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TERUGBLIK
KONINGSCHIETEN 2021
Om 05.00 uur gaat dan mijn wekker.
Douchen, mijn zoon wakker maken en
nog even een kopje koffie met een paar
boterhammen. Om 06.00 uur hebben we
afgesproken met de bazuinblazers aan de
haven om eerst de koningin van ons gilde,
Eva van Bekhoven, te wekken. Een goed
gebruik dat we al jaren in ere houden. Nadat Eva zich heeft laten zien, vertrekken
we naar Wagenberg om hoofdman (lees
voorzitter) Piet van Geffen te wekken. En passant wekken we
ook gildebroeder en -zuster Koos en Tonnie Thijssen. Piet nodigt ons uit om even een kopje koffie te drinken alvorens we
weer terug naar Terheijden gaan om koning Rick de Jongh te
gaan wekken. Inmiddels is hij al wakker en laat naast koffie ook
worstenbrood aanrukken voor de wekploeg.
Nadat we ons dit hebben laten smaken, laten we ons afzetten bij de poort
van de gildekamer.Want nu de belangrijkste spelers van deze ochtend gegarandeerd wakker zijn, kunnen we met
het gehele gilde eerst de koningin ophalen en vervolgens doorlopen naar
de koning, die nu voor ons allemaal
koffie met worstenbrood klaar heeft
staan. Nadat dit alles ons prima heeft
gesmaakt, worden de koffiekopjes
omgeruild voor wat fris of een glaasje
bier.
De volgorde van het koningschieten
wordt bepaald middels het trekken van speelkaarten, waarbij
harten aas als eerste mag schieten en ruiten twee als laatste.
De dames doen dit uiteraard ook. Dit alles wordt minutieus
genoteerd en als we dadelijk terug zijn bij de gildekamer, weet
iedereen wanneer hij of zij aan de beurt is.
Het is inmiddels 11.30 uur en we vertrekken vanuit de koning
naar de gildekamer alwaar onze burgemeester en pastor Paes
staan te wachten in de functie van gildeheer. Nadat de burgemeester, de koning en de koningin hun ereschot hebben gelost,
worden de laatste twee ontdaan van hun eretekens, te weten de
koningsmantel met bijbehorende sjerp en steek voor de koning
en de diadeem en het koninginneschild voor de koningin.
De weergoden zijn ons goed gezind als er vervolgens een aanvang genomen wordt met het koningschieten bij ons kloveniersgilde. Iedereen gunt elkaar de titel, maar hoopt hem stiekem zelf
te kunnen dragen. De dahlia’s zitten er dit jaar strak omheen en
hout en bloemen komen gelijkelijk naar beneden gedwarreld. En
om nou te zeggen “het schiet op” kan niemand echt beamen.
Als de heren hun achtste ronde ingaan wordt het plotseling
even stil. Koos Thijssen staat onder de boom en er worden verrekijkers bijgehaald. Na korte beraadslaging door Cees Snellens
en Piet van Geffen wordt uitgeroepen dat Koos na 198 schoten
koning is. De felicitaties volgen coronaproof en iedereen kijkt
naar de schoten bij de dames.
31 minuten na het bekendmaken van de koning kan dan ook de
koningin bekendgemaakt worden. Greet Dijkers heeft er met
de dames 270 schoten voor nodig gehad om de titel naar zich
toe te schieten. Beiden worden omhangen met de bijbehorende
versierselen en de hoofdman vraagt de vendelier uit te treden.
Job van Bekhoven draait het vendel op vakkundige wijze voor
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de vendelgroet. Een groepsfoto sluit het officiële deel af en er
wordt gefeest zoals we dat lang gemist hebben. Volgend jaar zullen we naar alle waarschijnlijkheid dit evenement met u als lezer
kunnen beleven. Ondanks de zeer goede sfeer en gezelligheid
werden onze vaste gasten wel gemist.
Namens het Kloveniersgilde St. Antonius Abt, Michel Brocks

STICHTING BEHOUD DE ANTONIUS
ABT KIJKT TERUG OP GESLAAGDE
OPENSTELLING ZOMERSEIZOEN
Zaterdag 25 september vond alweer de
laatste openstelling van de Antonius Abt
van dit zomerseizoen plaats. Maandenlang openden vrijwilligers in Terheijden
de deuren van het monumentale kerkgebouw. Niet alleen konden bezoekers
kennis maken met de geschiedenis van de
Antonius Abt en de bijzondere afscheidingswand komen bewonderen, iedere
zaterdagmiddag waren er wisselende ex-
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posities van lokale kunstenaars te zien.
Openstelling zomermaanden
Veel bezoekers, zowel van binnen als buiten de gemeentegrenzen, hebben deze zomer kennis gemaakt met de Antonius Abt.
Vooral de lokale kunstexposities vielen in de smaak. En wat
heeft Terheijden en omgeving veel te bieden aan lokale kunst!
De werken kwamen prachtig tot hun recht in de ruime zaal en
de Abt deed zo dienst als een heuse kunstgalerij.
Daarnaast kon ook de afscheidingswand, waardoor het kerkgebouw in 2018 in tweeën is gedeeld, op veel waardering rekenen.
Zeker toeristen van buiten de gemeente waren onder de indruk
van deze creatieve oplossing om zowel een kleine kerk te behouden als een multifunctionele ruimte ‘de Abt’ te creëren.
Vrijwilligersmiddag
Om alle vrijwilligers die werken aan het behoud en onderhoud
van het gebouw te bedanken
voor hun inzet tijdens dit moeilijke jaar, organiseerde Stichting
Behoud de Antonius Abt op 26
september een vrijwilligersborrel. Tijdens deze middag werd
gesproken over toekomstige
plannen voor het gebouw. Al
met al een geslaagde afsluiting
van een drukbezocht zomerseizoen!
Stem op Stichting Behoud
de Antonius Abt tijdens de
Rabo ClubSupport 2021
Om het gebouw te behouden
voor het dorp vraagt de stichting om steun. Tijdens de Rabo
ClubSupport kunnen leden van de Rabobank t/m 25 oktober
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stemmen op lokale verenigingen of stichtingen die zij financieel
willen steunen. Ook Stichting Behoud de Antonius Abt neemt
deel. De stichting hoopt dan ook op veel stemmen tijdens de
Rabo ClubSupport.
Er zijn meer manieren om te helpen het gebouw voor de toekomst te behouden. Zo kan je met een jaarlijkse gift ‘Vriend van
de Antonius Abt’ worden of eenmalig geld doneren. Alle informatie is te vinden op www.behouddeantoniusabt.nl.

UITGAAN
FRIGHT NIGHT TERHEIJDEN

Zaterdagavond 30 oktober worden de straten van Terheijden weer overgenomen door moordlustige clowns, zombies,
heksen en ander donker gespuis. Tijdens deze avond lopen kinderen, al dan niet met begeleiding, een “beetje enge” of “hele
enge” route door Terheijden. Wie durft mag op deze route aanbellen bij zogenaamde aanbelhuizen voor “Trick or Treat”. Deze
aanbelhuizen zijn ook helemaal in Halloween-sfeer en je weet
nooit wat voor monster de deur opent.
Programma:
18.30 uur Opening Fright Night bij de Grote Kerk in Terheijden
18.35 uur Openingsact (Dansschool Fuse)
18.45 uur Start route Fright Night
22.30 uur Einde Fright Night

Wil je meedoen als deelnemer van de route? Voor slechts
€ 3,- per kind kun je je inschrijven. Mail de namen van de kinderen en je mobiel telefoonnummer naar halloweenterheijden@
gmail.com.
Aanmelden als aanbeladres? Dat kan ook; mail je naam, telefoonnummer en adres naar halloweenterheijden@gmail.com.
De organisatie verzorgt het uitdeelsnoep.
Voor meer info en een sfeerimpressie van vorige edities verwijs
ik naar onze facebookpagina www.facebook.com/frightnight.
terheijden. Daar vind je ook een inschrijfformulier.
Extra info voor alle inwoners van Terheijden: tijdens Fright
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Night Terheijden zullen er naast de verklede
kinderen en begeleiding ook figuranten ronddwalen in het dorp, houd daar rekening mee.
Met gruwelijke groet,
Het bestuur van Stichting Halloween Terheijden

EXPOSITIE FOTOGROEP PERSPECTIEF

Sinds 2 oktober digitaal (online)
Ook dit jaar, vanwege corona, nog geen gewone expositie van
Fotogroep Perspectief, zoals u dat gewend was tijdens het eerste
weekend van oktober. Normaliter vond deze expositie plaats in
de Gummaruskerk in Wagenberg. Maar nu helaas dus nog niet.
We hebben goede hoop dat de expositie volgend jaar wel kan
doorgaan en we
u allen weer in
de kerk mogen
begroeten.
In plaats daarvan komen we
dit jaar met
een digitale expositie, die u
voor het beste
resultaat
via
uw computer
kunt bekijken.
Sinds zaterdag
2 oktober kunt
u de digitale
expositie benaderen via onze
website www.
fotogroepperspectief.nl. Klik
vervolgens op
de affiche om
de expositie te starten.Wij zouden het heel leuk vinden als u na
afloop iets in ons gastenboek wilt schrijven.
Bezoekers van de expositie in de kerk, tijdens voorgaande jaren,
waren gewend hun stem uit te brengen voor de mooiste of
leukste foto. Helaas is dat in deze digitale versie niet mogelijk.
Desondanks wensen wij u veel kijkplezier!

SPRAAKVERMAAK OPENT MET ALBERT
VERLINDE, INA ADEMA EN MATTIJS
MANDERS
Zondag 10 oktober opent Spraakvermaak
het 15e seizoen. We zijn blij dat we in De
Gouden Leeuw weer ‘gewoon’ publiek mogen
ontvangen. En zoals altijd weten podiumgasten
ook nu weer de weg naar Terheijden te vinden. Op de gastenlijst staan klinkende namen,
zoals Albert Verlinde, Ina Adema (Brabantse
commissaris van de Koning) en Mattijs Manders, algemeen directeur van NAC Breda.
Entertainmentdeskundige
Wie kent hem niet, Albert Verlinde? Op zijn visitekaartje staat
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o.a. theaterproducent, presentator
en entertainmentdeskundige. Verlinde
(foto Jacob Lodder) is ook politicus:
in Vught zit hij voor de VVD in de gemeenteraad. Presentator Dik van Beest
en gastpresentator Tim Simons gaan
samen het gesprek aan met deze welbespraakte Brabander.
Commissaris van de Koning
Ina Adema is sinds 1 oktober vorig jaar commissaris van de Koning in Brabant. Ze is de opvolger
van Wim van de Donk (die naar
de KUB vertrok) en net zoals
haar voorganger komt ze ook
kennismaken met Spraakvermaak.
Ina Adema (foto Ilse Wolf) was
eerder jurist, gespecialiseerd in bedrijfsovernames en fusies, en
was burgemeester in Veghel en Lelystad.
Parel van het Zuiden
Vorig jaar werd Mattijs Manders
(foto NAC Breda) aangesteld als
algemeen directeur bij NAC Breda.
Eerder was hij directeur van ADO
Den Haag en bij Eredivisie CV, de
belangenorganisatie van eredivisieclubs. De Parel van het Zuiden
glanst al een tijdje niet meer, hoe
kan Manders het tij keren?
Breekbaar en puur
Zangeres Sjoek de Vries uit
Hooge Zwaluwe heeft via vele
muzikale omzwervingen haar
draai als singer-songwriter gevonden. Gestart op haar 10e
met cantates van Bach in een
kerkkoor, via blues, jazz, pop en
rock ontstond de behoefte om haar nummers klein en intiem te
gaan brengen, breekbaar en puur.
Opening
Burgemeester Gert de Kok opent zoals gebruikelijk het nieuwe seizoen en is ook columnist. Erik van Beijnen uit Made en
Jan Stoop uit Tilburg hebben dezelfde hobby: goochelen. Samen
spelen ze de goochelaars-quiz. Mirjam Schrauwen gaat weer de
hort op, maar wel anders dan anders. En ook in deze (87e) editie
sluit Mix het programma af met het actuele slotlied.
Coronacheck
Bij de ingang wordt bij iedereen een coronacheck gedaan. Hierbij is nodig: een geldig vaccinatiebewijs met QR-code, seizoenkaart 2020-2021 (ook geldig dit seizoen) en legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Geldt uiteraard ook voor
podiumgasten en medewerkers van Spraakvermaak. De ingang is
enkel aan de voorzijde van De Gouden Leeuw, Raadhuisstraat
13, Terheijden. Zaal open om 13.00 uur, start programma om
14.30 uur.
Livestream
We gaan in het nieuwe seizoen gewoon door met de digitale
edities. Op de betreffende zondagmiddagen kunt u dus ook thuis
via een livestream het programma volgen. Seizoenkaarthouders
krijgen vóór elke aflevering via e-mail een unieke code om in te
loggen, niet-seizoenkaarthouders betalen € 5,50 als bijdrage. De
uitzendtijd is identiek aan de ‘gewone’ afleveringen: 14.30 uur
tot ongeveer 16.45 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 14.00 uur.
Zie ook www.spraakvermaak.nl.
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HET KAN WEER!
De Markt van Makers

Op zaterdag 30 oktober organiseert
het Witte Kerkje samen met MJ Atelier
een creatieve markt, de “Markt van Makers”. Kleine creatieve ondernemers en
particulieren krijgen podium om passie te
delen, “kunsten” te tonen en handgemaakte werkstukken te verkopen. Voor bezoekers is deze gezellige markt een laagdrempelige manier om kennis te maken met originele producten en
de maker zelf.
Vanaf 11.00 tot 16.00 uur kan het publiek deze inspirerende dag
gaan beleven. Toegang is gratis.
Creatief aanbod
Het aanbod is divers, de stands zijn
o.a. gevuld met sieraden, tassen, keramiek, vilt-werkstukken, ecoprints
en nog veel meer.
Zoekt u een origineel cadeautje voor
pakjesavond, dan is
de kans groot dat u
dat vindt tijdens de
markt.
Corona
De markt wordt gezien als een doorstroomevenement, dat betekent dat er geen specifieke coronamaatregelen zijn. Een corona-toegangsbewijs is dus niet nodig.
We hopen op een goed bezochte markt.

RABO CLUBSUPPORT
RONDOM DE TOREN EN RABO
CLUBSUPPORT
Rondom de Toren heeft zich ook dit jaar
weer ingeschreven voor Rabo ClubSupport. Met een bijdrage van ClubSupport
kunnen wij onze apparatuur en software
up-to-date houden en een mooie Toren voor u blijven maken.
De Rabobank investeert ieder jaar een deel van zijn winst in
clubs en verenigingen. Verenigingen en stichtingen kiezen een
mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen te
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winnen. Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar
onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving, zorgen
voor sociale netwerken, benutten talenten, van jong en van oud.
Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. T/m 24 oktober
kunnen de leden van de Rabobank stemmen op clubs, stichtingen en verenigingen in hun buurt. Mocht u nog geen lid zijn en
toch op Rondom de Toren willen stemmen, word dan lid van de
Rabobank.

WIJ DOEN MEE MET RABO CLUBSUPPORT!
Wij doen mee met Rabo ClubSupport-actie!
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem in de Rabo App of online op Rabobank.nl/
clubsupport.
Tot 25 oktober 2021 kun jij je stem uitbrengen.
Alvast onze hartelijke dank.
Heemkundekring De Vlasselt

SINTERKLAAS IN TERHEIJDEN
Afgelopen jaar was het helaas niet mogelijk voor
Sinterklaas om met de stoomboot aan te komen
in Terheijden, maar dit jaar staat de aankomst in
de haven van Terheijden op 14 november 2021
hoog op de agenda van de Sint.
Collecte
Om de aankomst van Sinterklaas mogelijk te maken zal er van
18 tot en met 23 oktober 2021 gecollecteerd worden. Het
is geen enkel probleem als u geen contact geld in huis heeft. De
Sint gaat met de tijd mee en daarom is het ook mogelijk om een
QR code te scannen bij de collectanten zodat u, ook als u geen
contact geld heeft, een bijdrage kunt leveren.
Rabo ClubSupport
Daarnaast zijn de stembussen open voor de Rabo Clubsupport.
Ook dit jaar doet Stichting Sinterklaas Terheijden weer mee.
Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen tot maandag 25
oktober 2021 via de Rabo App. Steunt u ons ook, zodat Sinterklaas ook dit jaar de kindjes in Terheijden blij kan maken?
Stichting Sinterklaas Terheijden
Kijk voor meer info op www.Sinterklaasterheijden.nl.

deze onderdelen.
Thuis
We voelen ons thuis in De Gouden Leeuw, sinds januari onze
thuisbasis, en kijken er naar uit om weer ‘gewoon’ een aflevering
met publiek te maken. Er wordt bij de ingang een coronacheck
gedaan en dat geldt voor iedereen die naar binnen wil. Er is
slechts één ingang aan de voorzijde: Raadhuisstraat 13, Terheijden. Zondag 10 oktober starten we met het 15e seizoen, aflevering 87. Aanvang 14.30 uur. Thuis inloggen kan die middag al
vanaf 14.00 uur.
Gastenboek
Charles Groenhuijsen, journalist,
schrijver, Amerika-kenner en presentator Op1, was op 10 januari gast aan
tafel. In het gastenboek schreef hij:
‘Wat een voorrecht om hier weer
te zijn. Volgende keer hopelijk weer
in een stampvolle zaal. Keep Hope
Alive!’ (foto Tien Mureau)

EN TOEN GEBEURDE...
TERHEIJDEN EN WAGENBERG 1607 EN 1624
Vroeger werden landkaarten niet altijd door landmeters opnieuw geheel opgemeten en getekend, maar werd er grotendeels gebruik gemaakt van oudere kaarten. Op een kaart van
de Biesbosch en omgeving uit 1607 wordt verwezen naar een
kaart uit 1560.

SPRAAKVERMAAK DOET MEE AAN RABO
CLUBSUPPORT
Spraakvermaak doet ook dit jaar weer mee
aan Rabo ClubSupport. Als lid van Rabobank
Amerstreek kunt u t/m zondag 24 oktober stemmen op Spraakvermaak. Hoe meer
stemmen we krijgen, des te meer geld we via
ClubSupport ontvangen. Het stemmen gaat
(net zoals vorig jaar) via de Rabo App.
Techniek en podiummaterialen
Spraakvermaak wil de prijzen laag houden, zodat er geen financiële drempel is om mee te kunnen genieten van elke aflevering. In het nieuwe seizoen zijn bezoekers weer welkom, al is
nog niet alles als vanouds. Alleen mensen met een seizoenkaart
2020-2021 (ook geldig in seizoen 2021-2022) mogen naar binnen. We blijven digitale afleveringen maken, zodat u ook thuis
het programma kunt volgen. Cruciale onderdelen om de kwaliteit op een zo hoog mogelijk peil te houden zijn de techniek
(beeld, licht en geluid), de regie en de podiummaterialen. Deze
zijn voortdurend aan verbetering en/of vervanging onderhevig.
De bijdrage van Rabo ClubSupport besteden we dan ook aan

Opmerkelijk is dat hierop Terheijden weer mooi geïllustreerd
weergegeven is. De molen bij de haven, de kerk met enkele huizen en de Antoniuskapel tegen de Mark.
Op een landkaart uit 1624 met daarop de Zwaluwse polders
staat ook een gedeelte van Wagenberg. De hierop weergegeven straten en wegen zijn goed herkenbaar. Het met mooie
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letters geschreven “Klippelenbosch” is naar mijn mening niet
juist geplaatst. Het “Klippelenbosch” verwijst naar een hoger
gelegen gebied, dat in de volksmond “‘t Bos” wordt genoemd.
Sinds 1996 is deze naam bekend als de Kaasboerderij in de Wagenbergsestraat en ook van de interessante artikeltjes in BN
DeStem. Op de oude verdwenen boerderij Linieweg 4 heeft
deze heel oude naam gestaan.
En in 1624 was het dorp Terheijden weer in staat van verdediging gesteld. Nu weer door de Spaanse troepen. Daarvan is een
grote landkaart van Breda en omgeving gemaakt, waarop onze
directe omgeving duidelijk is weergegeven. Terheijden was een
geheel verschanst dorp met daarbij ook de Bergen. De laaggelegen polders werden onder water gezet. Dat betekende dat, als
men vanuit het noorden Breda wilde bereiken, dit alleen mogelijk was via het hoger gelegen dorp Terheijden.
Johan van der Made

VAN ALLES WAT
DRIMMELENSE ACTIE ‘EEN TEGEN
EENZAAMHEID 2021’ HEEFT AL RUIM
1000 DEELNEMERS
De werkgroep ‘Eenzaamheid
gemeente Drimmelen’ heeft dit
jaar een bijzondere actie opgezet: voor iedereen is een canvasdoekje beschikbaar om met
het thema ‘eenzaamheid’ aan de slag te gaan. Inwoners kunnen
op die doekjes schrijven, schilderen of knutselen en het eindresultaat daarna voor hun raam ophangen. Zo ontstaat de Drimmelense actie ‘Een tegen Eenzaamheid 2021’: verspreid over de
hele gemeente en voor iedereen te bezichtigen t/m 24 oktober
2021. Momenteel zijn er al meer dan 1000 doekjes uitgedeeld
en zijn er diverse prachtige initiatieven rondom deze actie ontstaan om samen met de doekjes aan de slag te gaan. Doet u ook
mee?
Week tegen Eenzaamheid 2021
Met het oog op de Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 30
september t/m 7 oktober 2021, wil de werkgroep het onderwerp ‘eenzaamheid’ extra onder de aandacht brengen. De actie duurt echter langer dan enkel die week. Deze actie bevat
namelijk nog meer elementen die hopelijk zowel bijdragen aan
bewustwording als aan het tegengaan van eenzaamheid.
Hoe werkt de actie?
Bij diverse locaties in de gemeente Drimmelen kan een canvasdoekje opgehaald worden. Op het canvasdoekje kunt u schrijven, schilderen en/of knutselen over het thema ‘Eenzaamheid’.
Denk dan bijvoorbeeld aan: ‘Wat roept ‘eenzaamheid’ bij u op?’
of ‘Wat kunt u zelf doen tegen eenzaamheid (van uzelf en/of bij
anderen)?’ Daarna is het de bedoeling dat u het doekje zichtbaar
voor uw raam plaatst van 30 september tot 24 oktober 2021.
Hiermee steunt u iedereen die zich eenzaam voelt en zo ontstaat de Drimmelense actie ‘Een tegen Eenzaamheid 2021’: verspreid over de hele gemeente en voor iedereen te bezichtigen.
Tijdens de periode van de actie kunt u wandelend of fietsend op
zoek naar al die bijzondere canvasdoekjes, in uw eigen dorp en/
of andere dorpen van de gemeente. Kijk voor meer informatie
hierover op www.wijzijndrimmelen.nl.
Dat is een compliment waard!
De werkgroep heeft ook speciale complimentenkaarten gemaakt, die u uit kunt delen of in de bus kunt doen als een
doekje u aanspreekt of raakt. Daarmee ontstaat een extra stuk-
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je verbinding onderling tussen mensen en wie weet wat voor
moois daar uit ontstaat. De complimentenkaarten zijn verkrijgbaar op dezelfde locaties als waar de canvasdoekjes opgehaald
konden worden.
Puzzeltocht
Ook organiseert de werkgroep in samenwerking met ’t Carillon een puzzeltocht langs diverse schilderijtjes vanaf 7 oktober
2021. In ’t Carillon komt de puzzelactie met alle bijbehorende
informatie te staan. Vergeet niet om uw complimentenkaart(en)
mee te nemen tijdens de puzzeltocht!
Facebookgroep
Ook online worden mensen bij elkaar gebracht en onderling
ideeën en schilderijtjes uitgewisseld in een speciale Facebookgroep van de werkgroep ‘Een tegen Eenzaamheid Drimmelen’.
De werkgroep roept iedereen op om ook daar een foto van
hun doekje te plaatsen en met elkaar in gesprek te gaan over
dit thema.
In gesprek
Op 24 oktober 2021 wordt een grote collage met foto’s van
gemaakte canvasdoekjes geplaatst in ’t Carillon. Wilt u daar aan
mee doen? Mail dan een foto van uw kunstwerkje naar eenzaamheid.drimmelen@gmail.com. En daarna wil de werkgroep
graag een vervolg aan deze actie geven door met mensen die dat
graag willen verder over dit thema in gesprek te gaan. Dus vindt
u dit onderwerp ook zo belangrijk en heeft u daar ideeën over,
of wilt u hierover verder in gesprek met de werkgroep? Laat het
dan weten via eenzaamheid.drimmelen@gmail.com.
Werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’
De werkgroep ‘Eenzaamheid gemeente Drimmelen’ bestaat o.a.
uit SWO Drimmelen, Surplus, GGD West-Brabant, gemeente
Drimmelen, Zinvol centrum voor levensvragen, KDOB, Theek5,
De Wijngaerd, de oecumenische kerken.

OMROEP DRIMMELEN
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl.
Madese Boys rookvrij
Op 25 september vond de officiële aftrap plaats van Madese
Boys rookvrij. Hiermee beschermen ze de jeugd tegen de
verleiding om te gaan roken en
het schadelijke meeroken. De
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Naturelly
Agenda workshops

15 oktober
Kennismaken met gezond eten en natuurvoeding
22 oktober
Vaker Vegetarisch
27 oktober
Glutenvrij ontdekking & uitdaging
12 november
Ontbijt toppers
Voor meer data of consult www.naturelly.nl
Bredaseweg 41 Terheijden 06-25008806

entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn
en het terras, zijn nu rookvrij. Het clubhuis was al veel langer
rookvrij. Voor de verstokte rokers is er nog wel een rookzone tussen het clubhuis en de fietsenstalling en daarnaast tussen
de kleedaccommodatie en veld-4. Wij namen een kijkje bij de
aftrap.
Omroep Drimmelen Kids - Bakken met Roos
Ook deze maand weer een
nieuwe aflevering van ons Omroep Drimmelen Kids-team.
Dit keer start Roos met een
nieuwe rubriek: Bakken met
Roos. Zij wordt in deze 1e aflevering geassisteerd oor Tim
en zij laten iedereen stap voor
stap zien hoe je overheerlijke lava cupcakes maakt. Zij hebben
er na afloop van de opname van gesmuld, dus probeer het vooral eens na te maken. Smakelijk!
Kermis Made
Wat een feest! Ook de kermis
in Made ging door dit jaar. Van
24 t/m 28 september 2021 was
de bruisende kermis weer in
het centrum van het dorp te
vinden. Alleen op vrijdag 24
september golden er nog extra
regels op het hele kermisterrein, maar de rest van de kermisdagen vervielen die voor het openbare deel van de kermis. Wel
golden de regels van de Rijksoverheid met betrekking tot toegangsbewijzen voor de horeca.
Sovak beklimt de Mont Ventoux
Net als 2 jaar geleden organiseerde SOVAK ook dit jaar weer
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een project met licht verstandelijk gehandicapten. Daar
gingen heel wat voorbereiding
en trainingsuurtjes aan vooraf.
Wij volgden de trainingsbijeenkomst op de wielerbaan Breda, het vertrek naar Frankrijk
en natuurlijk de thuiskomst. De deelnemers maakten zelf wat
beelden van de beklimming. Dank zij de inzet van vele vrijwilligers werd het weer een feestje, waarbij iedereen de top heeft
gehaald. Natuurlijk spraken we met de deelnemers en met de
organisatie.

WE PAKKEN DE DRAAD WEER OP
Stichting Dorpsraad Wagenberg

Na een gedwongen “rustperiode” van zo’n anderhalf jaar
hebben we woensdag 15 september de draad weer opgepakt. Het was goed elkaar weer
te ontmoeten en bij te praten.
Hoewel, in de afgelopen periode hebben geen grote ontwikkelingen plaatsgevonden. Toch wat zaken die besproken zijn:
1. Bouwprojecten
Natuurlijk passeerde de stand van zaken rondom de ontwikkeling van bouwprojecten voor Wagenberg de revue. Een zestal
mogelijke projecten kunnen en/of mogen op korte of wat langere tijd ontwikkeld worden. Het betreft:
- De Verlengde Elsakker (eerste prioriteit; opzet van bouwplan
loopt)
- Herontwikkeling Garage Janssens (15/9 instemming principe
verzoek)
- Tweede fase De Smid
- Project Hofstad
- Project Nieuwstraat
- Project Kerkstraat
Van sommige projecten staat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen, andere zijn al wat verder. Helaas kon wethouder
Bakker (die bij de vergadering aanwezig was) geen nadere informatie verstrekken over de stand van zaken. Wij zullen ons op
korte termijn wenden tot de verantwoordelijke wethouder (Hr.
Jan-Willem Stoop) om bij te praten.
Advies vanuit de Dorpsraad is dat er ook een toekomstvisie
moet komen voor de verkeersstromingen binnen en rond Wagenberg, rekening houdend met bovenstaande bouwplannen en
ruimtelijke ontwikkelingen.
2. Melding op Locatie
Een aantal leden van onze stichting en een groot aantal inwoners
van Wagenberg hebben deelgenomen aan de sessie Melding op
Locatie. Tijdens deze sessie werd gesproken over het onderhoud van openbaar groen en de wegen (in de breedste zin van
het woord) in Wagenberg. Deelnemers werd gevraagd om de
knelpunten, achterstallig onderhoud, gevaarlijke (verkeers)situaties, wensen t.a.v. onderhoud e.d. aan te geven. Kort na de sessie
hebben we als Dorpsraad een rondgang door Wagenberg gemaakt en nogal wat knelpunten m.b.t. openbaar groen en wegen
(o.a. voetpaden) in een rapport aangeboden. Na de zomervakantie wordt hier op teruggekomen en een plan gemaakt wat op
korte en wat op langere termijn aangepakt moet gaan worden.
Hoog op onze prioriteitenlijst staat in elk geval de Onderdijk.
Iedereen wil graag openbaar groen en dat dit goed onderhouden wordt. Vooral in de periodes dat het groen welig tiert (dus
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ook het onkruid) is er veel onderhoud nodig. Dit is niet altijd
adequaat bij te houden. Echter, wij als inwoners kunnen ook een
steentje bijdragen door het openbaar groen rondom onze eigen
woningen bij te houden. Zo houden we samen de buurt netjes.
3.Traject Glasvezelaanleg
De aanleg van glasvezelbekabeling in Wagenberg door firma
Deltafiber is in een vergevorderd stadium. Veel inwoners hebben zich voor aansluiting aangemeld en momenteel worden de
interne aansluitmontages uitgevoerd.
Er zijn wat vragen over de voorwaarden waarmee alsnog aangemeld kan worden binnen de afgeronde en lopende trajecten
binnen de gemeente. Het college heeft hierover beantwoording
gedaan en alle relevante informatie over verantwoordelijkheden
en organisatie is te vinden op drimmelen.nl/aanlegglasvezelkabel.
Punt van aandacht zijn nog de aansluitingen van huurwoningen.
Indien een huurder een glasvezelaansluiting wil dan zal de verhuurorganisatie naast deze wens ook de meerwaarde moeten
inzien voor haar woning(en) om aan dit traject mee te werken.
Wij hopen dan ook dat o.a. Woonvizier aandacht heeft voor het
belang van aansluiting van hun woningen op het glasvezelnetwerk.
4. Fietskwaliteitsroute
Ambtelijk worden de fietsroutes binnen de gemeente bekeken
n.a.v. ingebrachte suggesties en aanbevelingen. Uitwerking voor
meer kwaliteit en veiligheid vindt plaats.
5.Verkiezingen
Volgend jaar maart vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen
plaats. In dit kader was Jack Rasenberg (VVD) te gast. Hij werkt
mee aan het tot stand komen van het verkiezingsprogramma
van zijn partij. Hij wilde graag weten wat er zoal leeft en wat er
volgens ons te wensen is op Wagenberg. Wij hebben een aantal
zaken met hem besproken (zie ook bovenstaande: woningbouw
- groen - wegen). Wij wachten af wat we hiervan terug kunnen
lezen in hun programma.
Volgende vergadering
Nu we de draad weer hebben opgepakt zullen we ons werk hopelijk weer voort kunnen zetten. Wilt u graag meepraten en uw
eigen denkbeelden met ons delen, bezoek dan onze openbare
vergaderingen. De volgende staat gepland voor woensdag 10
november a.s. We vergaderen in het restaurant Driedorp (bij
de Sporthal) en starten steeds om 20.00 uur.

DE BEVERS KEREN TERUG IN TERHEIJDEN
De mensen aan haven de Mark hoeven
niet meteen te schrikken. We bedoelen
niet de vrolijk knagende dieren uit de
Biesbosch, maar de jongste speltak bij
scouting. De bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar die iedere week een
nieuw avontuur willen beleven.
6 jaar geleden stopte de bevergroep, er
waren te weinig leden en ook de leiding
stopte. Inmiddels hebben we weer nieuwe leiding gevonden
voor de bevers en ook de eerste aanmeldingen voor de bevergroep zijn er. Zaterdag 9 oktober zullen de bevers weer rond
lopen op het Honk in de Bergen.
De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en
gebruiken hierbij hun fantasie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling
van de kinderen. In het dorp Hotsjietonia wonen allerlei verschillende mensen, waaronder Stuiter. Stuiter is een bever die dezelfde groei en ontwikkeling doormaakt als de bevers in een groep.
Stuiter is een androgyn figuur, zodat zowel jongens als meiden
zich met Stuiter kunnen identificeren. In het dorp Hotsjietonia
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maken de bevers
allerlei avonturen
mee en leren ze van
alles en nog wat.
Voor de bevergroep
zoeken we nog leiding. Ben je 18 jaar
of ouder en vind je
het leuk om met
kinderen tussen 5 en 7 jaar te spelen, leren en ontdekken? Meld
je dan aan. Heb je geen ervaring met scouting of leiding geven?
Dat maakt niet uit! Samen met het huidige leidingteam leren we
je alles.
Ook zoeken we nog jongens en meisjes die met ons mee willen
spelen, leren en ontdekken. Iedere zaterdag van 10.30 tot 12.30
uur hebben de bevers hun opkomst aan de Bergen in Terheijden.
In en rondom het Honk spelen de bevers. Je mag 4 keer vrijblijvend komen kijken, want scouting is iedere week anders.
Wil jij je aanmelden? Mail dan naar info@scoutingdnhartel.nl.

KINDERBOEKENWEEKFEEST!
bij Theek 5 Made

Van 6 tot en met 17 oktober is het
weer zover: de Kinderboekenweek!
Het thema van dit jaar is ‘Worden
wat je wil’ en we gaan dromen over
later. Ook dit jaar wordt de week weer uitbundig gevierd met
leuke activiteiten bij Theek 5 Made. Kom naar het Kinderboekenweekfeest op zaterdag 9 oktober, speel de hele week het Bibendo-spel in onze bibliotheek of kom jammen met Sem.
Het Kinderboekenweekfeest is op zaterdag 9 oktober van 10.30 - 12.30 uur.  
Die dag ontmoet je mensen met verschillende beroepen, stel
je hen vragen en laat je jouw toekomst voorspellen. Een politieagente vertelt over haar werk, een dierenarts laat zien hoe
je een hond verzorgt, de geluksprofessor vertelt je over wat
geluk is en waar je het kunt vinden, de kinderboekenschrijfster
vertelt over het schrijven van een boek, de bibliotheekdirecteur
heeft leuke vragen en een quiz voor jullie en de waarzegster
voorspelt je jouw toekomst!
Tijdens openingstijden kun je gedurende de Kinderboekenweek ook het Bibendo-spel komen spelen bij Theek 5 Made.
Het Bibendo-spel is een superleuke speurtocht die je speelt
met een eigen telefoon; neem deze dus mee!  
Kindercollege Jam met Sem
Op 15 oktober komt Sem Roozendaal langs voor een Kindercollege. Stel al je vragen aan deze The Voice of Holland-finalist
en schrijf mee aan het Kinderboekenweeklied. Natuurlijk zal
Sem ook optreden. Het Kindercollege wordt via een livestream
uitgezonden, maar met een ‘Gouden wikkel’ kun je het Kindercollege live bijwonen in De Cammeleur in Dongen! Meld je dus

snel aan!
Alle activiteiten zijn gratis. Aanmelden voor deze activiteiten is i.v.m. een beperkt aantal plaatsen verplicht.
Voor meer informatie en aanmelden kijk je op www.theek5.nl/
kinderboekenweek.

ONDERZOEK NAAR LOGEERHUIS VOOR
24-UURS RESPIJTZORG
in de gemeente Drimmelen

Wat is een logeerhuis?
Een logeerhuis biedt mantelzorgers een ‘adempauze’, zodat
ze hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun
naasten langer volhouden. Een ‘lerend netwerk’ onderzocht het
afgelopen jaar de belangstelling voor én de haalbaarheid van een
logeerhuis voor respijtzorg binnen de gemeente Drimmelen.
De bevindingen delen we hierbij graag met u:
- De behoefte aan logeeropvang is groot.
- Toegankelijke zorg is hierbij belangrijk.
- Zowel naar logeerplekken binnen de gemeente als er buiten kijken.
- Het moet aantrekkelijk zijn, gastvrij
zijn en vertrouwd voelen voor mantelzorgers en hun naasten.
- Eerst richten op mensen met dementie en daarna doelgroep verbreden.
- Krachten bundelen en samenwerken
om het mogelijk te maken.
- De eerste logeerbedden worden nu regionaal aangeboden en
het lerend netwerk volgt die ontwikkelingen.
- Het lerend netwerk blijft daarnaast onderzoeken of een lokaal
logeerhuis mogelijk is.
- Daarvoor roepen we mantelzorgers, zorgpartijen en andere
betrokkenen op om mee te denken.
Scan de QR-code voor een filmpje over
logeeropvang en wat het voor mantelzorgers en hun naasten kan betekenen
of ga naar bit.ly/3AsDZzK.
Wil je meer weten of heb je ideeën?
Laat het ons weten! Neem contact op
met SWO Drimmelen: 0162 451894
of mantelzorg@swodrimmelen.nl.

OPROEPEN
HULP NODIG BIJ VERKRIJGEN
VACCINATIE TOEGANGSBEWIJS?
Sinds 25 september 2021 heb je bij steeds meer gelegenheden
een vaccinatiebewijs nodig om binnen te mogen. Heb je een
smartphone dan kun je daarvoor de CoronaCheck-app gebruiken. Heb je geen smartphone dan kun je een vaccinatiebewijs
op papier gebruiken.
Heb je hulp nodig bij de CoronaCheck-app op je smartphone te
zetten of heb je hulp nodig bij het verkrijgen van een vaccinatiebewijs op papier?
Neem contact op met SWO 0162
451894. Vrijwilligers van SWO
helpen je dan om dit te regelen.
Hiervoor heb je een DigiD nodig.
Heb je die nog niet dan zal de vrijwilliger je helpen bij het aanvragen
hiervan.
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IETS VOOR JOU?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele vacatures. Voor organisaties: hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers plaatsen. Voor vrijwilligers: hier kun je zoeken naar
mogelijkheden.
Wil je meer weten of een gesprek, laat het weten via email:
vip@swodrimmelen.nl of telefoon: 0162 451894.
Vrijwilligers voor SOVAK in Terheijden
Door kleine dingen te doen het grote verschil maken in het
leven van mensen met een beperking? SOVAK is er voor iedereen die een (verstandelijke) beperking heeft. Bij SOVAK is het
mogelijk om te wonen, te werken, te leren of mee te doen met
activiteiten.
SOVAK heeft diverse mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Voor een lieve dame in Terheijden is SOVAK op zoek
naar een creatieve vrijwilliger. Iemand die het leuk vindt om
haar uit te dagen en samen met haar een fijne tijd te hebben,
door bijvoorbeeld samen te kleuren. Deze cliënte houdt van
gezelligheid en geniet ontzettend van de tijd en aandacht die
zij kan krijgen. Zij is 56 jaar en heeft het syndroom van Down.
Ook is SOVAK op zoek naar zelfstandige vervoersvrijwilligers die cliënten
willen vervoeren
naar het werk, de
dagbesteding of
naar hun hobby/
sportactiviteit.
Fietsvrijwilligers voor de duofiets van Antonius Abt
Lekker fietsen en tegelijkertijd een bewoner blij maken? Word
vrijwilliger op de duofiets bij Antonius Abt.
Antonius Abt is een woonzorgcentrum in Terheijden waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het is een centrum waar
mensen met een lichte tot zware en complexe zorgvraag samen
kunnen wonen in gezellige appartementen, kleinschalige woongroepen en aanleunwoningen.
Antonius Abt is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden
om samen met een bewoner even eropuit te trekken met de
duofiets. Zo werk je tegelijkertijd aan je eigen gezondheid en
die van een bewoner. Je bent hierbij niet gebonden aan een vaste
dag of tijdstip in de week.

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
In de week van 10 tot en met 16 oktober wordt de landelijke collecte van de Brandwondenstichting gehouden. De
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Brandwondenstichting wil brandwonden voorkomen en het leed
ten gevolge van brandwonden tot
een minimum beperken.
De Brandwondenstichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Zij is dus geheel afhankelijk
van giften en donaties, de jaarlijkse collecte is een belangrijke
bron van inkomsten.
Gelukkig heeft de Brandwondenstichting een aantal enthousiaste collectanten. We proberen in zoveel mogelijk straten van
Terheijden te collecteren, het zal echter niet overal lukken.
Er zal ook een collectebus staan bij de drogisterij Relinde Fijnaut.
Heeft u de mogelijkheid om in de week van 10 tot 16 oktober
te lopen voor de Brandwondenstichting? U kunt zich nog aanmelden bij de Brandwondenstichting of via telefoonnummer 06
23912582 of via de mail pvwinger@ziggo.nl.

POLITIEK
WAAR IS DE MATERIAALMAN ALS JE
HEM NODIG HEBT?

Een antwoord op deze vraag is er niet want die vraag wordt
nooit gesteld. Een materiaalman doet zijn werk, net als alle vrijwilligers, meestal buiten beeld. Een club kan bouwen op materiaalmannen en leden weten dat alles in orde is voordat zij
aantreden voor een wedstrijd.
Vrijdag 24 september was het de Dag van de Materiaalman.
Voor SAMEN Drimmelen een mooie gelegenheid om de vijf
voetbalverenigingen in Drimmelen te benaderen om hun materiaalmannen in het zonnetje te zetten. Dat allen enthousiast
zouden zijn hadden we wel ingeschat, maar zó enthousiast...?
Met medewerking van diverse bestuursleden konden wij als
SAMEN deze materiaalmannen ‘overvallen’ en hen een symbolisch presentje overhandigen. Een presentje in de vorm van
een bouwpakketje want ja, voetbalverenigingen bouwen op
vrijwilligers èn dus ook op hun materiaalmannen. Dankzij een
zeer gastvrije ontvangst bij onze vijf Drimmelense voetbalverenigingen, verrasten wij zo bij VV Zwaluwe Piet Lucas, bij VCW
Wagenberg het kwartet Piet, Henk, Martin en Piet, bij HZ 75
Johan Razenberg, bij SV Terheijden Jacky Buijnsters en bij Madese Boys Ad Smits.
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Net als de vijf voetbalclubs is SAMEN Drimmelen ook een vereniging. Bouwen doe je sámen, dat lukt je niet als eenling. Sámen
bouwen: van voetbal en andere sporten tot cultuur, hobby of
muziek. Ja dat kan èn moet, wat SAMEN betreft juist ook in de
politiek. Bouw jij mee? samendrimmelen@gmail.com

SAMEN DOOR GEMEENTE DRIMMELEN
Op zoek naar goede tips voor de organisatie

De nieuwe politieke partij ‘SAMEN Drimmelen’ is met een delegatie door alle dorpen en gehuchten van de gemeente Drimmelen getrokken. Ze hebben gestaan in Blauwe Sluis, Hooge
Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden, Wagenberg, Made en
Drimmelen. Op zoek naar goede ideeën.
“Dat ze daar nou niet aan gedacht hebben”, hoor je weleens
zeggen. En “snappen ze dat nou niet” of “dat kun je toch op
je klompen aanvoelen”. De beste ideeën komen van de inwoners. SAMEN Drimmelen verzamelt die
en probeert ze mee
te nemen naar de gemeenteraad. En het
gaat om de ideeën uit
alle kernen: al heeft
Made meer inwoners,
er moet ook geluisterd worden naar de
mensen uit de kleinere
kernen.
Enkele tips uit Terheijden en Wagenberg
Een goede communicatie met de gemeente is belangrijk. Veel
mensen voelen zich vaak niet gehoord. Soms kaarten ze problemen aan, maar horen dan vervolgens niets. Is hun klacht wel
aangekomen?
Let op de stoepen. Zorg ervoor dat ze rolstoel- en rollatorvriendelijk zijn. Het moet veilig voor de mensen zijn, van jong tot
oud, om lekker te kunnen wandelen.
In de kernen moet de snelheid omlaag. Zeg je: ”hier mag je 30
km/uur rijden”, probeer dit dan ook te handhaven. Regels instellen en niet controleren werkt niet.
Dat is ook zo bij het hangjongerenprobleem: Zorg ervoor dat
deze jongeren geen probleem worden door beter te controleren.
Bewoners uit de nabijheid van de Zeggelaan zijn bang voor een
hogere snelheid na de aanpak van deze weg. Ook vinden ze het
raar dat er daar minder parkeerplaatsen komen. “En iedereen
heeft tegenwoordig een auto, of twee….”.
Er wordt ook gedacht aan de jeugd: “We moeten zorgen dat
onze dorpen niet vergrijzen!” is een veelgehoorde opmerking.
De oplossing wordt ook direct aangegeven: Zorg voor betaalbare huizen en een goede doorstroming van de bewoners. Beginnen mensen met een laag inkomen in een huis met een lage
huur, zorg er dan voor dat zij doorstromen als hun inkomen
hoger wordt. Je maakt dan weer plaats voor anderen.
Ga leegstand van winkels tegen, vindt een inwoner van Terheijden: Zorg er bv. voor dat het JOLA-pand snel een goede bestemming krijgt.
Het landbouwverkeer weren uit de dorpskernen en meer bushaltes in het dorp was ook nog een wens van een meedenkende
inwoner.
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Veel ideeën, veel oplossingen
krijg je als je met iedereen in
contact kunt komen. Dit merkte SAMEN Drimmelen. Zij staan
dus ook voor goede aanspreekpunten in alle kernen.
Dit zijn slechts enkele tips die de
partij kreeg van bewoners. Als u
nu nog andere ideeën hebt kunt
u ze altijd kwijt bij samendrimmelen@gmail.com of bij een van
de leden, mocht je die tegenkomen.
SAMEN moeten we Drimmelen een fijne gemeente houden!

WONEN VOOR JONG EN OUD BLIJFT
SPEERPUNT VOOR LIJST HARRY BAKKER

50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade?
Harmonie Terheijden 06-51996129
info@harmonieterheijden.nl

Het zijn drukke tijden. De nieuwsbrief Wonen van de gemeente
Drimmelen is in de maak. Interessant voor als je op zoek bent
naar een andere woning of starterslening.
De afgelopen 3½ jaar is er voor meer dan 400 woningen harde plancapaciteit toegevoegd, dat betekent een nieuw bestemmingsplan wat woningbouw toelaat.
Helaas zijn dit vaak lange processen, daarom is het zaak op tijd
te beginnen met nieuwe plannen. Plannen voor jongeren die nog
thuis wonen of ouderen die naar een levensloopbestendige woning willen verhuizen met zorg op maat.
Bij Het Venster en de Sterrenkijker in Made mocht ik een muur
zetten en een steen lijmen. Dit onder toeziend oog van de toekomstige bewoners. Het zijn altijd mooie en gezellige bijeenkomsten met gelukkige mensen.
Bijna 150 woningen zullen er in deze projecten de komende 2
jaar gebouwd worden. Dat is ook het aantal dat we jaarlijks toe
willen voegen in de gemeente.
Ook in de andere dorpen wordt gewerkt aan woningbouwlocaties in onze gemeente. In Terheijden is Gruythof begonnen,
wordt hard gewerkt aan het E-veld en proberen we De Weelde
mee vlot te trekken. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt
het ontwerp-bestemmingsplan Verlengde Elsakker Wagenberg
vrijgegeven (meer dan 80 woningen). In Lage Zwaluwe starten
we met de woningen bij de Ganshoek, in Drimmelen komt een
plan voor wonen aan het water en in Hooge Zwaluwe zoeken
we naar een mooie locatie die we met veel starterswoningen in
kunnen vullen. Uiteraard zijn er nog veel meer projecten, kijk
maar eens op www.drimmelen.nl (bouwen en wonen). Hier

Met rug-aan-rug woningen blijft kopen betaalbaar voor onze jeugd
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1. Elly Bloemendaal, 2. Cor Franken,
3. Tonny van Geel, 4. Alice van Helden,
5. Jan Martens, 6. Cor Franken,
7. John Vermeulen, 8. Toos van Boxsel,
9. Judo Rasenberg, 10. Elly Bloemendaal,
11. Frans Snoeren, 12. Shu-kwan Man,
13. Anita Dudok, 14. Els Geurts,
15. Susan de Smit
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Word de beste
versie van jezelf

Start persoonlijke
ontwikkelingsavonden
20 oktober in Terheijden
Meer info en inschrijven
www.edwinvonk.com/trainingen

staat ook alle informatie over de starterslening.
We voegen nog ca 10% aan de bestaande woningvoorraad toe.
Behoefte is er onder andere aan starterswoningen, woningen
voor jonge gezinnen en senioren. Hier gaan we de komende 10
jaar op een goede manier in voorzien zodat je oud kunt worden
in je eigen omgeving met goede zorg (indien nodig) en je lekker in je eigen vertrouwde dorp kan blijven wonen. Drimmelen
vergrijst, dus jonge aanwas is zeker welkom en goed voor het
verenigingsleven, de scholen, de zwembaden en de economie.
De gemiddelde Drimmelenaar geeft het leven hier een 8 en laten we dat vooral koesteren en zorgen dat dat zo blijft. Gezond,
gezellig en gelukkig wonen in Drimmelen. Wil je meedoen en/
of meedenken met Lijst Harry Bakker over wonen of andere
onderwerpen kom dan eens langs of stuur een bericht, al onze
contactgegevens staan op www.lijstharrybakker.nl.
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker

KERKEN
VIJF HEILIGEN PAROCHIE

Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor; R. van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr.
H. Vergouwen.
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: dhr. H. Vergouwen. Orgel: dhr. J. van Opdorp.
Verdere versoepelingen van het coronaprotocol in onze
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kerken
* De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten.
* Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig.
* Houd u rekening met elkaar zowel bij het kiezen van een
plaats als bij het lopen door de kerk.
* U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
* De bisschoppen maken geen onderscheid tussen mensen die
wel of niet gevaccineerd zijn, maar doen wel een dringende oproep aan voorgangers, vrijwilligers en kerkbezoekers om zich te
laten vaccineren.
* De communie wordt uitgereikt met een pincet of met de
vooraf ontsmette hand van de voorganger.
* Degene die de communie uitreikt staat achter een hoestscherm of draagt een gelaatscherm.
* De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Gelovigen die
de communie niet op de hand willen ontvangen dienen zelf te
zorgen voor een klein wit doekje.
* Volkszang is sinds 25 september weer toegestaan.
* Ook de koren starten weer op. Geef elkaar de ruimte, bijvoorbeeld door een zigzag opstelling aan te houden.
* Bij de vredeswens schudden we nog geen handen, maar we
wensen elkaar wel de vrede toe, uiteraard zonder fysiek contact.
* Bij de collecte wordt nog geen mandje doorgegeven, maar er
staat bijvoorbeeld een mandje bij de uitgang. De collectezakken
aan de stok kunnen ook gebruikt worden; dit kan per kerk verschillen.
*Alle basisregels blijven: handen wassen/ontsmetten, hoesten
en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten die wijzen op
corona.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt
voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor
het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de
liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen
bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, bij het bezoeken
van vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten
blijven betrachten.
Vaccineren is een daad van liefde: voor jezelf, voor onze
families en vrienden en voor alle volkeren (Paus Franciscus).
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 wijzigingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze
parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. weten aan het parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden,
telefoonnummer 076 5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

GEMEENTE
DRIMMELEN WEER SCHOON DANKZIJ
300 VRIJWILLIGERS
In heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie voor een schonere buurt tij-
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dens de ‘World Cleanup Day’. Ook in de gemeente Drimmelen.
Ruim 300 deelnemers hebben de handen uit de
mouwen gestoken en zwerfafval opgeruimd.
Afvalbingo
Met gepaste afstand gingen veel mensen in kleinere groepen,
gewapend met handschoenen, afvalgrijpers en afvalzakken op
pad om zoveel mogelijk zwerfafval in Drimmelen op te ruimen.
Onder de deelnemers waren 193 kinderen. Zij kregen een ‘afvalbingokaart’ met diverse zwerfvuil-items om af te strepen.
Schoon en groen
Wethouder Jürgen Vissers was ook aanwezig. “Ik ben trots dat
er weer honderden inwoners in onze gemeente hun omgeving
schoon hebben gemaakt. Het is erg dat het nodig is, maar zo fijn
dat ze dat doen. Dit jaar ben ik bij de buurtvereniging Wijngaerdstraat in Made geweest. Zij maken niet alleen hun wijk schoon,
maar verzorgen ook (in overleg met de gemeente) het groen in
de wijk. Fantastisch!”, aldus Jürgen.
Volle zakken

Foto: Gerard van Vugt

Aan alle deelnemers stelde de gemeente opschoonmaterialen
beschikbaar. De 75 volle zakken met zwerfafval zijn ook weer
netjes afgevoerd. Drimmelen is trots op de inzet van alle enthousiaste deelnemers!
Vaker zwerfafval opruimen?
Wilt u een eigen opschoonactie aanmelden of
Zwerf-Afval-Pakker (ZAPper) worden? Kijk
dan op https://drimmelen.nl/zappers voor
meer informatie.

GEMEENTENIEUWS
ACTUEEL
Vergunningaanvragen kappen in alle kernen
We hebben drie
vergunningaanvragen
opgenomen
voor het kappen en
vervangen van bomen in de gemeente Drimmelen. Deze vergunningen hebben we aangevraagd voor dode, zieke of door
gevaarzetting niet te behouden bomen. In totaal vragen we vergunning aan voor 57 bomen in de gemeente Drimmelen.
Hiervoor planten we 55 bomen terug binnen een afstand van
250 meter van de huidige locaties. Voor twee 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. Een van de aanvragen betreft Terheijden - Wagenberg.
Tuincoaches helpen bij een groenere en duurzamere tuin
Wie plannen voor zijn tuin heeft kan hierover advies krijgen van
de Tuin-klimaatcoach. Deze gratis coach kijkt naar de mogelijkheden die de tuin biedt voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.
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Met uw tuin kunt u ruimte geven aan
plant- en diersoorten. Ook kunt u meehelpen verdroging tegen te gaan en uw
tuin voorbereiden op extreem weer,
zoals langdurige hitte of grote hoeveelheden regen. Uiteraard let de Tuin-klimaatcoach er ook op dat u lekker kunt
genieten van uw tuin. Heeft u interesse
of wilt u meer weten? Stuur dan een
email naar Tuinklimaatcoach@orbis.nl.
De gemeente houdt steeds meer rekening met biodiversiteit en klimaatverandering en we proberen
we de gemeente steeds groener te maken. Inwoners kunnen zelf
meehelpen. Door uw tuin groener in te richten, tegels te verwijderen of bijvoorbeeld een regenton te plaatsen. U kunt hulp
vragen van de Tuin-klimaatcoach. De Tuin-klimaatcoach scant
de tuin op mogelijkheden voor verbetering van biodiversiteit
en klimaatadaptatie en brengt hierover een advies uit. Met dat
advies kunt u vervolgens zelf aan de slag of u schakelt een tuinman in.
Voor de Tuin-Klimaatcoaches werkt gemeente Drimmelen
samen met lokale natuurverenigingen en organisaties, ondersteund door het bedrijf Orbis. Hier kunt u ook terecht voor
een afspraak of voor meer informatie via Tuinklimaatcoach@
orbis.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden / Wagenberg, (4844 /4845) (W-2021-0546): Het kappen van 11 bomen in Terheijden en Wagenberg en herplant van
11 bomen in het plantseizoen 2022 - 2023. Ingekomen d.d. 1309-2021.
Wagenberg, Dorpsstraat 16 (4845 CE) (W-2021-0552): Het verlengen van de garage en het bouwen van een aanbouw. Ingekomen d.d. 14-09-2021.
Terheijden, Bredeweg (4844) (W-2021-0561): Het plaatsen van
een onderstation. Ingekomen d.d. 16-09-2021.
Terheijden, Zeggelaan 23 (4844 SB) (W-2021-0562): Het kappen
van één boom in de voortuin. Ingekomen d.d. 17-09-2021.
Wagenberg, Dorpsstraat 35 (4845 CC) (W-2021-0564): Het
plaatsen van drie dakramen. Ingekomen d.d. 21-09-2021.
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2021-0568): Het afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor een bedrijf
aan huis. Ingekomen d.d. 23-09-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, E-veld achter de Turfsteker (4844) (W-2021-0467):
Het kappen van 11 bomen i.v.m. slechte conditie en voor realisatie ontwikkeling E-veld met herplantplicht van ten minste 15
bomen. Besluitdatum: 13-09-2021.
Terheijden, Hofjesweg (4844) (W-2021-0467): Het kappen van
6 berken i.v.m. de realisatie “Goeiestoepkesroute” met herplantplicht van ten minste 5 bomen. Besluitdatum: 10-09-2021.
Terheijden, Ravensnest 4 (4844 TT) (W-2021-0473): Het kappen
van 1 dode es in de windsingel. Besluitdatum: 10-09-2021.
Wagenberg, Meulenpad 8 (4845 PP) (W-2021-0482): Het bouwen van een woning met bijgebouw. Besluitdatum: 16-09-2021.
Terheijden, Molenstraat 49B (4844 AM) (W-2021-0523): Herstellen van de fundering van de woning. Besluitdatum: 16-09-2021.

DUURZAAM E-VELD START MET
ONDERTEKENING IN HET GROEN
Donderdagmiddag tekenden directeur Gerard van Beek van
Zwaluwe Projectontwikkeling en wethouder Jan-Willem Stoop
de verkoopovereenkomst van de grond voor de ontwikkeling
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van het E-veld in Terheijden.
Op dit voormalig voetbalveld aan de noordkant van het dorp
bouwt Zwaluwe 46 duurzame woningen.
Feestelijk
Het was een ondertekening met een feestelijk tintje. Sinds deze
week staat het bouwbord op het terrein en de handtekeningen
werden hier gezet. “Dit wordt misschien wel de duurzaamste
wijk van West-Brabant,” zei wethouder Stoop aan het gezelschap. “We hebben de lat hoog gelegd bij het selecteren van een
projectontwikkelaar en zijn blij met het plan
dat er nu ligt, en dat een lokaal bedrijf hier
aan de slag gaat. Het is altijd een mooi moment als we van de fase van plannen maken
over kunnen gaan naar de fase van bouwen.
Zeker als er zo’n grote behoefte aan nieuwe woningen is.”
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Foto: Gerard van Vugt

Oeverzwaluw
Directeur Gerard van Beek van Zwaluwe Projectontwikkeling:
“Zwaluwe is enorm trots dat wij samen met de gemeente Drimmelen, Het Traais Energiecollectief en voor en met de toekomstige bewoners mogen bijdragen aan de duurzaamste woonbuurt van de gemeente Drimmelen. Een bijzondere wijk met
natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen zoals groene
daken en gevel-voorzieningen voor vleermuizen, huismussen en
als blikvanger een oeverzwaluwenwand aan het water bij het
appartementengebouw.”
Duurzaam en natuurinclusief
Zwaluwe wil eind 2021 starten met de verkoop en bouwen
vanaf juni 2022. Belangstellenden voor de koopwoningen kunnen zich melden via de website van de projectontwikkelaar. Een
deel van de koopwoningen krijgt een zelfbewoningsplicht om
speculatie te voorkomen en starters een goede kans te geven.
Ook zijn in het plan 10 sociale huurwoningen opgenomen. De
gemeente geeft ook nog 5 kavels uit voor tiny houses op het
E-veld.

COLLEGE VERLENGT REGELING
VERRUIMING TERRASSEN TOT 1 JANUARI
Het college van de gemeente Drimmelen verlengt de regeling
voor de horeca om te werken met verruimde terrassen. “We
maken deze keuze omdat de horeca voorlopig nog te maken
heeft met beperkingen zoals toegangscontroles en een verplichte sluitingstijd vanaf middernacht,” legt wethouder Lieke Schuitmaker uit.
Corona
De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om
dit zonder voorwaarden te doen, redeneert de regering. Gelet
op de nog geldende coronamaatregelen voor de horeca wil het
college daarom de mogelijkheid blijven bieden van verruiming
van de terrassen tot 1 januari 2022.
Bedrijfsvoering
De regeling voor terrasuitbreiding startte in juni vorig
jaar, als antwoord op de invoering van de anderhalvemetermaatregel. Hierdoor
kwam er op de terrassen extra ruimte waardoor er meer gasten konden genieten op de terrassen. De regeling werd in december verlengd tot 1 oktober van dit jaar.
Wethouder Schuitmaker: “Nu deze datum nadert zien we dat
de horeca nog niet uit de zorgen is. Met de controle op coronatoegangsbewijzen en de verplichte sluitingstijd doen we op-

23

Rondom de Toren 2021

nieuw een beroep op de bedrijfsvoering. We begrijpen van de
ondernemers dat de terrasuitbreiding zeer welkom is en komen
ze daarin dan ook graag tegemoet.”
Drank- en horecavergunning
De mogelijkheden gelden voor bedrijven met een reguliere
drank- en horecavergunning of exploitatievergunning. De terrasuitbreiding moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals
dat voetgangers en ander verkeer er geen hinder van moeten
ondervinden. Met vragen kunnen ondernemers zich wenden tot
teameconomie@drimmelen.nl.

geloof, liefde, feest en de jaren ’80. Veel verhalen zijn een feest
van herkenning. Het kan je zelfs een weerzien met mensen uit je
eigen levensgeschiedenis opleveren.

IETS VERDER VAN DE TOREN
FIETSGILDE DE BARONIE
Fietsgilde De Baronie heeft ook voor het
najaar een aantal mooie tochten op het
programma staan:
12 oktober Drimmelenroute, start 10.00
uur bij Intratuin, Terhejdenseweg 296, Breda
20 oktober Pannenhoefroute, start 10.00 uur bij het speelbos
bij Bouvigne
28 oktober Wortelkolonie, start 10.00 uur bij het speelbos
6 november Chaamse Beken, start 10.00 uur bij het speelbos
12 nov. Soldaten en Bleekneusjes, start 10.00 uur bij Intratuin
17 nov. Vincent van Goghroute, start 10.00 uur bij het speelbos
Voor meer informatie ga naar www.gildebaronie.nl/fietstochten.
LET OP
Sinds 25 september dient u o.a. voor cafébezoek in het bezit te
zijn van een geldig coronatoegangsbewijs! Er zijn 3 manieren
om in het bezit te komen van zo’n bewijs:
- Download de CoronaCheckapp op uw smartphone en haal
d.m.v. uw DigiD uw QR-code binnen.
- Via de website www.coronacheck.nl: Inloggen met uw DigiD
en QR-code printen.
- Via telefoonnummer 0800 1421 een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen. Geen DigiD nodig.
Verder dient u altijd een legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Ga gezellig met ons mee, maar bereid u goed voor.

ONS FILMGEHEUGEN OP INTERNET

BrabantinBeelden neemt je mee terug naar hoe het
was in Brabant
Spelende kinderen op straat,‘ons mam’ in haar
schort achter het fornuis, ploegende boeren,
winkels en mode, maar ook schoolfoto’s of
films van optochten, verjaardagen en straattaferelen: duizenden foto’s en films met verhalen over leven en
werken, bidden en feesten en wonen en ontspannen in Brabant.
Nu voor iedereen toegankelijk op www.brabantinbeelden.nl.
Beeldverhalen: een feest van herkenning
Het leven in Brabant van de laatste anderhalve eeuw is vastgelegd in honderdduizenden foto’s en films, zowel van professionele fotografen en filmmakers als van amateurs. BrabantinBeelden
maakt een selectie uit dat enorme aanbod, combineert foto’s en
films over een bepaald onderwerp en vertelt het verhaal erachter. Met elkaar geven de beelden én verhalen een inkijkje in het
Brabantse leven van alledag, maar ook dat van bijzondere dagen.
Van grofkorrelige zwart-witbeelden tot achtmillimeterfilmpjes
en videobanden: BrabantinBeelden opent je ogen voor duizenden-een bekende en onbekende verhalen. Ze zijn gerangschikt
op thema: van werk, gezondheid, recreatie en de jaren ’50 tot

Gedeeld plezier
Brabant is de provincie van samen, delen, geven en krijgen. Dat
geldt ook voor foto’s en films.
BrabantinBeelden gunt zoveel mogelijk mensen het plezier om
samen herinneringen aan Brabant te delen. In talloze schoenendozen, kasten of op zolder liggen foto’s en films van een voorbije tijd die letterlijk uit het zicht zijn geraakt. Om ook in de
toekomst nog te kunnen zien hoe het was in onze provincie,
moeten we de beelden ervan nú veiligstellen. Jij kunt ons daarbij
helpen.
Doen we niets, dan blijft er niks van over. En wordt dat wat nu
nog bij mensen thuis op zolder ligt, bij verhuizen of na overlijden weggegooid. In Brabant was er nog geen instelling die zich
provincie-breed inzette voor het behoud van historische filmbeelden. Daarom heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) deze handschoen
opgepakt. De kwetsbare oude
filmrollen moeten actief worden geconserveerd, soms gerestaureerd, want gaan anders letterlijk verloren in de tijd. We
beschikken over een speciaal ‘koudedepot’, een ruimte die qua
temperatuur en luchtvochtigheid is afgestemd op oud filmmateriaal. Ook hebben we expertise om films te bekijken, te digitaliseren en te beschrijven. Op dit moment bevat de database zo’n
1300 filmtitels die allemaal online te streamen zijn. Dat aantal
zal de komende tijd fors groeien. Ook het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven (RHCe) heeft bijgedragen aan deze collectie Brabantse filmbeelden.
Ook jouw gewone films zijn bijzonder!
BrabantinBeelden bewaart foto’s en films van ons verleden. Nu
en voor de toekomst. Samen met alle Brabanders vormen we
ons foto- en filmgeheugen van Brabant. Help mee, want ook
jouw gewone films zijn bijzonder! Neem een kijkje op BrabantinBeelden. Wil je meer informatie of heb je films die je wilt
aanbieden? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.
Info: BrabantinBeelden, www.brabantinbeelden.nl, e-mail: info@
brabantinbeelden.nl, tel. 073 6818500

Rondom de Toren wordt bezorgd op
woensdag of donderdag.
Geen RdT in uw brievenbus?
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl
of weekbladen@spotta.nl
of bel 076 5932137.
Graag postcode en huisnummer vermelden.

Dank je wel Gerard van Vugt!
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