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FEEST OM BOMEN

Tien november, boomfeestdag in de herfst, 
het is even wennen. Maar de gemeente 
Drimmelen, de kinderen van Kindcen-
trum JIJ en de bomen hadden er geen 

moeite mee! Kleurige slingers, enthousiaste kleuters en peu-
ters, een blije wethouder, mensen met groene vingers en vooral 
veel schepjes en scheppen! Uiteindelijk waren de gaten groot 
genoeg om de Sterappel, de Bra-
bantse Bellefeur en de Amandel 
te planten! Belevingsbomen met 
alvast een beetje belofte voor 
de lente. Daar heeft iedereen op 
geproost met uiteraard echte ap-
pelsap. En de gemeente zorgde er 
voor dat het feest bij de kinderen 
van Kindcentrum JIJ thuis verder 
kon gaan. Ze kregen allemaal een 
vlinderstuik mee naar huis. En 
waar nu dan op de meeste plaat-
sen de winterrust voor het groen 
aanbreekt, borrelt het nog aan de 
Abtslaan. Er staan nog wat groenplannetjes op het lijstje. Mod-
derkeuken,  moestuin, theetuin, vijgenmuur, het zou zo maar 
kunnen gaan gebeuren rondom het gebouw. En ondertussen de 
bomen die zijn geplant goed verzorgen. Onder het motto jong 
geleerd is oud gedaan bijdragen aan de klimaatdoelen van Glas-
gow! Iets om te blijven volgen!

VERENIGING VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Eindelijk konden we onze 
eerder geplande busreis uit-
voeren.
We gingen een Oude Am-
bachtenmuseum bezoeken 
in Terschuur om vervolgens 
zelf te ervaren hoe men 
vroeger deze ambachten 
uitvoerde met de eenvou-
dige en soms geavanceer-
de apparaten. Vervolgens 
gingen we naar Gouda om 
siroopwafels te maken en te 
proeven. Ook brachten we 
een bezoek aan de Cheese-Experience. We stapten binnen in 
een enorme kaas van 7 meter, hier kregen we een film te zien 

TERUGBLIK
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over het proces van kaas en de Cheese-Experience zelf. 
Daarna kwamen we in verschillende ruimtes, deze ruimtes staan 
allemaal voor een deel van het kaasproces. 
We stapten eerst binnen in de koe, daarna in een grote vracht-
wagen. We kregen de ruimte te zien met ouderwetse attributen 
voor het maken van kaas en daarna een ruimte met de moderne 

machines. 
We leerden alles over de ge-
schiedenis van kaas, en hand-
jeklap, wat op de Goudse 
Markt vroeger heel normaal 
was. Na afloop zijn we naar 
het restaurant ’t Wapen van 
Haarzuylen gereden alwaar 
we van een 3-gangendiner ge-
noten hebben.
Heel deze locatie is interac-
tief, zo kan men bijvoorbeeld 
virtueel een koe melken, kaas 
persen, pekelen, coaten en 
keren. 

Ook hebben we een uitje georganiseerd naar de Bowling in Bre-
da, dus met de bus van Ponton Made. Hieraan hebben in totaal 
56 personen deelgenomen. Na het bowlen hebben we genoten 
van een uitstekend 3-gangen diner. Wij hopen in het voorjaar 
weer diverse uitjes en reisjes te kunnen organiseren vermits de 
coronamaatregelen dit toelaten.

KNIPPENBERGPRIJS 2020

Waar ging dit ook al weer over? Ruim een jaar geleden stond 
in RdT hier al een artikel over, maar ter opfrissing. Brabants 

Heem, een overkoepelende organisatie voor 125 heemkunde- 
en erfgoedkringen, schrijft 2-jaarlijks een Knippenbergprijs uit, 
ter nagedachtenis aan deze be-
zielende inspirator van heem-
kunde. Het thema was deze 
keer Groen Erfgoed. Geknipt 
leek het wel voor De Vlasselt. 
Uitgangspunt is behoud en her-
stel van landschappelijk groen 
erfgoed en de rol die vrijwil-
ligers hebben om dit voor de 
toekomst zeker te stellen. De 
prijs bedraagt € 1.000,- en de 
Knippenbergpenning.
Hierna volgde een lange wedstrijd met veel hindernissen en tot 
slot veranderende perspectieven.  Vol goede moed schreven wij 
ons in voor deze prijs. Bij de presentatie van de deelnemers en 
de uitreiking van de rugnummers ontbrak echter De Vlasselt. 
In een kwartaaluitgave van Brabants Heem werden trots de 
vele inschrijvingen gepresenteerd, zonder De Vlasselt dus. De 
inschrijving was wel ontvangen, maar onder in een lade verdwe-
nen. Na protest werden we alsnog toegelaten tot het deelne-
mersveld.
De jury nomineerde uiteindelijk 3 inschrijvingen.  Markdal Ul-
venhout, Luchtkasteel Bergeijk en last but not least De Vlasselt 
met de natuurprojecten van de eendenkooi, de linie van de 
Munnikenhof, de Spinolaschans en de Mariakapel aan de Poolse-
dreef met de heemkundige tuin. De 3 genomineerden zouden in 
oktober een presentatie geven aan de jury waarna in november 
de winnaar bekendgemaakt zou worden.
En toen was er COVID-19. Die was er al eerder maar er volg-
de een gure winter met diverse besmettingsgolven, beperken-



4 jaargang 44 nummer 1072

de maatregelen en een heuse lockdown. Uitstel van alles tot 
voorjaar 2021. Toen ging het ook al niet veel beter, dus de finish 
werd nog meer naar achteren gelegd. Uiteindelijk werd hoop-
vol aangekondigd dat in september de presentatie zou zijn. Dat 
werd dus echter weer oktober. Bergeijk had zich inmiddels te-
ruggetrokken, dus onze kansen namen alleen maar toe. Kees 
Rompa en Hans Dierckx gaven een uitgebreide presentatie in 
het natuurmuseum in Tilburg. 
De prijsuitreiking was gepland in november in 
het gemeentehuis in Boxtel, waar een aantal 
vrijwilligers van De Vlasselt ter aanmoediging 
aanwezig zou zijn. Maar weer gooide CO-
VID-19 roet in het eten. De gemeente moest 
hier helaas van afzien, door beperkingen in de 
groepsgrootte. Daarom werd besloten uit te 
wijken naar West-Brabant, waar de prijsuitreiking in kleine kring 
diende plaats te vinden. Door de besparing van de organisatie-
kosten werd op voorhand aan de verliezer een prijs van € 500,- 
toegekend. Wij zouden worden benaderd voor een eventuele 
locatie. De dag van de prijsuitreiking kwam steeds dichterbij, 
maar van enig contact was geen sprake.  Was men ons bij de in-
schrijving vergeten, ook bij de finale werden we eigenlijk verge-
ten.  Na de nodige moeite zijn we achter plaats en tijd gekomen. 
Daar wachtte ons de volgende verrassing:  De eindvoorwaarden 
waren flink opgerekt. Bovenlokaal, grensverleggend, verbindend 
en educatief waren de sleutelwoorden in het juryrapport. Hoe-
wel we verbindend en educatief waren in onze presentatie wa-
ren we niet grensverleggend en bovenlokaal. Het juryrapport 
was duidelijk toegeschreven naar de winnaar Het Markdal uit 
Ulvenhout. Eigenlijk zijn we pootje gehaakt vlak voor de finish. 
Het Markdal is een belangenvereniging van eigenaren die met 
miljoenen aan subsidies werkt om dit project in te vullen. Zoals 
een van de leden van de werkgroep schreef:  Ons grote geld/ka-
pitaal is onze betrokkenheid en bereidheid om ons in te zetten 
voor het Groene Erfgoed binnen de reikwijdte van De Vlasselt. 
Alle hindernissen in aanmerking genomen voelen wij ons uitein-
delijk toch de morele winnaar.
Ed Oud

OPBRENGST COLLECTE STICHTING HET 
GEHANDICAPTE KIND IN  WAGENBERG 

Van 15 t/m 20 november 2021 
hebben vrijwilligers in Wagen-
berg gecollecteerd voor Stich-
ting Het Gehandicapte Kind. 
6 collectanten gingen langs de 
deuren of collecteerden digitaal en haalden samen € 517,07 op. 
Samen opgroeien 
Met dit geld steunt Het Gehandicapte Kind projecten op het 
gebied van samen spelen,  sporten en leren  voor kinderen met 
een handicap. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te 
maken, sporten als FrameRunning en Framevoetbal te introdu-
ceren en Samen naar School-klassen op te richten binnen de 
basisschool in de buurt. Zo 
zorgt de stichting ervoor dat 
kinderen met en zonder han-
dicap elkaar ontmoeten en 
leren kennen. 
Meehelpen 
Wilt u in 2022 ook collecte-
ren? Neem dan contact op 
met Corry Sprangers via 076 
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5931442.
Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u een 
bijdrage doen? SMS dan VRIENDJES naar 4333 en geef eenmalig 
€ 3,- of geef via www.gehandicaptekind.nl. 

UITSLAG  VOGELSHOW

We waren blij dat onze ten-
toonstelling dit jaar weer 
mocht doorgaan. Het is weer 
een mooie vogelshow gewor-
den. De vogels stonden erg 

ruim opgesteld. Café “Bij Bas” heeft hiervoor een hele mooie 
ruimte.  Wij zijn hem dan ook erg dankbaar dat hij de zaal de ge-
hele week beschikbaar heeft gesteld voor onze tentoonstelling. 
De vogels zijn gekeurd door 3 keurmeesters van de Neder-
landse Bond voor  Vogelliefhebbers. De vogels worden anoniem 
gekeurd. Op de kooitjes mogen geen namen staan en ze mogen 
geen kenmerken hebben. Het gaat er allemaal eerlijk aan toe. 
De beoordeling vindt plaats in een aantal hoofdgroepen. In iede-
re hoofdgroep worden kampioenen aangewezen, door waarde-
ring goud,  zilver,  brons. Het aantal waarderingen is afhankelijk 
van het aantal vogels in de hoofdgroep. De hoofdgroepen staan 
in onderstaand schema. De inbreng van de vogels was erg divers. 
Veel om te bekijken en om over te praten. Ieder lid en bezoeker 
is dan ineens keurmeester. 

De grote winnaar was 
dit jaar André van 
Dongen. Hij behaal-
de de meeste punten 
met zijn stam (4 aan-
gewezen vogels) en 
zijn “Lipochroom geel 
intensieve kanaries”. 
Bij de stellen (2 aange-
wezen vogels) ging Ad 
Prinse met zijn “For-
bus papegaaiamadines 

wildkleur” met de hoogste eer sleeën. De  Jacco Vermeulen-
prijs werd uitgereikt aan John Ooijen voor het klassement “De 
5 beste vogels” (over verschillende hoofdgroepen). John kreeg 
ook de “Derby prijs” voor de beste aangewezen vogel. Het pu-

bliek koos de Mexicaanse Roodmus van 
Jeffrey Looman als de mooiste vogel (zie 
foto). Hij heeft daarmee de Publieksprijs, 
welke geschonken is door Harry Bakker, 
gewonnen. 
Hieronder het overzicht van de prijswin-
naars. 

UITSLAG GROTE LOTERIJ 2021 

De deelname aan de loterij was weer erg groot. Deze loterij 
maakt het mogelijk om ieder jaar weer een mooie vogelshow te 
organiseren. Iedereen die heeft meegedaan willen we hiermee 
hartelijk bedanken. Mocht u prijs hebben, neem dan contact op 
met info@Ewvv.nl.
De uitslag is als volgt:  

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2021

Hierbij willen wij de Rabobank en iedereen die 
een stem op ons heeft uitgebracht hartelijk be-
danken.
Het heeft het mooie bedrag van € 688,49 op-
geleverd.
Heemkundekring De Vlasselt

HARTELIJK DANK

Dameskoor Terheijden bedankt de 
Rabobank voor het mooie bedrag 
van € 160,05 van de clubkasactie. 
Ook een bedankje aan alle mensen 
die op ons gestemd hebben.
Dameskoor Terheijden,  Nel  Wischmann secr.

SPRAAKVERMAAK EN RABO CLUBSUPPORT

Spraakvermaak deed ook dit jaar weer mee 
aan de ClubSupport-actie van Rabobank Amer-
streek. Op de Spraakvermaak-cheque stond 
het mooie bedrag van € 464,31. We zijn blij met 
deze financiële bijdrage en besteden het geld 
aan technische onderdelen van het program-

ma. Spraakvermaak wil de kwaliteit van beeld, licht en geluid op 
een zo hoog mogelijk niveau houden. We blijven verder digita-
le afleveringen maken, zodat u ook thuis via de livestream het 
programma kunt volgen. Zondagmiddag 12 december is de 
volgende aflevering. Op 14 nov. was Angela de Jong (foto Mir-
jam Schrauwen) een van de podiumgasten. In het Gastenboek 
schreef ze: “Onthaald worden door 
een drumband én een presenta-
tor die in Op1 niet zou misstaan: 
wat wil een mens nog meer op 
zondagmiddag? Om Barry Stevens 
te citeren: vooral doorgaan!” Kijk 
voor reacties van andere gasten op 
www.spraakvermaak.nl. 
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SINTERKLAAS  TERHEIJDEN 

Op 14 november 2021 is Sinterklaas aange-
komen met de pakjesboot in de haven van 
Terheijden. Heel veel blije gezichtjes, meneer 
Wout, wethouder Jan-Willem Stoop en Har-
monie Terheijden  verwelkomden Sint en 
zijn Pietjes enthousiast. 
Na een warm welkom verliet de Sint per 
Mustang de haven en bracht hij een bezoek 
aan de Pietjes die in het dorp verstopt stonden. Bij de Pietjes 
konden de kinderen meedoen aan de Pietenjacht en een ontbijt 
met de Sint winnen.  Na de Pietenjacht heeft de Sint nog een 
gezellig bezoek gebracht aan Sovak. 

Sinterklaas en zijn Pietjes zijn ontzettend blij met de hulp van 
Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg B.V., Annemieke Krijnen, DA 
Drogisterij Relinde Fijnaut, De Sinaasappelman, Destiny Cle-
ment,  FD Advies, Molen De Arend, Slijterij Van Dongen,  Visker 
Keukens B.V., woonzorgcentrum Antonius Abt en last but not 
least de hulp van alle vrijwilligers en collectanten die ervoor 
hebben gezorgd dat er een geslaagde intocht en Pietenjacht 
konden plaatsvinden.  
Helaas zal het uitzwaaien van Sinterklaas en zijn Pietjes 
in verband met alle coronaperikelen niet doorgaan op 
6 december 2021. 
Volgend jaar komt Sint met zijn Pietjes graag weer terug naar de 
haven van Terheijden. 
Hopelijk tot volgend jaar! 
Sinterklaas en zijn Pietjes,  www.sinterklaasterheijden.nl

DE PLAATJESTUIN

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Claudia Cantineau en woon 
met mijn man en kinderen in Terheijden. 
Jarenlang had ik een droom, maar ik was zoekende hoe deze 
vorm te geven. Ik wilde graag met kinderen werken, kinderen 
coachen, maar ja, wat ga je dan doen? Aangezien onze kinderen 
beelddenkers zijn, ben ik gaan zoeken op internet hoe ik hen het 
beste kon helpen met hun schoolwerk en zo kwam ik terecht bij 
de opleiding tot beelddenkcoach via de methode “Ikleeranders”. 
Deze opleiding was zo leuk dat ik eindelijk wist wat ik wilde 

ZAKELIJK NIEUWS
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1. Marianne Vermeulen, 2. Vera Hoogkamer, 3. Susan de Smit, 
4. Toos van Boxsel, 5. Louisa Busio, 6. Jeanne Verstraeten,

7. Lotte van den Elshout, 8. Tonny van Geel, 9. Anita Dudok, 
10. Esther van Achterberg, 11. Diana de Jager, 12. Charlotte 
Morales Servranckx, 13. Cor Franken, 14. Kees Fennema, 

15. Elly Bloemendaal, 16. Shu-kwan Man, 
17. Gerry van Schendel

1

10

11

17

8

3

7

14

4

Ook mooie foto’s?
Mail ze naar liesbeth@

rondomdetoren.nl
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gaan doen.  Vervolgens heb ik mijn eigen praktijk opgezet en De 
Plaatjestuin was een feit.
Maar wat is nu een beelddenker? De meeste mensen denken in 
woorden, de woorddenkers, maar er is ook een groep die denkt 
in beelden. De zogenoemde beelddenkers. Als ik bijvoorbeeld 
vraag om het woord “stoel” op te schrijven, zullen woordden-
kers het woord “stoel” zien staan en meteen opschrijven. Maar 
een beelddenker ziet een stoel en dan komen er meteen vragen: 
heeft de stoel een leuning of niet? Wat voor zitting heeft de 
stoel? Al deze vragen maken dat het kind er veel langer over 
doet om het woord bij het beeld te krijgen en op te schrijven. 
Helaas is ons schoolsysteem vaak niet ingericht op beeldden-
kers. Het gevolg is dat deze kinderen achter gaan lopen met 
de lesstof of dat ze het stempeltje autisme, adhd of dyslexie 
krijgen. Deze kinderen kun je heel goed helpen via de methode 
“Ikleeranders”.
Als je een traject hebt gevolgd  bij mij dan kan je kind mak-
kelijker woordbeelden maken, waardoor hij of zij beter mee 
kan met bijvoorbeeld een dictee op school. Maar hij of zij kan 
ook de tafeltjes toepassen. Leren klok kijken behoort ook tot 
een onderdeel van de stof. Op deze manier wordt het leren op 
school weer leuk en zal het kind lekkerder in zijn of haar vel 
zitten. 
Ben je benieuwd hoe het verder werkt of wil je meer informa-
tie? Neem dan contact met mij op via info@de-plaatjestuin.nl en 
ik plan graag een kennismakingsgesprek in. 

WOONVIZIER ZET IN OP DUURZAAMHEID 
100ste verduurzaamde woning feestelijk gevierd

Vrijdag 15 november vierden we de oplevering van de 100ste 
verduurzaamde woning in Terheijden. Onder het genot van 
een drankje spraken Ellen van Beijsterveldt, de bestuurder van 

Woonvizier, en Zwa-
luwe Bouw zich uit 
over het belang van 
de verduurzaming, 
zeker in deze tijd van 
hoge energieprijzen. 
Bewoners waren erg 
te spreken over het 
project. Ondanks dat 
de verduurzaming 
écht wel ingrijpend is 

voor bewoners, beoordeelden zij het traject gemiddeld met een 
ruime 8!  ‘En daar zijn we best wel trots op’, aldus Ellen. 
Verduurzamingstrein gaat door
Inmiddels zijn we in samenwerking met Zwaluwe Bouw bezig 
met de 4e fase van de verduurzaming van onze woningen. Eind 
dit jaar hebben we zo’n 150 woningen verduurzaamd.
Bij deze woningen in Terheijden hebben we de complete buiten-
schil aangepakt, waarlangs de meeste
energie weglekt. Ook in 2022 gaat de verduurzamingstrein in volle 
vaart door: we pakken nog meer woningen aan in Lage Zwaluwe 
en we starten met de voorbereidingen voor de volgende fase. 
Woonvizier streeft ernaar om ieder jaar zo’n 50 woningen te 
verduurzamen. Daarnaast krijgen de bewoners van deze wonin-
gen in Terheijden in 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te 

laten plaatsen op hun woning. 
Win-win
Het verduurzamen van de 
woningen is niet alleen po-
sitief voor onze huurders, 
want het comfort van de 
woningen gaat omhoog en 
de energielasten -bij gelijk-
blijvend verbruik- omlaag. 

Minstens even belangrijk is dat Woonvizier op deze manier ook 
een steentje bijdraagt aan de klimaatdoelstelling.  Een win-win 
situatie dus. 
Woonvizier is een betrokken woningcorporatie met ca. 3.000 
woningen in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk.  Met 20 
collega’s werken wij vanuit Made aan goed en betaalbaar wonen 
voor mensen met een beperkt inkomen. 

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actu-
aliteiten 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. 
Sinterklaas op bezoek bij Sportvereniging De Zwaluwen

De Sint kwam op bezoek in 
een feestelijk versierde sport-
zaal  de Lage Weide bij  Sport-
vereniging De Zwaluwen. Hij 
bewonderde er samen met 
de kinderen de tekeningen 
en natuurlijk lieten de kin-

deren hem zien wat ze alle-
maal geleerd hebben op hun 
sportvereniging. De Sint ge-
noot vooral van de liedjes die 
ze voor hem zongen en had 
ook nog voor iedereen een 
cadeautje meegebracht.
Omroep Drimmelen Kids in de radiostudio

Roos en Milan van ons Om-
roep Drimmelen Kids-team 
waren erg benieuwd hoe het 
maken van radio nu eigenlijk 
in zijn werk gaat. Zij gingen 
daarom op bezoek bij Ricar-
do Uitermark, terwijl hij zijn 

radioprogramma aan het uitzenden was. Dat betekende dat ze 
ook meteen een gastoptreden op de radio kregen. Een verras-
send kijkje achter de schermen bij deze radiomaker van Om-
roep Drimmelen.
Verkeersaanpassingen gemeente Drimmelen - deel 2
De gemeente Drimmelen 
krijgt jaarlijks, naast de vele 
geplande werkzaamheden, 
ook veel extra verzoeken om 
bepaalde verkeerssituaties 
aan te passen. Dit kunnen fy-
sieke aanpassingen zijn, maar 
ook acties op het gebied van bewustwording. In deel 2 gaan 

VAN  ALLES  WAT
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we met wethouder Jan-Willem Stoop naar Wagenberg om u te 
informeren over de meest recente maatregelen die in dit dorp 
zijn getroffen.
Over smaak valt....
Dit is een nieuw muziekpro-
gramma, waarin inwoners van 
onze gemeente vertellen over 
hun favoriete muziek. De pre-
sentatie wordt gedaan door 
Johan Marijnissen. Tijdens de 

uitzending worden ook mu-
ziekfragmenten getoond. In 
deze 1e uitzending zijn we 
te gast bij Anton Segeren, die 
onder andere bekend is van 
de Top 100 Made, in de sport-
hal in Made.

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-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
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.omroepdrimmelen.nl en op social media.

OLIEBOLLEN  VAN MOLEN DE  AREND 
WORDEN ‘OLIEBOLLEN  VAN DE ABT’ 

Goede tradities moet je in ere houden. 
Daarom zijn we bij Stichting Behoud de 
Antonius Abt blij en trots dat we de olie-
bollenverkoop met Oudjaar in Terheijden 
overgedragen krijgen van Stichting Molen 
de Arend. Op 31 december van 09.00 
tot 16.00 uur verzorgen onze vrijwilligers 
deze verkoop bij de Antonius Abt.  Alle 
opbrengsten komen ten goede aan het be-
houd van het gebouw. Om ons alvast voor 
te bereiden op deze belangrijke taak gingen we in gesprek met 
oud-bakker Kees Rompa en oud-molenaar Herman Schippers 
om alle verhalen van vroeger te horen én om tips te krijgen 
voor een succesvolle en gezellige oliebollenverkoop.
Oliebollen in Terheijden tijdens het Vliegerfeest en 
Oudjaar
Dat oliebollen verkocht worden met Oudjaar is nog niet zo’n 
vanzelfsprekendheid.  Vroeger at men in Brabant worstenbrood 
en appelbollen, oliebollen waren iets van ‘boven de rivieren’. 
Toch won de oliebol ook hier aan populariteit en in 1991 sloeg 
bakker Kees Rompa voor de eerste keer de handen ineen met 
molenaar Herman Schippers van Molen de Arend om oliebollen 
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te verkopen in  Terheijden. Deze samenwerking was het resul-
taat van een afspraak tussen hen beiden om zowel oliebollen 
met Oudjaar als met het Vliegerfeest te verkopen. Kees Rompa 
vertelt:  “De apparatuur voor het oliebollen bakken schafte ik 
met de bakkerij aan en de eerste keer liep de verkoop al heel 
goed. Met Herman had ik de afspraak dat de mensen van de 
molen hielpen met het bakken en de verkoop. In ruil hiervoor 
mochten ze de apparatuur gebruiken tijdens het Vliegerfeest 
in Terheijden op de laatste zondag in augustus. Zo hadden we 
tweemaal per jaar oliebollen in Terheijden en wij een hoop ple-
zier met het bakken en de verkoop.”

Met of zonder krenten?
In 2001 stopte bakkerij Rompa.  Vanaf dat jaar vond de verkoop 
plaats in een kraam bij Molen de Arend. Mensen wisten de weg 
naar de molen goed te vinden. Dat veranderde in de jaren die 
volgden niet. Oud-molenaar Herman Schippers over wat wel 
veranderde: “Vroeger maakten we vrijwel alleen beslag mét 
krenten. De laatste jaren verkochten we steeds meer oliebollen 
zonder krenten, het is echt 50/50 geworden.”
In 2013 kwam de molen in eigendom van Stichting Molen de 
Arend, de opbrengst van de oliebollen kwam sinds die tijd ten 
goede aan het onderhoud en nu wordt het stokje overgedra-
gen. Na twintig jaar oliebollenverkoop bij Molen de Arend gaat 
de opbrengst vanaf 2021 naar het behoud van een ander Traais 
monument: de Antonius Abt.
Oliebollen bij de Antonius Abt
De oliebollenverkoop wordt door Stichting Behoud de Anto-
nius Abt in samenwerking met bakkerij Jürgen en Carolien van 
Dongen georganiseerd.  Voorzitter van de stichting, Petra Kim-
mel, is de dagen alvast aan het aftellen tot Oudjaar: “We zijn 
ontzettend blij en trots dat we de oliebollenverkoop over mo-
gen nemen en dat we deze traditie in ere kunnen houden. Alle 
opbrengsten gaan naar de stichting voor het behoud van de An-
tonius Abt voor ons dorp. Dankzij de tips van Kees en Herman 
gaan we er met onze vrijwilligers een gezellige dag van maken 
op 31 december.  Ik hoop dat veel  Traaienaren met Oudjaar 
‘oliebollen van de Abt’ komen halen!”
Houd de Facebookpagina van Stichting Behoud de Antonius Abt 
in de gaten voor al het laatste nieuws rondom de oliebollen-
verkoop.

NIEUWS UIT HET OVERLEG

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het college van bur-
gemeester en wethouders over het beleid rond de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Wmo-Platformleden (even voorstellen)
Ik  ben Els Dudok-Reniers (elsdudok54@gmail.com) uit Wa-
genberg en ben sinds febr.  2021 lid van Wmo-Platform. Ik ben 
werkzaam geweest in de zorg (o.a. Sovak). De laatste 15 jaar heb 
ik als ambulante begeleidster gewerkt en op een woonvoorzie-
ning met cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ik wil 
mijn ervaring inzetten, samen met ervaringsdeskundigen, voor 
een samenleving waarbij iedereen mee kan doen en het gevoel 
heeft erbij te horen.
Wonen
Na een eerder gesprek met wethouder Stoop over de omge-
vingsvisie wilde het Platform graag meer  informatie over Wo-
nen en Zorg.  We lezen over de behoefte aan woningen voor 
starters en ouderen. Maar is er wel voldoende oog voor bv. de 
woonomgeving, de voorzieningen en de beschikbare ondersteu-
ning? M. Mollenhorst van de gemeente ging in discussie met het 
Platform over deze zaken. Het Platform hoopt dat behalve voor 
het bouwen er ook aandacht is voor de zorg voor diensten en 
voorzieningen die hierbij passen.
Energietransitie en warmtetransitie
We horen heel vaak over de veranderingen die ons te wachten 
staan op het gebied van energievoorziening en van de verwar-
ming van bv. onze woning. Maar dit is niet alleen een technisch 
verhaal. Het is een sociale opgave. Hierbij zijn veel inwoners 
en organisaties betrokken. Een van die organisaties is STED 
(=Stichting Energietransitie Drimmelen).  Mevr.  Vos, voorzitter 
van STED, vertelde ons over de werkzaamheden van de stich-
ting.   
Toegankelijkheid
Onze gemeente probeert te komen tot een verbeterde toegang 
tot ondersteuning binnen het sociaal domein. Het is dus belang-
rijk informatie te krijgen van de ervaringsdeskundigen. Op 13 
december zullen ambtenaren daarom gesprekken hebben met 
inwoners die beperkingen hebben. Dan horen de ambtenaren 
mogelijk zaken waar zij rekening mee kunnen houden om de 
toegang naar de gemeente voor deze mensen makkelijker te 
maken. 
Prioriteiten  2022  voor de  Adviesraad Sociaal Domein
Welke thema’s achten we van belang? 
Politieke partijen maken keuzes en 
stellen voor hoe gemeenschapsgelden 
moeten worden besteed. Maar komen 
deze keuzes overeen met de zaken 
die de Adviesraad (= Wmo-Platform) 
belangrijk vindt? Voor welke zaken willen we speciale aandacht 
vragen?  Wij willen graag met de politieke partijen hierover in 
gesprek.
Vragen of opmerkingen over deze informatie?  
Email: jcabroos@planet.nl,  tel.: 06 51055721,  website: www.
wmoplatformdrimmelen.nl.

CURSUS ‘DOE MEER MET JE DIGID’

Overheden verwijzen burgers 
steeds vaker naar hun digitale lo-
ketten en dat zal de komende ja-
ren alleen maar verder toenemen. 

Maar ondertussen is nog niet iedereen vertrouwd met het rege-
len van deze zaken op pc, tablet of smartphone. Of het nu gaat 
om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om 
werk te zoeken, regelen van DigiD of het doorgeven van een 
verhuizing, straks kun je het gemakkelijk zelf.
Tijdens de cursus leer je:
Hoe je je DigiD (digitale sleutel voor de overheid) kunt aanvra-
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gen en gebruiken, hoe je informatie kunt vinden en digitaal kunt 
aanvragen bij je gemeente.  Wat de overheid al over je weet, 
zoals de opbouw van je AOW.
Het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst, en hoe ge-
bruik je overheid.nl en regelhulp.nl over zorg en sociale zeker-
heid.
De cursus wordt in kleine groepen van maximaal acht personen 
gegeven door gecertificeerde cursusleid(st)ers van SeniorWeb 
Terheijden en is een samen-
werking tussen Theek5 en 
Surplus Welzijn.
Er wordt gestart op woens-
dag 5 januari 2022 en de 
daarop volgende data zijn 12, 
19 en 26 januari  2022.  
Telkens van 9.30 tot 11.30 
uur in de huiskamer D’n Hartel (voormalige pastorie) aan de 
Hoofdstraat 2 in Terheijden.
Alle onderdelen komen aan bod en er is tijd om te oefenen op 
de aanwezige computers. Ook kun je deze cursus volgen op je 
eigen laptop of tablet als je deze meeneemt naar de cursus.
De cursus van 4 lessen kost € 15,- inclusief cursusboek  en een 
kopje koffie of thee.
Aanmelden kan via de website www.theek5.nl/digisterker of bij 
de bibliotheek.
Graag tot ziens en vriendelijke groet, 
Jan van  Vliet,  John Huijbregts en Jacques Raat (vrijwilligers 
SeniorWeb  Terheijden).
seniorwebterheijden@gmail.com  / 06 22324517.

VRIJWILLIGERSEVENT  VERZET 

Op 10 december 2021 stond het Vrijwilligersevent 2021 ge-
pland. Diverse organisaties uit de gemeente hebben zich hier-
voor al aangemeld. 
In verband met het oplopende aantal besmettingen met het co-
ronavirus en de maatregelen die hiermee gepaard gaan heeft de 
organisatie helaas moeten besluiten het event te verplaatsen. 
De nieuwe datum van het event is vrijdag 13 mei 2022. 
Organisaties ontvangen hiervoor begin volgend jaar opnieuw 
een uitnodiging. 
Wij gaan er dan  alsnog samen met de deelnemende organisa-
ties en de (potentiële) vrijwilligers een dynamisch, informatief 
en gezellig event van maken!
Heb je vragen? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Infor-
matie Punt (vip@swodrimmelen.nl). 

ST.  DORPSRAAD  WAGENBERG

De vergadering van woensdag 10 november jl. stond in het ka-
der van “Melding op Locatie”. Hiervoor was speciaal dhr.  Wim 
Kapitein, uitvoerend projectverantwoordelijke vanuit de ge-
meente Drimmelen,  aangeschoven.
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Mededelingen
Helaas konden de aspirant-leden Bart Reniers en Arie Diepstra-
ten wegens te drukke werkzaamheden niet aanwezig zijn. Wij 
zullen hen de volgende vergadering graag verwelkomen. 
Melding op Locatie
Nog voor de zomervakantie heeft St. Dorpsraad Wagenberg 
n.a.v. een digitaal overleg een rondgang door ons dorp gemaakt 
om knelpunten op het gebied van de Openbare Ruimte (wegen, 
groen, veiligheid) in kaart te brengen. Ook diverse dorpsgeno-
ten hebben aan het overleg deelgenomen en hun punten inge-
bracht. De dorpsraad heeft haar bevindingen in een document 
met toelichtende foto’s aangeboden aan de gemeente.  Vanavond 
hadden we de gelegenheid om al die ingebrachte punten met 
dhr.  Wim Kapitein te bespreken.
De eerste conclusie was dat een aantal van de ingebrachte knel-
punten inmiddels aangepakt dan wel opgelost was. Zo is het 
“goei-voetenpad”, langs Plexat en van de hoek Kerkstraat rich-
ting Gomarusstraat, inmiddels voltooid. Het voetpad is netjes 
opgeknapt en weer goed begaanbaar. Zo is ook aan de half-ver-
harding langs het  Van Den Elsenplein aandacht besteed maar dit 
is nog niet helemaal gereed.  Tijdens het gesprek is toegezegd 
dat in de toekomst (m.n. in het groeiseizoen) nog meer aan-
dacht besteed zal worden aan het onderhoud. Het onderhoud 
aan opsluitbanden rondom vele bomen krijgt de nodige aan-
dacht. Het probleem is dat er niet zomaar wortels weggehakt 
kunnen worden omdat hierdoor de stabiliteit van de bomen 
wordt aangetast. Het vergroten van het groeivlak rondom bo-
men gaat weer ten koste van parkeerplaatsruimte. Middels een 
nieuwe aanpak zal bekeken worden welk procedé tot de ge-
wenste oplossing kan leiden. 
Het pleintje voor de woningen Onder de Toren zal een uitge-
breide onderhoudsbeurt krijgen, de stalen stoelen zullen wor-
den vervangen door banken en de banken aan het voetpad zul-
len worden weggehaald.
Een belangrijk probleem vormt al jaren de Onderdijk: slechte 
staat van de bestrating, bolvorming van het wegdek en water-
overlast zijn daarbij de belangrijkste knelpunten. Hier komt ech-
ter op niet al te lange termijn een oplossing voor. Nog voor de 
zomervakantie van 2022 zal dit deel van de weg geheel heringe-
richt worden. Er zal hier een fietsstraat gerealiseerd worden in 
dezelfde stijl zoals de Parallelweg is heringericht.
Dit is slechts een selectie van de belangrijkste punten uit het 
puntenlijstje van ‘Meldingen op Locatie’. Alle overige punten 
worden in een overzicht uitgewerkt, waarbij gekeken wordt 
of dit onder regulier onderhoud valt en er wordt aangegeven 
of dit op korte, midden of lange termijn, of geheel niet, wordt 
aangepakt. Daarnaast kan een ingebracht onderdeel onder de 
categorie ‘Geluk’ komen. Voor het totale project is een budget 
tot maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er is afgesproken dat we 
op de hoogte worden gehouden van de verdere uitwerking en 
uitvoering.
Stand van zaken woningbouw
Aanvankelijk zouden vertegenwoordigers van de projectont-
wikkelaar van bouwplan Janssens aanwezig zijn.  Zij zitten echter 
te wachten op een reactie van de gemeente op hun ingediende 
plannen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit op een 
volgende vergadering door hen worden toegelicht.

Onze voorzitter heeft tijdens de opinieronde van 14 oktober 
jl. tijdens het onderwerp ‘Woonvisie van de gemeente Drim-
melen’ toegelicht hoe belangrijk woningbouw en medewerking 
in de uitvoer van de meerdere bouwplannen voor Wagenberg 
zijn. Met name is door hem nogmaals aandacht gevraagd om op 
korte termijn te komen tot concretere vooruitgang van woning-
bouw in  Wagenberg.
Tijdens deze opinieronde heeft wethouder Stoop aangegeven 
dat er voor 2024 concrete bouwplannen moeten liggen of al 
in uitvoering moeten zijn van de volgende projecten:  Verleng-
de Elsakker,  Bouwplan Janssens (Vogelstraat), Nieuwstraat en 
Hofstad. 
We hopen er nog steeds op dat deze toezegging ook werke-
lijk wordt uitgevoerd.  We hopen dat er volop medewerking en 
tijdsbesteding vanuit de gemeente aan deze ingediende plannen 
wordt gegeven zodat deze tijdslijn gehaald gaat worden.  Wij 
zullen de voortgang in elk geval nauwlettend volgen en ons hier-
voor blijven inzetten.
Verkeersafwikkeling
Binnen de dorpsraad is er gesproken over de toekomstige ver-
keersafwikkelingen binnen en rond  Wagenberg. Zeker gezien 
de komende woningbouwlocaties en daar aan gerelateerde ver-
keersbewegingen is het verstandig om eens de huidige wegen te 
bespreken.  Hiervoor wil de gemeente-afdeling verkeer volgen-
de keer met ons in gesprek gaan.
Voortgang glasvezel
Er is veel onduidelijkheid over de voortgang van het glasvezel-
traject en het is niet duidelijk wanneer de woningen nu operati-
oneel aangesloten gaan worden door de provider. De dorpsraad 
gaat hier naar informeren. 
Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering is woensdag 19 januari 2022 
(mits de covidmaatregelen van het RIVM dit toelaten) in (Sport)
café Driedorp.  We beginnen dan om 20.00 uur en u bent van 
harte welkom om mee te praten en mee te denken over de 
openbare ontwikkelingen binnen  Wagenberg. 

DOE DE LEK CHECK  VAN  TEC

Het Traais Energie Collectief 
helpt graag iedereen in Terheij 
den om energie te besparen. Na 
de actie met de energiebespaar-
boxen,  waarbij we ruim 800 

gratis boxen uitdeelden in het dorp, hebben we een nieuw pro-
ject:  ‘Doe de lek check‘.  Samen met onze dorpsgenoten gaan 
we op zoek naar kieren en naden in hun woning.  De bewoners 
weten na de test hoe ze hun woning comfortabeler en warmer 
maken en meteen energie kunnen besparen.  Wie vindt dat in 
deze tijd nou niet interessant? 
Proef  ‘Doe De Lek Check’ een succes 
De afgelopen maanden hebben we bij 10 woningen in Terheijden
ervaring opgedaan met ons lek check apparaat. We hebben 
de bewoners na afloop gevraagd hoe ze de lek check vonden. 
Daarover kunnen we helder zijn;  alle deelnemers zijn razend 
enthousiast over de lek check.  Een aantal reacties:  “De test gaf 
me inzicht en er waren situaties die ik vooraf niet had kunnen 
bedenken. En de zolder was nog lekker dan ik dacht.” Een an-
dere bewoner zei:  “Ik heb een nieuwbouwwoning en het resul-
taat van de meting heeft me verrast. Ik ga de meterkastbodem, 
de zolder en een kozijn meteen aanpakken.” Ook hoorden we: 
“Wow, dit is een eyeopener! Er zijn lekken op plaatsen die ik 
niet had verwacht.  We zijn meteen begonnen met een grondige 
aanpak. Er komt een deur voor de trap naar de zolder, de kieren 
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op zolder worden aangepakt, net als de kruipruimte en de voor-
deur.” En een reactie van een huurder: “Het is heel erg duidelijk 
geworden hoe lek mijn huurwoning is. Ik ga relatief goedko-
pe oplossingen zelf uitvoeren en kan dat zeker terugverdienen 
door gas te besparen. Ik ben heel erg blij met deze test.” Een 
andere Traaienaar vertelde: “We hebben 2 lekken waarvan ik het 
bestaan wist. De eerste is al opgelost en aan de tweede wordt 
gewerkt.  Ik vind het ook heel fijn om te weten dat de rest van 
mijn woning in orde is.”  
Aanmelden gratis lek check

Ook enthousiast na het lezen van bovenstaande reacties? Meld 
je dan gelijk aan voor de lek check. Ga naar www.traaisenergie-
collectief.nl, klik op de oranje button en vul het aanmeldformu-
lier in. Het uitvoeren van de lek check zal een halve dag in beslag 
nemen.  Je loopt met één van onze lek-checkers door de gehele 
woning en gaat samen op zoek naar kieren en gaten. Het is een 
leuke ervaring en de resultaten zijn vaak een grote verrassing. 
Na het eindgesprek zal je branden van verlangen om je gasvlam 
te temperen en aan de slag te gaan in je woning.
We kunnen de lek check gratis aanbieden in Terheijden door 
een subsidie van de gemeente Drimmelen en Enpuls.

PODOTHERAPIE HET  VERSCHIL 
BESTAAT 10 JAAR

Het is een reactie die ik vaak krijg op mijn vraag bij de aftrap van 
mijn gesprek, als ik informeer wie de persoon is die tegenover 
mij zit. Marion Schildwacht-Verschuren stelt zich kort voor in 
haar antwoord en haalt vervolgens direct het verleden op van 
haar onderneming. Niet verrassend in dit geval, als ik hoor dat 
haar familie voor een belangrijk deel uit ondernemers bestaat. Ik 
laat haar rustig haar verhaal doen en probeer ondertussen het 
karakter te vangen van Marion. 
Welkom
We zitten fijn in de behagelijke warmte van de keuken van het 
woonhuis, direct naast de onderneming zelf: het hoofdkantoor 
van Podotherapie Het Verschil. Hofstad 1 ligt in de luwte voor 
de dorpskern van Wagenberg. Deze sjieke straatnaam refereert 
aan de grote boerderij ofwel hofstede, die ooit op deze plek was 
gevestigd. Ik zeg dit niet zonder reden, want de weidsheid en het 
uitzicht zijn tijdloos. Rustig en opgeruimd oogt het verder op 
het erf, waardoor een bezoeker zich niet realiseert dat hier een 
modern gezondheidsbedrijf is gevestigd. 
Podotherapie
In mijn voorbereiding op dit gesprek werd mij al meer duide-

lijk over het specialisme van de podotherapie, dat voor velen 
misschien nog een onbekend terrein is. Het is een medisch vak-
gebied, dus gericht op welzijn. Ik wil de definitie afpellen vanaf 
hetgeen voor de meeste lezers wel bekend is, namelijk de pedi-
cure. Deze is vooral gericht op verzorging van voeten. Hierin is 
Marion ook bekend. Ze heeft de studie ertoe namelijk gevolgd, 
maar bleek deze lichtvoetig te kunnen doorlopen. Het was haar 
lerares die opmerkte dat daarmee de potentie van Marion on-
voldoende werd benut, waarop aan de hbo-opleiding tot po-
dotherapeut werd begonnen. Deze 4-jarige opleiding heeft een 
bijna exclusief, maar vooral pittig karakter.  Jaarlijks halen slechts 
zo’n 50 studenten landelijk de eindstreep. Deze komen vervol-
gens op een markt die erg divers is qua klanten en wensen, 
maar die vooral om deze medici zit te springen. Om het beeld 
compleet te maken:  Podologen bedienen deze markt ook, maar 
deze titel is onbeschermd en vaak is qua kennis alleen een cur-
sus gevolgd. 
Op grotere voet
In 2009 was Marion afgestudeerd, waarna ze in loondienst start-
te en op diverse locaties mocht  werken. Als je de titel goed 
hebt gelezen, dan is de rekensom snel gemaakt dat ze krap 2 ja-
ren later al als zelfstandige begon.  Dat kolkende ondernemers-
bloed, weet je nog? Maar vooral het zorgzame hart van Marion 
die zich realiseerde dat ze met haar eigen aanpak nog beter de 
aandacht aan de ander kan schenken. Eigen organisatie, eigen lo-
caties, dichtbij de zorgwens. De ietwat stoute, maar vooral goed 
uitgebalanceerde schoenen aangetrokken en naar alle fysiothe-
rapeuten en huisartsen werd een brief gestuurd. 
En al snel had ze teveel werk voor een persoon alleen en spreid-
de haar dienstverlening zich als een olievlek uit, tot de huidige 
situatie met 5 locaties: naast Wagenberg ook Terheijden, Lage 
Zwaluwe, Made en Bavel. Overnamekansen, een groeiende vaste 
klantenkring en samenwerking met andere disciplines maakten 
dit mogelijk. 

De lezer die hieruit beredeneert dat Marion inmiddels de scep-
ter zwaait over een grote, onpersoonlijke keten zit ernaast. Het 
zijn allemaal bewust kleine praktijkruimten. Zo ook deze hoofd-
locatie te Wagenberg waar ik een prettige rondleiding krijg. Dit 
om wat meer beeld te krijgen bij de lange lijst van behandelingen 
of beter gezegd structurele oplossingen voor voetklachten, die 
een mens op ieder moment van zijn leven het loop- of zelfs 
leefplezier kunnen dwarsbomen. Ik kan niet volledig zijn, dus ik 
heb Marion gevraagd om hiervan een top 3 te geven, te begin-
nen bij podotherapeutische zooltjes, ortheses (teenstukjes van 
siliconen met een corrigerende en beschermende werking) en 
als laatste nagelbeugels. Persoonlijk had ik er niet eerder van 
gehoord en misschien doen de termen mij wat terugdeinzen, 
want ik wil net als zovelen niet onder ogen zien dat ook mijn 
lichaam onderhevig is aan ouderdom en slijtage, maar het zijn 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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knappe staaltjes vakmanschap waarmee je best de blits zou ma-
ken, ware het niet dat de meeste (heren)schoenen een dichte 
neus hebben die zulke innovaties verhullen voor het straatbeeld. 
Aandacht
Gelukkig heeft Marion ook tijd en aandacht voor het gezin en 
daarnaast wat occasionele hobby’s en interesses, maar uiteinde-
lijk draait het hier om voeten. Ik ga daarin mee als Marion mij 
meer vertelt over deze ‘fundering van het lichaam’, waarvan het 
belang nauwelijks is te onderschatten.  Van voeten ben je in gro-
te mate afhankelijk.  Je kunt ze niet vervangen, maar ze krijgen 
zelden de aandacht die de rest van het lichaam in de badkamer 
of overdag wel krijgt.  En bij verwaarlozing of een verkeerde 
houding begint vaak de klacht. Dat blijkt ook als Marion de oor-
zaak doorgrondt en een vertrouwensrelatie met de klant begint. 
Schoenen 
Nu is het niet de bedoeling dat geheel gemeente Drimmelen 
kaarsrecht en met de neus in de lucht op zoek gaat naar een 
beste loophouding, maar men mag beginnen bij aandacht voor 
de schoen waarop vervolgens het hele lichaam feitelijk rust. 
En mocht u als lezer zich nu afvragen welke schoen dan een 
goede investering is, of beter, een besparing op de zorgkosten 
vormt? Neem dan gerust met Marion contact op om haar te 
vragen waarmee het verschil gemaakt kan worden. 

DE BEWEEGKUUR  TERUG  VAN 
WEGGEWEEST BIJ DOKTERS & CO

Heeft u overgewicht en wilt u dit aanpakken onder begeleiding 
van een team van professionals? Meld u dan nu aan. 

SPORT
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De BeweegKuur is een erkende multidisciplinaire Gecom-
bineerde Leefstijlinterventie (GLI).
Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlin-
terventie met aandacht voor de combinatie van bewegen, voe-
ding en gedrag. Het doel van de BeweegKuur GLI is het rea-
liseren van gezondheidswinst bij mensen met overgewicht of 
obesitas. Door de combinatie van ondersteuning bij bewegen, 

gezonde voeding en 
gedragsverandering 
wordt dit gerealiseerd.
Heeft u interesse in 
deelname of wilt u 

meer informatie? 
Neem dan contact op met managementdok
tersenco@hotmail.com.

AQUAFITNESS

Vanaf 11 ja-
nuari starten 
we weer met 
de aquafitness 
lessen in  Ter-
heijden in het 
verwarmd bin-
nenzwembad van SOVAK. In groepen van maximaal 15 perso-
nen krijgt u les van een gediplomeerd instructrice. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 
De trainingen vinden plaats op dinsdag- en woensdagavond. Er is 
op beide avonden nog ruimte om 19.15 uur en 20.00 uur.   Voor 
meer informatie en aanmelden: aquafitterheijden@hotmail.com.

OPEN  OCHTEND 

Op zondag 19 decem-
ber organiseert B-FIT 
Terheijden een Open 
Ochtend. Tijdens deze 
ochtend kunnen zowel le-
den als niet-leden vrijblij-

vend een les meedoen. We hebben een gevarieerd programma 
samengesteld. Je kunt je per ronde inschrijven voor een training. 
Onderstaand de trainingen die we aanbieden:
09.30 uur: Looptraining of Beat the workout of Fullbody 
10.45 uur: Cardioboxing of Ouder kind/kids bootcamp of Pilates
Alle lessen zijn instapklaar voor iedereen.  Wel werken we met 
een maximum aantal deelnemers per training, dus wees er snel 
bij. 
Voor zowel leden als niet-leden hebben we nog een aantal leuke 
zaken:
* Word je lid op 19 december: dan sport je in januari gratis en 
krijg je een B-FIT bidon.
* Word je lid op 19 december en kom je via een B-FIT lid: dan 
sporten jullie beide in januari gratis en krijgen jullie beide een 
B-FIT bidon.
Voor onze leden en niet-leden hebben we een winactie:
Als je een les meedoet, komt je naam in een pot.  Aan het einde 
van de ochtend trekken we uit die pot een naam en diegene 
wint 1 jaar onbeperkt sporten!
Na afloop van de lessen zorgen wij voor iets lekkers!
Mocht je een training mee willen doen dan kun je je opgeven via 

onze Sportbit app of stuur een mail naar info@bfitterheijden.nl. 
Belangrijk:  Wij houden ons aan de richtlijnen van het 
RIVM die op dat moment van toepassing zijn.

S.V.T.  PAKT EERSTE PRIJS AL VROEG IN 
HET SEIZOEN

Op zondag 21 november heeft het eerste 
elftal van S.V. Terheijden de periodetitel in 
de 4e klasse-C bemachtigd.  Tijdens de uit-
wedstrijd bij Right’Oh bleken de mannen 
in het zwart-wit veel te sterk. De wed-
strijd werd met maar liefst 1-7 gewonnen. 
De jonge, getalenteerde groep sluit zo de 
eerste periode met een goed gevoel af 
en kijkt met vertrouwen naar het vervolg 
van de competitie. Helaas is het door de coronamaatregelen 
niet toegestaan om de wedstrijden te bezoeken, maar zodra dit 
weer kan zien we u graag weer op Sportpark Ruitersvaart. 

BEWEEG JIJ MET ONS MEE IN TERHEIJDEN?!
Gezellig, veilig en verantwoord overdag bewegen op 
1,5 meter

Voor iedereen die het prettig vindt om de week sportief, gezellig 
en sociaal af te sluiten is er iedere vrijdagmiddag Beweeg Mee! 
Er wordt gezellig gespeeld en samen veilig en verantwoord be-
wogen in De Cour in Terheijden, op vrijdag van 14.00-16.00 uur. 
Tafeltennis en aanverwante bewegingsvormen worden ingezet 
in het kader van vitaliteit en gezondheid en zijn bij uitstek ge-
schikt om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. 
De wekelijkse sessies zijn voor iedereen toegankelijk en staan 
onder leiding van gediplomeerde ervaren trainers en enkele en-
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thousiaste vrijwilligers. Er is een vrije inloop,  je kunt zelf bepalen 
wanneer je binnenkomt en hoelang je wilt spelen.  Tussendoor is 
er de mogelijkheid om gezellig samen een drankje te nuttigen en 
bij te praten (of kennis te maken). Een erg mooi concept waar 
we jullie bij deze graag voor willen uitnodigen! 
De eerste sessie is gratis! Het adres van De Cour is Markstraat 
6,  Terheijden. 
Mocht je een keertje mee willen doen of heb je vragen, meld 
je dan even bij Lars Wildenborg:  larswildenborg@gmail.com of 
06 50562883. 

TERHEIJDEN IN 1637

In 1637 werd Breda opnieuw aangevallen. En weer werd Terheij-
den verschanst en verdedigd, nu door prins Frederik Hendrik. 
Hier werden troepen gelegerd onder bevel van Hendrik Casi-
mir van Nassau. Hoewel er in Terheijden geen slag werd gele-
verd, hadden veel mensen het toch weer verstandig gevonden 
om te vertrekken.  Twee jaar na het beleg waren er in de gehele 
gemeente nog slechts 43 huizen bewoond! Het is niet uitgeslo-
ten dat veel leegstaande huizen door soldaten waren “gekraakt”, 
omdat het grote garnizoen niet helemaal in Breda kon worden 
ondergebracht. Meer hierover is te lezen in Vlasselt-boekje 128 
“Geschiedenis van de Kleine Schans” (2010).
Op het gekleurde landkaartje van Breda en omgeving zijn verde-
digingswerken te zien langs het dorp en van de tegenwoordige 
haven naar de Laakdijk. De Schans bestond toen nog niet. 

Enkele straten zijn herkenbaar: de Hoofdstraat, Raadhuisstraat 
en de Markstraat. De oprijlaan naar het Slotje is nu de Kleine 
Dreef. Rechtsboven begint de Laakdijk als een oude Markdijk. 
Ook enkele gebouwen vallen op: de molen aan de haven, het 
Slotje en de Antonius Abt-kerk.
Breda met omgeving was tijdens de 80-jarige oorlog meermalen 
bezet geweest ter verdediging en ter bescherming van de stad. 
Na de inval van de Spaanse troepen in 1568 waren we bezet tot 
1577.  Maar in 1581 kwamen de Spanjaarden terug. In 1590 met 
de aanval met het turfschip werden de Spanjaarden weer ver-
slagen, maar de oorlog bleef. Het Twaalfjarig Bestand van 1609 
zorgde voor een kleine rustperiode. In 1625 veroverde Spinola 

EN  TOEN GEBEURDE...
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wederom onze omgeving. En na het beleg van prins Frederik 
Hendrik in 1637 werden de Spaanse bezetters hier definitief 
verdreven. 
Dit alles gebeurde niet alleen in en rond Terheijden, maar ook 
in andere delen van onze provincie. Brabant was immers het 
verdedigingsgebied voor Holland vanuit het zuiden. Dat werd 
versterkt rond 1700 met de aanleg van de ZuiderwaterLinie 
(zie www.zuiderwaterlinie.nl). De linies van Munnikenhof en van 
Den Hout dateren van 1701. Veertig jaar later woedde hier de 
Oostenrijkse Successieoorlog van 1740-1748. Zie hierover ook 
Vlasselt-boekje 128. 
Voor de bevolking in de bezette gebieden was het rampzalig. 
Men vluchtte naar veiliger plaatsen. In 1622 stonden in onze 
gemeente 244 bewoonde huizen en in 1637 nog maar 43. Lang-
zaam konden onze dorpen weer worden opgebouwd en in 1647 
woonden hier weer 258 gezinnen. 
In andere delen van Brabant was dat net zo. Werd het rustig 
dan probeerde men terug te gaan of men bleef daar als er werk 
gevonden was. 
Aangezien veel mensen in de 17e eeuw een achternaam hadden 
die verwees naar de vader,  zoals Jansen (Janszoon) of Klaasen of 
Simons, werd aan de namen van nieuwe inwoners de plaats van 
afkomst toegevoegd.  Was men afkomstig van Gilze dan werd 
dat Van Gils. Zo ook als je uit Goirle kwam (van Gool), uit Bavel, 
uit Zundert, uit Alphen, uit Helmond, uit Oosterhout, uit Dorst 
of uit Hulten. Een gezin afkomstig uit de Peel werd ‘Peelenaers’ 
genoemd en deze naam is van lieverlee veranderd in Pellenaars. 
De naam Boxcelaer zal zijn veranderd in Van Boxsel. En zo zijn 
de namen Van der Heiden en Van Wagenberg elders ook niet 
onbekend. 
Johan van der Made

GEZOCHT

Mijn moeder heeft tussen haar oude 
foto’s een foto van Henk, haar neef. 
Hij was de zoon van Lena Mertens 
den Biggelaar. 
Volgens mijn moeder woont of woon-
de Henk in Terheijden.
Als hij de foto graag wil hebben, kan 
hij met mij contact opnemen.
A. Jaspers,  telefoonnr.  06 29127915

WINACTIE!

Een aantal weken geleden 
was het de Dag van de Man-
telzorg. Alle mantelzorgers 
die bij SWO bekend zijn, heb-

ben een tijdschrift gekregen. In het tijdschrift staat een kleur-
plaat, een woordzoeker en een sudoku. Heb jij de kleurplaat 
of oplossingen al ingeleverd? 
Doe je dit nog voor woens-
dag 5 januari dan kun je 1 
van de 9 prijzen winnen!
Je kunt oplossingen mailen 
naar mantelzorg@swodrim-
melen.nl of in de brievenbus 
doen bij Het Vierendeel 6 in 
Made.

WAI  BLIKKEN VEURUIT! ……. WE ZULLEN 
WEL MOETEN!! 

Het carnavalsseizoen is wat bijzonder be-
gonnen. We hebben helaas onze nieuwe 
prins nog niet kunnen onthullen. We hopen 
in december óf begin 2022 op de nodige ver-
soepelingen om er toch een carnavalsfeest 
van te gaan maken. Houd onze socials in de 
gaten, want als de richtlijnen het enigszins 
toelaten, dan zullen we ook al onze creativiteit inzetten om er 
wat van te maken!
Wil je meedenken, meedoen, met óf zonder steek? Meer info via 
info@schraansers.nl óf spreek een van ons aan.  We kunnen jou 
altijd gebruiken, voel je zeker welkom!  
Wat vast staat is dat we dit jaar wél een carnavalskrant uit-

OPROEPEN
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brengen! Een carnavalskrant met daarin volop mogelijkheden 
om je clubke/vereniging te laten ‘shinen’! Kort te beschrijven 
waar je mee bezig bent en of je carnaval gemist hebt. 
De Schraanserskrant wordt in Terheijden ‘in alle brievenbussen’ 
huis-aan-huis bezorgd op 5 februari 
2022. Dit jaar is de Schraanserskrant 
wederom in fullcolour zodat  leuke 
foto’s er nog beter uit kunnen zien!
Ons verzoek is om voor 21-12-
2021 digitaal een kant en klaar 
‘stukske’ aan te leveren, waarbij je 
zeker rekening moet houden met 
een maximum van een half A4.  Je hebt dus nog wel even tijd 
om er wat van te maken! Ons e-mail adres voor het aanleveren 
is carnavalskrant@schraansers.nl.
Wil je met je bedrijf adverteren in de carnavalskrant, dat kan 
natuurlijk ook. Onze adverteerders hebben al berichten mogen 
ontvangen. Niets ontvangen én wil je toch je bedrijf promoten, 
neem ook dan contact op met ons via carnavalskrant@schraan-
sers.nl. 
Dus.... leef je uit in je creativiteit en lever wat leuks aan voor 21 
december 2021, zodat wij de krant tijdig bij de drukker kunnen 
afleveren.
Alvast vriendelijk bedankt.
TCV De Schraansers  

OPEN ROAD SESSIONS PRESENTEERT 
HIDDEN  AGENDA DELUXE & SHAYE 
ZADRAVEC  

Helaas konden wij het af-
gelopen jaar onze traditie 
met Hidden X-Mas Deluxe 
aangevuld met buitenlandse 
gast-vocaliste niet voortzet-
ten. Vandaar dat wij blij zijn 
dat wij op donderdag 16 
december 2021 toch weer 
deze traditie kunnen oppak-
ken en zo de donkere dagen voor Kerstmis verlicht inzetten 
met een sfeervolle portie Americana in het Witte Kerkje in Ter-
heijden.
Ook nu zal Nederlands leukste altcountryband, Hidden Agen-
da Deluxe, samen met de Canadese singer-songwriter Shaye 
Zadravec en haar gitarist Tim Leacock weer zorgen voor een 

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

info@harmonieterheijden.nl

UITGAAN
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mooi programma samengesteld met keuzes uit het repertoire 
van Shaye Zadravec en Hidden Agenda Deluxe, aangevuld met 
kerst- en winterse Americana en Roots klassiekers.   
Hidden Agenda zal dit jaar bestaan uit BJ Baartmans - gitaar, 
drummer Sjoerd van Bommel en bassist Gerald van Beuningen. 
Hidden Agenda Deluxe wordt in recensies vergeleken met veelal 
Amerikaanse grootheden zoals The Band, The Allman Brothers, 
Crosby Stills Nash and Young en anderen. Dit jaar zal Eric de 
Vries ontbreken, aangezien hij zich wil focussen op zijn nieuwe 
solocarrière en nieuwe cd. Het goede nieuws is dat hij op 27 
januari 2022 deze cd ook zal komen presenteren bij Open Road 
Sessions.
Shaye Zadravec is een jonge Canadese muzikante, uit Calgary, 
maar op haar debuutalbum “Now And Then” klinkt ze als een 
grote countryzangeres die haar songs vol gevoel en doorleving 
vertolkt.  Ze omschrijft zichzelf in een interview als volgt:  “Ik 
beschouw mezelf als een vertolker in een Linda Ronstadt - Em-
mylou Harris-stijl, waarbij het mij om de inhoud van het num-
mer gaat en ik dat op een oprechte manier interpreteer”. Haar 
gitarist Tim Leacock is ook afkomstig uit Calgary en is daar 
bekend als de “Calgary‘s Keith Richards” vanwege zijn soulvolle 
zang en energieke gitaarspel.

Informatie concert
Tickets kunt u online bestellen via www.openroadsesssions.
nl. Wij zullen dan wel iedereen om een coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs of recente test) moeten vragen. Dit betekent 
dat toegang uitsluitend op vertoon van een geldige test of vacci-
natie kan plaatsvinden. Zonder coronatoegangsbewijs dus geen 
toegang. 
Het concert begint om 20.30 uur, waarbij de zaal open zal zijn 
om 19.45 uur.

SPRAAKVERMAAK GAAT  ENKEL DIGITAAL

Bovenstaande kop hadden we liever niet 
geschreven, maar na de persconferentie van 
het kabinet (vrijdag 26 nov.) zijn we min of 
meer terug bij af. Net zoals vorig seizoen 
maken we (voorlopig) enkel digitale afleve-
ringen, zonder publiek, met alleen de podi-
umgasten in de grote zaal van De Gouden 
Leeuw in Terheijden. En we beginnen al om 

13.30 uur. 
We ontvangen op zondag 12 december o.a. Rob  Trommelen 
van Mojo Concerts, Peter Hein van Mulligen van het CBS (Cen-
traal Bureau voor de Statistiek), Shakib Sana, huisarts in een ach-
terstandswijk en Wim Daniëls (nadere introductie overbodig).
Mojo Concerts
Rob Trommelen uit Den Hout is voor Mojo Concerts de grote 
man als het op boeken van artiesten aankomt. Begon in 1979 
kleinschalig met The Bintangs, nu boekt hij alles van AC/DC 

tot ZZ Top.  Trommelen regelt de artiesten 
achter festivals zoals FortaRock, Pinkpop en 
Bospop. Hij haalde o.a. Snowpatrol, Coldplay, 
Fleetwood Mac en Red Hot Chili Peppers 
naar Nederland. Kortom, een man met een 
(muzikaal) verhaal. 
Hoofdeconoom

Peter Hein van Mulligen 
is hoofdeconoom bij het 
CBS en tevens woordvoer-
der economie en arbeids-
markt. Regelmatig schuift 
hij aan bij Nieuwsuur, Op1 
en Jinek en nu dus ook bij 
Spraakvermaak. Hoe staat 
de Nederlandse economie 

-na bijna 2 jaar corona en een langdurig demissionair kabinet- er 
nu voor?  Van Mulligen won in 2019 “De Slimste Mens” en is bij 
Spraakvermaak de 5e podiumgast met deze eretitel. 
Achterstandswijken 
Shakib Sana was net 17 toen hij 
vluchtte uit Afghanistan en in 
een asielzoekerscentrum in Ne-
derland belandde. Hij woonde in 
Etten-Leur en volgde het vwo in 
Breda. Shakib wilde piloot wor-
den, maar denkt nu dat de jon-
gen van toen trots zou zijn op 
de man die hij is geworden:  vader, echtgenoot en huisarts, die 
opkomt voor mensen in achterstandswijken. Hij heeft een prak-
tijk in de Rotterdamse wijk Delfshaven. De talkshows weten 
Sana te vinden: hij schoof al aan bij Jinek, Humberto en Op1. 
Wim is er weer
Vaste jaarlijkse gast Wim Daniëls is weer 
van de partij. Daniëls is schrijver van meer 
dan 100 boeken, toert door Nederland 
met theatercolleges en cabaretvoorstel-
lingen en presenteert (samen met Huub 
Stapel) TV-programma’s zoals Het dorp.  
Chansons

Susan Damen uit Terheijden is met 
haar stembereik en inlevingsvermogen 
in staat om veel muziekstijlen te bren-
gen: van zwoele jazz tot stevige rock, 
van Franse chansons tot jaren 80 klas-
siekers. Susan liet zich voor Spraakver-
maak inspireren door het programma 
‘Chansons’ van Matthijs van Nieuw-
kerk en Rob Kemps. Ze koos ‘Non, je 

ne regrette rien’ van Edith Piaf en ‘Laat me niet alleen’ van Jac-
ques Brel.
Conciërges
Twee conciërges uit Terheijden gaan quizzen:  Adriënne Roovers 
van Basisschool Zonzeel en Marloe van Haperen van De Zeg-
gewijzer. 
Gastpresentator Henk van Ingen werkte lange tijd voor BN De 
Stem en is tegenwoordig zelfstandig journalist en schrijver. 
Lukt het Mirjam Schrauwen, Wim Smetsers en Petra Kimmel 
om in  Volendam (eindelijk) Kees Tol voor de camera te krijgen?
Livestream
Op zondagmiddag 12 december kunt u dus thuis via een 
livestream het programma volgen. Seizoenkaarthouders krijgen 
vóór elke aflevering via email een unieke code om in te loggen, 
niet-seizoenkaarthouders kunnen een code kopen (kosten 
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€ 5,50). Inloggen is mogelijk vanaf 13.00 uur, om 13.30 uur opent 
presentator Dik van Beest, Mix sluit rond 15.45 uur af met het 
actuele Spraakvermaakslotlied.
Kijk op www.spraakvermaak.nl voor de laatste info. 

UND DRANG! NA  TWEE  JAAR STILTE 
GAAT HET LBE  WEER LOS!
Het Leids Barok Ensemble met soliste Dorota Gorlow 
(hobo) in het  Witte Kerkje (2 tijden!)

Het Leids Barok Ensemble 
al 33 jaar
Met artistiek leider Rudolf Balk 
komt het strijkers-ensemble 
weer met frisse barokmuziek al 
voor de 3e keer bij ons musice-
ren. Eerder in 2000 en 2005. Een 
recensie van 10.12.2019 met de 
kop “Leids Barok Ensemble nog 
altijd vitaal” zegt genoeg, het ga-

randeert een inspirerend concert.
Het theeconcert met het LBE in maart 2020 was het eerste 
concert dat niet doorging, niet wetende dat het bijna 21 maan-
den zou duren voordat er weer een mogelijkheid was om dit 
prachtige ensemble te laten horen.
Concerten LBE
Bij binnenlandse concerten speelde het LBE van Moddergat tot 
Kloosterzande, van Vlieland tot Maastricht, en vele prachtige 
kerkjes daar tussenin.  Tournees met optredens in België, Dene-
marken, Duitsland, Frankrĳk, Italië, Oostenrĳk, Portugal, Spanje 
en het  Verenigd Koninkrĳk. 
Als ‘stokpaardje’ hebben zij barokinterpretatie met barokstok-
ken en darmsnaren.
Solohoboïste Dorota Gorlow 
Ze is uit St. Petersburg afkomstig en behaalde haar masterdi-
ploma moderne hobo en muziekonderwĳs. Daarna studeerde 
ze op het Koninklĳk Conservatorium in Den Haag verder af op 
historische hobo. Ze won prijzen en volgde diverse masterclas-
ses. In het Hoboconcert nr. 3 van Händel toont Dorota haar 
meesterschap in het rietblazen.
Dorota is medeoprichter van ‘The OBOE-Ensemble’ en speelt 
in diverse andere gezelschappen en orkesten. Ze speelde o.a. 
met ‘het Orkest van de Achttiende Eeuw’.

Prachtig programma:
Sonata XII van Biber,  van Albinoni de Sinfonia à 4 voor strĳkers 
in bes, Hoboconcert nr 3 in g van Händel met soliste Dorota 

Gorlow, C.Ph.Em. Bach, Sinfonie nr 6 
Gezondheid
Gelukkig is er een uitstekende ventilatie aangebracht in het Wit-
te Kerkje. Daarnaast controleren we in verband met de gezond-
heidsmaatregelen de QR-code met bijbehorend identiteitsbe-
wijs. Ook houden we ons aan een veilige afstand en laten we een 
maximum aantal bezoekers binnen. Deze keer twee concer-
ten zonder pauze. Bij corona-gerelateerde gezondheidsklach-
ten thuis blijven.
Locatie:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden,
Datum en aanvangstijden: Zondag 12 december 2021: 
TWEE concerten, dus met minder publiek per concert.
Door de aangekondigde maatregel dat de mensen om 17.00 uur 
buiten moet staan zullen de aanvangstijden 14.00 en 15.30 
uur worden.
Op een aantal abonnementen en twee-concertenkaarten staat 
16.00 uur Die tijd wordt dus 15.30 uur.
Mensen die later hebben gereserveerd krijgen hun aanvangstijd 
nog via de mail te horen.
Entree: met abonnement € 10,-  losse toegang € 12,- 
Reserveren
Omdat er twee concerten zijn, zijn er nog enkele plaatsen be-
schikbaar.  Bij teveel aanmeldingen is plaatsing op de wachtlijst 
een mogelijkheid.. 
Verplicht vooraf reserveren en na toezegging dat er nog plaats 
is de entree via een bankoverschrijving betalen. Daarna is de 
reservering geldig.
Kort voor het concert zal bekend zijn wie er van de wachtlijst 
geplaatst kunnen worden.
Reserveren kan per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl 
of telefonisch:  076 5931177 (Agaath), 076 593 4434 (Babs).
Onverhoopt
Zou het concert omwille van de veiligheid toch nog niet door 
kunnen gaan, dan wordt dit op Facebook en op de website 
gemeld. Mensen die een abonnement of twee-concertenkaart 
hebben, of per e-mail of via de website hebben gereserveerd, 
krijgen natuurlijk persoonlijk bericht. 
Informatie
Website: ConcertenWitteKerkje.com/concerten-2021-2022. 
Facebook: www.facebook.com/TheeconcertenTerheijden
Website Strijkers-ensemble LBE: www.hetlbe.nl.

WE KRIJGEN GELD TERUG, MAAR PAS OP!

Op donderdag 17 
november is de 
begroting 2022 
met een verwacht 
positief resultaat van € 1,2 miljoen vastgesteld. De verhoging 
OZB van 6,5% voor dit jaar was eigenlijk helemaal niet nodig. 
Combinatie Algemeen Belang gaf dit vorig jaar al aan. Maar waar-
om moeten wij oppassen voor deze sigaar uit eigen doos?
De begroting 2022 ziet er goed uit! Alle huishoudens in onze 
gemeente krijgen gemiddeld € 125,10 terug. Deze meevaller is 
helaas alleen voor dit jaar, want de kosten voor het vastrecht 
in 2023 worden met 110% verhoogd om de structurele lasten 
voor riolering te kunnen betalen.
Verkiezingsstunt?
Net zoals de eenmalige teruggave van € 54,- in 2018 (welke ook 
weer terugbetaald moest worden met een verhoging), lijkt het 
erop dat dit bewust wordt gedaan. Geld terugkrijgen en dan 

POLITIEK
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later horen dat je het weer terug moet betalen.  Vreemde gang 
van zaken, het lijkt weer op een verkiezingsstunt.
Begroting zonder beleid
Volgens ons college is het een beleidsarme begroting. Zonder 
dat ze iets zeggen van de invulling.  Want na de gemeenteraads-
verkiezingen kan de nieuwe raad met het verwachte positief 
resultaat van € 1,2 miljoen zelf nieuwe wensen invullen. Maar 
ook dit kan helemaal niet, want er zijn al verschillende beloftes 
gedaan.
Energietransitie kost veel teveel
Het mooiste voorbeeld is de energietransitie. De uitvoering 
loopt ver achter en kost bakken met geld. Maar onze wethou-

der Jürgen Vissers zegt dat alles goed komt. In bijvoorbeeld 
Terheijden zouden al vele zonnepanelen moeten liggen en heel 
veel huishoudens zouden afgesloten worden van het gas. Het 
warmtenet zou al operationeel zijn op zonnestroom. Het colle-
ge heeft de uitvoeringskosten van de energietransitie niet eens 
opgenomen in de begroting. Begrijpt u het nog? 
VVD blijft hetzelfde roepen
De VVD kiest altijd populaire kreten. Het campagneteam kiest 
vooral onderwerpen waar mensen zich zorgen over maken. 
Bouwen, Veiligheid en Inkomen, dat zouden de steekwoorden 
moeten zijn! Ook in 2018 stonden Tim Simons en Janet Crezée 
al klaar met deze kreten. Zij beloofden dat er seniorenwoningen 
in Lage Zwaluwe werden gebouwd.  Iedereen zei “Ja!! Dat willen 
wij ook!” En nog steeds belooft de VVD dit. Bouwen, bouwen, 
bouwen,  VVD roept het nu weer. 
Aanstaande verkiezingen
Natuurlijk moet iedereen nadenken over ons energieverbruik. 
Maar we moeten geen geld over de balk gooien. En natuurlijk 
wil iedereen meer woningbouw, maar geen loze beloftes. Toch 
gek dat LHB, Groen Drimmelen en VVD bij de behandeling van 
deze begroting 3 nieuwe voorstellen hebben ingediend en dit 
een beleidsarme begroting vinden. Dat belooft wat als zij mogen 
blijven zitten. Begrijpt u het nog?
CAB – Eerlijk, Duidelijk en Lokaal

WAGENBERG  VOORUIT,  MOOIE 
PLANNEN EN NIEUW GEZICHT

Voor de zomervakantie schreven we van Lijst Harry Bakker een 
artikel over wonen in Terheijden, dit keer gaan we in op Wa-
genberg, waar de Gummaruskerk fier boven het dorp uitsteekt.

Willibrordusterrein Lage Zwaluwe, 
4 jaar later en nog geen enkele woning gerealiseerd....
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Meldpunt op locatie
Uit de gemeentelijke enquêtes bleek dat  Wagenberg wat min-
der tevreden was over het onderhoud in het dorp. Als er zo’n 
signaal komt uit een dorp weet je dat je aan de slag moet. Het 
meldpunt op lokatie was geboren en de bedoeling was om een 
grote dorpsschouw te doen en daar de prioriteiten uit te se-
lecteren.  Vanwege corona is dit op een andere manier ingevuld 
en heeft dit toch geleid tot waardevolle input uit het dorp Wa-
genberg, wat hiermee de primeur had.  We zien vooral dat je op 
straat het goede beeld krijgt van de kwaliteit van de openbare 
ruimte of het ontbreken ervan. Ook de goede gesprekken vin-
den hier plaats. De buitendienst is hard aan de slag gegaan met 
een aantal zaken en een groot aantal wensen kunnen we in gaan 
vullen. De plantenbakken op het Van den Elsenplein worden 
voorzien van beter en mooier groen. Het pleintje bij Onder de 
Toren wordt opgeknapt, oa met nieuwe bankjes zoals u vroeg. 
De Onderdijk wordt tot de opgang met Dorpsstraat de eerste 
helft van 2022 opnieuw bestraat met nieuw materiaal waardoor 
het prettiger fietsen en lopen wordt en we het waterprobleem 
ook oplossen. Dit alles mede dankzij uw signalen en inzet. Dat is 
een mooie samenwerking.
Verlengde Elsakker en meer
Met de ontwikkelaar van de  Verlengde Elsakker zijn de afspra-
ken voor 99% rond, naar verwachting is het ontwerp-bestem-
mingsplan in december 2021 gereed. Dit biedt een mooie basis 
voor 86 woningen in alle categorieën (voor jong en oud, betaal
baar maar ook luxer).  Wagenberg wilde voor de nieuwbouw-
wijk graag een aansluiting op de Voshil om te voorkomen dat al 
het verkeer door de Kerkstraat zou gaan en er is goed nieuws: 
die aansluiting is ook in het plan opgenomen. Met het vaststel-
len van de Omgevingsvisie in november ligt er ook een kans 
om andere bouwprojecten in te gaan vullen.  We pleiten wel 
voor kwaliteit en duurzaamheid en ook voor voldoende aanbod 
voor senioren (oud worden in uw eigen vertrouwde dorp met 
zorg op maat) en betaalbare woningen voor de jeugd. Er zijn 
inmiddels ook andere goede (concept)plannen ingediend bij de 
gemeente, van wonen met zorg, modulair en duurzaam wonen 
tot een groen stedelijk hofje.  Al met al goed voor een groei van 
meer dan 10% van de huidige woningvoorraad van het dorp. 
Hier wordt hard aan gewerkt. Groei is ook nodig om de lokale 
economie en het verenigingsleven draaiende te houden.
Nieuw raadslid

In verband met het zwangerschapsverlof van Loes Welten zal 
Corrie Looman-Pals lid worden van de gemeenteraad. Op die 
manier kunnen uw (Wagenbergse) belangen nog beter behar-
tigd worden. Corrie staat midden in de samenleving, is opge-
groeid op de boerderij in Terheijden en woont met haar gezin 
in Wagenberg. Ze is specialist op het gebied van de zorg en 

weet hoe het hier werkt,  maar helaas ook tegen welke muren 
je aanloopt in Nederland. Maar ook voor andere onderwerpen 
als sport en onderwijs wil zij zich inzetten. Ze is altijd oplos-
singsgericht.  Wij wensen deze verfrissende aanwinst voor de 
gemeente Drimmelen veel succes toe.
Doet u ook met ons mee?? Laat het ons dan weten. Kijk 
ook eens op www.lijstharrybakker.nl.
Jan-Willem Stoop, Lijst Harry Bakker

DECEMBERMAAND KOMT ER AAN

En dan nadert het einde van het jaar alweer.  Terwijl het toch 
weer aparte tijden zijn met de beperkende maatregelen en op-
lopende besmettingscijfers, kwam Sinterklaas gelukkig toch ge-
woon aan in de dorpen van Drimmelen.
Hooge Zwaluwe het centrum van de gemeente
Ook weer in Hooge Zwaluwe, waar onze wethouder Harry Bak-
ker de goedheiligman ontving met mooie woorden en natuur-
lijk een wortel voor het paard Ozosnel had meegenomen, die 
de Hoofdpiet meenam. Daarna volgde een mooie rondrit door 
het schone Hooge Zwaluwe, het centrum van onze gemeente. 
En natuurlijk de ontvangst 
in de Zonzeel waar veel 
kinderen aanwezig waren. 
Daar gaat het om!
Wordt het toch nog 
een mooie kerst 2021?
Ook is de najaarsnota 
van 2021 weer aangeno-
men, zodat er snel een 
kunstgrasveldje komt in 
Hooge Zwaluwe. Het ac-
tuele tekort zal hopelijk 
worden ingelopen naar 
het einde van het jaar 
toe. Daar hoeven we ons 
geen zorgen over te ma-
ken. Hopelijk blijven ook 
de scholen open en worden er minder mensen (vooral kin-
deren) besmet. Het zijn toch weer forse cijfers qua zieken-
huisbezetting en hopelijk kan de maatschappij richting eind 
december toch nog doordraaien. Met de Kerstconcerten, de 
gezellige muziek in Made, de horeca die de gasten kan blij-
ven ontvangen en de familiesfeer die er in december altijd is. 
Uitnodiging voor een toast van wethouder Harry Bakker
De Lijst Harry Bakker werkt ondertussen aan de voltooiing van 
het verkiezingsprogramma, de concept-kieslijst en natuurlijk 
blijven we alert op zaken die beter kunnen. Daar stellen we dan 
vragen over, gaan in gesprek met de betrokkenen en streven 
naar een oplossing.  Nu of volgend jaar. 
Spannend blijft het ondertussen ook met onze Max in de For-
mule1. Harry Bakker is ook fan en nodigt op zijn verjaardag 5 
december,  voor die van de Sint op de 6e,  iedereen uit. Kom 
even langs in de 7e Hemel in  Terheijden (vanaf 16 uur) in de zaal 
de Reddende Engel. Daar kunnen we dan richting de race van 
zondagavond toosten en vooruitblikken! Misschien wordt Max 
die dag wel wereldkampioen???
Laten we in ieder geval hopen op een goede, gezonde en veilige 
decembermaand waarin de gemeente Drimmelen die ouder-
wetse sfeer weer kan meemaken. Eerst met Sinterklaas en dan 
met Kerstmis. Dat wenst de Lijst Harry Bakker iedereen toe!

Corrie Looman-Pals wordt 16 december a.s. beëdigd als raadslid.

Na de Sint met een oudgediende 
de pepernoten opeten.
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl

Zaterdag  4 december 19.00 uur:  Eucharistieviering. 
2e weekend van de advent.  Voorganger: pastoor R. van Brons-
wijk. Orgel: dhr. J. van Opdorp. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zaterdag 11 december 19.00 uur:  Eucharistieviering. 
3e weekend van de advent. Extra collecte t.b.v. kerstattentie-ac-
tie.  Voorganger: pastoor R. van Bronswijk. Koor: Dames-heren-
koor en Gummaruskoor.
Coronamaatregelen
Bij binnenkomst in de kerk a.u.b. mondkapje op, als u zit mag 
het mondkapje af en als u de kerk verlaat weer mondkapje op! 
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 terheijden@
naardekerk.nl. U bent van harte welkom.

FINANCIEEL RESULTAAT DRIMMELEN 
NOG NIET POSITIEF

Het college voorziet voor het lopende 
jaar een tussentijds tekort van 
€ 215.000,-. Dat schrijft het college in 
zijn Najaarsnota die de gemeenteraad 
op 18 november besprak. “We probe-
ren het geraamde tekort kleiner te ma-
ken,  maar zijn blij dat we enkele nieuwe 
wensen van de Raad toch kunnen uit-
voeren. En we hebben in 2021 al meer 
dan 100 woningen meer gebouwd.”
Jaarafsluiting 
Met de Najaarsnota legt het college verantwoording aan de raad 
af over de uitvoering van het beleid over de periode januari tot 
en met augustus 2021. Het college geeft hiermee inzicht in de 
resultaten van het beleid en geeft ook aan waar de financiële re-

GEMEENTE

KERKEN
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Met dank aan Angelique Klomp, Roy Sieberichs en Gerard van Vugt
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sultaten afwijken van de geraamde bedragen. “In de Najaarsnota 
is te zien dat we, zoals elk jaar, een aantal tegenvallers hebben 
en ook weer meevallers,” legt 
wethouder Bakker uit. “Als 
het gaat om de jeugdzorg 
hebben we vertrouwen in de 
maatregelen die we lokaal en 
regionaal hebben genomen en 
gaan nemen om de kosten te 
beheersen. Ondanks dat het 
Rijk nu voor het eerst compenseert, stijgen de werkelijke jeugd-
zorgkosten echter harder,” geeft de wethouder financiën aan.  
Verder zijn  bijvoorbeeld het speelveldje in Hooge Zwaluwe en 
de groene dakenregeling als extra kosten opgenomen in de Na-
jaarsnota. 
Tussenstand
“Het resultaat van de Najaarsnota is dan ook een tussenstand,” 
legt wethouder Bakker uit. “In de resterende maanden zijn er 
nog diverse transacties en bij de jaarafsluiting verwachten we 
dat er, financieel-technisch gezien, geld overblijft. Ook kijken we 
met belangstelling naar de decembercirculaire van het Rijk.”

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Toegankelijkheidssubsidieregeling ‘Kom binnen’ 
Wist u dat al 60 verenigin-
gen/clubs in onze gemeente 
gebruik hebben gemaakt van 
de subsidieregeling ‘Kom bin-
nen’? En uw club/vereniging 
kan ook nog een aanvraag 
doen!
Het streven van de gemeente 
Drimmelen is dat alle inwoners mee kunnen doen in de samen-
leving. Clubs en verenigingen kunnen daarom bij de gemeente 
een aanvraag indienen om hun clubhuis of activiteiten toeganke-
lijker te maken. Op deze manier kunnen ook mensen met een 
beperking meedoen.
Met deze subsidie kan bijvoorbeeld een mindervalidentoilet ge-
maakt worden. Of de deuropening van een clubhuis verbreed 
worden,  zodat mensen met een rolstoel makkelijker naar bin-
nen kunnen. Ook kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers getraind 
worden hoe om te gaan met autisme. 
Het gaat dus niet alleen om concrete aanpassingen aan een ge-
bouw,  maar ook om het aanbieden van toegankelijke activitei-
ten en het bijdragen aan de bewustwording. 
Het maximaal uit te keren bedrag is € 10.000,-.  
Verenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning 
kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Indien 
een vereniging al eens gebruik heeft gemaakt van de regeling is 
het mogelijk om nogmaals een aanvraag te doen. Kijk voor meer 
informatie en het aanvraagformulier op drimmelen.nl/toeganke-
lijkheidssubsidie-kom-binnen. 
Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met dhr. 
van Pul via jvanpul@drimmelen.nl.
Vragenlijst voor ZZP’ers in de gemeente Drimmelen: 
‘Waar kunnen we u mee helpen?’
De gemeente Drimmelen telt een 
bovengemiddeld aantal ZZP‘ers. 
Naar aanleiding van de in 2021 vast-
gestelde Economische nota zetten 
ondernemers en de gemeente zich 
graag in om deze grote groep nog 
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beter van dienst te zijn. Om ondernemers en met name ZZP’ers 
verder te kunnen faciliteren en te verbinden doen de gemeente, 
de huidige bedrijfsnetwerken en een enthousiaste groep ZZ-
P’ers nu samen onderzoek naar de specifieke behoeften van die 
groep. 
Dus om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van 
u en andere ZZP’ers in de gemeente, 
vragen we een paar minuten van uw
tijd om enkele vragen hierover te be-
antwoorden. U kunt de vragenlijst 
invullen via de QR code. 
Alvast bedankt voor het meedoen!
*We willen graag zo veel mogelijk 
ZZP’ers in de gemeente Drimmelen 
bereiken. Daardoor kan het gebeuren
dat u dit bericht meerdere keren
voorbij ziet komen. We hopen op uw begrip daarvoor. U hoeft 
de vragenlijst slechts 1 keer in te vullen.
Gemeentegids niet,  afvalkalender wel huis-aan-huis
verspreid 

Deze week krijgen de in-
woners van de gemeente 
Drimmelen de afvalkalen-
der 2022 los in de brieven-
bus. Deze zat voorheen in 
de gemeentegids, maar de 
gemeente kiest ervoor om 
de papieren gemeentegids 

niet langer huis-aan-huis te verspreiden. De gemeentegids blijft 
wel digitaal beschikbaar en verschijnt straks in veel kleinere op-
lage op papier.  De afvalkalender is ook digitaal beschikbaar via 
de gemeentelijke afval- en meldingsapp. Die wordt vernieuwd 
en uitgebreid, onder andere met de mogelijkheid een melding te 
ontvangen daags voor een afval-ophaalronde. 
“Het teruglopend gebruik van de pa-
pieren gemeentegids zien we al enke-
le jaren terug in onze burgerpeiling,” 
verklaart wethouder Bakker. “Om dan 
meer dan 10.000 gidsen huis-aan-huis 
te verspreiden is niet duurzaam en 
bovendien kostbaar. Dit geld kunnen 
we beter aan andere zaken besteden.” 
Daarom brengen we de gemeentegids 
2022 alleen in digitale vorm uit, die is voor iedereen beschikbaar 
vanaf 1 januari 2022 via www.drimmelen.nl/digitale-gemeente-
gids.
Lokaal energiek ondernemersontbijt 
Woensdagochtend 15 december organiseert de gemeente 
Drimmelen een ontbijtsessie voor ondernemers in Hotel Ko-
renbeurs, Kerkstraat 13, 4924 BA Made. Vanaf 7.00 uur bent u 
welkom en om 7.15 uur starten we met het programma. Om 
9.00 uur eindigt de bijeenkomst en kunt u weer aan het werk 
gaan.
Er staan drie belangrijke onderwerpen op de agenda:
• Lokaal inkoopbeleid gemeente Drimmelen: Het nieuwe in-
koop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Drimmelen is 
onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. Drie belangrijke 
punten binnen dat vernieuwde beleid zijn lokaal inkopen, social 
return en duurzaamheid. 
• Digitaal Zakelijk Energieloket: Tijdens deze bijeenkomst gaan 
we het nieuwe digitaal zakelijk energieloket presenteren. U 
wordt geïnformeerd en geënthousiasmeerd over allerlei toe te 
passen vormen van energiebesparende maatregelen voor uw 
eigen sector. Uiteraard gaan lokale ondernemers hun ervarin-

gen en tips op dit digitale platform delen. Lokale leveranciers en 
adviseurs op het gebied van energiebesparing kunnen zich nu al 
aanmelden om hun producten en/of diensten kosteloos aan te 
bieden via https://regionaalenergieloket.nl/voor-bedrijven.
• Duurzaamheidsscan Avans-studenten: Dit jaar zijn honderden 
bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool aan de slag ge-
gaan om het bestaande bedrijfsleven in Breda te helpen met 
duurzaam ondernemen. Zwaluwe Bouw & Projectontwikkeling 
heeft als eerste lokale ondernemer de duurzaamheidsscan laten 
uitvoeren. Als inspiratie zal zowel de student als de ondernemer 
zijn ervaring met u delen. 
Via teameconomie@drimmelen.nl kunt u zich tot uiterlijk 10 
december aanmelden voor het ondernemersontbijt. Vermeld 
duidelijk uw bedrijfsnaam, persoonsnaam en contactgegevens. 
Wij maken kosten voor deze bijeenkomst en rekenen erop dat 
u na aanmelding ook aanwezig zult zijn (behalve als u klachten 
heeft). Wethouder Lieke Schuitmaker heet u graag welkom bij 
het ondernemersontbijt op 15 december!
Uiteraard houden we rekening met de dan geldende corona-
maatregelen. We zullen u per e-mail op de hoogte houden van 
de laatste ontwikkelingen.
Coronanieuws 
Ook op besturen van sportverenigingen in heel Nederland 
wordt een beroep gedaan om besmettingen met het coronavi-
rus tegen te gaan. De komende tijd moeten sportverenigingen 
met eigen mensen controleren of mensen die het clubgebouw 
willen binnengaan in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. 
Dit geldt ook voor de verenigingen in de gemeente Drimmelen. 
De rijksoverheid hoopt hiermee een sluiting van sportfacilitei-
ten te kunnen voorkomen zodat er gesport kan blijven worden.  
Vorig jaar was sprake 
van zo’n sluiting, toen 
er een lange lockdown 
was voor verenigingen 
voor binnen- en bui-
tensport.
Om verenigingen te 
helpen bij de commu-
nicatie richting eigen 
leden en bezoekende 
teams en begeleiders 
heeft de gemeente vi-
suals ontworpen die 
gemaild worden naar 
de verenigingen. Ver-
enigingen kunnen deze 
visuals delen met hun 
leden en bezoekers 
via bijvoorbeeld de 
website, social media 
en e-mail. Clubs die dat willen kunnen ook papieren posters 
aanvragen via communicatie@drimmelen.nl.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Terheijden, Evenakker 21 (4844 RM) (2021-000243): Het kap-
pen van twee bomen. Ingekomen d.d. 28-10-2021.
Terheijden, achter Turfsteker (4844) (2021-000285): Het bou-
wen van 46 woningen (voormalige E-veld). Ingekomen d.d. 16-
11-2021. 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Terheijden, Mr. Aalbersestraat 13A (4844 AW) (W-2021-0570): 
Het plaatsen van een overkapping. Besluitdatum: 10-11-2021.
Terheijden en Wagenberg, diverse locaties (4845/4844) (W-
2021-0546): Het kappen van 11 bomen. De bomen worden ge-
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kapt omdat deze dood zijn of omdat de veiligheid niet langer is 
te waarborgen. Met herplantplicht van 11 bomen. Besluitdatum: 
04-11-2021.
Terheijden, Bergen 24 (4844 EN) (2021-000025): Het verbou-
wen van de woning, het plaatsen van een tijdelijke woonunit en 
het kappen van 17 bomen i.v.m. verduurzaming en herplantplicht 
van 20 bomen. Besluitdatum: 9-11-2021.
Terheijden, Botzegge, (4844) (2021-000059): Het kappen van 9 
bomen, omdat deze vanuit beheeroogpunt geen toekomst heb-
ben. In de ontwikkeling vindt voldoende herplant plaats. Besluit-
datum: 9-11-2021.
Terheijden, Munnikenhof 15 (4844 PK) (W-2021-0568): Het af-
wijken van de regels van het bestemmingsplan voor een bedrijf 
aan huis. Besluitdatum: 17-11-2021.
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide proce-
dure
Terheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2020-1039): Het 
emissie-arm maken van de benodigde stallen en uitbreiding van 
het aantal melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. Besluitda-
tum: 01-11-2021.

CREATIVITEIT BEGINT DAAR,  WAAR HET 
GEORGANISEERDE OPHOUDT

Vanuit het adagium Non 
Puto Facio [lat. niet denken 
maar doen] begint kunstena-
res Kathalijne Hes aan haar 
werk. De staat van zijn is haar 
vertrekpunt. Het is een niet 
vooropgezet plan dat associ-
aties en sferen oproept die 
kunnen resulteren in spon-
tane vondsten die hun oor-
sprong vinden in de beleve-
niswereld van de kunstenaar. 
Net als het afbladderen van een oude muur:  de schoonheid ont-
staat doordat het verval haar werk doet. Het verval is een na-
tuurlijk proces,  zonder vaste regels en vormen. Die toevallig-
heid die ontstaat vanuit ‘niet denken maar doen’, vormt de basis 
van Kathalijne’s werkwijze. 
Iets onverwachts of abnormaals vinden of waarnemen, valt niet 
te plannen. Maar je kunt wel, áls het zich voordoet, de kans 
aangrijpen om zo’n ontdekking op een kunstzinnige manier te 
benutten. Het krijgen van een spontaan idee kan uiteraard niet 
worden geprogrammeerd, 
maar creativiteit begint im-
mers daar,  waar het geor-
ganiseerde ophoudt. 
Inspiratiebron
Er komen in het werk van 
Kathalijne opvallend veel 
uilen voor. “Waarom uilen 
mij inspireren? Ik woon aan 
de rand van het Mastbos in 
Breda. De eerste nacht dat 
ik in dit huis sliep, hoorde ik 
‘s nachts een uil. Een mach-
tig geluid van een heel bij-
zondere vogel. Mysterieus, 
geruisloos en toch aanwe-
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zig en het blijkt genoeg inspiratie voor heel veel verschillende 
uilen.  Ik schilder ze in allerlei uitvoeringen en zelfs in de ge-
wenste kleurtonen.”
Wijze uil
“Een uil staat voor een (oer)oude wijsheid, geheimhouding, de 
magie van de maan en vrijheid. Ook kun je een uil verbinden met 
stille en gecontroleerde bewegingen en heeft de uil het vermo-
gen om door maskers heen te zien. Mijn werkwijze past uitste-
kend bij de gelaagdheid van de uil. Ik experimenteer met materi-
alen en daarbij werk ik in lagen. Soms met dikke textuur van ce-
ment of foam, soms bijna aquarelachtig. En een andere keer met 
stukken behang of bladeren en takken uit de natuur. Ik heb geen 
vooropgezet plan wanneer ik aan een schilderij begin. Ik gebruik 

voornamelijk acrylverf, maar ook muurverf en soms olieverf. De 
verf wordt verdund en giet ik over de canvas doeken. Daarbij 
laat ik de verf en de verschillenden materialen het werk doen en 
krijg ik mooie cadeautjes. Ik werk dynamisch, oftewel ik ben een 
action painter.  De volgende fase is het verfijnen en daarbij voeg 
ik figuratieve details toe. Zoals de kenmerkende ogen van de uil. 
Een uil kan goed zien in het donker, maar let op de kleur van de 
ogen van de uil. De kleur kenmerkt het soort uil.”
Ondeugende of vastberaden uil
“Alle uilen die ik schilder hebben menselijke eigenschappen, 
door de oogopslag, de houding of de blik zie je met wat voor 
een soort uil je te doen hebt.  Van deftig tot speels, alle soorten 
uilen komen uit mijn atelier. En ook hierbij is het niet met voor-
bedachten rade. De uil ontwikkelt zich tijdens het schilderen.”
Meer
Het zijn niet alleen uilen die het atelier verlaten in Breda. Ook 
vissen, stokstaartjes, honden, menselijke figuren en abstract 
werk krijgt een plek op het doek. En toch voeren de uilen de 

laatste jaren de boventoon. Waarom? Kathalijne lacht: Het blij-
ven intrigerende beesten. Er kan qua kleurstelling zoveel met de 
gelaagdheid van het verendek. En dat betekent dat er voor ieder 
interieur, of het nu privé of zakelijk is, wel een passende uil is. 
Kortom er is veel vraag naar en dat maakt het voor mij ook heel 
leuk om te doen. Dus er komen nog veel uilen aan!” 
Bekijk meer werk op www.kathalijnehes.com.

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.
-------------------------------

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

Wilt u RdT helpen door een donatie? 
Dat kan via NL50 RABO 0150 6933 11 

t.n.v. Stichting Rondom de Toren 
onder vermelding van 
‘Donateursactie 2021’. 

Dank u wel!

Dit is het op een na laatste nummer van dit jaar.
Op 15 en 16 december verschijnt RdT 1073, 

het laatste nummer van 2021. 
Na de feestdagen gaan we weer vrolijk verder: 

Op 12 januari komt er weer een nieuwe RdT uit. 
Kopij en advertenties daarvoor kunt u aanleveren 

tot uiterlijk woensdag 5 januari.




