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DOKTERS & CO: EEN NIEUWE START!

Op maandag 20 juli a.s. opent Dokters & Co de deuren van 
de nieuwe praktijkruimte in de Hoofdstraat 26 in Terheijden. 
In de vroegere winkel- en magazijnruimtes van “Den Exter“ en 
later “Liever Thuis” is een prachtige, ruime praktijkruimte aan 
het ontstaan. Ik kreeg er een preview en ik kan u verzekeren 
dat dit helemaal klopt. Alles is gestript en gesloopt en daarna 
opnieuw opgebouwd met ruimte, met licht, met alle denkbare 
voorzieningen wat betreft klimaatbeheersing, isolatie, geluidwe-
rendheid, brandveiligheid enz. Er zijn 7 behandelkamers (nu zijn 
er 4) die een soortgelijke styling hebben, maar toch verschillen 
door een persoonlijke touch die door de medewerkers zelf ge-
kozen is. Het hele team heeft ook meegedacht, keuzes gemaakt, 
ideeën ingebracht en voelt zich op die manier ook medeverant-
woordelijk voor de sfeer, maar ook voor de efficiency die straks 
merkbaar moet zijn voor de patiënten. 

Praktijkhouders (praktijkeigenaren) huisarts Thierry Brugts en 
verpleegkundig specialist Susan Kruithof staan te popelen om in 
hun nieuwe praktijk te beginnen. Ze willen, samen met hun me-
dewerkers, een nieuwe start maken. Thierry vertelt: “Vanaf het 
starten van de nieuwe praktijk een paar maanden geleden, stond 
het team eigenlijk met 1-0 achter. Het overlijden van dr. Ceci-
le Blondeel en het daarna, door allerlei oorzaken, wisselende 
team van huisartsen deden de praktijk geen goed. Er vertrokken 

hierdoor helaas patiënten 
en de patiënten die ble-
ven waren onzeker over 
de praktijk.” Susan vult 
aan: “We waren, ondanks 
deze tegenslagen, erg ge-
motiveerd om over deze 
dip heen te komen en een 
nieuw begin te maken. Er 
werd al eens over gespro-

ken om de huidige praktijkruimte uit te breiden en te moder-
niseren, maar door allerlei omstandigheden ging dat toch niet 
door. Toen echter “de winkel van Liever Thuis” te koop kwam, 
hadden we direct het idee van: Dat is wat voor ons! Na hele 
snelle onderhandelingen en een nog snellere sloop en verbou-
wing (met heel veel dank aan Maurice Otjens!) gaan we over 
een paar weken onze zo gewenste nieuwe start maken.” En het 
is voor hen op allerlei fronten een nieuwe start. De visies op 
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huisartsenzorg van 
Susan en Thierry 
sluiten naadloos 
op elkaar aan; een 
absolute voorwaar-
de om samen een 
huisartsenpraktijk 
te runnen. Voor die 
visie echter is meer 
nodig dan goede 
wil en motivatie. Je 

moet ook, letterlijk en figuurlijk, de “ruimte” hebben om het uit 
te voeren. “Die gelegenheid hebben we nu!”,  vervolgen Thierry 
en Susan enthousiast. “Nu hebben we de kans om onze nieuwe 
start te maken.” En nu komt er dus een praktijk met 7 sfeervol 
ingerichte behandelkamers, en dus ook eigen ruimtes voor alle 
medewerkers, afstand tussen balie en wachtkamer zodat de pri-
vacy meer gewaarborgd blijft. Brede gangen en deuren en geen 
drempels zodat ook rolstoelgebonden patiënten zelf kunnen 
komen. Een selfservice hoekje voor bv. urinepotjes, zodat de 
assistente niet gestoord hoeft te worden en de patiënt niet te 
wachten. Een klimaatbeheersing die per kamer te regelen is. Een 
ruime vergader-/lunchruimte. Een invalidentoilet. Enz. enz. Het 
ziet er prachtig, maar vooral ook efficiënt uit. Het wordt een 
praktijk waar mensen graag en gemotiveerd werken en dat zal 
de patiënt ten goede komen. “En dat is natuurlijk ons hoofddoel: 
de patiënt centraal! Om dit te bereiken hebben we ook een nieu-

we app in gebruik ge-
nomen: “MedGemak”. 
Hier kan de patiënt, na 
eenmalig inloggen, alles 
zelf thuis regelen wat 
betreft afspraken ma-
ken, medicatie bestel-
len enz. Wat we ook 
heel graag willen is dat 
we een vast team van 
medewerkers hebben, 
prettig voor iedereen.” 

Graag willen Susan en Thierry er u nogmaals op attenderen dat 
de praktijk op 16 en 17 juli (verhuisdagen) alleen voor spoed 
bereikbaar is! Zoals eerder vermeld is de nieuwe praktijk open 
op maandag 20 juli. 
We wensen alle medewerkers van Dokters & Co veel succes 
en plezier in hun prachtige, nieuwe praktijkruimte.  Als het team 
net zo enthousiast is als beide praktijkeigenaren, dan komt dat 
zeker goed!! Cecile zou trots zijn!
Christ  Verdaasdonk
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De renovatie van Het Puzzelbad, prachtig in beeld gebracht door Gerard van Vugt.
Wij zijn heel blij met deze reportage en jullie vast ook!
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JEANTINE HAIR CREATIONS

Met trots mag ik zeggen dat ik verkozen ben tot de leukste 
kapper en kapsalon in de gemeente Drimmelen!

OPENING ROSA BREDA

Half juli openen Samantha Tan 
en Robert Roovers uit  Terheij-
den Rosa Breda in de Bosch-
straat in Breda. Deze winkel 
zal de heerlijkste delicatessen 
voor de klanten in huis hebben.
Robert is chocolatier. Zijn bon-
bons waren al te koop via de 
webshop Bobo’s Bonbons. 
Steeds vaker werd de vraag ge-
steld of het niet mogelijk was 
langs te komen om een keuze 
te kunnen maken. Binnenkort 
is dat dus mogelijk. In de win-
kel kunnen klanten zien hoe 
Robert aan het werk is. Met 
de hand maakt hij hier klei-
ne kunststukjes die door hun 
smaak, aparte kleurstelling en vormgeving heel anders zijn dan 
de bonbons die u kent.  Volgens Samantha en Robert zijn deze 
bonbons een prima start voor een gezellig avondje met familie 
of vrienden. Maar dan moet er meer te genieten zijn. Dus heb-
ben zij hun assortiment uitgebreid met de artikelgroepen die 
alles bieden voor een gezellig samenzijn: speciale koffie, speciale 
thee, heerlijke kazen en fijne wijnen. Dat avondje kan niet meer 
stuk.
De chocolade wordt door Robert zelf gemaakt.  Voor de andere 
artikelgroepen hebben zij leveranciers uitgekozen die van hun 
producten iets speciaals maken en die exclusief aan Rosa Breda 
leveren. Soms van vlakbij Breda. Soms van veel verder weg. Het 
assortiment is compleet gemaakt met hebbedingetjes die het 
plezier van het drinken van koffie, thee of wijn en het snoepen 
van chocola en kaas vergroten. Uit het assortiment zijn leuke 
cadeaupakketten samen te stellen. 
Vanaf half juli kunt u terecht bij Rosa Breda.

HARMONIE  “ONZE VRIJE UREN”  IN 1900

Bij de overgang van de 19e naar de 20e eeuw kwam de Wagen-
bergse fanfare weer meermalen in het nieuws. Niet altijd bij-
zonder nieuws, maar wel leuk om nog eens naar voren te halen. 
Het jaar begon met een gezellige bijeenkomst van de leden in 
café De Harmonie ofwel “de Harmoniezaal”.
Op 31 januari 1900 was het “teeravond”, zoals dat werd ge-
zegd, en blijkens het berichtje in de krant was het gezellig “pot-
verteren”.

In mei 1900 was pastoor Roels 25 jaar in Wagenberg en hij 
kreeg een passende serenade. Tijdens zijn pastoraat is een 
nieuw kerkorgel aangeschaft, dat nog steeds in gebruik is. En 
is de grond aangekocht voor de bouw van de huidige kerk, die 
gebouwd is in 1903-1904.
In juli 1900 was OVU deelnemer aan een groots festival in 
Roosendaal. In de krant was te zien dat daar 17 harmonieën aan 
deelnamen met daarbij Terheijden, 20 fanfares waarbij “Onze 
Vrije Uren Wagenberg” is vermeld, en ook nog 20 zanggezel-
schappen.

Op 29 mei 1900 zorgden de Wagenbergse muzikanten voor 
een ware verrassing in Terheijden. Mede waarschijnlijk vanwege 
het mooie weer trokken zij naar de woning van Adriaan van 
Dijk, in de Raadhuisstraat, voor een serenade. In de krant werd 
melding gemaakt van dit “onverwachts” bezoek.
In november 1900 is het dirigeerstokje door de kastelein 
van de Harmoniezaal Janus van Alphen overgedragen aan J. de 
Kroon uit Geertruidenberg. En de eerste zogenaamde “winter-
uitvoering” werd in 1900 gehouden op 20 december. 

Er werd een drama en een blijspel opgevoerd. Ook de “wer-
kende leden van het gezelschap” zorgen met de nieuwe dirigent 
“voor den genoeglijken avond”.

EN  TOEN GEBEURDE...
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En tot slot nog een leuke gebeurtenis kort na de eeuwwisseling, 
die plaats vond op 17 oktober 1901. 

Blijkbaar was de bakkersfamilie De Leeuw bij elkaar gekomen 
vanwege de naderende bruiloft van zoon Harrie, die de “zooge-
naamden titel van Bruigom zou verkrijgen”. Aangezien hij mu-
zikant was, ging OVU daar het “feest met hare vroolijke tonen 
opluisteren” en deelde zo mee in de komende feestvreugde. 
Het huwelijk werd voltrokken op 5 november. Harrie was toen 
bakker en is daarna kolenhandelaar geworden.

Rechts met lange jas en hoge hoed staan de bestuursleden 
Johan van der Made 

WAGENBERGKWISTZEKER, DE STAND 
VAN ZAKEN
Dat de inschrijvingen binnen zouden stromen, daar kon de 
werkgroep alleen maar van dromen. Op het moment van schrij-
ven, 30 juni, hebben er al 19 groepen zich ingeschreven voor de 

UITGAAN... OF NIET

We hebben
nieuwe smaken!

Heb jij ze al
geproefd?

Verkrijgbaar bij onze verkooppunten,
kijk op onze website voor een overzicht

Of kom naar onze boerderij. Openingstijden:
zaterdag 10.00 - 13.00 en op afspraak

Moerdijkseweg 1 Terheijden
www.zuivelijs.nl
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Wagenbergse dorpsquiz op 30 oktober 
ter gelegenheid van het 55-jarige jubileum 
van CS De Erpelrooiers. 19 groepen, vari-
erend van 7 t/m 20 personen!
Vriendengroepen, carnavalsverenigingen 
en families hebben zich aangemeld, en 
spelen voor zeer diverse goede doelen 

als de Gummaruskerk, het Thomashuis of een straatbank in de 
Wagenstraat. Uiteraard zijn er ook groepen die spelen om de 
clubkas te spekken van de carnavalsvereniging. De hoofdprijs 
van € 550,-, gesponsord door CS de Erpelrooiers, liegt er dan 
ook niet om!  Alle aanmeldingen en goede doelen staan vermeld 
op www.wagenbergkwistzeker.nl.
Deze zomer gaan er minder mensen op vakantie als andere ja-
ren. De organisatie van de quiz heeft daarom al een vraag uit-
gezet, we helpen Wagenberg graag de zomer door! Ieder team 
dat het goede antwoord vóór 31 juli doorgeeft via info@wagen-
bergkwistzeker heeft de eerste puntjes al te pakken!
De eerste vraag is een simpele, om op te warmen: sommige hui-
zen in Wagenberg hebben een naam. We willen graag de naam 
van deze huizen weten en de straat waarin ze staan. Makkie 
toch?
De quiz-avond zelf op 30 oktober wordt een avond om nooit 
meer te vergeten. Er zijn doe-opdrachten op geheime locaties, 
er zijn creatieve opdrachten en honderden kennisvragen be-
dacht voor jong en oud.
Heb je je nog niet aangemeld? Stel snel een team samen, verzin 
een goed doel en schrijf je in, je wilt dit niet missen! Het in-
schrijfgeld bedraagt € 25,- per team. Aanmelden kan via www.
wagenbergkwistzeker.nl. 
Volg ons ook op facebook en instagram.

CARNAVAL 2020-2021: ZA’K UT DOEN OF NIE

Za’k ut doen of nie? Wie had er eind februari 
kunnen bedenken dat het motto voor carna-
val 2021 een werkelijke vraag zou worden met 
betrekking tot het volgende carnavalsseizoen! 
Kunnen we op 14 november als vanouds een 
Prins onthullen met een Festivalaaf? Kunnen 

we dit seizoen genieten van een sauwelweekend? Kunnen we 
met z’n allen gaan bouwen aan een creatie voor de optocht, gaat 
deze dan ‘gewoon’ door? En wat te denken van al die volle kroe-
gen met feestvierders, meezingers, polonaises, omarmingen en 
gejuich? En wat te denken van al die andere activiteiten die de 
carnavalsvierders binnen Traaie verbinden? Za’k ut doen of nie 
èn hoe za’k ut dan gaon doen? Niemand die het al met zeker-
heid kan zeggen, maar dat carnaval er anders uit gaat zien in Bra-
bant en dus ook in ons mooie Traaie, lijkt wel te gaan gebeuren.
Gelukkig zijn er de laatste periode al enkele versoepelingen in-
gesteld, waardoor de vrijheid en het ‘normale’ leven een beetje 
dichterbij komen.
Wij als Schraansers hebben en krijgen vele vragen over carnaval 
2021. Maar ook wij kunnen niet in de toekomst kijken en weten 
nu ook nog niet hoe het er allemaal uit komt te zien. Wij vol-
gen andere dorpen en steden om ons heen en krijgen geregeld 
berichten van de Brabantse carnavalsfederatie waar we bij zijn 
aangesloten. En we willen natuurlijk ook zelf met alle betrokken 
carnavalsvierders, zoals onze kroegen, optochtdeelnemers, sau-
welaars, kapellen en alle andere betrokkenen in Traaie nadenken 
over carnaval. 
Op de vraag ‘Vieren we volgend jaar carnaval?’ kunnen wij nu al 
aangeven dat er carnaval gevierd gaat worden! Maar voor ons is 
meer de vraag ‘hoe’ we carnaval gaan vieren in 2021..... 

Vanaf heden voeren wij weer de complete kaart en 
kunt u weer reserveren op het tijdstip naar wens!

Het was een hectische periode en daarom 
zijn wij gesloten voor zomervakantie van 

zondag 26 juli t/m maandag 17 augustus.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen starten eind au-
gustus, net na de zomer. Iedereen kan ervan uit gaan dat we het 
organiseren van carnaval en alle activiteiten als vanouds oppak-
ken. Maar we weten nu nog niet welke ruimte we krijgen in het 
seizoen (november t/m februari) en wat dit voor gevolgen heeft 
voor de verschillende activiteiten.
Heb je zelf goede ideeën en wil je deze met ons delen? Spreek 
ons dan aan of stuur een mail naar info@schraansers.nl.
Wij wensen iedereen veel gezondheid en een mooie zomer.

JUBILEUMCONCERT  ANTHONY SINGERS 
TERHEIJDEN UITGESTELD NAAR 2021

Het is ontzettend jammer: het op 19 september ge-
plande jubileumconcert van Anthony Singers Terheij-
den kan dit jaar niet meer plaatsvinden en is doorge-
schoven naar 2021.
Op dit moment zijn de risico’s voor besmetting tij-

dens een koorrepetitie dusdanig hoog dat het koor haar repe-
tities nog niet heeft kunnen hervatten. Daarnaast zijn er beper-
kingen voor het aantal bezoekers van een concert.  We hopen 
op betere tijden! We vragen van onze fans, concertbezoekers, 
kaarthouders en sponsors dus nog even geduld. We hebben nog 
steeds een fantastisch programma voor hen in petto en bieden 
een bijzondere avond met afwisselend repertoire en bijdragen 
van diverse muzikanten.

Wanneer mensen in bezit zijn van kaarten dan vragen wij deze 
goed te bewaren; ze blijven geldig voor het jubileumconcert in 
2021. Wilt u toch liever het geld terug? Dat kan, stuur dan een 
mailtje naar mail@anthonysingers.info.
Op dit moment is een nieuwe datum nog niet bekend. Houd 
daarom onze facebookpagina in de gaten; daar houden we u op 
de hoogte van de laatste stand van zaken en geven we informa-
tie over ons jubileumconcert.
Wij hopen onze repetities na de zomer te hervatten en u in 
2021 te kunnen trakteren op een bijzonder jubileumconcert!
Anthony Singers Terheijden
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WAT GAAN  WE DOEN MET DE  THEE-
CONCERTEN IN HET WITTE KERKJE?

Ja, muziekliefhebbers, wat gaan we doen 
met de Theeconcerten in het nieuwe jaar?
Er is nog veel onzekerheid. Wij weten 
heel goed wat we willen, namelijk mooie 
concerten organiseren en zorgen dat ie-
dereen ervan kan genieten, maar we we-
ten helaas niet wat we mogen.
In ieder geval hebben we drie schitteren-

de concerten gepland voor de zondagen 17 januari 2021, 
7 februari 2021 en 14 maart 2021. 
Zoals het er voorlopig naar uitziet zal het aantal bezoekers ech-
ter beperkt moeten blijven.
Het plan is op dit moment om abonnementhouders natuur-
lijk voorrang te geven om onze concerten te bezoeken. Wat 
de prijs van de abonnementen 
gaat worden kunnen we nog 
niet zeggen. Dat zal afhankelijk 
zijn van het aantal bezoekers 
dat we maximaal mogen ont-
vangen.
De kosten die we voor een 
concert moeten maken, o.a. 
musici en kerkhuur, blijven de-
zelfde. De zeer lage prijzen van 
voorgaande jaren voor de en-
tree zullen we zeker niet meer 
kunnen handhaven, ook al heb-
ben we eerder anders beloofd.
Abonnementen kunnen wel al gereserveerd worden. Vindt u de 
kosten bij nader inzien te hoog dan kunt u uw reservering als-
nog annuleren. Er zullen dan genoeg andere liefhebbers zijn om 
de concerten te bezoeken. 
Wij hebben voorlopig heel veel zin in prachtige muziek en er 
nog meer zin in om die mooie muziek samen met jullie te be-
luisteren tijdens onze Theeconcerten.
Geniet van een mooie zomer en blijf gezond. De natuur, inclusief 
de muziek van de vogels,  is in ieder geval prachtig. 
Tot in het nieuwe jaar.
Reserveren en inlichtingen: E-mail: theeconcerten.witte-
kerkje@ziggo.nl, telefoon: 076-593 1177 (Agaath) en 076-593 
4434 (Babs)
Website: ConcertenWitteKerkje.com

MAATWERK

De afspraak die ik op deze klamme don-
derdagavond heb, brengt mij ongewild 
ruim 20 jaren terug in de tijd. Het is niet 
zo dat ik terugga naar de schoolbanken en 
ook wacht er op de eindbestemming niet 
een frivole jongedame met een koud glas 
drinken voor een ‘first date’. Maar het is 
de wereld van rijscholen waar ik een goed 
uur van mijn tijd aan ga besteden. Ik kan mij 

weinig herinneren van mijn eigen rijlessen, maar toen ik eenmaal 
geslaagd bleek te zijn, brak het licht door en voor even kleurde 
de hemel lichtroze.
Gezelschap
Toin Lips heet mij hartelijk welkom als ik aanbel bij de woning 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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aan de Molenstraat. Verderop in het huis 
maak ik ook kennis met zijn vrouw Saskia. 
Nog wat stappen en plots staan we in hun 
mooie tuin. Onderweg ben ik geen com-
puters of een kantine tegengekomen. Van 
een bedrijfsomgeving of -gebouw is hier 
namelijk geen sprake. Dit is ondernemen 
op zijn smalst en op zijn puurst. In dit ge-
val: de man en zijn lesauto.
Er is de afgelopen minuten weinig ge-
beurd, maar ik voel mij hier direct op mijn 
gemak.  Wij spreken elkaar al snel aan met 
onze voornamen, het wijde uitzicht dat 
Lips hier heeft op de polder is rustgevend 
en het terras is ruim. Het geeft mij eerder 
het gevoel dat ik te gast ben bij ‘Villa Fel-
derhof’ dan bij een onderneming. 
Positief
Een advertentie in de krant waarin een 
instructeur werd gevraagd, wekte zo’n 8 
jaren geleden zijn interesse waarna hij de 
opleiding volgde. De eerste kandidaten 
dienden zich al aan voordat hij zijn eer-
ste les mocht geven. Hier speelt duidelijk 
de gunfactor mee en zijn bekendheid in 
Terheijden, waar 90% van de klanten van-
daan komt. Toin woont alle 60 jaren van 
zijn leven in de Molenstraat. Ook zijn vrije 
tijd brengt hij er grotendeels door: pen-
ningmeester bij onze Harmonie, voorzit-
terschap van de biljartvereniging en van 
IJsclub Terheijden.
Toin staat ontspannen en optimistisch in 
het leven. Het is zalig om te doen,  het 
vak van rijinstructeur. Zo is het afwisse-
lend, hij kan er zijn kwaliteiten in kwijt en 
het doet ertoe:  Je geeft iets mee waar 
iemand levenslang plezier van kan hebben. 
De voordelen zijn wederzijds. Zo houden 
de doorgaans jonge kandidaten hem bij 
de tijd en maken dat hij zich ‘nog 35 voelt’.

Maatwerk
Door ervaring en mensenkennis merkt 
hij snel wat een klant nodig heeft, op hun 
gezamenlijke weg naar het rijbewijs. Dat 
de jeugd tegenwoordig mondiger is dan 
voorheen, speelt daarmee ook mee. Het 
vak van rijinstructeur is een gevoelig iets, 
waarbij diverse factoren meespelen. Juiste 
sfeer is daarbij belangrijk, daarnaast ver-
trouwen en aandacht. Toin neemt per les 
altijd 1 leerling mee, zodat het lesuur vol-
ledig is gericht op deze persoon en de tijd 
ten volle benut wordt. Dit klinkt logisch, 
maar is niet gebruikelijk in de branche. 
Wat ook geldt voor de kwalificatie van 
faalangstinstructeur. De hiervoor vereiste 
opleiding heeft Toin erin bekwaamd om 
gevoelens waaronder angsten te signale-
ren en om de kandidaat ermee te leren 
omgaan. Dit heeft echt een meerwaarde 
in een omgeving die steeds hogere ver-
wachtingen aan ons stelt.
Er is niet alleen ruimte voor positiviteit in 
ons gesprek. Natuurlijk komt ook corona 
ter sprake. We hebben daar nu eenmaal 
mee te maken en men kan zich afvragen 
hoe het zit met de maatregelen binnen 
de toch kleine ruimte van een lesauto. 
Normaal vormt ‘de zaak’ de helft van 
het gespreksonderwerp, maar zoals eer-
der gezegd, is het hier anders. De mooie 
witte Volvo staat even verderop te glan-
zen onder de carport alsof deze net de 
showroom heeft verlaten. De binnenkant 
blijkt van hetzelfde schone niveau. Was 
Toin in eerste instantie zelf aan de knutsel 
geweest door spatschermen aan te bren-
gen om toch snel zijn leerlingen weer te 
laten lessen, werd hij vanuit instanties 
toch gevraagd om nog even te wachten 
tot er eenduidige maatregelen zouden 

komen. Inmiddels blijkt dat per 11 mei 
weer volop kan worden gereden, mits het 
voertuig voorafgaand aan elke les gedes-
infecteerd en gelucht wordt. De kans dat 
u zijn auto tóch in de showroom aantreft, 
is er echter wel degelijk. Een nieuwe auto 
is namelijk besteld: Een Toyota Corolla zal 
trots de titel van Leslips auto overnemen. 
Ik probeer gaandeweg het gesprek hier 
en daar toch wat scherpe randjes van 
het vak te ontdekken en dat brengt Toin 
op het alledaagse verkeer. Hij maakt zoal 
wat asociaal rijgedrag mee vanuit zijn 
bestuurdersstoel. Alsof hij in de lesauto 
druk boetseert aan een kundige nieu-
we automobilist en buiten hen om rij-
bevoegden het slechte voorbeeld geven 
of het hen zelfs moeilijk maken. Ook is 
er de afleiding van de mobiele telefoon. 
Men zit er soms letterlijk mee in de hand 
achter het stuur met een snelheid die 
vele malen hoger is dan het looptem-
po. Hoe verleidelijk het soms is om snel 
een berichtje te lezen of een oproep te 
beantwoorden, het risico dat je (on)be-
wust neemt kan grote gevolgen hebben. 
Als ik mijn gehele indruk van ziel en zaak 
moet samenvatten, dan kom ik uit op aan-
dacht en tevredenheid. Humor ook, maar 
dat woord riekt naar joligheid en dat is 
wat gevaarlijk met zoveel verantwoorde-
lijkheid. Zijn leerlingen en vele bekenden 
zullen wellicht begrijpen wat ik probeer 
te duiden. En ik moet bekennen:  het is 
een combinatie om jaloers op te worden.

IN MEMORIAM MARTHA 
VAN DER GRAAF – BRAAM

Op maandag 29 juni 
2020 is op de respecta-
bele leeftijd van 101 jaar 
Martha van der Graaf 
overleden. 
In de voormalige ge-

meente Terheijden behoorde Martha 
met haar man Jan tot de oprichters van 
de afdeling Terheijden van de Partij van 
de Arbeid. Zij was lijstaanvoerder bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en raadslid 
voor de PvdA in Terheijden van 1978 tot 
1994. In het Stadsgewest Breda verte-
genwoordigde Martha de gemeente Ter-
heijden. Afkomstig uit Rotterdam waren 
Martha en haar Jan, die elkaar hadden 
leren kennen bij de Arbeiders Jeugd Cen-
trale (A.J.C.), al snel actief in het sociaal 
cultureel werk en de bejaardenbond in 
Terheijden, waar ze het volksdansen po-
pulair maakten. Martha kende veel men-
sen in Terheijden en Wagenberg en had 

VAN  ALLES  WAT
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een fabelachtig geheugen voor ieders familieomstandigheden. 
Ze wist de namen van de kinderen en vroeg ook steeds hoe het 
met ze ging. Ook dochter Sonja was, naast Jan, behulpzaam als 
bestuurslid van de PvdA-Terheijden. We hebben Martha leren 
kennen als een vrouw met pit, die recht voor z’n raap de dingen 
zei die haar bewogen. Goudeerlijk en recht door zee. De mooie 
jurken met bloemenmotief maakte ze zelf. Zo was ze ook in 
de gemeenteraad. Iedereen begreep wat Martha bedoelde, wat 
haar motieven waren, welke keuze ze maakte en daar stond 
ze dan ook voor. Gewone politiek voor gewone mensen, maar 
Martha maakte het bijzonder. Haar enthousiasme straalde ze 
altijd uit, dat motiveerde mensen om met haar mee te doen, 
zeker bij de Partij van de Arbeid.
Zij heeft de partij in Terheijden op de kaart gezet en de oude 
garde denkt daar met plezier aan terug. Haar honderdste ver-
jaardag met de hele familie en 3 burgemeesters was een abso-
lute happening. Ze wilde niet zo in de aandacht, maar daar heeft 
ze van genoten. Martha bedankt!
Partij van de Arbeid,  afdeling Amerstreek Drimmelen, Geertrui-
denberg, Oosterhout

Foto Bianca Dijck

ENTHOUSIASTE START VOOR  TRAAISE 
BOUWSTENEN 
bij Meet Up Traais Energie Collectief

Terheijdenaren kunnen deze zomer 
zelf bijdragen aan de nieuwe energie-
voorziening in ons dorp. Het Traais 
Energie Collectief geeft via haar werk-

bedrijf de Traaise Energie Maatschappij obligaties uit aan inwo-
ners.  Tijdens de Meet Up op 18 juni werd de uitgifte gelanceerd. 
De belangstelling om mee te doen blijkt groot.
Op 18 juni lijken oude tijden te herleven in zaal De Abt. Daar 
vond de Meet Up van het Traais Energie Collectief (TEC) plaats, 
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Mooie foto’s gemaakt door: 
1. Anneke Stuijt

2. Gerard van Vugt
3. Rini Vermeulen
4. Frans Snoeren
5. Diana de Jager
6. Sylvia Snoeren
7. Tonny van Geel
8. John Vermeulen
9. Toos van Boxsel
10. Gerda Loonen

2

108

6

3

7

5
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die live werd uitgezonden en door veel Terheijdenaren thuis 
werd bekeken. Er was nostalgie voor liefhebbers van Loeki de 
Leeuw en er dook een eigentijdse Leontien op, om de bordjes 
van het Rad van Fortuin om te draaien. Ook kwam het jaar 
1971 langs, toen Terheijdenaren samen geld inzamelden om het 
zwembad te behouden. Met veel succes, want ons Puzzelbad is 
niet meer uit Terheijden weg te denken. 
Investeren in 2020 obligaties
Anno 2020 leggen inwoners opnieuw een bijzondere puzzel. 
Met het TEC bouwen ze aan een eigen, duurzame energievoor-
ziening. De Traaise Energie Maatschappij, het werkbedrijf van 
TEC, gaat al dit jaar lokale warmte en stroom aan Terheijdense 
huishoudens leveren. TEC zet nu de volgende stap en geeft in-
woners de kans financieel te participeren in de energieprojec-
ten. Geïnteresseerden kunnen deze zomer investeren in 2020 
obligaties van de Traaise Energie Maatschappij.  Tijdens de Meet 
Up werden de obligaties, met roepnaam Traaise Bouwstenen, 
uitgebreid toegelicht.

Puzzelbord naast de kerk
Dat er voor Traaise Bouwstenen enthousiasme in ons dorp is, 
bleek meteen in de uitzending. Tijdens de Meet Up werd al voor 
meer dan 100 Bouwstenen ingeschreven. Op een groot puz-
zelbord naast de kerk, live in de uitzending onthuld, is de stand 
van zaken de komende weken voor iedereen te volgen. De be-
langstelling onder Terheijdenaren blijkt groot, want inmiddels is 
meer dan de helft van de Bouwstenen vergeven. 
Bier met honing
TEC is hier natuurlijk heel blij mee, net als met het nieuwe bier-
tje Be(e)TEC, dat speciaal voor de uitgifte van de Traaise Bouw-
stenen door Dorpsbrouwerij Terheijden werd gemaakt. Tijdens 
de uitzending werd het biertje, met Traaise honing van Imkerij 
Oprins, geproefd. Het alcoholpercentage is, net als de rente op 
een obligatie, 7%. 
Meer informatie op traaiseenergiemaatschappij.nl.

SENIORWEB  TERHEIJDEN BIEDT 
ONDERSTEUNING ‘ONLINE’

Door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus kunt u (tij-
delijk) niet terecht in de Huiskamer (voormalige pastorie) aan 
de Hoofdstraat 2  Terheijden voor het wekelijkse spreekuur ‘Di-
gitale Vraagbaak’. Dit is een samenwerking tussen Surplus Wel-
zijn en SeniorWeb  Terheijden. De vrijwilligers van dit spreekuur 
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zijn wel ‘Online’ bereikbaar als u vragen 
hebt over het gebruik van mobiele tele-
foon, smartphone (ook iPhone), tablet 
(ook iPad), het videobellen (o.a. Facetime, 
Skype, Duo en Clickdoc), e-mail, etc. 
Andere vragen of problemen b.v. het ge-
bruik van laptop / PC, e-reader of omgaan 
met de digitale wereld / overheid (DigiD) 
zijn uiteraard ook welkom. 
U kunt uw vragen stellen  via e-mail: se-
niorwebterheijden@gmail.com, telefoon: 
06 22 32 45 17, website: www.seniorweb.
nl/terheijden.

OP ZOEK NAAR LEUKE 
ZINVOLLE  VRIJETIJDSBE-
STEDING?

Dan is CS de Erpel-
rooiers op zoek naar 
jou! Wij organiseren 
het carnaval op Wa-
genberg en ieder jaar
een  zomeractiviteit 
voor het hele dorp. 
Wij zijn een enorm en-

thousiaste club mensen en op zoek naar 
versterking:
- Heb jij feeling voor grafische vormge-
ving? Dan zoeken we jou voor het maken 
van de jaarlijkse Erpelrooierskrant. Deze 
maken wij in de maanden november t/m 

januari. Een leuke creatieve klus voor de 
wintermaanden, je bent hiermee enkele 
uren per week ontzettend nuttig bezig!
- Hou jij van netwerken, dan zoeken we 
jou voor onze sponsoractiviteiten. Ook 
dit is een klus die zich voornamelijk af-
speelt in de wintermaanden. In de maan-
den november t/m januari ben je hier en-
kele uren per maand mee zoet.
- In het bestuur is er een behoefte aan een 
secretaris/ secretaresse. Je schrijft de no-
tulen van de maandelijkse vergaderingen, 
beheert de mailbox, en maakt deel uit van 
het dagelijks bestuur. De werkzaamheden 
vragen enkele uren per maand van je tijd 
van september t/m juni.
Vrijwilligerswerk is enorm leuk bij CS 
de Erpelrooiers. Ben jij enkele uren per 
maand/week beschikbaar? Aarzel niet en 
neem alsjeblieft contact met ons op via 
info@erpelrooiers.nl.  Vele handen maken 
licht werk!

KINDEROPPAS  TIJDENS 
VAKANTIE

Ik ben Lolo van 
Soest, 58 jaar en 
woon sinds april 
2019 in Terheijden. 
Van origine ben ik 
kinderfysiothera-

peut en later heb ik eigen bedrijven gehad. 
Ik woon tegenover de basisschool Zon-
zeel en zie dagelijks de kinderen voorbij 
komen. Ik heb veel creatieve hobby’s en 
hou van spelletjes en dit bracht me op 
het idee om in de schoolvakantie aan te 
bieden om hier bij mij thuis op kinderen 
te passen.
Aantal kinderen: 
3-6 per middag met 
de leeftijd 7-12 jaar, 
tijd: 14.00-17.00 
uur. Wat: dage-
lijks een creatieve 
activiteit en een 
spelletje en uiteraard een versnapering 
tussendoor. Waar: Mr Aalbersestraat 10, 
4844  AW Terheijden. Inschrijving per 
week, maandag tot en met vrijdag. Dus 5 
dagen achter elkaar. In overleg met geïn-
teresseerde ouders bespreken we welke 
weken de oppas wordt aangeboden.
Ik zal verschillende creatieve activiteiten 
met de kinderen gaan doen zoals origami, 

stenen beschilderen, 
kumihimo (Japanse 
vlechtkunst), wens-
kaart maken van 
mandala-patronen, 
schelpen mobiel ma-
ken etc. Als er tijd 
over is kunnen we 
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‘ouderwetse’ spelletjes spelen zoals memory, keezen, sjoelen 
etc.
Houdt je kind van dit soort activiteiten en heb je interesse, bel 
me dan op 06 45296546 voor verdere informatie, kosten en de 
planning van de data.

SPEURTOCHTEN ZONZEEL GROOT 
SUCCES!

Heeft u de monsters, ballonnen, stripfigu-
ren en snoepjes in ons mooie dorp Ter-
heijden zien hangen? De kinderen van 
bs. Zonzeel mochten 4 dagen achter 
elkaar speuren naar deze plaatjes. Ze 
hingen overal en de beste speurneuzen 
losten natuurlijk ook nog de rebus op.  
Enkele creatieve leerkrachten van deze 

school vonden het zo erg dat 
de kinderen geen enkel uitje, 
sportdag, wandelvierdaagse of 
schoolreis meer hadden, dat ze 
iets nieuws gingen bedenken. 
Natuurlijk moest het een acti-
viteit worden, die voldeed aan 
de RIVM veilige voorschriften! 
Na enige dagen overleggen 
kwamen ze op het idee om een 
speurtocht voor het gehele 
gezin te maken. Zo gezegd, zo 
gedaan! Het werd een groot 
succes! Vele gezinnen trotseer-
den zelfs hevige regenbuien en 
tropische temperaturen op zoek naar de juiste afbeeldingen en 
letters. Op vrijwillige basis deden meer dan 120 deelnemers 
mee; iedere dag een andere speurtocht, die je met het gezin 
loopt. Iedereen start vanuit huis, van te voren even op de buien-
radar kijken en dan speuren maar…….. 

Vol trots kwamen de kinderen 
de volgende dag met de juiste 
oplossingen naar school.  “Wat 
moeten we morgen gaan zoek-
en?”, vroeg een kleuter uit de 
klas van juf Dorien en juf Li-
sette.
Zo blijkt dat een activiteit niet 
veel geld hoeft te kosten om 
een groot succes te worden. 
Vaak kun je oude activiteiten in 
een nieuw, modern jasje steken.  
Stripfiguren zoeken en dan met 

je telefoon van een QR code een letter maken, dat vinden de ou
ders zelfs nog wel spannnend. “We gaan dit zeker in de toekomst 
nog een keertje herhalen”, zegt meneer Sven van bs. Zonzeel, 
één van de intiatiefnemers van deze 4 spannende speurtochten.                                      
Kortom, een sportieve leuke happening in deze saaie coronape-
riode. Ik wens iedereen alvast een goede zonnige vakantie met 
veel speuractiviteiten.

STEUN  TEAM HARAGEI EN  WIN EEN 
KASTEELAPPARTEMENT

Bijzonder nieuws bij  Team Haragei! De verloting 
van een Frans kasteelappartement kan de club 
een aardig zakcentje opleveren. Eerder dit jaar 
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zag het bestuur van Judo Vereniging Haragei een opgelegde kans: 
de club kreeg de mogelijkheid om begunstigde te worden van 
een loterij. Na overleg in het bestuur besloot Team Haragei zich 
aan te melden. En zo werden ze één van de vijftien clubs die de 
netto opbrengst van deze loterij mogen verdelen.
Meevaller
Volgens bestuurslid Dennis Keijzers van Judo Vereniging Haragei 
kan zijn club deze meevaller goed gebruiken: ‘Wij willen de op-
brengst besteden aan het aanschaffen van een nieuwe judomat. 
We willen graag een nieuwe 
mat aanschaffen die lichter van 
gewicht is. De oude is aan ver-
vanging toe. Een nieuwe mat 
gaat er voor zorgen dat het 
leggen en opruimen van de mat 
stukken eenvoudiger zal gaan. 
Dit ontlast onze leden en vrij-
willigers enorm.’
Mont Ventoux
De hoofdprijs van de loterij 
is een kasteelappartement in 
Frankrijk. Het appartement 
bevindt zich op Château des 
Gipières in Frankrijk: een luxe 
complex met tennisbanen en een zwembad nabij de beroemde 
Mont  Ventoux. Naast het appartement zijn er nog heel wat an-
dere fraaie prijzen te winnen,  zoals een nieuwe auto, elektrische 
fietsen en een tuinmeubelset.
Meedoen
De organisatie van de loterij is in handen van het Friese ‘Verlo-
terij’. Zij organiseerden eerder al enkele succesvolle loterijen, 
waaronder de eerste huizenloterij van Nederland in 2017. De 
loten à € 29,95 zijn verkrijgbaar via www.verloterij.nl. Er zijn 
maximaal 29.000 loten beschikbaar. De trekking is gepland op 
2 oktober 2020.

WE ZETTEN STAPPEN!
Inschrijving Traaise Bouwstenen goed van start

Begin juni is de inschrijving gestart voor 
Traaise Bouwstenen. Deze 2020 obligaties 
worden uitgegeven door de Traaise Ener-

gie Maatschappij, de werkmaatschappij van het Traais Energie 
Collectief.
Iedereen in Terheijden kan inschrijven voor Traaise Bouwstenen. 
Met de aanschaf van deze obligaties bouw je mee aan een stevig 
fundament voor onze nieuwe Traaise energievoorziening.
De inschrijving voor de Traaise Bouwstenen verloopt goed. De 
teller staat nu (eind juni) op 1057. Dit betekent dat we al over 
de helft zijn!

Nummer 1010 vinden we een bijzondere bouwsteen. Op maan-
dag 29 juni hebben we met trots een bos  bloemen overhan-
digd aan de Terheijdenaar die met zijn inschrijving voor Traaise 
Bouwstenen gekoppeld is aan nummer 1010.
Op naar de 2020 en een vol puzzelbord!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@



18 jaargang 43 nummer 1041



19Rondom de Toren 2020

omroepdrimmelen.nl. 
Presentatie kunstobject  Terheijden

Yvonne van Oosterhout presenteerde op 
2 juli haar ontwerp voor een kunstobject 
in het Witte Kerkje Terheijden. Het kunst-
werk wordt een stier en gaat ‘d’n Bleijk’ 
heten. Het komt in het najaar op het 
Dorpsplein Terheijden te staan.  Wij wa-
ren erbij en maakten een korte impressie. 
Online bijeenkomst Energieneutra-
le Dorpen

Op maandag 29 juni gaf de gemeente de 
aftrap voor het project Energieneutrale 
Dorpen. Inwoners konden zich aanmel-
den en meeluisteren en kijken via com-
puter of laptop. Zij kregen een digitale 
waardebon om kleine energiebesparende 
maatregelen te nemen in het eigen huis. 
Wij maakten een korte samenvatting van 
de bijeenkomst.
Drimmelen in beweging-deel 3
Om gezond te blijven is het belangrijk om 
te bewegen. Twee fysiotherapeuten uit 
onze gemeente helpen u een handje. U 
kunt met hen mee oefenen en ook later 
de oefeningen herhalen via het YouTube 
kanaal van Omroep Drimmelen. Waar en 
wanneer u wilt. Deze week de laatste af-
levering van deze korte serie.
Opening zwembaden De Randoet 
en Puzzelbad

We kunnen weer zwemmen in onze ge-
meente! Op 27 juni werden de baden of-
ficieel heropend met een openingshande-
ling in het Puzzelbad in Terheijden.  Wet-
houder Jan-Willem Stoop startte met een 
toespraak en daarna werd het startschot 
gegeven voor een korte zwemestafette 
door een aantal eregasten. Beide zwem-
locaties waren voor de gelegenheid fees-
telijk aangekleed.

COLLECTANTEN GEZOCHT
in Terheijden 

Van 16 t/m 21 
november 2020 
vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollec-
te van het Nationaal 

MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar collectanten in    Terheijden. Help jij 
ons in de strijd tegen multiple sclerose?
MS is de meest invaliderende ziekte on-
der jonge mensen. Het is een ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. Doordat er 
iets mis is in het afweersysteem, wordt 
de laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen van 
en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland heb-
ben 17.000 mensen MS en elk jaar komen 
hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste 
symptomen treden meestal op tussen het 
20e en 40e levensjaar. 
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS ontstaat en 
hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is 
daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds 
investeert de opbrengst uit de MS collec-
te in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote 
impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze 
fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen 
wij inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan. 
Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. 
En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nati-
onaalmsfonds.nl/collecteren 

STELUTA  AAN DE SLAG 
MET  ‘WAAR IN ‘T BRONS-
GROEN EIKENHOUT’
Zoals eerder gezegd moet men naar het 
jaar 1957, het jaar waarin de zangver-
eniging werd opgericht. Maar voordat 
het zover was moest er nogal wat werk 
worden verzet. Dat initiatief werd over-
gelaten aan de toenmalige Terheijdense 
Jeugdraad. Deze zag wel brood in het op-
richten van een gemengde zangvereniging 
in Terheijden. Een voorlopig comité van 
deze jeugdraad onder aanvoering van de 
latere Terheijdense gemeentesecretaris 
Ad Broekaart ging op zoek naar een diri-

gent die werd gevonden in de heer 
N. van der Laan uit Etten. Via een 
huis-aan-huiscirculaire werd een ‘pro-
paganda-avond’ aangekondigd in het pa-
tronaatsgebouw, het latere dorpshuis 
De Dreef. Als lokkertje traden op het 
koor ‘Avanti’ uit Etten, de harmoniever-
eniging ‘Vondel’ uit Breda en de van Ter-
heijdens bodem  ‘Harmonie Terheijden’.  

Uit ‘De Vlasselt’ uit 2000 van het vroegere 
patronaatsgebouw, later buurthuis De Dreef.  

De zaal van het patronaatsgebouw was 
die avond op 19 mei 1957 propvol en on-
der de aanwezigen was veel belangstelling 
om een zangvereniging op te richten. Ge-
noeg om op 21 mei 1957 een proefzan-
gavond te houden. 57 leden melden zich 
daarvoor aan die door de dirigent Van der 
Laan in vier partijen - sopraan, alt, tenor 
en bas - werden ingedeeld.
Een nieuw koor was geboren en wat 
ontbrak, was een oprichtingsvergadering 
die op 28 mei 1957 plaats vond in café 
‘Harmoniezaal’, van Harry van Bekhoven 
in de Markstraat van Terheijden. Tijdens 
deze vergadering, die toen nog begon 
en eindigde zoals in die tijd te doen ge-
bruikelijk met een kort gebed, werden 56 
leden ingeschreven, een bestuur gekozen 
en de repetitieavond op dinsdagavond 
vastgesteld in het café ‘Harmoniezaal’. De 
contributie ging 40 Hollandse centen per 
lid per week bedragen. Nog voor een be-
stuur was benoemd vroeg dagvoorzitter 
Ad Broekaart aan de directeur (dirigent 
Van der Laan) om ‘buiten religieuze ook 
andere nummers in studie te nemen’. Een 
directe aanleiding voor de aanwezige en 
verse leden om bij wijze van proef ‘Waar 
in ’t bronsgroen eikenhout’ te zingen.
Een naam was nog niet bedacht, maar 
voorlopig koos men voor ‘Katholiek 
Terheijdens Gemengd Koor’. Het eer-
ste bestuur werd: Mej. C. Kock voorzit-
ter, Ad Broekaart vicevoorzitter, H. van 
Oorschot penningmeester, C. van Osta 
secretaris en Mej. C. Schets tweede se-
cretaris. Voor de ‘kwestie’ van geestelijk 
adviseur werd door het Bisdom Bre-
da, na een gesprek met ‘mijnheer pas-
toor’, benoemd kapelaan Van der We-
ijden, later opgevolgd door kapelaan 
Rombouts.  Tenslotte moest er nog een 

LEZERS IN DE PEN
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naam worden bedacht hetgeen bij meerderheid werd beslo-
ten. Het koor kreeg de naam Gemengde Zangvereniging ‘Ste-
luta’, een Russische betekenis voor ‘Rijzende Ster’. De naam 
werd bedacht door Piet Rasenberg. Andere bedachte namen 
waren: Katholiek Gemengd Koor, Con Affizione en Parnassus.  

             Uit het handgeschreven notulenboek van destijds 
waarin de naam werd vastgelegd.

Dirigent Van der Laan werd al snel na de oprichting opgevolgd 
door (Toon) A. van Osta uit Lage Zwaluwe. Van Osta beloofde 
enige mooie kerstnummers mee te nemen en vond een kerstuit-
voering in dat zelfde jaar (1957) haalbaar. Tijdens de repetities 
gaf dirigent Van Osta enige ‘tips en trucs’ over technische snufjes 
om het koor tot betere resultaten te krijgen. (Van Osta gaf ruim 
veertig jaar leiding aan het koor, dat tijdens de concoursen die 
volgden zelfs uitkwam in de categorie uitmuntend en menige 
prijs behaalde). Wordt vervolgd. 
Jan van Vliet

JE  KAN HET MAAR ÉÉN KEER GOED DOEN!

Afgelopen donderdag stond tijdens de raads-
vergadering de structuurvisie op het program-
ma. PvdA Drimmelen ziet grote noodzaak van 
woningbouw in alle kernen. PvdA Drimmelen 
wil betaalbare woningen voor onze starters en 
ouderen.
De gemeente Drimmelen wil ook meer nieuwe woonwijken in 
onze kernen. PvdA Drimmelen ziet grote noodzaak van woning-
bouw in alle kernen, maar bouwen in onze kernen geeft defi-
nitief een ander aanzicht. Daarom moet, ondanks de haast, de 
afweging zorgvuldig gemaakt worden. De bouwplannen van de 
gemeente Drimmelen leveren samen al een extra bouwvolume 
op van ruim 350 woningen. Even in perspectief, dit zijn ruim 100 
woningen meer dan er de afgelopen 4 jaar gebouwd zijn. Voor 
PvdA Drimmelen is het belangrijk dat er betaalbare woningen 
komen voor onze starters en ouderen. 
Locaties Terheijden
De wethouder heeft eerder aangegeven dat we niet moeten 
verwachten dat de ambtelijke 
organisatie alle locaties tege-
lijk in procedure kunnen bren-
gen. PvdA Drimmelen begrijpt 
dan ook niet de haast met de 
locatie Kalkvliet - Munniken-
hof in Terheijden. Allereerst 
ontbreekt het hier aan het 
door het college zelf gewenste 
draagvlak en zijn er ook grote 
vraagtekens hoeveel woningen 
er daadwerkelijk gebouwd kun-
nen worden. Hanneke de Bruij-
ne, fractievoorzitter van PvdA 
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Drimmelen: “PvdA Drimmelen vindt dat de gemeente in de om-
gevingsvisie naar geschiktere locaties in Terheijden moet zoeken. 
Dit is in Hooge Zwaluwe ook zo gebeurd.” Natuurlijk zal er 
een kleine vertraging zijn, maar wat dit oplevert staat niet in 
verhouding met het zorgvuldige proces en het draagvlak welke 
dit op kan leveren. Bovendien lijkt in Terheijden een alternatieve 
locatie in beeld te zijn: Op de hoek Hofstad - Lageweg bij de 
schietvereniging. Deze grond is van de gemeente waardoor ont-
wikkelen wellicht snel kan. Ondanks het voorstel om de locatie 
Kalkvliet - Munnikenhof uit de omgevingsvisie te halen, is deze 
locatie met de overige locaties in de aanvulling gebleven. 
ECO-wijk Drimmelen
De gemeente heeft in de omgevingsvisie de ontwikkeling van 
een ECO-wijk opgenomen. PvdA Drimmelen heeft het initiatief 
voor de ECO-wijk in Drimmelen omarmd. Het duurzame, eco-
logische aspect, alsook de sociale woonvorm, is een nieuwe ma-
nier van wonen, welke past in onze gemeente. PvdA Drimmelen 
vindt dat dit initiatief een plek verdient in onze gemeente. Om 
dit initiatief een extra steun in de rug te geven heeft PvdA Drim-
melen de motie van Groen Drimmelen mee ondertekend. He-
laas zijn de locaties in Drimmelen uit de omgevingsvisie gehaald. 
Dit is jammer, want dit staat de ontwikkeling van een ECO-wijk 
mogelijk in de weg. Zij moeten op zoek naar een andere locatie.

CAB:  VOOR BEHOUD LEEFBAARHEID 
GEMEENTE 
Bouwen in alle kernen is dus noodzakelijk

De gemeenteraad heeft eind 
juni een besluit genomen over 
de aanvulling op de structuur-
visie, zodat woningbouw in 

onze gemeente niet op slot komt te zitten.
De uitbreiding heeft veel discussie opgeleverd en er zijn veel 
zienswijzen ingediend. Vooral de locaties in Drimmelen-dorp, 
Terheijden en Hooge Zwaluwe hebben veel stof doen opwaaien. 
In de kern Made is de afgelopen jaren behoorlijk gebouwd 
en zijn er 2 nieuwe locaties in de visie opgenomen. De bouw 
van woningen is in de kern Terheijden de afgelopen jaren fors 

achtergebleven en er zijn nu twee locaties opgenomen waar 
woningbouw mogelijk is. De locatie nabij de Kalkvliet is naar 
aanleiding van ingediende zienswijzen verkleind. Wij begrijpen 
als CAB dat daarmee niet alle bezwaren zijn weggenomen bij 
onze inwoners, maar zijn van mening dat deze locatie met de 
doorgevoerde aanpassingen kansen biedt voor de inwoners van 
Terheijden. 
Voor zowel de kernen Drimmelen-dorp als Hooge Zwaluwe 
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zijn de eerder opgenomen relatief kleine locaties uit de visie ge-
haald. Er was veel weerstand bij de inwoners van beide kernen. 
In Hooge Zwaluwe gaat er nu, op initiatief van de bewoners-
groep Hooge Zwaluwe voor Mekaar en de CAB, breder geke-
ken worden welke locaties geschikt zijn.  In augustus organiseert 
de gemeente een bewonersavond. Ook voor Drimmelen-dorp 
wordt samen met de inwoners opnieuw gekeken welke locaties 
geschikt zijn. Mogelijk dat de Landtongen in de haven een op-
lossing bieden.
In  Wagenberg is de roep om woningen te bouwen al jaren groot. 
Het stoort ons dan ook mateloos dat de geplande woningbouw 
nabij de Elsakker maar niet van de grond wil komen. Terwijl er 
andere locaties in Wagenberg beschikbaar zijn. Gelukkig is er 
ook een nieuwe locatie toegevoegd.
In de kern Lage Zwaluwe kan er voorlopig nog voldoende ge-
bouwd worden op plan West. Hopelijk wordt hier meer vaart 
mee gemaakt.  Waar CAB zich zorgen over maakt is de invul-
ling van het Willibrordusterrein.  Veelvuldig worden wij hierover 
aangesproken en er zijn veel inwoners van Lage Zwaluwe van 
mening dat de invulling met tijdelijke woningen op deze locatie 
onwenselijk is. Wat ons betreft wordt deze locatie dan ook inge-
vuld met betaalbare woningen voor senioren en starters.
Met een politieke groet, fractie CAB

NA CORONA NU BIJNA VAKANTIE

De laatste raadsvergadering voor het politieke reces is alweer 
geweest. Met o.a. de actuele stand van de financiën in onze ge-
meente Drimmelen (incidenteel even wat minder; niet alleen 
door corona) en die voor de toekomst. 
Financiën
De vooruitzichten zijn wat beter, maar niet alles kan. Het rijk 
moet nog extra compenseren voor de genomen maatregelen 
om Drimmelen door de crisis te leiden en de gevolgen zijn nog 
niet helemaal in te schatten. Hopelijk komt het goed en kunnen 
we nog vele mooie plannen voor de samenleving uitvoeren. 
Openbare ruimte
Naast wegverbeteringen met riool en fiets/voetpaden is ook 
de verlichting in Drimmelen steeds beter en milieuvriendelijker. 
Waarbij de donkerte in de nacht ook gewaardeerd moet wor-
den voor de natuur. Een kwestie van belangenafweging en dat is 
wat de gemeenteraad doet. 

De Lijst HB luistert goed naar de wensen die er leven en kan 
die samen met college en de raad vaak honoreren. Zo zijn de 
zwembaden weer open voor onze inwoners met op de foto 
(bedankt Gerard van Vugt) een trotse wethouder. De verkeers-
examens zijn toch nog afgenomen en zo kunnen onze scholie-
ren weer veilig naar school fietsen. 
Woningbouw
Een beetje achter de schermen is ook de woningbouw voor de 
komende jaren gegarandeerd, omdat de aanvulling op de Struc-
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tuurvisie unaniem is aangenomen, dus 
geen enkele partij had bezwaar op de 
plannen en de aangewezen locaties.  
Woningbouw is niet alleen goed voor de 
economie maar ook noodzakelijk voor de 
samenleving die om woningen vraagt. Met 
name betaalbare en kleinere woningen 
voor onze jeugd, doorstarters en senioren. 
Communicatie
In coronatijd bleek de communicatie heel 
belangrijk en daarom is het goed dat er 
op 80-85% van ons grondgebied snelle 
glasvezel komt. Zodat we kunnen beeld-
bellen met familie en de dokter, huiswerk 
digitaal kunnen ophalen en netflixen. Ho-
pelijk gaan er in de vakantie weer wat 
evenementen door, zien we elkaar weer 
in het dorp of fietsend in ons mooie bui-
tengebied en kunnen we ons weer ver-
heugen op de kermis.
Maar eerst genieten van de vakantie in 
de buurt, Nederland of ergens anders.  
De Lijst HB wenst u allen een fijne, ont-
spannen vakantie toe en tot ziens!

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

Vieringen door de week en in het 
weekend
Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger: pater M. Lindeijer. 
Cantor: H. Vergouwen. Extra collecte 
Harold van Zundert stichting.
Zaterdag 18 juli 19.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Voorganger: mevr. 
A. Schoenmakers. Cantor H. Vergouwen. 
Zaterdag 25 juli 19.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Voorganger: dhr. A. 
Braat. Cantor H.  Vergouwen. 
Zaterdag 1 aug. 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger: pater M. Lindeijer.
Zaterdag 8 aug. 19.00 uur: Woord- en 
Communieviering. Voorganger: mevr. F. 
van Mook.
Zaterdag 15 aug. 19.00 uur: Eucharis-
tieviering.  Voorganger: pater M. Lindeijer.
Zaterdag 22 aug. 19.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger: pater M. Lindeijer.
Verder uw aandacht voor het  volgende
Er zijn in deze vieringen geen koren, wel 
een cantor of organist, maar er mag niet 
meegezongen worden.
Er wordt wel communie uitgereikt, op 
een veilige manier. Bij de voorganger 
staat een scherm. De voorganger zal de 
looproute voor de communie aangeven.
Tijdens de viering is er geen collecte, 
maar bij de uitgang van de kerk staat een 

mandje waarin u uw bijdrage  aan de col-
lecte kunt deponeren.
Er mogen maximaal 30 personen aan de 
viering deelnemen. U dient van tevoren te 
reserveren. Kom vrijdagochtend naar het 
parochiekantoor of geef telefonisch door 
via 076 5931216 of 0162 682303.
Houd u aan de 1,5 m. afstand en kom niet 
naar de viering als u gezondheidsklachten 
hebt.
Er kunnen weer misintenties worden op-
gegeven en de eerdere intenties voor vie-
ringen die zijn komen te vervallen kunnen 
opnieuw, zonder kosten, worden aange-
boden.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat 
nr. 2  is geopend op vrijdagochtend van 
9.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 076 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afha-
len doopbewijzen enz. In dringende situa-
ties en bij overlijden kunt u contact opne-
men met telefoonnummer 06 51490011.

KONINKLIJKE ONDER-
SCHEIDINGEN NU ECHT 
UITGEREIKT 
Op vrijdagochtend 24 april ontvingen vier 
vrijwilligers uit evenveel dorpen binnen 
de gemeente Drimmelen een telefoontje 
van burgemeester Gert de Kok met de 
mededeling dat ze een Koninklijke On-
derscheiding kregen. Afgelopen vrijdag 
was het eindelijk zover: de lintjes werden 
niet opgespeld, maar op afstand overhan-
digd. De vier mogen zich lid noemen in de 
orde van OranjeNassau.
Addy Janssens uit Wagenberg
De heer Addy Janssens uit Wagenberg is 
sinds 1994 een actieve vrijwilliger. Hij is 
sindsdien secretaris van een wijnclub en 
hij werd ook actief binnen de kerkelij-
ke gemeenschap. Zo is hij onder andere 
secretaris van de Heilige Gummaruspa-
rochie, van Stichting Behoud Gummarus-
kerk en van Gummarus Goes Different 
waar hij acties organiseert om fondsen 
te werven voor het onderhoud van de 
kerk. In 2012 startte de heer Janssens als 
bestuurslid van de Stichting Dorpsraad 
Wagenberg. Later werd hij voorzitter van 
de Harmonie Onze Vrije Uren te Wagen-
berg. Naast deze activiteiten is de heer 
Janssens collectant voor de Brandwon-
denstichting, haalt hij het oud papier op 
en organiseert hij de jaarlijkse kermis in 
Wagenberg.
Annetti Schaap-De Jongh uit 
Terheijden

Al ruim 54 jaar is mevrouw Annetti 
Schaap-De Jongh uit Terheijden vrijwilli-
ger.  Ze begon in 1966 als vrijwilliger bij de 
Vijf Heiligen Parochie in Terheijden waar 
ze medeoprichter was van het jeugdkoor 
Traaise Flierefluiters (tegenwoordig Sing-
fonie). Ook is ze sinds 1989 gastvrouw 
en administratief medewerker binnen 
de parochie. In 2002 was ze gedurende 
twee jaar lid van de restauratiecommissie 
Werk aan de Kerk en van 2012 - 2019 
was ze lid van de werkgroep Eerste Hei-
lige Communie. Sinds 2016 is ze lid van 
de Stichting Behoud Antonius Abt Ter-
heijden. De stichting zet zich in voor het 
onderhoud van de gebouwen van de Vijf 
Heiligen Parochie. Buiten de parochie is 
mevrouw Schaap-De Jongh tot 1992 vrij-
williger geweest bij de Korfbalvereniging 
SV Terheijden en organiseert ze mede de 
vijfjaarlijkse reünie van de basisschool.

FLINK AAN DE BAK VOOR 
GOEDE BEGROTING 2021 
volgens wethouder Bakker

De gemeente Drimmelen is financieel 
gezond maar er moeten keuzes worden 
gemaakt. Dat is de conclusie onderaan de 
streep van zowel de voorjaarsnota als de 
kadernota, die de gemeenteraad op don-
derdag 2 juli behandelde. Wethouder fi-
nanciën Harry Bakker zegt hierover: ‘We 
kunnen het noodzakelijk beleid voortzet-
ten zonder dat dit tekorten oplevert in 
de komende jaren, maar we moeten na-
denken over hoe en of we onze ambities 
kunnen realiseren zonder dat de financië-
le stabiliteit in het geding komt.’
Gunstige voorjaarsnota…
Met de voorjaarsnota legt het college 
verantwoording aan de raad af over de 
uitvoering van het beleid tot en met het 
eerste kwartaal 2020. Het college geeft 
hierbij aan of er afwijkingen van de be-
groting te verwachten zijn, of de uitvoe-
ring wat de plannen financieel of inhou-
delijk afwijkt van wat het van college van 
plan was. Deze voorjaarsnota geeft een 
gunstiger beeld over 2020 dan verwacht. 
Dankzij een positieve bijstelling van de 

GEMEENTE
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rijksbijdrage uit het 
gemeentefonds rekent 
het college nu met een 
verwacht overschot 
van € 159.000,- in 
plaats van een eenma-
lig tekort van ruim vier ton.
Minder gunstig meerjarig perspec-
tief…
Met de kadernota kijkt het college verder 
vooruit naar de komende jaren. Hieruit 
blijkt dat Drimmelen er financieel goed 
voor staat om bestaand en noodzakelijk 
beleid af te dekken.
Nieuwe plannen en ambities, zoals het 
sociaal cultureel dorpshart in Made, zou-
den de gemeentebegroting echter flink in 
de min brengen. ‘De komende maanden 
moeten we stevig aan de bak om een 
acceptabele begroting voor 2021 en de 
jaren daarna te maken die we in novem-
ber voorleggen aan de raad,’ vertelt wet-
houder Bakker. ‘Dat betekent wel dat we 

prioriteiten 
moeten stel-
len en naar 
geld moeten 
gaan zoeken. 
Grote en in-

grijpende projecten zoals de invoering 
van de omgevingswet, de dijkverzwaring 
en de energietransitie vragen ook het no-
dige van onze middelen.’
Taskforce jeugdzorg
De gevolgen van coronacrisis zijn nog 
niet zichtbaar in de financiële doorbe-
rekeningen. ‘We verwachten dat we de 
tijdelijke overbruggingsmaatregelen die 
we verschaffen aan bijvoorbeeld zzp’ers 
en sportverenigingen volledig vergoed 
krijgen van het rijk, ook nu het kabinet 
zich beraadt op verlenging van verschil-
lende maatregelen. Over de economische 
gevolgen van de coronacrisis kunnen we 
nog niets met zekerheid zeggen, maar dat 
is reden te meer om voorzichtig te zijn 
met plannen en extra investeringen,’ stelt 
wethouder Bakker.
De laatste jaren is de jeugdzorg een be-
leidsterrein waarvan de kosten zich lastig 
lieten beteugelen. Daarom gaan Drimme-
len en Geertruidenberg samen aan de 
slag met een taskforce om onder andere 
de kosten hiervan beter te beheersen.

READY, SET, GO!
Samen aan de start van nieuwe 
plannen voor toerisme en recreatie 
in de gemeente Drimmelen

De komende tijd gaat Drimmelen, de 
blauwgroene gemeente, aan de slag met 
het opstellen van een nieuwe beleidsvi-
sie toerisme en recreatie. Toerisme en 

recreatie zijn belangrijke pijlers in de ge-
meente die ook wel de ‘Voortuin van de 
Biesbosch’ genoemd wordt. Om te ko-
men tot deze visie nodigt de gemeente 
Drimmelen ondernemers, verenigingen, 
stichtingen en inwoners uitdrukkelijk uit 
om mee te praten en te denken. Op die 
manier wordt het een visie voor èn door 
Drimmelen.
De eerste stap
Er wordt gestart met een aantal ver-
kennende gesprekken met verschillende 
ondernemers en organisaties. Die onder-
nemers en organisaties zijn actief in ver-
schillende sub-sectoren binnen recreatie 
en toerisme in de gemeente Drimmelen 
en dat geeft een goed eerste beeld over 
de hele breedte van de sector. Binnen-
kort vinden die verkennende gesprekken 
plaats en daarom markeert wethouder 
Lieke Schuitmaker dit moment als de 
start van het opstellen van deze nieuwe 
visie. Met een officieel startschot en een 
persoonlijke aanpak hoopt de wethouder 
dat veel mensen actief mee willen praten, 
denken en doen.

Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe: 
“We gaan aan de slag met een nieuwe stip 
op de horizon: waar willen we met onze 
blauwgroene gemeente de komende ja-
ren op focussen als het gaat over recre-
atie en toerisme? Welke wensen leven er 
en welke kansen zien we? Dat gaan we 
samen met de ondernemers, verenigin-
gen, stichtingen en inwoners de komende 
tijd ontdekken. Die stip kunnen we echt 
alleen samen bepalen, want uiteindelijk 
zullen we hem ook samen moeten berei-
ken. Onze gemeente heeft zo veel moois 
te bieden en door verbindingen te maken 
ontstaat er vast nog veel meer moois de 
komende jaren. De komende tijd zal ik 
zelf ook zo veel mogelijk ondernemers 
en locaties persoonlijk bezoeken om het 
gesprek hierover op gang te brengen. 
Want we willen dit graag echt met zijn 
allen doen!”
Verdiepingsronde
Naast die eerste verkennende gesprek-
ken volgen ook nog bedrijfsbezoeken, 
vooral gericht op dagrecreatie, en een 
enquête waarbij ingezoomd wordt op de 
pijler ‘horeca en verblijf ’. De gemeente 
Drimmelen wil graag voortvarend aan de 

slag met deze onderdelen. Dus wilt u uw 
bedrijf in de gemeente Drimmelen aan-
melden voor een bedrijfsbezoek of wilt 
u meedoen aan de enquête? Geef dit dan 
door via avanzwieten@drimmelen.nl.
Onderzoek onder toeristen en re-
creanten
Eerder deze week liet de gemeente 
Drimmelen weten dat er deze zomer 
ook een veldonderzoek wordt gehouden 
onder toeristen en recreanten binnen 
de gemeente Drimmelen. Dit onderzoek 
geeft inzicht in de beleving, wensen en 
behoeften van toeristen in de gemeente. 
Het toeristisch profiel wordt daarmee in 
kaart gebracht en ook die resultaten leve-
ren input voor de nieuwe visie op toeris-
me en recreatie.
Na de zomer
Alle inzichten die opgehaald worden uit 
de verkennende gesprekken, bedrijfs-
bezoeken, het veldonderzoek en de en-
quête worden vertaald in een eerste 
concept voor de visie. Na de zomer vol-
gen dan nog 2 bijeenkomsten waarin de 
reeds opgehaalde input wordt besproken 
en verder wordt uitgewerkt met alle on-
dernemers, verenigingen, stichtingen en 
inwoners die hierover mee willen denken.
Denk mee, doe mee!
Informatie over de bijeenkomsten na de 
zomer volgt op een later moment, maar 
denkt u een waardevolle bijdrage te kun-
nen leveren aan de totstandkoming van 
deze visie? Laat het dan nu alvast weten 
via avanzwieten@drimmelen.nl.

ONDERZOEK TOERISTISCH 
PROFIEL EN  VRIJETIJDS-
ECONOMIE GEMEENTE 
DRIMMELEN
Deze zomer loopt er een onderzoek on-
der toeristen en recreanten binnen de 
gemeente Drimmelen. Waar komen ze 
vandaan en wat besteden ze? Welke im-
pact heeft dit op de vrijetijdseconomie? 
Enquêteurs van bureau  Veldwerk bren-
gen dit in kaart door in de periode tot 
11 september willekeurig toeristen en 
recreanten aan te spreken.
Profiel Drimmelense toeristen
Dit Toeristisch-Recreatief Effect Onder-
zoek (TEO) onderzoekt wat ons toeris-
tisch profiel is en de economische bete-
kenis van de vrijetijdseconomie. Onder-
zocht wordt onder meer waar de toeris-
ten in Drimmelen vandaan komen, wat ze 
bezoeken, waar ze overnachten, hoe lang 
ze blijven, wat ze besteden, en wat ze nog 
missen in Drimmelen.
Vrijetijdseconomie
De resultaten van dit onderzoek leveren 
input voor de nieuwe nota vrijetijdseco-
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nomie. Dankzij dit onderzoek heeft de gemeente informatie van 
toeristen en recreanten waarmee de gemeente haar toeristisch/
recreatief beleid kan onderbouwen. Het onderzoek loopt tot 11 
september.
Wensen en behoeften
Buiten de coronacrisis blijft de toeristische sector in Drimmelen 
groeien. Nederlandse en buitenlandse bezoekers, dagrecreanten 
en verblijfstoeristen geven jaarlijks veel geld uit. Om zo goed 
mogelijk om te gaan met de wensen en behoeften van onze toe-
risten en om richting te geven aan de bezoekersstromen vindt 
deze zomer een onderzoek plaats. Bureau Veldwerk leidt het 
onderzoek dat als doel heeft om de beleving van toeristen op 
gemeentebrede schaal te meten, namelijk het Toeristisch-Recre-
atief Effect Onderzoek (TEO).

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Opening gerenoveerde zwembaden Het Puzzelbad en 

De Randoet
Op zaterdag 27 juni zijn De Randoet en Het Puzzelbad na de re-
novatiewerkzaamheden officieel heropend! Op een paar punten 
is de renovatie nog niet helemaal klaar, maar er kan in elk geval 
weer gezwommen worden in de volledig gerenoveerde baden! 
En de prachtige nieuwe splashparken (zowel in Terheijden als 
Made) springen meteen na binnenkomst in het oog. De splash-
parken zijn waterspeeltuinen die samen met basisschoolkinde-
ren in onze gemeente ontworpen zijn. 
Kijk voor meer informatie over openingstijden, toegangsbewij-
zen en de coronamaatregelen die voor het zwembad gelden op 
de website van Optisport: https://optisport.nl/locaties/puzzel-
bad of https://optisport.nl/locaties/randoet. De gemeente Drim-
melen wenst iedereen veel zwemplezier toe!
Oproep Regionaal Archief Tilburg aanvullen ‘coro-

na-dossier Drimmelen’
Al snel na het uitbreken van het coronavirus begon Regionaal 
Archief Tilburg met het verzamelen van beelden en documen-
ten om de coronacrisis vast te leggen. De gemeente Drimmelen 
valt ook binnen het werkgebied van het archief in Tilburg. Fo-
to’s, filmpjes, posters en andere materialen die het verhaal van 
corona in de gemeente Drimmelen vertellen, zijn waardevolle 
aanvullingen voor het archief. We doen een oproep aan inwo-
ners van de gemeente Drimmelen om dit materiaal op te sturen. 
Heb je foto’s, films, posters of ander materiaal dat een beeld 
geeft uit de gemeente Drimmelen in coronatijd? En wil je dit 
overdragen aan het archief? Lees dan op de website van het 
Regionaal Archief Tilburg hoe je dat op kunt sturen: www.re-
gionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2020/06/17/
oproep-foto-s-films-en-documenten-uit-de-gemeente-drimme-
len-in-coronatijd.

BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Norbartstraat 21 (4844 CS) (W-2020-0588): Het 
plaatsen van een opbouw. Ingekomen d.d. 12-06-2020.
Terheijden, Hoofdstraat 55 (4844 CB) (W-2020-0591/611): Een 
omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor een 
apotheek. Ingekomen d.d. 15-06-2020.
Terheijden, Bergen 41 (4844 EM) (W-2020-0594): Het kappen 
van één boom. Ingekomen d.d. 16-06-2020.
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 PH) (W-2020-609): Het 
kappen van één boom. Ingekomen d.d. 17-06-2020.
Terheijden, Duvenvoordestraat, Ganzenweel, Hulsdonk, Moer-
dijkseweg, Nassaustraat / Wagenberg, Brandestraat, Parallelweg 
(4924/4926/4921/4844/4845)(W-2020-0535): Het kappen van 
diverse bomen. Door o.a. de extreme droogte van de afgelopen 
jaren, ziekte en aantastingen moeten we vanuit veiligheidsoog-
punt dode bomen en bomen met een zeer slechte conditie kap-
pen. De bomen staan in diverse kernen van de gemeente. Daar 
waar mogelijk planten we in de directe omgeving bomen terug. 
Hiervoor wordt een beplantingsplan uitgewerkt. Ingekomen d.d. 
05-06-2020.
Wagenberg, Vogelstraat 16 (4845 PB) (W-2020-0615): Het vel-
len van een zieke kastanjeboom. Ingekomen d.d. 18-06-2020.
Terheijden, Ruitersvaartseweg 1 (4844 PH) (W-2020-0622): Het 
gewijzigd uitvoeren van de vergunde nieuwbouw van de kleed-
kamers voor SV Terheijden (W-2019-0859). Ingekomen d.d. 19-
06-2020.
Wagenberg, Wildestraat 9 (4845 PK) (W-2020-0626): Het ma-
ken van een nieuwe uitrit. Ingekomen d.d. 19-06-2020.
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-2020-0631): Het ver-
bouwen van de entree (De Cour). Ingekomen d.d. 22-06-2020.
Terheijden, Ravensnest 4 (4844 TT) (W-2020-0641): De renova-
tie van de hooischuur. Ingekomen d.d. 23-06-2020.
Terheijden, Markkant 10 (4844 BB) (W-2020-0642): Het plaat-
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sen van een overkapping. Ingekomen d.d. 
23-06-2020.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Wagenberg, Waterput aan de Lageweg 
(4845) (W-2020-0255): Het kappen van 
een schietwilg langs het voetpad aan de 
put in Wagenberg. Deze wilg is besmet 
met watermerkziekte waardoor de 
boom afsterft. Vanwege de veiligheid is 
een vergunning met noodkap afgegeven 
met herplantplicht van een lijsterbes. Be-
sluitdatum: 17-06-2020
Terheijden, Raadhuisstraat 39 (4844 AA) 
(W-2020-0258): Het na-isoleren van de 
zijgevels van de woning. Besluitdatum: 23-
06-2020
Terheijden, Zeggelaan 4 (4844 SH) (W-
2020-0432): Het plaatsen van een speel-
huisje. Besluitdatum: 23-06-2020.
Verlengingsbesluit
Wagenberg, Dorpsstraat 35 (4845 CC) 
(W-2020-0182): Onderhoud (restauratie) 
aan het dak. Besluitdatum: 16-06-2020.
Ingekomen meldingen (activiteiten-
besluit):
Terheijden, Hoofdstraat 55 (4844 CB) 
(W-2020-0612): Het veranderen van een 
inrichting. Ingekomen d.d. 17-06-2020. 
Besluit aanmeldnotitie milieueffec-
trapportage (Mer)
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) 
(W-2020-0308): Het wijzigen en uitbrei-
den in dierbezetting van een varkenshou-

derij en melkrundveehouderij. Besluitda-
tum: 24-06-2020. Het besluit en bijbeho-
rende stukken zijn gedurende 6 weken in 
te zien.

KUNSTPROJECT IN 
TERHEIJDEN
Na een goede opkomst in het Witte Kerk-
je voor het kunstproject dat in Terheijden 
komt te staan, wil ik ook u via deze weg 
het kunstwerk tonen. De mensen op de 
presentatie waren erg belangstellend en 
enthousiast en we hebben met z’n allen 
naar een mooi plekje gezocht rondom of 
op het Dorpsplein (Zandpleintje).

Ik heb gekozen voor Corten staal omdat 
dit een mooi sterk en vrijwel onverwoest-
baar materiaal is en een goede weerstand 
heeft tegen corrosie. De stier staat voor 
kracht en vastberadenheid maar laat ook 
zien dat we een mooi modern en geschie-

denisrijk dorp zijn dat met zijn tijd mee 
gaat. 
De naam van dit kunstwerk is d’n Bleijk. 
Ik hoop dat alle inwoners van Terheijden 
kunnen gaan genieten van dit kunstwerk. 
Ook wil ik de mensen bedanken die bij de 
presentatie aanwezig waren.
Kunstenares Yvonne van Oosterhout

KAN NOG NET....

Rondom de Toren wordt 
bezorgd op woensdag of 

donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus? 

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of kwaliteit.zuidwest@axender.nl

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer  

vermelden.
--------------------------------
Uw post it gratis in RdT?

Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Dit is de laatste RdT
voor de zomervakantie.

 RdT 1042 komt op 26 en 27 
augustus uit. Kopij en

advertenties daarvoor kun je
inleveren tot 19 augustus.

FIJNE  ZOMER  ALLEMAAL!
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