begrip krijgen is een levensbehoefte en 
is wat iedereen verdient. Luisteren om begrip te hebben is hier 
de sleutel van alle communicatie en maakt het begin van een 
nieuwe toekomst. Je krijgt van mij oplossingen en ik open keu-
zes om er kracht uit te halen en te kunnen groeien. Zo kun jij 
ook ontwikkelen met minder hindernissen tot een nog mooier 
mens dat liefde, rust en geluk mag ervaren. 
Je hoeft niet alles alleen te doen. Als een boodschapper en een 
herder van de universele kennis zal ik je helpen weer een leven 
te leiden zonder te lijden. Wij zoeken samen naar de juiste vraag 
en dan is er ook een oplossing. Kijk ook eens op 
https://ik-luister.nu/HOME.      
De Spirituele Avonden met een Thema zijn laag-
drempelige informatieve bijeenkomsten over 
Spiritualiteit, Bewustzijn en Healing (Spiritueel 
Café Drimmelen). Een informeel gebeuren waar je interesses 
kunt delen met gelijkgestemden en waar ook ruimte is voor 
spontane gesprekken bij de gezellige nazit. 
U bent van harte welkom!
Entree: € 5,-  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens  076 8871933,  06 53776005, of per 
e-mail info@anniefens.nl. Kijk ook op www.anniefens.nl.
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden. Er kunnen geen rechten 
aan uitspraken van de gastsprekers worden ontleend.

FIETSGILDE

Het Fietsgilde De Baronie sluit op 12 de-
cember het seizoen af met de traditionele 
kersttocht, met dit keer als thema: “Een lek-
ker en mooi kerstbakske”.

Programma
Verzamelen vanaf 9.30 uur; fietsen stallen in de hoek op het 

parkeerterrein van Intratuin,  Terhe-
ijdenseweg 296, Breda. 
Ontvangst en betalen (10-rittenkaart 
niet geldig) in het tuincafé tot uiterlijk 
10.00 uur.  Koffie met iets lekkers.
10.30 uur vertrek naar een plek waar 
u muziek en zang en een kerstbood-
schap kunt verwachten.  Tegen 13.00 uur komen we aan bij het 
lunchadres waar u een kop erwtensoep met roggebrood en spek 
krijgt. Een kop koffie of thee wordt u ook aangeboden. Overige 
consumpties voor eigen rekening.  Voor de grotere honger zelf 
brood meenemen!  We gaan nog niet naar huis. Eerst gaan we 
een kerstsurprise maken. Bovendien kunt u nog deelnemen aan 
een tombola waarbij u wellicht met een prijs naar huis gaat. 
En anders… bestaat ook nog de mogelijkheid om een wens te 
doen. En wie weet gaat de uwe wel in vervulling.  Tegen 16.00 
uur zijn we weer terug bij Intratuin waar de glühwein op ons 
wacht en we samen met u het seizoen afsluiten.
Handig om mee te nemen:  grote fietstas, snoeischaar, mesje en 
vooral een goed humeur. Info over prijzen: www.gildebaronie.nl

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 Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
---------------------------

Dit is de OP EEN NA LAATSTE RdT  van dit jaar!! 
De LAATSTE editie verschijnt op 18 december, de 

eerste van 2020 op 8 januari.
Hou hier aub rekening mee bij het inleveren 

van kopij en advertenties.

 

 GEVONDEN 
in Klein Hulsdonk in 

Terheijden 

 
Mail liesbeth@ 

rondomdetoren.nl 
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