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SAUWELEN! 

In het weekend van 7, 8 en 9 februari gaan we 
sauwelen in Terheijden! Hieronder alvast een aan-
tal deelnemers die zich voorstellen! Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Drogisterij Relinde Fijnaut.
We hebben een debutant: Remco van Gils stelt 

zich graag aan u voor:
Hallo Traaie, Nieuw vlees voor in de sauwelton! Al jaren kijk ik 
naar die ton en denk ik: daar wil ik ook eens in staan! Ik ben 
Remco van Gils, vader van 2 kinderen en leraar.  Als de Dr Love 
van Traaie voorzie ik Traaie van allerlei tips op relatiegebied. Of 
u daar ook iets aan gaat hebben, is nog maar de vraag…..
Het schrijven van een sauwel is nog best een fikse klus. Avond 
aan avond heb ik geschreven, gelezen, geschrapt en ben ik op-
nieuw begonnen. Maar het is mij gelukt om een leuk stukje on-
zin op papier te krijgen. Kunt u wel wat tips op relatiegebied 
gebruiken, kom dan zeker kijken, luisteren en lachen op 1 van de 
sauwelavonden! Groetjes, Remco van Gils
Van debutant naar ‘ouwe rot’: Christ van den Diepstraten 
die inmiddels voor de 31e keer in de 
ton staat. Hij zegt zelf: ‘Voor de 31e 
keer doe ik pas mee. Na de nodige 
tegenslagen de laatste tijd blijft er 
maar één typetje over: PEGVOGEL. 
Omdat de hele samenleving steeds 
gewelddadiger wordt, moet er ook 
tijd zijn om even flink te lachen en 
alle ellende te vergeten. Daar is maar 
één evenement voor in Traaie en dat 
zijn de sauweldagen. Op veler verzoek is de hele sauwel 100%  
Traaie gericht, dus voor iedereen te begrijpen. Ik zeg, kom kij-
ken.’ Met vriendelijke groet, Christ van den Diepstraten
Nog een bekende:  Ad van Bekhoven:
Sauwelen doe je wel of doe je niet…simple as that. Er is een 
soort onbevangen drang waardoor ik dit leuk vind. Het spelen 
met woorden, het verzinnen van ludieke anekdotes, woordgrap-
pen en/of de favoriete one-liner… zijn voor mij doorgaans een 
leuke bezigheid. Ik kan ook erg genieten van vele soorten hu-
mor, daar wordt toch iedereen vrolijk van, zeker in deze tijd en 
in dit land van extremiteiten. De ton is daarbij een extra uitda-
ging vanwege het gemêleerd publiek en de algehele entourage. 
Dit jaar ziet u mij in het personage van “Bonfire”,  een paard met 
bijzondere talenten en een uitgelezen mening over mensen in al 
hun hoe(f)danigheden. Meer hoef ik niet uit te leggen. 
Ad van Bekhoven, www.komnaardesauwel.hipique  
Het sauwelen start al jaren met een act en ook deze keer zijn zij 
er weer bij: Duo Fein en Gijn stelt zich voor:
Tijdens het Sauwelweekend van 2020 zijn wij weer present en 
mogen wij weer drie keer de aftrap doen met een ludieke act. 
Het wordt inmiddels de achtste keer en door de jaren heen 
hebben wij zowel positieve als negatieve kritieken gekregen. 
Deze kritieken zijn altijd leuk en goed en neem je weer mee in 
een eventueel vervolg. Of dit nu weer voor een sauwelweek-

end is of een presentatie die 
je moet doen voor je werk. 
Het wordt voor ons weer een 
gevalletje van uit je ‘comfort 
zone’ stappen. Het heeft na-
melijk niets met je dagelijkse 
beslommeringen te maken en 
daarom is het weleens lekker 
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om eventjes iets helemaal anders te doen.  Alhoewel, dit jaar 
gaan wij terug naar onze roots en gaan we een activiteit doen 
die wij veel gedaan hebben toen wij (simpel gezegd) nog thuis 
woonden. Tijdens deze activiteit gaan er waarschijnlijk situaties 
ontstaan die niet echt normaal zijn, maar goed… daarom zullen 
wij wel weer kritieken krijgen.
Wel hopen wij dat iedereen komt om ons te beoordelen, aan 
te moedigen en gewoon lekker komt genieten van een avond 
of middag vol vermaak. Met de lachende groeten van Duo Fein 
en Gijn.

GE MOT UT RUIM ZIEN!
T.C.V. De Schraansers, carnaval 2020

Carnaval 2020 is toch echt begonnen. En al heb je niet nog niet 
zo’n zin of nog niet zo veel tijd; Ge mot ut gewoon ruim zien! 
Want ja, over 4 weken is het carnaval! We vieren carnaval in 
het weekend van 22 februari; 22-02-20! In aanloop naar het 
carnavalsweekend hebben we al voldoende activiteiten om bij 
aanwezig te zijn.
Optocht

Volgen jullie ook de werkzaam-
heden in de Hoofdstraat en bij 
de rotonde? Nou, wij wel! Ook 
de gemeente ziet het ruim.  We 
hopen binnenkort te horen 
hoe we de optocht gaan lopen! 
We hopen op een RUIM aan-

tal vertrouwde optochtdeelnemers, maar zeker ook op nieuwe 
deelnemers. Doe gewoon een keer mee en wie weet worden 
ook jullie met het optocht-virus besmet. Inschrijven voor de 
optocht is al op zaterdagmiddag 1 februari in onze residentie De 
Gouden Leeuw, bij Cors en Astrid!
Sauwelen

In het weekend van 7, 8 en 9 
februari gaan we sauwelen. We 
hebben RUIM voldoende deel-
nemers die volop bezig zijn om 
een ‘goeie sauwel’ in elkaar te 
zetten, maar liefst 6 sauwelaars 
durven het aan! Daarnaast mu-
ziek van CV 3 Bierkus, een act 
van duo Fein en Gijn en muziek 

van Nootdkreet! Kaarten zijn te verkrijgen bij Drogisterij Re-
linde Fijnaut.  Wie de sauwelaars zijn, is te lezen in deze en de 
komende Rondom de Torens, want zij stellen zich aan u voor.  
Komende activiteiten; noteer ze in de agenda’s:
1 februari brengen we de carnavalskrant rond. Zorg dat u thuis 
bent: de krant is gratis maar een donatie voor het Traais carnaval 
stellen we zeker op prijs! ’s Middags is het inschrijven voor de 
grote optocht. Inschrijven kinderoptocht is via het formulier in 
de carnavalskrant.
2 februari is de kinderbingo in De Gouden Leeuw. De zaal is 
RUIM genoeg en er zijn RUIME prijzen, dus zorg dat je op tijd 
bent: Altijd prijs Kinderbingo, zaal open om 13.30 uur, we starten 
om 14.00 uur! Deze activiteit is vooral voor basisschoolleerlin-
gen. We vragen een klein bedrag per bingokaart. Neem vooral 
ook allerlei bijzondere spullen mee van thuis. Wanneer Prins 
Pierre jouw voorwerp roept, heb je prijs! Wat dacht je van een 
knijper, rol plakband, pleister, carnavalsoutfit, wc-papier, aardap-
pel of tandenborstel?
Het weekend van 7 februari is het sauwelen. Op vrijdag 14 fe-
bruari het gemeentelijk verbroederingsfeest en daarna, op vrij-
dag 21 februari start het carnavalsweekend!
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PUUR WIT PRESENTEERT: 
O’DREAMS 
“Muzikale reis door Ierland”

Het Iers/Nederlandse O’DREAMS tim-
mert flink aan de weg in de internationa-
le wereld van folk en singer/songwriters. 
O’DREAMS bestaat uit John Flierman 
(zang, gitaar, bodhran), Ed Veltrop (zang, 
accordeon, piano, toetsen) en Danny Gui-
nan (zang, gitaar, mandoline). Ze zijn graag 
geziene gasten in de verschillende thea-
ters, maar op donderdag 30 januari 
2020 zijn ze te horen in het Witte Kerkje 
in Terheijden. Zij zullen u meenemen op 
een muzikale reis door Ierland, waarbij 
ze zowel nummers uit eerdere shows als 
nieuwe nummers zullen spelen.
De wereld achter de pubs, pints en pad-
dies: magische songs en bloedstollen-
de verhalen over het echte Ierse leven. 
Verwacht daarom geen standaard Ierse 
ballads die iedereen in de pub luidkeels 
meezingt. Integendeel! O’DREAMS kiest 
voor de echte parels uit de Ierse mu-
ziekgeschiedenis en geeft ze eigenzinnige 
arrangementen mee. Op het theater-
podium voegt het drietal daar nog een 
flinke portie humor en zelfspot aan toe. 
Ze speelden niet alleen in Nederland en 
België, maar tourden in het verleden ook 
veelvuldig door Ierland en deden zelfs 
een reeks concerten in de Chinese ste-
den Beijing en Shanghai.

Initiatiefnemer van O’DREAMS is Ed 
Veltrop. Op zijn twaalfde beklom hij 
het podium om er niet meer af te gaan. 
Na een lange carrière in de Nederlandse 
rockscene kruipt hij nu het liefst achter 
de piano of hangt hij de accordeon om 
zijn nek. Veltrop weet als geen ander met 
zijn uitdagende spel en uitstraling het pu-
bliek te bespelen. 
John Flierman draagt de eretitel ‘The 
Dutch Christy Moore’. Een meer dan te-
rechte verwijzing naar Ierlands grootste 
folkheld aller tijden, want hij brengt al een 
kleine twintig jaar op onvervalste wijze 
de mooiste Ierse en ook zelfgeschreven 
songs ten gehore. 
Danny Guinan werd geboren en is ge-
togen in ‘the highlands of Ireland’. Daar 

ontwikkelde hij zich tot een singer-song-
writer van formaat. Guinan maakte gro-
te faam in Ierland, maakte de definitieve 
oversteek naar het vasteland, toerde 
er met zijn zelfgeschreven songs door 
Europa en nam diverse cd’s op. Met 
O’DREAMS graaft hij muzikale roots 
weer uit en stuit hij samen met zijn mu-
zikale maten op pareltjes van Ierse songs.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijg-
baar bij DA Drogisterij Relinde Fijnaut, 
Hoofdstraat 11 in Terheijden en Roots 
Mail Music, Van Goorstraat 4 in Breda. 
Het is ook mogelijk om kaartjes te reser-
veren via het emailadres 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. 

GILDEDAG

Op 30 augustus 2020 
is het voor ons gilde 
weer zover. De gildedag 
van dit jaar wordt weer 
georganiseerd door het 
kloveniersgilde in Terhe-
ijden.
Waaruit bestaat nou eigenlijk zo’n gilde-
dag en waarom is dit op vrijwel elke gilde-
dag terug te vinden?
Welnu, allereerst: het sleutelwoord hier-
in is traditie. Zoals zoveel dingen bij ons 
gilde uit traditie bestaat. Denk hierbij aan 
het koningsschieten en de teerdag.
De gildedag begint al redelijk op tijd 
waarbij alle koningen en hoofdlieden (zo 
noemen wij een voorzitter) van uitgeno-
digde gilden elkaar treffen voor de Heili-
ge Mis in de kerk. Daarna wordt er door 
hen een heerlijk ontbijt genuttigd (daar is 
de teerdag al) en worden de onderlinge 
banden van de gilden verstevigd door el-
kaar weer te vertellen wat er bij hen het 
afgelopen jaar is gebeurd. Voor sommige 
koningen is dit een eerste keer dat zij dit 
meemaken en ik kan u vertellen dat dit 
een leerzaam moment is voor een gilde-
broeder en -zuster.
Daarna wordt er verzameld om u te trak-
teren op de optocht door Terheijden. 
Paarden met hun standaardruiter voorop, 
gevolgd door tamboers en bazuinblazers, 
presenteren zich aan u,  het volk. Dit alles 
om uiteindelijk te eindigen op het terrein 
van Sportvereniging Terheijden, de voet-
balvelden, om daar de massale opmars te 

tonen. 
Mijn allereerste ervaring hiermee was in 
1990 op de Kleine Schans. Tamboers, ba-
zuinblazers, vaandrigs (de mannen met de 
grote vaandels) en de vendeliers kwamen 
recht naar voren en ik weet nog dat ik 
toen dacht: “Die stoppen nooit op tijd!”. 
Ik zal u een geheimpje vertellen, dat doen 
ze wel. 
Na de gebruikelijke toespraken door 
onze eigen hoofdman, de kringvoorzit-
ter, zeg maar de baas van alle gilden in 
West-Brabant, en de burgemeester zullen 
de wedstrijden een aanvang nemen. Over 
dit gedeelte van de dag zal ik u in een la-
ter artikel verder bijpraten.
Na de uitslagen en de prijsuitreikingen 
van deze dag, zal het nog laat en gezellig 
worden in de feesttent naast de gildeka-
mer.
Nu het allermooiste: u kunt als lezer be-
houdens het ontbijt overal bij zijn en hoe 
Hollands zullen we het noemen, het is 
nog gratis ook! De optocht komt vrijwel 
naar u toe en over de te nemen route zal 
ik u later informeren. De wedstrijden die 
gehouden worden bij en rond onze gil-
dekamer zijn vrij toegankelijk. Natuurlijk 
is de entree voor de feesttent gratis en 
u bent bij deze uitgenodigd om ook de 
prijsuitreiking bij te wonen. De ontlading 
voor menig deelnemer en gilde.
Dat het daarna gezellig wordt in de tent, 
daarin heeft u als lezer en bezoeker aan 
de tent zelf een groot aandeel. 
Noteer dus alvast 30 augustus 2020 in uw 
agenda!
Met vriendelijke gildegroet, namens het 
kloveniersgilde, 
Michel Brocks

‘VAN DUIST’RE 
KROCHTEN IN HOOGE 
SFEEREN’
Vocaal Kwartet DRIEST: nieuwe 
muziek in oude stijl 

Een optreden van 
dit Brabantse ge-
zelschap (Den 
Bosch-Tilburg) op 
16 februari in 
het Witte Kerkje 
staat garant voor 
een ontroerende 
en meeslepende 
(muzikale) erva-
ring! Reserveer dus 

maar alvast een plaats voor dit concert. 
Vocaal kwartet DRIEST
DRIEST werd opgericht in september 
2015 en bestaat uit sopraan Ien Bouw-
mans, mezzosopraan Lieve van Tuijl, tenor 
Peter Cornelissen en bas-bariton Peter 
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Ruiter. 
Onder de bezielende leiding van de bas Frans van Hoek zingt 
het kwartet uitsluitend liederen van zijn hand. 
DRIEST houdt zowel van spontane optredens, openluchtcon-
certen, openbare repetities, als van besloten, intieme of feestelij-
ke gelegenheden. Zo kan men DRIEST tegenkomen op kastelen, 
in galeries, musea, ateliers, huiskamers, kerken en concertzalen. 
Meer informatie is te vinden op facebook.com/driestvocaalk-
wartet.nl en op ienbouwmans.com/zangeres/driest
Inspirator Frans van Hoek
Frans van Hoek (*1952) is componist, tekstschrijver, diri-
gent en illustrator. Hij heeft een sterke voorkeur voor oude 
muziek, wat ook duidelijk tot uiting komt in de muziek die 
hij componeert. Alle composities worden met de hand ge-
schreven en vaak voorzien van verluchtigingen, zoals speci-
ale sleutels of illustraties die de compositie ondersteunen. 
Frans van Hoek is voormalig muzikaal leider van ‘De Windh’, dat 
twee keer in het Witte Kerkje een geweldig optreden heeft ver-
zorgd, ook met zijn eigen muziek.  De Windh werd vlak na het
optreden in het Witte Kerkje in 2010 bij het Nederlands Koor 
Festival ‘Koor van het Jaar’. Het koor kreeg zowel de jury- als 
de publieksprijs.
Frans zou zó geboren kunnen zijn in de 17e eeuw. Zijn sterk 
relativerende, en tegelijk melancholische schrijfstijl maakt dat 
zijn polyfone muziek, in Renaissance -of Barokstijl,  reikt tot aan 
deze tijd.  Als een omgekeerde tijdmachine….   

Luisteren?
Een opname op YouTu-
be van Driest uit 2016: 
‘Chanson des Anges’: 
www.youtube.com/wat-
ch?v=OsF3q-lXcL8
In de volgende Rondom 
de Toren komt meer in-
formatie over het pro-
gramma.

Waar? Wanneer? Reserveer! 
Datum: zondag 16 februari 2020, aanvang: 15.30 
uur. Locatie: Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden. 
Entree: slechts € 6,50; t/m 18 jaar GRATIS TOEGANG. 
De entree is zeer laag. Bij de uitgang kunt u een extra bijdrage 
geven. Cadeaukaart voor één concert naar keuze € 6,50.
Reserveringen bij Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terhe-
ijden, liefst per email: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl of 
via de website ConcertenWitteKerkje.com/contact
Bank: Entree tijdig overmaken op IBAN: NL92 RABO 0305 
7899 29, t.n.v. Stg. Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden 
Telefoon: 076-593 1177 (Agaath), 076-593 4434 (Babs)
Website:  concertenwittekerkje.com/concerten-2019-2020, 
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden

HET  MULDERTJE

Het Muldertje neemt de stomerijservice 
en de schoenherstelservice van Tinckerbell 
over. Dit zal voor u geen groot nieuws zijn, 

de meeste mensen 
hebben dit al be-
grepen en hebben het vertrouwde bord 
weer op de stoep zien staan. 

Naast dit feit beginnen we (eind januari) met een nieuwe ba-

ZAKELIJK NIEUWS

v.l.n.r. Peter Ruiter, Ien Bouwmans, Frans van 
Hoek, Lieve van Tuijl en Peter Cornelissen
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by-cadeauhoek. U vindt daar handge-
maakte originele cadeaus voor felicitatie 
op een kraamfeestje. Wilt u een persoon-
lijke inbreng hebben op het cadeau, dan 
kunt u dat  kenbaar maken, natuurlijk 
wel graag ruim voor de geboorte van 
uw (klein)kind. Niet alleen handgemaak-
te spulletjes kunt u in deze hoek vinden, 
ook slingers, speenkoorden, slabbers in 
diverse vormen, rammelaars, sokjes en 
veel meer wat op een geboortefeest in 
de smaak zal vallen. 

Omdat we voor deze hoek ruimte nodig 
hebben, gaan er wat wol soorten uit on-
der de naam Muldertje-outlet. U kunt al 
het een en ander vinden op Marktplaats 
en via de Website (www.hetmuldertje.nl)  
Via Facebook en in de winkel zelf kunt u 
de pakketten aantreffen. Voor iedere uit-
verkoop geldt: wees er snel bij, want op 
= op! Komende tijd zitten we wat geïso-
leerd door het opbreken van de rotonde, 
maar wij hopen u te blijven zien!

WORDT U / WORD JIJ 
BEZORGER VAN RdT?

Naar aanleiding van 
de bezorgklachten 
in de afgelopen 
maanden hebben 

wij in de vorige edities van Rondom de 
Toren een oproep voor bezorgers ge-
plaatst. Op deze oproep hebben we al 
diverse enthousiaste reacties mogen ont-
vangen. Maar helaas nog niet genoeg. Ons 
idee is om de bezorging in eigen beheer 
van RdT te regelen; daarvoor hebben we 
nog meer bezorgers nodig. Dus draagt 
u Rondom de Toren een warm hart toe 
en wilt u aan ons mooie blad bijdragen 
als bezorger (een keer per 2 weken op 
woensdag of donderdag behalve de zo-
mervakantie), laat het ons weten via 
secretaris@rondomdetoren.nl. 
Ook huidige bezorgers kunnen zich 
opnieuw aanmelden natuurlijk! 
Als we voldoende bezorgers hebben gaan 
we het plan uitwerken. 

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?  
- er zeer regelmatig contact is met men-
sen die iets willen gaan doen als vrijwil-
liger 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 weten, dan wordt deze 
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.  
We zijn op zoek naar:
Vrijwilliger vervoer
Een jongen van 16 jaar met epilepsie 
zoekt iemand die hem kan begeleiden bij 
zijn rit naar zijn school, het Dongemond-
college. Hij kan deze weg niet vanuit Wa-
genberg blijven fietsen of zelfstandig met 
de bus omdat de kans dat hij de weg kwijt 

OPROEPEN
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raakt of valt te groot is en daarom niet 
veilig.  Wil je hem hierbij helpen?
Gastvrouw in de Huiskamer
Lijkt het je wat om op zondag gezellig 
een bakje koffie te doen met bezoekers 
van de Huiskamer in het Antonius Abt? 
De huiskamer is een plek waar mensen 
terecht kunnen voor ontmoeting en/of 
gewoon een fijne dag. Mensen vinden er 
gezelligheid, kunnen er spelletjes doen en 
een praatje maken. 
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 (gratis 
geweldige cursussen voor vrijwilligers) te 
bieden heeft nog bekender kan maken, 
zodat meer vrijwilligers de academie ken-
nen en er gebruik van kunnen maken. 

Klusvrijwilliger
Ben je een beetje handig en vind je het 
leuk kleine klusjes te doen? De klussen-
dienst doet deze kleine klusjes bij mensen 
die dit niet (meer) zelf kunnen, een klein 
netwerk en ene kleine beurs hebben. Je 
helpt hen enorm met deze klusjes. 
Vrijwilliger bij het Witte Kerkje
Er is steeds meer te doen bij het Witte 
Kerkje: van gezellige optredens tot uit-
vaarten en ontmoetingsactiviteiten. Om 
ervoor te zorgen dat al deze activiteiten 
door kunnen blijven gaan zijn mensen 
welkom die hier iets willen doen, bijvoor-
beeld meehelpen met conciërge taken, of 
er mede voor zorgen dat de tuin netjes 
blijft.

4 DE  VRIJHEID FESTIVAL

Op dinsdag 5 mei 2020 is het precies 75 
jaren geleden dat heel Nederland bevrijd 
was. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft alle gemeenten opgeroepen om 
in het kader van 75 jaar bevrijding op 5 
mei 2020 in elke stad of dorp ontbijten 
of lunches te organiseren. In de gemeen-
te Drimmelen wordt per dorp een lunch 
georganiseerd door de Katholieke Bond 
van Ouderen/Vereniging van Senioren, in 
samenwerking met verschillende andere 
organisaties uit onze gemeente.

Feest
Aansluitend op de lunches organiseert 
Drimmelen Connect! (bekend van The 
Passion Drimmelen en Vluchtweg) het ‘4 
De Vrijheid Festival’. Dat gaan we doen 
op een centraal punt in de gemeente: de 
loods van Rasenberg BV,  hoek Wagen-
straat/Wildestraat in Wagenberg.  We 
gaan er een groot feest van maken: een 
festival met lokale 
zangers, zangeres-
sen en muzikan-
ten, ondersteund 
door een profes-
sionele 
band. Het reper-
toire staat hele-
maal in het teken 
van vrijheid. Babs 
Rasenberg (foto Tien Mureau) is op 5 mei 
een van de zangeressen.
Vrijheidssong
Dit is de eerste aankondiging van het ‘4 
De Vrijheid Festival’, verdere info volgt 
uiteraard nog. Bijvoorbeeld over het ver-
voer (voor wie dat wil) vanuit de lunchlo-
caties naar de loods van Rasenberg.  
Wat al wel kan: een vrijheidssong 
kiezen en insturen. Het gaat om een 
song/lied/nummer dat jou het ultieme 
gevoel van vrijheid geeft (hoeft dus 
niet over vrijheid zelf te gaan). Mail jouw 
vrijheidssong naar info@drimmelen-con-
nect.nl en tijdens het festival wordt er 
een aantal gespeeld en gezongen. 
Zie ook www.drimmelen-connect.nl

FIETSTOCHT 
ZOMERVERMAAK 2019

Nu de winter voorbij 
is, hij viel deze keer op 
een dinsdag, is het tijd 
voor een terugblik.
Afgelopen zomer plan-
den wij, medewer-
kers van Zomervermaak, voor de ver-
andering een fietstocht. Het leek ons 
een goed idee al trappend te genieten 
van de natuur die te bewonderen valt 
in ons mooie West-Brabant. De tocht 
zou ons vanuit Terheijden voeren naar 
Wagenberg, vervolgens via Hooge Zwa-
luwe naar Lage Zwaluwe met als rust-
plaats ’t Poeleke’, nu een bistro, vroeger 
een boerderij met roemruchte bewo-
ners: 2 vrijgezelle zussen en dito broer. 
We planden onze fietstocht op vrijdag 
26 juli 2019. Maar helaas… die week liep 
de thermometer op naar recordhoog-
ten, zo hoog dat iedereen ons adviseer-

de het fietsen te laten voor wat het is. 
De woensdagochtend vooraf fietsten 
Giel van Fessem en ik (Hans Neienhuij-
sen) de route om te bezien of het als-
nog niet mogelijk was.  Amechtig, nat van 
het zweet, we dreven bijna van het zadel, 
beëindigden we dit avontuurtje. Het be-
sluit werd genomen: de tocht ging die 
vrijdagmiddag niet door.  Allen die hadden 
ingeschreven, werden telefonisch op de 
hoogte gesteld van dit droeve feit. Maar 
tegelijkertijd werd het aanbod gedaan de 
tocht te verzetten naar vrijdag 23 augus-
tus. Bijna iedereen maakte van dit aanbod 
gebruik en ging akkoord met deze nieuwe 
datum. Dus verzamelden 43 deelnemers 
op de 23ste zich op het Dorpsplein in 
Terheijden voor de Antonius Abt. Gezel-
lig geroezemoes was de voorbode voor 
een mooie fietstocht. Onder begeleiding 
van 6 vrijwilligers trapten we af. Als voor-
zorgsmaatregelen hadden we de volgen-
de voorzieningen: één vrijwilliger had een 
reparatieset en we hadden een volgauto 
om eventueel gewonden te vervoeren. 
Met een veilig gevoel werd de tocht 
aangevangen. De weergoden waren ons 
goedgezind: geen wind, een lekker zonne-
tje, een goed humeur, meer is er toch niet 
te wensen. 
Wat een verschillen waren te constate-
ren, de één met de handen op de rug fiet-
send met ondersteuning, de ander met 
open mond, hijgend met de tong op het 
stuur,  zwoegend om de e-bikers bij te 
houden. Ondanks deze verschillen bleef 
de groep gezellig keuvelend bij elkaar, ook 
de zwoegers. Het pauze-adres, ’t Poeleke, 
bleek een aangenaam verpozingsadres. Ie-
dereen liet zich de koffie, thee, fris en ge-
bak goed smaken. In alle groepen vonden 
geanimeerde gesprekken plaats. Na deze 
rustpauze op huis aan. Met een tevreden, 
voldaan gevoel kon thuis nog worden na-
gepraat.
Velen vroegen ons daarna om een kaartje 
van de route om de tocht met vrienden 
en familie nog eens te fietsen. Bij deze.
Volgend jaar weer?

TERUGBLIK

Zomervermaak 

 
 
        Poeleketocht - fietstocht van 30km 
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ST.  DORPSRAAD  WAGENBERG: 
GLASVEZEL BUITENAF

Eerst willen wij alle inwoners van Wagen-
berg en lezers van dit blad een zeer voor-
spoedig en gezond 2020 toewensen.
Deze vergadering was weer de eerste van 
het nieuwe jaar. Naast een aantal kleine za-
ken die moesten worden besproken stond de eventuele aanleg 
van glasvezelkabel binnen enkele kernen van Drimmelen en het 
buitengebied centraal.
N285
Voorafgaand aan de vergadering hebben enkele leden van St. 
Dorpsraad een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van 
de Provincie Noord-Brabant. Het is de bedoeling dat er groot 
onderhoud uitgevoerd gaat worden aan de N285. De Provin-
cie Noord-Brabant gaat samen met de gemeenten Moerdijk en 
Drimmelen onderzoeken welke ‘kleine’ verkeersmaatregelen en 
groenmaatregelen mogelijk zijn om de N285 verder te optimali-
seren en te verbeteren. De verslagen van de eerste bijeenkom-
sten zijn op de webpagina van het project opgenomen: www.
brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenpro-
jecten-in-brabant/n285/n285-klundert-wagenberg. Wilt u mee-
denken? Dan kan dat alsnog tijdens de tweede klankbordgroep 
bijeenkomst op woensdag 29 januari van 19.30 tot 21.00 uur in 
het Sociaal Cultureel Centrum de Mayboom te Made.
Bewonersbrieven Parallelweg
Na de inloopavond van 20 november jl. is er voor het gedeelte 
tussen de Wagenstraat en de Brouwerijstraat een definitief ont-
werp gemaakt en voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en 
de Kerkstraat een voorlopig ontwerp.
De inrichting van dit gedeelte komt grotendeels overeen met 
de inrichting van het eerste gedeelte. De opmerkingen en vra-
gen van de inloopavond zijn daar zoveel mogelijk in verwerkt. U 
vindt de ontwerpen op de website van de gemeente Drimmelen.
De gemeente wil het voorlopig ontwerp voor het gedeelte tus-
sen de Wagenstraat en Kerkstraat met belangstellenden bespre-
ken. Iedereen is van harte welkom op de inloopavond op 23 
januari 2020 in (sport)café Driedorp, Kerkstraat 11a in Wagen-
berg. Op deze avond kunt u tussen 19.00 uur en 21.00 uur bin-
nenlopen, het plan bekijken en vragen stellen over het ontwerp.
Glasvezel Buitenaf
Als u dit gedeelte van ons verslag leest heeft de informatieavond 
over glasvezel (gehouden op 15 januari in Plexat) al plaatsge-
vonden.
Organisatie Glasvezel Buitenaf heeft duidelijk gemaakt wat de 
grote voordelen zijn van glasvezelkabel t.o.v. de huidige (ko-
per of coax) kabel waarvan wij momenteel gebruik maken in 
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Wagenberg. Snelle verbindingen met een hoge kwaliteit en sta-
biliteit worden steeds belangrijker en noodzakelijker voor de 
dagelijkse dienstverleningen over het internet. Dienstverlening 
in de zorg en ook huisbeveiliging gaat steeds meer digitaal en 
gaat steeds hogere eisen stellen aan de verbindingen. Ook het 
gebruik van internet voor studerende kinderen (digitale lespak-
ketten) en het recreatief internet gebruik (film, on-demand tv, 
multimedia en gaming diensten) neemt steeds meer toe. Met 
name voor het uploaden van data biedt een glasvezelverbinding 
een veel hogere en betere snelheid.  Tevens zal het 5G mobiele 
telefonie-netwerk eisen dat er glasvezelverbindingen tussen de 
zendmasten aanwezig zijn om deze snellere mobiele dienst te 
kunnen bieden.
Omdat de aanleg van glasvezel een kostbare investering is kan 
Glasvezel Buitenaf dit alleen realiseren als minimaal 40% van de 
huisaansluitingen deelneemt. Dit betreft de kernen Wagenberg, 
Hooge en Lage Zwaluwe en Drimmelen.
Over het glasvezelnetwerk zult u een andere provider dan Zig-
go of KPN moeten kiezen omdat zij voor hun diensten over het 
eigen netwerk werken en (nog niet) over een glasvezelnetwerk 
beschikken en dit zelf niet gaan aanleggen. 
U kunt ook uw huidige dienst naast de nieuwe dienst behouden.
De abonnementsprijzen van de andere providers over glasvezel 
zijn vanaf ca. € 40 p.m. beschikbaar. Oriënteer u dus vooraf wel 
op de dienstverleningen van de andere providers. 
Informatie vindt u op de website www.glasvezelbuitenaf.nl of via 
de facebookpagina GlasvezelbuitenafDrimmelen.
Als u nu niet instapt kan dat ook op een later tijdstip (als de 
kabel er werkelijk komt) maar dan voor een veel hogere prijs. U 
moet er rekening mee houden dat instappen dan zeker minimaal 
€ 950,- per aansluiting gaat kosten. 
Het is dus voor de toekomst van Wagenberg belangrijk dat we 
glasvezel-aanleg goed moeten overwegen.
Verkeersvraagstukken
Na carnaval, dat zal dus maart worden, zullen we de werkgroep 
“Brouwerijstraat” weer bij elkaar roepen.
Huishoudelijk reglement
Tijdens onze vergadering van 8 januari 2020 is ons Huishoude-
lijk Reglement officieel vastgesteld.
Volgende vergadering.
Onze volgende vergadering is woensdag 19 februari a.s.  We 
beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur in Sportcafé Driedorp. 
U bent van harte welkom.
Noteer ook alvast in uw agenda woensdag 11 maart. Dan wordt 
onze jaarvergadering gehouden.

KORPSBIJEENKOMST  BRANDWEER 

De korpsbijeenkomst van 
de brandweer Midden- en 
West-Brabant, cluster Noord, 

posten Lage Zwaluwe, Made en Terheijden heeft dit jaar plaats-
gevonden op 18 januari jl. in de brandweer-
kazerne in Made. Tijdens deze avond wer-
den verschillende leden gehuldigd. 
De burgemeester reikte Vrijwilligersme-
dailles Openbare Orde en  Veiligheid uit 
aan:
20 jaar: Corné van der Mast, Christ Bruijns 
en Arnout Schonk. 30 jaar: Ron Nagtzaam, 
Peter Jobse en Igor Rasenberg
40 jaar: Piet Sulkers. 
Brandweer Nederland onderscheidingen 
werden uitgereikt aan: 12 ½ jaar: Frans 
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Wintermans
20 jaar: Corné van der Mast, 
Christ Bruijns en Arnout 
Schonk. 30 jaar: Ron Nagtzaam, 
Peter Jobse en Igor Rasenberg
40 jaar: Piet Sulkers. 
Peter Jobse heeft na 30 jaar af-
scheid genomen van de vrijwil-
lige brandweer.

VAN HET WMO-PLATFORM DRIMMELEN
Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen advi-
seert het college van burgemeester en 
wethouders over het beleid rond de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Wmo-Plat-
form Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand 
in een openbare vergadering bijeen. Tijdens de vergadering 
van januari kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: 
Notitie: Iedereen doet ertoe, Iedereen doet mee 
Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend 
werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat 
kan ook betekenen dat dan een tegenprestatie gevraagd wordt 
in de vorm van een wederdienst. Een wederdienst is een vorm 
van onbetaald werk voor de samenleving. In de notitie wordt 
beschreven hoe Drimmelen dat zou kunnen regelen. Mevr. I. Pol-
ling van de gemeente besprak met het Wmo-Platform de voor-
gestelde mogelijkheden.
Consulent Zorg en Veiligheid
Steeds vaker lezen of 
horen we iets over 
inwoners met ver-
ward gedrag. De ge-
meente is verplicht 
ook hen en hun fami-
lie of netwerk te helpen. Dat is vaak lastig voor de huidige hulp-
verleners. De gemeente heeft daarom een proef opgezet om die 
hulpverleners te ondersteunen. Op 1 januari 2020 is de heer P.  
Vermeulen benoemd tot Consulent Zorg en Veiligheid. Hij heeft 
de kennis en ervaring om hulpverleners te ondersteunen. 
Hij zal als een soort consultatiepost werken voor medewerkers 
van onder meer dorpsteams, wijkpolitie, huisartsen en zorgin-
stellingen. Met het Platform heeft hij gesproken over zijn voor-
genomen aanpak. Het Wmo-Platform is vertegenwoordigd in de 
bij de proef betrokken klankbordgroep. De proef zal een half 
jaar duren, dan wordt bekeken hoe verder te gaan.
Zorgcafé
Om de zorg en ondersteuning rondom onze inwoners goed te 
regelen is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. 
Binnen de gemeente is regelmatig overleg tussen die organi-
saties. Dat heet het Zorgcafé. Tussen de professionals van die 
organisaties zijn daarvoor goede contacten nodig. Zij wisselen 
van belang zijnde informatie uit. Privacy wordt daarbij goed in 
de gaten gehouden. 
Samenwerking 
Er zijn twee Platforms in het Drimmelense Sociaal Domein. Een 
voor Sociale Zekerheid en een voor, onder meer,  Wmo-aange-
legenheden.
In de praktijk van zorg en ondersteuning blijkt dat problemen 
van inwoners steeds vaker meerdere oorzaken hebben. Die 
oorzaken aanpakken vergt een gezamenlijke actie om tot een 
echte oplossing te komen. De organisatie van de gemeentelij-
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ke afdeling Maatschappelijke Aangelegen-
heden wordt op zo’n gezamenlijk beleid 
toegespitst. Is een gezamenlijke advisering 
van de twee Platforms dan ook nuttig? 
De betreffende wethouders en beleids-
medewerkers spraken daarover met de 
Platform-voorzitters. Zij spraken af met 
elkaar te zoeken naar werkbare vormen 
van gezamenlijke advisering
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. 
Web-site: www.wmoplatformdrimmelen.
nl.

TERUGBLIK KERSTCONCERT

Traditiege-
trouw vond 
t w e e d e 
kerstdag het 

kerstconcert van de harmonie plaats. 
Op deze feestelijke dag brachten alle on-
derdelen van onze harmonie een prachtig 
repertoire, grotendeels in kerstsfeer, ten 
gehore. Onder het genot van een lekker 
kopje koffie/thee met kerstkrans, aange-
boden door Joep en Katja van Bekhoven, 
begon klokslag 12.00 uur het kerstcon-
cert.

Nieuwe dirigenten
Dit jaar hadden 2 nieuwe dirigenten de 
eer naast Mathyn de Jong (Instructeur 
Slagwerkgroep) hun orkestonderdeel 
voor het eerst met kerst te dirigeren. 
De slagwerkgroep  was als eerste aan de 
beurt.   Trots stelde Mathyn de nieuw-
komers Lex Ruis en Wout Nissen voor. 
De twee neefjes hebben in een korte tijd 
grote stappen gemaakt. Zij, maar ook het 
publiek, hebben genoten van dit eerste 
grote optreden. Lex had bij de opening 
van de kermis in september al een beetje 
warm kunnen draaien. Zij brachten een 
leuk en afwisselend programma.
Jan van den Brandt was de eerste nieuw-
komer die zijn club (het Opleidingsorkest) 
met bezieling aanstuurde deze middag. Jan 
heeft na de zomervakantie het dirigeer-
stokje overgenomen van zijn voorganger 
Manuel de Wijs. Met veel humor en passie 
heeft hij de muziekstukken ingestudeerd 
met de leden en dit was te horen tijdens 
het concert.
Last but not least stond als laatste de 
tweede nieuwkomer, Martijn Krijnen, 
op de bok om het Groot Orkest te di-
rigeren. Met het eerste nummer Adeste 
Fidelis werd gelijk de toon gezet. Met 
veel plezier is in een zeer korte tijd het 
kerstrepertoire ingestudeerd.
Jubileum Jan Daas

Na twee kerstnummers van het Groot 
Orkest werd er een pauze ingelast om Jan 
Daas naar voren te roepen om hem te 
onderscheiden met zijn 50-jarig jubileum.
Jan werd door voorzitter Ad Snoeren ge-
feliciteerd en geroemd om het vele werk 
dat hij naast slagwerker voor de harmo-
nie verricht. Jan is naast bestuurslid ook 
vicevoorzitter van de harmonie. Daar-
naast is Jan zijn organisatietalent groot. 

Naast het organiseren van de kermis, de 
Traaierie en het Dauwtrappen is Jan altijd 
bereid om allerlei hand- en spandiensten 
te verrichten. Bijvoorbeeld het uitprinten 
en scannen van de muziek en het vervoe-
ren van de instrumenten met de vracht-
wagen voor menig concert buiten café 
De Harmonie. Jan is handig, oplossingsge-
richt en altijd goed gehumeurd. Je doet 
nooit tevergeefs een beroep op hem. 
Voor zijn 50-jarig lidmaatschap ontving 
Jan uit handen van de voorzitter een oor-
konde van de FKM (Stichting Federatie 

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

.
Winteractie
De prijs gaat onder de loep!

Op dinsdag, woensdag of 
donderdag geen zin om te koken? 
Genieten kan dan voordelig! 
Reserveer voor het 2 gangen 
keuzemenu voor slechts € 28,- p.p. 
U geniet van een voor- en hoofdgerecht 
en heeft keuze uit vis of vlees. 

Uiteraard kunt u dit menu uitbreiden met 
een dessert en/of tussengerecht. Alleen 
op dinsdag, woensdag en donderdag.

Heren, vergeet u 
niet te reserven voor 

Valentijnsdag? 
Zie onze website voor 

het arrangement!

Op zoek naar een 
bijbaantje? We zoeken 

een oproepkracht voor de 
bediening! Minimaal 16 jaar, 
ervaring geen vereiste. Stuur 

een email naar 
info@restaurantripasso.nl.
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van Katholieke Muziekbonden in Nederland). Daarnaast kreeg 
Jan door Annelies Nissen (secretaris) de gouden speld van de 
FKM opgespeld. En natuurlijk was er voor zijn vrouw Angelique 
een mooi boeket als dank voor de vele uren dat zij Jan moet 
missen.
Tot slot
Alle dirigenten kregen tot slot lovende woorden en een leuk 
bedankje van voorzitter Ad Snoeren.
Na de trekking van de loten van de kerstloterij en uitreiking 
van de prijzen was de gezellige tweede kerstdag weer voorbij.
De prijzen die niet direct konden worden uitgereikt, zijn inmid-
dels thuisbezorgd.

TOLLEN, LAMPEN EN BERMEN LANGS 
NIEUWE RIJKSWEG

Het betalen van tolgeld op verschillende wegen in Europa komt 
nog steeds voor. Maar in het verleden was dat een normale zaak. 
Verharde wegen waren nog een uitzondering en ook toen kost-
te de aanleg ervan veel geld. Al in het midden van de 17e eeuw 
wilde het Terheijdense “dorpsbestuur” de doorgaande weg met 
kasseien bestraten. In 1656 kwam daarvoor vergunning in de 
vorm van een zoge-
naamd “octrooy” om 
gedurende 10 jaar 
een “weggeld” te hef-
fen. Voor iedere wa-
gen en kar, die langs 
de geplaatste “draai-
boom” kwam, moest 
een stuiver worden 
betaald. De inwoners 
van de gemeente Ter-
heijden waren hiervan vrijgesteld. Breda was het daarmee niet 
eens omdat Bredanaars met een wagen bij de “slagh-boom” wel 
tol moesten betalen. Maar de Raad in Den Haag stelde dat ie-
dereen zich aan “een Octrooy” diende te houden en stuurde 

EN  TOEN GEBEURDE...

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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afschriften naar Breda en de dorpen in de 
Baronie.
Op de nieuwe rijksweg van Breda door 
Terheijden en de Moerdijkseweg naar 
Zevenbergschen Hoek en Moerdijk (zie 
vorige Rondom de Toren) kwamen maar 
liefst 4 plaatsen waar tol moest worden 
betaald, waarvan 2 in de toenmalige ge-
meente Terheijden. De inwoners van Bre-
da en omliggende plaatsen waren hier 
vrijgesteld van het betalen van tol. Bekend 
zijn nog het voormalig ‘Café De Tol’ aan 
de Moerdijkseweg 23 en ‘Café Tolhuis’ aan 
het eind van de Hoofdstraat bij nr. 167. 
Van 1820 tot 1872 hebben daar “tol-

gaarders” gewoond, aan wie passerende 
reizigers tolgeld moesten betalen. Dwars 
over de straat was daar een tolboom ge-
plaatst, toen een “barrière” genoemd.
Behalve tolhuis hadden de bewoners daar 
ook een herberg of café. Kasteleins in ‘t 
Tolhuis’ waren Van der Vorst, Delheij en 
Van Dongen. De laatste tolgaarder bij ‘De 
Tol’ was Den Reijer, die als kastelein en 
landbouwer daar is blijven wonen. Zie 
hierover “Herbergen vroeger en nu” in 
Vlasselt-boekje 24 (1984).
Na de aanleg van de rijksweg in 1820-
1821 werden voor de verbetering van de 
straatverlichting in de kom van Terheijden 
nieuwe lantarens geplaatst. De gemeen-
te betaalde in 1822 een bedrag van 156 
gulden aan Florentius Roovers voor het 
“maken en leveren van 5 lamptarenpalen 
en eenige ladders”. De straatverlichting 
bestond destijds uit olielampen, die elke 
avond door de lantaarnopsteker werden 
bijgevuld en aangestoken.
Ook werd 200 jaar geleden het “grasge-
was” in de bermen langs de wegen ver-
pacht bij inschrijving. Zo bracht het on-
derhoud ervan het Rijk ook nog geld op, 
naast de tolgelden.
In de vorige eeuw werd de oude bestra-
ting bedekt met een laag asfalt en die 
werd door het toenemend verkeer er 
weer af gereden. Van lieverlee gaan we nu 
een totaal ander straatbeeld te zien krij-
gen in het Terheijdense dorpscentrum.
Voor het klein onderhoud aan die oude 
rijksweg werd een kantonnier aangesteld. 
Tegenwoordig heeft deze wegwerker een 
auto met gereedschappen, maar 200 jaar 
geleden zal dat een duwkar zijn geweest. 

Later deed hij dat op de fiets met een 
schop en een bezem. Tweemaal per dag 
reed hij over het aan hem toegewezen 
deel van de weg om het kleine dagelijkse 
onderhoud uit te voeren. Grotere onge-
regeldheden werden door hem gemeld. 
Aanvankelijk droeg hij ook een uniform. 
‘s Winters moest de kantonnier meerma-
len dag en nacht het wegdek op gladheid 
controleren. Dan werd er gestrooid. Dat 
deed hij staande op een langzaam rijden-
de vrachtwagen door het zand met een 
schop over de weg te strooien. De laat-
ste kantonniers oude stijl voor de Moer-
dijkseweg, toen de rijksweg van Moerdijk 
naar Breda, waren Boomaars en Basti-
aansen. Zie over dit oude beroep: Vlas-
selt-boekje 133 (2011).
Johan van der Made

HARDLOOPEVENEMENT 
DE OUDE  WEIDELOOP 

De eerste editie 
van de ‘vernieuw-
de’ Oude Weide-
loop op zondag 7 
april 2019 was een 
groot succes! Meer 

dan 430 lopers kwamen naar Wagenberg 
voor die 1e editie van De Oude Weide-
loop. Op de website van De Oude Weide-
loop zijn mooie sfeerreportages en foto’s 
te vinden van 2019.  
Vandaar dat we op 29 maart 2020 voor 
de 2e keer De Oude Weideloop gaan or-
ganiseren. We gaan dezelfde opzet han-
teren, dus dezelfde afstanden en routes: 
12.30 uur 1 en 2 km familierun, 13.00 uur 
5 km, 14.00 uur 10 km. 
Uiteraard willen we jou ook graag weer 

terugzien op 29 maart! Inschrijven is in-
middels mogelijk. Ga naar www.deou-

deweideloop.nl om je in te schrijven en 
voor meer informatie. 
Tot 29 maart 2020! 
Met sportieve groet, de organisatie van 
De Oude Weideloop

WIELERVERENIGING  
TERHEIJDEN  LUIDT 
50-JARIG  JUBILEUM IN

In 2020 bestaat  
Wielervereniging  
Terheijden 50 jaar. 
Dit heugelijke feit 
wordt dit jaar op 
verschillende ma-
nieren gevierd. Je 
zou kunnen zeggen 

dat de vereniging al langer bestaat, want 
in de jaren dertig van de vorige eeuw is 
er al sprake, volgens de analen, van een 
wielerclubje in Terheijden. Na de oorlogs-
jaren, de tweede wel te verstaan, wordt 
er ook al gewag gemaakt van een club-
je in Terheijden rondom wielerlegende 
Kees Pellenaars. Maar in 1970 worden 
daadwerkelijk de fundamenten gelegd 
voor de wielervereniging in de huidige 
vorm. Een viertal fanatiekelingen, te we-
ten Din de Ridder, Henk Rasenberg, Ad 
Nuiten, en Nico Rasenberg, staan aan de 
wieg van wat nu een vereniging is met een 
honderdtal leden. In 1981 krijgt de club 
een formele status door inschrijving in 
het verenigingsregister van de Kamer van 
Koophandel. De Bonbini-bar is de thuis-
basis. Concluderend: het wielrennen zit in 
het bloed van de Terheijdenaren.
Op 5 januari werd het jubileumjaar inge-
luid met een Nieuwjaarsreceptie in Pen-
sionstal Zeggezicht. Als aandenken aan dit 
jubileum ontvingen alle leden een gratis 
wielershirt met het logo ‘WVT 50 jaar’. 
Hiervan werd natuurlijk een groepsfoto 
gemaakt. De fotograaf des dorps Gerard 
van Vugt werd hiervoor gestrikt. De voor-
zitter Marino van den Berg memoreerde 
in zijn nieuwjaarstoespraak aan het feit 
dat WVT 50 jaar bestaat. Dit deed hij 
door een korte terug- en vooruitblik. 
Natuurlijk kon de champagnetoast daar-
na niet ontbreken. En wie er ook niet 
ontbrak was wethouder Harry Bakker. In 
een korte toespraak feliciteerde hij WVT 
met dit jubileum, en sprak de wens uit dat 
WVT er nog eens 50 jaar aan vast zou 
plakken.
Wat ons dit jaar als WVT te wachten 
staat, is nog niet bekend gemaakt, omdat 
nog de laatste hand gelegd moet worden 
aan het jaarprogramma.  Tijdens de A.L.V. 
op 17 januari werd een en ander toege-
licht. Een tipje van de sluier: het is geen 
toeval dat La  Vuelta onze regio passeert.

SPORT
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Verder wenst  WVT iedereen een goed en gezond 2020 en veel 
fietsgenot.

HARAGEI  TERHEIJDEN CREËERT  WARE 
JUDO-BELEVING
150 jonge judoka’s uit de regio te gast

150 judoka’s uit de regio, waarvan maar liefst 32 
van team Haragei zelf, hebben deelgenomen aan 
het 500-punten toernooi in Terheijden. Toernooi 
is wellicht niet de juiste benaming, wellicht moe-
ten we spreken van de ‘500-punten beleving’.

De 150 inge-
schreven deelnemers hebben 
uiteraard ook een paar wed-
strijdjes gedaan. Maar naast 
deze wedstrijdjes was er nog 
van alles te beleven op en 
rond de judomat. 
Zo konden kinderen zich la-

ten schminken, was er een professionele fotograaf (Artep foto-
grafie) aanwezig waar je gratis 
op de foto kon gaan. Onze ei-
gen ‘Bulletje de judostier’ was 
aanwezig voor de warming-up 
én het eindfeest, alle kinderen 
kwamen op het podium, er 
zijn judopakken verloot en 
we hadden ook nog een spe-
ciale gast: Zed de Haai van Optisport. Zed heeft vrijkaartjes uit-
gedeeld voor zwembad Sonsbeeck in Breda.
#Nextgeneration
Waar we meer dan trots op zijn: de doorstroming binnen de 
club. Judoka’s die al jaren lid zijn en nu actief zijn als scheidsrech-
ter, tafelmedewerker of ergens anders in de organisatie. Ruim 
30 medewerkers hebben dit evenement tot een succes gemaakt.
Resultaten
André Hanegraaf heeft zijn 500 punten beker behaald en be-
schikt nu over voldoende ervaring om deel te gaan nemen aan 
de grotere wedstrijden. Onze groep deelnemers is te groot om 
over iedereen iets te schrijven, maar al onze 32 deelnemers 
hebben gestreden en genoten. 
En de uitslagen? Die zijn van 
ondergeschikt belang. Het was 
een beleving die nog lang bij zal 
blijven. Het was een feest, een 
judofeest! De ideeën voor het 
komende jaar komen alweer 
opborrelen, we zullen blijven 
innoveren.
Meer informatie of aanmel-
den voor een proefles? Kijk op 
www.teamharagei.nl
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LHB  WERKT RESULTAAT GERICHT

Voor openbare toiletten heeft de Lijst Harry Bakker al 
diverse malen aandacht gevraagd in de gemeenteraad. Nu er 
sprake is van het plaatsen van openbare toiletten bij de oude 
haven in de dorpskern Drimmelen, ligt het voor de hand dat 
ook in de nieuw in te richten centra van Made en Terheijden 
openbare toiletten geplaatst worden.  Hierdoor kunnen mensen 
die afhankelijk zijn van goed bereikbare toiletten gemakkelijker 
naar onze dorpskernen. Lijst Harry Bakker gaat dit op de voet 
volgen en indien nodig actie ondernemen.  Want het is zeer 
vernederend als je in een winkel vraagt om het toilet te mogen 
gebruiken en je krijgt het antwoord dat het toilet alleen voor 
privégebruik bestemd is. 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor kinderen die nog maar net 
zindelijk zijn en niet op begrip kunnen rekenen van sommige 
winkeliers. Vergeet ook niet dat het best een drempel kan zijn 
om zomaar bij een horecagelegenheid te vragen of ze gebruik 
mogen maken van het toilet, zonder gebruik  te maken van een 
consumptie.
De Seabin met olie-afscheider die na het indienen van een 
motie op initiatief van de Lijst Harry Bakker in 2020 in de haven 
van Terheijden geplaatst wordt. De Seabin is een soort van drij-
vende afvalemmer die 24 uur per dag 7 dagen per week drijvend 
afval en olieresten uit de haven verwijderd.  Het zou mooi zijn 
als particuliere havens het voorbeeld volgen en gebruik gaan 
maken van Seabins met olie-afscheider.
Drimmelenseweg/Sluizeweg waar begin 2020 de voorbe-
reidingen voor starten en later in 2020 de werkzaamheden. Dit 
is mogelijk omdat de LHB daar het initiatief voor heeft genomen 
middels een amendement.  Wij gaan de voortgang van dit pro-
ject op de voet volgen.
Het Spel Democracity dat door aanhoudend initiatief van 
Femke Selders van de Lijst Harry Bakker van 20 t/m 27 januari  

door de basisschooljeugd in 
het gemeentehuis wordt ge-
speeld.
Bij het spel Democracity 
leert de basisschooljeugd 
om te gaan met democra-
tische besluitvorming. Zij 
spelen de gemeenteraad en 
beslissen over de inrichting 
van een fictieve gemeente.
Ton de Bok, Lijst Harry Bak-
ker

KBO - VERENIGING  VAN SENIOREN 
TERHEIJDEN

Dit is meteen de eerste onduidelijkheid 
die we uit de weg moeten ruimen. Zo’n 
68 jaar geleden zag de Bond van Oude-
ren het geboortelicht in Terheijden en 
ook toen was de bond aangesloten bij 

de overkoepelende organisatie KBO.
Tijden veranderen en in 2018 besloten de 230 leden om een 

POLITIEK

VAN  ALLES  WAT
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wat vriendelijker klinkende naam voor de vereniging aan te ne-
men en dat werd “Vereniging van Senioren” Terheijden. Als ver-
eniging zijn we nog steeds lid van de KBO Brabant.
De Vereniging van Senioren houdt zich bezig met tal van acti-
viteiten o.a. koersbal, sjoelen, bingo, thema’s, kaarten enz. Ook 
starten we vanaf 5 maart met een eerste beginnerscursus brid-
ge; voor leden van onze vereniging is deze deelname gratis.
Verder worden er reizen en uitstapjes georganiseerd en ook 
hebben we een Eetpunt waar iedere donderdagmiddag een 3 
gangenmenu wordt aangeboden tegen een betaalbare vergoe-
ding. Ook het biljarten neemt een belangrijke plaats in bij de 
vereniging. Van maandag- t/m donderdagmiddag kan men mee-
doen aan onderlinge competities libre en driebanden en ook 
kan men meedoen aan de Dongemondcompetitie libre. Natuur-
lijk kun je ook op deze middagen “vrij” biljarten. Feestelijke mid-
dagen worden georganiseerd bij de opening en afsluiting van het 
seizoen en de eindjaar/kerstviering.
Al onze activiteiten vinden plaats in het sociaal maatschappelijk 
buurtcentrum De Cour in Terheijden van maandag- t/m vrijdag-
middag.
Bent u nog geen lid van de Vereniging van Senioren en heeft u 
belangstellig om mee te doen aan een of meerdere activiteiten? 
Stap dan eens op een middag binnen in De Cour om een kijkje 
te nemen bij een van onze activiteiten. U bent al lid van onze 
vereniging voor een contributie van € 19,- per jaar. Ook kunt u 
eens een kijkje nemen op onze website www.vvsterheijden.nl.
Contact opnemen kan via e-mailadres bestuur@vvsterheijden.
nl of telefonisch met onze voorzitter, de heer Ton van Dongen: 
06 40013713.
Tot ziens bij de  Vereniging van Senioren  Terheijden. 
Secretariaat: Els van Geel, Haven 13, 4844 DB  Terheijden, te-
lefoonnummer 06 30529298.

REANIMATIE  EN  AED

Regelmatig verneemt u uit de media 
over reanimeren en het gebruik van de 
AED-apparaten. Het is goed dat erover 

geschreven wordt, mede hierdoor zijn veel mensen bekend met 
reanimeren en het gebruik van de apparaten. De gemeente 
Drimmelen doet er veel aan, samen met EHBO-verenigingen 
en de Reanimatiegroep, om te horen bij de hartveilige gemeen-
ten van Nederland. Er steekt een hele organisatie achter waar-
binnen vrijwilligers veel werk verrichten. De professionaliteit 
neemt alsmaar toe doordat Hartstichting Nederland met de 
gemeenten en de vrijwilligers samenwerkt. De digitalisering is 
hierbij een goede hulp.

Het in standhouden van een 
bruikbaar netwerk van ongeveer 
80 AED’s in de gemeente is een 
kostbare aangelegenheid. Van be-
lang is in de gaten te houden of 
het apparaat nog zal werken en 
daarom is een regelmatige con-
trole van belang. (Dit is enigszins 

te vergelijken met brandblussers).  Wanneer het apparaat ge-
bruikt is, zullen er nieuwe onderdelen in geplaatst moeten wor-
den en daarom wijs ik er hier op dat de kosten hiervan kunnen 
worden ingediend bij de RAV.  Gebruikt u hiervoor de volgende 
link www.ravbrabantmwn.nl/nl-NL/Nieuws/RAV-betaalt-de-kos-
ten-voor-het-weer-gebruiksklaar-maken-AED. Hierin leest u 
welke kosten worden vergoed en hoe u declareert.
Bent u door dit schrijven geïnteresseerd geworden in reanima-
tie,  neem dan contact op met de reanimatiegroep Drimmelen.
Reanimatiegroep Drimmelen
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”
Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualitei-
ten 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. 
Nieuwjaarsontmoeting gemeente Drimmelen

Op woensdag 8 januari was in het ge-
meentehuis te Made de nieuwjaarsont-
moeting van de gemeente Drimmelen. 
Deze bijeenkomst werd goed bezocht. 
De leerlingen van het Dongemondcolle-
ge waren aanwezig als gastheren en gast-

vrouwen en hielpen mee met het uitserveren. Burgermeester 
Gert de Kok wenste de aanwezige inwoners van de gemeente 
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 
Dorpsgericht Werken

Dit keer heeft Lilian Lambregts een ge-
sprek met Sjaak van Schie over de Reani-
matiegroep Drimmelen. Deze houdt zich 
bezig met het organiseren van cursussen 
en scholing op het gebied van reanimatie, 
het gebruik van AED en andere levensred-
dende handelingen.

Omroep Drimmelen Kids - Op de manege
Vijf kids uit onze gemeente vor-
men samen een redactieteam en 
gaan regelmatig een onderwerp 
voor kinderen èn volwassenen 
presenteren. In deze aflevering 
nemen Roos en Minoes ons mee 

naar de manege waar ze wekelijks gaan paardrijden. 
Tractors by Night

Een stoet van 39 verlichte trac-
toren, 1 vrachtwagen en een 
voertuig van een sponsor re-
den 3 januari een route door 
onze gemeente. Na de zegening 
in Terheijden reden de tracto-
ren naar Wagenberg, Made, 

Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en via Made naar 
het eindpunt in Wagenberg. Langs de route opnieuw veel toe-
schouwers, die van heinde en ver naar onze gemeente waren 
gekomen om het schouwspel te aanschouwen. Ook wij waren 
er natuurlijk bij.

FOTO  VAN HET JAAR 2019

De foto van het jaar 2019 
van fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Lies 
Gommers.
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GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Uitnodiging inloopavond Parallelweg in Wagenberg
Op 20 november 2019 organiseerden we een inloopavond over 
het ontwerp van de Parallelweg tussen de Kerkstraat - Wagen-
straat en Brouwerijstraat.  Tijdens deze avond kregen we in het 
algemeen de volgende opmerkingen: 
- Maak de inrichting van de hele Parallelweg hetzelfde. 
- Maak er een fietsstraat van (twee-richtingen) met een goot in 
het midden. 
- Parkeren langs en op de weg moet mogelijk blijven. 
- Verhard de reststroken naast de weg. 
- Aandacht voor de verlichting. 
We maakten daarna voor het gedeelte tussen de Wagenstraat 
en de Brouwerijstraat een definitief ontwerp.  Voor het ge-

deelte tussen de Wagenstraat en de 
Kerkstraat maakten we een voorlopig 
ontwerp. De inrichting van dit gedeel-
te komt grotendeels overeen met de 
inrichting van het eerste gedeelte. De 
opmerkingen en vragen van de inloop-

avond zijn daar zoveel mogelijk in verwerkt. U vindt de ont-
werpen op de website van de gemeente Drimmelen:drimme-
len.nl/onderhoud-parallelweg-wagenberg. Graag willen we het 
voorlopig ontwerp voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en 
Kerkstraat met u bespreken. Daarom nodigen wij u uit voor een 
inloopavond op 23 januari 2020 in (sport)café Driedorp, Kerk-
straat 11a in Wagenberg. Op deze avond kunt u tussen 19.00 
uur en 21.00 uur binnenlopen, het plan bekijken en vragen stel-
len over het ontwerp.  
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omg.vergunningen
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 PH) (W-2019-0859): Het 
gedeeltelijk slopen en nieuw bouwen van het gebouw van SVT.  
Ingekomen d.d. 27-12-2019.
Wagenberg, Vogelstraat 15B (4845 PA) (W-2019-0865): Het rea-
liseren van een dakterras. Ingekomen d.d. 29-12-2019.
Wagenberg, Bosakker 27 (4845 EN) (W-2019-0896): Het plaat-
sen van een overkapping/carport. Ingek. 31-12-2019.
Wagenberg, Hoevenseweg 4 (4845 PD) (W-2020-0010): Het uit-
breiden van de woning. Ingekomen d.d. 08-01-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Ravensnest 3 (4844 TT) (W-2019-0529): Het kappen 
en dunnen van 43 bomen. In het kader van de bouwontwikkeling 
wordt vergunning verleend met herplantplicht van 54 bomen en 

1.800 m2 bosplantsoen. Besluitdatum 30-12-2019.
Wagenberg, Dorpsstraat 23 (4845 CC) (W-2019-0603): Het le-
galiseren van de veranda. Besluitdatum 30-12-2019.
Terheijden, ’t Gezaaid 1-21, Blokhuis 1-31 en Slotje 2-12 in Ter-
heijden (4844 DE, 4844 DG, 4844 DC) (W-2019-0382): Nieuw-
bouw van 33 woningen (project de Weelde). Besluitdatum: 30-
12-2019.
Wagenberg, Dorpsstraat 17 (4845 CC) (W-2019-0605): Legali-
seren bouw duivenhok en veranda. Besluitdatum: 08-01-2020.

KONINKLIJKE   ONDERSCHEIDING 
BRANDWEERLIEDEN

Op zaterdag 18 januari reikte burgemeester Gert de Kok 16 
Koninklijke onderscheidingen (Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau) uit aan leden van de vrijwillige brandweer in onze gemeen-

GEMEENTE
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te. Zij ontvingen deze Koninklijke onderscheiding voor hun in-
zet als lid van de vrijwillige brandweerposten in Lage Zwaluwe, 
Made en Terheijden.  Uit Terheijden waren dat: 
- Igor Rasenberg: Sinds 1989 - heden lid vrijwillige brandweer
- Peter Jobse: Van 1989 - tot 31-12-2019 lid vrijwillige brandweer
- Paul Hack: Sinds 1992 - heden lid vrijwillige brandweer
- Frits Dudok: Sinds 1994 - heden lid vrijwillige brandweer

KERKDIENSTEN  PROTESTANTSE 
GEMEENTE

Zondag 26 januari 10.00 uur: Oecumenische dienst met me-
dewerking van The Anthony Singers. Voorgangers: ds. E. Fockens 
en dhr. A. Braat. Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk Drimme-
len. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 2 februari 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met de 
Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe. Voorganger: ds. L. 
van Oudheusden uit Etten-Leur. Diaconiecollecte: KIA – We-
relddiaconaat. Locatie: het Witte Kerkje.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 25 januari: GEEN  VIERING.
Zondag 26 januari 10.00 uur: Oecumenische viering in het 
‘Witte kerkje’. Voorgangers dominee B. Fockens en Dhr. A. Braat 
- Anthony Singers.
Zaterdag 1 februari 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring. Voorganger past. werker G. Oostveen - Cantor Dhr. H. Ver-
gouwen.
Maandag 3 februari 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karre-
mans.        
Mededeling: actie kerkbalans
Van zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari doen 2000 
kerken mee aan de Actie Kerkbalans. Binnen de Vijf Heiligen Pa-
rochie is deze actie in volle voorbereiding. Kunnen wij ook dit 
jaar weer op uw bijdrage rekenen?

HET LAATSTE  WOORD IS  AAN 
KWALITEITSSLAGERIJ HERMANS

Het voelt wat vreemd 
om een bedrijf te bezoe-
ken dat gaat sluiten. Mijn 

voorbereiding is bovendien minimaal. Kwaliteitsslagerij Leo 
Hermans heeft namelijk geen website en op LinkedIn zijn on-
dernemers Leo en Anneke niet te vinden. Ze hebben werk ge-
noeg met een vaste klantenkring, wat wordt bevestigd door de 
rondvraag die ik vooraf heb gedaan:  Men komt hier voor goede 
kwaliteit en vriendelijkheid. De laatste keer dat ikzelf bij een 
slager op bezoek ben geweest was tijdens mijn zomervakantie 
in het buitenland. Je neemt dan de tijd voor dingen en proeft 
graag een lokale lekkernij. Eenmaal thuis loopt de klok weer wat 
sneller en dan is vlees gewoon weer een schap op de route naar 
de kassa. Ook eet ik met regelmaat vegetarisch, zo realiseer ik 
mij terwijl ik de deurbel al heb ingedrukt.
Het begin
De deur van het aangrenzend woonhuis gaat open en toont 
daarachter Anneke. Er volgt een mooi persoonlijk verhaal over 
ruim 55 jaren vakmanschap. 
Leo is opgegroeid in Wouw, waar hij als 15jarige zijn eerste uren 
maakte in de slagerij van zijn vader. 
Een goede 20 jaren later laat Michel van de Korput, een voet-
baller van wereldformaat en geboren Wagenberger, zich in BN 

DE ZIEL VAN DE ZAAK

KERKEN
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De Stem ontvallen dat zijn mooie dorp 
een goede dorpsslager mist. Leo pikt 
deze hint op, verhuist naar Wagenberg 
en opent er samen met Anneke op 15 
oktober 1980 het bedrijf in het huidig 
pand aan de Dorpsstraat. Het verleden 
als huisvesting voor een zadelmakerij en 
schoenmakerij is mij bekend en ik kijk uit 
naar een rondleiding straks.

Het bedrijf
Versheid is hier niet zomaar een term 
maar voor de wet is het een rekbaar 
begrip, zo leer ik tijdens ons gesprek. Bij 
Hermans komt al het materiaal via de 
kortste weg binnen waar het wordt ver-
werkt tot bijvoorbeeld zelfgemaakte sau-
cijzenbroodjes en bloed- en rookworst. 
En waar rook is, is vuur. Zoveel is Leo 
wel bekend. Hij heeft bijna 30 jaren dienst 
gedaan bij de vrijwillige brandweer en is 
terecht trots op die belangrijke bijdrage 
aan onze dorpen. Tegenover mij zit een 
oud-bevelvoerder en ondercommandant. 

Zoals hij deze periode beschrijft, was zijn 
huis een bijgebouw van de kazerne. En 
dat is niet ver naast de waarheid, want 
deze lag vroeger slechts honderd meter 
van zijn huis. Ik heb te weinig tekstruim-
te, maar de volgende uitspraak is type-
rend:  “Als mijn pieper ging, dan liet ik het 
mes vallen”. Anneke hield de zaak daarna 
draaiende, want ze kunnen elkaar prima 
vervangen.
Bij normale omstandigheden is er een dui-
delijke taakverdeling tussen beiden: Leo 
bereidt voor, Anneke doet de verkoop. Ik 

loop met Leo mee het bedrijf binnen. De 
keuken is groter en veelzijdiger dan ik mij 
had voorgesteld. Ik tref glimmende ketels 
en machines aan, zonder dat het kil aan-
doet. In de etalage ligt alles keurig op een 
rij. Ik som wat op: zelfgemaakte herfst-
paté, eiersalade, zo ook de klassieke zult. 
Het gehaktbroodje mag ik niet vergeten. 
Bij mij thuis is er om gestreden; een tip 
voor het bedrijfsplan van de opvolger, als 
ik zo vrij mag zijn. Vegetarische produc-
ten en bio-sappen zijn er overigens ook 
te vinden.
Het einde
Ik kan er niet omheen om wat gebrui-
kelijke vragen te stellen. Leo en Anneke 
houden ermee op, omdat ze de pensioen-
leeftijd al even zijn gepasseerd. Dat er dan 
nét geen 40 jarig jubileum in Wagenberg 
kan worden gevierd, daar wordt niet ern-
stig bij stil gestaan. Weemoed naar vroe-
gere tijden is er ook niet. Over het feit 
dat er geen opvolging binnen de familie is, 
wordt kort gesproken; zoon en dochter 
zijn goed in hun vak en voeren dat met 
plezier uit.
Op mijn directe vraag wat vervolgens te 
doen met alle tijd straks, blijken er geen 
hobby’s te zijn. Leo heeft zijn passies 
doorregen in zijn werk, dat tegenwoordig 
meer een hobby is. Alles eraan is mooi, 
maar vooral de contacten met klanten. 
Het vervolg
We zijn nu bijna 40 jaren verder en de 

dorpsslager staat op het punt om te slui-
ten. Ik wil daarom deze gelegenheid ge-
bruiken om er aandacht voor te vragen. 
Het is begrijpelijk dat de jeugd voor het 
gemak van de supermarkt kiest. Maar hier 
speelt meer: het verlies van een ambacht 
en het belang ervan voor de levendigheid 
in de Dorpsstraat. Aandacht voor goed 
voedsel met een concurrerende prijs is 
ook iets van deze tijd. Dus: wie pakt deze 
handschoen op?

De laatste regel is van Leo en Anneke, ge-

richt aan alle klanten: “Bedankt voor het 
in ons gestelde vertrouwen.” Ook mag ik 
nog reclame maken voor fikse kortingen, 
zodat men er nog van kan genieten de 
laatste weken: 
+ 20 - 25 januari: 50% korting op alle ge-
sneden vleeswaren
+ 29 - 31 januari: 50% korting op alle 
vlees en vleeswaren. Hierbij geldt op =op.
Zaterdag 31 jan.  wordt de zaak gesloten.

SPIRITUELE  AVOND
“Energetische Reset vanuit overlevingssy-
stemen” is het thema tijdens de Spiritu-
ele Avond met een Thema in ’t Trefpunt 
in Made op woensdag 5 februari 2020 
van 20.00 tot 22.00 uur. Gastspreker 
Robert Poncin zal eerst het e.e.a. uitleg-
gen en toelichten en daarna doet hij een 
gezamenlijke sessie met de hele groep. 
Gaandeweg je leven zijn 
er overlevingssystemen 
ontstaan die je er nu van 
kunnen weerhouden om 
je leven te leven zoals je 
dat eigenlijk wilt. Robert 
zal d.m.v. een gezamenlijke reset-sessie 
deze systemen duiden en ontkrachten. 
Meer info: www.robertponcin.nl.
De Spirituele Avonden met een Thema 
zijn laagdrempelige informatieve bijeen-
komsten 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!
Tijd: 20.00 u. tot 22.00 u., inloop 19.30 u. En-
tree: € 5,- (a.u.b. gepast betalen, bij voor-
baat dank). Voor meer info of vragen kunt 
u telefonisch contact opnemen met Annie 
Fens: 076-8871933, 06-53776005, of per 
e-mail: info@anniefens.nl. Kijk ook eens 
op www.anniefens.nl.   

IETS  VERDER  VAN......

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

vermelden.
-----------------------------

Uw post it gratis in RdT?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Redder in nood 
Drukkerij  Vorsselmans 

Zundert: 
hartelijk bedankt!



Met de klok mee:
Toos van Boxsel, 

Gerard van Vugt, Frans 
Snoeren, Wilma Gom-
meren, Diana de Jager


