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Mooie foto’s op blz. 14 en 28!
Deze is van Anita Dudok.
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CARNAVALSOPTOCHTEN  IN 
ERPELROOIERSLAND 2019 HERBELEVEN? 
Het kan nog maar even!

Zoals elk jaar plaats ik een 
grote selectie foto’s, met veel 
plezier gemaakt in het carna-
valsweekend tijdens de ‘Kleine 
optocht’ en de ‘Grote optocht’ 
in Erpelrooiersland.
Maar ook elk jaar verwijder ik 
de albums van het voorgaande 

jaar. Wilt u ze nog een keer bekijken of downloaden voordat 
carnaval 2020 losbarst? Dat kan dus nog maar heel even! 
Hieronder de albums van 2019: 
Kinderoptocht deel I (detail) 
https://myalbum.com/album/9N3Ntg4sRTRb
Kinderoptocht deel II 
https://myalbum.com/album/n6aSugMVZaUI
Grote optocht deel I (detail) 
https://myalbum.com/album/hX0Zymz6zFS9
Grote optocht deel II 
https://myalbum.com/album/HnqcoSQ3Oz0e
Opbouw wagen Koeckebackers 
https://myalbum.com/album/yxhj8HxxSfhn
Tevens wil ik de Raad van Elf 
hartelijk danken voor het jaar-
lijks gebruik van de hoogste 
trede op hun wagen! Echt su-
per!
Misschien tot snel, 
Judith Bouma-Litjens

SAUWELEN! 

In het weekend van 7, 8 en 9 februari gaan 
we sauwelen! Hieronder alvast een aantal 
deelnemers die zich voorstellen. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Relinde Fijnaut.
We hebben maar liefst 2 debutanten; de eer-
ste stelde zich voor in de vorige Rondom 
de Toren, de 2e debutant Koen van Steen 

volgt hieronder:
“Beste Schraansers”, als 2e debutant ga ik dit jaar ook een po-
ging wagen. Zenuwachtig? Jazeker! 
Als Boer-K wonend en werkend op ons koeienbedrijf op het 
prachtige platteland van Terheijden neem ik jullie mee in de alle-
daagse dingen van het boerenleven. Afgelopen jaar stond in het 
teken van stikstof en stakingen en waren de boeren weer “in the 
picture”. Verder heb ik nog een aantal oude koeien uit de sloot 
gehaald en ik wil jullie graag laten zien dat het leven van Boer-K 
niet over rozen gaat. Nieuwsgierig? Kom gezellig kijken! 
Vriendelijke groet, Koen van Steen”.
Ook onze oppersauwelaar van vorig jaar, Ronald Lievens, doet 
mee…
“Vorig jaar vond ik het zo gezellig in de ton en daarom ben ik 
dus heel erg blij dat ik dit jaar weer mee mag doen aan het sau-
welen in ons mooie Schraansersrijk.
Zoals u kon lezen in mijn sauwel-intro van 2019 was ik toen 
druk met vele werkzaamheden, hier heb ik dit jaar geen tijd 
voor gehad omdat ik vooral veel aan het trainen ben om in de 
ton te mogen staan.

CARNAVAL
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Ja u moet dit niet te 
licht opnemen mensen, 
je moet nl. aardig afge-
traind zijn om aan de 
zware eisen van de ge-
wichtige ballotagecom-
missie van de Schraan-
sers te kunnen voldoen.
Ik hoop voor u dat, als 
u dit leest en nog geen 
kaartje hebt, u in een 
goede conditie bent, 
zodat u dus zo snel mo-
gelijk naar Relinde kunt 
rennen en daar een van 
de laatste kaartjes kunt 
bemachtigen voor iets 
wat weer een geweldig 
weekend belooft te wor-
den. Graag zie ik u dan. Met sportieve groet, Fitboy Ronny”.
En nog een Ronald die graag mee doet: Ronald Kustermans 
stelt zich ook even voor:
“Ik ben Ronald Kustermans en dit jaar zal ik ook de ton in Traaie 
weer betreden tijdens het Schraansers Sauwelweekend. Op een 
aantal plaatsen in de regio doe ik ieder jaar mee met de ton-
praat-, maauw- of sauwelevenementen. In homecity Wagenberg 
deed ik dit jaar voor de 11e keer mee en in Traaie voor de 5e 
keer.
Wat kunnen we dit jaar verwachten in Traaie? Allereerst is het 
geweldig dat we weer 2 debutanten uit Terheijden hebben. 
Totaal zullen we met maar liefst 7 sauwelaars plus de geweldige 
act van duo Fein en Gijn, het publiek een heel weekend verma-

ken in De Gouden Leeuw. Dit jaar kruip ik in de huid van Ries 
Eikel. En zoals de naam al zegt houd ik mij bezig met ‘her- en 
der’-gebruik van allerlei zaken.
Waarom zou je iets dat afgedankt is niet hergebruiken? Alhoe-
wel, je kan ook zaken hergebruiken die nog niet eens gebruikt 
zijn. Duurzaamheid is een alledaags thema en dat we gaan we 
dus ook bij het sauwelen doen. Kortom, we gaan oude meuk 
ophalen en in een nieuw jasje stoppen.
Ik raad iedereen aan om zeker dit sauwelweekend te komen be-
zoeken om alle leuke acts te bewonderen en weer eens lekker 
te lachen. Groetjes, Ronald Kustermans”.
Ook Toin Krijnen is weer van de partij:
“En dan is er ook nog een Prins dit jaar bij de sauwel: 
Er was eens……….  Prins Wikke, zoon van de bekende trollen-
koning uit Kaatsheuvel. Prins Wikke wil wel eens wat meer zien 
dan de Efteling en komt naar Traaie 
Er gebeuren daar best wel vreemde dingen, ook hoopt hij de 
liefde van zijn leven terug te vinden en vertelt over zijn eerdere 
relatie.
Na een gezondheidsprobleempje vorig jaar doe ik weer met 
veel plezier mee met het komende sauwelweekend, in de huid 
van Prins Wikke. Het is een fantastische traditie waar ik graag 
een steentje aan bijdraag samen met 6 andere sauwelaars een 
act en een lied. Samen gaan we er weer een prachtig weekend 
van maken, georganiseerd door de Schraansers .
Dus mensen: kom kijken, luisteren en lachen komend weekend 
in de Gouden Leeuw.
Toin Krijnen”.
Maar liefst 7 sauwelaars, 1 act, een lied van 3 Bierkus, 2 pauzes 
met optredens van Nootdkreet en dit alles aan elkaar gepraat 
door Prins Pierre II, ge mot ut ruim zien, dus we zien jullie heel 
graag in dit gezellige en fantastische weekend!

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

.
Valentijnsdag!
Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari

Valentijnsdag, dat vier je met je 
geliefde! En waar kun je dat beter 
doen dan bij je favoriete restaurant? 
Geniet samen van 5 gerechtjes voor 
€ 50,- p.p. Heerlijk avondvullend 
genieten met de liefde van je leven!

Graag vernemen we de diëetwensen bij 
de reservering. Het diner is te reserveren 
op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari.

WINTERACTIE
Op di, wo en donderdag 

genieten? 2 gangen 
keuzemenu voor slechts 

€ 28,- p.p.

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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GE MOT UT RUIM ZIEN!
De Schraansers, carnaval 2020
Carnaval 2020 komt heel dichtbij! Nog 
ruim 2 weken en dan is het carnavals-
weekend! 
De carnavalskrant is inmiddels rondge-
bracht, alle informatie vindt u zeker in 
onze krant. Houd voor extra info onze 
facebookpagina, Instagram of onze web-
site in de gaten.
In de volgende Rondom de Toren meer 
informatie over het carnavalsweekend, nu 
wat info over de aanloop:  Want ook dat 
is een feest! 
Sauwelen
Aanstaand weekend: 7, 8 en 9 februari 
gaan we sauwelen! We hebben maar liefst 
7 sauwelaars, waarvan 2 debutanten! 
Daarnaast muziek van cv 3 Bierkus, een 
act van duo Fein en Gijn en muziek van 
Nootdreet! Kaarten zijn nog te koop bij 
Drogisterij Relinde Fijnaut. 
Wie de sauwelaars zijn las u in de vorige 
Rondom de Toren én in deze.
Even op een rij, we hebben de volgende 
sauwelaars met de volgende typetjes:
Ad van Bekhoven met Bonfire, Fitboy 
Ronny (oftewel Ronald Lievens), Ronald 
Kustermans als Ries Eikel, Boer Koen 
van Steen komt als Boer-K, Toin Krijnen 
heeft Prins Wikke uitgenodigd, Christ vd 
Diepstraten vindt zichzelf een Pegvogel 
en tot slot zal Remco van Gils als Dr. 
Love van Traaie de sauwelton betreden! 
Komende activiteiten: noteer ze in de 
agenda’s én sluit aan! 
14 februari: Valentijnsdag; dus een 
mooie avond om de liefde te verklaren 
aan onze geburen uit de gemeente Drim-
melen. Dit jaar gaan we, o.a. samen met 
kapel Vurnekeer, naar Lage Zwaluwe voor 
het verbroederingsfeest. Zin om mee te 
gaan of te komen kijken? Kom gerust naar 
Den Domp in Lage Zwaluwe bij onze 
vrienden van de Biesboschrakkers. De 
Erpelrooijers, Mayenèrs en de Zwallekers 
uit Hooge Zwaluwe zijn er ook.  
15 februari  Schraanse en Mauwe
Wil jij ook gratis eten en een bietje mau-
we over carnaval! We nodigen je van 
harte uit om dat te komen doen op 15 
februari, om 17 uur bij ons in De Gouden 
Leeuw.  We nodigen alle carnavalsvierders 
uit om onder het genot van een hapje 
en een drankje mee te praten over het  
Traais carnaval. Eten moet je toch…dus 
kom gerust langs!
Ge mot ut ruim zien dit jaar, dus we ho-
pen dat jij er bent! 
15 februari bezoeken jeugdoptocht-
deelnemers:  Doe jij mee met de kin-
deroptocht én heb je aangegeven dat 
de Prins en Jeugdprinses mogen komen 
kijken? Dan kan het zo maar zijn dat we 

langs komen. We zijn namelijk heel be-
nieuwd wat jullie aan het bouwen zijn 
voor de optocht.  We gaan dit jaar niet 
langs bij de volwassen deelnemers, die 
hopen we te ook te zien bij het Schraan-
se en Mauwe! 
Op zondag 16 februari hebben we even 
geen activiteit, maar die week daarna….!! 
Ge mot ut ruim zien…carnaval 2020 vie-
ren we in het weekend vanaf 20 februari! 

KAPELLENFESTIVAL 
“TIS  WIR ZO’NDAG 2020”

Ge mot t ruimer zien; dat is precies wat 
we doen bij KieleKiele!! Ons Opwerm-
konsert op carnavalsvrijdag is inmid-
dels een begrip in Traaie en omstreken. 
Van heinde en verre komt men al jaren-
lang lekker opwermen in d’Hermenie op 
vrijdagavond. Blaaskapellen staan te pope-
len om op het speelschema te mogen, er 
is zelfs jarenlang een wachtlijst geweest. 
‘t Opwermkonsert groeide dus een beet-
je uit zijn jasje en daar hebben we vorig 
jaar wat op gevonden in de vorm van een 
tweede kapellenfestival op zondag: TIS 
WIR ZO’NDAG. Met drie kapellen en 
een gezellig optreden van een feestartiest 
werd het een fantastische avond. 

Dit jaar zien wij t nóg ruimer en gaan we 
genieten van de klanken van maar liefst 
6 blaaskapellen!! Daarnaast hebben Joep 
en Katya van café De Harmonie bevestigd 
dat zij een sterartiest hebben vastgelegd. 
Loop dus snel naar uw kalender en om-
cirkel zondag 23 februari 2020!! Het 
belooft een groot feest te worden!!
In de volgende editie van Rondom de To-
ren zullen wij u meer informatie geven 
over de deelnemende blaaskapellen én de 
artiest van de avond. 
KieleKiele Traaie

IN  MEMORIAM  SJAAK 
GEPPAART (1937-2020)

Op 18 januari 2020 overleed ons koorlid 
Sjaak Geppaart.
Sjaak was maar liefst 41 jaar lid van ons 
koor.  Naast het zingen als bas in allerhan-
de vieringen, werd Sjaak in 1979 biblio-
thecaris van het koor, de man die zorgde 
voor ons muziekarchief en  de koormap-
pen vulde met de juiste muziek voor re-
petities en vieringen. Hij timmerde ook 
de bakken waarmee de mappen vervoerd 
worden.
In 1983 droeg hij deze taak over aan 
Thom de Jongh en Antoon Joosen om die 
taak toch weer op te pakken na zijn pe-
riode als bestuurder van ons koor, want 
ook bestuursverantwoordelijkheid ging 
Sjaak niet uit de weg en hij bekleedde de 
functie van voorzitter (6 jaar) en secreta-
ris van ons koor (10 jaar). 
Hij hield alles heel nauwgezet bij, hij was 
de laatste secretaris die zorgde voor een 
handgeschreven jaarverslag in de oude 
koorjournaals, want ook in ons koor trad 
de digitalisering binnen en Sjaak maakte 
daar gebruik van bij de ledenadministra-
tie, het overzicht van het muziekarchief, 
het opslaan van foto’s en het maken van 
verslagen. Voor koffie zetten onder de 
pauze van de repetitie draaide hij ook zijn 
hand niet om en wat heeft hij veel kopi-
eerwerk gedaan voor ons koor, Dames-
koor Terheijden en Gummaruskoor Wa-
genberg, waarmee wij vaak samen zingen. 
Na zijn pensionering zette hij zijn opgeda-
ne vakbekwaamheid in de bouw volop in 
ten voordele van ons kerkgebouw en de 
Mariakapel in de Poolse Dreef. Hij werd 
lid van de WOK-groep en was veelvuldig 
in de kerk te vinden voor allerhande klus-
sen, zoals een wand in de sacristie, nieu-

VAN  ALLES  WAT
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we sloten, de  opbouw van het Romboutsorgel etc. 
Sjaak was ook betrokken bij de kerkopenstelling op de woens-
dagmiddagen in de zomervakantie en het publicatiebord hier-
voor was van zijn hand.
Als EHBO-er was Sjaak veelvuldig bij allerlei evenementen te 
vinden om in geval van nood hulp te kunnen bieden.
Op grond van al zijn activiteiten ontving hij in 2013 de Bron-
zen Bever van de gemeente Drimmelen, werd hij erelid van ons 
koor, ontving in 2018 de gouden medaille van de Nederlandse 
St. Gregoriusvereniging vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van 
het koor en begin 2019 kreeg hij uit handen van bisschop Jan 
Liesen de Diocesane Onderscheiding van het Bisdom uitgereikt, 
als eerste binnen onze Vijf Heiligen Parochie.
Ook bij de plaatsing van een wand in onze kerk en de herin-
richting van de kerk was Sjaak actief betrokken, maar zijn ge-
zondheid werd minder zodat hij niet meer die volle inzet kon 
laten zien die hem zo kenmerkte. Hij bleef nog lang de muziek 
klaarmaken voor de repetitie en droeg dan ook zelf nog de twee 
bakken met de koormappen. 
“Nee, zo is het handig, want zo heb ik balans”, antwoordde hij 
dan op de vraag of we hem moesten helpen met het dragen van 
de bakken. 
Toch moest hij steeds meer verstek laten gaan. Hij probeerde 
nog om een halve repetitie te komen, maar ook dat lukte op den 
duur niet meer.
Aan huis gebonden bleef Sjaak  goed op de hoogte van wat er 
speelde in de kerk en op het koor en de contributie voor het 
jaar 2020 was al weer overgemaakt. In de hoop wellicht weer 
voorzichtig kooractiviteiten op te pakken, hoewel hij realistisch 
genoeg was om te weten dat dit niet meer zou lukken. 
Vrijdag 24 januari 2020 namen we afscheid van hem in “zijn” 
kerk en met zang van “zijn” koor met gezangen die hij nog uit-
gekozen had. Zijn stem zal op ons koor niet meer klinken, maar 
wat blijft is de herinnering aan een gedreven koorlid, iemand 
met een groot hart voor ons koor, het kerkgebouw, de geloofs-
gemeenschap en de dorpsgemeenschap.
Langs deze weg betuigen wij ook ons medeleven met zijn vrouw 
Ida, Chrisjan en Gerrit en verdere familie. 
Namens koorbestuur, koorleden en dirigent Herenkoor Sint 
Antonius Abt  Terheijden, Pierre Gruca, secretaris

SURPLUS HELPT U DIGITAAL OP WEG
 

Vragen over of problemen met uw smart-
phone, tablet, laptop/PC, e-reader of om-
gaan met de digitale wereld/overheid (Di-
giD)? U bent daarmee welkom bij het gra-
tis inlooppunt ‘DIGITALE VRAAGBAAK’, 
een spreekuur 

op initiatief van Surplus Welzijn Ter-
heijden in samenwerking met Senior-
Web. Vrijwilliger en ambassadeur van 
SeniorWeb, Jan van Vliet uit Terheijden, 
staat u dan te woord en helpt u op weg. Neem gerust uw ap-
paratuur mee en vergeet 
de snoeren niet. U vindt 
ons iedere dinsdagmiddag 
(v.a. 11 februari 2020) 
van 13.30 tot 15.30 
uur in de huiskamer van 
Surplus Welzijn aan de 
Hoofdstraat 2 in Ter-
heijden. Website: www.
seniorweb.nl/terheijden. 
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OMROEP DRIMMELEN 
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actuali-
teiten van en voor Drimmelen en omge-
ving waarbij actuele onderwerpen in de 
schijnwerpers gezet worden. Hebt u een 
nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Portret van Kees Rompa

In onze serie portretten ziet u dit keer 
Kees Rompa uit Terheijden. Wie kent hem 
niet? Hij heeft enorm veel te vertellen. 
Over zijn leven als bakker, zijn vrijwilli-
gerswerk in ontwikkelingslanden en voor 
de Eendenkooi in Terheijden, de stichting 
De Molen en natuurlijk het oliebollen 
bakken op oudjaar. Natuurlijk weer met 
mooie beelden die zijn verhaal illustreren.
Tafeltennis scholentoernooi

Op 19 januari werd het scholentoernooi 
tafeltennis gehouden voor scholieren uit 
Terheijden en Wagenberg. Het toernooi 
werd georganiseerd door TIOS - Terheij-
den en De Cour. Naast de wedstrijden 
was er ook een demonstratie wedstrijd. 
Wij laten u wat beelden zien van dit spor-
tieve evenement.
Top 2000 a gogo Made
Ook dit jaar was er weer een Top 2000 
a gogo in de Korenbeurs te Made. Niels 
van Meggelen en John de Heijde presen-
teerden zoals ieder jaar dit vierdaagse 
avondevenement in de Korenbeurs. Er 

werd maar liefst € 8200,- ingezameld, ten 
bate van de  EHBO verenigingen in Made 
en het project Prinsenpolder, een woon-
voorziening voor jongvolwassenen met 
een beperking. U heeft er even op moe-
ten wachten, maar nu kunt u dan toch 
een impressie zien van dit evenement.

Wie we zijn en waar u ons kunt vin-
den
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeen-
te Drimmelen. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers maakt programma’s voor ra-
dio, tv en kabelkrant. Leuk en informatief 
om naar te kijken en te luisteren, maar 
nog leuker is het om zelf daaraan mee te 
werken. Wij zijn daarom altijd op zoek 
naar radiomakers, presentatoren, came-
ramensen, editors, technici en redacteu-
ren. Misschien iets voor u? Kom dan eens 
met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens 
vindt u op de website www.omroepdrim-
melen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Zig-
go kanaal 42 / KPN, XS4ALL en Telfort 
kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en 
Stipte kanaal 2170. Uitzending gemist of 
kunt u ons thuis niet ontvangen? Bezoek 
ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 
uur per dag te beluisteren via de kabel 
op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 917 
/ KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / 
Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte kanaal 
3180, in de ether op 106.9 FM en natuur-
lijk ook online via de livestream.  Volg ons 
ook op www.omroepdrimmelen.nl en op
Facebook.

ZOMERVERMAAK

Op de burelen van 
reisorganisatie TUI 
wordt de noodklok 
geluid. De irritante 
eeuwige glimlach 
bij de gebroeders 

Cor en Don verandert in een zure gri-
mas. En dit alles omdat de excursies van 
Zomervermaak 2020 uitlekken. Men 
voelt op de oer-Hollandse klompen aan 
dat er een enorme dip aan zit te komen 
in het aantal boekingen vanwege de con-
currentie van Zomervermaak. Waarom 
zou je een peper- en zoutdure vakantie 
vol vliegschaamte boeken met stikstof-
vervuiling terwijl je hier in Terheijden en 
Wagenberg voor een elstar en een ei de 
leukste uitjes kunt meemaken? 
Zoals het bij de miljoenennota in septem-
ber gonst van de geruchten over wat de 
regering voor ons in petto heeft, is het 
bij Zomervermaak niet veel anders. Bij de 
plaatselijke supermarkten en de bakker 

word je als ingelichte staande gehouden 
en probeert de goegemeente je te ont-
futselen waar de excursies dit jaar heen 
gaan.
Natuurlijk wordt alles ontsluierd in het 
boekje, dat in het voorjaar op uw deur-
mat ploft. Maar om zenuwen en spieren 
niet al te zeer in stresstoestand te hou-
den, tillen we forse tippen van sluiers op.
Dit jaar gaan we verschillende malen met 
de bus de wijde wereld in. Vorig jaar was 
de excursie naar Den Haag met bezoek 
aan de Tweede Kamer zo’n succes dat we 
verschillende mensen moesten teleur-
stellen.  Vandaar dat we op herhaling gaan 
en de mensen die vorig jaar buiten de 
boot en bus vielen nu een kans geven om 
met hun neus in de boter te vallen. Ook 
een tocht naar Rotterdam staat op het 
programma en een wandeltocht naar de 
Brabantse Waterlinie. Verder is het met 
ons goed kersen eten bij een fruitteler.
Dit jaar is het weer een goede mix van 
cultuur, natuur en culinair genieten en dat 
alles met een roomsaus overgoten van 
gezellig- en gemoedelijkheid. Het sociale 
gebeuren van lekker met elkaar beppen 
en de laatste dorpsnieuwtjes uitwisselen 
staat bij ons hoog in het vaandel.
Dus oefen de komende tijd om snel uit 
de startblokken te schieten gelijk Daphne 
Schippers als het programmaboekje uw 
brievenbus penetreert. Want inschrijven 
gaat op volgorde bij binnenkomst en vis-
sen is leuk, maar niet achter het net.
En blijf doen, wat de jeugd bijna niet meer 
doet, lees en bij voorkeur dit blad.

LENNY KUHR IN  WITTE 
KERKJE

Zondagmiddag 19 
januari mochten 
we Lenny Kuhr sa-
men met haar twee 
vaste gitaristen 

ontvangen in een uitverkocht kerkje voor 
een prachtige concert. Haar nog immer 
krachtige eigen stemgeluid en haar mooie 
liederen werden enthousiast door het 
publiek ontvangen. Veel vaste fans waren 
aanwezig. Het is voor haar een bijzondere 
periode. Dankzij de winst op het Euro-
visie Songfestival van Duncan Laurence 
afgelopen jaar kwamen ook vroegere 
winnaars weer in beeld. Precies 50 jaar 
geleden won Lenny Kuhr het songfestival 
met de “Troubadour”!
Zo kon het gebeuren dat zij in decem-
ber voor 12.000 bezoekers in de Ziggo 
Dome mocht optreden (kijk daarvoor op 
You Tube). Toch even wat anders dan voor 
ruim 100 fans in het Witte Kerkje!
Vanwege haar jubileum en omdat ze in fe-
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bruari 70 jaar wordt, 
ontving ze tijdens het 
concert een prach-
tig beeldje (gelijkenis 
van Lenny) gemaakt 
door Els  Vonk; zij is 
bekend door haar 
beeldende kunst van 
zingende mensen 
(www.elzasobjecten.
nl).
Meer informatie over 
Lenny Kuhr is te vin-
den op haar website 
www.lennykuhr.com. 
Meer foto’s van het 
concert staan op de website en facebookpagina van het Witte 
Kerkje Terheijden.
St. Exploitatie Witte Kerkje Terheijden

OKÉ... GEEN  ZONNEVELDEN  IN 
WAGENBERG, MAAR  WAT DAN WEL?

Velen van u weten nog dat, alweer ruim een jaar geleden, Wa-
genberg ‘op zijn kop’ stond door de eventuele komst en aanleg 
van 16 hectare zonnevelden. Terecht of niet terecht, het is een 
feit dat ook Wagenberg een verantwoordelijkheid en taak heeft 
in het traject dat Energietransitie heet. Men was niet tegen de 
komst van zonnevelden en energietransitie op zich, nee, wel te-
gen de manier waarop de gemeente de regie uit handen had 
gegeven. Maar de negatieve energie (gevoelens) van toen is (zijn) 
omgezet in een positieve benadering van energietransitie, ook in 
Wagenberg. Reden genoeg om de koe bij de hoorns te pakken 
en een werkgroep te vormen met mensen vanuit verschillende 
sectoren uit Wagenberg.

In juni 2018 werd aan de St. Dorpsraad Wagenberg, door de 
STED,  gevraagd om te proberen een werkgroep Energietran-
sitie voor Wagenberg samen te stellen.  Samenwerking werd in 
eerste instantie gezocht met de St. Behoud Wagenbergs Land-
schap. Vervolgens werden inwoners benaderd om deze  groep 
verder aan te vullen om mede een positieve bijdrage te leveren 
aan het proces van energietransitie. Aldus ontstond een werk-
groep van (momenteel) 9 personen: Leon Broere, Joop Sibon, 
Wim van Groesen, Kees Frijters, Ad van Oosterhout, Toon Hop, 
Jurgen Sestig, Jan v.d. Vlies en Kees van Gurp. De groep wordt 
ondersteund door Toine van Arendonk van de gemeente, die 
speciaal belast is met de energietransitie in onze gemeente.
Deze werkgroep gaat zich de komende tijd richten op:
- bewustwording en voorlichting aan de inwoners van Wagen-
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berg;
- contacten onderhouden met de gemeente;
- contacten onderhouden met andere werkgroepen (o.a. Coö-
peratie Opgewekt Drimmelen) om te komen tot samenwerking 
en wederzijdse ondersteuning;
- het aanspreekpunt zijn van inwoners van Wagenberg die zitten 
met vragen over of ideeën hebben met betrekking tot energie-
transitie;
- op zoek gaan en/of ontwikkelen van projecten voor de inwo-
ners c.q. instanties van Wagenberg om te komen tot energie-
transitie.
Dit is in het kort waar we op Wagenberg mee bezig zijn. In de 
loop van 2020 houden wij u regelmatig op de hoogte van ont-
wikkelingen m.b.t. de energietransitie. 
Met vragen/opmerkingen kunt u altijd bij een van de boven-
staande personen terecht en mocht u de behoefte hebben u 
aan te sluiten bij de werkgroep, neem dan contact op met een 
van bovengenoemde personen of stuur een mail naar keesvan-
gurp@outlook.com.

SCHOONHEID BIJ GEWOON DEBBIE, 
NET EVEN  ANDERS

Wat een mooie nieuwe straat loopt er 
nu al door Terheijden heen. Dit natuurlijk 
ook voor mijn winkelpand ‘Schoonheid 
bij Gewoon Debbie, net even anders’. 
De nieuwe frisse look buiten mijn mu-
ren... maar nu ook binnen mijn muren. 
Jullie kennen ons natuurlijk al bijna 15 jaar 
als kapster en sinds 2017 als pedicure en 
schoonheidsspecialiste.
Maar... nu ook met leuke tassen, kleding, sieraden en leuke 
woondecoratie. Leuk om te geven en te krijgen, vooral nu Va-
lentijn in aantocht is. Leuke cadeautjes waarbij we een leuk va-
riërend en uniek assortiment willen hebben. Ook buiten een 
salonbehandeling om bent u binnen in de salon/winkel van harte 

welkom. Loop daarom gerust 
binnen. En uiteraard is er een 
pasgelegenheid aanwezig van-
wege de kleding.
Vergeet ons ook niet te “liken” 
en ons dus goed in de gaten te 
houden via FB onder de naam 
‘Schoonheid bij gewoon Deb-
bie, net even anders’ en www.
gewoondebbie.nl.  Zo ziet u 
veel over de salon/winkel voor-
bij komen. 
Tot ziens bij Schoonheid bij 
Gewoon Debbie, net even an-
ders, Hoofdstraat 7, 4844 CA  
Terheijden.  Tel. 076 5620774.

GENOMINEERD VOOR BEAUTY  AWARD

Anne-Marie Mater van Just Beauty by Anne hoorde op 17 januari 
dat ze in de finale staat van de Beauty Award ‘Beste Schoonheids-
specialist 2020 Regio Zuid’. De schoonheidsspecialiste uit Wa-
genberg mag zich daarmee rekenen tot de top van haar vakgebied. 
Na een bijzonder fraai en interessant boek te hebben gemaakt 

ZAKELIJK NIEUWS
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over haar salon, haar kennis 
en ervaringen en haar visie 
op het vak, kwalificeerde ze 
zich voor de volgende ronde. 
Daarin moest ze de mystery 
shopper behandelen. Ook 
voor deze test slaagde  An-
ne-Marie glansrijk, waardoor 
ze een dikverdiende finale-
plek afdwong.
In de ontknoping van de 
spannende verkiezing heeft 
ze nog één uitdaging voor 

de boeg. Er staat voor 12 februari een gesprek met de jury in 
haar agenda. Daarin mag ze proberen de juryleden te overtui-
gen waarom zij tot beste schoonheidsspecialist van Regio Zuid 
moet worden benoemd.
Deze jury maakt op 19 april bekend wie de Beauty Award mee 
naar huis mag nemen. De spontane Anne-Marie is nu al super-
trots op wat zij bereikt heeft met al haar kennis, ervaringen en 
vakmanschap.  Wat zal het een kers op haar taart zijn als zij haar 
twintigjarig jubileum als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 
mag bekronen met deze felbegeerde en eervolle vakprijs. Hoe 
de afloop ook zal zijn,  Anne-Marie vindt het nu al een feest dat 
zij in de finale staat!
Voor meer info over Anne-Marie van Just Beauty by  Anne: www.
justbeautybyanne.nl of tel. 06 16874078,  Van Schendelstraat 1c, 
4845 EA  Wagenberg.
Voor alle lezers heeft Anne-Marie Lips-Mater een speciale aan-
bieding. Bij inlevering van de advertentie in deze Toren krijgt u 
10% korting op elke behandeling naar keuze bij Just Beauty by 
Anne.

NAAR 75 JAAR BEVRIJDING

Tijdens de bezettingsjaren waren er regelmatig Duitsers in onze 
dorpen te zien. Wanneer ze in groepen liepen, dan werd er nogal 
eens gezongen.  Van iemand die zich dit nog goed kan herin-
neren, kreeg ik dit liedje. Het werd gezongen door de Duitse 
soldaten die door het dorp marcheerden.
“Heute wollen wir ein Liedchen singen,
trinken wollen wir den kühlen Wein,
und die Gläzer sollen dabei klincken,
denn es musz, es musz geschieden sein.
Gib mir deine Hand, deine weiche Hand,
leb’ wohl mein Schatz, leb’ wohl mein Schatz, 
leb’ wohl, lebe wohl.
Denn wir fahren, denn wir fahren,
denn wir fahren gegen England.
Engeland Ahoy”.
Tijdens “Dolle Dinsdag” op 5 sep-
tember 1944 zal er niet zijn ge-
zongen, want de bezetters wisten 
toen niet hoe gauw ze moesten 
wegkomen voor de naderende ge-
allieerden.
Door de Terheijdenaar Therus 
Damen uit de Molenstraat (geb. 
1914) zijn tijdens de oorlog enkele 
prachtige tekeningen gemaakt. Een 
tekening beeldt “Dolle Dinsdag” in 
Terheijden uit en de andere geeft 
de strijd van de Polen naar de be-

EN  TOEN GEBEURDE...
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vrijding weer. Deze originele tekeningen 
zijn bewaard gebleven.
Na lezing van de herinnering aan “Dolle 
Dinsdag” in Rondom de Toren nr. 1020 
van 11 september jl. nam John Damen 
contact met mij op. Aanleiding hiertoe 
was dat de daarbij afgedrukte gekleur-
de prent, met daarop de uit Terheijden 
vluchtende Duitsers, moet zijn afgeleid 
van een eerder gemaakte tekening door 
zijn vader Therus Damen. Die originele 
kalktekening heeft John nog steeds met 
daaronder de naam “Waltherus Damen”. 
En ook nog een andere tekening waarop 
onze Poolse bevrijders staan afgebeeld. 
Deze is gesigneerd met “WD”. Veronder-
steld wordt nu dat Therus een kopie van 
zijn tekening met de molen aan iemand 
anders gegeven heeft. De gekleurde prent 
is namelijk gesigneerd met “JvDortmond”. 
Maar nog niet duidelijk is of dit het hand-
schrift is van Joop van Dortmond.
Johan van der Made

VACATURES  VOOR 
VRIJWILLIGERS 

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem con-
tact op met het VIP (Vrijwilligers Infor-
matiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag 
met je mee en helpen je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan 
gerust even contact op en we denken 
met je mee naar een activiteit die aansluit 
bij wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Vrijwilliger Geld & Recht: budget-
coach
Ben je goed met financiën en administra-

tie en wil je hierbij anderen helpen en hen 
dit leren? Als budgetcoach help je mensen 
die schulden hebben of dreigen te krijgen. 
Je helpt hen ‘aan de keukentafel’ met het 
ordenen en afhandelen van de post, het 
maken van een inkomsten- en uitgaven-
overzicht en je leert mensen hiermee om 
te gaan zodat zij niet meer geld uitgeven 
dan dat zij te besteden hebben. Je doet dit 
onder andere door hen inzicht te geven 
in de keuzes die ze maken. 
Vrijwilliger Geld & Recht: sociale 
raadslieden
Ben je goed thuis in wet- en regelgeving 
en wil je hierbij anderen helpen? Als soci-
aal raadslid zet je jezelf in bij het spreek-
uur. Je biedt mensen hulp bij het vinden 
van een weg in het doolhof van wetten, 
voorzieningen en regelingen. Je geeft ad-
vies en informatie, vult formulieren in, 
biedt hulp bij het schrijven van bezwaar-
schriften, neemt contact op met instan-
ties en dergelijke. Tijdens de spreekuren 
worden er onder andere vragen gesteld 
over uitkeringen, belastingen, toeslagen, 
arbeidsrecht, bijzondere bijstand, studie-
financiering.  
Persoonlijk begeleider Prisma
Ben je sociaal ingesteld en wil je wat be-
tekenen voor een ander? Bij Prisma wo-
nen mensen met een (lichte) verstande-
lijke beperking, zij ondernemen graag in 
hun vrije tijd verschillende activiteiten en 
zoeken daar iemand bij die mee wil gaan 
of mee wil doen.  

In de Veestraat hebben bewoners onder 
meer de volgende vragen: helpen met de 
Nederlandse les, iemand om uitstapjes 
mee te doen of een terrasje te nemen en 
dergelijke.  
Bewoners uit de Sint Jozefhof zoeken on-
der meer iemand die mee wil gaan naar 
de thuiswedstrijden van de Madese Boys, 
wandelen, spelletjes of boodschappen 
doen, terrasje nemen, mee gaan sporten 
bij Donckers, fietsen op de tandem, in de 
tuin werken, naar een boerderij gaan of 
gewoon gezellig koffiedrinken. 
Penningmeester
Ben je handig met financiën en lijkt het 
je wat hierbij een organisatie te helpen? 
Dat kan bij de ANV: Agrarische Natuur 
Vrienden. Zij zoeken namelijk een pen-
ningmeester die de inkomsten en uitga-
ven bij wil houden.
Vrijwilligerswerk bij  Antonius  Abt 
Voel je je betrokken bij mensen die in een 
verzorgingshuis wonen? Bij het Antonius 

Abt zijn alle vrijwilligers meer dan wel-
kom. Op dit moment hebben zij de vol-
gende vragen:
- Lijkt het je wat om als gastvrouw mee te 
helpen in het restaurant tijdens de maal-
tijden?
- Ben je iemand die het leuk vindt acti-
viteiten mee te doen op een Psycho-ge-
riatrische afdeling? Bijvoorbeeld bewegen 
op muziek – volksdansen?
- Je kunt ook individueel met iemand kof-
fiedrinken, spelletjes doen of een praatje 
maken. Bijvoorbeeld met een spelcompu-
ter of de beleeftafel.

VRIJWILLIGERSACADEMIE 
DRIMMELEN

De VAD heeft weer verschillende cursus-
sen gepland in het voorjaar, waaronder:
Vrijwillig consulent bij SWO
Ben jij iemand die als vrijwilliger iets wil 
betekenen? Als vrijwillig consulent kun je 
dat.  Je doet de intakes van nieuwe hulp-
vragen, doet een paar gesprekken waarna 
je hen helpt of doorverwijst naar bijvoor-
beeld activiteiten, sporten, een vrijwilliger 
die komt ondersteunen etcetera.
In een voorbereidende cursus van 3 bij-
eenkomsten leer je de competenties om 
intakes te doen, motiverende gespreks-
voering zodat mensen (ook) zelf weer 
aan de slag gaan, achtergrondinformatie 
over eenzaamheid, grenzen bewaken en 
de sociale kaart van Drimmelen.
Data: 11 en 18 maart en 8 april van 19.15 
- 21.15 uur
Voorlopig voorjaarsprogramma
Ook in het voorjaar van 2020 staat er 
weer een mooi aanbod op de agenda van 
de VAD. De workshops en cursussen zijn 
gratis voor vrijwilligers en zijn bedoeld 
om het vrijwilligerswerk leuker, makke-
lijker en aantrekkelijker te maken. Voor 
meer info: www.vadrimmelen.nl.

OPROEPEN
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MARKT  VAN MAKERS  IN HET  WITTE 
KERKJE 

Op zaterdag 28 maart is er 
een nieuwe editie “Markt van 
Makers” in het Witte Kerkje 
Terheijden. Tijdens deze crea-
tieve en eigentijdse markt krij-
gen kleine creatieve onderne-
mers en particulieren podium 
om hun passie te delen, “kun-
sten” te tonen en handgemaak-
te werkstukken te verkopen. 
Voor bezoekers is de markt 

een gezellige en laagdrempelige manier om kennis te maken met 
originele producten en de maker zelf op het gebied van; kunst, 
design, grafiek, keramiek, textiel, lifestyle, ambacht en ander ta-
lent. Er zijn demonstraties, workshops en er kan van alles moois 
gekocht worden. Kortom; een beleving voor jong en oud. 
We zijn nog op zoek naar talent! Ben je creatief en lijkt het 
je leuk om deel te nemen aan deze markt? Reageer dan via 
een email vóór 1 maart naar info@wittekerkjeterheijden.nl of 
info@mjatelier.nl. Je krijgt dan alle informatie en een aanmeld-
formulier toegestuurd.

WIE HELPT ONS?

Maaltijdverzorging Surplus zoekt met spoed vrijwilligers (m/v) 
voor het bezorgen van maaltijden in Terheijden, in het kader van 
Tafeltje Dekje.
U bezorgt de maaltijden op vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur bij de 
bewoners. U moet wel in het bezit zijn van een auto en rijbewijs. 
U verdient een kleine vergoeding.
Wenst u meer informatie, bel dan 076-5932053 of mail naar 
jokedenridder@ziggo.nl.

VRIJWILLIGER GELD & RECHT GEZOCHT!

Binnen het team van Geld & Recht kun 
je als vrijwilliger aan de slag!  Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die zich willen in-
zetten bij de spreekuren van het Raads-

liedenwerk en/of zich willen inzetten als Budgetcoach (huisbe-
zoek). 
Sociale Raadslieden
Het sociaal raadsliedenwerk biedt mensen hulp bij het vinden 
van een weg in het doolhof van wetten, voorzieningen en re-
gelingen. Medewerkers van het sociaal raadsliedenwerk geven 
advies en informatie, vullen formulieren in, bieden hulp bij het 
schrijven van bezwaarschriften, nemen contact op met instan-
ties etc.  Tijdens de spreekuren (dinsdag- en donderdagochtend) 
worden er o.a. vragen gesteld over bijvoorbeeld uitkeringen, be-
lastingen, toeslagen, arbeidsrecht, bijzondere bijstand, studiefi-
nanciering. 
Budgetcoach
Als budgetcoach ondersteun je mensen die in de schulden zitten 
of dreigen te raken. Je helpt hen “aan de keukentafel” met het 
ordenen en afhandelen van de post, het maken van een inkom-
sten- en uitgavenoverzicht en je leert mensen hiermee om te 
gaan zodat zij niet meer geld uitgeven dan zij te besteden heb-
ben. Je doet dit onder andere door hen inzicht te geven in de 
keuzes die zij maken op financieel gebied.
Aan de slag?
Vind je het leuk om mensen te helpen en een gesprek met men-

sen te voeren? Kun je omgaan met de computer? Heb je erva-
ring in één of meerdere onderwerpen zoals hierboven genoemd 
(vanuit opleiding of werkervaring)? Ben je voor minimaal drie  
uur per week beschikbaar? Lijkt het je wat om te starten als 
vrijwilliger bij Geld & Recht?
Neem dan contact op met:
- Wilma van de Kar (coördinator Geld & Recht) via 076-5016450 
/ wilma.vandekar@surplus.nl, of 
- Sanneke de Bont (Budgetcoach) 076-5027788 / sanneke.de-
bont@surplus.nl.

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
DAVID LUNING (WITH BEN DUBIN) 
“Rebellious troubadour”

Op woensdag 19 februari 2020 komt David Luning met Ben 
Dubin naar het Witte Kerkje in Terheijden. In de VS is David Lu-
ning al een behoorlijk rijzende ster, trekt hij volle zalen en heeft 
hij vele fanatieke fans. De Amerikaanse singer-songwriter speel-
de en luisterde vroeger alleen stevige rock, maar toen vrienden 
hem muziek van John Prine lieten horen, besloot hij de roots-
richting in te slaan. Door zijn rauwe stem en rebelse tint doet hij 
geregeld denken aan Ryan Adams, maar op rustiger momenten 
klinkt hij weer als Ray LaMontagne.
David Luning weet steeds weer te verrassen met veel variatie 
in muzikale sferen en prachtige nummers.  Toch blijft zijn stijl 
herkenbaar met ritmisch sterke muziek, soms rustig akoestisch, 
dan weer stevig elektrisch. Zijn pakkende teksten gaan over de 
mensen waarmee hij opgroeide of die hij later ‘onderweg’ te-
genkwam. Hij brengt ze met een lenige stem die een prettig 
rauw randje heeft. Muziekblad ‘Rolling Stone‘ noemde hem in 
een artikel ‘rebellious troubadour’ en roemde zijn solide song-
teksten en uitstekende zangkwaliteiten.

David heeft inmiddels al op tal van podia gestaan in de USA, 
waaronder een aantal festivals. In oktober 2018 stond David op 
Ramblin’ Roots in Utrecht en speelde de zaal daar volledig plat. 
Hij was daar samen met bassist en mondharmonicaspeler Ben 
Dubin. Ben nam ook op een uitstekende manier de harmony-vo-
cals voor zijn rekening. 
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij DA Drogiste-
rij Relinde Fijnaut, Hoofdstraat 11 in Terheijden en Roots Mail 
Music,  Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook mogelijk om kaart-
jes te reserveren via het e-mailadres puurwit@gmail.com. Geef 

UITGAAN
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de naam van de artiest aan en het aantal 
kaarten. Vervolgens ontvang je een beves-
tigingsmail en liggen de kaartjes klaar bij 
de ingang van het Witte Kerkje vooraf-
gaand aan het concert. De deuren gaan 
open om 20.00 uur en het concert begint 
om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op www.puur-
witconcerten.nl of www.facebook.com/
puurwit.

SPRAAKVERMAAK  MET 
SPRAAKMAKENDE 
GASTEN

Op zondag 9 fe-
bruari zijn Antoi-
ne Bodar en Joris 
Thijssen bij Spraak-
vermaak.
Voor de redactie 
van Spraakvermaak 
is het elke keer 

weer een uitdaging om uiteenlopende 
gasten uit te nodigen en een boeiend en 
afwisselend programma samen te stellen. 
In editie 79 denken we daar weer in ge-
slaagd te zijn. A.s. 
zondag zijn o.a. te 
gast: Antoine Bo-
dar, Joris Thijssen 
en Dieuwke Simo-
nis-Stellinga van 
restaurant Onze 
Kerk in Hooge 
Zwaluwe. 
En verder zijn de muzikale onderdelen 
deze keer klassiek gericht. 
Vaagheid en politieke correctheid:
Antoine Bodar

Als je op de web-
site van Antoine 
Bodar klikt, lees 
je deze tekst: 
‘’Antoine  Bodar
is priester en 
hoogleraar,
schrijver van 
boeken over 
cultuur en chris-
tendom en pro-
grammamaker bij 

radio en televisie. Vaagheid en politieke 
correctheid liggen hem niet, evenmin half 
zachtheid. Hij houdt van helderheid in 
elke gedachtewisseling en schroomt niet 
zaken bij de naam te noemen, tegen de 
luim van de dag en de waan van de week 
in.’’ Verder zoeken overbodig, de startpa-
gina van de site biedt voldoende aankno-
pingspunten voor een boeiend gesprek. 
Spraakmakende acties
Greenpeace kennen we van spraakma-

kende acties om 
milieu misstanden 
aan de kaak te 
stellen. Toch heeft 
de organisatie 
haar koers gewij-
zigd. 
Steeds vaker 
praat Greenpeace 
mee bij cruciale 
onderhandelingen 
over het milieu. Directeur Joris Thijssen 
zit zondag aan tafel en vertelt over de 
nieuwe koers. Hij ziet 2 grote problemen 
in het ontwerp klimaatakkoord: de kos-
tenverdeling tussen industrie en burgers 
en de opslag van CO2 onder de grond. 
Thijssen: ‘We hebben liever echt duur-
zame technologie’, m.a.w. wat gaat er de 
komende jaren allemaal op ons afkomen?
Concertgebouw

Xander 
Wasse-
naar, de 
j eugd i -
ge en 
veelbe-
lovende 
v i o l i s t 
uit Wa-
genberg, 
z o r g t 

voor muzikale afwisseling tussen de ge-
sprekken. Xander maakte vorig jaar met 
het Jeugdorkest Nederland een tournee 
door  Tsjechië,  speelde in het Koninklijk 
Concertgebouw in Amsterdam en a.s. 
zondag staat ie op het podium in de Fran-
se Zaal van Ons  Thuis.  
Mirjam Schrauwen trok de stoute schoe-
nen aan en ging met Petra Kimmel en 
Wim Smetsers naar Curio in Breda 
(voorheen de Prinsentuin) om een trai-
ning van politiehonden te filmen. Dat liep 
niet helemaal zoals ze vooraf gedacht had. 
Toeval of niet, het begrip ‘kerk’ komt op 9 
febr.  op verschillende manieren aan bod. 
Gerard Oostveen, pastoraal medewerker 
van de Vijf Heiligen Parochie, is deze keer 
columnist. 
We spelen de postbodequiz met Hanne-
ke van Hooijdonk en Francet Gosens. 
Nieuwe seizoenkaarten 2020-2021
Op 9 februari en ook op 8 maart verko-
pen  Thecla den Exter en Jopie van Oos-
terhout bij de ingang nieuwe seizoenkaar-
ten  2020 - 2021.  De prijs is nog altijd 
€ 17,50 en daarmee kunt u van oktober 
t/m maart 6 keer naar Ons Thuis voor 
een aangename zondagmiddag. Ook de 
prijs van een los kaartje blijft hetzelfde: 
€ 3,50.  Bestellen via www.spraakver-
maak.nl kan ook. Klik op de startpagina 
rechts bovenaan op de afbeelding van de 

seizoenkaart en de route naar een nieu-
we kaart wordt automatisch in gang ge-
zet. In de gemeente Drimmelen worden 
de kaarten gratis thuisbezorgd.
Praktische informatie
Zondag 9 februari: Spraakvermaak afleve-
ring 79, café Ons Thuis, Bredaseweg 20, 
Terheijden. Om 13.30 uur gaat de deur 
open, om 14.30 uur opent presentator 
Dik van Beest. Mix sluit rond 16.45 uur 
af met het actuele Spraakvermaakslotlied. 

‘VAN DUIST’RE  KROCH-
TEN IN HOOGE SFEEREN’
Vocaal Kwartet DRIEST in het 
Witte Kerkje 

Nieuwe muziek 
in oude stijl 
In de vorige Rond-
om de Toren stond 
al informatie over 
dit  theeconcert 
van Vocaal Kwartet 
DRIEST.  Het vier-

tal (sopraan Ien Bouwmans, mezzosop-
raan Lieve van Tuijl, tenor Peter Corne-
lissen, bas-bariton Peter Ruiter) zingt op 
16 februari samen met de bas Frans 
van Hoek een bijzonder programma. Dat 
programma bestaat alleen maar uit mu-
ziek van Frans van Hoek, de inspirator, 
componist, tekstschrijver, dirigent en illu-
strator.
Programma
Vocaal kwartet DRIEST bezingt onder-
werpen als geboorte en dood, dromen, 
verlangen en erotiek, in alle denkbare 
muziekstijlen. Van Gregoriaans gezang 
op oud-Nederlandse tekst tot muziek 
in Renaissance- en Barokke stijl.  Van 
impressionistisch klankschilderij tot clo-
se-harmony. Dit alles bijeen in liederen 
van hun eigen componist-tekstschrijver 
Frans van Hoek. Zowel een ‘Agnus Dei’, 
‘Een verstoorde Idylle’, ‘Keuvelend wa-
ter’ als ‘Duist’re krochten’ komen voorbij.  
Zo te zien afwisseling genoeg. 

Het complete programma vindt u op 
onze website https://concertenwitte-
kerkje.com/concerten-2019-2020. 
Een optreden van dit Brabantse gezel-
schap (Den Bosch-Tilburg) staat garant 
voor een ontroerende en meeslepen-
de (muzikale) ervaring! Reserveer dus 
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Dank jullie wel
voor de mooie foto’s: 

1. René Pals
2. Frans Snoeren

3. Gerard van Vugt
4. Coby van den Heuvel

5. Rini  Vermeulen
6. Jack Moerenhout
7. Miranda Masseurs
8. Gerard van Vugt
9. Rini  Vermeulen

10. Miranda Masseurs
11. Frans Snoeren

12. Miranda Masseurs
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maar alvast een plaats voor dit concert. 
Luisteren?
Een audio-opname op YouTube van Driest 
uit 2016 met daarbij foto’s uit diverse 
concerten:  ‘Chanson des Anges’: 
www.youtube.com/watch?v=OsF3q-lXcL8
Waar? Wanneer? Reserveer! 
DRIEST: Zondag 16 februari, 15.30 uur 
in  het Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Ter-
heijden. Entree: slechts € 6,50 - t/m 18 
jaar gratis toegang. Mogelijkheid tot extra 
bijdrage na het concert.
Reserveringen per e-mail: theeconcer-
ten.wittekerkje@ziggo.nl, via de websi-
te: ConcertenWitteKerkje.com/contact, 
via de bank: Entree tijdig overmaken op 
IBAN NL92 RABO 0305 7899 29, t.n.v. Stg. 
Theeconcerten Witte Kerkje Terheijden of 
telefonisch: 076-5931177 (Agaath), 076-
593 4434 (Babs)
Informatie:
Website: https://concertenwittekerkje.
com/concerten-2019-2020 Facebook: 
www.facebook.com/TheeconcertenTer-
heijden DRIEST: www.facebook.com/
driestvocaalkwartet.nl en https://ien-
bouwmans.com/zangeres/driest

38e  TRIATHLON 

Op 1 december 2019 kon men zich in-
schrijven voor de 38e editie op zondag 
14 juni.  Vanwege de wegwerkzaamheden 
aan de doorgaande weg van Terheijden 
die ook deel uitmaakt van ons fietspar-
cours, heeft de organisatie een alternatie-
ve route moeten bedenken. Het gevolg is 
wel dat er minder deelnemers op de ¼ 
afstand konden inschrijven en er nu strik-
te tijdslimieten gehanteerd moeten wor-
den om elkaar niet in de wielen te rijden. 
Op moment van schrijven is de kwart 
afstand ruim 4 weken geleden al volge-
boekt met ± 250 deelnemers. Ook de 

achtste en halve afstand zitten helemaal 
vol, ook meer dan 200 deelnemers per 
afstand. Een record gevestigd: 6 weken na 
opening uitverkocht!! 
Het parcours voor zwemmen en lopen 
blijft voor elke afstand hetzelfde. Het 
fietsparcours is dit jaar voor zowel deel-
nemers als publiek een stukje minder aan-
trekkelijk als voorgaande jaren. Het gaat 
er als volgt uitzien: start nabij café Ons 
Thuis en firma Rasenberg.  We slaan af bij 
Hoofdstraat 46-48 en volgen het voetpad 
naar de Molenpolderdijk naar de Haven. 
Dan gaan we op de Schans fietspad over 
het bruggetje naar de Laakdijk. Linksaf 
naar de Schuivenoordseweg, dan rechtsaf 
richting Moerdijkseweg.  Vervolgens het 
oude parcours:  Withuisstraat, Hoevense-
weg, fietspad Eerste weg, Driehoefijzer-
straat, Moerdijkseweg naar KEERPUNT 
BIJ RIPASSO en niet bij de Zandkuil!  Ver-
volgens naar de Bredeweg en ook hier 
een kleine aanpassing van het parcours. 
We fietsen door tot aan de kruising met 
de Markweg en keren hier wederom om 
terug te fietsen naar de Schuivenoordse-
weg. De 1/8 afstand hoeft de laatste aan-
passing niet te doen. De halve en kwart 
afstand, resp. 4 en 2 ronden rijden bij de 
afslag naar de Laakdijk rechtdoor en blij-
ven dus buiten het centrum hun kilome-
ters maken. Dus helaas geen mooie door-

komsten door het centrum en geen extra 
aanmoedigingen van publiek. De terugrij-
route is hetzelfde als de aanrijroute.  Van-
daar de tijdslimieten omdat men elkaar 
niet tegen mag komen op de Schans en 
Molenpolderdijk. Beetje nadelig dus voor 
atleten en publiek. Voordeel, de rotonde 
bij Jumbo is vrij toegankelijk richting Zeg-
gelaan en Raadhuisstraat. Bij de organi-
satie loopt de emmer van enthousiasme 
over en de doos met goed weerkaarsen 
is besteld!  Tot ziens op 14 juni.

TEAM HARAGEI SCHITTERT
OP LANGSTRAATTOERNOOI

De jeugdige judoka’s 
van Team Haragei uit 
Terheijden hebben 
een leuke dag gehad 
in sporthal de Werft 
in Kaatsheuvel. Hier 
werd het Langstraat-

toernooi georganiseerd. 
Hierbij een kort verslagje van deze mooie 
dag.
Voor Djenna van Gils was het al weer 
even geleden dat ze aan een toernooi had 
deelgenomen, maar Djenna traint trouw 
elke week 2 keer en liet dan ook niet het 
kaas van haar brood eten. Met maar liefst 
6 winstpartijen werd ze kampioen in haar 
klasse.
Ruben Segers was er ook op gebrand 
om kampioen te worden. Hij werd met 
oppermachtig en spectaculair judo kam-
pioen.
De zusjes Jill en Lizz Boogers uit Raams-
donksveer en sinds kort trainend bij  
Team Haragei, deden voor elkaar niet 
onder en werden ook beiden kampioen. 
Deze dames konden bij hun oude vereni-
ging niet voldoende tegenstand meer vin-
den en zijn zodoende naar Haragei ver-
huisd. De laatste jaren vervullen we meer 
en meer een regiofunctie, dit is natuurlijk 
een groot compliment voor de club. 
Solange Trimbach heeft vandaag maar 
liefst 5 wedstrijden gewonnen en mocht 
zo ook de hoogste trede van het podium 
betreden. Zusje Selize Trimbach behaalde 
een mooie tweede plaats net achter club-
genootje Lizz. Matthijs Ritsema behaalde 
ook een tweede plaats, hij is op de goede 
weg! Thyme Vermeulen, ook al afkomstig 
van een vereniging in de regio en op zoek 
naar meer tegenstand, wist beslag te leg-
gen op de derde plaats.  André Hanegraaf 
had wat pech en last van zijn voet maar 
werd toch nog derde.
Goed gedaan toppers!
1e: Djenna van Gils, Ruben Segers, Lizz 
Boogers, Jill Boogers, Solange Trimbach
2e:  Matthijs Ritsema, Selize Trimbach
3e:  Thyme Vermeulen en André Hanegraaf
Voor meer info over Haragei kijk op 
www.teamharagei.nl of www.facebook.
com/teamharagei.

SPORT
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ADRI  FENS EN HENK  VAN MEER  
WINNEN KOPPELTOERNOOI 3 BANDEN 
O.W.B.C.

Adri Fens en Henk van Meer, beiden lid van biljartvereniging De 
Vriendschap uit Wagenberg,  zijn op 20 januari  in café De Har-
monie in Terheijden winnaar geworden van het koppeltoernooi 
3 banden van de OWBC 2020.  

Adri Fens en Henk van Meer  kampioen koppeltoernooi 3 banden v/d OWBC 
Foto: Eugene Meessen

Er werden door 7 koppels voorwedstrijden gespeeld in café De 
Harmonie en café De Gouden Leeuw. Hiervan gingen de beste 
4 koppels over naar de finale.  In de finale die door die 4 kop-
pels gespeeld werd, verdienden Adri Fens en Henk van Meer dit 
kampioenschap, want ze wonnen al hun wedstrijden. Het koppel 
Eugene Meessen/Rinus v/d Diepstraten werd 2e, de 3e en 4e 
plaats waren voor Ad van Es/Nico Broeders en Jan de Craen/Jo-
han de Ridder. De hoogste serie van het toernooi werd gemaakt 
door Henk van Meer met 5 caramboles.  

OPEN  TERHEIJDENSE 
TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN

TTV TIOS Terheijden organiseert ook 
dit jaar de Open Terheijdense Tafelten-
niskampioenschappen. Wij organiseren 
dat voor alle inwoners van  Terheijden 
en Wagenberg vanaf de leeftijd van 8 jaar. 
Ongeacht of je veel of weinig tafelten-
niservaring hebt, je bent van harte wel-
kom..! Tafeltennis is een sport voor jong 
én oud. Heb je geen tafeltennisbatje, maar 

wel sportkleding…geen probleem. Je kan bij ons een batje lenen 
en meedoen aan het kampioenschap. 
De Open Terheijdense Tafeltenniskampioenschappen wordt ge-
houden op zondag 15 maart 2020. De locatie is De Cour, 
Markstraat 6 in Terheijden. De zaal is open om 09.00 uur en de 
wedstrijden beginnen om 09.30 uur. Het inschrijfgeld voor juni-
oren (t/m 15 jaar) is € 3,50 en voor de deelnemers vanaf 16 jaar 
€ 5,-. Inschrijven doe je door een e-mail te sturen met vermel-

Eindstand   
      car    brt   moy   s  club          
1 Henk van Meer/Adri Fens    72    131  0,549  5  De Vriendschap  
2 Eugene Meessen/Rinus v/d Diepstraten  83    180  0,461  4  ‘t Bielske  
3 Ad van Es/Nico Broeders    65    183  0,355  3  De Vriendschap  
4 Jan de Craen/Johan de Ridder    41    163  0,251  3  Keus Genoeg  
5 Louis van Tetering/Pieter Lodder   33      85  0,388  3  De Vriendschap  
6 Jan Hop/Piet Hoeve     19      93  0,204  2  De Vriendschap  
7 Jan Dijkers/Roel Voogt       9      64  0,140  2  BV Maandag      
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ding van jouw naam, adres, telefoonnum-
mer en leeftijd naar voorzitter@tios.ter-
heijden.nl.  Inschrijven kan tot 7 maart. 
Daarnaast ben je van harte welkom om 
een keer mee te komen spelen/trainen.  
Voor de jeugd kan dat op dinsdagavond 
van 19.00-20.00 uur. Senioren kunnen 
een balletje mee slaan op dinsdagavond 
én vrijdagavond van 20.00-21.30 uur.  Wij 
trainen in De Cour. 
Kijk ook eens op onze website www.
tios-terheijden.nl. Wij hopen je te zien op 
zondag 15 maart!

GV SAMEN  VOOR 
TERHEIJDEN

Turnsters Ellen 
Jae Semler en 
Lizzy Rozebrand 
winnen gouden 
en bronzen me-
daille. 
Zaterdag 18 januari 

2020 vonden de eerste plaatsingswed-
strijden plaats in Kaatsheuvel.
7 turnsters van ons deden hieraan mee. 
Voor een aantal was het hun eerste of-
ficiële turnwedstrijd. Ze hebben allemaal 
hun best gedaan.  2 van onze turnsters 
hebben een medaille gewonnen: Ellen 
Jae een gouden en Lizzy een bronzen 
medaille. Het was zo met elkaar een ge-
zellige dag. Hun 2e plaatsingswedstrijd zal 
in maart zijn. Dan weten we gelijk wie 
er naar de regiofinale kan en naar welke 
toestelfinale.

TRAAIS  KAMPIOENSCHAP 
DRIEBANDEN 2020

Gestart op 9 januari met 64 deelnemers 
uit Terheijden en wijde omtrek, welke 
allen natuurlijk zo ver mogelijk wilden 
komen in het toernooi, dat voor de 10e 
keer werd gehouden in partycentrum De 

Gouden Leeuw in Terheijden. Echter, de 
realiteit is dat de voorronden meedo-
genloos kunnen zijn, waardoor op papier 
sterke spelers en titelkandidaten voor-
tijdig werden uitgeschakeld. Op zaterdag 
18 januari werd de halve finale gespeeld. 
Een spannende strijd die bepaalde wie op 
zondag in de finale zou gaan spelen om de 
Toon Lips Wisseltrofee en zich een jaar 
lang Traais Kampioen Driebanden zou 
mogen noemen. De volgende spelers be-
reikten de finale:  Marco Kleij, Max Koe-
sen, Ed Verweijmeren en outsider Wim 
Kanters. Zij moesten respectievelijk 20, 
18,  21 en 13 caramboles scoren.

Zondag 19 januari: Een goed gevulde 
Gouden Leeuw was getuige van de finale, 
waarvan de eerste wedstrijd tussen Max 
Koesen en Wim Kanters van start ging. 
Max gaat op en scoort 1 carambole. Wim 
mist zijn eerste beurt, waarna Max uit-
loopt naar 4 tegen 0. Na 7 beurten scoort 
Wim zijn eerste carambole en Max loopt 
uit naar 9 tegen 1. In beurt 10 scoort Max 
zijn 12e carambole, terwijl Wim blijft ste-
ken op 2 caramboles. In beurt 18 maakt 
Wim een serie van 3, zet de tussenstand 
op 13 tegen 7, waarna Max 4 keer scoort.  
In de 21e beurt maakt Max zijn 18e ca-
rambole en Wim in de gelijkmakende 
beurt zijn 9e carambole. Max geeft zijn 
visitekaartje af en behaalt het maximaal 
haalbare wedstrijdpunten (12), Wim blijft 
steken op 6,429 punten.
Partij 2: Marco Kleij (20) tegen Ed  Ver-
weijmeren (21). Zowel Marco als Ed star-
ten de partij met enige moeite. Ze kijken 
de kat uit de boom, komen moeilijk op 
gang, maar na 9 beurten is de tussenstand 
5 tegen 2 in het voordeel van Ed. In de 
12e beurt maakt Marco een mooie serie 
van 3 en neemt de leiding over: 6-5. Na 
19 beurten komt Ed op 13 caramboles. 
Marco blijft steken op 9 caramboles. Ed 
loopt gestaag uit naar 15 tegen 10, maar 
in beurt 26 maakt Marco 4 prachtige pun-
ten, verhoogt de druk op Ed  en komt 
op voorsprong met 17 tegen 16. Marco 
scoort zijn punten en in beurt 29 scoort 
hij zijn 20e carambole. Ed maakt in de ge-
lijkmakende beurt 2 caramboles en komt 
op een totaal van 19. Marco scoort 12 
wedstrijdpunten en Ed  9,05 punten.
Partij 3: Max Koesen (18) tegen Ed Ver-
weijmeren (21). Max begint de partij en 
scoort 1 carambole. Een getergde Ed 

toont zijn ambities en antwoordt met een 
serie van 6 caramboles en na 3 beurten 
staat Ed voor met 8 tegen 2. Ed is in vorm 
en na 2 caramboles van Max loopt hij uit 
in de 7e beurt naar 15 tegen 4. Ed blijft ca-
ramboles maken en in 13 beurten maakt 
hij de partij uit met een moyenne van 
1,615 en pakt 12 wedstrijdpunten. Max 
blijft steken op 7 caramboles en behaalt 
3,888 wedstrijdpunten.
Partij 4: Wim Kanters (13) tegen Marco 
Kleij (20). Marco gaat op en scoort met-
een zijn 1e carambole. Wim volgt goed in 
zijn spoor en na 6 beurten is het 4 te-
gen 3 in het voordeel van Wim. Beide 
spelers scoren regelmatig en Wim staat 
na 8 beurten op 7 caramboles. Marco 
heeft het moeilijk, probeert uiteraard bij 
te blijven maar moet in deze partij zijn 
meerdere bekennen in Wim die in de 19e 
beurt zijn aantal caramboles op 13 brengt 
en daarmee 12 wedstrijdpunten op zijn 
conto kan schrijven. Marco blijft steken 
op 7 caramboles en behaalt hiermee 3,5 
wedstrijdpunten en zal in zijn volgende 
partij aan de bak moeten om kans te ma-
ken op de titel.
Partij 5: Marco Kleij (20) tegen Max Koes-
en (18). Marco begint met een serie van 3 
en laat blijken dat hij voor zijn laatste kans 
gaat. Hij moet de druk verhogen op Ed 
Verweijmeren, die de laatste partij moet 
spelen. Max antwoordt met een serie van 
3 en brengt de tussenstand op 3 tegen 
3. In de 7e beurt gaat Marco los met een 
serie van 6 caramboles en komt daarmee 
op 18. Ook Max doet zijn sportieve plicht 
maar blijft vooralsnog steken op 9 caram-
boles. Marco maakt in de 11e beurt zijn 
20e carambole, terwijl Max in de gelijk-
makende beurt tot 13 caramboles komt. 
Marco verdient 12 wedstrijdpunten met 
een moyenne van 1,818 en verhoogt 
daarmee de wedstrijdspanning voor de 
laatste partij.

Partij 6: Ed  Verweijmeren (21) tegen Wim 
Kanters (13). Gezien de vorige partij is nu 
alles nog mogelijk. Ed laat er geen gras 
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over groeien en na 10 beurten komt hij op 9 caramboles, terwijl 
Wim voorlopig blijft steken op 3 caramboles. Ed scoort regel-
matig en blijft op schema. Na 15 beurten staat hij op 13 caram-
boles, terwijl Wim tot 4 caramboles komt. In beurt 21 komt 
Wim op 7 caramboles en Ed is uitgelopen naar 19 caramboles. 
Nog 2 te gaan, maar het duurt toch nog tot de 25 beurt vooral-
eer hij tot 21 caramboles komt. Wim scoort in de gelijkmakende 
beurt nog 1 keer en komt tot 10 caramboles. Ed behaalt 12 
wedstrijdpunten en prolongeert zijn titel.

Uitslag:   
1e plaats en winnaar van de Toon Lips Wisseltrofee:  Ed  Verwe-
ijmeren met 33,048 punten.
2e plaats: Marco Kleij met 27,5 punten.
3e plaats:  Wim Kanters met 26,615 punten
4e plaats: Max Koesen met 23,111 punten.
Nog enkele leuke weetjes:  Wim van Biesen maakt de hoogste 
serie (7). Ron Schreuder speelt de kortste partij in 6 beurten 
en scoort hiermee ook het hoogste moyenne in dit toernooi: 
1,833.
Biljartvereniging Touché kijkt terug op een goed, gezellig maar 
vooral ook een sportief verlopen toernooi met fraaie partijen 
waarin mooie figuren leidden tot hoogwaardig spel. Wij dan-
ken de sponsoren, in welke vorm dan ook, die het mede moge-
lijk hebben gemaakt om dit Traais Kampioenschap Driebanden 
2020 te organiseren. Voor de volgende editie hopen wij weer 
een beroep op u te mogen doen.  Als laatste natuurlijk: tellers 
en schrijvers en last but not least allle deelnemers.
Loterij
Dit jaar hadden wij voor de eerste keer een kleine loterij. Enkele 
prijzen zijn nog niet opgehaald. Hierbij de winnende loten met 
bijbehorende prijzen:
303: Biljartkeu, 146: Biljartkeu, 89: Fietsslot, 433: Biljartkeusteun, 
343: Fles Dry Gin, 292: Fles Dry Gin. 
De gewonnen prijzen kunnen tot uiterlijk 18 februari 2020 op 
dinsdagavond vanaf 20.00 uur worden opgehaald in De Gouden 
Leeuw.  Biljartvereniging Touché dankt iedereen voor de deelna-
me aan de loterij. Geen prijs, geen probleem: volgend jaar weer 
nieuwe kansen.

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

Diensten door de week en in het weekend
Zaterdag 8 februari 19.00 uur:  Woord- en Communievie-
ring met extra collecte Thomashuis in Wagenberg.  Voorganger: 
Mevr. F. van Mook;  Dames-, Heren- en Gummaruskoor.
Zaterdag 15 februari 19.00 uur: Kennismakingsviering 1e H. 

KERKEN

WWW.RONDOMDETOREN.NL

WWW.FACEBOOK.COM/
RONDOMDETOREN



19Rondom de Toren 2020

Communie.  Voorganger: past. werker G. Oostveen;  Koor: Living 
Spirit.
Maandag 17 februari 10.30 uur: Woord- en Communievie-
ring in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. v.d. 
Korput.
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 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 opne-
men met telefoonnummer 06-51490011.

KERKDIENSTEN  VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-WAGENBERG

Zondag 9 februari 10.00 uur: Dienst bij SOVAK, zorginstel-
ling voor mensen met een verstandelijke beperking.  Viering Hei-
lig  Avondmaal.  Voorganger: ds. E. Fockens. Met medewerking 
van De Cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk. Diaconie-
collecte: Manege zonder Drempels. Locatie: SOVAK, Multifuncti-
oneel Centrum Gruijtplein, Koningsveld 1, Terheijden.
Zondag 16 februari 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente van Lage 
Zwaluwe. Voorgangers: mw. ds. J.W. Allewijn en ds. E. Fockens. 
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers. Diaconiecollecte: 
gezamenlijk project 2020: Amnesty International werkgroep 
Drimmelen. Met medewerking van De Cantorij onder leiding 
van Leander Schoormans. Koffiedrinken na de dienst. Locatie: 
Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Belangstelling standhouders Woon- 
en Energiebeurs 
Op zaterdag 6 juni 2020 organiseert de 
gemeente Drimmelen een Woon- en 
Energiebeurs in het gemeentehuis. Hier-
mee willen we alle inwoners van de ge-
meente en andere belangstellenden informeren over duurzaam 
wonen in de gemeente. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Veiligheid (inbraakpreventie, brandpreventie etc.)
- Zorg en levensloopbestendigheid (langer thuis blijven wonen)
- Nieuwbouwprojecten

GEMEENTE
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- Energie: + Wat kan ik in/aan 
mijn huis doen? (isoleren, be-
sparen, zelf energie opwekken, 
van het gas af)
+ Wat ga ik merken van de 
energietransitie in mijn omge-
ving? (informatie over energie-

projecten in Drimmelen)
Wij willen nu alvast een beeld krijgen hoeveel belangstelling er is 
vanuit het lokale bedrijfsleven en andere organisaties om stand-
houder te worden. Standhouder houdt in dat u ruimte krijgt op 
de beursvloer in het gemeentehuis om uw producten of dien-
sten te laten zien. Ook kunt u een korte workshop of lezing 
verzorgen (maximaal 30 minuten) of iets op het buitenterrein 
laten zien. De woon- en energiebeurs vindt plaats van 11-16 uur; 
de standhouders krijgen van 9-11 uur tijd om op te bouwen en 
van 16-17 uur tijd om af te bouwen. 
Aanvulling Structuurvisie gemeente Drimmelen

Er zijn veel reacties binnen 
gekomen op de aanvulling op 
de Structuurvisie 2033 met 
woningbouwlocaties voor de 
versnelling van woningbouw 
(met name Hooge Zwaluwe en 
Terheijden). Om recht te doen 
aan een goede toetsing van de 

inhoud van de reacties en een juiste afstemming met de indie-
ners is behandeling in de opinieronde van maart niet haalbaar. 
We verwachten in mei 2020 wel een stuk te kunnen aanbieden 
voor behandeling. In januari 2020 wilden we het communicatie- 
en participatieproces verder vormgeven. Hierover zullen we u 
nog verder informeren. Naast de stedenbouwkundige analyse 
zullen ook andere aspecten die van belang zijn voor de versnel-
ling woningbouw betrokken worden.
Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) in 2020

In 2020 verandert de eigen bij-
drage voor de  Wmo. Belangrijk 
voor u om te weten is:
• In onze gemeente is de eigen 
bijdrage maximaal € 19,- per 
maand. In 2019 was de eigen bij-
drage € 17,50 per 4 weken. 

• Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één 
van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft 
u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen. 
• U betaalt per maand aan het CAK in plaats van per 4 weken 
(28 dagen). 
• Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand 
ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 
2019 en de eerste facturen voor 2020. 
• Wij kunnen uw gegevens pas na januari aanleveren bij het CAK. 
U ontvangt de eerste facturen van 2020 daarom ook pas later 
van het CAK, in 1 keer.
Het bedrag van € 19,- is voor Hulp in het huishouden, Begelei-
ding en Hulpmiddelen en voorzieningen.
Let op!  Voor de deeltaxi blijft u een aparte eigen bijdrage beta-
len, aan de chauffeur of via PZN.
Heeft u vragen over de hulp of ondersteuning die u ontvangt? 
Neem dan contact op met het Sociaal loket via telefoonnummer 
14 0162.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Perceel D 3737 (achter Brouwerijstraat) (4845) 
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(W-2020-0015): Het plaatsen van twee opslagcontainers. Inge-
komen d.d. 10-01-2020. 
Wagenberg, Onderdijk 4A (4845 EK) (W-2020-0021): Het plaat-
sen van een schuilhok. Ingekomen d.d. 13-01-2020.
Wagenberg, Wagenstraat 58 (4845 CW) (W-2020-0022): Het 
plaatsen van een mantelzorgunit. Ingekomen d.d. 14-01-2020.
Wagenberg, Helkantsedijk 4 (4845 RJ) (W-2020-0025): Het bou-
wen van een woning en het slopen van de bestaande. Ingekomen 
d.d. 14-01-2020. 
Terheijden, Zeggelaan 119 (4844 SE) (W-2020-0029): Het ver-
vangen van de bestaande schuur/tuinhuis. Ingekomen d.d. 16-
01-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, de Schans en de Linie (4844) (W-2019-0679): Het 
plaatsen van informatieborden en vlaggen voor de Schans en de 
Linie. Besluitdatum: 22-01-2020.
Wagenberg, Withuisstraat 1 (4845 CB) (W-2019-0685): Het 
kappen van 1 eik in de zijtuin. Op basis van de APV zijn er geen 
weigeringsgronden. De vergunning is verleend. Besluitdatum: 21-
01-2020.
Wagenberg, Bosakker 27 (4845 EN) (W-2019-0896): Het plaat-
sen van een overkapping/carport. Besluitdatum: 22-01-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Kerkstraat 11A (4845 EC)(W-2020-0031): Het ver-
anderen van een bedrijf. Ingekomen d.d. 16-01-2020. De ingeko-
men milieumelding ligt twee weken ter inzage op het gemeen-
tehuis.  Voor nadere informatie of voor het maken van een af-
spraak kunt u contact opnemen met Y. de Nijs, bereikbaar onder 
telefoonnummer 14 0162.  Tegen betaling van de kosten worden, 
voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt. 
Bestemmingsplan ‘E-veld’, Terheijden 
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘E-veld Terheijden’ ter in-
zage ligt. Met dit bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor 
het realiseren van een duurzame woonwijk op het voormalige 
voetbalveld E. Het plangebied ligt tussen de Lageweg, Klein Rui-
tersvaart, ’t Jagertje en Hoge Vaartkant in Terheijden. Op deze 
locatie verrijst straks een woonwijk met een gemengd aanbod 
van ongeveer 44 woningen. Het E-veld krijgt als thema: ‘Waar je 
groen woont en leeft’. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt 
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tot en met 5 maart 2020 op het gemeentehuis, Park 1 in Made, 
voor eenieder ter inzage. Het plan is ook langs elektronische 
weg te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder num-
mer NL.IMRO.1719.2bp19eveld-VO01.  
Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan 
ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke inspraakreactie indienen. 
Inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van 
Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevr. 
N. Stremme-van Pelt (140162).
DORPSGERICHT  WERKEN

Dorpsgericht werken gaat om 
het bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor werkt 

de coördinator dorpsgericht werken samen met bewoners, wo-
ningcorporaties, politie en straathoekwerker. Wilt u ook bijdra-
gen? Neem dan contact op met Lilian Lambrechts via 140162 of 
llambrechts@drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via twitter: 
@LilianDrimmelen.

HOE  WERKT  AFVALINZAMELING IN 
DRIMMELEN?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om het 
huishoudelijk afval van hun inwoners in te 
zamelen. Gemeenten mogen zelf bepalen 
hoe. In de gemeente Drimmelen willen we 
zoveel mogelijk afval gescheiden inzame-
len. Dat doen we omdat goed gescheiden 
afval makkelijker te recyclen is. En dat is weer goed voor het 
milieu. In de gemeente Drimmelen hebben we een zogenaamd 
Diftarsysteem. Dat werkt volgens het principe “de vervuiler be-
taalt”; wie meer (rest)afval heeft, betaalt meer afvalstoffenhef-
fing. Iedereen betaalt een bepaald vastrecht en voor bepaalde 
afvalstromen betaalt u per lediging of aan de milieustraat.
Doelstellingen
De landelijke doelstelling is om in 2020 maximaal 100 kg rest-
afval per inwoner in te zamelen en per 2025 maximaal 30 kg. In 
2018 (98 kg) en 2019 (99 kg) haalden we deze doelstelling al. 
Wat dat betreft doen we het goed in Drimmelen. Om ook de 
doelstelling richting 2025 te halen, bekijken we nu welke opties 
we daarvoor hebben in de komende jaren. 
Afvalinzameling huis-aan-huis
Een aantal afvalstromen zamelen we huis-aan-huis in:
- PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons): deze zamelen we 
tweewekelijks in in plastic zakken (gratis verkrijgbaar bij o.a. su-
permarkten) en hiervoor hoeft u niet extra te betalen (kosten 
hiervan zitten opgenomen in het vastrecht).
- GFT (Groente, Fruit,  Tuinafval), de groene container: van janu-

ari tot en met april en van oktober tot en met december één-
maal per twee weken en van mei tot en met oktober wekelijks. 
Voor de tarieven per lediging, zie hieronder.
- Restafval, de grijze container: éénmaal per vier weken.  Voor de 
tarieven per lediging, zie hieronder.
- Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval (op aanvraag).
Glas en textiel
Voor glas en textiel hebben we verspreid in de gemeente bak-
ken staan. U kunt hier gratis uw glas en textiel in deponeren.
Oud papier
Het oud papier en karton zamelen we vierwekelijks huis-aan-
huis in. Dat gebeurt door vrijwilligers van onze scholen en ver-
enigingen.
Milieustraat
Afval dat niet bij het verpakkings-, rest- en/of GFT-afval mag, 
kunt u naar de milieustraat brengen.  Voor sommige afvalstro-
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men moet u betalen en voor andere afvalstromen niet. 
Gratis afvalstromen bij de milieustraat zijn: oud papier en kar-
ton, wit- en bruingoed, asbest (alleen als dit is gemeld), vlakglas, 
verpakkingsafval (PMD), snoeihout, klein chemisch afval, textiel, 
consumptieglas, archiefpapier en het zogenaamde piepschuim 
(EPS).
Tarieven
De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 de tarieven afval-
stoffenheffing 2020 vastgesteld. De tarieven afvalstoffenheffing 
zijn opgebouwd uit:
- een vastrechttarief. Dit vastrechttarief moet de kosten dekken 
van het in stand houden van de faciliteiten en kosten voor bij-
voorbeeld de textiel-, glas-, PMD-, oud papierinzameling en de 
exploitatie van de milieustraat. 
- variabele tarieven per lediging van de minicontainers/emmers 
voor het rest- en GFT-afval (grijs en groen), voor de inzameling 
huis-aan-huis van grof huishoudelijk en grof tuinafval en enkele 
betaalstromen bij de milieustraat. 
Zie voor alle tarieven voor 2020 onderstaande tabel.

De kosten van het vastrecht en de ophaalkosten voor rest- en 
GFT-afval stijgen in 2020. Hierdoor betaalt een gemiddeld gezin 
€ 252, een stijging van € 31 ten opzichte van 2019. Voor 2019 
konden we een eenmalige korting geven van € 22 per huishou-
den. Dat kunnen we voor 2020 helaas niet doen. Drimmelen is 
niet de enige gemeente die te maken heeft met stijgende kos-
ten van de afvalinzameling. Dit is een landelijke trend. Ook de 
meeste gemeenten in onze regio hebben hun tarieven moeten 
verhogen. 
Wilt u weten hoe u uw afval (nog) beter kunt scheiden? En wat 
in welke bak of zak moet? Kijk dan op www.afvalscheiden.nu.

Tarieven afvalstoffenheffing 2020 
    
Vastrecht tarief  €   169,09  
- per lediging gft containerinhoud   25 liter  €       0,80  
- per lediging gft containerinhoud 140 liter  €       3,50  
- per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh.   40 liter  €       2,45  
- per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 240 liter  €     11,70  
- per lediging ondergrondse perscontainers (40 liter)  €       2,45  
- per perceel bij verzamelcontainers  €   128,19 
Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen   
- per aanvraag  €     17,50  
- per 0,5 m³  €     30,00  
Inzameling grof tuinaanval    
- per aanvraag  €     45,00  
Aanbieding op de milieustraat   
- grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kg  €       2,15  
- bouw- en sloopafval per 10 kg  €       2,15  
- schoon puin per 10 kg  €       0,50  
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DISCUSSIENOTA  BOA’S  
NAAR GEMEENTERAAD  

Het college van burgemeester en wet-
houders van Drimmelen stuurt een dis-
cussienota over de gemeentelijke hand-
havers, de BOA’s, naar de gemeenteraad. 
Die besprak het onderwerp in het najaar, 
waarna het college voorstelde een dis-
cussienota op te stellen. De gemeente-
raad bespreekt dit stuk in de opinieronde 
op 13 februari. De burgemeester vraagt 
hierbij om richting van de gemeenteraad. 

Groei aantal taken
De discussienota beschrijft de ontwikke-
ling van de BOA-functie, die begon met 
enkele toezichthoudende taken van de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
in 2008. Het takenpakket van de heden-
daagse BOA is fors uitgebreid. Naast het 
toegenomen gemeentelijke takenpakket 
hebben de handhavers ook taken over 
moeten nemen van de politie. Daarnaast 
werken BOA’s samen met de politie om 
assistentie te verlenen bij incidenten, ac-
ties en operaties. De BOA’s hebben een 
gedeeltelijk planbaar takenpakket voor 
o.a. controle van gemeentelijke regels en 
zaken die voorheen door de politie wer-
den gedaan. Daarnaast stappen de BOA’s 
af op meldingen, met als top 3 parkeer- 
en verkeersoverlast, overlast van honden 
(poep/loslopen) en overlast door perso-
nen. Het aantal meldingen verviervoudig-
de tussen 2012 en 2020. 
Nieuwe werkwijze
Veel melders krijgen het bericht dat hun 
melding slechts geregistreerd wordt en 
opnieuw beoordeeld wordt als de over-
last aanhoudt of terugkeert. Dit is zowel 
voor de BOA’s als voor de melders een 
frustrerende situatie, aldus de discussie-
nota. Veiligheid krijgt steeds de hoogste 
prioriteit bij afwegingen die de BOA’s op 
dit moment maken. De nota beschrijft dat 
er keuzes kunnen worden gemaakt bin-
nen het pakket van de BOA’s en beschrijft 
de consequenties daarvan. Ook kunnen 
andere prioriteiten worden gesteld. Een 
aantal zaken kan door bundeling of the-
madagen anders worden aangepakt.   
Keuzes gemeenteraad
Drimmelen, een gemeente met ruim 
27.000 inwoners heeft twee fulltime 

BOA’s. Uit een landelijk  onderzoek on-
der 96 deelnemende gemeenten blijkt 
dat er gemiddeld 2,1 BOA per 10.000 
inwoners werkzaam is. Burgemeester 
Gert de Kok: “Bij het opstellen van de 
discussienota en bij de analyses van de 
cijfers wordt duidelijk dat de hoeveel-
heid werk ten opzichte van de hoeveel-
heid mensen die dat werk moeten doen 
uit balans is. Heel veel meldingen van in-
woners krijgen hierdoor geen opvolging. 
Veel taken moeten worden uitgesteld 
door gebrek aan tijd, controles kun-
nen steeds minder vaak worden uitge-
voerd. Dit is onwenselijk,” vindt De Kok.  
Accepteren
“Ik hoop daarom dat de gemeenteraad 
ons duidelijkheid geeft: neem meer BOA’s 
aan of beperk het aantal taken. Dan moe-
ten we als samenleving wel accepteren 
dat er niet gecontroleerd wordt op vei-
ligheid bij bijvoorbeeld grote evenemen-
ten, de drank- en horecawet en vuurwerk. 
Maar als die keuze gemaakt wordt, is er 
in elk geval duidelijkheid voor de BOA’s, 
want dit kan niet langer zo. Het zijn mijn 
mensen die in de frontlinie van de samen-
leving hun werk doen. Die moeten we 
goed toerusten zodat de belangrijke taak 
die ze hebben óf beperkt wordt en goed 
afgebakend is, óf door voldoende mensen 
gedaan kan worden.”

LIJST HARRY BAKKER 
OVER GLASVEZEL, SPORT 
EN CARNAVAL

Glasvezel
Het jaar is ook voor de Lijst Harry Bak-
ker goed begonnen en in onze gemeente 
Drimmelen hebben we nu de mogelijk-
heid om glasvezel te krijgen. Een moder-
ne ontwikkeling met veel mogelijkheden 
voor bedrijf, educatie, zorg en media 
waarop het buitengebied met smart zit te 
wachten. Ook de kleine kernen (Wagen-
berg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en 
het dorp Drimmelen) kunnen meedoen. 
Het  aanleggen van glasvezel in het bui-
tengebied en de kleinere kernen krijgt 
een GO als minimaal 40% van alle 
adressen in het buitengebied en de klei-
nere kernen in de gemeente Drimme-
len vóór 16 maart 2020 een abonne-
ment bij een dienstaanbieder afsluiten.  
De informatiebijeenkomsten die wor-
den georganiseerd om onze inwoners 
voor te lichten worden goed bezocht. 
Sportakkoord

Ook zijn wij betrokken bij de realise-
ring van een nieuw sportakkoord. Sa-
men met verenigingen, sportscholen en 
vrijetijdsondernemingen halen we de 
wensen op en proberen het huidige goe-
de niveau te behouden en liefst te ver-
beteren. Zowel voor verenigingen als de 
individuele sporters van jong tot oud!  
Carnaval
Met veel plezier volgen wij de aanloop 
naar carnaval. In de centrale bouwhal net 
buiten Wagenberg, waar 3 verenigingen 
aan het bouwen zijn, nam onze wethou-
der Harry Bakker al een kijkje. Nog even 
geduld voor we het kleurrijke resultaat 
in de optochten kunnen aanschouwen. 
En natuurlijk is de Lijst Harry Bakker ook 
aanwezig bij het Drimmelens prinsentref-
fen in Den Domp te Lage Zwaluwe op 
vrijdag 14 februari a.s. Het Drimmelens 
Prinsentreffen, voorheen het verbroede-
ringsbal, is een carnavalsavond die dit jaar 
wordt georganiseerd door de gemeente 
Drimmelen voor alle inwoners. Wij hopen 
u hier te ontmoeten tijdens een gezelli-
ge avond vol muziek, dans en natuurlijk 
alle prinsen uit de gemeente Drimmelen. 

Overige zaken
Andere positieve zaken zijn het spelen 
van Democracity door de basisschool-
jeugd van groep 8 (gezamenlijk besluiten 
over de opbouw van de stad Drimmelen). 
Onze lijst wilde dit heel graag en nu is 
het een succes; ook intern faciliteren wij 
de jeugd. Verder komen er veel woning-
bouwprojecten tot uitvoering en vordert 
het opknappen van de centra in Made en 
Terheijden.
Tot ziens, ergens in de gemeente Drim-
melen
Lijst Harry Bakker

STICHTING IN CONCERT 
PRESENTS:  SIMPLY  THE 
BEST

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 
presenteert Stichting in Concert haar 
gloednieuwe concertreeks ‘Simply the 
Best’, welke plaats gaat vinden bij Sport 
& Partycentrum Jeugdland in Ulvenhout. 

VERDER  VAN DE  TOREN 

POLITIEK
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Tijdens deze show met muziek uit de 70’s 
en 80’s passeren onder anderen Whitney 
Houston, Prince, Tom Jones en The Rol-
ling Stones de revue.  
Speciaal voor deze show heeft Stichting 
in Concert een orkest samengesteld 
met de meest talentvolle amateurmusici 
en -vocalisten uit de regio Breda. Samen 
werken zij op projectmatige basis in een 
korte tijd toe naar een avondvullende 
show. Het doel van Stichting in Concert is 
het gat tussen amateur- en professionele 
muzikanten, vocalisten en technici te ver-
kleinen. Diverse disciplines werken met 
elkaar samen en geven deelnemers de 
kans ervaring op te doen en een goede 
portfolio op te bouwen. Om de kwaliteit 
te waarborgen heeft er in het voortraject 
een uitgebreide selectieprocedure plaats-
gevonden met onder andere audities 
voor zangers en zangeressen.  
Vanaf 1 februari is er een beperkt aantal 
entreetickets voor zowel zit- als staan-
plaatsen verkrijgbaar via  www.stichtingin-
concert.nl/simplythebest . Houd onze 
website en socials (stichtinginconcert) in 
de gaten voor alle praktische informatie 
en updates omtrent het programma. 

TWEEDE EDITIE SWIM  TO 
FIGHT CANCER BREDA

Op zondag 6 september a.s. vindt de 
2e editie plaats van Swim to Fight Can-
cer in de singels en haven van Breda. Vo-
rig jaar deden bijna 600 deelnemers mee 

aan deze Swim en haalden samen ruim 
€355.000,- op voor onderzoek naar kan-
ker. Door de hoeveelheid aanmeldingen 
was de organisatie vorig jaar genoodzaakt 
om de inschrijving vroegtijdig te sluiten. 
Om dit jaar teleurstelling te voorkomen 
heeft de organisatie bij de gemeente Bre-
da een vergunning aangevraagd en toe-
gewezen gekregen voor maximaal 1000 
deelnemers. Daarmee streeft de organi-
satie naar een eindbedrag van €500.000,-. 
De eerste editie was succesvol. Dat 
kwam mede dankzij de enthousiaste bij-
drage van de zwemmers, ondernemers, 
vrijwilligers en het publiek.  Theo Dekker, 
projectleider Swim to Fight Cancer Bre-
da: “Het enthousiasme en de toewijding 
van zoveel mensen hebben geleid tot een 
ware apotheose die dag. En dat willen we 
zo graag nog een keer meemaken. Op 6 

september ho-
pen we dan ook 
op meer zwem-
mers en meer 
geld om met 
elkaar de vuist 
te maken tegen 
kanker.”
De zogeheten 

‘vijfjaarsoverleving’ neemt in Nederland 
ieder jaar met ongeveer 1 procentpunt 
toe. Dat komt door betere en snellere 
diagnoses en behandelingen, dat blijkt uit 
de Nederlandse Kankerregistratie. Kan-
ker is nog steeds de meest voorkomende 
doodsoorzaak in Nederland. Geld voor 
onderzoek naar kanker blijft dan ook be-
langrijk. 
De organisatie start deze maand met de 
voorbereidingen op de 2e editie. Binnen-
kort wordt de website geactualiseerd en 
start de organisatie met de inschrijving. 
Houd Facebook in de gaten voor meer 
informatie of abonneer je op de nieuws-
brief. 

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

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

Uw post it gratis in 
Rondom de Toren?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

KLEUR 

DE 

VERSCHILLEN



Deze mooie foto’s zijn gemaakt door Anita Dudok. 


