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Het RdT Team wenst
haar lezers heel fijne
feestdagen!
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VAN RONDOM DE TOREN

Stichting Rondom de Toren bedankt alle adverteerders van
het afgelopen jaar
voor hun bijdrage aan ons blad.
Zonder de bijdrage van deze adverteerders zou het voor ons
niet mogelijk geweest zijn
Rondom de Toren in zijn huidige vorm en oplage aan te bieden
aan de inwoners van Wagenberg en Terheijden.
Wij hopen dat wij volgend jaar weer op hun steun mogen
rekenen,
zodat wij ons blad kunnen blijven uitbrengen.

Namens Stichting Rondom de Toren nogmaals bedankt.
GEZONDHEID
Algemeen noodnummer		
112
M.v.g.
Huisartsenpost Oosterhout
0162 - 435 000
Johan
den
Ridder,
acquisiteur
Stichting Rondom de Toren.
Tandarts (buiten werktijden)
0162 - 424 024
Pastorale zorg			
06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden		
Hoofdstraat 2
				
ma. - vr. van 8.30 - 10 u
DOET U MEE?
Bloedafname Wagenberg		
Dorpsstraat 58a
Beste lezers en adverteerders van Rondom de Toren,
				
ma. en do. 9 - 10 u
Zoals u zeer waarschijnlijk hebt gemerkt is er in de afgelopen
Apotheek Terheijden		
076 - 593 4300
maanden nogal eens wat misgegaan met de bezorging van ons
Service apotheek Wagenberg
Dorpsstraat 58a
blad. U heeft daar last van; dat hebben wij gemerkt aan het aan				
na contact apotheek Made
tal telefoontjes en mails die we daarover hebben ontvangen en
				
ma. - vr. 8.15 - 10 u
ook wij van Rondom de Toren vinden dit heel vervelend. Want
Surplus Welzijn Terheijden		
Raadhuisstraat 2c
wij maken met veel inzet en enthousiasme elke 2 weken weer
				www.surpluswelzijn.nl
Rondom de Toren. Wij hebben echter geen grip op de bezorMaatschappelijk werk		
076 - 502 7788
ging omdat wij die uitbesteden.
spreekuur		
di. 9 - 10 u
Binnen het RdT-team is het idee ontstaan om zelf de bezorSociaal Raadslieden Werk		
076 - 502 7788
ging te gaan regelen in eigen beheer. Maar voor we dat idee
spreekuur		
di. & do. 9.30 - 11 u
gaan uitwerken willen we eerst weten of we voldoende mensen
contact			sociaalraadslieden@		
enthousiast kunnen krijgen, die elke 2 weken (behalve in de zo				surpluswelzijn.nl
mervakantie) Rondom de Toren in Terheijden en Wagenberg
Schuldhulpverlening		
076 - 502 7788
willen bezorgen, uiteraard tegen vergoeding.
Juridisch spreekuur Terheijden
1e en 3e ma. 17 - 18 u
Dus, zou u Rondom de Toren willen bezorgen, laat het ons dan
				Raadhuisstraat 2c
weten via secretaris@rondomdetoren.nl.
SWO				
0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer		
112
Politie Zeeland/West-Brabant
0900 - 8844
				www.politie.nl
Wijkagenten			
L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE
Park 1 Made T. 14 0162
				www.drimmelen.nl
WMO-loket			
ma. - vr. 9 - 12.30 u
				gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden		
076 - 593 4795
openingstijden		
ma. - vr. 13 - 16 u, za 10-15 u
Ophalen afval
Terheijden groen: 28/12 - 08/01, grijs: 04/01
Wagenberg
groen: 27/12, grijs: 03/01
Ophalen oud papier		
11/01
Ophalen plastic
Terheijden 28/12 - 08/01 Wagenberg 27/12
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden		
di.- wo.15 - 17 u, vr.15-19.30 u
Woonvizier			
0162 - 679 800
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TERUGBLIK
SINTERKLAAS WIL IEDEREEN BEDANKEN
Nadat de Sint op vrijdag 6 december door een
groot aantal kinderen is uitgezwaaid, wil hij vanuit
Spanje iedereen bedanken die zijn verblijf in Nederland zo aangenaam heeft gemaakt.
Allereerst wil hij alle kinderen en hun ouders bedanken voor de ontvangst in de haven, die prachtig versierd was met tekeningen van de kinderen.
Verder wil hij zijn dank tonen voor het lekkere
ontbijt bij café Ons Thuis samen met de 6 winnaars van de tekenwedstrijd, de gastvrije ontvangst van Tim en
Bram in De Cour en de muziek van De Harmonie.

Foto: Gerard van Vugt
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Ook bedankt hij Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg, Bakkerij Van
Dongen, De Sinaasappelman, Drogisterij Relinde Fijnaut, Slijterij Van Dongen, FD-advies, café Ons Thuis en Jan en Jolanda
van Riel. Daarnaast gaat zijn dank uit naar alle collectanten, die
gezamenlijk een mooi bedrag hebben opgehaald en ook naar
alle mensen die op ons hebben gestemd met de Rabo Clubsupport-actie, waarvan we een bedrag van maar liefst € 416,- hebben mogen ontvangen! Tenslotte is dankzij de verkeersregelaars
en alle andere vrijwilligers het Sinterklaasfeest dit jaar weer een
succes geworden.
Alvast hele fijne feestdagen gewenst en tot volgend jaar!
Stichting Sinterklaas Terheijden

SCOUTS ZIJN BIKKELS
Koude dagen, koude nachten en somber
weer. Iets wat de meeste kampeerders
zou afschrikken, maar niet de scouts van
scoutinggroep D’n Hartel. Zij trokken er
op zaterdag 30 november in alle vroegte
op uit om deze uitdaging aan te gaan en
een nacht te survivallen op een nog onbekende locatie.
Met volgeladen tassen kwamen ze aan op
het honk waar ze zelf moesten kiezen welke spullen ze mee
moesten nemen. Zeiltjes, touwen, bijlen, zagen, lucifers en kookgerei werden in de overvolle rugzakken gepropt om vervolgens
te vertrekken naar de dropzone.
Aangekomen in een klein dorpje werden de scouts op een verlaten weggetje achtergelaten met niets meer dan een kaartje en
wat vage instructies. Geen probleem natuurlijk! Het avondeten
werd tijdens de route verzameld en de rest van de route leidde
de scouts tot de Griendwerkershut vlakbij de Biesbosch.
Een primitieve kampeerplaats met een grondwaterpomp en
een klein hutje waar vroeger de griendwerkers overnachtten.
Maar de scouts waren ingesteld op het overnachten in hun zelfgemaakte tenten en deze nacht werd de locatie gebruikt om
het kamp op te zetten. Dat betekent zorgen voor eten, drinken,
warmte en een onderdak.

Enthousiast werden onderkomens gemaakt van simpele zeiltjes,
een vuur gemaakt voor de warmte en om in te koken en natuurlijk werd het avondeten klaargemaakt om de knorrende magen
te stillen. Na een gezellig avondje opwarmen bij het kampvuur
verdwenen de scouts hun slaapzakken in, om een koude nacht
te doorstaan.
Vanuit hun warme slaapzakken moest zondagochtend toch de
koude kamplocatie worden opgeruimd. Na een snel bakje thee
en een paar net ontdooide boterhammen werd alles netjes afgebroken en opgeruimd om weer te vertrekken richting het honk
en uiteindelijk naar huis om bij te komen van dit koude avontuur.
Mocht je nu denken dat je net zo’n bikkel bent als onze scouts
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en graag eens willen kijken of scouting ook iets voor jou is,
kom dan gerust eens kijken. Iedere zaterdag is er iets te doen
dus kom gezellig langs! Voor meer informatie kijk op www.scoutingdnhartel.nl.

TERUGBLIK OP WIJN & SPIJS CONCERT
Op zondag 24 november organiseerde Harmonie Terheijden het
Wijn & Spijs concert. In zaal de
Abt werd het publiek getrakteerd
op een muzikale “Reis rond de wereld”. Onder begeleiding van
dirigent Martijn Krijnen werd een gevarieerd programma neergezet met invloeden uit Amerika, Afrika en Europa. Tijdens het
concert kon het publiek genieten van een heerlijke borrelplank
met bijpassende wijnen van Jeroen van Dongen.

Met behulp van lokale bedrijven werd zaal de Abt tijdelijk omgetoverd tot een volwaardige concertlocatie. HRS Geluid & Licht
verzorgde de verlichting, Loodgietersbedrijf Joosen zorgde voor
een aangename temperatuur, Handelskwekerij Snoeren verzorgde de aankleding met bijpassend groen en last but not least verzorgde Adriënne Roovers met behulp van een aantal charmante
dames de lekkere hapjes op de borrelplank. De zaal was volledig
uitverkocht, en de reacties waren zeer positief. Voor iedereen
die het heeft moeten missen is er goed nieuws, want volgend
jaar vindt er een tweede editie plaats!

SPELEND LEREN BIJ DOKTERS & CO
door groep 3 van basisschool Zonzeel

Dit schooljaar is groep 3 van
basisschool Zonzeel begonnen
met thematisch spelend leren.
5 thema’s komen aan bod en
worden in de groep uitgewerkt
in hoeken.
Deze periode was het thema
“De huisarts” aan de beurt. En hoe fijn is het dan als je 2 huisartsenpraktijken vlak in de buurt van de school hebt zitten en
je daar allebei op visite mag komen! Maandag 25 oktober stond
Dokters & Co op het programma.We hadden van tevoren in de
groep al vragen met de kinderen gemaakt. Vragen die naar voren kwamen waren onder andere: “Waarom zit een dokter achter een laptop?”, “Wanneer krijg je pilletjes?”, “Heeft een dokter
wel eens pauze?”, “Wanneer steekt een dokter een naald recht
in je arm, en wanneer schuin?” en “Hoe heet zo’n ding waar de
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dokter mee in je oren kijkt?” (otoscoop). Allemaal vragen waar
Susan en Wilma het antwoord op wisten. Bij binnenkomst vertelden de kinderen dat we een afspraak hadden. We keken rond
in de wachtkamer en mochten in 2 groepjes mee met Susan en
Wilma. Daar werden alle kinderen onderzocht. Er werd in oren
gekeken, kelen onderzocht, ogentesten gedaan en er werden
kinderen gemeten en gewogen.
Toen we weer op school kwamen, gingen de kinderen gelijk
enthousiast aan de slag om een
woordveld te maken van alles
wat ze hadden gezien. Daarna
gingen ze spelend leren in onze
themahoek en werkplaats. Al
met al een hele leerzame middag met dank aan Susan en
Wilma.
Op maandag 9 december volgde ons bezoek aan praktijk
Onder de Torens. Hier zijn
onze poppen Roos en Annabel
onderzocht door een echte
dokter. We hadden er zin in om ook daar veel te gaan leren!

OPROEPEN
VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij
wat je leuk vindt om te doen.
Wist je dat…………..
- deze vacatures goed en veel gelezen worden?
- er zeer regelmatig contact is met mensen die iets willen gaan
doen als vrijwilliger en reageren op vacatures die in Rondom de
Toren 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 me weten, dan wordt de oproep geplaatst in Rondom
de Toren en vergroot je de kans dat mensen zich in gaan zetten
voor je organisatie en het doel wat je hebt.
Deze keer:
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Vind je het heerlijk om met kinderen 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 marketing en PR?
Dan ben je welkom bij de Vrijwilligersacademie Drimmelen. We
zoeken iemand die al het moois wat deze academie (gratis geweldige cursussen voor vrijwilligers) te bieden heeft nog bekender kan maken, zodat meer vrijwilligers de academie kennen en
er gebruik van kunnen maken.

VRIJWILLIGERSACADEMIE DRIMMELEN
De eerstvolgende workshops
en cursussen in 2020:
Computercursus voor beginners, door Peter Detmers.
Bestaat uit 6 x, start is vrijdag
10 januari van 10.30 - 12.00 uur.
Wil je graag handiger worden met de computer? Wil je leren
werken met programma’s zoals Word en de mogelijkheden van
internet leren kennen? Of wil je ook wel eens een mail kunnen
sturen naar een bekende? Dan is deze computercursus wellicht
iets voor jou.
Verbindende communicatie, communiceren vanuit je
hart. Wat kan ik doen om het voor ons beiden leuker
te maken?, door Jacqueline Vas Dias. Bestaat uit 8 x, start 3
februari 2020 van 19.00 - 22.00 uur.
Wil je ook leren om helder te communiceren? Om meer gemak
te ervaren in de omgang met mensen om je heen en de relaties
met hen te verdiepen? Verbindend oftewel geweldloos communiceren biedt handvatten voor een manier van communiceren
die helder is, duidelijk en oprecht met empathie voor jezelf en
de ander. Het stelt je in staat om respectvol en eerlijk om te
gaan met iemand anders. We gaan vooral praktisch aan de slag
met dit model. Vanuit jouw voorbeelden uit jouw leven. Spelenderwijs, alleen, in groepjes en met verschillende werkvormen.
Wij zijn Drimmelen, door Arnold Velders. Donderdag 23 januari van 10 - 12.00 uur.   
Ken je de ‘vernieuwde’ website van de gemeente Drimmelen
waar alle nieuwe en leuke initiatieven en activiteiten op staan?
Je kunt hier zowel op zoeken als er zelf activiteiten bij zetten.
Tijdens de workshop krijg je uitleg over de nieuwe Wijzijndrimmelen website.
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EN TOEN GEBEURDE...
EEN EEUW ELEKTRICITEIT
Elektriciteit is tegenwoordig een onmisbaar element in ons dagelijks leven. Onze huishoudelijke apparaten, gereedschappen,
communicatiemiddelen en ook al een groeiend aantal auto’s
kunnen niet zonder stroom. De straatverlichting kennen we niet
anders dan rijen met lampen die vanzelf aangaan wanneer het
‘s avonds donker wordt. De klok van de kerktoren is ook niet
alleen overdag te zien.

Reeds in 1913 werd er vanuit de provincie al van alles geregeld
via de gemeenten. In Terheijden kwam het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf. De levering ging gebeuren door de NV Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij (PNEM).
Vanaf 1919 kwam de stroom naar hier vanuit de Dongecentrale
in Geertruidenberg. De olielantaarns op de straten waren verleden tijd geworden en de olielampen binnenshuis werden van
lieverlee minder gebruikt.

Toch was hier al eerder dan 1919 sprake van elektriciteit. Er
waren bedrijven met grote machines die voor intern gebruik
stroom maakten. In Terheijden was dat de leerlooierij van Rompa van Meel. En in Wagenberg was dat de boterfabriek, nu LEGO-winkel en -museum. Op Wagenberg kwam al in het najaar
van 1916 moderne straatverlichting, als vervanger voor de enkele olielampen. “Morgenavond hebben we voor ‘t eerst electrisch
licht. En dat voor zoo’n negorij als Wagenberg.” Dit schreef
Naan Scheermakers op 29 september 1916 op een ansichtkaart.
Hiermee zal dus de eerste nog beperkte straatverlichting zijn
bedoeld. En drie jaar later, tijdens een gemeenteraadsvergadering op 2 september 1919, bood raadslid Rompa aan: “dat er
deze winter, voor den tijd dat de Provinciale Centrale nog geen
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stroom kan leveren, electrisch licht kan worden gegeven door
den Heer W. Rompa van Meel.”
Vanuit de centrale in Geertruidenberg waren bovengrondse leidingen naar de dorpen aangelegd. De reeds aanwezige “sein”palen met telefoondraden werden aangevuld met nieuwe palen
voor de elektriciteitsdraden en de straatverlichting. Via de palen
werden de draden naar de huizen geleid en aangesloten op het
netwerk. Op 22 december 1919 liet de gemeente in een brief
aan Rijkswaterstaat weten “dat in het jaar 1919 binnen deze
gemeente het electriek net is voltooid geworden en vanaf 1
December j.l. stroom is betrokken van de Provinciale Electrische Centrale te Geertruidenberg. De electrificatie dezer Gemeente heeft in totaal ongeveer f.74.000,- gekost.”
Johan van der Made
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DE ZIEL VAN DE ZAAK
WELKOM IN DE SLAAPKAMER
VAN EEN ENGEL
Dat de deur van de volgende onderneming op verzoek
dagelijks open staat, blijkt uit
het moment van de afspraak.
Zondagmiddag, net na de lunch,
word ik verwacht in de Molenstraat te Terheijden. Als voor een
supermarkt het devies geldt, dat je deze beter niet kunt bezoeken met een lege maag omdat de verleidingen van al het lekkers
dan te groot zijn, dan is voor mij het vooruitzicht van een winkel
in slaapcomfort die dag toch ook aantrekkelijk. Ik doel dan op de
inspannende afgelopen week van Sinterklaas en het griepje dat
ik net van mij heb afgeschud.
Welkom
Het is via de privédeur dat ik binnenkom. Eigenaar Vincent Engel
loopt voor mij uit naar de keuken. Wat ik onderweg zie van het
ruim honderd jaar oude pand, heeft een warm karakter. Eenmaal
aan tafel installeer ik mij met de Kleine Schans buiten op de achtergrond. Via partner Daphne begint het gesprek over de Top
2000, later over podcasts en zelfs historische luisterboeken die
ons beiden blijken te interesseren. Het gesprek ontvouwt zich
als een zacht katoenen bed-laken en binnenin zit een vriendelijke verkoper, die zoals Vincent het zelf zegt ‘2 blije gezichten’ wil
zien als hij een klant iets biedt.
Ik heb het tijdens dit bezoek goed naar mijn zin. De winkel waarover ik wil komen praten, blijkt een verlengstuk van het huis.
Het is letterlijk zo: Via een tussendeur loop je er binnen en
waan je je direct tussen de aanlokkelijk ogende matrassen en
zachte lichtspots. Een ‘pop-up’ winkel die naar wens van de klant
kan worden ingericht, bijvoorbeeld om tot een vergelijking te
komen in soorten matras, kussens etcetera. De beperkte omvang is meteen een van de sterke punten: Het aanbod is zo
immers overzichtelijk en het betreft alle Nederlandse kwaliteits-producten waar Vincent een jarenlange ervaring mee heeft.
En dat merk je.

Slaapkamer
Ik ga op een willekeurig matras liggen. Het blijkt een voltreffer; ik zie en voel materiaal dat mij rust geeft en ik hoor Vincent spreken over toplagen en vervangbare zones, waarmee
matrassen tegenwoordig aanpasbaar zijn aan de gebruiker. Mijn
gedachten dwalen af, geholpen door de tekst van een door mij
geliefd nummer: ‘And everybody spoke and I went into a dream’.
Dit deuntje staat trouwens ook steevast hoog in de Top 2000.

13

Rondom de Toren 2019

Terug naar de zaak: Ook de traditionelere spullen zijn te leveren. Het gaat er uiteindelijk om dat het product bij de klantwens past. Zowel particulier als grootschaliger voor bedrijven. En daarvoor is
het van belang dat de klant eerlijk is over
wat hij of zij wil. Je besluit immers over
de kwaliteit van iets waar je zo’n derde
van je leven op doorbrengt en daar kan
nog wel eens te makkelijk over worden
gedacht. Zelfs een matras met een goedgevulde prijzenkast zegt niet alles, zo leer
ik. Deze worden vaak slechts kort getest,
terwijl de kwaliteit zich pas na langere tijd
echt laat zien en voelen. Een ander misverstand is dat er met producten in deze
branche kan worden gestunt. In deze winkel dan ook geen prijsknallers of ander
geschreeuw.
Midden in het leven
Rust dus en plezier. Veel plezier. Vincent
ziet de verkoop en service niet als werk.
Hij verdiept zich in de klant en geniet van
het contact, het maatwerk en de lange
klantrelaties die het oplevert. Slaapcomfort wordt onderdeel van het verhaal met
de klant. Dat hij in 2002 het bedrijf zou
overnemen, was echter geen uitgemaakte
zaak. Hij heeft gedubd over zijn passies.
Het moest iets zijn waar hij met overtuiging mee bezig is. Het liefst waarmee hij
het leven van anderen een stukje mooier

kan maken. Het bedrijf dat zijn moeder
35 jaren geleden op deze plek is gestart,
bood hem die kans. Maar het had ook het
bakken van pizza’s kunnen zijn. Die wending zag ik eerlijk gezegd niet aankomen,
maar ik begrijp wat wordt bedoeld: Tegenover mij staat iemand die in harmonie
is met zijn talenten, gevoel en gezinsleven.
Duurzaam
Ook hierin is de branche verder gevorderd dan ik dacht. Oude matrassen worden weg gebracht na de levering van een
nieuwe en het recycleproces levert onder
andere bruikbaar schuim op. De markt
biedt ook matrassen van uit zee opgevist
plastic. Voor ieder wat wils, hoewel het
ook hier van belang is om naar de gehele
keten te kijken qua materiaal en energie.
Met bewust en zuinig gebruik komen we
een heel eind op dit vlak.
Het is tijd om te gaan. Bij het naar buiten
lopen valt mijn oog op een glazen kist bij
de uitgang, compleet met Sneeuwwitje en
treurend konijn. Het is een soort mascotte van de zaak. Ik loop er uiterst behoedzaam omheen, om er maar niet tegenaan
te stoten. Iemands slaap wil ik niet verstoren en ik wil thuis graag in goede harmonie de feestmaand doorkomen.

UITGAAN
LENNY KUHR IN HET
WITTE KERKJE
“Het lied gaat door”

Zondag 19 januari 2020 om 15.00 uur
zingt Lenny Kuhr in het Witte Kerkje.
Zij verrijkt de wereld al vijftig jaar met
haar energieke optredens. Een niet aflatende stroom van inspiratie, een nooit
opdrogende bron vol nieuwe liedjes, haar
stem die na al die jaren nog niet aan glans
heeft ingeboet en het verhaal dat ze te
vertellen heeft: dat zijn de drijfveren voor
zangeres Lenny Kuhr om door te gaan.
Lenny brengt haar programma ‘Het lied
gaat door’, een mengeling van nieuwe
liedjes en een selectie van haar favoriete
nummers, gebundeld tot een indringend
verhaal. Zelf verwoordt Lenny het zo:
‘Mischa Kool op bas en Reinier Voet op
gitaar zijn de vleugels waarop mijn stem,
vaak zeer subtiel en ook uitbundig, kan
dansen als een vlinder, net uit de cocon!’
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Alweer 50 jaar geleden won zij
het Eurovisiesongfestival met
het lied De Troubadour. Lenny
heeft nooit gekozen voor de
grote zalen en muziekshows,
maar heeft haar eigen weg bewandeld.
Omdat we nog maar een beperkt aantal plaatsen hebben
is het verstandig om kaarten te
reserveren. Toegangsprijs: zie
www.wittekerkjeterheijden.nl.
Stuur een email aan info@wittekerkjeterheijden.nl en vermeldt uw naam en adres en het
aantal gewenste kaarten. U krijgt dan informatie over de betaling
en de kaarten worden u per post of digitaal toegezonden.
Bellen kan ook: Jan Vonk 06-27021028.
Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden.

MOMENTEN ALS KERSTMIS VRAGEN
OM MUZIEK
Zondag 22 december organiseert Harmonie OVU in samenwerking met het kerkkoor
en Popkoor Switch een kerstconcert in de kerk van Wagenberg. Wij nodigen hiervoor iedereen uit om te genieten van
de mooiste kerstklanken om zo
helemaal in de kerststemming
te komen.
Harmonie OVU is al na de zomervakantie begonnen met het
repeteren van het kerstrepertoire. Dit was toch wel gek; in
je korte broek oefenen voor
The Polar Express. Dit heeft nu
wel het resultaat dat Harmonie
OVU een mooi concert voor u kan verzorgen. Dit is tevens een
repetitie voor het concours waar Harmonie OVU in april 2020
weer aan mee zal doen.
Deze middag staat volledig in het teken om samen te komen
en in de kerststemming te komen. Popkoor Switch zal er zeker
voor zorgen dat de voetjes van de vloer komen en zal (samen
met u) swingend de kerstdagen tegemoet zingen! Het kerkkoor
heeft een aantal nummers voorbereid om u te laten horen en
met de prachtige akoestiek die de kerk van Wagenberg kan bieden zal dit mooi klinken.
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Graag zien wij u zondag 22 december om samen al een beetje
Kerst te vieren. Waar: Gummaruskerk, Dorpsstraat 56, Wagenberg. Hoe laat: deuren zijn open vanaf 14.00 uur. Start concert
om 14.30 uur.

NIEUWJAARS ‘SPECIAAL BIER’ TOCHT

Ja, je leest het goed: noteer zondag 5 januari in je agenda.
Een aantal horecaondernemers van Terheijden heeft de koppen
bij elkaar gestoken en wilde eens iets anders organiseren.
Wat gaan we doen? Een Nieuwjaars ‘Speciaal Bier’ tocht! Totaal
zijn we met 6 deelnemende cafés.
Wat kun je verwachten? Het is mogelijk een strippenkaart te
kopen bij de deelnemende cafés voor € 22,50 per strippenkaart.
Bij iedere deelnemer krijg je een speciaal biertje en een klein
hapje, en natuurlijk een stempel. Je mag de tocht lopen/fietsen/
kruipen in eigen tempo en in eigen volgorde. We starten vanaf
15.00 uur.
Degene die meedoen zijn ’t Barreke, De Gouden Leeuw, café
De Harmonie, café De Zevende Hemel, bierbrouwerij Bliksem,
café Ons Thuis.
Leuk om te vermelden is dat bierbrouwerij Bliksem speciaal
voor deze middag in de Hoofdstraat staat, zodat je daar een extra stop kan maken om een (Bliksem)bier te proeven. Dit is ook
mede gedaan om de afstanden tussen de cafés te verkleinen.
Spreek af met je familie/vrienden/buren om aan deze nieuwjaars-tocht mee te doen. Je mag natuurlijk ook meedoen als je
geen bier lust en liever een wijntje of iets fris wilt. Alle con-
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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.
1e kerstdag lunch: nog enkele plaatsen.
1e kerstdag diner: vol.
2e kerstdag diner: nog enkele plaatsen.
Wacht niet te lang meer!
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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sumpties die buiten de ‘Speciaal Bier’-tocht worden genuttigd,
moeten worden afgerekend bij de kastelein waar het drankje
genuttigd wordt.

POPKOOR SWITCH IN KERSTSFEREN
De decembermaand met Kerst
en Oud en Nieuw is iedere keer
weer een mooie en bijzondere tijd van het jaar. Een tijd om
samen te zijn met familie en vrienden. Maar ook om terug te
blikken op het afgelopen jaar. Voor Popkoor Switch was het
een pittig jaar. Na ruim 8,5 jaar hebben we vanwege gezondheidsredenen helaas afscheid moeten nemen van dirigent Martin Cornelissen en moesten we op zoek naar een vervanger.
We zijn heel blij dat Niels Loose voor de zomer het stokje
overgenomen heeft en dat brengt ook weer nieuwe energie in
het koor! Onder zijn muzikale leiding zijn we al druk bezig met
de voorbereidingen voor onze 10-jarig jubileumconcerten in
november 2020.

Maar voor nu hebben we ook ons kerstrepertoire weer uit de
kast gehaald en willen we graag ons steentje bijdragen aan een
sfeervolle decembermaand. Het afgelopen weekend hebben we
dit al laten horen tijdens de IJsmarkt in Oosterhout, samen met
een 3-tal koren uit de regio.
Komende zondag 22 december treden we nog een keer op
tijdens het kerstconcert in de Gummaruskerk in Wagenberg, samen met de Harmonie OVU en het Gummarus kerkkoor.
Aanvang 14.30 uur, gratis toegankelijk.
Kom gezellig Kerstsferen proeven!

DANSLES…. WEET U HET NOG:
VOOR-ZIJ-SLUIT-ZIJ, ACHTER ZIJ-SLUIT-ZIJ?
Op de fiets naar Oosterhout,
Breda of in Made bij ‘de Drie
Linden.’ Elke week was dat toch
een hele spannende maar vooral
gezellige middag. Giechelend op
de fiets; zie ik er leuk genoeg uit,
zit mijn haar goed, dansschoenen aan, word ik gekozen door die
hele leuke stoere jongen of dat mooie meisje? Maar vooral heel
gezellig, samen met je vrienden en vriendinnen, nieuwe mensen
leren kennen! En nieuwe danspasjes. In voorgaande jaren werd
er op elke gelegenheid wel gedanst en als je niet op les had
gezeten, leerde je het vanzelf wel. Wat een mooie jeugdherinneringen!
Wie denkt: wat zou ik graag mijn geheugen opfrissen? Of juist
nu, eindelijk die droom eens naleven om juist die foxtrot of cha-
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chacha eens
te leren? Gewoon een gezellige middag
met
muziek,
dansen, bakkie koffie en
andere leuke
mensen, dat is
wel iets voor
mij? Gezellig
in de wintermaanden een
walsje dansen,
een quickstep doen of los in de heupen bij de salsa.
Zin in? Laat het mij weten.
Vanaf januari 2020 in Made (De Mayboom) en Terheijden (De
Cour)!
Voor opgeven of eventuele vragen kunt u terecht bij Femke 0623067360 of femke.selders@surplus.nl.

FLUITEND HET NIEUWE JAAR IN MET
ROGIER EN ENNO
Nieuwjaarsconcert in het Witte Kerkje

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

Rogier de Pijper (dwarsfluit) en Enno
Voorhorst (gitaar) gaan ons een mooi
en verrassend programma voorschotelen. Na alle heerlijke kerstmenu’s heeft
dit inspirerende duo in het nieuwe jaar
een afwisselend muziek-menu voor
ons.
Programma
Er zal muziek gespeeld worden van o.a.
Gaspard Kummer, Jacques Ibert, Carlo Domeniconi, Heitor Villa-Lobos en Astor Piazzolla. Daarnaast een heel bijzonder solostuk voor fluit: ‘The Great Train Race’. Niet veel mensen zullen
de fluit op deze manier gehoord hebben tot nu toe. Daar wil
je vast bij zijn! Het volledige programma is te vinden op www.
rogierdepijper.nl/events.
Doel van dit concert
Muziek zegt meer dan een mens kan zeggen. In een interview
las ik een uitspraak van Rogier de Pijper. Die uitspraak is ook
Enno Voorhorst zeker op het lijf geschreven: “Na een concert
komen mensen me vaak zeggen dat ze van het concert genoten
hebben. Als ze een lach op hun gezicht hebben ben ik blij, als hun
ogen ook stralen heb ik echt mijn doel bereikt. Ik hoop mensen
zoveel mogelijk te inspireren.”

Het geeft precies weer waarom je dit concert zeker wilt bezoeken want de musici gaan voor het mooiste dat ze kunnen
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bereiken, namelijk dat u na afloop van
het concert met een stralend gezicht het
Witte Kerkje weer verlaat.
Waar? Wanneer? Reserveer!
Datum: zondag 5 januari 2020, aanvang 15.30 uur. Locatie: Witte Kerkje,
Hoofdstraat 1 Terheijden. Entree: slechts
€ 6,50. Met de bon uit Rondom de Toren:
€ 5,-. T/m 18 jaar GRATIS TOEGANG.
De entree is zeer laag. Bij de uitgang kunt
u een extra bijdrage geven.
Bankrekeningnummer: IBAN: NL92
RABO 0305789929, t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden.
Info en reserveringen bij de Stg.
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden.
Liefst per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl Telefoon: 076-5931177
(Agaath), 076-5934434 (Babs). Website:
ConcertenWitteKerkje.com. Facebook:
www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Extra informatie over de musici: www.
rogierdepijper.nl, www.ennovoorhorst.
com, www.youtube.com/watch?v=j2oQT2UGQzk&feature=youtu.be.

SAMEN ORGANISEERT:
KERSTINLOOP
Elkaar ontmoeten op vrijdag 20 december, in het Witte Kerkje gezellig-

heid, warmte, een
goed gesprek. Vuurkorf, kerstbomen,
lichtjes.
Warme
chocomel, koffie,
thee, glühwein, iets
lekkers en een moment van stilte. 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 en maak een praatje! Wij hopen jullie te
ontmoeten en zijn er
om jullie te ontvangen.
Bert Fockens en Edwin Vonk.

REUNIE NAC

Op 1 februari 2020 vindt de reünie
plaats van Oude Jongens Krentenbrood NAC Breda!

19
Een aantal supporters van de wat oudere
generatie (lees: geboren voor 1980) besloot afgelopen jaar de handen ineen te
slaan en deze reünie te organiseren.
Het zal een weerzien worden van supporters, spelers, bestuur en staf uit de
jaren ’80 en ’90. Uiteraard zijn er speciale
gasten uitgenodigd, onder andere Gerard den Haan, John Smit en Pierre van Hooijdonk zullen aanwezig zijn!
Welke gasten er nog meer zullen zijn,
kun je zien op de Facebookpagina: Ouwe
jongens Krentenbrood, NAC Breda jaren
80-90. Dit is een besloten pagina; heb je je
hier nog niet aangemeld, doe dat dan snel.
Zo mis je niets!
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar ojkbnacbreda@gmail.com en je entreekaart te betalen via overboeking. Of
je haalt een aanmeldingsformulier bij café
Tuinzigt, Magnoliastraat 1 te Breda en rekent daar contant af. Aanmelden kan tot
en met 31 december 2019.
Kortom: haal of vraag je aanmeldingsformulier en zorg dat je aanwezig bent op 1
februari 2020!
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1. Coleta Pheninckx, 2. Rini Vermeulen, 3. Koen Biesiot, 4. Frans Snoeren, 5. Rini Vermeulen,
6. Miranda Masseurs, 7. Gerard van Vugt, 8. Frans Snoeren, 9. Gerard van Vugt, 10. Miranda Masseurs,
11. Rini Vermeulen, 12. Tonny van Geel, 13. Gerard van Vugt
9

12
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ZAKELIJK NIEUWS
DE COUR HEEFT RUIMTE(S) VOOR
IEDEREEN
Zoek je als vereniging, stichting, groep
vrienden, bedrijf of voor je hobby nog
een ruimte? Kom eens langs bij De Cour.
Wij hebben verschillende ruimtes voor
verschillende doeleinden. Zo is er o.a. de
grote Sporthal/Gymzaal maar ook een ‘Danszaal’ en ‘Stoopzaal’
die mogelijkheden bieden tot bewegen en andere activiteiten.
Ook hebben wij een creatieve ruimte waarvan de naam al veelzeggend is. Ook in de Foyer kun je terecht voor een activiteit
of gewoon een kop koffie/thee. Daar staan ook biljarttafels ter
beschikking. Kortom, genoeg mogelijkheden. Kom eens gezellig
binnen wandelen, we zijn doordeweeks bijna de gehele dag geopend.
Met name in de Danszaal, Stoopzaal (sportzaal) en de creatieve
ruimte hebben we nog uren beschikbaar, maar ook in de andere
ruimtes zijn er nog gaatjes.
Mocht je interesse hebben in een zaal, neem dan contact met
ons op of kom langs en dan leiden wij je graag rond. Je kunt ook
een kijkje nemen op onze website www.decour.nl of een mail
sturen naar info@decour.nl.

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
tegen het einde van het jaar aanlopen, 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 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
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.
‘Toptiekske geeft u financieel een
extra duwtje in de rug. Of u nu
wel of geen ziektekostenvergoeding krijgt; wij geven tot en met 31
december
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 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 praa
tje! Wij, Tad & Mariëlle, wensen u hele fijne feestdagen en een
heldere blik op 2020.
Tot ziens in onze winkel!
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POLITIEK
DE ZAK VAN SINTERKLAAS:
OF TOCH NIET?

CAB: Stop bezuinigingen op onderhoud en zorg!
Onlangs werd de begroting
2020 voor onze gemeente
Drimmelen besproken. Een
begroting waarvan financieel
wethouder Bakker zegt dat het
heel goed gaat en we allemaal leuke dingen kunnen doen.
Niets is minder waar, want de begroting moet sluitend gemaakt
worden met geld uit de Algemene Reserve, ons spaarpotje zeg
maar. De zak van Sinterklaas wordt dus voor een deel gevuld
met geld wat eigenlijk niet gebruikt mag worden voor het uitdelen van zijn cadeautjes. Als klein meisje keek ik vroeger ook op
naar kinderen die meer kregen dan ik, maar ondertussen weet
ik wel beter. Want het houdt natuurlijk een keer op. Het spaarpotje is een keer leeg. Dit jaar alleen al nemen onze reserves
met ruim € 1,7 miljoen af.
Waar we een aantal jaren terug zoveel hebben moeten bezuinigen, zodat de rekeningen weer normaal betaald konden worden,
wordt nu weer pot verteerd! Het is natuurlijk leuk en aardig
die cadeautjes van Sinterklaas voor dorpsontbijtjes, taartjes en
cheques die worden uitgedeeld door de wethouder. Maar wij
begrijpen niet dat er onvoldoende geld is om onze primaire
taken normaal uit te voeren.
Zoals groot onderhoud aan
bomen, waardoor er bij diverse inwoners schade aan onder
andere woningen optreedt. Het
maakt blijkbaar niet zo veel uit
dat wegen niet goed onderhouden kunnen worden, waardoor
onze kinderen onveilig naar
school moeten fietsen, of dat
u valt doordat straten onvoldoende geveegd worden en er
tal van stoeptegels scheefliggen.
Combinatie Algemeen Belang
stoort zich enorm aan het feit
dat is besloten om € 200.000, - te gaan bezuinigen juist op deze
Openbare Ruimte, maar ook op de Zorg. Het is ook immers
heel gemakkelijk om tijdens keukentafelgesprekken te zeggen
tegen inwoners: voor de hulp die u vraagt komt u niet in aanmerking.
Wij willen dat er structureel meer geld in de begroting vrijkomt
en wordt geïnvesteerd voor extra onderhoud en zorg. Helaas
hebben de andere politieke partijen in onze gemeente ons voorstel voor structurele ruimte in de begroting niet gesteund en
gaat wethouder Bakker dus rustig door met het uitdelen van
andere cadeautjes.
Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang,
Sarien Hoevenaar.


RAADSLID
TON VERHOEVE ZET 2019
OP EEN RIJTJE!

Sinterklaas is weer voorbij en we kijken weer uit naar gezellige
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kerstdagen en Oud en Nieuw.
Het blijkt dat er in 2019 veel werk verzet is, de Lijst Harry Bakker is dan ook tevreden met de tot nu toe bereikte resultaten.
Ik zal er enkele benoemen:
Centrumroute Terheijden
Het gaat hier om het verbeteren van de wegen, trottoirs, riolering en last but not least het realiseren van het warmtenet. Alles
lijkt voorspoedig te gaan. Het Dorpsplein bij de Abt, dat mede
door de Lijst Harry Bakker wordt gerealiseerd, zal een aanwinst
voor Terheijden zijn.
Centrumplan Made
Dit is v.w.b. de Marktstraat vertraagd door een nu door drie
partijen uitgevoerd onderzoek voor het behoud van de zilverlindes. Gelukkig ziet dat er hoopvol uit. Er wordt hard gewerkt
aan het gedeelte Molenplein, de resultaten zijn goed te volgen
zoals u wellicht al gezien hebt. De platanen op het Molenplein
zijn verplaatst.
De Amerhal
De door de coalitie geïnitieerde uitbreiding van de Amerhal
heeft, door een bezwaarschrift, wat vertraging opgelopen. De
verwachting is dat er spoedig gestart kan worden.
Kastanjelaan en Iepenlaan
Het project aanplanting nieuwe bomen en onderbeplanting in
de Kastanjelaan en Iepenlaan te Made nadert zijn voltooiing.
Lage Zwaluwe
Hier is ook het trapveldje opengesteld voor gebruik. Dat er
meer mogen volgen!
De renovatie van de zwembaden
De aanbesteding van de exploitatie is gestart en gaat voorspoedig.
De Parallelweg in Wagenberg
Deze wordt in zijn geheel gereconstrueerd. De aanleg van

Voor

Na

Stichting Behoud de Antonius Abt bedankt al haar
sponsoren en vrienden voor de restauratie van de toren.

Ook in 2020 werken wij weer aan
het behoud van de Antonius Abt!
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een uitgebreidere fietsenstalling bij
de bushalte van Wagenberg zal ook
nog in 2019 gerealiseerd worden.
Verlichting hondenveld Park
De beukenhaag om het hondenveldje in het Park is gerealiseerd.
Wat de Lijst Harry Bakker nog
mist is een adequate verlichting.
De portefeuillehouder heeft toegezegd naar een oplossing te zoeken.
De Oud- en Nieuwviering
Die staat voor de deur. Voor het legaal afsteken van vuurwerk
geldt een speciale tijdsperiode. Helaas kan handhaving tijdens de
tijden waarin het verboden is om vuurwerk af te steken, wegens
capaciteitsgebrek, praktisch niet plaatsvinden! Voorzichtig met
vuurwerk, let op de kinderen en denk om de huisdieren!

SPORT
DE OUDE WEIDELOOP
Tweede editie

Op zondag 29 maart 2020 vindt de 2e
editie plaats van de Oude Weideloop in
Wagenberg! We zijn weer begonnen met
vergaderen en er zijn volop nieuwe ideeën. Dit hardloopevent is voor iedereen
van jong tot oud. Er kunnen 3 afstanden
gelopen worden: de 1 en/of 2 km, de 5 km en de 10 km.
Volg ons via Instagram, Facebook en www.deoudeweideloop.nl
voor het laatste nieuws.
Wij wensen je een fijne decembermaand en misschien past De
Oude Weideloop wel bij jouw goede voornemens?

TO B-FIT IN 2020
Het nieuwe jaar staat voor de
deur en goede voornemens
zijn al bedacht. Iedereen weet
hoe moeilijk het is om voornemens vol te houden. Daarom
biedt B-FIT een 6 weken challenge aan vanaf 12 januari: “To
B-FIT in 2020”.
Dus is jouw goed voornemen om fit en vitaal te worden in 2020,
heb je een doel op gebied van sport dat je graag wilt bereiken
of wil je graag de draad oppakken op het gebied van bewegen?
Dan is deze challenge echt iets voor jou. In 6 weken worden je
allerlei handvatten aangereikt die jou helpen om jouw voornemen vol te houden. Je krijgt een intensieve professionele begeleiding waarin je in een kleine groep aan jouw doel gaat werken.
Daarnaast mag je 1 les naar eigen keuze volgen bij B-FIT, krijg
je voedingsbegeleiding, een begin- en eindmeting en zullen er 2
workshops gegeven worden op het gebied van Sport & Voeding
en Lifestyle. Alle ingrediënten dus om van jouw 2020 een succes
te maken.
Aarzel niet en schrijf je
in, want er zijn maar 12
plekken beschikbaar. Wil je
meer info? Mail dan naar
info@bfitterheijden.nl of
kijk op onze website www.
bfitterheijden.nl.
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HANDBALVERENIGING MIXED-UP
Hieronder volgt een overzicht van de
prijswinnaars van de jaarlijkse loterij:
Prijs

Lotnr Naam Prijswinnaar

Limoncello

1021 Ad van de Ouweland

Wijn

1034 Rein van Zundert

Rozen met glitters

1053 Dienn Snoeren

Tegoedbon

1086 Elly

Sneeuwbol

1093 Fenne

Cadeautasje

1118 Ronald Willemsen

HOOFDPRIJS: fiets

1200 Henk Hamers

Bowlen voor 1 uur

1201 Joost Tuinman

Exit + spookhuis

1209 Yvon Tuinman

Tegoedbon

1273 Langras

Slagroom schnitte

1310 Corry Gabriels

Zwemmen

1527 Hoendervangers

Limoncello

1563 Marja Ridderhof

Limoncello

1626 Martiene van den Heijkant

Thee pakket

1657 Piet Joosen

Rozen met glitters

1659 Ellen Meijers

Midgetgolf voor 4 pers

1701 Mr. Haar

Bierpakket Hertog Jan

1708 Yorinde Hage

Chocoladeletters

1726 Anouk Segeren

Kaaspakket

1792 Iris Vrolijk

Pasfoto

1877 Jordy van Beek

Kaartspel pakket

1975 Lars Rombouts

Boodschappen mandje

1990 Niels Rombouts

Sporttas

2026 Ad Janssens

Thee pakket

2055 Michiel Schuurmans

Dinerbon

2099 Joost Plouvier

Dinerbon

2182 Tonny Hop

Kaaspakket

2284 Lieke van den Boer

Schilderij

2301 Ralph

Rozen met glitters

2308 Koen Taks

Summer Beer Bucket

2330 Suzanne Raats

Olijfboom

2351 Ellen Damen

Tegoedbon & merchandise

2526 Ton van Grimhuijzen (CSI)

Tegoedbon Echt Brood

2548 Loulou Plouvier

Dove MenCare

2629 Wim van Groesen

Bierpakket blikjes

2638 Lisette Snoeren

Boodschappen

2661 Ruud Taks

Kaaspakket

2702 Nielke van Geffen

Tegoedbon

2817 Bjorn Snijders

Softshell jas

2952 Fleur Maas

Fotolijstje

3016 B. Wintermans

Pasfoto

3021 Heidi van Kuijk

Boodschappen

3144 Ethel Raats

Fotolijst

3299 Peter Bax

Keukenweegschaal

3339 Corrie Woolschot

Fondue stel

3340 Corrie Woolschot

Baileys Pakket

3348 Corrie Woolschot

Gezichtsmasker

3703 E. Lievens
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VAN ALLES WAT
OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen
zendt
beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en
voor Drimmelen en omgeving waarbij
actuele onderwerpen in de schijnwerpers
gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Omroep Drimmelen Kids – interview met de burgemeester

We hebben een nieuwe rubriek bij Omroep Drimmelen! Maar liefst 5 kids uit
onze gemeente vormen samen een re-

dactieteam en gaan de komende tijd regelmatig een onderwerp voor kinderen
èn volwassenen presenteren. Natuurlijk
krijgen ze begeleiding vanuit de omroep.
In deze 2e aflevering interviewen Tim en
Milan onze burgemeester en stellen hem
onder meer vragen over veiligheid en
vuurwerk.
Dorpsgericht werken
Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en
sociale betrokkenheid. Coördinator Lilian
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Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie over actuele zaken
die hiermee samen hangen. Dit keer heeft
zij een gesprek met het bestuur van de
Stichting Drempel.
Energiescan
Wist u dat u gratis een energiescan voor
uw huis kunt aanvragen? Eén van de vrijwilligers die deze scan uitvoeren komt
dan bij u thuis en geeft u tips en advies
over de beste manier om in uw huis

energie te besparen. Maar hoe gaat dat
in zijn werk? Deze week komt u er alles
over te weten, want energie-ambassadeur
Fred Nicolaas vertelt er over en neemt
ons ook nog mee naar een energiescan in
de woning van wethouder Jürgen Vissers.
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
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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.

FOTO VAN DE MAAND

ONZE BESTE WENSEN
Het jaar 2019 zit er weer bijna op.
Voor ons als Stichting Dorpsraad Wagenberg een bijzonder jaar omdat wij
ons 10-jarig bestaan mochten vieren.
We hebben daar tijdens onze jaarvergadering op uitgebreide en ludieke
wijze bij stilgestaan.
Ook voor het komende jaar willen wij ons voor alle inwoners
van Wagenberg op dezelfde actieve wijze inzetten om de leef- en
woonomgeving van Wagenberg verder te bevorderen. Daarom
wensen wij alle inwoners van Wagenberg en lezers van dit blad
hele Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2020.
Wij hopen velen van u het komende jaar op een van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

KERKEN
KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERG
De foto van de maand december van fotoclub
Dinasa.
De fotograaf is Lisette Berkers.

Zondag 22 december 10.00 uur:
Vierde zondag van de Advent. Voorganger: ds. W. Bisschop uit
Breda. Diaconiecollecte: Focus on Education. Locatie: het Witte
Kerkje.
Zondag 29 december 10.00 uur:
Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Lage
Zwaluwe. Voorganger: mw. ds. M.L. Meijer uit Wagenberg. Diaconiecollecte: Vluchtelingenwerk plaatselijk. Locatie: het Witte
Kerkje.
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WELKOM IN HET WITTE KERKJE
24 december kerstavond
De kerk is de gehele avond geopend voor jong en oud om samen
te vieren en elkaar te ontmoeten.
Ook is er voor iedereen iets te
drinken met wat lekkers. Welkom!
18.30 uur: kerk open, 19.00 uur:
kerstverhaal voor de kinderen,
21.30 uur: kerstavonddienst.
Thema: Belofte van toekomst.
Voorganger: ds. Bert Fockens, met
medewerking van de cantorij. Aan
het eind van de viering is er gelegenheid om kaarsen aan te steken. We ontmoeten u graag op
kerstavond!
25 december kerstmorgen
10.00 uur: kerstdienst in het Witte Kerkje
Thema: Belofte van toekomst. Voorganger: ds. Bert Fockens,
met medewerking van de cantorij. Ook op deze kerstmorgen is
eenieder van harte welkom!
‘Belofte van toekomst’ is een woorddienst voor de kerstdiensten. De teksten zijn van Franck Ploum en de muziek is van
Arjan van Baest. In beide diensten zingt de cantorij delen uit
deze compositie. Tevens worden de bijbehorende Schriftlezingen en teksten gelezen. Voor de gemeente is er de mogelijkheid
om mee te zingen. Uiteraard zingen we ook traditionele kerstliederen.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Diensten door de week en in het weekend
Dinsdag 17 december 14.00 uur: Kerstviering met de Zonnebloem in het Witte Kerkje. Voorgangers dominee B. Fockens
en Mevr. G. v.d. Korput - Dameskoor.
Zaterdag 21 december: GEEN VIERING.
Maandag 23 december 10.30 uur: Kerstviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.
Dinsdag 24 december 21.00 uur: NACHTMIS. Eucharistieviering met extra collecte. Voorganger pastoor P. Schellens Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Woensdag 25 december 11.30 uur: 1e Kerstdag - Kleuterviering. Voorganger past. werker G. Oostveen - Muziek door
Alexandra van Riel.
Donderdag 26 december: GEEN VIERING.
Zondag 29 december 9.30 uur: Parochiële viering - Oudjaar - Woord- en Communieviering. Voorganger past. werker G.
Oostveen - Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Dinsdag 31 december: GEEN VIERING.
Woensdag 1 januari: GEEN VIERING.
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 telefoonnummer 06 51490011.
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GEMEENTE
DIJKVERZWARING: ‘HELAAS GEEN
FLEXIBELE KERING BIJ TERHEIJDEN’
“We hebben alle mogelijkheden binnenstebuiten gekeerd. We
zien echter geen mogelijkheden die praktisch haalbaar zijn en
waarvan we de kosten voor de gemeente zouden kunnen verantwoorden naar de samenleving.” Dit zegt wethouder Jan-Willem Stoop over de plannen voor dijkverhoging van het Waterschap Brabantse Delta langs de Mark in Terheijden.
Kritisch
Het Waterschap Brabantse Delta heeft de wettelijke verplichting de dijken van de rivier de Mark op te hogen om overstroming bij hoog water te voorkomen. Over de gevolgen hiervan
voor de jachthaven van Terheijden en voor een aantal bewoners
aan het Bastion is al enkele jaren overleg gaande. Het college
zet in een brief aan het waterschap alle punten op een rij en
laat weten dat het kritisch is over het proces dat doorlopen is,
onder andere over het punt van de beperkte of ontbrekende
inspraakmogelijkheden voor de Terheijdenaren.
Alternatieven
Gemeente, bewoners en waterschap hebben los van elkaar onderzoek gedaan om te kijken of er acceptabele alternatieven zijn
voor het ophogen van de dijken met 80 tot 90 centimeter langs
de Mark ter hoogte van het Bastion en langs de jachthaven van
Terheijden.
6,5 Miljoen
Voor de jachthaven in Terheijden is het alternatief van een keersluis in de havenmond onderzocht. Die zou dicht gaan bij hoog
water zodat de jachthaven wordt afgesloten. Boten die vanaf de
Mark komen, moeten een draai kunnen maken om de haven
in te kunnen varen. Vanwege veiligheid van het scheepvaartverkeer zou de keersluis daardoor dusdanig ver in de haven moeten
worden geplaatst, dat de haven een stuk kleiner zou worden en
19 van de 100 ligplaatsen zou moeten inleveren (Zie de bijgevoegde tekening). De keersluis zou bovendien 6,45 miljoen euro
extra kosten, die de gemeente zou moeten betalen. “Een dusdanig ingrijpende maatregel is praktisch gezien geen optie voor ons
en ook financieel niet. De extra kosten zouden meer dan 10%
van de gemeentebegroting bedragen,” zegt een teleurgestelde
wethouder Stoop.

Bastion
Dit geldt ook voor de maatregelen voor verzwaring van de
Markdijk die gelegen is langs het Bastion. De aanwonenden vrezen dat de dijkverhoging hun uitzicht zal wegnemen. Op initiatief
van de bewoners is daarom onderzocht of een demontabele
kering een alternatief zou kunnen bieden. Die zou alleen bij de
dreiging van hoog water worden aangebracht. Het waterschap

33

34

jaargang 42 nummer 1027

Rondom de Toren 2019

35

besloot echter gaandeweg het project dat
er langs waterwegen geen demontabele keringen meer bij mogen komen in verband
met het beheer en de veiligheidsrisico’s.
Ook de mogelijkheid van een doorzichtige
kering is onderzocht, hoewel de bewoners
daar grote bezwaren tegen hebben. Los
van dit bezwaar bleken ook de meerkosten
geen optie voor het college: dit zou 1,3 miljoen euro extra kosten voor een beperkt
aantal huizen. Dit zou overigens ook gelden
voor de meerkosten van 3,1 miljoen euro
voor een demontabele kering, als het waterschap die wel zou toestaan.
Markkant
Op 25 november heeft er op initiatief van
het comité Markkant een avond over de keringen plaatsgevonden met bewoners en het waterschap, waarbij de gemeente
ook vertegenwoordigd was. De meeste bewoners waren verrast over de vergevorderde status van het proces en hadden als
voorkeur een demontabele kering langs de Markkant. Op deze
avond werd door een burgerinitiatief aangegeven dat een flexibele kering goedkoper zou kunnen. “We verwachten niet dat
het waterschap hier van zijn standpunt zal afwijken. De gemeente hoopt minimaal dat de voorgestelde muur langs de Markkant vervangen wordt door een groene dijk, die ook nog eens
2 miljoen goedkoper is en beter zou passen in het landschap,”
zegt wethouder Stoop: “We hopen dat het algemeen bestuur
van het waterschap op 18 december alle informatie - over de
uitkomsten en over het proces - tot zich neemt en uiteindelijk
een goede beslissing neemt die op draagvlak kan rekenen.”
Zuur
“Het eindresultaat is dat de bewoners en de gemeente na een
lange periode van intensief overleg met lege handen lijken te
staan. Ik vind dat zuur voor de direct betrokkenen en de belanghebbenden. We hebben voor het Bastion en voor de jachthaven
stevige kosten gemaakt voor een second opinion maar dat heeft
geen alternatieve oplossingen opgeleverd,” constateert wethouder Stoop. “Aangezien het waterschap helemaal geen flexibele
keringen meer wil, is de groene dijk langs de Markkant de second best oplossing voor dat gedeelte van Terheijden.”

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Start werkzaamheden nieuwbouwplan ‘De Weelde’ in
Terheijden

Onlangs is het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan ‘De
Weelde’ aan de Schansstraat definitief geworden. Het gaat hier
om het plan voor 38 woningen, te bouwen op het perceel van
de boerderij aan de Schansstraat 17 in Terheijden. De voorbe-

reidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over dit project? Voeg
dit project dan toe aan uw favorieten op de BouwApp. Hier
plaatsen we regelmatig informatie over dit project. U kunt de
BouwApp downloaden in de appstore of playstore.
Nieuw reserveringsnummer Deeltaxi West-Brabant
Deeltaxi West-Brabant is per
1 december overgegaan op een
nieuw nummer om uw ritten te
reserveren: 088 - 076 10 00.
Het huidige telefoonnummer (0800 - 023 00 33) vervalt begin 2020. Meer informatie hierover en over het reserveren van
taxiritten tijdens de feestdagen vindt u op de website www.
deeltaxi-westbrabant.nl.
Rectificatie Afvalkalender in gemeentegids
Per abuis zijn de inzameldagen van het gft- en restafval niet op-
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genomen op de tabkaart in de gemeentegids. Voor Terheijden en Wagenberg zijn de
ophaaldagen als volgt:
- Terheijden: woensdag
- Wagenberg: vrijdag
Meer informatie over de afvalinzameling
vindt u op drimmelen.nl/afval.
De gemeente Drimmelen biedt ondernemers ondersteuning bij de start, groei of financiële nood van het
bedrijf
De gemeente Drimmelen en het Instituut voor Midden- en
Kleinbedrijf (IMK) blijken succesvol in de samenwerking met
155-Help-een-bedrijf om starters en bestaande ondernemers
te ondersteunen. Ook als ondernemers in zwaar weer zitten.
Gelukkig gaat het de meeste ondernemers goed, maar natuurlijk
kan het af en toe tegen zitten. Vanaf 1 november 2018 hebben
30 ondernemers uit de onze gemeente zich bij het 155-Helpeen-bedrijf gemeld. Deze ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit de detailhandel, logies, maaltijd- en drankenverstrekking
en bouwnijverheid.
Wethouder Schuitmaker: “We vinden het erg belangrijk om
waar mogelijk onze ondernemers een steuntje in de rug te geven. Door aan te sluiten bij 155 is er een helpdesk voor ondernemers en kunnen we bijvoorbeeld noodgedwongen bedrijfsbeëindiging voorkomen en starters een zetje geven. Door de
voortzetting van de samenwerking met 155 zorgen we ervoor
dat we dit blijven doen en kunnen we mensen helpen in alle
fases van hun bedrijf.”
155-Help-een-bedrijf kosteloos voor ondernemers
Met het initiatief 155-Helpeen-bedrijf kunnen ondernemers uit de gemeente Drimmelen
kosteloos terecht bij dit hulploket. Ondernemers kunnen telefonisch 088 9990 155 of online via www.155.nl direct contact
opnemen voor ondersteuning. Op het 155-platform kunnen
ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor advies en hulp. U kunt online een geldnoodscan uitvoeren om direct te kunnen zien of u tot de doelgroep behoort
die in aanmerking komt voor een sociale ondernemersregeling
zoals het Bbz of Ioaz. Dit zijn speciale ondernemersregelingen
vanuit de overheid die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van levensonderhoud en noodzakelijk bedrijfskapitaal en
worden uitgevoerd door de gemeente. Ook wanneer u overweegt uw bedrijf te beëindigen. Schroom niet om hulp te vragen,
veel ondernemers zijn u al voorgegaan!
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, nabij Schansstraat en Munnikenhof (4844 AR/4844
PK) (W-2019-0679): Het plaatsen van informatieborden en vlaggen voor de Schans en de Linie. Ingekomen d.d. 25-11-2019.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 12 (4845 PN) (W-2019-0682):
Het kappen van één boom. Ingekomen d.d. 23-11-2019.
Bekendmaking instellen laad- en losplaats
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend
dat zij hebben besloten door middel van de plaatsing van het
bord E7 uit bijlage van het RVV 1990 met een onderbord met
de tekst ‘maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00’ een laad- en
losplaats in te stellen aan de Thijssenweg in Wagenberg en dit
besluit uit te voeren conform aangeleverde tekening. Op dit besluit is de bezwaarschriftenprocedure van toepassing.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid,
veiligheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht
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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.

DRIMMELEN WIL LEEFGEBIED BIJEN
VERBETEREN
De bij krijgt meer aandacht in gemeentelijke plannen. Drimmelen gaat aan de slag om stap voor stap de leefomgeving van wilde
bijen te verbeteren. “Iedereen weet dat het niet goed gaat met
de bijen. Bijen zijn onmisbaar in de natuur en hebben een cruciale functie in de land- en tuinbouw. Zonder bijen geen fruit en
groenten! We moeten zorgen dat iedereen zich dat realiseert en
dus moeten we de handen ineenslaan om het tij te keren.” zegt
wethouder Jürgen Vissers.
Wereldwijd en zeker ook in Nederland gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen. De helft van
onze 360 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst, dat wil
zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Op 19
december 2019 ondertekent wethouder Vissers daarom het
convenant Bijenlandschap West-Brabant. Het doel van het
convenant is het tij te keren door het leefgebied van honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren. Met de
ondertekening sluit Drimmelen zich aan bij andere lokale overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en burgers. In die samenwerking schuilt kracht: “Je leert van elkaar
en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Je hebt
met minder kosten meer resultaat,” aldus wethouder Vissers.

Aantrekkelijk
“Van een beter bijenbeheer profiteren ook andere dieren en
planten,” zegt Wethouder Vissers. “Het aantal soorten planten
en dieren neemt toe en je krijgt een diverser en kleurrijker
landschap. Een aantrekkelijke omgeving voor bijen is ook aan-
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trekkelijker voor bewoners en recreanten.” Een van de acties
die de gemeente gaat oppakken is het slimmer omgaan met het
onderhoud van bermen.
Kansenkaart
Naast de inzet op regionale samenwerking heeft het college ook
geld vrijgemaakt om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Dit
wordt besteed aan de uitwerking van een regionale ‘kansenkaart’
voor wilde bijen. Het Brabants Landschap analyseert samen met
Wageningen Universiteit deze gegevens. Een belangrijk doel is
een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen,
wilde bijen en andere bestuivers te maken in West-Brabant dat
het hele jaar door voldoende voedsel en nestelgelegenheid biedt.
Particulier terrein
Het plan heeft aandacht voor de leefomgeving van bijen in de dorpen, op gemeentegrond en op particulier terrein, op bedrijfsterreinen, in natuurgebieden en in de agrarische omgeving. Daarbij
zoeken de partners de aansluiting op bestaand en te ontwikkelen
natuurbeheer. Dat Drimmelen meer aandacht gaat geven aan bijen past in het streven van de gemeente naar meer biodiversiteit.

NIEUWJAARSONTMOETING GEMEENTE
DRIMMELEN
Alle inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties, instellingen en ondernemers zijn van harte welkom op 8
januari 2020 op de Nieuwjaarsontmoeting 2020. Tussen 18.30
uur en 21.00 uur is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten
en het glas te heffen op het nieuwe jaar. Locatie: gemeentehuis,
Park 1 in Made.

Voor iedereen
heel fijne feestdagen
en een gelukkig
2020 gewenst!
Bep en Wim Lodewikus
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Wenst u hele fijne feestdagen en een gezond 2020!
Dongemond College
Met deze brede uitnodiging hopen college en gemeenteraad dat
niet alleen bestuursleden, maar ook medewerkers en leden van
verenigingen en medewerkers van organisaties en instellingen
de weg naar het gemeentehuis vinden. De Nieuwjaarsontmoeting wordt verzorgd door een afvaardiging van raadsleden samen met medewerkers van de gemeente. Leerlingen van het
Dongemondcollege verwelkomen de bezoekers als gastheer of
gastvrouw als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Ook
verzorgen zij onder meer een deel van de catering. Tijdens de
Nieuwjaarsontmoeting houdt burgemeester Gert de Kok zijn
nieuwjaarstoespraak.

ZAKELIJK NIEUWS
VAN ALPHEN & ROEST NEEMT
INSTALLATIEBEDRIJF KLUNDERT OVER
Per 1 januari
neemt
totaalinstallateur Van Alphen & Roest uit
Hooge Zwaluwe
Installatiebedrijf Klundert over. De afgelopen vijf jaar hebben eigenaren Frank en Nanny Hofstede, samen met de medewerkers,
de particuliere en zakelijke klanten in de regio Klundert bediend.
De tijd is aangebroken om de aandacht volledig te richten op de
doe-het-zelf winkel ‘Kluswijk Klundert’. Met de overname krijgt
Van Alphen & Roest meer mankracht en kennis in huis. Het
bedrijf is nu ook voor de klanten van Installatiebedrijf Klundert
het aanspreekpunt voor al het installatiewerk.

Klaar voor een nieuwe stap
“Het installatiebedrijf is naar een solide niveau gebracht en is
klaar voor de volgende stap”, vertelt Hofstede. “We zochten
naar vernieuwing in een moderne omgeving. Dit hebben we gevonden bij Van Alphen & Roest. Voor ons is het belangrijk dat
de inwoners uit de regio Klundert bij een vakkundig installatiebedrijf met dezelfde normen en waarden terechtkunnen. Nu we
het juiste bedrijf hebben gevonden, dragen we met een gerust
hart onze klanten over. De komende weken verhuizen we ook al
ons werkmateriaal van Klundert naar Hooge Zwaluwe.”
Wat verandert er?
De medewerkers van Installatiebedrijf Klundert verhuizen mee.
Dit betekent dat er voor de klanten van Klundert niet veel verandert, de vertrouwde gezichten blijven. Voor vragen of het maken van een (onderhouds)afspraak kan men voortaan bij Van Alphen & Roest terecht. “In de regio is Installatiebedrijf Klundert
een bekende naam met een goede reputatie. De afgelopen jaren
hebben ze vakwerk geleverd en dat zetten wij voort”, vertelt
Heidi van Kuijk-Roest. Samen met broer Willem Jan Roest is zij
eigenaar van Van Alphen & Roest Installatietechniek.
Over Van Alphen & Roest
Van Alphen & Roest is een echt familiebedrijf. Opgericht in 1888
en 132 jaar later staat de vierde generatie aan het roer. Een
totaalinstallateur die een compleet dienstenpakket aanbiedt
van loodgietersdiensten tot klimaatbeheer voor de particuliere
en zakelijke markt. Duurzaam ondernemen en het toepassen
van duurzame technieken is voor het bedrijf van grote waarde.
“Door deze overname breiden we ons team uit met ervaren
krachten en kunnen nog meer regionale klanten voor installatiewerkzaamheden bij ons terecht”, licht Willem Jan Roest toe.
“Een mooie stap voor het bedrijf en een prachtig begin van
2020.”
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Er was niet veel tijd, maar we denken dat we het goed op de
rit hebben. Met dit clubje is en wordt er hard gewerkt aan de
doorstart van dit prachtige evenement, want verloren laten
gaan is geen optie vinden zij. Er is zoveel enthousiasme van de
gemeente Drimmelen en ver daarbuiten, dus we gaan er voor
om dit evenement tot een succes te maken. Er is ook massaal
gereageerd met sponsering met als uitschieter Kees de Visser
Elektrotechniek. Hij gaf ons het het vertrouwen en de financiële
boost om dit goed aan te pakken.
We hebben speciaal voor deze rit een website, edtov.nl, in de
lucht gegooid. Ook is er een Facebookpagina aangemaakt genaamd Tractors by Night. Bij beide houden we iedereen op de
hoogte van de route, de sponsors, planning en dergelijke. Houd
dit dus goed in de gaten.
Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Van Alphen &
Roest Installatietechniek. Stuur een bericht naar info@vanalphenenroest.nl of via het telefoonnummer 076-593 12 53. U
bent natuurlijk ook van harte welkom op de vestiging aan de
Thijssenweg 20 in Hooge Zwaluwe.

UITGAAN
TRACTORS BY NIGHT GAAT STOPPEN??
Zeker niet, zeiden Marco, Jan, Jan,
Edwin, Thijs, Tim en Antwan van de
Eerste Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging.

We gaan er een mooie tocht van maken met een mooie afsluiting bij Rasenberg Wagenberg.
Tot ziens op 3 januari 2020!
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IETS VERDER VAN DE TOREN
TOONART ORGANISEERT INTIEM
KERSTCONCERT!

Anders dan anders, out-of-the-box, dat was één van de doelstellingen van het kerstconcert 2019.
Geen grote koren, geen grote orkesten, maar slechts twee uitvoerende musici. Een heel intieme setting dus. Hanneke Rouw
zal op de cello de suites van Bach spelen. Ton Stevens zal haar
op het orgel afwisselen met meer Bach. Het programma is ingetogen en stemmig.
Ton Stevens behoeft geen nadere introductie. Hij zal het prachtige Knipscheer orgel in de Protestantse Kerk in Hooge Zwaluwe
bespelen.

Hanneke Rouw begon op acht jarige leeftijd met cello spelen.
Op haar zestiende speelde ze solo met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn (nu het Britten). In hetzelfde jaar won ze een
eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours. Later
volgde zij lessen aan de vooropleiding van het conservatorium
in Zwolle en aan de Luca School of Arts in Leuven. Ze heeft inspiratie opgedaan uit gesprekken met internationaal vermaarde
cellisten als Steven Isserlis en Anner Bijlsma.
Hanneke speelt op een Duitse cello welke dateert uit het begin
van de 20e eeuw. Dit is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument.
Na het concert kunt u nog met hen en elkaar napraten onder
het genot van een drankje.
Kom zondag 22 december a.s. naar de Protestantse kerk aan
de Raadhuisstraat 3 te Hooge Zwaluwe.
Kerk open 15.30 uur. Concert van 16.00 uur tot 17.30 uur.Voor
kaarten mail naar: info@toonart.nl En kijk op www.toonart.nl.

HOHE MESSE VAN J.S. BACH
Met Bachkoor Brabant

Op vrijdagavond 20 december, aanvang 20.00 uur, vindt in de sfeervolle
Grote Kerk van Breda een uitvoering
plaats van de Hohe Messe, BWV 232.
Aangezien er wordt gemusiceerd in
een authentieke bezetting met barokinstrumenten kan deze muziek fraai tot
uiting komen. Het concert wordt geleid
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door dirigent Geert van den Dungen.
Het Bachkoor Brabant is voor deze gelegenheid geselecteerd
uit de beste amateur Bach-koristen die de provincie rijk is.
Daarnaast werken mee het Barokorkest Florilegium Musicum
en een jonge solistencast, bestaande uit Enide Lebrocquy (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Adriaan De Koster (tenor)
en Jussi Lehtipuu (bas).
Bachs Hohe Messe
Bij de eerste uitgave in 1845 werd dit bijzondere werk ‘Hohe
Messe’ genoemd; een bijnaam die intussen internationaal een
begrip is geworden.
Met deze complete zetting van de vaste misdelen lijkt Bach in
de laatste fase van zijn leven zijn vocale kunst samen te vatten.
Hij schiep zijn eigen ‘missa ultima’. Centraal hierin staat het koor,
dat vier-, vijf-, zes- en achtstemmig optreedt in een motetstijl.
Op een eeuwenoude mistekst, tijdloos, niet aan modes onderhevig, ontstaat een werk dat zich kan meten met de grootste
polyfone miscomposities van de Renaissance, die door Bach zo
bewonderd werden.

Onze
therapeuten
wensen U
fijne feestdagen
en een soepel
2020 toe!

vanaf 2020

Markstraat 4 - Terheijden | 076 5931725

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober (alleen contante betaling) en via de
website van het Bachkoor Brabant: zie informatie op www.bachkoorbrabant.nl/contact-kaartverkoop/
Meer gegevens over dit unieke concert en over de kaartverkoop zijn te vinden op de website www.bachkoorbrabant.nl

BLIND WALLS GALLERYTOURS 2019
GROOT SUCCES
In 2020 dubbel zo veel rondleidingen

In 2019 gingen er maar liefst 2253 mensen op
pad met Blind Walls Gallery.Alle publiekstours
waren dit jaar uitverkocht en de organisatie
is heel blij met alle bedrijfsuitjes, familieweek-
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Kerstmarkt Terheijden, met dank aan Gerard van Vugt
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endjes, rotary clubs, sportverenigingen, wandelgroepjes, businessclubs, international students, expats, beleidsmakers, politici, citymarketeers, vrouwen-van-supermarkt-eigenaren, vormgevers,
Duitse illustratoren en dagjesmensen die met ons op pad gingen.
Koning Willem Alexander was er ook. Hij ging helaas niet mee
op tour, maar bezocht wel de muurschildering van Otecki die
werd gemaakt in het kader van #brabantremembers en 75 jaar
bevrijding.
In 2020 verdubbelt Blind Walls Gallery de publiekstours. Iedere
zondag vertrekt er een wandel- of fietstour. Ga mee op pad en
een van onze enthousiaste gidsen vertelt je alles over de muurschilderingen en de Bredase verhalen die als inspiratie dienden.
Ben je met een groep? Boek dan een tour op maat! Neem contact op met ailis@graphicmatters.nl voor de mogelijkheden.
De organisatie is ook op zoek naar gidsen! Lijkt het jou leuk
om bezoekers rond te leiden langs de muurschilderingen? Neem

Een fietstour stopt bij de muurschildering ter ere van Ramon Dekkers.
Foto Edwin Wiekens
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Blind Walls Gallery kijkt uit naar een druk 2020.
Los van de vele tours gaat de organisatie hard werken aan nieuwe schilderingen. De verwachting is dat er in 2020 zo’n tien
nieuwe muurschilderingen worden gemaakt. Blind Walls Gallery dankt de gemeente, partners en bezoekers voor hun steun.

dan ook contact met ailis@graphicmatters.nl.

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN
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Een goed voornemen voor 2020?
Meer hout gebruiken in- en om het huis!
Mooi, duurzaam en het geeft meestal een leven lang plezier.
Bezoek onze websites voor meer informatie. Of beter nog, kom langs.

Haal geen gekke fratsen uit met vuurwerk tijdens oud en nieuw!
Anders eindig je, net zoals ik,
met je handen en je hoofd in het verband.
De beste wensen voor 2020 aan alle lezers van Rondom 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.
DIT IS DE LAATSTE RdT VAN 2019.
DE VOLGENDE EDITIE VERSCHIJNT OP 8 JANUARI 2020.
KOPIJ EN ADVERTENTIES: UITERLIJK 31 - 12 - 2019
FIJNE DAGEN!

GEVONDEN
in Klein Hulsdonk in
Terheijden

Mail liesbeth@
rondomdetoren.nl

Deze prachtige foto is gemaak door Ellen Suijkerbuijk

