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WOLK ON 4 CORINE

We waren met 13, nu nog met 12 
vriendinnen……
Een hardloopgroep, een vriendinnen-
groep, gestart door Corine in 2007. 
Corine wilde er een naam aan geven 
en noemde ons LV (loopvereniging) De 

Roze Wolk omdat we roze shirtjes dragen. Zo zijn we herken-
baar en hebben we als Roze Wolk vele malen de Singelloop, de 
Terheijdenloop, Oude Weideloop etc. gelopen. Eenmaal per jaar 
gaan we op trainingsweekend waar weinig gelopen wordt en we 
vooral veel lachen. Sinds 2007 hebben we lief en leed gedeeld, 
veel gelachen, kinderen gekregen en zijn we ouder geworden. 
Maar in 2017 werd een van ons ernstig ziek.
Longkanker is één van de meest dodelijke vormen van kanker. 
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 12.000 mensen de diagnose 
longkanker. Helaas wordt deze ziekte vaak vastgesteld in een 
uitgezaaid stadium.
Drie jaar geleden kreeg Corine haar eerste diagnose. Ze heeft 3 
jaar lang enorm geknokt en vaak waren er momenten van hoop. 
LV De Roze Wolk werd Meals on Wheels, een kookclub om Co-
rine en haar gezin te ondersteunen. In het voorjaar 2020 werd 
duidelijk dat Corine niet meer genezen kon worden.

LV De Roze Wolk 2019.  Van links naar rechts, van boven naar beneden: Loes, Patries, 
Inge, Annemieke, MC, Jannah, Nicol, Marijna, Ankie, Grietje, Eva, Corine en Susan.

Corine is 2 juli op 37 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen 
van longkanker. Zij laat haar man, twee jonge dochters, familie 
en vrienden na. Zoals u kunt begrijpen zijn wij intens verdrietig 
dat we ons gouden wolkje moeten missen.
Corine zou willen dat we ons verdriet omzetten in positieve 
energie. Dus dat gaan we doen!
Wolk on 4 Corine
LV De Roze Wolk gaat 24 uur (hard-)lopen op 3 en 4 okto-
ber om Corine te herdenken. We lopen rondjes om De Kleine 
Schans van Terheijden. Alle Roze Wolkjes leveren een bijdrage. 
We wisselen elkaar af en lopen de gehele nacht door. We zijn 
al volop aan het trainen met Corine in gedachten. Dit alles gaat 
geheel volgens het coronaprotocol van dat moment.
Paulien van Deutekom Foundation
We willen met deze herdenkingsloop geld inzamelen voor het 
goede doel. Dit doel zal zijn de Paulien van Deutekom Foun-
dation. Corine voelde zich verbonden met Paulien omdat ze 
beide jonge moeders waren en longkanker hadden. Paulien is 
met name bekend door haar prestaties als schaatser, de onver-
wachte wereldkampioen allround. Op 2 januari 2019 overleed 
zij aan de gevolgen van longkanker. Haar vriendinnen hebben 

OPROEP
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de foundation opgericht en zamelen geld in voor onderzoek 
naar longkanker. Door de bijdrage van de Paulien van Deutekom 
Foundation kunnen de onderzoekers van het Amsterdam UMC 
starten met de PAULIEN-studie. Zie voor meer informatie de 
website www.paulienvandeutekomfoundation.nl. 
Je kunt tijdens onze loop een donatie doen, of doneren via www.
gofundme.com/f/wolk-on-4-corine. Al het gedoneerde geld gaat 
rechtstreeks naar de Paulien van Deutekom Foundation.
We hopen een mooi bedrag op te halen, alvast bedankt!
Meer info?
Voor updates en het laatste nieuws volg je ons via Facebook en 
Instagram LV De Roze Wolk. #wolkon4corine #youneverwol-
kalone
Met sportieve groet, LV De Roze Wolk.

OPROEP AAN  WIE SEIZOENKAARTEN 
VAN SPRAAKVERMAAK BIJ DE KASSA 
KOCHT
Ook Spraakvermaak heeft in het nieuwe seizoen 
te maken met beperkingen door het coronavi-
rus. Door de 1,5 meter maatregel kunnen we 
aanzienlijk minder bezoekers ontvangen bij onze 
shows in café Ons Thuis, Bredaseweg 20 in Ter-
heijden. Om toch alle seizoenkaarthouders in 
de gelegenheid te stellen tenminste één en mogelijk meerde-
re shows bij te wonen, dienen seizoenkaarthouders zich vanaf 
oktober per aflevering aan te melden. We zullen er vervolgens 
voor zorgen dat de verdeling van de zitplaatsen eerlijk verloopt. 

Daarom hebben we gegevens nodig 
(voor zover nog niet ingestuurd) 
van mensen die hun seizoenkaart 
bij de kassa hebben gekocht. We 
vragen naam, adres, postcode en 
woonplaats, e-mailadres, aantal 
seizoenkaarten in uw bezit, door 
te geven aan onze penningmees-
ter. Dat kan per e-mail: rvanbok-
hoven@hotmail.com of per post: 

René van Bokhoven, Ravensnest 14, 4844 TT Terheijden of per 
telefoon: 06 15362892.
Wellicht ten overvloede: mensen die een kaart via onze website 
hebben aangeschaft, hoeven niet te reageren.
Daarnaast willen we het mogelijk maken dat mensen, die niet 
naar Ons Thuis kunnen of willen komen, het programma thuis 
via een live stream volgen. Voor seizoenkaarthouders is dit gra-
tis. Mensen die geen seizoenkaart hebben betalen een kleine 
vergoeding. Verdere info hierover volgt nog. 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelings-
actie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood. Deze is in Terheijden van 7 t/m 12 
september 2020.
Vrouwen van Nu in Terheijden heeft 3 adres-
sen waar u uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plas-
tic zakken in kunt leveren: Hoofdstraat 161, Oranjeplein 3, 
Klaverbeemd 18. 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen er in Ethiopië 
ca. 5.000 mensen worden voorzien van schoon drinkwater en 

sanitair. Helpt u ons helpen?
Hartelijk dank voor uw donatie, namens 
Vrouwen van Nu Terheijden

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden   06-51996129 

info@harmonieterheijden.nl

Matthijs van Nieuwkerk, 
te gast in 75e editie.
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VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
beginnen deels en stapsgewijs hun werk-
zaamheden weer op te pakken. 
En er zijn daardoor ook weer vacatures. 
Zit er iets voor je bij? Neem contact op 
met het VIP (Vrijwilligers InformatiePunt), 
telefoon 0162 451894, email vip@swod-
rimmelen.nl. 
We zijn op zoek naar:
Hoofdredacteur T.V. 
Ben je een teamspeler, iemand die andere 
vrijwilligers kan coachen en ondersteu-
nen? Heb je affiniteit met de omroep en 
met de gemeente Drimmelen? 
Omroep Drimmelen is op zoek naar 
een hoofdredacteur TV (vrijwilliger). Wij 
zoeken iemand die samen met de vrijwil-
ligers van de TV aan de slag gaat om de 
bewoners van de gemeente Drimmelen 
en omstreken te informeren over wat 
er in de gemeente speelt. Je werkt in 
en met je team van TV en andere teams 
van omroep Drimmelen. Als je interesse 
hebt voor de vacature hoofdredacteur 
TV, stuur dan je motivatie naar bestuur@
omroepdrimmelen.nl.   

Vrijwillig wettelijk mentor
Ben je iemand die zich betrokken voelt 
bij anderen, zorgvuldig is en professio-
neel kan werken:  Als mentor ben je een 
vertrouwenspersoon en een wettelijk be-
noemde vertegenwoordiger. Je komt op 
voor de belangen van de cliënt en neemt 
beslissingen op het gebied van zorg en 
welzijn.
Mentorschap West Brabant zoekt voor 
een 72 jarige vrouw met een lichte ver-
standelijke beperking een vrijwilliger. 
Er is een basiscursus voor vrijwilligers 
(startdatum: 6 oktober), hierdoor word 
je voorbereid op het mentorschap. 
Wanneer je denkt dat deze vrijwillige 
baan bij je past of heb je vragen: neem 
gerust contact op. 
Ontvangstvrijwilliger 
Gelukkig mogen de bewoners van het An-
tonius Abt weer bezoek ontvangen. Voor 
de veiligheid en voorzichtigheid moet al 
het bezoek zich melden, worden zij per-
soonlijk welkom geheten, de temperatuur 
gemeten en enkele vragen gesteld.  Wil jij 
als vrijwilliger hieraan meehelpen?
Kookvrijwilliger
Een bijzondere vraag van een man van 

Italiaanse afkomst. Na een herseninfarct 
is voor hem het leven zwaar. Hij kan niet 
meer zelf koken. Nederlands eten vindt 
hij niet lekker en hij zou ontzettend graag 
af en toe Italiaans willen eten en genieten 
van de tijd dat de kok(kin) aan het koken 
is.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimme-
len zendt beelden 
uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflit-

sen van lopende actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele 
onderwerpen in de schijnwerpers gezet 
worden. Hebt u een nieuwswaardige me-
dedeling zonder commerciële doelein-
den? Mail het ons naar publicatie@om-
roepdrimmelen.nl. 
Tuin van de familie Kalkman-deel 1

Ook in onze gemeente zijn veel mooie 
tuinen te vinden. De familie Kalkman liet 
hun tuin aan onze crew zien; een tuin om 
met recht trots op te zijn. Dat levert niet 
alleen prachtige beelden op van zeer ver-
schillende bloemen en planten, maar Leen 
Kalkman vertelt er ook nog mooie verha-
len en wetenswaardigheden over.  Kijken 
dus als u van tuinen houdt.
Bijzondere hobby’s - Bier brouwen 
-deel 1

Voor onze serie bijzondere hobby’s gin-
gen onze vrijwilligers dit keer op bezoek 
bij Hans van Dijk. Hij heeft een hobby die 
aan populariteit toeneemt, namelijk bier 
brouwen. Dat is een tijdrovend proces 
en daarom zijn er 2 afleveringen over ge-
maakt. Daarin vertelt Hans precies wat er 
allemaal bij komt kijken aan onze presen-
tator Joost Pieterman. In deze aflevering 
wordt het bier gebrouwen; over 2 weken 

ziet u hoe het bier in de flessen gaat en 
wordt er natuurlijk geproefd!
Drimmelen in beweging-deel 4
Om gezond te blijven is het belangrijk om 
te bewegen. Een fysiotherapeut uit onze 
gemeente vertelt u daar in deze afleve-
ring veel meer over.  Waarom is het zo 
belangrijk? En hoeveel moet je nu eigen-
lijk bewegen? Wilt u dat weten? Kijk dan 
naar deze aflevering.
Presentatie kunstobject Terheijden

Yvonne van Oosterhout presenteerde in 
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.

VANUIT HET PLATFORM 
SOCIALE  ZEKERHEID 
DRIMMELEN

Het Platform Sociale Zekerheid (PSZD) 
geeft advies aan het college van burge-
meester en wethouders over de Sociale 
Zekerheid van de inwoners van Drim-
melen. Het Platform vergadert 1 x per 6 
weken op maandag van 15.00 tot 17.00 
uur. Tijdens de coronacrisis heeft er op 
afstand overleg plaatsgevonden. 
De adviezen van het Platform worden 
ook doorgezonden aan de gemeenteraad 
die bij de besluitvorming met het advies 
rekening kan houden.
De leden van het Platform denken mee 
vanuit hun achtergrond of interesse, be-
roep of vrijwilligersorganisatie en zijn 
bekend met de Sociale Zekerheid. Men 
luistert naar meningen en standpunten 
van wijkraden, Sociale Raadslieden, SWO, 
voedselbank, Surplus Welzijn. Het Plat-
form is er niet voor hulp of advies aan de 
individuele inwoner.
Afgelopen kwartaal heeft het Plat-
form Sociale Zekerheid niet stilgeze-
ten en is via de computer op afstand 
digitaal gewerkt en geantwoord op 
vragen. Wat is aan de orde geweest? 
Werk en inkomen
De gemeente voert de regeling voor zz-

VAN  ALLES  WAT
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p’ers uit die door de corona geen inko-
men meer hebben, de zogenaamde TO-
ZO-regeling. In onze gemeente zijn 350 
aanvragen behandeld met een budget van 
€ 2 miljoen. Deze regeling heeft meer 
werk met zich meegebracht dan ver-
wacht, dus is er een TOZO-team opge-
start. Ook na de coronacrisis zal dit nog 
het nodige werk vragen.
Inburgering
De Wet Inburgering is verzet naar 1 juli 
2021. Bekend is geworden dat we extra 
uitvoeringsmiddelen krijgen van het rijk. 
De pilots en de leer-werktrajecten voor 
alle inburgeringsplichtigen bij MidZuid 
liggen momenteel stil. Binnenkort wordt 
een bestuursopdracht vastgesteld door 
de 4 colleges van de Dongemond ge-
meenten. Rond september wordt gestart 
met de verdere uitwerking daarvan. Dan 
gaat ook het Platform verder meedenken 
in het proces. Er is dan duidelijkheid over 
de opdracht, ingangsdatum en financiën.
Vluchtelingenwerk heeft tijdens de co-
ronacrisis een spreekuur (op afspraak) 
gehouden op het gemeentehuis. 
Armoedebeleid
De basisscholen en middelbare scholen 
werkten de laatste maanden voor een 
groot deel online. Er is een aantal laptops 
verstrekt, zodat alle kinderen het onder-
wijs op afstand konden volgen. Er zijn ver-
zoeken voor het noodfonds gedaan, maar 
niet meer dan voor de corona-crisis, een 
toename van aanvragen Participatiewet 
en bijzondere bijstand is niet bekend.
Het Platform heeft nagevraagd of er een 
speciaal Noodfonds ingericht wordt voor 
corona-gedupeerden die van geen enkele 
bestaande regeling gebruik kunnen ma-
ken. Het crisisteam onderzoekt dit.
Er is door het Platform meegedacht in 
het onderzoek naar de vervoersbehoefte 
in de gemeente en de kosten van de deel-
taxi. De deeltaxi reed afgelopen tijd niet 
of heel beperkt. De betalingen etc. gaan 
wel door om de bedrijven overeind te 
houden. Ook is extra geld uitgetrokken 
voor de jeugd en m.b.t. de mantelzorg en 
zorg in en aan huis. Op een later tijdstip 
zullen alle consequenties van de crisis in 
beeld gebracht gaan worden.
Aan de voedselbank is de afgelopen peri-
ode extra betaald door de gemeente. Van 
dat geld is extra groente en fruit gekocht. 
Het aantal aanvragen schuldhulpverlening 
is momenteel stabiel, we verwachten dat 
de komende periode de vraag wel zal 
toenemen. De samenwerking met Kre-
dietbank Nederland is echter goed.
Participatiewet
Er is een advies gezonden naar B&W 
m.b.t. beleidsregels Participatiewet en en-
kele wijzigingen en verduidelijkingen zijn 

aangevraagd. Verder vraagt het PSZ spe-
cifieke aandacht voor de publicatie van 
de wijzigingen middels de huis-aan-huis-
bladen, de gemeentelijke website, lokale 
digitale media, brieven aan belanghebben-
den e.d.
Jeugd
De verordening Jeugdhulp 2020, onze 
vragen omtrent cliëntenparticipatie, cli-
entondersteuning, een evaluatie op re-
sultaat en borging van kwaliteit van hulp 
zijn beantwoord. Tevens is het Platform 
uitgenodigd om in gesprek te gaan over 
de jeugdzorg omdat de meningen en er-
varingen van de inwoners graag gehoord 
worden. 
Landelijk
Om landelijk ook informatie te kunnen 
vergaren en te delen is het Platform lid 
van de Koepel Adviesraden. Afgelopen 
maand heeft de voorzitter van het Plat-
form meegewerkt aan een vragenlijst om 
ervaringen, meningen, wensen en uitda-
gingen van ons Platform weer te geven. 
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
wil de stand van zaken, de trends en de 
betrokkenheid van inwoners bij het op-
stellen en verbeteren van beleid en uit-
voering graag in beeld brengen.
Omgevingswet
De enquête Omgevingswet en omge-
vingsvisie waarin inwoners en onderne-
mers wordt gevraagd een mening te ge-
ven over hun eigen leefomgeving is inge-
vuld door de leden van het Platform.
Vragen of opmerkingen of belangstel-
ling om deel te nemen aan het PSZD? 
Neem contact op met het Platform: email 
bobnauta@ziggo.nl, tel 06 48936745.

NIEUWS  VAN  THEEK 5

Woensdag 
2 septem-
ber van 
10.30 tot 

11.15 uur gaan we bij Mini-Theek Made 
samen met muzieKanjers zingen, muziek 
maken en word je meegenomen in een 
muzikaal verhaal! Kinderen tussen 0 en 4 
jaar en hun (groot)ouders of verzorgers 
zijn van harte welkom op deze leuke en 
vrolijke ochtend. Kom gezellig meedoen 
met muzieKanjers, dat is leuk én leer-
zaam! We zingen samen bekende en nieu-
we liedjes, luisteren naar verschillende 
instrumenten en maken muziek. Kinderen 
ontdekken verschillende instrumenten en 
spelmaterialen. Uiteraard passen deze bij 
de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo 
stimuleren en ondersteunen we tijdens 
muzikale spelletjes de ontwikkeling van 
je kind op alle vlakken en natuurlijk ma-
ken we een hoop plezier. De Mini-Theek 

is gratis. Aanmelden is i.v.m. een beperkt 
aantal plaatsen verplicht. Meld je aan via 
www.theek5.nl/activiteiten of in de bibli-
otheek.
Vanaf 4 september wordt er iedere 
eerste vrijdag van de maand van 15.30 
tot 16.00 uur voorgelezen bij Theek 5 
Terheijden. Kinderen tussen 0 en 4 jaar 
zijn van harte welkom om te komen luis-
teren naar een mooi verhaal. Elke maand 
vertellen we een ander verhaal. Soms iets 
grappigs, een volgende keer misschien wel 
iets spannends of over een thema zoals 
de herfst of vakantie. Vaak doen we ook 
iets leuks tijdens Voorleespret. Zo is het 
steeds weer een verrassend en leuk mo-
ment voor de allerjongsten en hun ou-
ders / begeleiders. 
Voorleespret is gratis. Aanmelden is 
i.v.m. een beperkt aantal plaatsen ver-
plicht. Meld je aan via www.theek5.nl/ac-
tiviteiten of in de bibliotheek.
We zien je graag bij  Theek 5!

VRIJWILLIGERSACADEMIE 
DRIMMELEN

Workshop: “Teken je gesprek”, Leer 
hoe tekenen je kan helpen tijdens 
een gesprek!
Datum: maandag 14 september 2020, 
tijd: 9.00 - 12.00 uur.  Inhoud: “Een beeld 
zegt meer dan 1000 woorden”. Eigenlijk 
weten we dat allemaal. Waarom passen 
we dit nog zo weinig toe tijdens onze ge-
sprekken?
Iedereen heeft baat bij meer beelden tij-
dens (belangrijke) gesprekken. Het maakt 
dingen snel helder, het is makkelijker te 
onthouden en heeft nog veel meer voor-
delen. Zeker voor mensen met een be-
perking (autisme, licht verstandelijke be-
perking, niet aangeboren hersenletsel of 
andere ziektes) is beeldend werken van 
belang omdat zij vaak meer moeite heb-
ben om dingen te begrijpen en te onthou-
den.
Tijdens deze workshop leer je hoe je te-
kenen kunt inzetten tijdens de gesprek-
ken die jij voert. Je hoeft niet goed te 
kunnen tekenen om deel te nemen aan 
de training. Iedereen kan eenvoudige te-
keningen maken, het gaat er tenslotte om 
dat je elkaar begrijpt.
Resultaat
Na afloop van de workshop:
- Ken je de toegevoegde waarde van teke-
nen voor jou en voor de ander.
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- Kun je figuren, symbolen, emoties en andere relevante basis-as-
pecten tekenen. 
- Heb je ook voor andere begrippen een hoofd vol ideeën en 
tekenvaardigheden die jij de volgende dag meteen kan inzetten 
tijdens je gesprekken.
- Heb je een goede stiftenset en werkboekje tot je beschikking 
om direct mee aan de slag te gaan.
Voor wie?
Deze workshop is interessant voor alle professionals en vrijwil-
ligers die beroepsmatig in contact komen met mensen (met een 
beperking).

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand juli had u nog van ons 
tegoed. De fotograaf is Lisette Berkers.

Marianne Achterbergh is de fotograaf van de foto van augustus.

SENIORWEB  TERHEIJDEN BIEDT 
ONDERSTEUNING  ‘ONLINE’

Door alle maatregelen als ge-
volg van het coronavirus kunt 
u (tijdelijk) niet terecht in de 
Huiskamer (voormalige pasto-
rie) aan de Hoofdstraat 2 Ter-
heijden voor het wekelijkse spreekuur ‘Digitale Vraagbaak’, een 
samenwerking tussen Surplus Welzijn en SeniorWeb  Terheijden. 
De vrijwilligers van dit spreekuur zijn wel ‘online’ bereikbaar als 
u vragen hebt over het gebruik van mobiele telefoon, smart-
phone (ook iPhone), tablet (ook iPad), het videobellen (o.a. Fa-
cetime, Skype, Duo en Clickdoc), e-mail, etc. Andere vragen of 
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problemen b.v. het gebruik van laptop / 
PC, e-reader of omgaan met de digitale 
wereld / overheid (DigiD) zijn ook wel-
kom. U kunt uw vragen stellen via seni-
orwebterheijden@gmail.com of 06 22 32 
45 17. Meer informatie via www.senior-
web.nl/terheijden.
Deze online service is gratis voor leden 
en niet-leden.
Vriendelijke groet, Jan van Vliet (vrijwilli-
ger SeniorWeb)  

NIEUWS  VANUIT 
HUISKAMER D’N HARTEL

Nadat we in oktober 2019 open zijn ge-
gaan met de Huiskamer en we steeds wat 
nieuwe bezoekers mochten begroeten 
en nieuwe activiteiten konden aanbieden, 
moesten we in maart, net als zoveel ande-
re locaties, dicht wegens corona.
In juni mochten we mondjesmaat weer 
open, maar helaas was dat nog niet mo-
gelijk in Terheijden, we moesten uitwijken 
naar het Pluspunt in Hooge Zwaluwe. 
Gelukkig werden we daar vriendelijk ont-
vangen en konden we de bezoekers toch 
nog een leuke dag bieden.
Wel was de afstand voor sommige bezoe-
kers en mantelzorgers een extra belasting 
dus we zijn heel blij om te vertellen dat… 
Huiskamer D’n Hartel in Terheijden 
weer open is! Bezoek aan de huiskamer 
is gratis. Koffie en thee kosten € 1,-.
Wat is er allemaal te doen?
Iedere dag kun je binnen lopen voor een 
kop koffie of een praatje tussen 10.00 en 
16.00 uur. De krant ligt klaar en we heb-
ben ook een leesmap. Er is op elk mo-
ment een zorgprofessional aanwezig die 
je kan ondersteunen bij kleine hulpvragen 
zoals bijvoorbeeld ogen druppelen.
Van maandag tot en met donderdag kun 
je (na aanmelding) mee-eten met ons 
3-gangen menu. Hiervoor zijn de kosten 
€ 7,50. De Kom-Erbij Lunch is nu iede-
re vrijdag. Soep met een broodje en wat 
lekkers kost € 2,50. Ook hiervoor is het 
belangrijk dat je je aanmeldt. 
Iedere middag is er wel iets van een spel-
letje te doen, als je zin hebt. Maandagmid-
dag kun je je eigen knutsel- of breiwerk 
meenemen en gezellig aansluiten bij een 
klein groepje handwerkers. 
Dinsdagmiddag is er voorlopig nog geen 
computerspreekuur. Hopelijk kunnen we 
daar in september weer mee beginnen, 
maar voor nu is het wel mogelijk om te-
lefonisch om hulp te vragen. Dit kan via 

telefoonnummer 06 22324517.
Vrijdagmiddag is het sjoelen.  We ont-
moeten je graag een keer.
Groetjes, Team de Huiskamer (Nel, Han-
nah, Brigitte en Jacqueline).  Voor meer 
informatie: 076 5027788.

OPGEWEKT  DRIMMELEN

Doe mee met zon op andermans dak! 
We kunnen er niet meer omheen. We 
zullen straks de stroom die we gebruiken 
zo veel mogelijk zelf op moeten wekken. 
Dat doen we het liefst op daken en niet 
in het mooie landschap. Als je geen zon-
nepanelen kunt of wilt leggen op je eigen 
dak, dan kan dat nu ook samen op ander-
mans dak. 
In gemeente Drimmelen zijn de eerste 
twee boerendaken beschikbaar. Je kunt 
voor € 300,- per stuk Zondeelen kopen 
en daarmee 15 jaar lang stroom opwek-
ken en korting krijgen op je energiebelas-
ting.  We doen dit samen in Coöperatie 
Opgewekt Drimmelen, waar je als lid zeg-
genschap hebt. Dus de panelen zijn niet 
van een commercieel bedrijf, het is opge-
wekte zonnestroom van ons samen. 
Informele inloop
Op zondagmiddag 30 augustus kun 
je hierover meer te weten komen bij de 
boerderijen waar de panelen van de Coö-
peratie Opgewekt Drimmelen op het dak 
komen. Je kunt al je vragen stellen en ant-
woorden krijgen. En je kunt de plek zien 
waar het allemaal gaat gebeuren. Het is 
een informele inloop met een hapje en 
een drankje. 
Meedoen
Als je al eerder informatie wilt, kun je 
kijken op de website www.opgewekt-
drimmelen.nl en de uitgebreide brochure 
downloaden. De eerste Zondeelen zijn al 
verkocht! Doe je ook mee? Samen zor-
gen we zo voor onze eigen stroom. In-
woners en bedrijven met postcode 4926, 
4927 en 4766 kunnen Zondeelen kopen 
op het dak in Lage Zwaluwe; op het dak 
in Hooge Zwaluwe kun je terecht als je 
postcode 4766, 4845, 4921, 4924, 4926 of 
4927 is. 
Welkom
Wil je erbij zijn op de boerderij? Op zon-
dag 30 augustus van 14.30 tot 17.00 
uur ben je van harte welkom op de melk-
veebedrijven van familie Rasenberg, Zon-
zeelseweg 20 in Hooge Zwaluwe en van 
familie Koorevaar, Brugdam 20 in Lage 
Zwaluwe.

NIEUWS UIT HET OVERLEG 

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert 
het college van burgemeester en wet-
houders over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Doel is dat ieder mens mee kan blijven 
doen in de samenleving, ook als hij of zij 
lichamelijke of geestelijke beperkingen 
heeft. Bijvoorbeeld met hulp bij mantel-
zorg, opvoedingsondersteuning, huishou-
delijke hulp en individuele voorzieningen.
Het Wmo-Platform Drimmelen komt 
iedere tweede woensdag van de maand 
in een openbare vergadering bijeen. Tij-
dens de vergadering van juli kwamen o.a. 
de volgende onderwerpen ter sprake: 
Meedoen in Drimmelen

De gemeente Drimmelen heeft  een rap-
port laten maken om een actueel beeld te 
schetsen  van de huidige stand van zaken 
rondom inclusie in Drimmelen. In een in-
clusieve samenleving doet iedereen mee, 
ongeacht culturele achtergrond, geslacht, 
leeftijd of beperkingen. Een gemeente is 
verplicht plannen op te stellen waarin zij 
beschrijft hoe zij hier invulling aan geeft. 
In het rapport van Drimmelen is te le-
zen dat de gemeente op vele terreinen 
actief is, maar dat er weinig samenhang is. 
Er zijn ook verschillen tussen de dorpen. 
Er wordt voorgesteld om een stuurgroep 
in te richten die gaat adviseren over aan-
pak en onderwerpen. Het Wmo-Plat-
form zal daarbij betrokken worden.  
Wijk-GGD ‘er
Soms krijgen hulpverleners in een wijk te 
maken met mensen met (ernstige) psy-
chiatrische problemen. Men heeft niet al-
tijd voldoende deskundigheid om de goe-
de hulp te geven. Een wijk-GGD‘er kan 
erger voorkomen en de juiste ondersteu-
ning bieden. In Drimmelen is in december 
een pilot gestart met een wijk-GGD‘er. 
Deze pilot wordt met een half jaar ver-
lengd gezien de positieve ervaringen.     
Preventie- en handhavingsplan alco-
hol en drugs
Iedere 4 jaar wordt zo’n plan opgesteld. 
Volgens GGD-onderzoek is het alco-
holgebruik in Drimmelen hoger dan in 
vergelijkbare gemeenten. Hoewel het 
drugsgebruik moeilijker vast te stellen is, 
heeft men de indruk dat dit minder is in 
vergelijking met andere gemeenten. De 
gemeente heeft beperkte beleidsmoge-
lijkheden. Men moet zich voornamelijk 
richten op opvoeding en voorlichting. 
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Er is ook regionale samenwerking en overleg met bv. Moedige 
Moeders en de Zelfhulpgroep Drimmelen. 
Deeltaxi
Leden van het Wmo-Platform hebben een overzicht gemaakt 
van de vervoersmogelijkheden in de gemeente. Volgens hen is 
het mobiliteitsbeleid voor het publiek versnipperd en onover-
zichtelijk. Gemeenten moeten de gevolgen van dit versnipperd 
(vaak provinciaal) beleid opvangen en verder invullen.  Aange-
zien bv. de deeltaxi steeds meer gaat kosten moet de gemeente 
bezien hoe hier mee om te gaan. Er komt een werkgroep die 
hier verder naar gaat kijken. 
Het Wmo-Platform zal hier 
aan deelnemen.

In augustus kwam aan bod:
Het Wmo-Platform be-
sprak werkwijze en aanpak
Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar 
adviseert gevraagd en ongevraagd burgemeester en wethouders 
bij nieuw beleid of bij de uitvoering ervan. Naast het  normale 
“advieswerk” gaan we bepaalde maatschappelijke onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de bewoners van Drimmelen verder 
uitzoeken. Mensen die geen lid zijn van het Platform maar in-
teresse hebben in sociale vraagstukken willen we hierbij gaan 
betrekken. Samen met hen kunnen we die onderwerpen ver-
der uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht bren-
gen. Zo’n aanpak met een werkgroep is flexibeler wat tijd en 
plaats betreft om te vergaderen. In overleg zal een Wmo-jaar-
plan worden opgesteld van “aan te pakken” onderwerpen.  
Ieder lid van het Platform heeft een 
aandachtsveld waar hij of zij in is ge-
interesseerd. Via het maandelijks ar-
tikel in het Carillon willen de leden 
van het Wmo-Platform ook aange-
ven wie zich waar speciaal mee be-
zighoudt. Mogelijk wekt dat ook 
de interesse van “nieuwe” leden voor het Platform.  
Sociale Technologie
Internet wordt ook in de zorg voor thuiswonende mensen 
steeds belangrijker. De aanleg van bv. glasvezelkabel is daarbij 
van belang voor de digitale gezondheidszorg. De mogelijkheid 
voor sociale contacten via “beeldtelefonie” is ook belang-
rijk. Binnen het Wmo-Platform is dit dan ook een onderwerp 
waarover we  gaan nadenken in een werkgroep. Daarmee 
komen we tot een visie vanuit maatschappelijke onder-
steuning op die ontwikkeling in Drimmelen (zie hierboven).  
Bezuinigingen
De coronacrisis zal naar verwachting voor elke gemeente veel 
extra uitgaven met zich brengen. Er zal worden moeten na-
gedacht over de vraag hoe die kunnen worden  opgevangen. 
Het Wmo-Platform maakt zich grote zorgen als bezuinigin-
gen ten koste zouden gaan van het zgn. sociale domein. Het 
Platform is van mening dat de “zorg voor de mens” de hoog-
ste prioriteit moet hebben en zal moeten worden ontzien.  
Vragen of opmerkingen over deze informatie? 
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen: email jca-
broos@planet.nl,  tel. 06-51055721, website www.wmoplat-
formdrimmelen.nl. 

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/

RONDOMDETOREN
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‘HART  VOOR DE ZAAK EN  VOOR DE 
KLANT’

Mijn vooronderzoek voor dit 
interview zet mij in eerste in-
stantie op het verkeerde been. 
WEDAK is de naam van het 
bedrijf en dat betekent zoveel 
als ‘poeder’ in het Soenda-
nees. Deze volkstaal van wes-

telijk Java is toch wel luttele kilometers verwijderd van de com-
fortabele omgeving waarin u doorgaans uw Rondom de Toren 
leest. Na deze kennisverrijking, maar ook lichte dwaling, breng ik 
u weer tot de kern van deze zaak. Want die is interessant genoeg 
en u kunt er mogelijk nog financieel voordeel mee behalen ook. 
Gezicht van de zaak
Aan hun huis in de Vlietstraat wonen Sander Weda en Ilona 
Schulz. Het is de laatste dag van hun vakantie, maar ze maken 
graag tijd vrij voor dit gesprek. Dat er sprake is van een ven-
nootschap of van een bedrijf is ook bij dit interview niet te zien. 
Voordat ik ga verlangen naar klassieke bedrijfspanden met grote 
hallen en lawaai, realiseer ik mij dat Traaienaren voor het aan-
zicht van het dorp best blij mogen zijn met zoveel ‘ondernemers 
achter de voordeur’. 
Tegenover mij zit een duo dat vele particulieren en bedrijven 
heeft geholpen om een duurzame stap te zetten. WEDAK is na-
melijk een installateur van zonnepaneel installaties. Sander heeft 
vele jaren ervaring in deze branche; begonnen in loondienst, 6 
jaren als zzp’er en sinds januari 2019 een vennootschap begon-
nen met partner Ilona. Het was een spannende stap in een con-
currerende markt, maar het bleek een succes. 
Met Sanders technische expertise op het gebied van installaties 
en Ilona’s jarenlange werkervaring op kantoor werkt dit duo 
zeer doeltreffend en succesvol: ze leveren een eerlijk verhaal, 
hoge kwaliteit, concurrerende prijzen via een partnership met 
de leveranciers. En ze houden goed rekening met de behoeften 
en wensen van de klant. De zeer persoonlijke aanpak, want men 
heeft uitsluitend contact met Sander en Ilona, zorgt ervoor dat 
het gehele traject zorgvuldig en vlot doorlopen wordt met de 
klant. Het voelt alsof je samen met hen een project aanpakt om 
de wereld een stukje beter te maken.

Zonneschijn
Als de panelen eenmaal op het dak liggen, dan bewijzen deze 
zichzelf wel. Natuurlijk is het best een forse eenmalige investe-
ring en, eerlijk gezegd, zijn het op zich ook forse en opvallende 
objecten. Maar ze verdienen zich meestal in 5 jaren terug, zijn on-

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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derhoudsvrij en van storingen is nauwe-
lijks sprake. En als ik voor mijzelf spreek, 
ben ik inmiddels ook wel vertrouwd 
met bedekte daken in het straatbeeld.  
De markt die WEDAK bestrijkt, is groter 
dan ik had verwacht. Allereerst qua werk-
gebied: Hun goede naam zorgt ervoor dat 
men tot in de uithoek van onze provincie, 
maar ook in Zuid-Holland en Zeeland 
vraagt om Sanders expertise bij het op-
vangen en omzetten van zonnestralen.
Echter houdt WEDAK er rekening mee 
dat de markt voor zonnepanelen op 
een gegeven moment verzadigd zal zijn. 
De verwachting is dan om zich te gaan 
richten op onderhoudscontracten en 
het verder optimaliseren van gebruik en 
tevens warmtepompen die een mooie 
combinatie vormen met panelen.
Van een leien dakje
WEDAK mag een succes genoemd wor-
den. Dit zou ruimte kunnen geven om 
achterover te leunen. Als we dat mogen 
doen, dan graag met een goed glas. En dan 
komen we op de liefde van Ilona voor 
wijnen. Een kundige liefde, want ze proeft 
met de kennis van het toonaangevende 
WSET in haar binnenzak. En dan blijkt 
dat ik eigenlijk de ziel van 2 zaken aan het 
beschrijven ben. Ilona heeft namelijk een 
online winkel in wijnen, ‘Fine Wining’ ge-
naamd. En dat is niet rechttoe-rechtaan 
flessen aan de man of vrouw brengen, maar 
een zoektocht naar smaken, voorkeuren 
en te combineren gerechten. Dit weet ze 
prima te beschrijven in haar blogs, alwaar 
je aan de hand van diverse wijnen en ge-
rechten op wereldreis gaat. Een aanrader. 

Sander en Ilona zijn dankbaar dat ze met 
WEDAK de maatschappij kunnen helpen 
en klanten een zetje in de goede richting 
geven met het oog op de klimaatveran-
deringen. Ik geloof dat graag maar ik mis 
nog een dimensie, terwijl er in mijn ge-
dachten aangebeld wordt. Er staat een rij 
van zo’n 120 klanten voor de deur. Het 
zijn fatsoenlijke mensen, dus gezien de 
1,5 meter regel bevindt de achterste per-
soon zich bijna in de Abtslaan. Wat zij op 
de onafhankelijke site van klantenbeoor-
deling hebben geschreven, laten ze hier 
graag weerklinken. Het gemiddeld cijfer is 
een 9,5. Nu schrijf ik graag over bedrijven, 
maar niet als reclame, maar dit is van een 
uitzonderlijk niveau. Geroemd wordt het 
vakmanschap, snelheid, netheid en service. 
We worden er allemaal wat verlegen van, 
om zo in het zonnetje te worden gezet.

POLDEREVENTS  OPENT 
GLIMLACHGEBIED

Sinds de start van de zomervakantie is bij 
Polderevents in Wagenberg het glimlach-
gebied geopend. Een area waar je kunt jeu 
de boulen, maar ook andere festivalgames 
kunt spelen. Voor de kinderen was er al 
de mogelijkheid om in de voetbalkooi of 
op het springkussen te spelen. 

Met de opening van het glimlachgebied 
kunnen ook volwassenen zelfstandig ac-
tiviteiten doen, onder het genot van een 
hapje en een drankje.
“Door de corona moesten we creatiever 
nadenken over onze bedrijfsvoering”, al-
dus Tommy Hendriks, eigenaar van Pol-
derevents en prins carnaval van de May. 
“Omdat de grote groepen massaal heb-
ben geannuleerd of hun uitje hebben 
verplaatst, hebben we meer focus op klei-
ne gezelschappen gelegd. Daarom is er 
een heel programma samengesteld wat 
‘zomeruitjes’ heet. Op die manier kunnen 
de gasten genieten op het terras, maar 
ook activiteiten met elkaar doen.”
Van woensdag t/m zondag kan jong en 
oud buitenspelen in de grote grindbak. 

Niet alleen jeu 
de boulen op één 
van de 8 banen, 
maar ook spij-
kerslaan, mikabal 
(een soort mi-
kado met ballen), 
jenga of andere 
f e s t i v a l g a m e s 
spelen. Voor ge-
zinnen met klei-

ne kinderen 
is daarnaast 
het maisdool-
hof geopend, 
waar je sa-
men kunt 
v e r d w a l e n 
en intussen 
op zoek kunt 
gaan naar 
figuren die 
later nodig 
zijn om de 
eindopdracht op te lossen. Ook zijn er 
themadagen zoals een jeu de bouledag 
voor senioren of lasergamebattles voor 
kinderen tot 12 jaar. 

“Het glimlachgebied is niet alleen voor 
de zomervakantie bedoeld, maar ook 
perfect voor als je iets te vieren hebt of 
een energizer zoekt bij je zakelijke eve-
nement”, geeft Tommy aan. “Ook hebben 
we nieuwe concepten gelanceerd zoals 
de Poldrgym. Dit zijn gymlessen voor 
volwassenen, waarbij fun en spel centraal 
staat. In deze gekke tijden onze creativi-
teit laten spreken is leuk en uitdagend te-
gelijkertijd, maar noodzakelijk om zo ons 
hoofd boven water te houden en volgend 
jaar weer te kunnen knallen.”
Meer informatie en de openingstijden zijn 
te vinden op www.polderevents.com.

FIETSPUZZELTOCHT

Zaterdag 29 augustus organiseert het 
Traais Energie Collectief een fietspuzzel-
tocht voor jong en oud. We hebben een 
mooie route van ongeveer 15 kilome-
ter uitgestippeld. Deze energieroute door 
het Traaise land leidt je langs allerlei pun-
ten die herkenbaar zijn voor ons collectief. 

UITGAAN
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Op elke locatie tref je iets leuks te doen of te zien aan. En zoals 
bekend, wij zijn gek op puzzelen.   We geven je een opdracht 
mee en de winnaar ontvangt een prachtige prijs; een Traaise 
Bouwsteen ter waarde van € 250,-.
We verklappen al een klein detail over de route: je eindigt op de 
TECstek. Hier staat een koud drankje en natuurlijk ons nieuwe 
biertje Be(e)TEC voor je klaar.
Praktische info
Het startpunt is op de TECstek aan de Bredaseweg 26a. Je kunt 
tussen 14.00 en 15.00 uur starten en je krijgt een routebeschrij-
ving en een puzzelopdracht mee. Je fietst en puzzelt in jouw 
eigen tempo. Aanmelden is niet nodig. Mocht slecht weer voor-
speld zijn, op onze facebookpagina geven we een dag van tevo-
ren aan of het door kan gaan.

SPIRITUELE  AVOND MET EEN  THEMA

“De 4 vragen die je leven veranderen” van 
Byron Katie is het thema dat gastspreker 
Yvon Salié behandelt tijdens deze avond in 
café De Harmonie in Terheijden op don-
derdag 27 augustus 2020 van 20.00 tot 
22.00 uur. 
Juist in deze tijd kan het stellen van de 4 
vragen van groot belang zijn. Met je ge-
dachten creëer je je eigen werkelijkheid. Ben je je hiervan be-
wust? Veelal niet. Doe je dit bewust? Nee. Is er iets tegen te 
doen? Ja. Onderzoek je stress-gevende gedachten en kijk wat er 
gebeurt na het doen van The Work. Doordat we weinig afleiding 
hebben op dit moment ga je je misschien bewust worden van je 
eigen eindeloze gedachtestroom. Een prachtig moment om er 
mee aan het werk te gaan. De meesten van ons hebben nu tijd 
genoeg om deze enorme stap te zetten in hun ontwikkeling. In 
deze workshop leg ik je uit hoe gedachten werken en hoe zij 
je leven beïnvloeden. Hierna gaan we aan het werk met de vier 
vragen. Om de werkwijze te tonen zal ik iemand van de groep 
vragen om als vrijwilliger de methode te ondergaan. Hierna oe-
fenen we met elkaar zodat iedereen aan de beurt komt. Naast 
de theorie zullen we dus veel in de praktijk gaan brengen. Je 
kunt dan ervaren wat het met je doet en hoe “bevrijdend” het 
kan werken voor iedereen.  Vaste overtuigingen omzetten en 
eventuele beperkende patronen doorbreken.
De Spirituele Avonden met een Thema zijn laagdrempelige in-
formatieve bijeenkomsten over Spiritualiteit, Bewustzijn en Hea-
ling (Spiritueel Café Terheijden). Een informeel gebeuren waar je 
interesses kunt delen met gelijkgestemden en waar ook ruimte 
is voor spontane gesprekken bij de gezellige nazit. 
Het is noodzakelijk om aan te melden voor deze avond door 
de maatregelen van de overheid ivm corona. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar annie.shiva@gmail.com of u mag bellen 
naar 06-53776005. We houden een afstand aan van 1,5 m en 
we gaan er vanuit dat u niet komt wanneer u verkouden of ziek 
bent.
U bent van harte welkom!
Locatie: café De Harmonie, Markstraat 5, 4844 CN in Terheijden
Datum: donderdag 27 augustus 2020, tijd: 20.00 tot 22.00 uur, 
inloop 19.30 uur (pauze +/- 21.00 uur)
Entree: € 5,-  (a.u.b. gepast betalen, bij voorbaat dank)
Meer informatie: www.anniefens.nl
Het zijn openbare avonden, u heeft altijd uw eigen verantwoor-
delijkheid en het is op eigen risico of u iets of niets doet met 
wat er verteld en uitgewisseld wordt op deze avonden.
De gastspreker en/of Annie Fens kunnen niet aansprakelijk ge-
steld worden.
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LEUK JE WEER TE 
ONTMOETEN! 
Meet Up en Fotomoment

We mogen elkaar weer (op gepaste af-
stand) ontmoeten en daar kijken we naar 
uit! Graag nodigen we je uit om donder-
dag 3 september samen met ons te 
proosten op het mooie aantal inschrijvin-
gen voor Traaise Bouwstenen (obligaties) 
die we hebben ontvangen. Je bent tussen 
19.30 en 22.00 uur welkom in en voor 
het Witte Kerkje.
Om 20.00 uur gaan we geschiedenis 
schrijven. We organiseren een fotomo-
ment bij ons puzzelbord tegenover het 
Witte Kerkje. We zijn geïnspireerd door 
de foto die in 1971 is gemaakt bij het puz-
zelbord dat toen in het centrum van ons 
dorp stond. Door de verkoop van puzzel-
stukjes werd een prachtig bedrag bijeen-
gebracht en het Puzzelbad gerealiseerd. 
Nu zijn we weer aan het puzzelen en 
staat er opnieuw een puzzelbord. Voor 
iedere inschrijving voor Traaise Bouwste-
nen plaatsen we een puzzelstukje op het 
bord. Daar hoort natuurlijk ook een foto 
bij. Donderdag 3 september om 20.00 
uur maken we dé foto. We zorgen voor 
TEC-mondkapjes zodat we veilig naast el-
kaar staan. Doe jij en/of je kinderen mee?
Deze avond kun je trouwens ook nog 
inschrijven voor één of meerdere Traai-
se Bouwstenen. Heb je hulp nodig bij het 
inschrijven? We staan voor je klaar. De in-
schrijfperiode loopt nog tot 6 september 
2020.

Graag ontmoeten we je 3 september 
tussen 19.30 - 22.00 uur. Vergeet niet het 
fotomoment om 20.00 uur! Uiteraard 
houden we ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. 
Tot donderdag 3 september!

WIL JIJ 5 KM KUNNEN 
HARDLOPEN? 

Heb jij altijd gedroomd om die 5 km aan 
te tikken? Maar denk je tegelijkertijd ook 
dat dit niet voor jou is weggelegd? Dan 
hebben wij van B-FIT Terheijden goed 
nieuws voor je. Want met de StartToRun 
die start op zondag 30 augustus of 
woensdag 2 september leer jij in 10 
weken die 5 km aan te tikken.
Samen in een kleine groep ga jij op je 
eigen niveau aan de slag. Naast de geza-
menlijke wekelijkse training (op zondag of 
woensdag) krijg je veel persoonlijke coa-
ching en advies, een B-FIT loopshirt, een 
eigen loopschema en veel motivatie van 
de andere deelnemers.

Op zondag 1 november houden wij 
ons eigen hardloopevenement (corona 
proof!) waar jij die 5 km gaat lopen en je 
eerste hardloopmedaille gaat verdienen.
Er zullen twee groepen starten. Je kan 
kiezen voor zondag, dan train je van 10.15 
uur tot 11.15 uur of voor woensdag van 
20.00 uur tot 21.00 uur. Vertrek locatie is 
De Cour in Terheijden. Kosten voor het 
traject zijn € 99,- voor leden van B-FIT 
en € 129,- voor niet-leden, dit is inclu-
sief coaching, loopshirt, loopschema en 
medaille. 
Aanmelden kan heel makkelijk door een 
mail te sturen naar info@bfitterheijden.
nl. Wil je graag nog meer informatie of 
heb je vragen? Mail ons gerust. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in!

HARMONIE “ONZE VRIJE 
UREN” MET MUZIEK EN 
TONEEL

In enkele krantenberichten uit 1901 is 
te lezen dat de toneelclub van OVU een 
eigen naam had, namelijk “Excelsior”. La-
ter, in 1945, wordt deze naam gedragen 
door de toneelclub van de Wagenbergse 
Katholieke Arbeiders Jeugd. Zie “Wagen-
bergs toneel” in Vlasselt-boekje 113. 
In de krant van 18 december 1901 
werd bekendgemaakt dat er bij “de 
tooneelvereeniging “Excelsior” twee to-
neelstukken op het programma stonden, 
met daarbij ook stukjes muziek. Na de 
meerdere toneelvoorstellingen in de win-
ter van 1901-1902 was in de krant van 10 
februari 1902 te lezen: “Zoowel muziek 
als ‘t tragische en ‘t comische gedeelte 
van ‘t programma werd volkomen accu-
raat ten gehoore gebracht”.
Een ander erg leuk bericht was, dat door 
de gemeente Terheijden een subsidie van 
50 gulden was gegeven voor het bou-
wen van een kiosk. In de krant van 19 
juli 1903 werd het volgende bekendge-
maakt: “Naast het café van den heer A. 
van Alphen prijkt sinds eenigen tijd een 
fraaie kiosk, waarin onze fanfare “Onze 
vrije uren” op geregelde tijden concerten 
geeft. Deze muziekkiosk zal dus gestaan 
hebben op het tegenwoordige adres 
Brouwerijstraat 34A. 

In 1904 kwam “Beoefening der Toon-
kunst” weer naar Wagenberg. Op 23 de-
cember 1904 brachten Terheijdense 
toneelspelers hier een historisch dra-
ma, zijnde “eene schepping van den heer 
Clerx uit Terheijden”. Blijkens het grote 
artikel in de krant was het gebeuren een 
succes. 

In juni 1906 was er een groots festival in 
Waspik. Vanaf het station aldaar liep een 

EN  TOEN GEBEURDE....SPORT
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lange stoet muziekgezelschappen, afkomstig uit de wijde omge-
ving, door het dorp naar het feestterrein. Met daarbij ook “Onze 
vrije uren van Wagenberg”.
In de winter van 
1906-1907 gingen de 
Wagenbergse toneel-
spelers naar Terhe-
ijden. Daar werd een 
historisch drama op 
de planken gebracht 
en wel op 7 januari 1907. 
En op 23 januari 1907 ging OVU naar Lage Zwaluwe om daar 
“eene uitvoering te geven”. Ook daar was men erg tevreden 
over het muziek- en toneelspel, want in de krant was te le-
zen: “Onze vrije uren” 
heeft ons een genoeglijken 
avond bezorgd”. 
In de volgende winter-
maanden kwam weer een 
toneelvoorstelling. In het 
Dagblad van Noord-Bra-
bant van 9 december 
1907 werd het volgen-
de bekendgemaakt (in 
de schrijfwijze van toen):  
“WAGENBERG, 8 December. Uitvoering. Donderdag 19 De-
cember zal door de Fanfare Onze vrije uren haar eerste win-
teruitvoering gegeven worden; des namiddags voor dames, des 
avonds voor de leden en publiek. Zooals andere jaren wordt 
ook ditmaal deze uitvoering met belangstelling tegemoet gezien. 
Het rijke programma belooft zeer veel en wij zijn van deze ver-
eeniging gewoon dat het ook keurig wordt uitgevoerd. Behalve 
schoone muzieknummers, blijspel en komische scènes, zal voor-
al het schoone drama “De Koning der Vergeetholen” de aan-
dacht trekken.” 
En ook in 1908 en 1909 was de toneelvereniging wederom ac-
tief. Telkens speelde men een blijspel en een drama met daarbij 
natuurlijk weer een aantal vrolijke noten. Nog vele jaren werd 
er ook op het toneel vrolijk doorgespeeld, maar wel op kleine 
schaal. Het zou nog tot 1922 duren eer er weer iets over het 
toneel van OVU in de kranten te lezen viel.
Johan van der Made
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1. Gerda Loonen, 2. Anneke Stuijt
3. Diana de Jager, 4. Jack Moerenhout

5. Els Geurts, 6. Jeanne Garczynski
7. Mark van der Zouwen, 

8. Nettie van Gils, 9. Susan de Smit
10. Tonny van Geel, 11. Leny Peemen

12. Matthijs Suykerbuyk, 
13. Genie Hendriks 

(De Arend en komeet Neowise)
14. Marloe Flipsen, 15. Louisa Busio
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DEEL 3: ‘STELUTA’ OP ZANGCONCOURS 
 
Al kort na de oprichting werd door het koor in 1958 beslo-
ten om aan te sluiten bij de Bond van Zangverenigingen. Dit 
lidmaatschap opende de poorten tot deelname aan nationa-
le en zelfs internationale concoursen. Dat daarvoor per lid 
van het koor jaarlijks 40 Hollandse centen uit de kas moest 
worden afgedragen aan de bond mocht de pret niet drukken.  
Inmiddels was het koor gegroeid tot 64 leden, een aan-
was van acht leden na een jaar van oprichting. Men ging snel 
aan de slag op weg naar het eerste concours. Dat gebeurde 
een jaar later in mei 1959 tijdens een Bondconcours te Ou-
denbosch in zaal Fidei et Arti waar Steluta gelijk in de prij-

zen viel met een eerste prijs in de derde afdeling. Gezongen 
werd het verplichte nummer Ave Maria van J. Arcadelt en 
het vrije keuzenummer Jesu Christi van Jacquet de Berchem.  
Het eerste concours zat er op en gezien de resultaten was 
er een roep om meer. Een jaar later, in mei 1960, werd weer 
een eerste prijs in de wacht gesleept  in de derde afdeling tij-
dens het concours in Halsteren met het verplichte nummer 
Bücher von Benedictus en een Jesu Dulcis als vrije keuze. 
Alweer een jaar later, in juni 1961, was het alweer prijs tijdens 
het concours in Bergen op Zoom waar Steluta wederom de 
eerste prijs in de wacht sleepte.
Om een eerste prijs in ontvangst te ne-
men tijdens een internationaal concours 
moest men slechts nog een jaar geduld 
hebben. Dat gebeurde in 1962 tijdens 
het Internationale Zang- en Muziekcon-
cours ter gelegenheid van het 65-jarig 
bestaansfeest van Fanfare ‘Wilhelmina’ 
te Dussen. De eerste prijs in de tweede 
klasse werd gewonnen met de gezon-
gen nummers Benedictus van Mozart en 
Rondedans van arrangeur H. Strategier 
waarbij de directeur / dirigent ook nog 
eens de directeursprijs kreeg uitgereikt.  
In de jaren die volgden, werd de prijzen-
kast rijkelijk gevuld en werd menigmaal 
lovend geschreven in de dag- en week-
bladen. Nagenoeg ieder jaar nam Steluta 
deel aan een concours. Eerste prijzen wa-
ren geen zeldzaamheid en er werd zelfs 
deelgenomen in de hoge klasse: die van 
uitmuntendheid. Ook internationaal liet 
Steluta van zich horen. In 1971 werd deelgenomen aan het In-
ternationaal concours in Keulen waar een vierde prijs werd bin-
nengehaald en zelfs ook nog eens de eerste prijs voor gemengde 
koorklasse tijdens dit concours. Dit ondanks grote concurrentie LEZERS IN DE PEN
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van vele koren uit Duitsland en Nederland. 
1986: Groot Internationaal Zangcon-
cours te Heythuysen. Afdeling A, klasse A 
met resultaat een eerste prijs. 
1988: Groot Internationaal Zangcon-
cours te Druten, georganiseerd door 
de Koninklijke Zangvereniging Orpheus, 
waar Steluta uitkwam in de eerste klasse 
en met een eerste prijs tevreden huis-
waarts keerde.
Na een succesvolle zangcarrière en deel-
name door het koor Steluta aan de ver-
schillende concoursen met uitstekende 
geleverde prestaties wat een geweldi-
ge en welgevulde prijzenkast opleverde 
kwam hieraan een abrupt einde als ge-
volg van ziekte bij de dirigent / directeur 
Toon van Osta. Na de oprichting van het 
koor Steluta in 1957 moest Van Osta zijn 
werkzaamheden als dirigent na 38 jaar 
neerleggen in 1995. Even dreigde het af-
scheid van de dirigent Toon van Osta ook 
tot opheffing en einde van de Gemengde 
Zangvereniging Steluta, maar de wil om 
als koor verder te gaan was sterker en 
men ging op zoek naar een nieuwe di-
rigent. Dat bleek zowaar geen sinecure. 
Wordt vervolgd. Jan van Vliet.

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

Vieringen door de week en in het 
weekend
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering. Extra collecte: MIVA. 
Voorganger: Pastor P. Schellens. Orgel: 
Dhr. J. van Opdorp, zang: Dhr. H.  Vergou-
wen.
Zaterdag 5 september 19.00 uur:
Eucharistieviering. Voorganger: Pastor P. 
Schellens. 
Verder uw aandacht voor het vol-
gende
Er zijn in deze vieringen geen koren, wel 
een cantor of organist, maar er mag niet 
meegezongen worden.
Bij binnenkomst in de kerk liggen briefjes 
waarop u uw naam en telefoonnummer 
mag invullen. Deze briefjes bewaren wij 
14 dagen, daarna worden ze vernietigd. 
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.
Houd u aan de 1,5 m. afstand en kom niet 
naar de viering als u gezondheidsklachten 
hebt.
Er kunnen misintenties worden opgege-
ven en de eerdere intenties voor vierin-
gen 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.
Wilt u lid zijn/worden van onze pa-
rochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw ge-
zin iemand zelfstandig wonen, laat het 
dan a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR Terheijden. Tele-
foonnummer: 076 5931216. Of via mail-
adres (zie boven).
Bij voorbaat dank.

SAMEN DRIMMELEN IS ER 
VOOR U

Wij zijn op dit 
moment  van 
schrijven een 
week of 3 een 
zelfstandige frac-

tie onder de naam SAMEN. Wat krijgen 
we een hoop reacties! Ontzettend veel 
mensen die ons willen helpen en bijstaan. 
Graag willen wij iedereen bedanken die 
ons de afgelopen weken op wat voor 
manier heeft geholpen. Dat kan zijn door 
een luisterend oor, een appje, je café even 
openen zodat we onze naam daar konden 

onthullen, zorgen dat na de eerste raad 
een koud pilsje klaar stond. Maar ook 
heel veel mensen hebben ons geholpen 
door de stukken mee te lezen of te chec-
ken.  DANK JULLIE WEL! 

We doen geen valse beloften, maar luiste-
ren eerst naar u. Zo zijn wij bezig met de 
steiger aan het Beursplein in Lage Zwa-
luwe. Wat vindt u er van? Vorig jaar april 
zou die al aangelegd worden, maar nu nog 
niks. En het college gaat maar door met 
plannen maken! Maak eerst eens iets af, is 
dan ook wederom de roep van SAMEN! 
Een paar weken geleden ging de “lokaal 
challenge” door de gemeente Drimmelen, 
maar de vertraging van de steiger zit erin 
dat de planken uit Portugal komen, zoals 
de wethouder zei tijdens de raadsverga-
dering. Lekker lokaal en het spreekwoord 
van ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’, 
zou hier goed van pas komen!
Bij diezelfde raadsvergadering zei de por-
tefeuillehouder toe dat hij het gesprek 
aangaat om bij de voedselbank in Made 
de mogelijkheden te bekijken om goe-
deren in te zamelen. Te denken valt aan 
spelletjes die uw kind niet meer speelt. 
Zou het niet mooi zijn dat we die kun-
nen inzamelen en dat de mensen die in 
de dure decembermaand kunnen krijgen, 
zodat de juten zak ook daar gevuld is? 
SAMEN vindt dit een mooi initiatief en 
heeft de helpende hand geboden om te 
helpen tijdens een inzameling.
Maar eerst vakantie! Geniet er allemaal 
van en in augustus gaan we verder met 
het politieke leven! Wij gebruiken de zo-
mer vooral om, na deze hectische peri-
ode, uit te rusten en lijnen verder uit te 
zetten van SAMEN. Tips, aanmoedigingen 
en andere zaken kunt u sturen naar sa-
men.drimmelen@gmail.com.
Zomerse groet Ankie & Femke 

VAKANTIE 2020

Inmiddels zit de vakantie er voor de 
meeste mensen weer op. De vakantie van 
dit jaar was een hele andere dan die van 
andere jaren…. Corona speelde een gro-
te rol. Ook het (extreem) warme weer 
maakte deze vakantie anders dan anders.

KERKEN

POLITIEK
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Veel mensen bleven thuis of gingen in Ne-
derland op vakantie en ontdekten daar 
(opnieuw) hoe mooi ons land is. Ook 
onze eigen gemeente Drimmelen is erg 
mooi. Niet alleen vanwege de prachtige 
Biesbosch, de mooie haventjes in onze 
gemeente en de vele kilometers fietspad, 
maar ook omdat er in de gemeente hard 
gewerkt is om een aantal projecten af te 
krijgen.
Mooi voorbeeld daarvan is de Markt-
straat - Molenplein in Made. De Markt-
straat is opnieuw bestraat met respect 
voor de bomen die er zijn blijven staan. 
De straat is werkelijk een plaatje. En dan 
het Molenplein. Schitterend! Zeker met 
de hoge temperaturen was het een ge-
not om daar te zijn; kinderen zochten 
verkoeling in de fontein en ouders en 
grootouders genoten van een ijsje. Meer 

heb je niet nodig, toch? We zijn trots op 
dit resultaat en hopen de komende jaren 
op meer plekken een (klein) waterplein 
mogelijk te kunnen maken.
Ook de politiek was op vakantie, maar 
Lijst Harry Bakker is toch actief geweest 
met het bezorgen van ons tussentijds 
bericht. Een samenvatting van alle zaken 
die gerealiseerd zijn in de eerste helft 
van deze coalitie-periode. Een mooie lijst 
met mooie resultaten. We gaan de twee-
de helft van deze periode natuurlijk door 
voor u om nog meer moois te doen voor 
onze prachtige gemeente.
Blijf in de tussentijd gezond, zorg een 
beetje voor elkaar en geniet nog van de 
mooie (na)zomerdagen die zeker gaan 
komen!
Riebert Verheugen, Lijst Harry Bakker

TOERISTISCHE INFORMA-
TIEPUNTEN DRIMMELEN 
ZIJN GEOPEND!
Informatie voor toeristen en 
recreanten bij lokale ondernemers

Alle toeristen en (dag)re-
creanten in de gemeente 
Drimmelen die op zoek zijn 
naar informatie voor een 
verblijf vol vermaak, kunnen 

vanaf nu terecht bij de 7 gloednieuwe 
Toeristische Informatiepunten (TIP) in 
de gemeente. De informatiepunten zijn 
gevestigd bij lokale ondernemers en kunt 
u verspreid door de gemeente vinden. Of 
uw verblijf in de gemeente nu kort is of 
lang, de informatiepunten voorzien u van 
tips om er iets moois van te maken.
Versterken van blauwgroen Drim-
melen
Wethouder Lieke Schuitmaker is trots op 
deze aanvulling voor de gemeente: “Door 
op deze manier met de lokale onderne-
mers samen te werken versterken we 
de kracht van blauwgroen Drimmelen. 
Bezoekers kunnen nu via deze punten 
makkelijk aan informatie komen over al 
het moois dat onze gemeente te bieden 
heeft en tips krijgen van de lokale onder-
nemers die hier (in) thuis zijn. Zo zetten 
we Drimmelen samen op de kaart, want 
er zijn in onze gemeente zo veel pareltjes 
die het verdienen om ontdekt te worden 
en die het bezoek zeker de moeite waard 
zijn!”
Samen
De Toeristische Informatiepunten zijn 
door de gemeente Drimmelen opgestart 
om informatie voor bezoekers makkelijk 
vindbaar te maken op herkenbare plaat-
sen waar veel recreanten en gasten ko-
men. En om de onderlinge samenwerking 
verder te versterken. De behoefte om 
vanuit de gemeente en de ondernemers 
gezamenlijk informatie te ontwikkelen en 
te verstrekken bestond al langer en nu is 
dat concreet geworden in de vorm van 
de Toeristische Informatiepunten. De in-
formatiepunten werken nauw met elkaar 
en de gemeente samen en bedenken ge-
zamenlijk wat er nodig is om het toeristi-
sche aanbod beter op de kaart te zetten, 
wat er verder ontwikkeld kan worden 
en hoe hier uitvoering aan gegeven kan 
worden.

Start met vooruitblik
De officiële informatiepunten zijn nu dus 
open en de eerste stap is reeds gezet: 
er is toeristische informatie beschikbaar 
met o.a. routekaarten en flyers. Van daar-
uit worden gezamenlijk arrangementen 

opgezet, ideeën 
uitgewisseld én 
uitgewerkt om 
er samen voor 
te zorgen dat de 
gasten een op-
timale beleving 
kunnen krijgen in 
Drimmelen. Daarnaast zijn de informatie-
punten ook het distributiepunt van hun 
eigen dorp voor ondernemers die graag 
routekaarten voor in hun eigen onderne-
ming wensen.
Locaties
Op dit moment is in bijna elk dorp mi-
nimaal één Toeristisch Informatiepunt te 
vinden. Na de zoektocht van de gemeen-
te naar passende locaties hebben de vol-
gende ondernemers zich aangemeld en 
zijn ze geselecteerd. In Drimmelen zijn 
de informatiepunten te vinden in het 
Biesboschcentrum en in Ons Dorpshuys. 
Voor Made is het Hotel De Korenbeurs 
en in Wagenberg de recreatieboerderij 
Johan en Caroline. Gastenverblijf Munnic-
kenheide in Terheijden is ook ingericht als 
informatiepunt en in Lage Zwaluwe kun-
nen bezoekers terecht bij de Bascule of 
De Thuishaven. Voor Hooge Zwaluwe is 
de gemeente nog in gesprek met een mo-
gelijke locatie voor een informatiepunt.

WERKZAAMHEDEN  VOOR 
DUURZAMER GEMEENTE-
HUIS

De werkzaamheden die het gemeen-
tehuis van Drimmelen duurzamer ma-
ken, zijn al een poos bezig. Het college 
wil hiermee het energieverbruik omlaag 
brengen en minder afhankelijk zijn van 
fossiele energiebronnen. Een ander doel 
is dat medewerkers niet langer meer last 
hebben van veel te warme of juist veel te 
koude werkplekken. 
Energietransitie
De gemeente Drimmelen wil in 2040 
energieneutraal zijn. Ook de aanpassingen 
aan het gemeentehuis maken onderdeel 
uit van deze energietransitie. Naast de ge-
noemde ambitie heeft de gemeente ook 
een wettelijke plicht om ervoor te zor-
gen dat alle overheidsgebouwen minstens 
energielabel C hebben in 2023.

GEMEENTE
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243 zonnepanelen
De verbouwing bestaat uit twee fases. De verwarmings- en koe-
linstallatie wordt deze zomer vervangen door warmtepompen 
en het dak krijgt nieuwe dakbedekking met daarop 243 zonne-
panelen. Deze fase duurt tot ongeveer half oktober. Begin 2021 
wordt op een aantal plaatsen HR+++-glas geplaatst en de zon-
wering verbeterd.
Gemeentehuis dicht 1e week van september
Inwoners van Drimmelen kunnen blijven rekenen op de gebrui-
kelijke kwaliteit van de dienstverlening. De balies zijn bereik-
baar en afspraken kunnen gewoon worden gemaakt via www.
drimmelen.nl. Het gebouw is vanwege de werkzaamheden één 
week gesloten: van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 
september. Het blijft dan wel mogelijk om bijvoorbeeld aangifte 
te doen van een geboorte. Informatie hierover is te vinden op 
de website van de gemeente.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
AutoMaatje zoekt vrijwillige 
chauffeurs
Heeft u nog wat tijd over en vindt u 
het leuk om auto te rijden? ANWB 
AutoMaatje is op zoek naar vrijwilli-
ge chauffeurs voor de dorpen Made, 
Hooge en Lage Zwaluwe en Wagenberg! Uiteraard worden 
daarbij de coronamaatregelen in acht genomen. 
De basis voor het ANWB Automaatje in Drimmelen is gelegd 
en steeds meer inwoners van de gemeente Drimmelen weten 
ons te vinden, waarderen de werkwijze, service en inzet van de 
vrijwilligers en melden zich in groten getale aan als deelnemer.
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij lokale vrij-
willigers met hun eigen auto minder mobiele dorpsgenoten 
vervoeren voor € 0,30 per/km, gerekend vanaf het adres van 
de vrijwilliger. Het kan gaan om een ritje naar de dokter, win-
kel, kapsalon, maar ook een dagje uit is mogelijk. Het is fijn om 
mensen die minder mobiel zijn (bijv. slecht ter been, beperkte 
energie of een klein sociaal netwerk) weer te laten deelnemen 
aan het sociale en maatschappelijk verkeer. Naast vervoer is 
het persoonlijk contact en elkaar een handje helpen van groot 
belang. Plaatsgenoten worden (weer) met elkaar in contact ge-
bracht.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger hieraan mee te werken en 
heeft u soms vrije tijd om een dorpsgenoot van A naar B te 
brengen, wacht dan niet en meld u aan. Als u meer informatie 
wilt om als vrijwilliger actief te worden voor AutoMaatje kunt u 
contact opnemen met SWO AutoMaatje via tel. 0162 748 739 
en spreek de voicemail in. Of u stuurt een mailtje naar automa-
tje@swodrimmelen.nl.
ANWB AutoMaatje Drimmelen is een samenwerking tussen 
SWO Drimmelen, gemeente Drimmelen en de ANWB.   
Kunstwerk Dorpsplein Terheijden
Het Dorpsplein in Terheijden is geheel gerenoveerd en om dit af 
te ronden heeft de gemeen-
te de Terheijdense kunstena-
res Yvonne van Oosterhout 
benaderd om een persoon-
lijk kunstwerk te maken wat 
past bij de nieuwe uitstraling 
van het plein. Begin juli pre-
senteerde ze de maquette 
in het Witte Kerkje in Ter-
heijden. Het kunstwerk is 
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een stier, gemaakt van sterk en onder-
houdsvrij staal. Het heeft een moderne 
uitstraling met een verhaal uit de geschie-
denis. De titel van het kunstwerk is ‘d’n 
Bleijk’ en is vernoemd naar een oude 
traditie in Terheijden. Vroeger graasde er 
veel vee, waaronder ook stieren, rondom 
het dorpsplein. De vrouwen wasten hun 
kleding via de nabijgelegen weel (onder-
grondse waterbron) en legden het te dro-
gen in de wei, waar het vee rondliep. Het 
werd dus op d’n Bleijk gelegd.
Samen met de omwonenden is geke-
ken naar een geschikte locatie voor het 
kunstwerk. Er is gekozen om het op het 
Dorpsplein voor de kerk te plaatsen, 
waar vroeger het vrijheidsbeeld stond. 
Het kunstwerk zal dit najaar op het 
Dorpsplein geplaatst worden.
Tijdelijke uitbreiding terrassen 
loopt door tot 1 oktober 2020

Sinds juni 
krijgen ho-
recaonder-
nemers in 
de gemeen-
te Drimme-
len extra 

ruimte om hun terras, onder voorwaar-
den, uit te breiden. De gemeente biedt 
de horeca deze mogelijkheid, omdat zij 
zwaar getroffen zijn én worden door het 
coronavirus met de bijbehorende maat-
regelen.
Bij de aankondiging van deze tijdelijke re-
geling werd aangegeven dat de regeling in 
elk geval tot 1 september 2020 zou lopen. 
De gemeente gaf toen al wel meteen aan 
dat verlenging mogelijk was en had daar 
in het besluit al rekening mee gehouden. 
Hierbij wil de gemeente nu laten weten 
dat de regeling in elk geval doorloopt tot 
1 oktober 2020. De horecaondernemers 
kunnen de uitgebreide terrassen dus so-
wieso tot 1 oktober laten staan. Uiter-
aard onder voorwaarden en de regels in 
de Noodverordening blijven van kracht.
Kijk voor meer informatie en de voor-
waarden op https://drimmelen.nl/voor-
waarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbrei-
ding-terrassen-horeca.
Openbare laadpaal voor uw elektri-
sche auto in uw buurt?  
In de gemeente wordt de komende jaren 
een netwerk van openbare laadpalen ge-
plaatst. Bij openbare laadpalen van onze 
samenwerkingspartner Vattenfall InChar-
ge laadt u altijd 100% uit wind opgewekte 
stroom van Nederlandse windmolens van 
Vattenfall.
Het kan gebeuren dat er nog geen laad-
paal bij u in de buurt is. Kijk voor meer 
informatie en het aanvragen van een 
openbare laadpaal op www.vattenfall.nl/

producten/elektrisch-rijden. Om de laad-
palen te gebruiken heeft u een laadpas 
nodig. De laadpas van Vattenfall InCharge 
is gratis en werkt op alle publieke laad-
palen in Nederland. U vraagt de laadpas 
aan via https://incharge.vattenfall.nl/on-
derweg-laden/laadpas. Er zijn allerlei apps 
waarmee u een laadpaal in de buurt vindt. 
Onze samenwerkingspartner Vattenfall 
InCharge biedt de gratis InCharge app 
aan. Daarin kunt u alle openbare laad-
palen vinden. Ook ziet u of een laadpaal 
vrij is en rijdt u er direct naartoe met de 
ingebouwde navigatiefunctie. Download 
de app via https://incharge.vattenfall.nl/
onderweg-laden/app.
Let op: blauwalgen

In het water rondom De Schans in Ter-
heijden is nu ook blauwalg geconstateerd. 
Daarnaast krijgen we signalen binnen 
over blauwalgen in siervijvers en vijvers, 
zowel van particulieren als van de ge-
meente. Ook daarvoor geldt dus: vermijd 
elk contact met dit water, want blauwal-
gen kunnen gezondheidsklachten veroor-
zaken bij mens en dier.
Waterschap Brabantse Delta geeft 3 sim-
pele tips die kunnen helpen om blauwal-
gen te voorkomen:
1 Ruim hondenpoep op, 2  Voer geen 
eenden, 3 Gebruik minder lokvoer voor 
vissen

Op de website van waterschap Brabantse 
Delta (www.brabantsedelta.nl/blauwal-
gen) is meer informatie over blauwalgen 
te vinden. 
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) 
(W-2020-0707): Een omgevingsvergun-
ning beperkte milieutoets voor het wij-
zigen van het huisvestingssysteem van de 
varkens en uitbreiden van het melkvee en 

jongvee. Ingekomen d.d. 16-07-2020.
Wagenberg, Stuivezandsestraat 22 (4845 
PN) (W-2020-0726): Het bouwen van 
een schuur met paardenboxen. Ingeko-
men d.d. 23-07-2020.
Terheijden, Zeggelaan 31 (4844 SB) (W-
2020-0737): Het aanleggen van een in-/
uitrit. Ingekomen d.d. 29-07-2020. 
Terheijden, Vlierlaan 8 (4844 HK) (W-
2020-0756): Het kappen van twee bomen. 
Ingekomen d.d. 30-07-2020.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Raadhuisstraat 50 (4844 AE) 
(W-2020-0590): Het kappen van 1 twees-
tammige es in de achtertuin. Met een her-
plantplicht van tenminste 1 boom opge-
legd. Besluit d.d. 05-08-2020.
Terheijden, Markkant 10 (4844 BB) 
(W-2020-0642): Het plaatsen van een 
overkapping. Besluit d.d. 06-08-2020.
Wagenberg, Dorpsstraat 35 (4845 CC) 
(W-2020-0182): Onderhoud (restauratie) 
van het dak. Besluit d.d. 22-07-2020.
Terheijden, Norbartstraat 21 (4844 CS) 
(W-2020-0588): Het uitbouwen van de 
woning. Besluit d.d. 16-07-2020.
Terheijden, Bergen 61 (4844 EM) (W-
2020-0348): Het afwijkend gebruiken van 
gronden rondom Bergen 61 Terheijden. 
Besluit d.d. 22-07-2020.
Terheijden, Bergen 41 (4844 EM) (W-
2020-0594): Het kappen van 1 beuk in 
de achtertuin i.v.m. ruimte erfafscheiding. 
Met herplantplicht van tenminste 1 boom. 
Besluit d.d. 11-08-2020.
Wagenberg, Vogelstraat 16 (4845 PB) 
(W-2020-0615): Het kappen van 1 paar-
denkastanje in de achtertuin i.v.m. paar-
denkastanje bloedingsziekte. Met her-
plantplicht van tenminste 1. Besluit d.d. 
11-08-2020.
Terheijden, Moerdijkseweg 8 (4844 PD) 

(W-2020-0666): 
Het kappen van 
een treurwilg, 
het uitvoeren 
van een werk-
zaamheid. Besluit 
d.d. 10-08-2020.
I n g e k o m e n 
milieumeldin-

gen (activiteitenbesluit):
Wagenberg, Stuivezandsestraat 22 (4845 
PN) (W-2020-0733): Het veranderen van 
de inrichting. Ingekomen d.d. 27-07-2020.
Terheijden, Munnikenhof 19 (4844 PK) 
(W-2020-0734): Het veranderen van de 
inrichting. Ingekomen d.d. 22-07-2020. 
Verlengingsbesluiten omgevingsver-
gunning
Terheijden, Markstraat 6 (4844 CR) (W-
2020-0631): Het verbouwen van de en-
tree (De Cour). Besluit d.d. 06-08-2020.
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‘SIMPLY  THE BEST’: LIVESTREAMCONCERT!

‘Simply The Best’ gaat plaatsvinden door middel van een 
livestream op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur. Het eerder ge-
plande concert op vrijdag de 9e vervalt, echter is de livestream 
tot een week na de uitvoering terug te kijken. Stichting in Con-
cert presenteert hiermee een avondvullende show met muziek 
uit de 70’s en 80’s. 
Speciaal voor deze show is er een orkest samengesteld met 
de meest talentvolle amateurmusici en -vocalisten uit de regio 
Breda. 
De afgelopen tijd heeft het bestuur samen met de commissies 
diverse scenario’s uitgewerkt om het concert op welke ma-
nier dan ook doorgang te laten vinden. Wij zijn blij dat we nu 
kunnen vertellen dat dit gelukt is! Natuurlijk met inachtneming 
van de nodige RIVM 
richtlijnen i.v.m. Co-
vid-19. Omdat wij er 
als Stichting in Con-
cert vooral zijn voor 
onze muzikanten en 
vocalisten hebben 
wij voor een vorm 
gekozen waarbij zij 
het oorspronkelijke 
programma alsnog uit 
kunnen voeren èn we 
hen het podium kun-
nen bieden dat ze verdienen, hetzij met het publiek op afstand. 
We houden je via onze social mediakanalen op de hoogte van 
onze vorderingen en hopen dat je ons orkest digitaal aan gaat 
moedigen! Een livestreamcode bemachtigen? Dat kan via www.
stichtinginconcert.nl/tickets.

BLIND WALLS GALLERY BRENGT MARIA 
HEMELVAARTKERK  TERUG NAAR BREDA

De Oekraïense kunstenaar (Al-
exander) Isakov heeft aan een 
nieuwe muurschildering in de Ak-
kerstraat te Breda. gewerkt Een 
schildering van Isakov stond al 
lange tijd op het verlanglijstje van Blind Walls Gallery, maar de 
uitvoering liep i.v.m. corona vertraging op. De nieuwe muurschil-
dering, oftewel ‘Blind Wall’, staat op een woonhuis op de hoek 
van de Mols Parking. Blind  Walls Gallery stemde het onderwerp 
en ontwerp van de schildering af met bewoonster Annie van 
Gils, wiens verhalen recent ook als inspiratie dienden voor de 
Blind  Wall van ontwerpduo Rob en Robin. 

Foto Edwin Wiekens        

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN
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Voor de schildering op haar eigen huis 
had Annie een duidelijke wens: “de Maria 
Hemelvaartkerk moet terug!” Blind Walls 
Gallery nodigde kunstenaar Isakov uit om 
de wens van Annie te vervullen. Hij maak-
te een ontwerp geïnspireerd op de Onze 
Lieve Vrouwekerk, beter bekend als Maria 
Hemelvaartkerk, die eind 19e eeuw werd 
gebouwd op de plek waar nu de Hout-
marktpassage staat. De kerk is ontwor-
pen door een leerling van Pierre Cuypers, 
Juriën van Langelaar, en wordt gezien als 
zijn beste ontwerp. 

In de jaren 60 werd de kerk gesloten en 
uiteindelijk gesloopt, ondanks buurtbe-
woners die daar heftig tegen protesteer-
den. Later werd de Maria Hemelvaartkerk 
genomineerd voor de ‘Mooiste gesloopte 
kerk van Nederland’. Nu, ruim vijftig jaar 
later, is de kerk weer te bewonderen vlak-
bij waar de torenspits in 1967 naar bene-
den kwam.

BHIC GEEFT PODIUM  AAN 
OUD-INTERNAAT LEER-
LINGEN EN HUN KOST-
SCHOOL IN BRABANT

Over lul-
l e t je spap, 
k a t t e n -

kwaad, eenzaamheid, pesterijen en 
opspelende hormonen
Kwajongensstreken, baldadigheid en on-
deugd waren evengoed onderdeel van het 
dagelijkse leven op katholieke internaten 
als de kuisheid en gehoorzaamheid die er 

werd gepredikt. Een jaar geleden bracht 
het Brabants Historisch Informatie Cen-
trum (BHIC) alle rooms-katholieke on-
derwijsinternaten in kaart met foto’s en 
verhalen op https://wierookwijwateren-
worstenbrood.nl/internaten. Sindsdien 
delen oud-leerlingen dagelijks foto’s, 
anekdotes en zelfs complete verhalen met 
ons. Om al deze inzendingen een plek te 
geven, is de site flink vernieuwd. Ruim een 
derde van de Brabantse internaten heeft 

nu een eigen internatenwereld. 
Het regent reacties 
“Bijna dagelijks delen oud-leerlingen fo-
to’s anekdotes en zelfs complete verhalen 
met ons”, vertelt Thijs de Leeuw, project-
leider van deze website. “Ruim 2000 re-
acties en meer dan 800 foto’s staan er nu 
op de teller en deze aantallen nemen ie-
dere dag toe. Om recht te doen aan deze 
inzendingen en om deze verhalen en fo-
to’s een plek te geven, hebben we de site 
flink aangepast want deze groeide echt uit 
zijn jasje. De reacties zijn heel divers; er 
zitten ontroerende en helaas soms ook 
schrijnende verhalen tussen, maar zeker 
ook veel opgewekte. Je ziet ook digitale 
ontmoetingen tussen oud-klasgenoten 
na járen weer tot stand komen. Mooi 
natuurlijk dat dit podium zich daar voor 
leent.” 

In je eigen internatenwereld
Als je nu naar de website gaat, zie je dat 
ruim een derde van alle Brabantse inter-
naten een eigen ‘wereldje’ heeft. In dat 
wereldje kun je doorklikken naar infor-
matie over het internaat, naar alle inge-
zonden foto’s, naar alle ingezonden ver-
halen van oud-leerlingen, naar een forum 
(speciaal voor dat internaat), en naar in-
structies over hoe je je eigen herinnerin-
gen en foto’s kunt delen. Je ziet daar veel 
gezamenlijke herinneringen, bijvoorbeeld 
over het kostschooleten, positief of ne-
gatief, en zelfs oude recepten worden er 
verspreid. Of over ondeugende acties en 
pesterijen, maar je vindt er bijvoorbeeld 
ook schitterende foto’s van sport en spel 
op het internaat.  
“Het zou natuurlijk prachtig zijn als we 
uiteindelijk voor álle internaten zo’n uit-
gebreide pagina kunnen maken. Daarom 

willen we graag onze oproep herhalen: 
deel je ervaringen, verhalen, oude docu-
menten en foto’s! Als je nagaat hoeveel 
Brabantse vrouwen en mannen op kost-
school hebben gezeten, dan betekent dat 
eigenlijk dat we nog flink wat reacties te 
gaan hebben”, aldus Thijs de Leeuw.
Hemel of 
hel: op kost-
school in 
Brabant 
‘Op kost-
school zitten’, 
veel Brabant-
se 55-plussers 
hebben daar 
nog herinne-
ringen aan. 
Ouders stuur-
den hun kin-
deren vroeger 
massaal naar 
een inter-
naat. Je kreeg daar kost en inwoning. In 
Noord-Brabant waren deze kostscholen 
vrijwel zonder uitzondering katholiek. 
Voor de een was het internaat een straf, 
voor de ander juist een voorrecht. Het 
BHIC heeft alle rooms-katholieke onder-
wijsinternaten in de naoorlogse periode, 
van de jaren ’50 tot in de jaren ’70, online 
in kaart gebracht met foto’s en verhalen. 
Nieuw zijn de eigen kostschoolwereldjes, 
gevuld met reacties van oud-leerlingen. 
Deel je herinneringen
Ook op kostschool in Brabant gezeten? 
Kijk dan snel of jouw school erbij staat 
en vertel ons hoe jij deze tijd hebt erva-
ren: https://wierookwijwaterenworsten-
brood.nl/internaten. Help mee om alle 
herinneringen aan kostschool in Brabant 
in kaart te brengen. 

POP-UP  VOOR NAC FANS 
OP DE GROTE MARKT

Op 21 augustus is op de 
Grote Markt 38 officieel 
een Pop-up voor NAC 
fans geopend. De tijdelij-
ke winkel is een initiatief 
van Breda Marketing om 

Bredase merken, evenementen, onderne-
mers of studenten een podium te bieden. 
Na de Pop-up voor Buitengenieters, nu 
dus een Pop-up voor NAC fans. Hier kun-
nen supporters terecht voor de fanwear 
en merchandise van de Bredase club. Ge-
durende de hele openingsperiode zijn er  
verschillende leuke acties. Houd hiervoor 
de social mediakanalen van NAC en wel-
kominbreda in de gaten.

Foto Rosa Meininger

In de eetzaal van het Instituut van de Broeders van 
De La Salle in Baarle-Nassau, foto Bert Wijnen

Internaat Sint-Jozefzorg, van de Dochters der Liefde 
(ook: Zusters van Moerdijk), Internen van Sint-Jozelfzorg, 

Berkel-Enschot (1958), foto: Conny Smulders

Leerlingen van het internaat 
Sint Nicolaas in Oss, 

foto: Michiel van Bergen
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Hildegard Assies, directeur Breda Marketing: “De merken NAC 
en Breda brengen we samen in het hart van de binnenstad. Zo 
uiten we samen onze trots op Breda, vieren we de start van 
onze bijzondere samenwerking en bieden we fans een unieke 
beleving.“
Unieke samenwerking
De NAC pop-up is de opmars naar een unieke samenwerking 
tussen het merk Breda, NAC Breda en Stichting Samen voor 
NAC. Alle drie de partners zijn trots op Breda en deze nieu-
we samenwerking. Dat willen we samen laten zien op een voor 
NAC historische plek, de Grote Markt. De plek waar in het 
verleden (en hopelijk in de zeer nabije toekomst) samen met 
‘The Yellow Army’ de huldigingen van de club werden gevierd. 
Sander Mijnhijmer, commercieel manager NAC: “Wij zijn enorm 
blij om deze tijdelijke pop-up te kunnen openen in het hart van 
de stad, op een voor NAC historische en bijzondere plaats. De 
samenwerking met Samen Voor NAC en Breda Marketing in 
de totstandkoming 
van dit project geeft 
eens te meer de goe-
de relatie aan tussen 
alle partijen en is een 
mooie eerste stap 
in het vergroten van 
zichtbaarheid van 
NAC in de stad.” 
The last mile
Met de verkopen uit 
de pop-up steunen de supporters bovendien ‘The last mile’, 
een initiatief waarmee Samen voor NAC en de gemeente Bre-
da meer sfeer willen creëren rondom het Rat Verlegh Stadion. 
Deze ‘last mile’, een begrip dat uit Engeland is komen overwaai-
en, moet een NAC-signatuur krijgen waarin historie en symbo-
liek verwerkt worden. En dat sluit weer heel mooi aan bij de 
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doelstellingen van Breda Marketing om 
de aantrekkelijkheid van de stad te ver-
beteren. 
Jean-Paul Kuijpers, bestuurslid Samen 
voor NAC: “Ik ben bijzonder trots dat we 
met Samen voor NAC hebben mogen bij-
dragen aan deze pop-up store. We kijken 
uit naar de toekomstige initiatieven welke 
we samen verder op poten gaan zetten.”
De pop-up is t/m zondag 6 september ge-
opend op donderdag van 12.00-20.00 uur, 
op vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 
uur en op zondag van 10.00-16.00 uur. 
Ook blijven in de pop-up plattegronden 
en stadswandelingen van Breda, fietskaar-
ten en de groene kaart verkrijgbaar.

SAMEN DRIMMELEN 
in  actie  voor verse producten 
voedselbankdepot in Made

SAMEN Drimmelen: 
echt sámen. Wij slaan 
de handen ineen en 

zorgen voor verse producten voor de 
voedselbank. Maar dan gaat het ook op 
de manier van SAMEN. Dus ‘voor wat, 
hoort wat’, ‘tegenprestatie’ of ‘heitje 
voor karweitje‘ zijn zomaar verschillen-
de benamingen voor hetzelfde princi-
pe. Je doet iets terug wat in verhouding 
staat voor wat je krijgt. Simpel! Zo zijn 
we begonnen aan onze zoektocht. En we-
derom werden we vol lof overal ontvan-
gen, heb ik verschillende ondernemers 
bijgepraat over het depot in Made (wat 
er toch heel veel nog niet wisten), over 
het gebrek aan verse producten en over 

de werkwijze van SAMEN. 
Normaal als je een spon-
sor zoekt, hou je gewoon je 
handje op. SAMEN dus niet 
en zo stonden we vorige 
week zondag snijbonen te 
plukken bij Razenberg tuin-
bouw in Hooge Zwaluwe en 
als tegenprestatie hebben 
we 3 uurtjes opgepast op 
de kleinkinderen.  Hebben 
we woensdag de planten-
bakken/borders schoon ge-
maakt bij AH Made, in ruil 
daarvoor krijgt elk gezin 
een tros bananen en sta ik 
volgende week woensdag de 
ramen te zemen bij  Firma 
van Winden als tegenpres-
tatie voor de komkommers. 
Ook hebben we puntpaprika’s gekregen 
van Sweetpoint, ook gevestigd in kassen-
gebied in Made, de tegenprestatie daar is 
(na ons stukje over ‘het plezier van jagen’) 
dat ik eens meega om de andere kant te 
bekijken van het jagen. Zo hadden we 
afgelopen vrijdag al een aardig groenten-  
en fruittafeltje zodat we echt SAMEN dit 
mét elkaar mooi voor elkaar gekregen 
hebben. De appels en peren, die komen in 
september en ook daar hebben we al af-
spraken staan, dus dat hoor en zie je nog 
van ons! Ook leuk nieuws om te melden 
is dat we ons eerste lid binnen hebben. 
En… je mag zelf bepalen wat het lidmaat-
schap van SAMEN je waard is (je bepaalt 
zelf het bedrag). Wij zijn dus achter de 
schermen druk bezig met allerlei dingen 
in orde te maken, een KVK nummer, re-
keningnummer, formulieren etc. Denk je 
nu bij jezelf : TOF, ik wil die meiden van 

SAMEN helpen, op welke manier ook, laat 
het ons weten! Hoeft niet veel tijd te kos-
ten.  We doen het sámen, we verdelen het 
en bekijken wat je evt zou kunnen doen. 
We zijn ook te volgen op Facebook SA-
MENDrimmelen, bel naar 06 40146753 of 
mail naar samen.drimmelen@gmail.com!
Tot snel, groetjes van Femke en Ankie
SAMEN Drimmelen.

NOG NET OP TIJD....

Rondom de Toren wordt bezorgd 
op woensdag of donderdag.
Geen RdT in je brievenbus? 

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer 

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

Jouw post it gratis in Rondom de Toren?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

Anita Dudok ontdekte een trotse meerkoet met haar pasgeboren jongen.



Erwin Vermeulen Frans Snoeren

Piet de Kei is blij met een ei!                                                               Beide onderste foto’s zijn gemaakt door Gerard van Vugt.

Marianne Vermeulen


