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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval    Terheijden groen: 04/03, grijs: 26/02
          Wagenberg groen: 06/03, grijs: 28/02
Ophalen oud papier  14/03
Ophalen plastic           Terheijden  04/03  Wagenberg 06/03
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

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

Carnaval 2020 komt heel dichtbij! Volgend 
weekend is het al zover! 
De carnavalskrant is inmiddels rondgebracht, 
alle informatie vindt u zeker in onze krant. 
Houd voor extra info onze facebookpagina, 
instagram of onze website in de gaten!
Korte terugblik Sauwelen 
In het weekend van 7, 8 en 9 februari was het sauwelen. Met 
maar liefst 7 sauwelaars, waarvan 2 debutanten, muziek van CV 
3 Bierkus, een act van duo Fein en Gijn en muziek van Nootd-
kreet was het een fantastisch weekend waar we met veel trots 
op terug kunnen kijken.
Iedere avond/middag hadden we andere dagwinnaars: vrijdag 
Koen van Steen als Boer-K, zaterdag Ronald Lievens als Fitboy 
Ronny en zondagmiddag Christ vd Diepstraten als Pegvogel. 
Oppersauwelaar 2020 is Ronald Lievens geworden! Maar ook 
de overige sauwelaars zijn het vernoemen waard: Ad van Bekho-
ven met Bonfire, Ronald Kustermans als Ries Eikel, Toin Krijnen 
als Prins Wikke en Remco van Gils als Dr Love van Traaie.
Drie dagen volle bak ambiance en een ieder bedankt die dit 
mogelijk gemaakt heeft en een dikke dank je wel aan alle toe-
schouwers die zijn komen kijken, geluisterd en gelachen hebben.

Het carnavalsweekend
Wat ons betreft kan ook dit jaar de vlag uit! Letterlijk en figuur-
lijk; de unieke Schraansersvlag is al op menig gevel en vlaggen-
stok te zien. Wanneer u er ook een wil, hij is te koop bij Relinde 
Fijnaut óf op evenementen die De Schraansers organiseren!
Het programma van dit weekend vindt u in de carnavalskrant, op 
onze website, maar ook in deze Rondom de Toren. Zo ook de 
lijst met optochtdeelnemers voor de grote optocht aanstaande 
zondag. Eventuele wijzigingen en bijzonderheden zullen we ver-
melden op onze site en facebookpagina.
Natuurlijk is er op zaterdag ook een optocht, de kinderoptocht 
trekt dan door de straten van Terheijden. Leuk voor alle kinde-
ren die mee doen als veel mensen uit Terheijden even een kijkje 
komen nemen. De kinderen hebben mooie creaties gemaakt die 
ze zeker willen laten zien. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 
grote optocht! Trek oe carnavalsjas en sjaal aan en bekijk de 
bijzondere creaties die de optochtdeelnemers hebben gemaakt! 
De routes van de optochten stonden nog niet in de carnavals-
krant, maar wel in deze Rondom de Toren! Gelukkig zijn de 
werkzaamheden voldoende afgerond en gaan we haast geen 
hinder ondervinden van de werkzaamheden! Verzoek aan de 
bewoners van de straten waar de optocht doorheen trekt om 
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rekening te houden met het parkeren van auto’s. Verzoek aan 
alle inwoners van Traaie: zonder deelnemers geen optocht, maar 
zonder publiek is een optocht ook niets! Dus vooruit…. trek oe 
sjaal aan en kom kijken naar de optochten! 

De kinderoptocht vertrekt op zaterdag om 14.00 uur. 
We stellen op in de Abtslaan en gaan dan via de Zeggelaan en 
Hoofdstraat naar het Dorpsplein. Aansluitend aan de kinderop-
tocht gaan we Boer Klaos opzetten én hebben we een grote 
verrassing voor alle inwoners van het Schraansersrijk! 
De grote optocht, zondag 23 februari, start om 13.00 uur 
en loopt op dezelfde manier zoals vorig jaar! Dat betekent dus 
opstellen in de Polderstraat (grote wagens in de Hoofdstraat) 
en vervolgens via de Markstraat, Dorpsplein, Hoofdstraat, Zeg-
gelaan, Ruitersvaartseweg, Schapenbogert en de Molenstraat te-
rug naar onze residentie waar de optocht wordt binnengehaald! 
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En ook de lampionnenoptocht gaat, zoals ieder jaar, zijn ei-
gen vertrouwde rondje lopen! We starten op het Dorpsplein, 
dan Hoofdstraat, Polderstraat, Mr. Aalbersestraat, Markstraat en 
weer terug naar het Dorpsplein! 
De afsluiting van carnaval start dinsdag om 19.00 uur precies: na 
het rondje lampionnenoptocht vindt de popverbranding plaats 
en sluiten we carnaval af.
Maar zover is nog lang niet en we hopen met ons gevarieerd 
carnavalsprogramma veel mensen te zien, van jong en oud, er is 
volop te beleven. 
Wat dachten jullie van:
Scholenbezoek (en onze jeugdraad gaat ook mee!), bezoek 
verzorgingstehuis, receptie vrijwilligers en sponsors, Opwerm-
concert, Snotpinnekusbal, kinderoptocht, carnavalsviering met 
sleuteloverdracht, jeugdcarnaval, cafébezoeken, grote optocht, 
bezoek Baronie TV, seniorenmiddag, Nootdkreetdag, Braoipot-
temiddag, cafébezoeken, Jumbo-acties, Duitse biermiddag, kin-
dermiddag met artiest, lampionnenoptocht, onthullen en ver-
branden Boer Klaos en nog wat cafébezoeken!! Genoeg te bele-
ven en te doen om bij deze activiteiten aan te sluiten! 
Wij van TCV De Schraansers wensen iedereen een fantastisch 
carnaval 2020, Ge mot ut ruim zien! 
Speciale aandacht voor de carnavalsviering 2.0!
Toost mee op een geweldige carnaval op zaterdag 22 febru-
ari om 19.00 uur! 
Prins Pierre ontvangt, uit handen van de burgemeester, de sleu-
tel en we staan ff stil bij de betekenis van carnaval.  Toosten met 
Traais bitter en 3 Bierkus!
De korte viering is met Prinses Irene, Prins Pierre en Giny van 
der Korput. Het Smartlappenkoor én CV 3 Bierkus treden ook 
nog eens op! 
De carnavalsviering is uniek in ons dorp; op een ludieke en mu-
zikale manier staan we stil bij het ontstaan van carnaval! 
Speciale aandacht voor de vrijwilligersborrel 
Op vrijdag voor carnaval danken wij onze sponsoren en vrij-
willigers met de unieke vrijwilligersborrel. Ben jij betrokken bij 
het Traais carnaval, financieel of steek je de handen uit de mou-
wen voor het Traais carnaval? De sponsor- en vrijwilligersborrel 
vindt plaats aan de start van het carnavalsweekend, op vrijdag 
21 februari, vanaf 20.00 uur in onze residentie De Gouden 
Leeuw. Om 21.30 vervolgen wij ons carnavalsprogramma! 

DEELNEMERS GROTE OPTOCHT  TRAAIE

Nr.     CV            Motto 
A1      CV de Gangmaokers       De stylisten uit Traaie zorgen  
            dat (ge) ut ruim zi(e)t 
A2      CV Niet te Wijnig           Ruimdenkende Barbies 
A3      CV de Grijze Zorro’s       Uitbreiding woonbouw 
A4      CV GoedGemutst           Deze vrouwen laten zich   
            door Prins Pierre II trouwen 
A5      CV 3 Bierkus           We zijn om op te vreten 
A6      CV Ketel            We zen goed aongekomen

B1      CV Nie zo nauw           Ge mot ut nie zo nauw zien
B2      CV de Dropkes           Wai hebbe tiet zat 
B3      CV De Dolle Divaas        Heb jij het carnavalsvirus al? 
B4      CV Uitgeteld           CV Uitgeteld maakt tum lang 
B5      CV De Landrovers           Ge mot ut RUM zien 

B6     CV Agge mar leut et!      Op onze kamelen gaan wij de  
                           show stelen 
B7     CV Toedeloe         Wij hebben un blaos probleem! 
B8     CV  Vrouwkesfijnfisjenie  Wij zijn trouw aan de optocht 
B9     CV Op ût gemakskuh     Oos prijzenkast na 22 jaar…..? 
B10    CV Stekkers en Snoeren  Wai kenne ut ruim nie zien 
B11    CV de Lollebollekes        Verruimende verbouwingen 
B12    B.C. Dn PilzenKroakers   Feestwagen

C1     CV Ut Wur Wel Wa        Ge mot ut in de Ruimte zien 
C3     CV Plûchen Bèr          Ge mot hur ruim zien 
C4     CV Knoop dû Hakkuh dur  Wai gaon ut ruim zien 
C5     CV de Ouwe Paters        Ge mot ut ruimte zien 
C6     CV de Smullo’s          Wai doen weer meej mee  
                       dun SRV 
C7     CV Gekzat          Na 12 jaor sjouwen, gaan we   
                       de ski-hut verbouwen 
C8     CV Goedzat          Motte os ruim ‘s zien 
C9     CV Noar de Klote          Kijk naar de waogen en ge wit   
            genoeg 
C10    CV de Braoipotte          Wai zient al 31 jaor vrij ruim!

PROGRAMMA  SCHRAANSERS
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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 carnavalsweekend 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 dan-
ken voor het jaarlijks 
gebruik van de hoog-
ste trede op hun wa-
gen! Echt super!
Misschien tot snel, 
Judith Bouma-Litjens

KAPELLENFESTIVAL  TIS  WIR ZO’NDAG

Met trots presenteren wij ons programma voor Kapellenfestival 
Tis  Wir Zo’ndag!
Maar liefst 6 kapellen, De Blaoskaoken, Huysluy en Blaos-
kapel ToonlooZzz uit Breda, de Afzakkers uit Dordrecht, 
de Stadse Blaozers uit Willemstad en KieleKiele Traaie 
staan klaar om er een geweldig groot feest van te gaan maken. 
Tel daar een optreden van Rooie Rico bij op en het dak gaat 
eraf! 
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Wij voelen ons tevens zeer ver-
eerd met het aangekondigd hoog 
bezoek van onze carnavalsvrien-
den prins Krabbejanus XXXV en 
zijn gevolg van de Merwekrabbers 
uit Dordrecht die dit feest met ons 
komen vieren.
Dus omcirkel op je kalender zon-
dag 23 februari en kom ècht am-
bachtelijk carnaval vieren bij d’Er-
menie!
Alaaf!
KieleKiele Traaie 

JEUGDRAAD  ERPELROOIERSLAND

De Jeugdraad is geïnstalleerd tijdens de familiebingo van de CS 
De Erpelrooiers. Hij bestaat uit Celine, Sofie, Amber, Elise, Wil-
lem Holthaus, Ronan, Noud, Mick, Rosa, nar Milan, adjudant Wil-
lem van Soest, Miss Senna en Prins Joey. 
De foto is gemaakt door Frans-Jan Wagemakers.

LEUT EN GEZELLIGHEID MET DE 
SENIOREN  VAN ERPELROOIERSLAND
Carnavalsmiddag in Plexat!

Op vrijdagmiddag 21 februari organiseert 
CS De Erpelrooiers een fantastische carna-
valsmiddag voor alle senioren van Erpelrooi-
ersland.
Onze eigen Jan en Frans, van het legendari-
sche zangduo “De Groete”, hebben weer een 
oergezellig programma bedacht. We gaan lek-
ker meezingen met liedjes uit de oude doos. 

De Raad van 11 gaat voorop in de polonaise, iedereen kan mee-
doen, of gewoon toekijken en genieten! Natuurlijk zijn er ook 
nog wat gastoptredens, waarover we nog niet teveel willen ver-
klappen.
Jan en Frans gaan samen met  CS De Erpelrooiers, Cultureel 
Centrum Plexat en KBO de senioren eens lekker in de watten 
leggen. Een bakske koffie met wat lekkers erbij, een bitterbal-
leke, leuke mensen en gezellige muziek, wat wil een mens nog 

CARNAVALSPROGRAMMA 
ERPELROOIERSLAND
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meer? 
Ben je allang met pensioen? Of heb je 
Sara of Abraham pas net gezien? Hoef je 
niet meer te werken op vrijdagmiddag? 
Ben je senior, voel je je senior, zegt je pas-
poort dat je senior bent, hoewel je je zo 
helemaal niet voelt? Het maakt niet uit, 
iedereen is van harte welkom op deze ge-
zellige middag.
De toegang is natúúrlijk gratis. Trek je 
kieltje aan, zet je feestmuts op en zet de 
bloemetjes buiten op vrijdagmiddag 21 
februari om 14.00 uur in Cultureel Cen-
trum Plexat!

PANNEKOEKENFESTIJN & 
CARNAVALYMPICS  
22 februari  is het dan eindelijk weer zo 
ver: Carnaval in Erpelrooiersland. En ook 
dit jaar gaan we opwarmen met de CAR-
NAVALIMPICS, georganiseerd door Prins 
Knillus en de Raad van 11 en die werken 
dan weer samen met de meiden van Kids-
swing en hun manager Colin!! Dus dat 
gaat goed komen. 
Wil je ook dit jaar weer goed aan carna-
val beginnen, kom dan naar het V/d  El-
senplein. We gaan starten om 11.30 uur. 
Voor deelname aan de carnavalympics 
vragen we een bijdrage van € 3,-. Er zijn 
dit jaar weer carnavalympicse spelletjes 
en heb je alle spelletjes gedaan en is je 
stempelkaart vol, dan kun je aanvallen 
op de heerlijke pannenkoeken en warme 
chocomel. Als jullie dan nog energie over 
hebben nog ff een uitputtend swingend 
dansje van Kidsswing!! 
Voor de beste 3 deelnemers van de car-
navalympics is er nog een leuke prijs die 
we uitreiken tijdens de prijsuitreiking van 

de kinderoptocht. Jongens & meisjes, wij 
zijn er klaar voor, jullie ook?? CARNAVA-
LYMPICS lets go!! En oh ja, jullie ouders, 
opa’s & oma’s zijn ook welkom om jullie 
aan te moedigen natuurlijk.
Carnavalscomité van de CARNAVALYM-
PICS!

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 hulpvragen, 
doet een paar gesprekken waarna je hen 
helpt of doorverwijst naar bijvoorbeeld 
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.

OP ZOEK NAAR MUZIKALE 
VRIJWILLIGER

De Gruytveldband, de drumband van 
SOVAK, bestaat uit ongeveer 30 mensen 
met een beperking. Met veel plezier en 
inzet repeteren zij iedere dinsdagavond 
van 19.00 - 20.00 uur in het multifunc-
tioneel centrum Gruijtplein in Terheijden. 
De Gruytveldband wordt begeleid door 
6 enthousiaste vrijwilligers. Zij begeleiden 
de band ook tijdens optredens (ongeveer 
4 x per jaar). 
Speel jij orgel en/of accordeon en heb jij 
zin om als vrijwilliger de gezellige Gruijt-

veldband te ondersteunen? Dan maken 
wij graag kennis met jou! Neem contact 
met ons op via vrijwilligers@sovak.nl. Wil 
je even sfeer proeven? Kom dan langs tij-
dens onze repetitie op dinsdagavond op 
het MFC Gruijtplein, Koningsveld 1 in Ter-
heijden.  Voor informatie bel je met Peter 
Sparidans 06- 52511885.

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.
Vacatures voor vrijwilligers: 
Cliëntondersteuner
Ben je enigszins bekend met de WMO en 
wil je ook graag mensen ondersteunen? 
Als clientondersteuner ben je een aan-
spreekpunt voor mensen die te maken 
hebben of krijgen met WMO aanvragen. 

Je hebt met hen een kennismakingsge-
sprek en bespreekt de behoefte en vraag. 
Wanneer mensen dit willen, ben je ook 
aanwezig bij de zogenaamde keukentafel-
gesprekken en kijk je mee naar de uitslag. 
Digitale vraagbaak
Ben je handig met het gebruik van een 
smartphone, tablet, laptop, PC, e-reader 
of omgaan met de digitale wereld in het 
algemeen? Wil je deze kennis graag delen? 
Er is sinds kort een DIGITALE VRAAG-
BAAK: een inlooppunt in Terheijden waar 
mensen gratis met hun vragen naar toe 
kunnen op de dinsdagmiddag.  Wil je mee-
werken dit inlooppunt te bemensen?
Vrijwilliger Vrijwilligers Academie 
Drimmelen
De vrijwilligersacademie biedt gratis cur-
sussen aan aan vrijwilligers uit Drimme-
len. Lijkt het je wat om te helpen om dit 
initiatief meer bekend en tot een succes 
te maken? Iedereen die het leuk vindt om 
en handig is met bijvoorbeeld schrijven, 
organiseren, PR / marketing is welkom. 
Er is behoefte aan mensen die stukjes 
over de cursussen schrijven, meedenken 
over het vergroten van naamsbekendheid 
en mee willen organiseren van cursussen.

OPROEPEN
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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.

SENIORWEB  TERHEIJDEN  VRAAGT 
VRIJWILLIGERS

Bent u handig in het gebruik van een 
smartphone, tablet, laptop/ PC, e-rea-
der of omgaan met de digitale wereld/ 
overheid (DigiD)?  Vindt u het leuk om 
uw ervaring met anderen te delen? 
Meldt u dan aan als vrijwilliger bij het 

gratis inlooppunt ‘DIGITALE  VRAAGBAAK’, een spreekuur op 
initiatief van Surplus Welzijn Terhe-
ijden in samenwerking met Senior-
Web. 
Het inlooppunt is gevestigd in de 
Huiskamer d’n Hartel van Surplus 
Welzijn aan de Hoofdstraat 2 in Ter-
heijden. Als vrijwilliger bent u gratis lid van SeniorWeb. 
Info via www.seniorweb.nl/terheijden, e-mail naar seniorweb-
terheijden@gmail.com.

‘VOL GAS NAAR GASVRIJ’

Onderweg naar mijn be-
stemming heeft deze keer 
het weer mijn aandacht. 
De beukende storm laat 
zich goed voelen; als een 
onzichtbare hand die 
je dwingt om voortdurend alert te zijn. Het is echter zonder 
dwang, maar vooral uit interesse dat ik naar de Bredaseweg ben 
afgereisd. In het kleurrijke gebouw aan de Mark is de TEC stek 
te vinden, oftewel het Traaise Energie Collectief. Een waarschu-
wing voorafgaand aan dit interview:  TEC is als onderneming 
zo veelzijdig en interessant, dat het mij op deze plek niet lukt 
om volledig te zijn. De website en folders doen dat beter. Ik ga 
het gesprek vooral in als Terheijdenaar die zich afvraagt wat de 
drukke wegwerkzaamheden en zorgvuldig gelegde leidingen het 
dorp straks zullen opleveren.
Man en missie
Ten midden van projectborden en plattegronden ga ik met Theo 
den Exter aan tafel.  Van Theo wist ik al het een en ander, maar 
dat blijkt slechts een fractie van zijn levenswandel. Na een peri-
ode als woningstoffeerder heeft Theo 35 jaren een winkel voor 
wooninrichting gehad samen met zijn vrouw. Maar het is vooral 
hetgeen er in zijn ‘vrije tijd’ gebeurde wat mij doet duizelen. Op 
vele fronten draagt hij namelijk een steentje bij aan Terheijden en 
omgeving. Wat voorbeelden: Heemkundekring, redactielid van 
Spraakvermaak waarvoor hij o.a. het camerawerk en de tech-
niek verzorgt, ruim 20 jaren dienst bij de Brandweer, vrijwilliger 
Antonius Abt, lector in de kerk, penningmeester en lid van de 
werkgroep ‘Drimmelen Connect’ (omcirkel 5 mei in uw agenda; 

DE  ZIEL  VAN DE  ZAAK
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op internet leest u wat er dan staat te gebeuren in Wagenberg) 
en zanger van de groep De Sox. Intussen wordt van het woon-
huis een energiezuinig exemplaar gemaakt en zijn er voldoende 
technische vaardigheden om eigenhandig auto’s te verbouwen 
tot prachtexemplaren. Alle zintuigelijke gebieden lijken te wor-
den geraakt en het geeft de indruk van een rusteloze man. Maar 
dat valt erg mee.

Zelfvoorzienend
Theo is ervan overtuigd dat er genoeg energie is om Terheijden
van warmte en stroom te voorzien. Hiermee wordt het als eer-
ste dorp in Noord-Brabant energieneutraal. Zoek ‘TEC’ op in-
ternet en je krijgt een indruk van hoeveel aandacht deze ambitie 
inmiddels heeft gekregen in de media.
Geïnspireerd door het verhaal van een windmolenpark in Nij-
megen werd de kiem voor deze duurzame ideeën gelegd. Dat 
was in 2017 en al snel kwamen meer mensen aan boord. Actie-
ve betrokkenheid is van groot belang voor het succes. De pro-
jecten binnen TEC worden namelijk zelfstandig en bottom-up 
ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de Terheijdenaren het zelf voor 
het zeggen hebben. En die inzet wordt beloond. De ruim 550 
leden die het TEC inmiddels kent, denken mee over projecten, 
kunnen rendabel investeren en mogen bepalen welke lokale be-
stemming de winst straks krijgt die volgt uit stroomverkoop. 
De lokale overheid is alleen nodig bij formele kwesties, zoals 
vergunningen. Ik hoor het verhaal geboeid aan en geniet van de 
sfeer, maar sta het mijzelf toch toe dat ik wat kritische vragen 
stel. Bedrijfsplannen heb ik beroepsmatig vaker beoordeeld en 
soms laat men, gedreven door idealen, wat gaten vallen. 
Ik leg Theo daarom scenario’s voor zoals van een tegenvallende 
productie of vraag, weersomstandigheden, technisch falen, te-
rugtrekkende financiers of gemeente, vertraging of uitloop van 
kosten. Het is wat tegen mijn zin, want inmiddels ben ik ook en-
thousiast over de beelden en resultaten die worden geschetst. 
De antwoorden die Theo geeft, doen mij weer rustig in mijn 
stoel zakken. De plannen blijken technisch en financieel goed 
doortimmerd, de mensen aan boord zijn ervaren, specialistisch 
en betrokken. Laten we wel wezen: wat TEC wil qua energie-
bronnen wind, zon en aardwarmte, is niet nieuw. Dat dit gecom-
bineerd wordt in een dorp met ruim 2.500 woningen wel. De 
huidige start in het centrum met zulke diverse woningen is dan 
ook des te interessanter.  
Verrassingen heeft het project ook gekend. Zo zorgde de aanleg 
van het nieuwe riool door de gemeente ervoor dat ook het 
warmtenet sneller dan verwacht de grond in moest. Maar ook 
dit loopt voorlopig goed. 
Wat ik er als bewoner straks van zal merken? Het water komt 
evenzo warm uit de kraan als nu uit de CV ketel, de kosten 
van verwarming mogen bovendien de prijs van gas niet over-
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stijgen, zo is wettelijk bepaald.  Verder 
zie ik ontwerpen van een zonnepark en 
bespreken we de Energiebrouwerij die 
tevens in potentie een gemeenschaps-
plek wordt. Ik moet toegeven dat ik be-
houdend van aard ben en ik zie een ver-
trouwde omgeving dan ook niet graag 
veranderen, maar het voelt alsof ik op een 
schakelmoment in de tijd ben. Er broeit 
iets moois en alles tot aan het onrusti-
ge weer lijkt te popelen om op deze weg 
aan onze eigen toekomst mee te werken. 
“Heb je nog iets nodig van onze lezers?”, 
hoor ik mijzelf vragen. Een ieder is wel-
kom bij de komende bijeenkomsten. Laat 
je informeren, stel kritische vragen. En als 
je, net als wij, enthousiast bent dan heb 
je daarmee de belangrijkste  eigenschap 
om lid of zelfs vrijwilliger te worden  van 
de club.
Rudy Romme

I LOVE  TRAAIE 

En zijn jullie al helemaal klaar voor het 
carnavalsfeest in Traaie?
Wij zijn alweer druk bezig met de voor-
bereidingen voor een ander feest name-
lijk I LOVE  TRAAIE op 15-16-17 mei! 
De vrijdagavond gaan we knallen met DJ 
Jerzy, de lievelingsDJ’s van je Zusje en 
een optreden van de Party Friex bekend 
van “Ik moet zuipen” die je tijdens carna-
val zeker nog wel een keer gaat horen. 

Na het succes van vorig jaar hebben we 
weer een aantal mooie namen uitgekozen 
voor de zaterdagavond. We beginnen de 
avond met Dansado & De Feestneger 
die er een dolle boel van gaan maken. Dit 
jaar is het Jeroen van der Boom die 
ervoor gaat zorgen dat jullie allemaal mee 
kunnen zingen en schreeuwen tot jullie 
stemmen helemaal schor zijn! 
Je stem heb je daarna toch niet meer 
nodig want als DJ La Fuente begint 
te draaien wil je alleen maar dansen en 
springen!! Ook deze avond hebben we 

DJ Jerzy om de kleine gaatjes tussen de 
artiesten tot een groot feest te maken! 
Tickets zijn vanaf 6 maart alleen online te 
koop op www.ilovetraaie.nl. Dus zet 15-
16-17 mei alvast in je agenda!
Houd www.ilovetraaie.nl en www.face-
book.com/ilovetraaie in de gaten voor 
meer info.
En als je denkt: ik wil dit mooie Traaise 
evenement sponsoren, stuur dan een mail 
naar info@ilovetraaie.nl.
Wij wensen iedereen een geweldig car-
naval.
Stichting I LOVE TRAAIE

FOTOTENTOONSTELLING 
in  Witte Kerkje 

Het Fotopaleis 
Het Fotopaleis is een groep van zestien 
enthousiaste vrijetijds- en beroepsfoto-
grafen, opgericht in 2010. De leden van 
Het Fotopaleis komen elke twee weken 
op maandagavond samen in De Teruggave 
in Breda om elkaars foto’s te bespreken. 
Het Fotopaleis hecht grote waarde aan 
fotografie waarbij de maker iets te vertel-
len heeft. Ieder lid gaat het avontuur met 
zichzelf aan. De besprekingen dienen als 
klankbord met als doel het realiseren van 
een foto(serie) met diepgang of verhaal.
Beeldenstorm
Beeldenstorm is een foto-expositie waar-
in ieder zijn eigen beeldentaal toont. Ie-
der lid van de hofhouding krijgt de vrij-
heid om zelf onderzoek te doen en zijn 
of haar eigen weg te zoeken, te vinden en 

te tonen.
Er kan een storm aan zeer diverse foto’s 
losbarsten waarmee we elkaar kunnen 
verrassen en inspireren. De titel van de 
expositie laat ruimte voor eigen interpre-
tatie en creativiteit.
De deelnemende fotografen zijn Carla 
Bertelsmann, Mia Brandenburgh-Schou-
ten, Hans van Gils, Onno van Gils, Pas-
cal de Groot, Reginald Kluijtmans, Mar-
cel Post, Piet Raats, Corine Roks, René 
Siemons, Fred Sonnega, Mary Vincenten, 
Robbert Stroy en Arjan Zoomers.
Expositie data
14 en 15 maart in Het Witte Kerkje, 
Hoofdstraat 1,  Terheijden. Openingstij-
den van 10.00 tot 17.00 uur.

TTV RUITERSVAART 
BESTAAT 50 JAAR

Op 25 september bestaat de Ter-
heijdense Tennisvereniging Ruitersvaart 
50 jaar. Dat laat de vereniging natuurlijk 
niet stilletjes voorbijgaan. 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 
27 januari jl. werd ter gelegenheid van dit 
feestelijk feit een banner onthuld waar-
mee dit bijzondere jaar werd geopend. 
Gedurende het jaar zullen de vele spor-
tieve activiteiten alle op hun eigen wijze 
in het kader staan van het jubileum. Prak-
tisch in elke maand vinden er wel leuke 
tennisactiviteiten plaats. De nieuwjaars 
tennisavond (24 januari), de tapastennis-
avond 28 februari en het openingstoer-
nooi 29 maart is een kleine greep uit de 
sportieve activiteiten, met daarnaast na-
tuurlijk het ‘gebruikelijke programma’ van 
competities, jeugdactiviteiten en toer-
nooien. Maar het hoogtepunt van het jaar 
vindt natuurlijk in de maand september 
plaats. 

Om te beginnen is er voor de leden op 
zaterdag 20 september een fietstocht. De 
organisatie hiervan is in samenwerking 
met de Wielervereniging Terheijden, die 

UITGAAN

SPORT
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dit jaar ook haar 50-jarig jubileum viert. En in het weekend van 
25 tot en met 27 september wordt er voor de leden en intro-
ducés een tennistoernooi georganiseerd. 
Uiteraard wordt de jeugd niet vergeten: voor hen is er een spor-
tief en uitdagend programma met wellicht een nachtelijk tintje. 
Op zaterdag 26 september zal na de sportiviteit van de dag in de 
avond het jubileumfeest losbarsten.  Alle leden/ oud-leden/ geïn-
teresseerden zijn hierbij van harte welkom. Kortom, het wordt 
een speciaal jaar. Een jaar met een gouden randje.

GV SAMEN  VOOR  TERHEIJDEN
Jadey van der Westen en Lena Buuron derde prijs. 

Zaterdag en zondag 1 en 2 februari was er 
weer een turn-plaatsingswedstrijd in sport-
hal de Buitelstee in Dinteloord. Zaterdag 
deden er 5 instappers en 1 jeugdturnster 
van ons mee in de voorgeschreven oefen-
stof.
Allemaal een goede wedstrijd gedraaid met een paar foutjes.
Alleen onze kleine Jadey turnde een strakke en foutloze wed-
strijd en zij heeft de derde plaats behaald.

Zondag waren onze (4) 
jeugd- en seniorturnsters in 
de keuze-oefenstof aan de 
beurt. Ook deze turnsters 
hebben naar behoren ge-
turnd, alleen Lena is derde 
geworden
Ons streven was om van de 
20 deelnemers binnen de 
eerste 10 te eindigen en dat 
is gelukt.
Volgende plaatsingswedstrij-
den zijn in maart in Vlijmen 
en Fijnaart.

TEERDAG

Het was een frisse ochtend, zondag 19 ja-
nuari. Maar toch weten 35 gildebroeders en 
gildezusters zich te verzamelen voor de An-
toniusmis welke ter ere van onze naamgever 
St. Antonius gevierd werd.
Pastoor Paes en pastoor Schellekens wisten 
er een boeiende mis van te maken. Dat er 
bij een viering ook best een keertje gelachen 
mag worden bleek tijdens de preek. Dit was 

niet zomaar een preek maar tevens een geschiedenislesje over 
Terheijden en het gilde.
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Aan het einde van deze dienst hebben wij Lucas Petersen en 
Eefje van Zegveld  in ons midden mogen voegen, want zij hebben 
hun eed van trouw afgelegd. Na een kort samenzijn in café De 
Harmonie vertrokken wij weer naar onze gildekamer om daar 
weer ieders zijn weg te gaan.  We zouden elkaar immers de dag 
daarna weer ontmoeten.
De dag erna was de teerdag welke traditioneel na de Antoni-
usmis gehouden wordt. Een half uurtje eerder dan de dag er-
voor vertrokken we dan ook wederom naar de kerk alwaar 
de eerdergenoemde pastoors wederom voor een magnifieke 
viering zorgden. Hierna toch maar weer even aangelegd in eer-
der vernoemd café en daarna vertrokken naar onze gildekamer, 
alwaar een heerlijke lunch zijn opwachting maakte. Traditioneel 
voorzien van een lekker stukje verse worst welke door onze 
gildezusters gebakken werd.
Na de maaltijd was er ruim gelegenheid om een partijtje biljart 
te spelen en om een spelletje te doen. Er werd een kaartje ge-
legd en er was ruimte om eens even lekker bij te kletsen met 
elkaar. In de middag hadden Eefje van Zegveld en Jolien Both 
een speciale gilde PubQuiz in elkaar gezet. Bij de antwoorden 
werd door menig gildebroeder en -zuster toch weleens achter 
de oren gekrabd. Het bleek toch soms net even anders te zijn 
opgeschreven dan het collectieve geheugen deed vermoeden.. 
Kortom een leuke en leerzame quiz. 

Inmiddels was het tijd geworden voor onze traditionele avond-
maaltijd: spruiten, rode kool, aardappelen, appelmoes en hachee. 
Met vooraf natuurlijk een lekkere groentesoep. Dit alles werd 
bereid door mensen met liefde voor ons gilde, want je kon 
proeven dat het met liefde was klaar gemaakt. Het was dan ook 
opvallend rustig tijdens de maaltijd.  Als toetje was er de sinaas-
appel of een appel naar keuze en de vaat werd opgeruimd door 
de gildebroeders.  Wim de Meijer gaf hierna een interessante 
lezing over de jacht.
Nog even nakletsen met elkaar en wederom huiswaarts. De 
neuzen staan allemaal dezelfde kant op in aanloop naar onze 
Gildedag, 30 augustus 2020.
We kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde dagen. 
Met vriendelijke groet, namens het kloveniersgilde, 
Michel Brocks. 
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ZAALVOETBALVERENIGING
BAHU  TERHEIJDEN

Over deze zaal-
voetbalvereni-
ging is meestal 
niet zo veel te 
lezen in Rond-
om de Toren 
wat onder an-
dere te maken 
heeft met het 

feit dat het zaalvoetballen zowel in com-
petitie- als in recreatieverband, sterk is 
teruggelopen.
ZV Bahu had in zijn glorietijd 2 com-
petitieteams, 1 recreatieteam en ook 1 
damesteam en wij speelden onze oefen-
partijen en toernooien in sporthal Drie-
dorp te Wagenberg op zaterdagavond van 
17.00 tot 19.00 u.
Momenteel hebben we nog 1 team dat 
recreatief voetbalt op zaterdag van 18.00 
tot 19.00 u, als het kan om de 2 weken, en 
nog steeds in  Wagenberg.
Dit jaar,  5 september, bestaat onze ver-
eniging 45 jaar en we mogen dit zeker 
een unicum noemen in het kleine wereld-
je van het zaalvoetbal.
Gelukkig hebben we geen tekort aan le-
den en het leuke is dat er zowel vaders
als zoons nu bij elkaar zaalvoetballen.
Een groot probleem is wel het vinden van 
tegenstanders om tegen ons te voetbal-
len.
Daarom een oproep langs deze weg:
ZV Bahu zoekt tegenstanders, vrienden 
die een keer willen voetballen, families, 
buurtteams, ex zaalvoetbalteams die bv 
een reüniewedstrijdje willen spelen, zaal-
voetbalteams uit de regio enz.
De tijd van 18.00 tot 19.00 u op zater-
dagavond is een perfecte tijd.  Vóór een 
feestje of stapavond even lekker ballen en 
als je de derde helft wilt overslaan ben 
je netjes op tijd thuis. We voetballen tot 
eind mei.
Wil je een keer zaalvoetballen neem dan 
contact op met Joes Staszek, mobiel 06-
12491535.
Zv Bahu – Terheijden

60 JAAR SCHRAANSERS 
EN  AL MEER DAN 55 JAAR 
ERPELROOIERS

Nu 60 jaar geleden, dat was in februari 
1960, begonnen De Schraansers aan 
hun eerste grote carnavalsviering. Voor-
afgegaan door het 11-11-bal, en dat ging 
toen in samenwerking met Wagenberg. Er 

kwam een carnavalskrant met een uitge-
breid Traais-Waogenbergs carneval-
sprogram.  “Van jaren ingetogen carna-
val, stiekem van café naar café, groeide dit 
langzaam uit tot een groots carnavalsge-
beuren, wat zich op straat ging afspelen. 
Met de Raad van Elf, de Prins en muziek-
kapel”. Dit schreef Rom van den Broek in 
het Vlasselt-boekje over de Schraansers. 
Vlakbij  Wagenberg vond de “verbranding 
van de carnavalspop midden op de Wiel 
achter café Het Withuis” plaats, alwaar 
dinsdagavond carnaval was gevierd.
Maar eind 1965 kreeg ook Wagenberg 
een Prins Carnaval met gevolg en werd 
het eerste elf-elf-bal gehouden. Oos Kee 
was op zaterdag 19 februari 1966  ook 
al van de partij. In Terheijden was en is 
dan Boer Klaos het symbool van het 
dorp. In de eerste Wagenbergse carna-
valskrant schreef de burgemeester: “Ons 
zusterdorp gaat de carnavalsgelederen 
versterken; wij zeggen gaarne: ge neemt 
een gaef dolwijs besluit”. Ook daar was 
er een uitgebreid programma, dat werd 
afgesloten met de lampionnenoptocht en 
de verbranding van Oos Kee.
De naam Erpelrooiers is in Wagenberg 
al ouder dan 55 jaar. Aanvankelijk was dat 
de naam voor de boerenkapel, die toen 
nog de hofermenie van Wagenberg was. 

De muzikanten waren gekleed in een 
soort boerenkloffie en om de hals droe-
gen ze een rooie zakdoek plus een er-
pel aan een touwke. De Boerenkapel 
werd omgedoopt in De Holtzhakkers. 

    EN  TOEN GEBEURDE...

Tegenwoordig kennen we de Leutband 
als zijnde de Wagenbergse hofkapel. 
Meteen na de allereerste carnavalsop-
tocht in Wagenberg op 20 februari 
1966 ontstond bij 4 jongens het plan 
om Kee en Klaos bij elkaar te brengen. 
Dan kreeg Oos Kee “ne vrijer”. ‘s Nachts 
gingen ze naar Traaie, haalden Boer Klaos 
met paal en al uit de grond en namen hem 
mee naar Wagenberg. Daar werd Klaos 
mooi naast Kee gezet.
De andere morgen was Traaie in rep en 
roer: “Boer Klaos is weg!! Boer Klaos 
is ontvoerd!!” Al vrij snel werd duidelijk 
waar men moest gaan zoeken. En op een 
carnavalswagen met de Wagenbergse 
Raad van Elf, de blaaskapel en nog een 
stel carnavalsvierders, kwam Klaos weer 
thuis. Het was feest en de burgemeester 
danste vrolijk mee. Dit was toen al een 
mooi Verbroederingsfeest.

Heel veel meer over onze carnavalsvie-
ringen is te zien en te lezen in de Vlas-
selt-boekjes nr. 104 over Schraansersrijk 
(2004) en nr. 124 over Erpelrooiersland 
(2009). En natuurlijk ook in “De Schraan-
serskrant” en in “Dun Erpel”.
Johan van der Made

OPBRENGST  COLLECTE 
HERSENSTICHTING 2020

In de week van 27 januari t/m 1 febru-
ari is in Terheijden de collecte voor de 
Hersenstichting gehouden. Deze heeft 
in totaal het mooie bedrag van € 542,02 
opgebracht. Wij willen alle gulle gevers 
hartelijk danken. 
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. 
Door een hersenaandoening raak je vaak 
jezelf kwijt. Lopen, praten en denken,  al-

VAN  ALLES  WAT
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1. Anita Dudok
2. Frans Snoeren
3. Rini Vermeulen
4. Rini Vermeulen

5. Charlotte Morales 
Servranckx

6. Diana de Jager
7. Lianne Brandt
8. Rini Vermeulen
9. Anita Dudok
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7

43
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les wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.  Vrijwel 
iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaan-
doening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op 
alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te 
genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken 
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we 
vernieuwende projecten uit. 
Ook voor onze collectanten: 
hartelijk dank! Wij hopen dat 
we volgend jaar weer een be-
roep op jullie mogen doen. 
Anne  Vlot en Tiny van den Broek.

THEMABIJEENKOMST  VOOR 
MANTELZORGERS
Op woensdagavond 11 maart wordt in het Witte Kerkje 
in Terheijden een 
themabijeenkomst 
“Vraag het de 
notaris” gehou-
den van 19.00 tot 
21.30 uur.
Notaris Geerse 
geeft informatie 
over erven, tes-
tament, schenken 
en het levenstesta-
ment. Het aanvra-
gen van volmach-
ten en wilsonbe-
kwaamheid komen 
ook aan bod.
Aanmelden kan 
via mantelzorg@
swodrimmelen.nl 
of 0162- 451894 

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand februari van fotoclub 
Dinasa. 
De fotograaf is Anneke van Vugt.
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actua-
liteiten van en voor Drimmelen en om-

geving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder com-
merciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroep-
drimmelen.nl. 
Omroep Drimmelen Kids-Tim over gameverslaving

Vijf kids uit onze ge-
meente vormen samen 
een redactieteam en 
gaan regelmatig een on-
derwerp voor kinderen 
èn volwassenen presen-
teren. In deze aflevering 
gaat Tim op zoek naar 

antwoorden over gameverslaving. Hij ging daarvoor op bezoek 
bij Charlotte van Baal van Novadic-Kentron en kreeg daar veel 
antwoorden en tips.
Dorpsgericht werken – februari

Iedere 2e helft van de 
maand kunt u kijken naar 
onze rubriek Dorpsge-
richt werken. Dorpsge-
richt werken gaat om het 
bevorderen van leefbaar-
heid, veiligheid en sociale 
betrokkenheid. Coördi-

nator Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van in-
formatie over actuele zaken die hiermee samen hangen. Dit keer 
ging zij op bezoek bij De Samenloop in Lage Zwaluwe en sprak 
er met Petra Glerum. 
Op bezoek bij BN DeStem

In onze gemeente doen 
allerlei partijen hun best 
om nieuws en wetens-
waardigheden onder de 
aandacht te brengen van 
het publiek. Eén van die 
partijen is BN DeStem, 
die naast landelijk nieuws 

ook aandacht besteedt aan het regionale nieuws. Loes van Zwie-
ten ging met de cameraploeg op bezoek bij die krant om een 
kijkje achter de schermen te krijgen. Zij sprak er met verslag-
gever Cobine van der Louw die zich met name richt op onze 
gemeente en met de hoofdredacteur.
Het Grote Optocht-bal FestiValsAlarm

Op 25 januari 2020 vond 
de 28ste editie van het 
Grote Optocht-bal Fes-
tiValsAlarm plaats in 
Partycentrum ‘t Trefpunt 
in Made. Tijdens het Fes-
tiValsAlarm startte ook 
de inschrijving voor de 

Grote Mayse Optocht. Een mooie opwarmer voor het grote 
carnavalsfeest.
Carnaval 2020
Vanaf 22 februari zal de uitzending geleidelijk worden aangevuld 
met opnames van de Carnavalsfestiviteiten in onze gemeente.

VERVOLG HUISARTSENBEZOEK 
groep 3 basisschool Zonzeel

Een aantal weken na het bezoek aan 
Dokters & Co is groep 3 in het kader 
van thematisch spelend leren op be-
zoek gegaan bij huisartsenpraktijk On-
der de  Torens. 
Bij dit bezoek stonden de poppen An-

nabel en Roos centraal. De kinderen hadden samen besproken 
wat er met de poppen aan de hand is en 
ze zouden dit vertellen tegen “poppen-
dokter” Van Haaren.
Bij binnenkomst splitsten we ons in 2 
groepen: 1 groep ging naar Sandra en 1 
groep naar dokter  Van Haaren. 
De poppen werden onderzocht op de 
behandeltafel en er werd een gesprekje 
gehouden met de ‘mama’s’ van de pop-
pen wat er precies aan de hand was. 
Tijdens de behandeling van de poppen 
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werd er uitgelegd wat 
er precies gebeurde. 
De kinderen mochten 
zelf ook nog met de 
stethoscoop naar hun 
eigen hartje luisteren. 
Uiteraard was er ook 
nog de gelegenheid 
om vragen te stellen. 
Uiteindelijk mochten 

de poppen na de behandeling weer lekker mee naar huis! Het 
was weer een hele leerzame middag! Namens alle kinderen van 
groep 3 en leerkrachten hartelijk bedankt voor jullie medewer-
king.

JUST BEAUTY BY ANNE

Mijn naam is Anne-Marie Lips-Ma-
ter en ik ben eigenaresse van 
schoonheidssalon Just Beauty By 
Anne in Wagenberg. Ik doe mee 
aan de vakwedstrijd de Beauty 
Award 2020.
De Beauty Award wordt geor-
ganiseerd door de Beauty Trade 
Professionals ter promotie van 

het professionele imago en kwalitatieve kernwaarden van de 
schoonheidsbranche. De Beauty Award is dan ook dé vakwed-
strijd voor schoonheidsspecialisten. De Beauty Awards zijn prij-
zen die door een onafhankelijke vakjury uit de professionele 
beautybranche worden gegeven aan de beste schoonheidsspe-
cialisten en schoonheidssalons van Nederland. In de jury zitten 
vakspecialisten Périne Heerooms, Corné Hendrikx, Marianne 
van den Broek (juryvoorzitter) en Betty van den Braber. Daar-
naast kijkt Cathelijne Cras mee als marketingspecialist. 
Een Beauty Award winnen is een droom van veel beautyprofes-
sionals: het laat zien dat je over vele vaardigheden beschikt, bui-
ten je vaktechniek. Denk bijvoorbeeld aan PR/marketing, onder-
nemen, organisatievermogen, bedrijfsvoering en commercieel 
inzicht. Dit is echt de Oscar onder de schoonheidsspecialisten 
van Nederland.  Vandaag heb ik dit superleuke nieuws gehoord:  
“We feliciteren Anne-Marie Lips-Mater van Just Beauty By Anne 
met de nominatie voor de Beauty Award 2020 in de categorie 
Schoonheidsspecialist van het jaar, regio zuid.  Je zit bij de finalis-
ten voor de felbegeerde vakprijs en daarmee behoor je echt tot 
de top van het vakgebied!” 
Nu gaat er voor mij nog een heel leuk traject aankomen en 
op zondag 19 april is de uitreiking van deze felbegeerde Beauty 
Award in het congrescentrum NBC Nieuwegein waar ik zeker 
zal gaan stralen.

INTEGRALE  CONTROLE 
gericht op tegengaan ondermijnende criminaliteit

Eind januari zijn liefst 55 bedrijfspanden in het buitengebied en 
op bedrijventerreinen van de gemeente Drimmelen bezocht 
tijdens een integrale controle. Dit gebeurde door de politie, 
de gemeente en de BOA’s van de gemeente en van de provin-

cie. De controle had als doel te weten 
te komen waar loodsen, schuren en an-
dere bedrijfspanden voor gebruikt wor-
den en om eventuele misstanden aan te 
kunnen pakken. De actie van het Baronie 
Interventieteam was er tevens op gericht 
ondernemers weerbaar te maken tegen 
ondermijnende criminaliteit. 

Waardering
Het Baronie Interventieteam treedt op 
tegen georganiseerde criminaliteit en 
ondersteunt bewoners en gebruikers 
van het buitengebied en industrieter-
reinen tegen criminele invloeden door 
informatie en uitleg te bieden hoe je 
je hiertegen teweer kunt stellen. Ge-
controleerde eigenaren en gebruikers 
kregen bij de actie een informatiepak-
ket. Dit bevatte informatie en tips over bijvoorbeeld controle bij 
verhuur, het opstellen van een goed huurcontract, het melden 
van verdachte huurders of zaken en wat de gevaren zijn van een 
drugslab of een hennepkwekerij. Uit contacten met de bewo-
ners en gebruikers bleek dat sommigen weleens benaderd zijn 
om hun ruimte beschikbaar te stellen voor malafide zaken. De 
aandacht van de overheid via deze actie werd om die reden ook 
op prijs gesteld. 
Inzicht 
Ook natuurgebieden werden mee genomen in de grootschalige 
actie. Hieraan namen 27 mensen van diverse organisaties deel. 
Er werden geen ‘zware constateringen’ gedaan. In totaal 12 be-
drijfspanden krijgen nog een hercontrole omdat bepaalde zaken 
nog in orde moeten worden gebracht. Door de integrale con-
trole is wel een actueel inzicht over deze bedrijven en gebruik 
van de panden verkregen.
Slagkracht
De negen ‘Baroniegemeenten’ werken actief samen binnen het 
Baronie Interventieteam met overheidspartners als politie, be-
lastingdienst en specialistische partners. Hierdoor is de slag-
kracht groter en wordt er in korte tijd zicht en inzicht verkre-
gen over een groter gebied. 

Meld misdaad anoniem
Als mensen verdachte situaties zien of andere signalen krijgen, 
kunnen ze die melden bij de politie: spoed 112, anders 0900-844. 
Ook kan dit bij de gemeente via 140162 of anoniem bij Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online je melding 
doen in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

GEMEENTE

ZAKELIJK NIEUWS



22 jaargang 43 nummer 1031



23Rondom de Toren 2020

MEER DIERSOORTEN OP 
JE ERF:  ‘MANNENKAST’ 
VOOR STEENUIL OF 
VLEERMUIZENKAST?

Het erf bij molen De Schuddebeurs in 
Lage Zwaluwe kreeg als eerste erf in de 
gemeente een ‘scan’ om te kijken wel-
ke mogelijkheden er zijn om het aantal 
diersoorten dat er woont te vergroten. 
De Madese Natuurvrienden doen deze 
zogenaamde erfscans en geven daar-
bij tips en adviezen. Ze werken hier-
bij samen met het Brabants Landschap.  
Vleermuizenkast
Voor het zogeheten Ervenplusproject 
konden inwoners uit het buitengebied 
zich aanmelden voor een “groen” advies 
op maat. De Madese Natuurvrienden 
kijkt samen met het Brabants Landschap 
naar wat er past bij het erf. Hoogstam 
fruitbomen of een beukhaag, een vleer-
muizenkast of juist een ‘mannenkast’ voor 
een steenuil*). Van de scan wordt een 
rapportje gemaakt en met instemming 
van de eigenaar wordt op een later tijd-
stip de groene inrichting, zoals planten en 
nestkasten, geleverd. Ter gelegenheid van 
de eerste erfscan was wethouder Jürgen 
Vissers komen kijken hoe dit in zijn werk 
ging.

Waardevol
In de loop van de tijd is het aantal soor-
ten geleidelijk afgenomen, onder andere 
omdat het boerenland en de erven steeds 
grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. 
Het doel van het project Ervenplus is het 
verbeteren van het leefgebied van erf-
bewonende soorten en erven opnieuw 
aantrekkelijk te maken voor de steenuil, 
boerenzwaluw en huismus als iconen 
voor een hoge biodiversiteit. Door het 
aanbrengen van beplanting, nestkasten 
en met andere acties kunnen deze en an-
dere soorten aangetrokken worden. De 
gemeente Drimmelen en de provincie 
Noord-Brabant ondersteunen het pro-
ject met subsidie.
Meer weten of meedoen?
Meer informatie over het project is te 
vinden op de website www.brabantsland-
schap.nl/ervenplus. Brabants Landschap is 
steeds op zoek naar vrijwilligers die wil-
len helpen met het plaatsen en controle-

ren van nestkasten. Interesse? Stuur dan 
even een email naar mjellema@brabants-
landschap.nl. 
*) Mannenkast voor de steenuil: Dit is een 
“uitvinding” van de Madese Natuurvrienden. 
In de broedtijd en als er jongen zijn vindt het 
vrouwtje het niet fijn dat manlief in het hok 
is. Voor deze eenzame (aanstaande) vaders 
is een “mannenkast” ontwikkeld, waar meer-
dere mannetjes in kunnen rusten. Het blijkt 
te werken!

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Update Energietransitie Drimmelen
De gemeente heeft bericht gekregen dat 
ze ruim €180.000,- subsidie krijgt uit de 
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
van het Rijk. Met dit geld kan de gemeen-
te Drimmelen o.a. collectieve inkoop 
aanbieden aan woningeigenaren. Ook 
kan de gemeente met het geld inwoners 
vouchers 
a a n b i e -
den voor 
m a t e r i -
aal dat zij 
zelf direct 
k u n n e n 
gebruiken, 
zoals ra-
diatorfolie 
en LED-lampen. De gemeente werkt 
hiervoor nauw samen met het Regionaal 
Energieloket en de lokale initiatieven die 
in de dorpen al actief zijn. 
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 infor-
meren over duurzaam wonen.

Update werkzaamheden doorgaan-
de route  Terheijden 
Hierbij een update over de voortgang van 
de werkzaamheden aan de doorgaande 
route van Terheijden:
- De werkzaamheden in het centrum 
gaan vlot verder en het doel is om de ro-
tonde bij de Jumbo voor carnaval gereed 
te hebben voor het verkeer. 
- De inrit bij de Lidl passen we binnenkort 
nog aan: deze wordt wat breder gemaakt.
-  Vanaf carnaval kan er i.v.m. werkzaam-
heden van Enexis nabij het Dorpsplein 
aan de kant van De Buren niet meer 
geparkeerd worden. Als die werkzaam-
heden klaar zijn wordt deze kant verder 
ingericht met een fietsenstalling voor 
Surplus en het toekomstige terras voor 
restaurant De Buren. 
Tot die tijd willen we graag nog extra aan-
dacht vragen voor de verkeersveiligheid 
en de snelheid in de straten.  Vooral in de 
straten waar nu, door de omleiding, extra 
verkeer rijdt. We krijgen namelijk meer-
dere signalen dat er momenteel in het 
centrum van Terheijden (en aangrenzen-
de straten) erg hard wordt gereden waar-
door onveilige verkeerssituaties ontstaan. 

Dat moeten we met zijn allen proberen 
te voorkomen. Dus willen we iedereen 
vragen om extra rekening te houden met 
elkaar én met de snelheid. Zo maken we 
de straten samen veiliger! 
In verband met de werkzaamheden herin-
richting Centrumroute Terheijden is er 
een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen 
getroffen. In ‘t Carillon van week 6 is er 
per abuis een verkeerde versie van deze 
maatregelen opgenomen. Onderstaand 
de juiste versie:
- het afsluiten van de rotonde Hoofd-
straat-Zeggelaan-Markstraat van 06-01-
2020 t/m 21-02-2020, of zoveel korter of 
langer dan nodig is, voor fase 6 van de 
herinrichting doorgaande route;
- het afsluiten van de Molenstraat (vanaf 
Schansstraat) - Raadhuisstraat  (tot de La-
geweg) van 27-02-2020 t/m 25-05-2020, 
of zoveel korter of langer dan nodig is, 
voor fase 7, 8 en 9  van de herinrichting 
doorgaande route;
- het afsluiten van de Raadhuisstraat (van-
af de Lageweg tot de Markstraat) van 11-
05-2020 t/m 23-07-2020, of zoveel korter 
of langer dan nodig is, voor fase 10 en 11 
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van de herinrichting doorgaande route.
Dienstregeling Arriva carnaval 2020 

Er rijden tijdens carnaval extra 
nachtbussen vanuit Breda op de 
volgende dagen: vrijdag 21 febru-
ari, zaterdag 22 februari, zondag 
23 februari en maandag 24 febru-
ari. Bekijk de dienstregeling voor 
eventuele uitzonderingen per rit! 

Let op:  Dinsdag 25 februari rijden er geen nachtritten vanaf 
Breda! Meer informatie op arriva.nl/carnavalbrabant.
Huisbezoeken reisdocumenten maart 2020
De gemeente Drimmelen gaat in maart 2020 naar o.a. de in-
stellingen die hieronder staan voor het aanvragen van reisdo-
cumenten: 
Sovak (Terheijden):  Donderdag 5 maart om 15.30 uur.
Antonius Abt (Terheijden):  Donderdag 19 maart om 15.00 uur.
Wilt u hiervan gebruik maken, meldt u zich dan eerst aan bij het 
gemeentehuis. (Voor de bewoners van Sovak doen de verzor-
gers dit.) 
Woont u niet in een van de genoemde instellingen en is het 
moeilijk voor u om naar het gemeentehuis te komen? Neem 
dan contact op met het gemeentehuis (burgerzaken@drimme-
len.nl of 14 0162). De medewerkers van de afdeling Publieksza-
ken komen dan bij u op huisbezoek op deze dagen.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2020-0049): Het 
plaatsen van 4 woonunits. Ingekomen d.d. 27-01-2020.
Terheijden, naast Bergen 55 (4844 EM) (W-2020-0050): Het 
verlengen van de termijn voor het tijdelijk depot a.d. Bergen. 
Ingekomen d.d. 27-01-2020.

Wagenberg, Dorpsstraat 14 (4845 CE) (W-2020-0058): Het 
renoveren van de woning en herbouwen van een aanbouw. In-
gekomen d.d. 01-02-2020.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 14 (4845 PN) (W-2020-0059): 
Het plaatsen van zonnepanelen in de tuin. Ingekomen d.d. 01-
02-2020. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Stuivezandsestraat 12 (4845 PN) (W-2019-0682): 
Het kappen van 1 notenboom op het voorerf. Op basis van 
de APV zijn geen weigeringsgronden. De vergunning is verleend 
met herplantplicht van tenminste 1 boom. Besluitdatum: 23-01-
2020.
Terheijden, Bredaseweg 22 (4844 CL) (W-2019-0174): Het uit-
breiden van een bedrijfsruimte. Besluitdatum: 27-01-2020.
Terheijden, Ravensnest 1, 3 en 5 (4844 TT) (W-2019-0556): Het 
bouwen van het EVG-Centrum Ravensnest. Besluitdatum: 06-
02-2020.
Terheijden, Bergen 59 (4844 EM) (W-2019-0775): Het vernieu-
wen/isoleren kapconstructie en plaatsen dakkapellen. Besluitda-
tum: 30-01-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit)
Terheijden, Moerdijkseweg 10 (4844 PD) (W-2020-0041): Het 
starten van een bedrijf.  Ingekomen d.d. 23-01-2020.
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan “Wildestraat 
13” in Wagenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen 
maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestem-
mingsplan “Wildestraat 13” in Wagenberg in procedure te bren-
gen.  Aan de Wildestraat 13 in Wagenberg is het kinderdagver-
blijf Koetje Boe gevestigd. In 2004 is het kinderdagverblijf als 
nevenactiviteit bij de agrarische bedrijfsvoering begonnen. Om-
dat daarna de intensieve veehouderij is gestopt betekent dit dat 
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de kinderdagactiviteiten niet langer ondergeschikt zijn aan het 
agrarische bedrijf. Daardoor is de aanwezigheid van het kinder-
dagverblijf formeel bezien in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan “Wildestraat 13” brengt de juridische-pla-
nologische situatie in overeenstemming met de feitelijke situatie 
aan de Wilderstraat 13 in Wagenberg, waarbij het kinderdagver-
blijf de hoofdactiviteit is geworden. 
Een ieder kan tot en met 25 maart 2020 de stukken met betrek-
king tot het voorontwerp-bestemmingsplan “Wildestraat 13” in 
Wagenberg inzien in de hal van het gemeentehuis en via www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende diezelfde termijn kunnen over het voorontwerp-be-
stemmingsplan schriftelijk op- en/of aanmerkingen worden in-
gediend bij het college van burgemeester en wethouders van 
Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Uw reactie wordt 
betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerp-bestem-
mingsplan. Op uw ingediende inspraakreactie zal het college 
schriftelijk reageren.

OPSCHOONDAG: IEDEREEN KAN 
MEEDOEN

Op zaterdag 21 maart doet de gemeente Drimmelen mee aan 
Nederlands grootste opschoonactie tegen zwerfafval. Allerlei 
verenigingen, scholen en vriendengroepen hebben zich al aange-
meld om de buurt samen een stuk schoner te maken. Iedereen 
kan meedoen op deze eerste dag van de lente. De gemeente 
zorgt tijdens de Landelijke Opschoondag voor alle benodigde 
opschoonmaterialen.
Aanmelden kan
Iedereen kan zich aanmelden op www.bit.ly/LOD2020-Drim-
melen. Wie zich aanmeldt kan promotiemateriaal krijgen om 
buren, collega’s of (mede)leerlingen enthousiast te maken om 
mee te doen. Wie geen groep heeft en toch graag meedoen kan 
zich via de link aanmelden als zelfstandige opruimer en later 
eventueel aansluiten bij een groep. 
Aanmelden tot 6 maart
De Landelijke Opschoondag is een jaarlijkse actie om de lente 
schoon en opgeruimd te beginnen. Aanmelden voor de Landelij-
ke Opschoondag kan tot 6 maart. 

HANDTEKENINGEN OP BODEM  ZWEMBAD

In de gemeente Drimmelen wordt momenteel hard gewerkt aan 
de renovaties van de twee buitenzwembaden: Het Puzzelbad in 
Terheijden en De Randoet in Made. Op de bodem van het diepe 
bad van De Randoet vond ook nog iets anders plaats dan alleen 
werkzaamheden. Tussen het tegelen door werden daar de hand-
tekeningen gezet onder nieuwe exploitatieovereenkomsten 

voor beide zwembaden. Na een aan-
bestedingsprocedure kwam Optisport 
Drimmelen BV (opnieuw) als winnaar 
uit de bus. Zij mogen de zwembaden 
ook de komende 10 jaar (met mogelijk-
heid tot verlenging van nog eens 5 jaar) 
exploiteren.
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Aanbestedingsprocedure
Op 5 december 2019 sloot de aanbestedingsprocedure voor de 
exploitatie van de twee zwembaden en daarna zijn de inschrij-
vingen beoordeeld op basis van de uitgangspunten in de aanbe-
stedingsleidraad. De focus bij deze aanbesteding lag niet alleen 
op de financiële inschrijving, maar ook op het gebied van mar-
keting en communicatie en de toegevoegde waarde van de in-
schrijver op maatschappelijk gebied. Uiteindelijk was Optisport 
Drimmelen BV de partij met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen op de beslissing van de 
gunning en na de definitieve gunning konden de exploitatieover-
eenkomsten op maandag 3 februari 2020 ondertekend wor-
den. Dit werd op de bodem van zwembad De Randoet gedaan 
door Erwin van Iersel (directeur van Optisport) en wethouder 
Jan-Willem Stoop.

Op weg naar de opening
Wethouder Jan-Willem Stoop: “Er wordt hard gewerkt zodat 
Optisport de deuren van beide gerenoveerde zwembaden kan 
openen met de start van het nieuwe zwemseizoen. We hebben 
met Optisport de afgelopen jaren al prettig samengewerkt voor 
telkens wat kortere perioden en we zien nu de duurzame sa-
menwerking voor de komende 10 jaar positief tegemoet. Dit 
sluit goed aan bij de renovaties van de zwembaden waarbij we 
ook ingezet hebben op duurzaamheid en toekomstbestendig-
heid. Bertens Bouw zal er als aannemer alles aan doen zodat we 
op tijd de feestelijke heropening kunnen vieren. We kijken uit 
naar het eindresultaat waarmee jong en oud weer veel zwem-
plezier in beide baden kan beleven.” 
Blijdschap en vertrouwen
Optisport directeur Erwin van Iersel: “Wij zijn blij! De mooie 
samenwerking die we al hadden met de gemeente Drimmelen 
wordt voor de komende jaren vol vertrouwen voortgezet. Sa-
men met de gemeente Drimmelen kijken wij uit naar de mooie 
heropening van de zwembaden, waarna we graag weer de in-
woners van de gemeente Drimmelen als gast in De Randoet en 
Het Puzzelbad ontvangen.”

WOONVIZIER,  WOONBELANG EN 
GEMEENTE: “FOCUS OP SOCIALE 
HUURWONINGEN”

“Een stap in de goede richting voor huurders van sociale huur-
woningen,” zo betitelt Henk Dudok van Huurdersvereniging 
Woonbelang de vernieuwing van de prestatieafspraken. Dit 
document beschrijft de acties die de bouw van sociale huur-
woningen in de gemeente Drimmelen versnellen. Woningcorpo-
ratie Woonvizier, gemeente Drimmelen en huurdersvereniging 
Woonbelang plaatsten hier hun handtekening onder.
Levensloopbestendig
Een van de afspraken is dat Woonvizier tot en met 2021 150 
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nieuwe sociale huurwoningen bouwt. Behalve over sociale wo-
ningbouw zijn ook de afspraken vernieuwd over onder andere 
‘scheefwonen’, energie en duurzaamheid. Ook is afgesproken 
dat huurders mogelijkheden krijgen om zelf aanpassingen in hun 
sociale huurwoning aan te laten brengen als ze daardoor langer 
in hun woning kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld een toilet op 
de eerste verdieping. 
Eindspurt
Wethouder Jan-Willem Stoop (ruimtelijke ordening): “Vanaf 
2017 zijn er 40 sociale huurwoningen en 24 zorgeenheden ge-
realiseerd, in 2020 verwachten we met zo’n 15 woningen een 
kleine toevoeging, maar de eindspurt wordt in 2021 ingezet met 
minimaal 68 woningen. Woonvizier heeft de afgelopen jaren veel 
tijd en geld geïnvesteerd in de Ganshoek met een fantastisch re-
sultaat. Ook op het gebied van wonen en zorg kijken we welke 
kansen we kunnen benutten om te voorkomen dat er mensen 
tussen de wal en schip raken door gewijzigde landelijke regel-
geving.”
Vorderingen

Foto: Henri Boer
Officieel heet het document het Addendum Prestatieafspraken 
2019. Het beschrijft de vorderingen over en aanvullingen op de 
Prestatieafspraken uit 2017. Naast huurdersvoorzitter Henk 
Dudok ondertekenden ook de bestuurder van Woonvizier, Ellen 
van Beijsterveldt-Niels en wethouder Jan-Willem Stoop. 
Dit gebeurde in de voormalige pastorie/muziekschool aan de 
Zuideindestraat in Made. Hier realiseert Woonvizier 8 studio’s, 
onder andere voor mensen die voor het eerst zelfstandig gaan 
wonen of plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben.

KERKDIENSTEN  PROTESTANTSE 
GEMEENTE 

Zondag 23 februari 2020, 10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd 
uit Geertruidenberg. Diaconiecollecte: KIA-diaconaat binnen-
land. Locatie: het Witte Kerkje.
Zondag 1 maart 2020, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met 
de Protestantse Gemeente van Lage Zwaluwe. Mw. ds. J.van 
Hooijdonk uit Schelluinen. Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijd-
collecte. 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 22 febr. 19.00 uur: Carnavalsviering en sleutelover-
dracht.  Voorganger: Mevr. G. v.d. Korput - Smartlappenkoor.
Woensdag 26 febr. 10.30 uur: Aswoensdagviering in Verzor-
gingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
Zaterdag 29 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering. 
Voorganger past. werker G. Oostveen - Anthony Singers.
Maandag 2 maart 10.30 uur: Woord- en Communieviering 
in  Verzorgingshuis Antonius Abt.  Voorganger Dhr. K. Karremans.
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.

LIJST HARRY BAKKER BLIJ MET DE START 
VAN HET BOS

Boomfluisteraar
Bomen zijn belangrijk, dat klinkt al bijna saai toch? Maar het is 
o zo waar! En telkens proberen wij het zo goed mogelijk te 
doen voor alle bomen. Maar…. zo hoorde ik uit betrouwbare 
bron van de boomfluisteraar op vrijdagavond bij het sauwelen 
in Made, dat de verplaatste boom bij het Dongemondcollege 
helemaal niet gelukkig is. De boom is zelfs verdrietig!

POLITIEK

KERKEN
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Herplanten
Enige tijd geleden heb ik geschreven dat 
het herplanten van bomen echt gebeurt. 
Dat ging over de bomen bij Madese Boys. 
Als je daar nu langs wandelt zie je dat 
de bomen er goed bij staan. Ook zijn er 
weer bomen geplant in de Kastanjelaan 
in Made, een diversiteit aan bomen. Dit is 
beter voor de biodiversiteit. Maar ook als 
er een soort ziek wordt, is het niet ineens 
een grote kaalslag. Slim gedaan! Ook zijn 
de stoepen allemaal weer recht gelegd, de 
borders netjes gemaakt en opnieuw aan-
geplant. Het ziet er écht TOP uit. Deze 
week zijn ze ook bezig in de Iepenlaan, 

wordt ook weer 
een prachtige 
straat.
Ons bos
Lijst Harry Bakker 
heeft in het ver-
kiezingsprogram-
ma benoemd: EEN 
BOS! Een eigen 
bos in onze ge-
meente, hoe gaaf 
zou dat zijn! Vori-
ge week hebben 
wij vragen gesteld 
hoe het nu staat 
met ons bos. Gaan 
we al starten en 

is er misschien al een openingsdatum? 
En inderdaad, de eerste bomen worden 
geplant op boomplantdag, woensdag 18 
maart 2020. Daarna, blijkt uit de beant-
woording, wil Stichting de AmerkantOp 
het bos verder inrichten, aanleggen en 
aanplanten. Dat zal gebeuren in het plant-
seizoen november 2020 tot maart 2021. 
Hopelijk wordt het een prachtig bos met 
voor iedereen wat wils. De media staan 
vol over aanplanten van bossen. Lijst Har-
ry Bakker zal dit actief volgen en waar 
kansen liggen, gaan we die in de toekomst 
zeker benutten. Maar eerst kijken we uit 

naar de boomplantdag 2020, de eerste 
stap naar ons nieuwe bos!
Maar wat zou u in het bos willen?
Geef het door aan fselders@drimmelen.nl.  
Ik hoor graag uw mening!
Groetjes, Hans vd Bersselaar en Femke 
Selders

DE  BIJZONDERE  SPIRITUELE 
REIS  VAN ROOS  VH  WATER 

Graag vertellen gastsprekers Roos van 
het Water en Ferdinand van Rekum, 
schrijver van de twee eerste boeken 
over Roos, hierover tijdens de Spiritue-
le Avond met een Thema in ’t Trefpunt in 
Made op woensdag 4 maart 2020 van 
20.00 tot 22.00 uur. 
Roos onderging op 31 januari 1984 een 
zware operatie, waarbij er een zeer ern-
stige medische fout door een van de 
chirurgen werd begaan. Ze trad uit haar 
lichaam en kwam aan in een prachtig 
zomerland…. Ze ontmoette daarna de 
Grote Licht-engel die haar naar het Gro-
te Licht bracht. Zelf noemt ze het: Va-
der-Moeder God. Ze mocht daar blijven 
maar vroeg om terug naar de Aarde te 

    IETS  VERDER  VAN....

De oude boerderij van Oonincx, gefotografeerd door Gerard van Vugt
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mogen gaan. Ze sprak de wens uit om haar verkregen antwoor-
den op een aantal levensvragen met de medemensen te mogen 
delen. Dit mocht ze, alhoewel de terugkeer op Aarde in eerste 
instantie moeizaam zou verlopen…. 
Haar verhaal is in twee boeken opgeschreven en tijdens deze 
lezing gaat ze er meer uitleg over geven. De twee boeken zijn 
(met korting!) verkrijgbaar na deze lezing. Meer info: www.roos-
vanhetwater.nl.
De Spirituele Avonden met een Thema zijn laagdrempelige in-
formatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en He-
aling (Spiritueel Café Drimmelen). Een informeel gebeuren waar 
je interesses kunt delen met gelijkgestemden en waar ook ruim-
te is voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit. 
U bent van harte welkom!
Locatie: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 
ZJ in Made. Datum: woensdag 4 maart 2020. Tijd: 20.00 u. tot 

22.00 u., inloop 19.30 u (pauze ± 21.00 u.). Entree: € 5,- (a.u.b. 
gepast betalen, bij voorbaat dank)
Voor meer informatie of voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met Annie Fens  076-8871933, 06-53776005, of per 
e-mail  info@anniefens.nl. Kijk ook eens op www.anniefens.nl
Het zijn openbare avonden en u heeft altijd uw eigen verant-
woordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld en 
uitgewisseld wordt op deze avonden.

MINI MAXI  THEATER GAAT KNALLEN 
MET MUSICAL DOORNROOSJE

Als je aan een spinnewiel denkt, waar denk 
je dan aan? Precies, aan 100 jaar slapen! Ie-
dereen die met sprookjes is opgegroeid, kent 
het verhaal van Doornroosje die zich na een 
vloek van de slechte fee prikt aan een spin-
newiel en samen met alle bewoners van het 
kasteel voor 100 jaar in slaap valt. Dit klassie-
ke verhaal - de versie van Studio 100 – brengen wij dit jaar ten 
tonele. Zet de data alvast in je agenda, want het belooft weer 
een topvoorstelling te worden!
Voor wie zich het verhaal niet zo goed meer voor de geest kan 
halen, hierbij nog even een opfrissertje: het hele kasteel viert 
feest als de kleine Doornroosje wordt geboren. Vele gasten ko-
men langs met mooie en minder mooie cadeaus. Iedereen is 
blij en alles is goed. De mooiste cadeaus komen van de 3 feeën 
die een prachtige wens voor Doornroosje komen uitspreken. 
Echter, tijdens het uitspreken van de wensen worden ze onder-
broken door de komst van de 
slechte fee Diadora die boos is 
omdat ze niet uitgenodigd is op 
het feest. Ze spreekt een vloek 
uit over Doornroosje waarbij 
ze zal sterven als ze zich op haar 
18de verjaardag prikt aan een 
spinnewiel. Gelukkig hebben de 
goede feeën nog 1 wens over 
om uit te spreken en wordt 
gehoopt hierbij de vloek om 
te zetten in 100 jaar slapen in 
plaats van sterven. In onze musi-
cal nemen we jullie mee van de 
geboorte van Doornroosje tot 
aan het mooie moment dat ze - na 100 jaar slapen - weer wak-
ker wordt en trouwt met de man aan wie haar hart toebehoort. 
Een heerlijk meeslepend sprookje wat ondersteund wordt door 
dynamische dans en prachtige meerstemmige zang.
Op dit moment zijn we bezig met de doorloop van de scènes, 
het aanleren van de dans en het vormgeven van de meerstem-
mige zangstukken onder leiding van onze regisseur, zang- en 
dansdocent. Ondertussen wordt er achter de schermen al volop 
gewerkt aan het ontwerpen van decor, lichtplan en de kleding. 
Vele mensen zijn bezig om toe te werken naar een spetterende 
voorstelling van de musical Doornroosje waar jullie in oktober 
van kunnenkomen genieten.
Zet alvast in de agenda: Zaterdag 3 oktober om 14.30 en 19.30, 
zondag 4 oktober om 14.30. De voorstellingen vinden plaats in 
SCC De Mayboom in Made.
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VOORZITTER OSCAR: BE-
LANG VAN GOEDE SAMEN-
WERKING IN DE REGIO 

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 
presenteert Stichting in Concert ‘Simply 
The Best’, een avondvullende show met 
muziek uit de 70’s en 80’s. Voorzitter Os-
car Bastiaens vertelt over zijn rol en het 
belang van een goede samenwerking bin-
nen de regio. 
Oscar Bastiaens is voorzitter van Stich-
ting in Concert, speelt gitaar en werkt bij 
een onderwijsinstelling. Muziek is voor 
hem een belangrijk onderdeel in het le-
ven waardoor hij heel graag zijn bijdrage 
levert aan ‘Simply The Best’. “Muziek is 
overal en continu. Het doet ons denken 
aan vroeger maar zet ons ook open voor 
de toekomst. Het bestrijkt eigenlijk alle 
emoties. Talentontwikkeling in combinatie 
met muziek is voor mij een ontzettend 
mooie samenkomst van passies zodat ik 
geen moment heb getwijfeld om hieraan 
mee te doen!” 
Binnen de stichting heeft hij naar eigen 
zeggen een faciliterende rol. “De belang-
rijkste taak van het bestuur is ervoor zor-
gen dat de mensen in zowel het artistieke 
team als het productieteam alles hebben 
wat er nodig is om te kunnen doen waar 
ze zo goed in zijn. Zij maken deze produc-
tie en nemen bezoekers mee in de bele-
ving daarvan. We werken met een groep 
collega’s uit verschillende windstreken die 
ontzettend veel passie hebben voor wat 
zij doen.” 
Stichting in Concert produceert de eer-
ste concertreeks zeker niet alleen. “Hulp 
komt uit veel verschillende hoeken. Dat 
is heel goed om te zien want we willen 
er een breed gedragen evenement van 
maken. Niet alleen sponsoren maar ie-
dereen die een klein beetje wil bijdragen 
is voor ons van groot belang. Zij maken 
het verschil om een concertreeks als 
deze te kunnen produceren.  We zijn in 

gesprek geweest 
met verschillen-
de maatschappe-
lijke organisaties, 
onderwijsinstel-
lingen maar ook 
bedrijven in de 
regio om samen 
dit concert vorm 

te kunnen geven. We stellen talent cen-
traal en geven hen de kans en een po-
dium om zichzelf te presenteren aan het 
publiek. ”  
‘Simply The Best’ bijwonen of je steentje 
bijdragen als bijvoorbeeld vrijwilliger? Ga 
dan naar www.stichtinginconcert.nl/sim-
plythebest .  

SHOWY  ZANGERESSEN 
GEZOCHT

Ik ben druk bezig een nieuwe showgroep 
van zangers en zangeressen samen te stel-
len, omdat wat mijn oude groep bereikt 
heeft, verder uit te bouwen. Twee goede 
zangers zijn er al. Ben jij een zangeres die 
in energie gevende shows op wil treden, 
lees dan verder. 
Ik ben op zoek naar 3 nieuwe zangeres-
sen om samen met mijn 2 zangers shows 
samen te stellen waarmee wij optreden 
bij dinnershows, theatervoorstellingen, 
bedrijfsevenementen en feesten en par-
tijen. Zo’n show zal bestaan uit solo- en 
groepsnummers. Het belangrijkste is dat 
bij afsluiting (na onze toegiften) het pu-
bliek, na het maken van de nodige foto’s, 
samen met de artiesten de zaal lachend 
verlaat met het idee dat ze zo’n show in 
lange tijd niet meegemaakt hebben.
Het is belangrijk dat wij gezamenlijk een 
heel breed repertoire hebben van classics, 
pop, rock, jazz, latin american en dergelij-
ke, om daarmee voor iedere gelegenheid 
het juiste programma samen te stellen. 
Verder is maximale kwaliteit belangrijk. 
Dit houdt in dat de zang kwalitatief op 
orde moet zijn. Uiteraard help ik daarbij 
als zangcoach. Een professionele geluids-
installatie is hiervoor ook aanwezig.  Wij 
treden niet op in verwassen T-shirts en 
gebleekte jeans terwijl we sneakers aan 
onze voeten hebben. De kleding moet 
perfect zijn en vooral SHOW uitstralen. 
Natuurlijk zullen glitters, veren en lamp-
jes niet ontbreken. Deze kleding verzorg 
ik. Daarnaast zal veel aandacht besteed 
worden aan de performance en de inter-
actie met het publiek, die we ook zullen 
trainen.
Het is een grote uitdaging die heel veel 
plezier oplevert maar waar je ook iets 
voor moet doen. Daarom zoek ik naar 
een groep zangeressen die ervoor wil 
gaan en waarin gezelligheid en betrouw-
baarheid terug te vinden is. Wij repeteren 
in mijn muziekstudio in Princenhage.
Wil je daar verder over praten, bel me 
dan op 0622913914. Mijn naam is Bea 
Hakkens.

FIETSGILDE
Fietsgilde De Baro-
nie organiseert als 
opwarmertje voor 
het nieuwe seizoen 
weer een tweetal 

snerttochten.
De eerste is donderdag 20 februari 
aanstaande. De route gaat richting Gilze 
en is ongeveer 43 km lang.
Start 10.00 uur bij Intratuin. Kosten voor 
de tocht inclusief een kop snert: € 7,50.
De tweede snerttocht is op 18 maart.
Informatie: www.gildebaronie.nl

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

Mogen jouw leuke carnavals-
foto’s ook in RdT?

Mail ze dan uiterlijk 
woensdag 26 februari naar 

liesbeth@rondomdetoren.nl

Mevrouw Anja van Rossum 
is tussen Antonius Abt en 

De Gouden Leeuw 
haar sjaal verloren.

Het is een moderne sjaal 
met lengtestrepen in de 

kleuren gelig, groen en rose.
Ze zou erg blij zijn als ie-

mand hem gevonden heeft!
Haar telefoonnummer is

076 5932243
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