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Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen,  Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Emsi Made
Bezorgklachten kwaliteit.zuidwest@axender.nl
  liesbeth@rondomdetoren.nl  076 - 593 2137
Volgende editie 1051
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 06-01-2021, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Hoofdstraat 2
    ma. - vr. van 8.30 - 10 u
Bloedafname Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    ma. en do. 9 - 10 u
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.15 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. 9 - 10 u
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   sociaalraadslieden@  
    surpluswelzijn.nl
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made   T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10-15 u
Ophalen afval    Terheijden   groen: 23/12, 06/01; grijs: 30/12
            Wagenberg  groen: 24/12, 08/01; grijs: 02/01
Ophalen oud papier  09/01
Ophalen plastic     Terheijden  23/12, 6/1;  Wagenberg 24/12, 8/1
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15-19.30  u
Woonvizier    0162 - 679 800

DONATEURSACTIE

U heeft ruimhartig gedoneerd, waarvoor 
dank. Zoals beloofd verloten wij drie prij-
zen onder de donateurs en de gelukkigen 
zijn: C.G.J. de Goeij, H.A.M.E. Hendrickx 
en P.C.M. Verheijen.
De prijswinnaars kunnen zich per e-mail 

melden bij peter@rondomdetoren.nl, wij nemen dan contact 
met u op voor de overhandiging van uw prijs.
Met vriendelijke groet,  Team Rondom de Toren

KINDJES  ZOALS  GIJS

Toen bij mijn buurjongetje Gijs 
deze zomer de diagnose Acu-
te Lymfatische Leukemie werd 
vastgesteld, wilde ik graag iets 
doen. Je voelt je zo machteloos. 

In eerste instantie wilde ik de Alpe d’Huzes in 2021 gaan wan-
delen, maar vanwege corona was dat erg onzeker en zo lang 
wilde ik ook niet wachten. 
Omdat de ouders van Gijs 
al meteen heel erg te spre-
ken waren over het Prinses 
Maxima Centrum in Utrecht 
waar hij onder behandeling 
is, besloot ik om daar een 
donatiepagina te openen. 
Gijs is 7 jaar en dat getal 
moest centraal komen staan; 
na wat brainstormen werd 
de slogan “7 maal maximaal 
voor kindjes zoals Gijs” op 
7 september gelanceerd. 
Gelukkig kreeg ik al met-
een hulp van Rachèl, die een 

HET RdT  TEAM

Stichting Rondom de Toren bedankt alle 
adverteerders van het afgelopen jaar 

voor hun bijdrage aan ons blad.
Zonder de bijdrage van deze adverteerders zou het 

voor ons niet mogelijk geweest zijn om
Rondom de Toren in zijn huidige 

vorm en oplage aan te bieden aan de inwoners 
van Wagenberg en Terheijden.

Wij hopen dat wij volgend jaar weer op hun steun 
mogen rekenen, 

zodat wij ons blad kunnen blijven uitbrengen.

Namens Stichting Rondom de Toren 
nogmaals bedankt.

M.v.g.
Johan den Ridder, 

acquisiteur Stichting Rondom de Toren.

EEN GOED GEVOEL
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mooie flyer, banner en een 
logo ging ontwerpen. Onze 
dochter Ilonka bood haar hulp 
aan voor het maken van een 
Facebookpagina. Karlijn Aarts 
hielp me met het schrijven van 
een goede tekst en zo werd 
de actie al een stuk professi-
oneler.
Het plan was om zelf 7 acties 
in 100 dagen te doen, maar 
ook om  andere mensen in 
beweging te krijgen  voor dit 

mooie doel. En dat is dankzij de acties en donaties gelukt!! 
Vele mensen, groot en klein, hielden zelf ook acties. 
Zo ging kleine Job met zijn collectebusje langs alle campinggas-
ten van Minicamping Munnikenhof. Irene, Rick en Femke bakten 
cupcakes en verkochten deze op manege Zeggezicht. Nicole 
maakte plantenhangers. Het voetbalteam van Gijs, JO9 van SVT, 
doneerde voor elk doelpunt een bedrag en door een gulle gift 
van de shirtsponsor werd dit een enorm bedrag. Maar ook voet-
balteams JO8 en MO11 deden een inzamelingsactie waar een 
mooi bedrag werd opgehaald. Riff,  Yfke en Eefje deden een chal-
lenge door 7 dagen achter elkaar 7,77 km te fietsen/wandelen/
skeeleren. Een aantal kinderen uit de klas van Gijs bedacht het 
plan om zelfgemaakte sleutelhangers te verkopen.
Op 7 oktober stond bij B-Fit alles in het teken van bewegen 
rondom het getal 7 en ook hier werd goed gesponsord. Roos, 
Janne en Diese kwamen ook in actie door geld op te halen met 
het wassen van fietsen. Na het wandelen op zondag vanuit gas-
tenverblijf  Munnickenheide werd er gecollecteerd en de op-
brengst van de koffie ging naar het goede doel.

Na een telefoontje met Lin-
da Lips ontstond het idee om 
setjes ansichtkaarten te gaan 
verkopen. Door haar grafi-
sche achtergrond kon ik het 
ontwerpen wel aan haar over-
laten. Linda heeft 7 mooie 
kaarten gemaakt die we voor 
€ 7,- gingen verkopen. Wat 
bleek dat een succes te zijn! 
Marloe Flipsen ging ons hel-
pen met de administratie, 

betaalverzoeken versturen en de setjes in Terheijden bezorgen. 
Alle 350 setjes werden verkocht met een super opbrengst!
Ook groep 4 van de Zeggewijzer kwam in actie, Lieke Franken 
heeft geholpen deze actie in goede banen te leiden. De klasge-
noten van Gijs zochten sponsors en ook bij deze actie  stond 
het cijfer 7 centraal. Met onder andere een kruiwagenrace, ski-
lopen en een hoepelestafette droegen zij met een geweldige 
opbrengst bij.
Het weekend van Sinter-
klaas hebben Lizzy, Femke 
en Mike versierde waxine-
lichtjeshouders, kersthan-
gers en kerstlekkernijen 
verkocht. Op vrijdag 11 
december hebben de be-
woners van het Antoni-
us Abt meegeholpen om 
kerststukken te maken. 
Initiatiefneemster Annet 
van Gils heeft er samen 
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DAG
SINT EN PIETEN, 

TOT VOLGEND JAAR!

Dank je wel Gerard!
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met mij en enkele vrijwilligers voor gezorgd dat er 77 stukken 
gemaakt werden, wat ook een mooi bedrag opgebracht heeft. 
Op 7 december mocht ik met Gijs en zijn papa en mama mee 
naar Utrecht, om daar het eindbedrag te overhandigen aan zijn 
behandelend oncoloog. Hij mocht het ongelofelijke bedrag van 
€ 14.000,- op de cheque schrijven, Zijn wens is dat alle zieke 
kinderen beter worden en dat ze tijdens hun behandeling tóch 
een fijne tijd hebben in het PMC. 

Deze week is Gijs jarig en stop ik met actief inzamelen, zijn 
behandeling slaat gelukkig  goed aan en gaat nog anderhalf jaar 
door… 
Ik wil graag iedereen ontzettend bedanken die, op welke manier 
dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan deze zeer geslaagde 
actieperiode. Zonder jullie was dit nooit zo’n onverwacht groot 
succes geworden.  DANK  JE  WEL!!!

U kunt nog doneren door de QR 
code te gebruiken of een mail 
te sturen naar zevenmaalmaxi-
maal@hotmail.com. Ook via de 
link www.maximaalinactie.nl/ac-
tie/hanneke-van-hooydonk kunt u 
nog bijdragen aan deze actie.
Lieve groetjes, 
Hanneke van  Hooydonk 
(namens KindjeszoalsGijs) 
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DE EERSTE GEMEENTELIJKE 
HUURWONINGEN  WORDEN 100 JAAR

In BN DeStem van 4 september jl. was een uitgebreid artikel 
te lezen van Caroline van Schubert over ‘honderd jaar volks-
huisvesting’ in onze gemeente. Woningstichting Volksbelang, de 
voorloper van Woonvizier, was opgericht op 3 november 1919 
als ‘Bouwvereeniging Volksbelang’ in Terheijden. Aangezien dit 
een gemeentelijk woonbedrijf was met enkele gemeenteamb-
tenaren in het bestuur, werd gezegd: ,,men huurde van de ge-
meente”.

De eerste huurwoningen in Terheijden en Wagenberg wer-
den verdeeld als volgt: in de Hoofdstraat kwamen 12 en in de 
Brouwerijstraat 4 woningen. Nu hebben die woningen als adres: 
Hoofdstraat 99-121 en Brouwerijstraat 35-41. Na de ambtelijke 
voorbereidingen en het aankopen van bouwgrond, werden de 
bouwvergunningen op 3 december 1920 afgegeven.

De twee woningcomplexen zijn in het voorjaar van 1921 ge-
bouwd door de aannemers P. van Geel te Langeweg en Marijn 
Damen te Terheijden. Blijkens de bouwtekeningen waren alle 
woningen ongeveer hetzelfde. Slechts één woning was duide-
lijk groter en die staat op Brouwerijstraat 35. De woningen in 
Wagenberg werden bewoond vanaf eind mei 1921, vanaf begin 
juli ook die in Terheijden. Begin september 1921 was het 12e 
en laatste huis in Terheijden bewoond. De huurprijs bedroeg 
toen 4 gulden per week. Het onderhoudswerk werd verricht 
door plaatselijke kleine zelfstandigen, waarvan rekeningen zijn 
bewaard gebleven. 
Tegenwoordig kunnen wij ons geen woning zonder toilet met 
waterspoeling, douche en riolering meer voorstellen. De ,,plee” 
stond bij meer woningen buiten dan binnen. De afvoer van fe-
caliën kwam terecht in een zogenaamde beerput, waarvan de 
inhoud als een voorganger van compost werd verspreid over de 

EN  TOEN GEBEURDE...
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moestuin. De bewoners van de eerste Volksbelanghuizen moes-
ten met een buurman die put delen.
In 1964 kwam een samenwerking met het Gemeentelijk Wo-
ningbedrijf Made tot stand en groeide de woningstichting uit 
tot een professionele organisatie. In 1976 werd de 1000ste 
woning gebouwd. Na het gereed komen van die woning in de 
Klaverbeemd onthulde mevrouw Visker-Cas, de echtgenote 
van de wethouder, een gedenksteen. Daarna groeide het aantal 
huurwoningen snel naar 1832 in 2000. Inmiddels zijn er ook al 
woningen verkocht aan de bewoners. En nu is het aantal huur-
woningen gestegen naar 2700. 
Meer hierover is ook te lezen in Vlasselt-boekje 125: ,,90 jaar 
Volksbelang in de gemeente Drimmelen” (2009).
Johan van der Made

STARTTORUN BIJ B-FIT  TERHEIJDEN
Wegens succes herhaald

Wil jij het nieuwe jaar goed 
starten en gelijk het doel stel-
len om 5 km te kunnen hard-
lopen? 
Dan hebben wij van B-FIT Ter-
heijden goed nieuws voor je. 

Want wij zullen op zondag 10 januari 2021 opnieuw starten 
met een StartToRun. De eerste editie was een groot succes en 
daarom geven wij iedereen nogmaals de kans om die 5 km aan 
te tikken. 
Samen met een kleine groep ga jij op je eigen niveau aan de slag. 
Naast de gezamenlijke wekelijkse training krijg je veel persoon-
lijke coaching en advies, een B-FIT loopshirt, een eigen loop-
schema en veel motivatie van de andere deelnemers.
Op zondag 14 maart of zondag 21 maart (afhankelijk van 
carnaval) houden wij ons eigen hardloopevenement (corona-
proof!) waar jij die 5 km gaat lopen en je eerste hardloopme-
daille gaat verdienen.
We starten bij een minimum van 5 deelnemers en wanneer er 
genoeg animo is zal er een tweede groep bijkomen op woens-
dag. De training op zondag is 10 weken lang van 10.15 uur tot 
11.15 uur.  Vertreklocatie is De Cour in  Terheijden. Kosten voor 
het traject zijn € 99,- voor leden van B-FIT en € 129,- voor 
niet-leden, dit is inclusief coaching, loopshirt, loopschema en 
medaille. 
Aanmelden kan heel makkelijk door een mail te sturen naar 

ZAKELIJK NIEUWS

Kerst voor Thuis

Lieve gasten,

Helaas, de feestdagen zullen thuis moeten 
worden doorgebracht. Om u te ontzien in de 

keuken en toch een stukje Ripasso thuis te 
kunnen ervaren is het mogelijk een 
Kerstmenu voor Thuis te bestellen!

Op onze website vindt je alle info:
www.restaurantripasso.nl

 Hier vindt je het volledige menu, 
de opties en passende wijnen.

Het bestellen kan via de website.
Bestellen kan t/m zondag 20 december 2020.

We wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2021.

We hopen u dan weer te mogen verwelkomen.

Yannic & Wijnanda van den Broek
Restaurant RIpasso
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info@bfitterheijden.nl. Wil je graag nog meer informatie of heb 
je vragen? Mail ons gerust. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in om het nieuwe jaar te star-
ten met mooie doelen om fit en gezond te worden!

VERGOEDING VOOR BRILLEN

Het jaar is weer bijna voorbij. En wàt 
voor jaar! Het begon met opengebro-
ken straten voor een nieuw riool, maar 

waarschijnlijk is iedereen dat weer vergeten door de ont-
wrichtende corona. Het leven op slot. Alles wat je leuk vindt 
om te doen, gaat een dikke streep doorheen. Door te roeien 
met de riemen die we wèl hebben, proberen we het zo leuk 
mogelijk te hebben en toch onszelf en elkaar zo goed mogelijk 
te beschermen. 
En over iets leuks gesproken: de brillenvergoeding van uw ziek-
tekostenverzekering mag niet uit het oog verloren raken! Nu 
bijna ongemerkt het einde van het jaar nadert is, rijst de vraag 
of u uw vergoeding al gebruikt heeft. Afhankelijk van uw verze-
kering kunt u uw bril volledig vergoed krijgen per kalenderjaar! 
Dat mag u toch niet laten ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden 
we dat uiteraard erg zonde vinden. Wanneer u bij ‘Toptiekske 
een bril aanschaft, verzorgen wij de vergoeding. Deze zal gelijk 
van het totaalbedrag worden afgetrokken. Geen omkijken meer 
naar dus. Om optimaal te kunnen profiteren, heeft u nog twee 
weken de tijd om uw vergoeding te verzilveren. Weet u niet 
precies of u nog recht heeft op vergoeding, ook dat kunnen we 
voor u nakijken. 
Sinds 5 december geeft ‘Toptiekske u financieel een extra duw-
tje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding krijgt; 
wij geven tot en met 31december kerstballenkorting op een 

complete bril. Kies een bril, kies een bal en krijg korting! Dat is 
mooi toch? Helaas geldt deze korting niet voor onze Toppie-
Collectie, maar dan blijft er nog steeds een heleboel over om 
uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

Goed gekapt klaar voor de december kerstballenkorting

We houden 1,5 m afstand 

maar we houden contact!

Fijne feestdagen en een 

goed begin van 2021

Het college van 

burgemeester  

en wethouders
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KIKI’S HAIR IS POSITIEF ONDANKS 
CORONACRISIS

Nicole en haar medewerkers 
gaan ondanks een zware perio-
de toch positief 2021 in.
“Ja natuurlijk”, zegt Nicole 

Brands (eigenaresse Kiki’s Hair Teteringen en Terheijden), “met 
stilstaan en terugkijken bereik je niets! We moeten naar de toe-
komst kijken. Natuurlijk was 2020 in vele opzichten een heel 
zwaar jaar, maar het heeft ons ook iets moois gebracht: onze 
prachtige kleindochter Joy.  Als ik haar zie, lijken alle problemen 
minder zwaar”, zegt Nicole met een big smile.
“We hebben in de maanden dat we dicht moesten onze tijd 
toch nuttig besteed en plannen gemaakt voor de toekomst. 
We hebben weer extra opleidingen gevolgd voor barbier en 
haarkleurspecialist. Educatie is voor ons heel belangrijk, je moet 
zorgen dat je altijd voorop loopt en op de hoogte bent van de 
nieuwste technieken en trends. Maar ook vinden wij het belang-
rijk dat de klant zich thuis voelt en weet dat er naar hen wordt 
geluisterd.  Wij proberen het beste uit het uiterlijk van de klant 
te halen, kijken naar de kleur, de dikte van het haar en de func-
tionaliteit. Samen creëren wij de look die het beste bij je past,” 
aldus Nicole.
“Natuurlijk hoort hier ook gezelligheid bij, want een bezoekje 
aan de kapper moet ook vooral ontspannen en een “leuk uitje” 
zijn. Hier doen wij veel voor...

Ons team moet het fijn vinden om voor ons te werken, en dat 
stralen ze ook uit! Ze zijn altijd in voor een gezellig gesprek 
onder het genot van een heerlijk kopje koffie / cappuccino, want 
dat hoort er ook bij!”
Kiki’s Hair is gevestigd aan de Hoofdstraat 53 in Terheijden 
(naast de apotheek).  Tel. 076 5932562. 
Ook te volgen op Facebook en instagram voor de laatste nieuw-
tjes en filmpjes.
Online boeken is 24/7 mogelijk via www.kikishair.nl of Facebook.
Team Kiki’s Hair wenst iedereen gezellige maar vooral gezonde 
feestdagen en een mooi en beter 2021.

‘ON(T)ROEREND GOED’

In november heeft de lezer van Rondom de Toren geen inter-
view van mij kunnen lezen. Waar sommige ondernemers hun 
markt in deze tijd zien stil staan of zelfs verdwijnen, zit een an-
der in een tijd van opleving. Er is dan begrijpelijkerwijs minder 
gelegenheid voor een interview.

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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Vandaag dan toch: Er staat een bezoek aan Made gepland. De 
vorige keer dat ik hier voor een interview was, in mei dit jaar, 
fietste ik fluitend door de polder naar huis met als cadeau een 
bos bloemen van ’t Hoefblad onder mijn arm. De kans dat ik 
deze keer met iets extra’s uit de winkelvoorraad wordt be-
loond, is kleiner: Ik pak het vandaag namelijk groter aan en loop 
binnen bij makelaarskantoor Daniels Stokvis aan de Crullaan. 
Welkom
Ik kom binnen in de ruimte waar Hannie kantoor houdt en moet 
eerst even mijn draai vinden. Praten over huizen en de grote be-
dragen die daarbij komen kijken, ook in de rol als interviewer, 
voelt voor mij namelijk best spannend. Dat gevoel is echter van 
korte duur, want het is al snel vertrouwd met Hannie. Zo kan 
het gebeuren dat we kort na onze kennismaking al praten over 
elkaars kinderen en de foto’s die we daarbij trots laten zien op 
onze smartphones. Het mooiste moment is vervolgens als haar 
vader ter sprake komt: Een zwart-wit foto toont een trotse, 
vriendelijk ogende man. Hij werd op 60-jarige leeftijd haar vader, 
waarna zij opgroeide in liefde. Diens motto ‘accepteren is de 
basis van levenskunst’ leeft voort. Zelden heb ik zo vroeg in een 
gesprek de ziel van de zaak te pakken. Ik word er vrolijk en stil 
van tegelijkertijd.
Vrouwenkantoor
Op de site staan alle drie de medewerkers vermeld: Naast Han-
nie, ook José en Marieke. Opgeteld hebben ze gedrieën meer 
dan 85 jaren ervaring in dit kantoor. Dat indrukwekkend ge-
tal vervliegt bij de snelheid en het enthousiasme waarmee hier 
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wordt gewerkt. Het is een team dat de particuliere woningmarkt 
volledig kan bedienen: Van aan- en verkoop, taxatie tot pro-
jectadvies. Het liefst had ik hen tegelijk hier aan tafel gehad, om 
de synergie te zien plaats vinden. Ik merk echter dat Hannie in 
gezamenlijkheid spreekt als ze oprecht trots is over dit team van 
‘fantastische vrouwen’, dat over de jaren is gestold in een war-
me collegialiteit en onderling vertrouwen en waar ze inmiddels 
niet meer zonder kan. De voordelen van een vrouwenkantoor 
komen in de makelaardij prima tot hun recht: persoonlijke zorg, 
hoge accuratesse. Ook net die extra stap zetten, door bijvoor-
beeld ook op zaterdag mee te gaan naar een bezichtiging voor 
een klant die vanuit de Randstad om hun diensten vraagt. Het 
zijn deze onderlinge eigenschappen die Hannie in vorm houden. 
De markt
Gedurende ons gesprek is er continue bedrijvigheid om ons 
heen: De vaste telefoon gaat regelmatig op de achtergrond en 
meldingen op haar mobiel blijven binnenkomen. Dat was zoveel 
anders in de lente van 1981, toen Hannie startte met haar ei-
gen kantoor. De hypotheekmarkt kende een rente van rond de 
12% en haar eerste verkoop liet op zich wachten tot oktober 
dat jaar. Ze zou het in de jaren daarna echter opbouwen, zoals 
ze haar huis destijds ook vrijwel zelf heeft gebouwd. Ik hoor 
meer voorbeelden van een tijd die voor mij nu moeilijk is voor 
te stellen. De plek waar we nu aan tafel zitten, was toen nog 
duingrond en het recht om de grond te gaan bebouwen is ver-
kregen door op het gemeentehuis met een andere gegadigde 
lucifers te komen trekken van verschillende lengtes. Inmiddels 
kent ze de gemeente Drimmelen op haar duimpje en doen de 
mond-tot-mondreclame en goede bereikbaarheid de rest.

De huidige verkoop gaat snel en de huizenmarkt drijft de prij-
zen op. Hannie wordt daar niet onrustig van. Ze heeft alle kleu-
ren sneeuw gezien. Een deskundige partner blijft nodig als je 
de juiste waarde voor je huis wilt. Makelen is iemand op een 
idee brengen, vanuit een vertrouwensband vervolgens partijen 
en vraag en aanbod bij elkaar brengen om uiteindelijk beide par-
tijen gelukkig te maken over de deal. Ook hier volgen mooie 
voorbeelden van. Taxaties, da’s evengoed mooi werk. Iets dat 
ook in deze tijd van thuiswerken niet op afstand kan. Je moet 
een huis voelen, zien, ruiken om het te kunnen waarderen en op 
papier te zetten. 
Terwijl ze met mij zit te praten, schiet haar te binnen wat ze ver-
der allemaal bereikt heeft. Zoals 17 jaar bestuurslid van NVM, 
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redactielid van de krant ‘Makelaar’, ondernemerscafés, MKB 
vereniging. De tijd verloopt snel en het is voor ons beiden een 
werkdag, dus we sturen aan op een afronding. 
Een enkel woord om dit gesprek te bezegelen, heb ik zo snel 
niet gevonden. Een term als ‘Makelaarsmoeder’ is mij bijgebleven 
en dan doel ik vooral op de warmte, wijsheid en het familie-
gevoel in het team. De omvang van haar werkweek bouwt ze 
rustig af, zodat er tijd is voor de (klein-)kinderen en golf, maar 
de liefdevolle grip op de zaak blijft voorlopig nog wel bestaan. 
Het werk verveelt haar geen dag. Ze wil dan ook doorgaan zo 
lang het leuk is.

MET OUDJAAR WEER OLIEBOLLEN BIJ 
MOLEN DE AREND

Stichting Molen de Arend gaat ook dit 
jaar weer oliebollen bakken bij Molen 
de Arend.
De, natuurlijk heerlijke, oliebollen 
worden gebakken van 9.00. tot 16.00 
uur en zijn met en zonder rozijnen. 
Natuurlijk gelden er bij de verkoop 

coronamaatregelen en zal de routing duidelijk worden aange-
geven. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers draagt deze jaarlijkse actie bij 
aan het in stand houden van dit unieke monument voor Ter-
heijden. De opbrengst van het oliebollen bakken vormt samen 
met de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van de Stichting een 
belangrijke financiële basis om noodzakelijk onderhoud uit te 

voeren. Zo zullen in het voor-
jaar van 2021 onder meer de 
muren aan de binnenzijde van 
de molen worden gerestau-
reerd en zal de halslager moe-
ten worden vervangen. Dit is 
het lager aan de voorkant van 
de molenas waaraan de wieken 
zitten.
De Stichting hoopt u op 31 
december te mogen begroe-
ten bij de molen en wenst alle 
Vrienden en mensen  die Mo-
len de Arend een warm hart 
toedragen, het beste voor 
2021.

ZONNEBLOEMGASTEN  WORDEN 
VERWEND

De Zonnebloem gaat hun gasten extra 
verwennen in deze feestmaand. Zo kre-
gen zij van Sinterklaas een extra lekkere 
roomboter-amandelstaaf cadeau. Omdat 
het jaar op zijn einde loopt en het wel een 
heel erg naar jaar was, hebben de vrijwil-
ligers hun koppies bij elkaar gestoken en 
op 3 verschillende plaatsen, met steeds 4 
personen (afstand houden), zijn zij voor 
iedere gast kerststukjes gaan maken. Het 

werden bij elkaar wel heel veel kerststukjes, maar ja, het is voor 
een goed doel tenslotte. Omdat ook Kerstmis maar heel klein 

VAN  ALLES  WAT
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gevierd mag worden, ja alweer 
door corona, zullen alle gasten 
van de Zonnebloem hier vast 
heel veel troost uit halen. Wij 
hopen daarom ook dat wij hen 
een beetje gelukkig kunnen 
maken. Dus wilt u ook een 
mens gelukkig maken, kom als 
vrijwilliger bij de Zonnebloem 
dan krijg je vanzelf ook een 
goed gevoel! Tevens willen wij 
meteen iedereen fijne kerstda-

gen en een schitterend nieuwjaar toewensen.  Alle sponsoren 
en mensen die ons hebben geholpen, ontzettend bedankt want 
dankzij jullie kunnen wij wat meer betekenen voor onze gasten. 
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem afd.  Terheijden

GRATIS BOEK  VOOR OP UW  TABLET OF 
E-READER

Jan van Vliet heeft zo’n twaalf jaar als freelance verslaggever ge-
werkt voor BN/DeStem en schreef over nieuws, gebeurtenissen 
en tekende ook verhalen op. Een 25-tal van die verhalen heeft 
hij nu gebundeld in een 136 pagina’s tellend boekje getiteld ’25 
korte verhalen door Jan van Vliet’. Dit boekje is opgemaakt om 
te lezen op een tablet / iPad, smartphone / iPhone alsook op 
een e-reader. Het boekje in pdf-format is gratis verkrijgbaar. Een 
e-mailtje naar aanjanvv@ziggo.nl met de vraag om toezending 
van dit boekje is voldoende. U kunt ook eerst een kijkje nemen 
via www.janvanvliet.nl en klik dan op 25 korte verhalen.

ZA’K UT DOEN OF NIE; 
DECEMBER-UPDATE! 
Carnaval 2020 – 2021

Beste carnavalsvierders! 
Za’k ut doen of nie?  We zijn inmiddels ons 
carnavalsseizoen gestart. We hebben 14 no-
vember een onlinequiz georganiseerd, onze 
prins gepresenteerd en het speciale embleem 
is in de verkoop.
Ondanks het zeer minimale carnaval gaat Prins Pierre toch 
voorop in de online-corona-carnaval. Speciaal voor zijn 11e jaar 
is het een mooi jubileum-embleem geworden wat verkrijgbaar is 
voor slechts € 2,- via onze online webshop (www.schraansers.
nl) of bij DA Drogist Relinde (graag contant afrekenen).
Met alle verschillende coronamaatregelen én de wens dat ieder-
een gezond kan feesten zijn er veel minder activiteiten dan nor-
maal. Niet zoals we gewend zijn en niet zoals een ware carna-
valsvierder zou willen. Een jeugdraad met jeugdprins óf -prinses 
zal ook niet worden gekozen dit jaar. Natuurlijk kijken we naar 
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de mogelijkheden die er wel 
voor jeugd zijn óf gaan zijn in 
februari. 
In deze bijzondere coronatijd 
willen we de inwoners van 
Terheijden wel een carna-
valskrant aanbieden. Een car-
navalskrant om juist wel dat 
carnavalsgevoel mee te geven 
en te laten zien dat er ook 
op andere manieren carna-
val gevierd kan worden. We 
brengen met de krant carnaval bij de mensen thuis! 
We willen iedereen die dat leuk vindt vragen om input aan te 
leveren voor de krant! Jouw carnavalscreativiteit kun je kwijt in 
een half A4-tje! Help ons de krant te vullen en lever je stukje 
zo snel mogelijk aan, maar zeker voor 24 december! Aanleveren 
rechtstreeks aan carnavalskrant@schraansers.nl. 
Normaal gesproken vragen wij ook om te adverteren in de 
krant. Met een onvolledig en minimaal carnavalsprogramma heb-
ben wij er dit jaar voor gekozen om geen betaalde advertenties 
te plaatsen. 
We proberen creatief te blijven en houden de regels scherp in 
de gaten om er, ook in deze tijd, écht wat van te maken! 
Tot zover;  houd onze site, facebook, instagram, twitter én tiktok 
(ja echt waar!!) in de gaten voor de laatste nieuwtjes en bijzon-
derheden. 
We wensen jullie allemaal een fijne Kerst en alle goeds maar 
vooral een goede gezondheid in 2021!  
TCV De Schraansers

GROEN  LICHT  VOOR BOUW 
WINDMOLEN DE NOORD

Het is gelukt!
Goed nieuws voor het Traais Energie Col-
lectief:  Windmolen de Noord mag ge-
bouwd worden! De Raad van State ziet 
geen bezwaren meer tegen de komst van 28 windmolens langs 
de A16, waarvan onze Traaise molen deel uitmaakt. Een belang-
rijk besluit voor de energietransitie in de regio én voor het 
Traais Energie Collectief, waarop we lang hebben gewacht. We 
zetten hiermee een flinke stap vooruit naar een energieneutraal 
Terheijden.
Herstelbesluit
Tegen het plan van de provincie Noord-Brabant voor de mo-
lens langs de A16 liep nog een hoger beroepszaak. Deze zomer 
oordeelde de Raad dat in het plan nog knelpunten zaten. De 
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provincie is hiermee aan de slag gegaan en heeft een herstelbe-
sluit opgesteld, waarmee de Raad van State nu akkoord gaat. Dat 
betekent dat de bouwvergunning voor de windmolens -en dus 
ook voor onze Traaise molen- onherroepelijk is. 
Traaise energie
De bouw van Windmolen de Noord gaat in 2021 van start. 
Als de wieken draaien levert dit in een klap genoeg energie op 
voor ons hele dorp.  Wat overblijft gebruiken we om het Traais 
Warmtenet met warmtepompen op de juiste temperatuur te 
brengen. Duurzame energie uit eigen bronnen dus! 
Zonzeel
Windmolen de Noord is een van de zes molens van Windpark 
Zonzeel. De andere turbines bij Zonzeel worden ontwikkeld 
door Eneco (twee molens) en Pure Energie (drie molens). 

SAMEN ORGANISEERT: KERSTINLOOP

SAMEN organiseert op vrijdag 18 decem-
ber, in het Witte Kerkje, een kerstinloop. 
Omdat er juist nu zoveel behoefte is om 
samen te komen en omdat het bij ons kan, 
nodigen we u graag uit om in de kerstsfeer 
te komen in het Witte 

Kerkje. Een mooi programma met muziek, 
bezinning op afgelopen jaar en een hoop-
volle blik vooruit. Een avond in het teken 
van warmte, gezelligheid en SAMEN zijn. 
Uiteraard alles volgens de coronaregels. 
Het programma is van 19.30 tot 20.45 uur.  
In verband met corona zijn er maximaal 30 
plaatsen beschikbaar en moet u zich ver-
plicht vooraf aanmelden. Dit kan via een 
mail naar welkom@sameninhetwittekerkje.nl of bellen naar 06-
52046806. Bij veel aanmeldingen zal er een extra avond worden 
georganiseerd op maandag 21 december.  We hopen u te 
ontmoeten. 
Edwin Vonk.

WINTERWANDELING MUNNICKENHEIDE

Kom in deze bijzondere tijd 
een heerlijke wandeling maken 
rond Munnickenheide. Tijdens 
deze wandeling komt u hele-
maal in kerstsfeer, de route 

brengt u namelijk langs een paar mooie kerststallen. Het ver-
trekpunt van deze wandeling is Munnickenheide, Munnikenhof 
20 in Terheijden.
De route kan op eigen gelegenheid overdag worden afgelegd, 
bij voorkeur lopend maar kan ook op de fiets. De route die 
we voor u hebben uitgestippeld is ongeveer 12 km. De route 
hangt buiten op maar er is ook een papieren versie in de kantine 
aanwezig. Na afloop van de wandeling kunt u genieten van een 
warme chocomel of koffie to Go! 
Voldoende bewegen is ook in tijden van corona heel belangrijk. 
Ga er lekker op uit en geniet van de natuur maar neem wel de 
regels van het RIVM in acht. Houd tijdens het wandelen 1,5 me-
ter afstand tot iedere persoon die niet tot uw eigen huishouden 
behoort.
Komt u met de auto, parkeer dan voor op het erf van Munnic-
kenheide.  

UITGAAN
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1. Judith Bouma
2. Anita Dudok
3. Louisa Busio

4. Elly Bloemendaal
5. Jori van Thoor (paard)

6. Tonny van Geel
7. Jet Blom

8. Judith Bouma
9. Gerard van Vugt

10. Marianne Vermeulen
11. Frans Snoeren
12. Anita Dudok

13. Gerard van Vugt
(vrijwilligers verzorgen 

het kerkhof)
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Voor meer informatie, mail naar info@munnicken-
heide.nl.
Wij wensen u namens Munnickenheide veel wan-
delplezier en fijne feestdagen.
Gerry & Gerjo Leijten

SPRAAKVERMAAK START 2021 
MET CHARLES GROENHUIJSEN, 
RENSKE LEIJTEN EN JOHN 
RENIERS

De eerste Spraakvermaak in 
2021, zondag 10 januari, 
komt niet meer vanuit Ons 
Thuis, maar vanaf een andere 
locatie (zie  blz. 47!!).  Wat 
blijft is de inhoud en opzet, 
de variatie aan gasten, de mu-
ziek, de column, de quiz en 

het slotlied van Mix.  We blijven in het nieuwe jaar 
voorlopig digitale afleveringen maken en zodra dat 
weer mogelijk is, zijn toeschouwers weer van harte 
welkom. Op moment van schrijven is het program-
ma voor 10 jan. nog niet compleet. Op de gasten-
lijst staan al wel Charles Groenhuijsen, Renske Le-
ijten, John Reniers, Eline Kimmel (gastpresentator) 
en zangeres Sjoek de Vries uit Hooge Zwaluwe. 
Vooruitziende blik

‘Alles gaat 
voorbij. Zelfs Donald 
Trump.’ was de titel 
van het eind vorig jaar 
verschenen boek van 
Charles Groenhuijsen 
(foto Tien Mureau). De 
Amerika-kenner en 
Op1-presentator blijkt 
een vooruitziende blik 
te hebben.  Andere uit-

spraak: ‘Je zou het niet snel zeggen als je de Nederlandse media 
volgt over het Amerika van 
Trump, maar het is echt 
waar:  Amerika wordt in 
rap tempo een progressie-
ver land.’
Mooi uitgangspunt voor 
Dik van Beest en Eline 
Kimmel voor een boeiend 
gesprek.
Rechtsstaat
Renske Leijten (foto SP) is al ruim 14 jaar Tweede Kamerlid voor 

de SP.  Samen met Pieter Omt-
zigt beet ze zich vast in de re-
cente kinderopvangtoeslagaf-
faire: ‘De rechtsstaat voelt niet 
meer als rechtsstaat’. Hoe gaat 
dat aflopen en wat zijn de per-
spectieven voor de SP in maart 
bij de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer? En: waarom 
gaat de SP geen verbond aan 
met andere progressieve par-
tijen zoals PvdA, Groen Links 
en Partij voor de Dieren?

speljuf.nl
Ellen Meijers
(Praktijkadres) Polderstraat 3, TERHEIJDEN 

(V )echtscheidin
g

Rouwbegeleidin
g

Em
otieregulatie
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‘Prettig Gekookt’
John Reniers was 35 
jaar hét gezicht van 
café-restaurant Bui-
tenlust aan de Moer-
dijkseweg in Terheij-
den (nu restaurant 
Ripasso).
John kan -kost hem 
geen enkele moeite-  
een middag vullen 
met grappige en ont-
roerende verhalen 
uit die tijd.  Tegen-
woordig kookt hij op 
verzoek aan huis, verzorgt workshops en geeft horeca-advies 
onder de noemer ‘Prettig Gekookt’.  Werkt nauw samen met 
Frank van Gils Catering uit Made en is ook culinair adviseur bij 
Hanos - ISPC Breda.
Spraakvermaak bij u thuis
Seizoenkaarthouders krijgen automatisch op woensdag 6 janu-
ari een link en uniek wachtwoord per e-mail toegestuurd met 
uitleg over de te volgen stappen. 
Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de startpagina van www.
spraakvermaak.nl onder een aparte knop een code aanschaffen 
(€2,50 per aflevering, te betalen via iDeal) en ontvangen ver-
volgens een link en uniek wachtwoord per e-mail. Op zondag 
10 jan. kunt u vanaf 14.00 uur inloggen voor de 84e editie, het 
programma start zoals altijd om 14.30 uur.  Kijk begin januari op 
www.spraakvermaak.nl voor de meest recente informatie.

OVER ’T GRUYTVELD  TOT SOVAK 
EN DE JAREN DAARAAN  VOORAF

Voor de geschiedenis, voor de inwoners van Terheijden nog 
steeds ’t Gruytveld,  moet men terug naar 1974.  Aan de rand 
van Terheijden buiten de bebouwde kom, aan de Zeggelaan, 
werd het toen zo geheten zwakzinnigeninternaat ’t Gruytveld 
in gebruik genomen.
Zwakzinnigen, zoals die in vroegere jaren werden genoemd, 
werden tot ver in de vorige eeuw uit het zicht gehouden van de 
bewoonde wereld en veelal ondergebracht in tehuizen of inter-
naten die min of meer verstopt waren in bossen of duinen. Het 
was ondenkbaar dat verstandelijk gehandicapten werden gezien 
als mensen met mogelijkheden die met begeleiding zelfstandig 
konden wonen of werken. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering 
in. Voorgegaan door ouders van verstandelijk gehandicapten. Er 
werden oudervereni-
gingen opgericht en 
er kwamen regiona-
le stichtingen voor 
gezinsvervangende 
tehuizen alsook het 
kleinschaliger wo-
nen kwam op gang 
in plaats van de grote 
instellingen.
Al in de zestiger jaren waren op het gemeentehuis Terheijden  
plannen in de maak om tot de bouw van ’t Gruytveld te komen. 
Het Terheijden zoals het er anno 2020 uitziet, was bij lange na 

LEZERS IN DE PEN
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nog niet voltooid. Slechts de bouwen van woningen in de jaren 
zestig in de zogeheten polderwijk, Polderstraat en aangrenzende 
straten, waren de enige uitbreidingen. 
21 november 1972: eerste steen werd gelegd door de burge-
meester van Terheijden Jhr. Lodewijk Eduard Diederik Sebas-
tiaan (Lodi) Von 
Bönninghausen tot 
Herinkhave. Op de 
achtergrond links 
de voorzitter van de 
stichting  Jhr. Mr. H. 
Quarles van Ufford 
en zijn dochtertje 
Jacqueline, die een 
zilveren troffeltje 
mocht aanbieden aan 
de burgemeester.  (Foto Stadarchief Breda, BN De Stem / Johan van Gurp).
Het werd een voor die tijd modern gesloten complex van aan-
eengeschakelde paviljoens met alles in huis voor de eigen zorg, 
activiteiten en recreatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het gesloten complex kende gemeenschappelijke 
woon- en slaapvoorzieningen, een eigen sportzaal, zwembad, 
huisarts, tandarts en andere zorgvoorzieningen. ’t Gruytveld 
werd een tehuis waar een behoorlijk aantal kinderen verbleef 
naast ouderen met een verstandelijke beperking.
Uiteindelijk was de komst van de instelling ’t Gruytveld, aanvan-
kelijk nog ver buiten de bebouwde kom, mede een oorzaak tot 
tevredenheid door groei en welvaart in de vorm van werkge-
legenheid en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke woning-
bouw en uitgebreide voorzieningen op het gebied van sport, 
zorg en welzijn. Later ging deze vestiging op in de al bestaande 
SOVAK-organisatie.
Dertig jaar later werd deze oude hoofdlocatie op het toen nog 
besloten terrein in 2002 gesloopt om plaats te maken voor een 
gewone woonwijk, nu bekend onder de naam ’t Gruytpark. Een 
woonwijk waar mensen met en zonder handicap samen wonen 
en leven.  Voor de cliënten werden er meer kleinschalige en ei-
gentijdse dag- en woonvoorzieningen gerealiseerd. 

Vijf jaar later zat de 
klus van vernieuwen 
van het woningen-
bestand, activiteiten-
centrum, weekend- 
en vakantieopvang, 
naschoolse opvang, 
ambulante woonbe-
geleiding, dagopvang, 
en thuiszorg er op. 

AMUSE

VOORGERECHT

TUSSENGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

FRIANDISES

Tartaar van gepekelde zalm met zoetzure rettich en Avruga kaviaar

Marbré van gekonfijte eend met eendenlever,
Iberico, vijg, kastanje en rode biet

Tonijntartaar 
met salade van parelcouscous en bereidingen van komkommer

Hertenbiefstuk met geplukte sukade, saus van kruidkoek, spruit, rode kool, 
Hasselbaink oliebol van reypenaer en schorseneren

3 verschillende zoete lekkernijen voor bij de koffie

TUSSENGERECHT
Ossenstaartbouillon met kervel, knolselderij en wortel

47.50 P.P.

Taartje van chocolade met gianduja en hazelnoot

7-Gangen
Kerstmenu
                    47.50 p.p.

Culinair

TE BESTELLEN T/M 19 DECEMBER 2020 
VIA LANDGOEDBERGVLIET.NL/CULINAIR,

VIA DE RECEPTIE OF CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL
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Op de nog onbebouwde vlakte werd het hoofdkantoor SOVAK 
gevestigd, alsook appartementen gebouwd. (Foto Stadarchief Breda, BN 
De Stem / Johan van Gurp)
Men leek klaar voor integratie en acceptatie van de gehandicap-
tenzorg en het was inmiddels de gewoonste zaak van de wereld 
om cliënten tegen te komen op straat en in de supermarkt. Zij 
woonden en leefden in gewone straten en wijken tussen ande-
re mensen. In verschillende straten en wijken in Terheijden ver-
rezen moderne woonvoorzieningen voor zo’n 440 bewoners 
in begeleide woonvormen. Beduidend meer dan eerdere jaren. 
Door voortschrijdend inzicht werd links en rechts het groeps-
wonen teruggedraaid, panden verkocht en werden weer meer 
centraal op en rond het ooit eerdere terrein woonvoorzienin-
gen getroffen.
Met de bouw in de jaren zeventig van het toenmalige Gruytveld 
werd ook in een zogenaamd zusterhuis voorzien, een flatge-
bouw voor zo’n dertig tot veertig ‘verpleegsters’ in opleiding. 
Door de teruglopende belangstelling voor het wonen in dat zus-
terhuis kwam daar begin jaren tachtig een einde aan. Wat restte 
was menig avontuurlijke herinnering. De dames gingen uit in de 
plaatselijke horeca en menige vriendschap, verkering of huwelijk 

is daar uit voort-
gekomen. ‘Dat 
waren gezellige 
jaren’, wisten me-
nig bewoonster 
en Terheijdense 
jongens van wel-
eer nog te her-
inneren. Hoewel 
een avondklok 
gold, stond menig 

raam ’s nachts open. 
Het gebouw werd gesloopt en daarvoor in de plaats werden 
seniorenappartementen gebouwd. (foto door ©Jan van Vliet)
Stichting SOVAK, waarbij de vestiging Terheijden is onderge-
bracht, is inmiddels een centrum geworden waar wordt (samen) 
gewerkt aan begeleid wonen, werken, buitenschoolse opvang en 
voor wat betreft de zorg met een AVG-arts (arts voor verstan-
delijk gehandicapten), bewegingsagogen, bijzondere therapieën, 
diëtiste, ergotherapeut, fysiotherapie, gedragskundige, geestelij-
ke verzorging, gezond en veilig leven en logopedie.
Bron: BN/DeStem van 3 augustus 2005, 5 september 2007, 7 
april 2008 en 6 augustus 2008 auteur Jan van Vliet. Uit 25 korte 
verhalen door Jan van Vliet (www.janvanvliet); wordt vervolgd.

TERWALA

Heemkundekring De Vlasselt heeft deze 
maand zijn leden verblijd met een educa-
tief spel om de donkere dagen door te 
komen. Het spel heet TerWaLa en gaat 
voornamelijk over de vroegere gemeente 
Terheijden met Wagenberg en Langeweg. 
Al naar gelang uw voorkeur en woon-
plaats kunt u deze titel veranderen in 
meerdere varianten.
Het spel bevat 104 kaarten en een dob-

belsteen. Op elke kaart staan 6 vragen met op de achterkant de 
antwoorden. De vragen gaan voornamelijk over onze dorpen, 

VAN  ALLES  WAT
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onze flora en fauna, ons dialect en een rubriek algemeen. Door 
de vragen en antwoorden ziet u weer dingen waar u niet altijd 
echt bij stilgestaan hebt of blijken dingen toch net anders te zijn 
dan u altijd gedacht heeft.
Ook voor de jeugd is dit een leerzaam spel. Je ouders of groot-
ouders kunnen makkelijk verslagen worden.
Gezien de beperkte oplage is het spel alleen voor leden be-
schikbaar. Bestaande leden kunnen bijbestellen. Maar kinderen 
of kleinkinderen kunnen ook blij gemaakt worden met een lid-
maatschap van De Vlasselt. Het spel kost € 9,50.  Voor € 4,-. 
meer bent u niet alleen verzekerd van dit spel maar ook voor 
alle nieuwe uitgaven van het komend jaar en verder. Bovendien 
ontvangt u een welkomstpakket met een aantal eerder uitgege-
ven boekjes.
Dus zoekt u nog een kerstcadeau, dan kunt u dit regelen via 
ons e-mailadres: secretariaat@devlasselt.nl of via onze website 
www.devlasselt.nl.

KERSTKAARTENACTIE  DOOR  BASIS-
SCHOOLKINDEREN EN SURPLUS  WELZIJN
 

In 2019 is Surplus Welzijn gestart met Het 
Gebaksplan, een project voor saamhorig-
heid. Leerlingen uit groep 8 zijn bij iemand 
uit hun dorp op visite gegaan met 2 ge-

bakjes. Hier zijn mooie contacten uit ontstaan.
Helaas heeft Het Gebaksplan in 2020 door corona stil gelegen.  
Om dit bijzondere jaar op een bijzondere manier af te sluiten 
en zodoende toch nog iets te kunnen doen in het kader van 
saamhorigheid tussen kinderen en inwoners heeft Surplus Wel-
zijn het volgende bedacht: een kerstkaartenactie.
Kinderen van de basisscholen in de gemeente Drimmelen gaan 
kerstkaarten schrijven en deze bij iemand uit hun dorp in de 
brievenbus doen of persoonlijk afgeven. 
Het zou mooi zijn wanneer de kaart bij iemand bezorgd wordt 
die dit gebaar extra kan gebruiken, omdat diegene het momen-
teel (extra) moeilijk heeft (eenzaamheid, alleenstaande of oude-
ren in de straat). 
Maar het zal sowieso ”kleine moeite, groot plezier” zijn. 

Surplus Welzijn zorgt 
voor de kerstkaarten 
en bezorgt deze op 
de basisscholen.
In de envelop wordt 
ook een kaartje van 
het maatschappelijk 
werk van Surplus 
Welzijn gedaan, zo-

dat inwoners hen weten te bereiken, mocht hier behoefte aan 
zijn. Het is te begrijpen dat inwoners juist nu een gesprek nodig 
kunnen hebben.  
Dus, mocht u binnenkort een kerstkaart in de brievenbus vin-
den van een kind dan weet u dat u door dit kind bent gekozen 
om van hem of haar een kerstkaart te ontvangen. U weet dit 
gebaar vast te waarderen!
Hopelijk zijn deze kerstkaarten voor velen een lichtpuntje!

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

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

Joep de Ruijter-student creatief vakman/meubelmaker

Studenten van het Koning WiIlem I College mochten hun ont-
werpen aan het grote publiek tonen in het kader van de Dutch 
Design Week in Eindhoven. Hun werk werd geselecteerd door 
deskundige jury’s. De Dutch Design Week, het internationale 
event waarbij design in alle facetten centraal staat, vond dit jaar 
voornamelijk online plaats. Ook Joep de Ruijter uit Terheijden 
werd geselecteerd. Wij spraken met hem over zijn studie en 
werk.

Dorpsgericht Werken december

Iedere 2e helft van de maand kunt u kijken naar onze rubriek 
Dorpsgericht werken. Dorpsgericht werken gaat om het be-
vorderen van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid. 
Coördinator Lilian Lambrechts heeft dit keer  een gesprek met 
Kendra van der Spek van de gemeente Drimmelen over de tool-
kit ‘Gesprek met de omgeving’ en met Willem Simonis, die hier-
mee praktijkervaring heeft voor de verbouwing van Ons Oude 
Raadhuis.
(B)Oerburgerbos

Een maand gele-
den zonden we 
een verslag uit 
van de dag waar-
op de intentie-
verklaring voor 
250 jaar bos-
beheer van het 
BoerBurgerBos 
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werd ondertekend. Op 28 november werden de bomen voor 
het bos echt geplant. Vrijwilligers plantten ongeveer drieduizend 
bomen, planten en struiken aan de Zandstraat in Wagenberg. 
De komende jaren zal dit uitgroeien tot het BoerBurgerBos, 
de Bijenboel en Kinderboomkwekerij.  Vanwege de coronamaat-
regelen werd dit uitgevoerd in kleine groepen, die over de dag 
waren gespreid. Ook leerlingen van het Dongemond College en 
de Stuifhoek waren er volop actief.  Wij waren erbij voor een 
nieuw verslag.
Kunst in de regio - Eefje Muurbloempje 

In deze aflevering van onze serie ‘Kunst in de regio’ ziet en 
hoort u Eefje van Gils-Thijssen. Zij woont in Made en schilderen 
is al van kleins af aan haar uitlaatklep en passie. In 1999 is ze 
afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie voor beel-
dende kunsten in Rotterdam. Joost Pieterman ging met haar in 
gesprek en natuurlijk laten we ook beelden zien van haar werk 
en we zien haar zelfs aan het werk terwijl ze bezig is met een 
muurschildering.
Gezond en Wel - Blaasontsteking

In onze rubriek ‘Gezond en Wel’ vertellen deskundigen u we-
tenswaardigheden over veel voorkomende klachten en geven 
u tips. In deze aflevering informeert Miëlle Stoop-van Alphen, 
bekkenfysiotherapeut, u over blaasontsteking.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-

vervolg op blz. 26
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gen? Bezoek ons YouTube kanaal. De radiozender is 24 uur per 
dag te beluisteren via de kabel op 92.9 FM, het Ziggo radiokanaal 
917 / KPN, XS4ALL en Telfort kanaal 1176 / Telfort, Edutel, Fiber.
nl en Stipte kanaal 3180 , in de ether op 106.9 FM en natuurlijk 
ook online via de livestream. Volg ons ook op www.omroep-
drimmelen.nl en op Facebook.

FOTO  VAN DE MAAND

De foto van de maand december van foto-
club Dinasa. 
De fotograaf is Betty van Hulzen.

KLOVENIERSGILDE ST.  ANTONIUS  ABT - 
RABO CLUBSUPPORT
De uitslag en daarmee de opbrengst van 
actie Rabo ClubSupport is bekend:  dank-
zij jullie hebben wij een mooi bedrag van 
€ 283,10 weten te behalen! Graag danken 
wij iedereen die zijn of haar stem heeft 
uitgebracht op Kloveniersgilde St. Anto-
nius Abt en ons gilde hiermee een warm 
hart toedraagt. 

ONTBIJTTEAM DE COUR

Het ontbijtteam wenst iedereen warme en liefdevolle dagen en 
een gezond 2021!!

Ook willen we graag even van de gelegenheid gebruik maken 
om alle winkeliers, bedrijven, organisaties en iedereen die ons 
in het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis ondersteund heeft 
te bedanken. In het bijzonder ook Tim Ovington die ons toch 
elke week gefaciliteerd heeft in De Cour om deze activiteit tot 
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een succes te laten worden.  We hopen op weer een succesvol 
nieuw jaar om gezamenlijk te kunnen ontbijten maar vooral het 
ontmoeten en samen zijn want “Samen eten is meer dan alleen 
de maaltijd!”
Ontbijtgroetjes van Jacqueline, Carla en Anita

VRIJWILLIGERSVACATURES

Wil je vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het VIP 
(Vrijwilligers InformatiePunt), telefoon 0162 451894, email 
vip@swodrimmelen.nl. We denken graag met je mee en helpen 
je verder.
Zit er niets voor je tussen, neem ook dan gerust even contact 
op en we denken met je mee naar een activiteit die aansluit bij 
wat je leuk vindt om te doen.
We zijn op zoek naar:
Evenementen coördinator 
Is organiseren je hobby? De evenementencoördinator zorgt 
voor een gestroomlijnde organisatie bij evenementen waarbij 
Omroep Drimmelen aanwezig is. Hij/zij maakt een draaiboek en 
zorgt er voor dat alle afdelingen betrokken worden. Hij/zij zit 
overleggen voor en is een belangrijke schakel in het verbinden 
van de afdelingen en met externe partijen.
Taal vrijwilliger
Ben je goed met taal en wil je anderen hierbij helpen? Wil je 
iemand in jouw omgeving een stapje verder helpen in het beter 
leren lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal? Als 
taalvrijwilliger kun je op verschillende manieren mensen helpen 
om vaardiger te worden in communiceren en het begrijpen van 
informatie. Je helpt hier die ander enorm mee. 
Klantcontactmedewerker
Heb je affiniteit met kinderen en wil je dat ze alle mogelijkheden 
krijgen om mee te kunnen doen? Als klantcontactmedewerker 
bij stichting Leergeld verwerk je de aanvraag na een huisbezoek 
en zet ze in gang als die is goedgekeurd. Je hebt contact met 
scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs), ver-
enigingen, winkeliers en met je collega intermediair die het huis-
bezoek aflegt en natuurlijk met het gezin zelf.
Specialist openbare ruimte 
Wil je ook prettig wonen in jouw dorp in Drimmelen en hier-
over mee adviseren? Bij  WWZ kijk je als specialist kritisch mee 
naar de openbare ruimte en gebouwen als het gaat om de toe-
gankelijkheid er van voor mensen met een beperking. Dit doe je 
voor bestaande straten en gebouwen (schouwen) en wanneer 
er nieuwe projecten zijn. Op basis van de bevindingen wordt 
een advies uitgebracht naar de gemeente.

NIEUW:  WEBSITE  VRIJWILLIGERSWERK

Sinds vorige week is www.vrij-
willigerswerkdrimmelen.nl dè 
digitale plek waar actuele vrij-
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DRIMMELEN 
Kuipershoek 12: NIEUW 
Tussenwoning met 2 bergingen, gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk, nabij een jachthaven en een 
uitgestrekt poldergebied. Grond 158 m2. Woonoppervlakte ca. 80 m2. Inhoud ca. 267 m3. O.a. woonkamer met semi-
open keuken, 3 slaapkamers, ruime zolder en privacy biedende achtertuin met achterom. 
Vraagprijs € 239.000,-- k.k. 

 

MADE  
Cyclaamstraat 8: 
Rustig gelegen twee onder een kapwoning met een berging en een overkapping. Inhoud ca. 318 m3, 
woonoppervlakte ca. 92 m2, perceel 189 m2. Grotendeels v.v. aluminium kozijnen en dubbel glas. Nette keuken, 
badkamer en toilet. 5 slaapkamers!. 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k. 

 

MADE 
Nieuwstraat 67:  
Twee onder een kapwoning met een zeer grote vrijstaande schuur (ca. 116 m2) en een eigen oprit, gelegen nabij 
het centrum van Made. Grond 222 m2. Woonoppervlakte ca. 74 m2. Inhoud ca. 314 m3. O.a. ruime woonkamer, 
woonkeuken, badkamer op begane grond, 1 slaapkamer op 1e verdieping en multifunctionele schuur. 
Vraagprijs € 269.000,-- k.k. 

 

MADE  
Klaproos 23: NIEUW 
Verrassend ruime, moderne, middenwoning met een berging, gelegen in een gewilde en kindvriendelijke 
nieuwbouwwijk. Grond 148 m2. Woonopp. ca. 134 m2. Inhoud ca. 466 m3. B.j. 2011. O.a. sfeervolle woonkamer, 
moderne keuken en sanitair, 3 slaapkamers (4 mogelijk), privacy biedende achtertuin op het z-o met achterom. 
Vraagprijs € 319.000,-- k.k. 

 

MADE  
Parklaan 2: 
Vrijstaande woning met een berging gelegen op een fraaie locatie nabij het centrum van Made. Inhoud ca. 405 m3, 
woonoppervlakte ca. 104 m2, perceel 273 m2. O.a. ruime woonkamer, 3 slaapkamers. Tuin op het zuiden. 
Woning dient gemoderniseerd te worden. 
Verkocht onder voorbehoud. 

 

MADE  
Fazantenlaan 12: 
Twee onder een kapwoning met een grote garage/berging gelegen in een gewilde, kindvriendelijke woonwijk. De 
woning is gelegen op loopafstand van de scholen alsmede het sport- en natuurpark. De woning dient 
gemoderniseerd te worden. 
VERKOCHT 

 

MADE 
De Hooimijt 22: 
Recent gebouwde 2-o-1 kapwoning met een garage/berging en een eigen oprit. Grond 222 m2. Woonoppervlakte ca. 
109 m2. Inhoud ca. 511 m3. Bouwjaar 2019. O.a. woonkamer met gashaard en openslaande deuren naar de tuin, 
moderne open keuken, 3 slaapkamers (4 mogelijk), moderne complete badkamer, achtertuin op het zuidoosten. 
Verkocht onder voorbehoud 

 

RAAMSDONK 
Molenstraat 37 / 39: 
Volledig gerestaureerde vrijstaande woning (Rijksmonument) met diverse bijgebouwen en een zeer grote achtertuin. 
Grond 2.334 m2. Woonopp. ca. 255 m2. Inhoud ca. 1.082 m3. Ext. Bergruimte ca. 81 m2. O.a. ruime woonkamer, 
eetkeuken, 2 werkkamers op  de begane grond, 3 slaapkamers, 2 badkamers, wasruimte en een grote zolder. 
Vraagprijs € 780.000,-- k.k. 

 

WAGENBERG 
Hoevenseweg 1 b:  
Prachtig gelegen, vrijstaand landhuis met dubbele carport, zeer ruime oprit en een buitenberging met overkapping. 
Grond 1160 m2. Woonoppervlakte ca. 284 m2. Inhoud ca. 988 m3. O.a. werkkamer, woonkeuken, eet- en zitkamer, 
bijkeuken slaap- en badkamer op begane grond, 3 slaapkamers en 2 badkamers op 1e verdieping en een zolder. 
VERKOCHT 

 

LAGE ZWALUWE   
Plantsoen 2:   
Prachtig, geheel gerestaureerd en gemoderniseerd monumentaal herenhuis (voormalige pastorie) met een 
pastoriezaal en een gastenverblijf met dubbele garage (voormalig koetshuis). Grond 2.940 m2. O.a. woonkamer en 
suite, woonkeuken, bijkeuken, bibliotheek, 6 slaapkamers (meer mogelijk), 3 badkamers en grote parkachtige tuin. 
Vraagprijs € 1.190.000,-- k.k. Nieuwe prijs 

 

 
Heeft u plannen om te gaan verhuizen? 

Wij nemen uw woning graag in de verkoop! 
Voor een kosteloze en vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning,  

kunt u met ons een afspraak maken via telefoonnummer 0162-673333  
of E-mail info@danielsstokvis.nl 

 

 

 
Tevens zijn wij u graag van dienst voor het uitbrengen van een  

(gevalideerd) taxatierapport van uw woning. 
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willigersvacatures uit Drimmelen te lezen zijn. Hierdoor wordt 
het nóg gemakkelijker en leuker om vrijwilligerswerk te zoeken 
of om vrijwilligers te vinden.
Voor organisaties waar vrijwilligers actief zijn
Vrijwilligersorganisaties kunnen hier nu zelf hun vacatures plaat-
sen.  Wil je liever dat wij dit doen of een eerste keer meekijken: 
laat het weten, we helpen je graag. Staat jouw organisatie er nog 
niet tussen: wellicht interessant voor de zoekende vrijwilliger 
dat je hier te vinden bent met actuele vacatures.
Voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken of willen we-
ten welke mogelijkheden er zijn
Je komt hier een ruim aanbod van vacatures voor vrijwilligers 
tegen (op dit moment staan er 107 vacatures in). Je kunt jezelf 
inschrijven, gemakkelijk zoeken en in contact komen met vrij-
willigersorganisaties. 
Heb je liever een gesprek over de mogelijkheden, dan kan dat. 
Hiervoor kun je contact opnemen via de mail met vip@swo-
drimmelen.nl of bellen naar 0162 451894.  
Naast deze vacatures zijn er nog meer mogelijkheden, we den-
ken graag met je mee. 
Nieuw: spreekuur bij  THEEK 5
Vanaf 12 januari is er elke dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 
uur spreekuur bij  THEEK 5. Hier kun je dan terecht met alle 
vragen over vrijwilligerswerk Drimmelen en diensten van SWO.

DECEMBER

En dan is het alweer december.  De maand van Sinterklaas, Kerst 
en Oud en Nieuw. De maand van gezelligheid met familie en 
vrienden, de maand ook van nadenken en gemis van dierbaren, 
maar vooral toch de maand van samenzijn met de mensen die 
je liefhebt.
Persconferentie
Hooggespannen waren dan ook de verwachtingen vlak na Sinter-
klaas… zouden we met Kerst wat meer ruimte krijgen, zouden 
we met Kerst wat meer familie en vrienden uit kunnen nodigen, 
zouden we met Kerst misschien naar een restaurant kunnen?  
Helaas kwamen die hooggespannen verwachtingen niet uit.  
Onze regering ziet geen kans om te versoepelen en zo kunnen 
we met Kerst en zeer waarschijnlijk ook met Oud en Nieuw 
eerder minder dan meer gasten ontvangen. 
Dat is zuur natuurlijk. Zeker ook voor de jongeren onder ons, 
die het allemaal al lang beu zijn en graag perspectief willen.  
Lijst Harry Bakker snapt dat heel goed, snapt heel goed dat jon-
geren meer willen, snapt heel goed dat jongeren perspectief no-
dig hebben en snapt heel goed dat jongeren de ruimte willen om 
dingen met vrienden te ondernemen. 
Jeugd aan zet wintereditie
Veel wordt al door gemeenten georganiseerd voor de jongeren 
en nu is er de mogelijkheid voor gemeenten om eenmalig een 
flinke subsidie te krijgen in het kader “jeugd aan zet wintereditie”.  

Team Dokters & Co wenst u hele fijne feestdagen. 
Wij staan ook in 2021 weer iedere werkdag voor u klaar! 

 
U kunt bij ons dagelijks (op afspraak) terecht voor 

bloedprikken. 
 

 
Dokters & Co 

Hoofdstraat 26 

4844 CE Terheijden 

POLITIEK
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Lijst Harry Bakker heeft hierover ook vragen gesteld tijdens 
afgelopen opinievergadering van de gemeenteraad en van de 
wethouder de toezegging gekregen dat de gemeente deze 
subsidie aan gaat vragen en met jongeren in overleg gaat hoe 
dit geld te besteden en er activiteiten mee te organiseren.  
Een mooie opsteker voor onze jongeren en een mooie toezeg-
ging van de wethouder als reactie op onze vragen.
Licht
Laten we de komende weken elkaar het licht in de ogen gun-
nen en proberen om met en voor elkaar licht te brengen. Lijst 
Harry Bakker wenst u daarom fijne Kerstdagen waarin u tijd en 
ruimte heeft om er voor elkaar te zijn. En denk ook eens aan 
die buurman of buurvrouw die misschien alleen is; een kaartje 
in de bus of even een praatje aan de deur brengt licht in deze 
letterlijk donkere dagen.
Riebert  Verheugen, Lijst Harry Bakker

TOERISTISCH  TERHEIJDEN, MAAR GEEN 
TRAILERHELLING?
SAMEN Drimmelen denkt in kansen

In 2018 heb ik vanuit een ande-
re positie in de raad vragen ge-
steld over de trailerhelling bij de 
brug. Aangezien wij op dit mo-
ment veel vragen vanuit onze 

inwoners over deze of een andere trailerhelling krijgen, wilden 
wij van SAMEN Drimmelen hier nogmaals vragen over stellen. 
In maart 2019 stond in het antwoord van het waterschap, waar 
de trailerhelling onder viel, dat het mogelijk is om eens af te 
stemmen over de wensen en mogelijkheden op deze locatie. Er 
is ondertussen ambtelijk overleg geweest met het waterschap 
over deze trailerhelling. Het waterschap heeft na inspectie be-
sloten de helling te verwijderen.
Wij van SAMEN Drimmelen hebben daarop gevraagd of de wet-
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houder kansen ziet om op een andere plaats in Terheijden een 
trailerhelling te faciliteren, bijvoorbeeld in de haven van Terheij-
den. Deze moet nog opgeknapt worden en is eigendom van de 
gemeente. Een trailerhelling kan misschien meegenomen wor-
den in deze opknapbeurt.  We zijn hier geweest om te kijken en 
zien daar best kansen. Het antwoord van de wethouder stemde 
ons erg ontevreden. Hij geeft aan dat er in de haven van Ter-
heijden geen ruimte is voor een trailerhelling. De enige plaats 
zou naast de veerstoep van het pontje kunnen zijn, maar daar 
is te weinig ruimte. Ook het parkeren van auto’s met trailers 
geeft in de haven problemen wegens het gebrek aan ruimte. Een 
trailerhelling zou een impuls kunnen zijn voor het toerisme in 
Terheijden, vindt de wethouder.
SAMEN Drimmelen vindt het ontzettend jammer dat er weder-
om niet gedacht wordt in kansen. Een ophaalbrug op de Schans 
van € 100.000,- die maar weinig mensen zien zitten, kan wel.  
Maar serieus kijken naar waar er in Terheijden een trailerhelling 
kan komen, waar veel vraag naar is en weinig hoeft te kosten, 
daar wil de wethouder dan weer niets mee doen? Dus wordt 
er gekozen voor een Toeristisch Terheijden zonder trailerhelling 
waar inwoners met mooie dagen gebruik van kunnen maken. 
We hopen toch dat de wethouder nogmaals naar deze kans wil 
kijken.
Heb je ook tips of andere zaken? Dan kun je die sturen naar 
samen.drimmelen@gmail.com. Of bel naar Femke 06 40146753. 
Groet,  Ankie & Femke, SAMEN Drimmelen

COMBINATIE  ALGEMEEN BELANG 
STEMT  TEGEN OZB-VERHOGING 
Gemeentelijke lasten 2021 hadden naar beneden 
gemoeten

Enkele weken geleden is ge-
sproken over de verwachte 
inkomsten en uitgaven in onze 
gemeente (begroting) en wer-
den ook de tarieven voor ge-
meentelijke lasten besproken.
Om het financiële gat in de begroting te dichten, stelde wethou-
der Bakker van Financiën een OZB-verhoging van 7,2% voor, 
terwijl de afgelopen jaren de OZB slechts werd verhoogd met 
het percentage van inflatie. Deze is 1,6%.  Er wordt dus gebro-
ken met het verleden. 
Gelukkig wordt het tarief voor de rioolheffing verlaagd, zodat 
de lastendruk voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing 
slechts met 0,8% stijgt.
CAB is altijd heel duidelijk geweest over de OZB.  Wij volgen 
het landelijke inflatiecijfer. Hiermee voorkomen wij dat de poli-
tiek u als  melkkoe gaat gebruiken en we kritisch blijven op onze 
uitgaven. Pas als het echt niet meer kan, zullen wij een extra ver-
hoging accepteren. Maar dan is er sprake van een noodgreep en 
daar zijn wij volgens ons nog niet aan toe. Anders begrijpen wij 
de geruststellende opmerkingen van wethouder Bakker niet dat 
we financieel gezond zijn en nog voldoende reserves hebben. 
Meer dan 39 miljoen euro.
Veel gezinnen hebben het toch al financieel moeilijk, want zorg-
premies, verzekeringen, boodschappen en dergelijke worden 
ieder jaar duurder. Dan had een verlaging van de gemeentelijke 
lasten welkom geweest.
CAB vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de OZB niet gewoon 
met 1,6% is verhoogd en de gemeentelijke lasten voor 2021 dus 
per saldo met 4,8% zijn verlaagd.  De CAB heeft zelfs voorstel-
len aangedragen om deze gemiste inkomsten in 2021 te betalen. 
Namelijk geen 3e BOA (€ 68.000,-),  geen  ZLM-wielertour 
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(€ 25.000,-) en geen onnodige 
brug bij de Kleine Schans in  
Terheijden (€ 100.000,-). 
Helaas, de coalitiepartijen Lijst 
Harry Bakker, Groen Drimme-
len, de VVD en de partij SA-
MEN stemden wel in met de 
OZB-verhoging.
Vooral van de VVD is het bij-
zonder, want bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2014 be-
loofden ze de kiezers nog een 
OZB-verlaging van 10%! Daar 
is nooit iets van terecht geko-
men. 

Natuurlijk kunnen wij ook niet in de toekomst kijken. Als het 
niet ten koste gaat van ons voorzieningenniveau, zullen wij altijd 
eerst kritisch de gemeentelijke uitgaven kijken, voordat wij bij u 
gaan aankloppen. 
Met een politieke groet, fractie CAB

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

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 19 december 19.00 uur: Eucharistieviering 4e Ad-
vent.  Voorganger: Kapelaan L. Ballester en mevr. F. van Mook. 
Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Donderdag 24 december 22.00 uur: Kerstavond. Eucha-
ristieviering. Extra collecte. Voorganger: kapelaan L. Ballester en 
mevr. F. van Mook. Zang: enkele leden van A.S.T.
Vrijdag 25 december 11.00 uur: Eerste Kerstdag. Eucharis-
tieviering. Extra collecte.  Voorganger: pastoor M. Lindeijer. Or-
gel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 26 december 19.00 uur:  Tweede Kerstdag. Eu-
charistieviering. Voorganger: pastoor M. Lindeijer en kapelaan L. 
Ballester. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Donderdag 31 december 19.00 uur: Oudjaar. Eucharistie-
viering.  Voorganger: Pastoraal  Team. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: 
dhr. H.  Vergouwen.                                                    
Regels t.a.v. corona 
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naam en telefoonnummer op 
te schrijven. 

Wij wensen alle kinderen van Terheijden, en iedereen die hen lief is: 
 

Hele fijne Feestdagen! 

Veel geluk, gezondheid & gezelligheid in 2021! 
 

Teams de Windhoek, Zonzeel, Eskadee en De Zeggewijzer 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

info@muldervastgoedadvies.nl               www.muldervastgoedadvies.nl 
Vlierlaan 18 
4844 HK Terheijden 
Kantoor   076 - 593 3500 
Mobiel     06 - 100 34713 

 

 

Fijne feestdagen en een goed 2021 !

Bedankt voor de fijne samenwerking. 

KERKEN
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Tijdens de viering kan er niet gestookt worden, de kerk wordt 
warm gestookt tot een kwartier voor aanvang van de viering. 
Er is in deze viering geen koor, wel een cantor/organist of klein 
zanggroepje, maar er mag niet meegezongen worden. 
Het dragen van mondkapjes in de kerkelijke ruimte: graag bij 
binnenkomst mondkapje op, als u in de ruimte zit mag het 
mondkapje af, als u de kerk verlaat weer mondkapje op. 
Ook in onze kerken geldt 1,5 m. afstand. 
Kom niet naar de viering bij gezondheidsklachten. 
Geef elkaar geen hand. 
Indien er communie wordt uitgereikt, gaat dit veilig. 
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 gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen 
doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u 
contact opnemen met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-
meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze 
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-
nen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. we-
ten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, 
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres (zie boven). Bij 
voorbaat dank.
Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw-
jaar!
Vijf Heiligen Parochie H. Antonius Abt,  Terheijden

REALISATIE  WONINGBOUWPLAN  VER-
LENGDE ELSAKKER KOMT IN ZICHT

De wens om extra woningen in het dorp Wagenberg te bouwen 
leeft bij de inwoners en de gemeente Drimmelen al geruime 
tijd.  Voor het plan Verlengde Elsakker ligt het voorontwerp be-
stemmingsplan nu klaar en sinds 4 december voor iedereen ter 
inzage. Daarmee komt de realisatie van ca. 80 gevarieerde wo-
ningen op die locatie steeds meer in zicht, dit tot vreugde van 
de gemeente Drimmelen.

Wethouder Jan-Willem Stoop licht toe: “De laatste jaren is door 
de ontwikkelaar en de gemeente hard samengewerkt om te ko-
men tot een mooi plan voor Wagenberg. Dat betekent diver-

GEMEENTE
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siteit in het woningaanbod en een betere 
verkeersontsluiting van het project. Er ligt 
nu een goede basis die we dit jaar kunnen 
presenteren.”
Woningbouw  Verlengde Elsakker
De initiatiefnemers/ontwikkelcombinatie 
(VOF Brabander en KlokGroep) presen-
teerden in 2018 hun eerste plannen voor 
de  Verlengde Elsakker aan omwonenden en 
geïnteresseerden. Ze willen met dit nieuw-
bouwproject een gevarieerd aanbod van 
nieuwe woningen realiseren die voldoen 
aan de wensen van de inwoners van de ge-
meente Drimmelen en van Wagenberg in 
het bijzonder. De grootste verandering in 
het nieuwe plan ten opzichte van het eerde-
re plan is de ontsluiting. In het eerder gepre-
senteerde conceptplan zou al het verkeer 
uiteindelijk via de Kerkstraat afgewikkeld 
worden. Na reacties vanuit het dorp op die 
ontsluiting is hard gewerkt aan een andere 
oplossing daarvoor.
Nieuwe ontsluiting
Door de sloop van 2 woningen aan de Wagenstraat kan nu ook 
een ontsluiting gemaakt worden op de Wagenstraat. De ge-
meente bekijkt daarnaast mogelijkheden om de Voshil als geheel 
beter aan te laten sluiten op het busstation en de rotonde. Dit 
heeft, samen met het verbeterde woningbouwplan, namelijk een 
grote meerwaarde voor heel het dorp.
Voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt t/m 15 januari 2021 ter 
inzage. Het plan is in te zien op het gemeentehuis van Drimme-
len of op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Meer informatie
Op de projectpagina www.verlengde-elsakker.nl van de ontwik-
kelcombinatie is meer informatie over het plan Verlengde Elsak-
ker te vinden door hier vrijblijvend een account aan te maken. 
Deze website is door de initiatiefnemers opgericht om informa-
tie over de voortgang te delen. Later kunnen geïnteresseerden 
zich via die website ook inschrijven om een woning in het plan 
te kopen. Meer informatie is ook te vinden op de website van 
de gemeente Drimmelen: drimmelen.nl/woningbouw-verleng-
de-elsakker.

DRIMMELEN VERLENGT REGELING 
TERRAS-UITBREIDING HORECA

Het college verlengt de regeling voor ter-
rasuitbreiding voor horecaondernemers. 
Die ruimte kregen de horecaonderne-
mers sinds juni van dit jaar vanwege de 
coronamaatregelen. Het college verlengt 
deze periode tot 1 oktober 2021, met uit-
zondering van de carnavalsperiode.
“Als de horeca straks weer open mag, 

krijgen deze ondernemers van ons letterlijk en figuurlijk zo veel 
mogelijk ruimte om hun gasten te ontvangen op hun terrassen,” 
licht wethouder Lieke Schuitmaker het besluit toe.
‘Perspectief bieden’
Door de nieuwe lockdown zijn horecagelegenheden al een 
aantal weken gesloten, afgezien van het aanbod van afhaal- en 
bezorgmaaltijden. “De horeca is heel hard getroffen door alle 
maatregelen. Er wordt veel pijn geleden in deze sector. Dat 
wordt keer op keer duidelijk als we met onze lokale horeca om 

tafel zitten tijdens onze corona-overleggen,” stelt de wethouder 
Economische Zaken. “Bovendien is het onzeker wanneer de ho-
reca weer open mag, en als het zover is zullen er nog maatrege-
len gelden vanwege de besmettingsrisico’s.
Waar we perspectief kunnen bieden, al is het maar een beetje, 
willen we dat doen. Daarom kiezen we voor deze verlenging 
van de terrasregeling, omdat we weten dat dat de afgelopen 
maanden wel geholpen heeft.” Over de carnavalsperiode wil het 
college apart afspraken maken met de horeca als daar aanleiding 
voor is. De eerdere verruimingsperiode zou verlopen op 1 fe-
bruari 2021.
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Drank- en horeca-
vergunning
De mogelijkheden 
gelden voor bedrij-
ven met een regulie-
re drank- en horeca-
vergunning of exploi-
tatievergunning. 
Informatie is te vin-
den op de website van de gemeente Drimmelen.
Met vragen kunnen ondernemers zich wenden tot 
teameconomie@drimmelen.nl.

LEERLINGEN DONGEMOND TEN STRIJDE 
TEGEN EIKENPROCESSIERUPS

Op woensdag 9 december 
startten leerlingen van Don-
gemondcollege samen met de 
Madese Natuurvrienden en de 
gemeente met het ophangen 
van nestkasten voor koolme-
zen. Dit is één van de maatre-
gelen om de natuurlijke vijan-
den van de eikenprocessierups 
te stimuleren en de overlast te 
verminderen.
Honderd nestkastjes ge-
maakt
De leerlingen van het Donge-
mondcollege unit Made hebben 
afgelopen najaar meer dan hon-
derd nestkastjes gemaakt. Wet-
houder Jan-Willem Stoop en directrice Anne-Geerke Hesselink 
hielpen mee toen leerlingen Lisa Voogt en Lisa van de Avoird 
hun zelfgemaakte nestkastjes ophingen, samen met Ankie en 

Arjen Stoop van de Madese 
Natuurvrienden. Dit gebeurde 
in de houtwal naast de Mezen-
hof in Made. Dit is een gebied 
waar de gemeente vanwege de 
bereikbaarheid niet preventief 
biologisch kan spuiten tegen de 
eikenprocessierups. De nest-
kastjes komen verder voorna-
melijk te hangen op locaties 
met beschermde soorten vlin-
ders. Hier past de gemeente 
geen preventieve biologische 
bestrijding toe omdat die ook 
ten koste kan gaan van andere 
vlindersoorten.

Nuttig
De nestkastjes hebben ook al nut voordat het broedseizoen 
ingaat. Koolmezen gebruiken de kastjes om in te slapen. Nieuwe 
en jonge mezen kunnen dan al bekijken of het een geschikte 
broedplaats wordt voor komend voorjaar. De gemeente zorgt 
dat de nestkasten allemaal opgehangen worden.

PLAN DEFINITIEF: 28  WINDMOLENS 
LANGS DE  A16  WEST-BRABANT

De 28 windmolens aan de A16 kunnen er komen. De Raad van 
State heeft ingestemd met aanpassingen die door de provincie 

Dankzij jullie steun kijkt 
de Antonius Abt ook in 
2021 weer  ier uit over 

Terheijden!

Stichting Behoud de 
Antonius Abt wenst iedereen 

 ijne feestdagen
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zijn gedaan na een tussenuitspraak over het inpassingsplan eer-
der dit jaar. Met deze definitieve uitspraak zijn het plan en de in 
2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk.
In juli van dit jaar concludeerde de Raad van State dat het plan 
Windenergie A16 op enkele punten aangepast moest worden. 
Het betrof de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast 
van de nieuwe windmolens, vooral in situaties waarbij deze al 
in de omgeving staan of gepland zijn. Provinciale Staten heeft in 
september deze aanpassingen vastgesteld.
Vermogen gelijk aan verbruik 100.000 huishoudens
Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over 28 windmolens 
in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zon-
zeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden 
ontwikkeld door verschillende bedrijven en wekken samen naar 
schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van 
minimaal 100.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de 
windmolens eind 2022.
De komst van de geplande windmolens heeft invloed op het 
landschap en op de mensen die er wonen. Daarom zijn vanaf de 
start in 2016 omwonenden bij het plan betrokken en dachten zij 
mee over de locaties van de geplande windmolens. En daarom 
wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikke-
laars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over 
de effecten van de windmolens die omwonenden raken, bijvoor-
beeld over geluid en slagschaduw.

Klimaatdoelstellingen provincie
Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoel-
stelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in 
Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent 
in 2050. Bovendien wordt een kwart van het rendement uit de 
windmolens geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan 
over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon 
opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moer-
dijk en Zundert, vier Bredase wijk-dorpsraden en de gemeenten 
helpen om de projecten verder te brengen.
Lokale Energie Agenda gemeenten
In elke gemeente is of wordt een Lokale Energie Agenda (LEA) 
opgesteld waarin verschillende projecten staan. Denk aan pro-
jecten over woningisolatie, zonnepanelen en bewustwording 
van en communicatie over energiebesparing. Op die manier ver-
snellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, 
de overgang van fossiele energie naar schone energie.
Wethouder Jürgen Vissers voegt daar aan toe: “Dit besluit be-
tekent dat we in Drimmelen een hele grote stap kunnen gaan 
zetten in onze doelstelling om duurzame energie op te wekken. 
Goed nieuws dus voor de energietransitie in Drimmelen en 
voor de invulling van de opgave van Drimmelen in de Regio-
nale Energiestrategie. Ook is dit bericht positief voor het TEC 
(Traais Energie Collectief), want zij kunnen met deze uitspraak 
hun windmolen ‘De Noord’ gaan bouwen. Daar zijn we blij mee, 
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al beseffen we ons maar al te goed dat de komst van de wind-
molens ook een grote verandering met zich meebrengt voor 
de direct omwonenden. Daar hebben we gedurende het hele 
traject oog voor en we gaan ons, samen met de ontwikkelaars, 
inzetten om de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo 
veel als mogelijk te beperken.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Informatie over glasvezel voor  Terheijden en Lage 
Zwaluwe

In deze tijd met meer 
activiteiten vanuit huis 
(werken, educatie, zorg 
en contact met familie 
en vrienden) komt een 
snelle en ruime glas-

vezelverbinding goed van pas. Momenteel organiseert DELTA 
Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) daarom opnieuw 
een glasvezelcampagne in Lage Zwaluwe én er loopt een nieu-
we campagne voor  Terheijden. Dit biedt de inwoners van Lage 
Zwaluwe en Terheijden de kans om een snelle internetverbin-
ding te krijgen en daarmee klaar te zijn voor de toekomst. 
De inwoners van Terheijden kunnen gebruik maken van het glas-
vezelnetwerk als 25% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk door vóór 20 januari 2021 een abon-
nement af te sluiten. 
Aan de Polderstraat 3 in Terheijden is ook een Glasvezel Infor-
matiepunt geopend. Hier kunnen inwoners terecht met vragen 
over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonne-
ment. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag 
tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Lage 
Zwaluwe en Terheijden op gavoorglasvezel.nl.
Etalage van Energieloket Drimmelen biedt kansen voor 
lokale vakspecialisten; iets voor uw bedrijf?
Het Regionaal Energieloket geeft invulling aan het Energieloket 
van de gemeente Drimmelen. Het Energieloket helpt woningei-
genaren met informatie en advies over het verduurzamen van 
hun woning. Vakspecialisten uit onze gemeente, die zich bezig 
houden met het verduurzamen van particuliere woningen, kun-
nen zich ook bij het loket aansluiten. 
Als u zich aansluit als partner van het Regionaal Energieloket, 
dan maken zij gratis een persoonlijke profielpagina voor uw be-
drijf op. Het bedrijfsprofiel vormt een online etalage voor uw 
bedrijf. Het geeft woningeigenaren een indruk wat u voor hen 
kunt betekenen in het verduurzamen van de woning. U ver-
groot daarmee de bekendheid van uw bedrijf en zorgt ervoor 
dat woningeigenaren eenvoudig met u in contact komen. Ook 
wordt u op deze manier altijd aangeschreven wanneer er een 
uitvraag naar lokale installateurs voor een collectieve actie in de 
gemeente en de regio wordt gedaan. 
Geïnteresseerd? Meld dan uw bedrijf aan op regionaalener-
gieloket.nl/voor-bedrijven. Daar kunt u ook de voorwaarden en 

meer informatie over de profielpa-
gina’s voor bedrijven vinden. 
Gratis cadeaubon voor ener-
giebesparing
Wilt u als woningeigenaar ener-
gie en kosten besparen? Dat kan 
al met kleine maatregelen in huis. 

Denk hierbij aan tochtstrips, ledverlichting en radiatorfolie. De 
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gemeente Drimmelen helpt u graag op weg om energie te be-
sparen en stelt cadeaubonnen van € 44,- beschikbaar. Hiermee 
kunt u in de webshop van ons Regionaal Energieloket artikelen 
bestellen die uw huis direct energiezuiniger én comfortabeler 
maken. 
U kunt de waardebon aanvragen bij  www.regionaalenergieloket.nl.
Deze actie geldt voor koopwoningen in o.a. Wagenberg. Per 
adres kunt u 1 waardebon aanvragen. 
In Terheijden heeft TEC energiebespaarboxen uitgedeeld. Deze 
actie is intussen afgelopen.
Houdt u rekening met een langere levertijd vanwege Covid-19 
en de grote aanvraag van cadeaubonnen.
’s Avonds en in het weekend met de bus

Bravoflex is een handige 
vervoerservice waarmee 
u ’s avonds, in het week-
end en op feestdagen kunt 
reizen als er geen open-
baar vervoer beschikbaar 
is. Sinds 13 december rijdt 
Bravoflex ook in de ge-

meente Drimmelen. U reserveert eenvoudig een zitplaats en 
bepaalt zelf bij welke halte u wordt opgehaald en naar welk 
overstappunt u reist. U kunt reizen binnen het gebied van de 
gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Halderberge en Altena.
Bravoflex brengt u van een bushalte naar een treinstation of een 
OV-knooppunt, een zogeheten ‘hub’. U kunt vanaf elke halte in 
het gebied een reis van en naar de meest logische hub boeken. 
Daar kunt u overstappen op trein, bus of veerpont. U boekt uw 
reis via de speciale nieuwe app of via de telefoon. 
U betaalt voor wat u reist. De kosten bestaan uit een opstap- 
en kilometertarief. Het kilometertarief wordt berekend aan de 
hand van de kortste route van A naar B. Betalen kan eenvoudig 
met de pinpas bij de chauffeur. Het standaardtarief is € 2,48 plus 
€ 0,44 per kilometer. 
Bravoflex rijdt het hele jaar:
- maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 00.00 uur
- zaterdag, zon- en feestdagen van 09.00 tot 00.00 uur
In Oud Drimmelen en Blauwe Sluis kunt u ook maandag t/m 
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur gebruik maken van Bravoflex, 
omdat hier nu geen openbaar vervoer komt. U betaalt dan het 
OV-tarief van € 0,99 plus € 0,175 per kilometer. Na 19.00 uur, 
in het weekend en op feestdagen betaalt u het standaardtarief. 
Meer informatie is te vinden op www.bravoflex.nl.
Kappen bomen in alle kernen gemeente Drimmelen

We hebben vergunnin-
gaanvragen opgenomen 
voor het kappen en ver-
vangen van bomen in de 
gemeente Drimmelen. 
Deze vergunningen heb-
ben we per kern aange-
vraagd voor dode, zieke 
of door gevaarzetting niet 
te behouden bomen. In 
totaal vragen we vergun-

ning aan voor 99 bomen in de gemeente Drimmelen. Hiervoor 
planten we 77 bomen terug binnen een afstand van 250 me-
ter van de huidige locaties.  Voor 22 bomen wordt een locatie 
elders in de gemeente gezocht. Hierbij ligt de nadruk op het 
versterken van de boomstructuren. We streven er naar om een 
veilig, duurzaam, vitaal en divers bomenbestand te ontwikkelen.
De vergunningaanvragen in de diverse kernen vindt u bij de be-
kendmakingen (aanvraag omgevingsvergunning).
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Wijziging inzameling containers (GFT en restafval)
Al jaren vindt de GFT-in-
zameling in de even weken 
plaats (in de zomerperiode 
van 1 mei t/m 31 oktober 
wekelijks) en het restafval 
1 maal per 4 weken in een 
oneven week. Let op: hier-
in komt een wijziging voor 
het jaar 2021. Het GFT-afval wordt in 2021 ingezameld in de 
oneven weken en in de periode van 1 mei t/m 31 oktober 2021 
wekelijks. Het restafval wordt 1 maal per 4 weken ingezameld 
in een even week!
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Schapenbogert 24 (4844 AK) (W-2020-0958): Het 
plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Ingekomen 
d.d. 22-11-2020.
Terheijden, nabij de Schansstraat (4844 AR) (W-2020-0963): 
Het kappen van vier bomen in woningbouwproject “de Weelde, 
Terheijden” en het herplanten van 7 bomen. Ingekomen d.d. 23-
11-2020. 
Terheijden, verschillende locaties in  Terheijden (4844) (W-
2020-0940): Het kappen van 37 bomen in de plaats Terheijden. 
Herplant van 25 bomen binnen een afstand van 250 meter en 12 
bomen elders in Terheijden. Ingekomen d.d. 18-11-2020.
Wagenberg, verschillende locaties in Wagenberg (4845) (W-
2020-0942): Het kappen van 13 bomen in Wagenberg. Herplant 
van 12 bomen binnen een afstand van 250 meter en 1 boom 
elders in Wagenberg. Ingekomen d.d. 18-11-2020.
Terheijden, Brabantstraat 29 (4844 AT) (W-2020-0971): Ver-
plaatsen van de inrit. Ingekomen d.d. 27-11-2020.
Wagenberg, Scheerbiesstraat 5 (4845 PL) (W-2020-0990): Het 
veranderen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel. 
Ingekomen d.d. 02-12-2020.
Wagenberg, Wildestraat 2A (4845 PK) (W-2020-XXX): Het 
herbouwen van de opslagloods. Ingekomen d.d. 12-11-2020.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 16 (4844 AW) (W-2020-0932): 
Het plaatsen van een dakterras. Besluitdatum: 25-11-2020.
Terheijden, Bredaseweg 8 (4844 CL) (W-2020-0835): Het plaat-
sen van een damwand. Besluitdatum: 20-11-2020.
Terheijden, Schapenbogert 24 (4844 AK) (W-2020-0958): Het 
plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Besluitda-
tum: 26-11-2020.
Wagenberg, Dorpsstraat 56 (4845 CG) (W-2020-0135): Het 
onderhouden en veranderen van een antenne-installatie aan de 
Gummariskerk. Besluitdatum: 02-12-2020.
Terheijden, Molenstraat nabij nr. 38 (4844) (W-2020-0883): Het 
kappen van één knotwilg. Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
vergunning voor de kap verleend. Besluitdatum: 26-11-2020.
Ingekomen milieumeldingen (activiteitenbesluit):
Wagenberg,  Wildestraat 2A (4845 PK) (W-2020-0975): Het 
veranderen van de inrichting. Ingekomen d.d. 26-11-2020. 
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend 
dat zij het volgende besluit hebben genomen:
- Het reserveren van een parkeerplaats in het hofje in de Pol-
derstraat in Terheijden voor de huisarts, maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, door het plaatsen van bord E4 van 
bijlage I van het RVV 1990 met hierop het woord ‘arts’ en een 
onderbord met de tekst ‘ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur’ bij het des-
betreffende parkeervak en bovengenoemd besluit uit te voeren 
conform tekening.

rietL   ikF‘t b o u r g o n d i s c h  g e n i e t e n

Meerberg 41   I   4847 NA   I   TETERINGEN
076 886 0680   I   www.tfrietluik.nl

Tijdens de kerstdagen is ‘t Frietluik gesloten
Met nieuwjaarsdag zijn wij 

OPEN van 16:00 uur - 20:00 uur

WENST U FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN 

GELUKKIG & GEZOND 2021

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

info@harmonieterheijden.nl
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- Het intrekken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats 
op het Dorpsplein in  Terheijden door het verwijderen van bord 
E6 van bijlage I van het RVV 1990.
- Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op  
het parkeerterrein (Lidl) tussen de Markstraat en de Abtslaan 
door het plaatsen van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 en 
bovengenoemd besluit uit te voeren conform tekening. 
- Het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
aan het eerste parkeervak komend vanuit de Markstraat in de 
Antoniushof te Terheijden door het plaatsen van het bord E6 
uit bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord met daarop 
het kenteken van de aanvrager en bovengenoemd besluit uit te 
voeren conform tekening. 
Op de bovengenoemde verkeersbesluiten is de bezwaarschrif-
tenprocedure van toepassing.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wildestraat 
13’ in Wagenberg
Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad van Drimmelen in zijn vergadering van 15 okto-
ber 2020 het bestemmingsplan “Wildestraat 13” in Wagenberg 
gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan brengt de ju-
ridische-planologische situatie in overeenstemming met de fei-
telijke situatie aan de Wildestraat 13 in Wagenberg, waarbij het 
kinderdagverblijf, met het staken van het agrarische bedrijf, de 
hoofdactiviteit is geworden. 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en 
de hierbij behorende stukken liggen tot en met woensdag 13 
januari 2021 ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 
in Made. Het bestemmingsplan is eveneens raadpleegbaar via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identifica-
tienummer NL.IMRO.1719.3bp20Wildestraat-vg01. 
Naar aanleiding van een zienswijze is het bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp door de gemeenteraad gewijzigd 
vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raads-
besluit, het raadsvoorstel, de zienswijzennota en het gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan. 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende 
de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld.  Van deze mogelijkheid kan gebruik maken:
- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft ge-
bracht;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld 
tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft 
aangebracht.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het be-
sluit niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist. Het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen 
als ook een beroepschrift is ingediend.  Voor de behandeling van 
een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschul-
digd.
DORPSGERICHT WERKEN
Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van leefbaarheid, 

vervolg op blz. 46
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Johan den Ridder stuurde deze mooie oude foto’s van de oude jongensschool Antonius Abt, 
het voormalig Thomasklooster, bullenfabriek De Beer en een trekschuit op de Mark.

1. Joes Staszek
2. Jet Blom

3. Elly Bloemendaal
4. Kees Fennema
5. Susan de Smit

6. Jet Blom
7. Toos van Boxsel

Ook mooie foto’s?
Stuur ze naar 

liesbeth@
rondomdetoren.nl

1

75

4
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veiligheid en sociale be-
trokkenheid. Hiervoor 
werkt de coördinator 
dorpsgericht werken 

samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoek-
werker.  Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt 
haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.  
Telefooncirkel Drimmelen
Wilt u in deze tijd graag iedere dag twee vaste contactmomen-
ten met anderen? Dat kan via de telefooncirkel gemeente Drim-
melen. De telefooncirkel bestaat 
uit een groep mensen van maxi-
maal 10 mensen. Ze bellen el-
kaar iedere dag rond hetzelfde 
tijdstip om te vragen of het goed 
gaat. Dit gebeurt ook op zon- en 
feestdagen. De coördinator be-
gint de belcirkel en belt de eer-
ste deelnemer. Die belt de vol-
gende en de laatste deelnemer 
laat aan de coördinator weten 
dat de cirkel rond is. Mocht het met iemand niet goed gaan, dan 
neemt de coördinator contact op met die betreffende persoon.
U kunt de telefooncirkel gebruiken uit veiligheidsgevoel. Maar 
ook als u het, zeker in deze coronatijd, prettig vindt om iedere 
dag in ieder geval even contact met iemand te hebben. 
Er draaien in onze gemeente nu 3 telefooncirkels, maar er kun-
nen zeker nog meer mensen deelnemen. Aanmelden kan via 
info@swodrimmelen.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
telefooncirkel.  

DOCUMENTAIRE OVER DE GROTE KERK 
BREDA

BredaNu heeft een recent gerealiseerde documentaire uitge-
zonden waarin de huidige restauratie van de Grote Kerk cen-
traal staat. Sinds 9 december is de documentaire te zien via de 
website van de Grote Kerk www.grotekerkbreda.nl. In de korte 
documentaire wordt de historie van de Grote Kerk belicht en 
krijgt het publiek een kijkje achter de schermen op de steigers 
en bij de steenhouwers. Ook wordt toekomstvisie van de Grote 
Kerk toegelicht. De documentaire ‘Grote Kerk Breda – Onze 
Trots’ is gerealiseerd in het kader van de nieuwe vriendenwer-
vingsactie ‘Vrienden voor het Leven’. 
De Grote Kerk is hét icoon van Breda waar alle Bredanaars 
met recht trots op zijn. Het is een Brabants Topmonument en 
een belangrijk rijksmonument én boven alles is het de huiska-
mer van de stad. De Grote Kerk is er voor iedereen! Erfgoed 
beschermen we voor nu en voor de toekomst. De Stichting 

Grote Kerk Breda voert daarom 
tot en met 2027 grootschalige res-
tauratiewerkzaamheden uit aan de 
buitenzijde van de kooromgang. De 
eerste resultaten zijn nu al zicht-
baar. En na de restauratie zal de 
Grote Kerk in al haar pracht weer 
te bewonderen zijn. Om de voort-
gang van de huidige restauratie te 
kunnen waarborgen is de steun van 
het publiek hard nodig.

IETS  VERDER  VAN....
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SPRAAKVERMAAK GAAT  
VERHUIZEN! 

Het zat er aan te komen, Ons Thuis 
in Terheijden was te koop of te 
huur en per 1 januari a.s. is het zo-
ver. Een nieuwe uitbater neemt de 
zaak over en gaat een andere for-
mule toepassen waarin geen ruimte 
meer is voor Spraakvermaak.  

Eerste editie
Op 11 november 2007 maakten we de eerste editie in Ons 
Thuis. Het was een kwestie van uitproberen en kijken of Spraak-
vermaak aan zou slaan. Het sloeg aan en 83 keer maakten we 
een gevarieerd programma met prominente gasten en steeds 
voor een volle zaal. Daarmee is Ons Thuis in al die jaren ook let-
terlijk ‘ons thuis’ geworden. Met weemoed nemen we dan ook 
afscheid van Kathleen en Thieu en hun medewerkers en van de 
locatie.  We denken dat ook de bezoekers van Spraakvermaak 
Ons Thuis zullen missen. 
Nieuwe locatie, nieuwe kansen

Vaarwel Ons Thuis, hallo partycentrum De Gouden Leeuw.  
Spraakvermaak blijft in Terheijden en we verhuizen van Bredase-
weg 20 naar Raadhuisstraat 13. Het partycentrum wordt al drie 
generaties beheerd door de familie Weterings. Astrid en Cors 
Weterings zijn de enthousiaste eigenaren en bieden een nieuw 
huis en nieuwe kansen. We zijn blij met deze mooie locatie en 
vanaf 10 jan. a.s. komen de online afleveringen vanuit De Gouden 
Leeuw.  En zodra we weer bezoekers mogen ontvangen, staan 
de deuren van ons nieuwe thuis wagenwijd open. 
Zie ook www.spraakvermaak.nl.

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

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

of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

-------------------------------

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

VERS  VAN DE PERS

Dit is de laatste Rondom de Toren van 2020. 
Wij gaan een paar weekjes uitrusten.

Op 13 januari komt er weer een nieuwe RdT 
uit. Kopij en advertenties daarvoor kunt u 

aanleveren tot uiterlijk woensdag 6 januari.
In het komende nummer kunt u ook uw 

Nieuwjaarswens natuurlijk nog kwijt!

Wij wensen iedereen fijne dagen en een 
goed, gezond en gezellig 2021!




