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Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
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Online bereikbaarheid
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Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 05-01-2022, 17.00 u

GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname Terheijden  Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, op afspraak
Apotheek Terheijden  076 - 593 4300
Service apotheek Wagenberg  Dorpsstraat 58a
    na contact apotheek Made
    ma. - vr. 8.45 - 10 u
Surplus Welzijn Terheijden  Raadhuisstraat 2c
    www.surpluswelzijn.nl
Maatschappelijk werk  076 - 502 7788
Sociaal Raadslieden Werk  076 - 502 7788
 spreekuur  di. & do. 9.30 - 11 u
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
Juridisch spreekuur Terheijden 1e en 3e ma. 17 - 18 u
    Raadhuisstraat 2c
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   L. Brooimans & D. Sjardijn
GEMEENTE INFORMATIE Park 1 Made T. 14 0162
    www.drimmelen.nl
WMO-loket   ma. - vr. 9 - 12.30 u
    gemeente@drimmelen.nl
Milieustraat Terheijden  076 - 593 4795
 openingstijden  ma. - vr. 13 - 16 u,  za 10 - 15 u
Ophalen afval    Terheijden        groen: 22/12,  05/01, grijs: 29/12
            Wagenberg        groen: 24/12,  07/01, grijs: 31/12
Ophalen oud papier  08/01
Ophalen plastic           Terheijden  22/12,  05/01 
                                  Wagenberg    24/12,  07/01
OVERIGE                      
Bibliotheek Terheijden  di. - wo. 15 - 17 u,   vr. 15 - 19.30  u
Woonvizier   0162 - 679 800

DONATEURSACTIE

In oktober zijn wij gestart met onze 
donateursactie en u heeft ook dit jaar 
weer in groten getale invulling gegeven 
aan de actie, waarvoor heel veel dank. 
Mede door uw donaties kunnen wij 
Rondom de Toren blijven uitgeven en verbeteren, zolang er ook 
voldoende mensen zijn voor redactie en advertentiewerving. 
De donateursactie is mede mogelijk gemaakt door ingenieurs-
bureau MUC en drukkerij Boonen. 
Onder de donateurs hebben wij ook dit jaar vier prijzen 
verloot. De gelukkige winnaars zijn:
- G.M. J. de Klein;
-  V.d.  Wal en F.N. van Vuuren;
- L.A.F.M. de Rond en  Y. de Rond-Gravendeel;
- J.A.M. Boeren.
Gefeliciteerd allemaal!
Wij verzoeken de winnaars contact op te nemen met Peter van 
den Broek via het e-mail adres peter@rondomdetoren.nl.
Team Rondom de Toren

MUZIEKBINGO IN DE GOUDEN LEEUW
i.s.m. Stichting Behoud de Antonius Abt

Muziekbingo
In samenwerking met 
Stichting Behoud de An-
tonius Abt organiseert 
De Gouden Leeuw in 
Terheijden op zondag-
middag 19 december 
een muziekbingo vol Ne-
derlandstalige muziek. 

Er zijn twee rondes muziekbingo waarbij mooie prijzen te win-
nen zijn. De opbrengst van de bingo gaat naar het behoud van de 
Antonius Abt, het oudste monument van  Terheijden. Zo heeft u 
én een gezellige middag én helpt u dit beeldbepalende gebouw 
te behouden voor het dorp.
Liedjes in plaats van balletjes met nummers
Bij een muziekbingo gaat het niet om balletjes met nummers die 
je op de bingokaart moet afkruisen, maar om gedraaide liedjes. 
Het muziekthema van zondagmiddag 19 december is Neder-
landstalig; sfeer gegarandeerd! Per ronde zijn er drie prijzen 
te winnen. 
De zaal van De Gouden Leeuw is op zondagmiddag 19 decem-
ber vanaf 13.00 uur geopend, de muziekbingo start om 14.00 
uur. De entreekosten zijn € 7,50 inclusief twee bingokaarten 
en hapjes. Extra bingokaarten kosten € 3,-. Reserveren kan via 
info@gdegoudenleeuwterheijden.nl of 076 5931353.

SPRAAKVERMAAK ONLINE
met Paul Depla,  Ab Osterhaus en Thijs Verhees

Spraakvermaak draait door! Ook in 2022 blijven we in De 
Gouden Leeuw online-afleveringen maken en zodra we weer 
bezoekers mogen ontvangen, maken we dat meteen bekend. Op 

RONDOM DE  TOREN

UITGAAN
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9 januari ontvangen we o.a. de Bredase 
burgemeester Paul Depla, viroloog Ab 
Osterhaus, Thijs Verhees van de Voed-
selbank Breda en tonproater Andy Mar-
celissen. In deze koude wintermaand 
brengen we ‘warme’ muziek uit Andalu-
sië. Net zoals in december start het pro-
gramma al om 13.30 uur!

Bevlogen en onderhoudend

Paul Depla (foto Tien Mureau) was bij Spraakvermaak al eens 
eerder gast aan tafel.  Samengevat was zijn bijdrage toen  be-
vlogen en onderhoudend. Presentator Dik van Beest praat deze 
keer met Depla o.a. over zijn recente uitspraken in BN DeStem: 
het verschuiven van carnaval naar de zomer,  het niet meer spe-
len van competitievoetbal in de wintermaanden, kortere zomer-
vakanties en langere wintervakanties. 
Viroloog en infectiedeskundige

Sinds corona is  Ab Osterhaus (foto Tien Mureau) vaak te gast 
in de praatprogramma’s. Osterhaus is viroloog en infectiedes-
kundige. Hij liet zich nogal eens kritisch uit over de maatregelen 
die het kabinet nam om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Wat is de actuele stand van zaken en hoe gaan we in de toe-
komst (corona blijft onder ons) met dit virus om? 
Voedselbank Breda

Thijs Verhees (foto Voedselbank 
Breda) is coördinator bedrijfs-
voering van Voedselbank Breda. 
Met ruim 100 onbetaalde colle-
ga’s verzorgt hij wekelijks goed 
en gezond voedsel voor meer 
dan 1300 mensen in Breda. Hier-
mee bereikt de voedselbank, 
naast het ondersteunen van 
de armste gezinnen, dat goed 
voedsel niet nodeloos wordt 
vernietigd. De voedselbank is als 

particulier initiatief sterk afhankelijk van donaties, waarmee de 
huur,  gas, water, licht en de kosten van vervoer betaald worden. 
Flamenco
Estelle Groeneveld (foto Fla-
mencura) uit Terheijden zingt 
flamenco, samen met Con-
chita Barbé Vicuña. Mario de 
Nijs is met zijn flamencogitaar 
de begeleider.  Het trio maakt 
deel uit van Flamencura en op 
9 januari maken ze een muzi-
kale reis door Andalusië met 
een flinke portie Spaans tem-
perament. Andy Marcelissen, 
tonproater, theatermaker en 
schrijver van larie-gedichten, is 
die middag columnist. 
Livestream
Zondagmiddag 9 januari kunt u thuis via de livestream het 
programma volgen. Seizoenkaarthouders krijgen op woensdag 5 
januari per email een unieke code om in te loggen. 
Niet-seizoenkaarthouders kunnen op de startpagina van  www.
spraakvermaak.nl onder een aparte knop ook een code aan-
schaffen (€ 5,50 per aflevering, te betalen via iDeal) en krijgen 
daarna automatisch een link en uniek wachtwoord per e-mail 
toegestuurd. 
Inloggen is al 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. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi en gezond 
2022.

KERSTWANDELING    
 

Op dinsdag 21 december tussen 
11.00 en 14.00 uur organiseert Sur-
plus Welzijn Drimmelen een gezellige 
kerstwandeling in Hooge Zwaluwe,  
Terheijden en Made. De wandeling is 

tussen de 3 en 4 kilometer lang en Surplus zorgt voor verschil-
lende ‘pitstops’, met warme chocomelk, glühwein en een ver-
snapering. 
De wandeling is coronaproof en u kunt op het rondje instappen 
op het punt dat voor u handig is. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.  
U kunt zich aanmelden voor deze wandeling via femke.selders@
surplus.nl of via 06 23067360 (graag voor 17 december) Na 
de aanmelding ontvangt u de route en zien we u graag op de 
‘pitstops’. 
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VERGOEDING  VOOR BRILLEN
 

Het jaar is weer bijna 
voorbij.  De zorgverze-
keringen komen weer 
aan de deur kloppen voor nieuwe,  goedkopere verzekeringen. 
Maar de vraag is:  Haalt u wel alles uit uw huidige zorgverze-
kering? Afhankelijk van uw verzekering kan u uw bril volledig 
vergoed krijgen per kalenderjaar! Dat mag u toch niet laten 
ontsnappen. Bij ‘Toptiekske zouden we dat uiteraard erg zonde 
vinden.  Wanneer u bij ‘Toptiekske een bril aanschaft, verzorgen 
wij de vergoeding. Deze zal gelijk van het totaalbedrag worden 
afgetrokken. Geen omkijken meer naar dus. Om optimaal te 
kunnen profiteren, heeft u nog een paar weken de tijd om uw 
vergoeding te verzilveren. Weet u niet precies of u nog recht 
heeft op vergoeding, ook dat kunnen we voor u nakijken. 
In de maand december geeft ‘Toptiekske u een financieel extra 
duwtje in de rug. Of u nu wel of geen ziektekostenvergoeding 
krijgt; u kunt een kerstbal stukslaan en een korting krijgen van 
5%  tot maar liefst 100%  op een complete bril. Dat is mooi 
toch? Helaas geldt deze korting niet voor onze ToppieCollectie, 
maar dan blijft er nog steeds een heleboel over om uit te kiezen!
U bent van harte welkom om onze collectie te komen bekij-
ken en passen, onder genot van een kopje koffie en een gezellig 
praatje!
Tot ziens in onze winkel!

ERG BLIJ!

Mijn vrouw had op donderdag 2 december 
haar portemonnee verloren en heeft zelf 
nog gezocht maar niets gevonden. Even la-
ter stond er een mevrouw aan de deur die 
hem terugbracht.
Zou deze mevrouw haar adres door kun-
nen geven aan Rondom de Toren zodat ik 
haar een bloemetje kan brengen? 
Deze mevrouw woont in de Botzegge.
U kunt uw adres doorgeven aan liesbeth@rondomdetoren.nl.
Met hartelijke groet.
 
WAI BLIKKEN  VEURUIT!……. NAAR 2022!

Het carnavalsseizoen is bijzonder begonnen! 
We wachten alle berichtgevingen af en hopen 
op nodige versoepelingen om er toch een 
carnavalsfeest van te gaan maken. Wat er ook 
gebeurt, we gaan zeker carnaval vieren in het 
nieuwe jaar. Online? Offline? Zittend? Buiten? 

ZAKELIJK NIEUWS

OPROEPEN



5Rondom de Toren 2021

Met nieuwe Prins? Houd onze socials in de gaten, want als de 
richtlijnen het enigszins toelaten dan zullen we ook al onze cre-
ativiteit inzetten om er wat van te maken!
We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen in goede 
gezondheid en alle goeds voor 2022 met hopelijk wat 
carnavalsactiviteiten! 
Wat vast staat is dat we dit jaar zeker een carnavalskrant uit-
brengen! Een carnavalskrant met daarin volop mogelijkheden 
om je clubke/vereniging te laten ‘shinen’! Kort beschrijven waar 
je mee bezig bent en of je carnaval gemist hebt.  De Schraan-
serskrant wordt in Terheijden ‘in alle brievenbussen’ huis-aan-
huis bezorgd op 5 februari 2022. Op deze manier brengen we 
sowieso carnaval bij de mensen thuis! 
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 A-4.  Je hebt dus nog wel even 
tijd om er wat van te maken! 
Ons e-mail adres voor het aanleveren is carnavalskrant@
schraansers.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.
Veel plezier met kerst,  met vrienden of familie;  geniet thuis! 
Veel plezier met oudjaar én alvast vriendelijk bedankt.
TCV De Schraansers  

DIJKGRAAF ZOEKT BESTUURSLEDEN! 

Waterschap Brabant-
se Delta is het water-
schap in Midden- en 
West-Brabant. We 

staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende 
oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen over-
stroming.  Water maakt onlosmakelijk deel uit van onze leefom-
geving.  Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en bete-
re leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, 
werken en genieten. Nu en in de toekomst.  
Spreekt jou dit aan? Heb jij affiniteit met deze onder-
werpen of wil je dat graag krijgen? En woon je in Mid-
den- en West-Brabant? Dan zoeken we jou! 
Het waterschap is in de aanloop naar de waterschapsverkiezin-
gen in maart 2023 namelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op 
een goede manier uitvoert. En dat we als waterschap dus daad-
werkelijk bijdragen aan die mooiere en betere leefomgeving.  
Dijkgraaf Kees Jan de  Vet kijkt uit naar nieuwe bestuurders: 
‘Nieuwe bestuursleden brengen vaak ook nieuwe ideeën mee. 
Dat zorgt ervoor dat we als waterschap vooruit komen en ons 
werk goed uit kunnen blijven voeren. Bestuurder zijn bij ons 

 

      
 

   Úw Topslijter van Dongen  
   wenst u fijne feestdagen 
     en een gezond 2022! 
 
  
 

Wij zijn extra geopend op:  

- Zondag 19 december (11:00-17:00)  

- Maandag 20 december (9:00-18:00) 

- Maandag 27 december (9:00-18:00) 
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waterschap is een verantwoordelijke taak, waarbij onderwerpen 
als klimaat, duurzaamheid, innovatie en veiligheid erg belangrijk 
zijn.’
Waterschap Brabantse Delta geeft je nu de kans om de gratis 
cursus ‘Actief voor het waterschap’  te volgen, waarbij je leert 
wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn en 
hoe het bestuur precies werkt.  Tijdens deze cursus ontdek je of 
het besturen iets voor jou is.  
Inhoud gratis cursus 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten die plaatsvinden op 13 
januari,  20 januari,  27 januari, 3 februari en 10 februari 2022 van 
19.00 uur tot 22.00 
uur in Breda.  
Als fysieke bijeen-
komsten niet toege-
staan zijn vanwege 
de coronamaatrege-
len, dan zijn de bij-
eenkomsten online.    
Tijdens de cursus 
leer je meer over 
de werking van het 
waterschap. Uiter-
aard ontmoet je 
ook mensen die nu 
actief zijn binnen 
het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en 
algemeen bestuur.  Op 2 februari 2022 of 2 maart 2022 kun je 
een vergadering van het algemeen bestuur bijwonen.  Je sluit de 
cursus af met een certificaat. 
Interesse? 
Wil je jezelf aanmelden voor deze gratis cursus? Stuur dan een 
mailtje naar bestuursondersteuning@brabantsedelta.nl. Er is 
plaats voor 30 geïnteresseerden. Heb je nog vragen over de 
cursus? Dan kun je die ook stellen via dit mailadres.

SIL = SAMEN IS LEUKER
Samen iets leuks ondernemen is vaak gezelliger dan 
alleen!

Ben je alleen of voel je je alleen? 
Is het vaak stil om je heen? Heb 
je behoefte aan contact, overdag, 
’s avonds of juist in het weekend? 
En zou je graag in contact willen 
komen met iemand om samen iets 
gezelligs te ondernemen,  bijvoor-
beeld wandelen, fietsen, spelletje 
spelen, koffiedrinken of samen naar 
het theater? Laat het ons weten! 
Er zijn meer mensen die behoefte hebben aan persoonlijk con-
tact en wij kunnen jullie met elkaar in contact brengen. Als je 
wilt,  zijn we bij de eerste kennismaking aanwezig.  Alle inwoners 
uit Drimmelen boven de 18 jaar kunnen via SIL een oproep 
plaatsen of reageren op een oproep.
Oproepjes uit  Terheijden en Wagenberg
Ik ben op zoek naar gezelschap
Ik ben een alleenstaande vrouw van 68 jaar. Ik woon in Terheij-
den met mijn 2 kleine hondjes (border terriërs). Ik wil graag 
mensen leren kennen om minder alleen te zijn.  Ik ben geen 
spelletjes-mens, maar ik hou erg van wandelen en erop uit gaan. 
Ik ben ook huiselijk en hou van gezelligheid. Spreekt dit je aan, 
reageer dan op deze oproep dan neem ik zo snel mogelijk con-
tact met je op.
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Ik zoek contact met anderen om iets leuks te gaan doen 
Ik zoek een maatje/groepje om samen wat leuks te gaan doen. 
Ik ben zelf 27 jaar en kom uit Wagenberg en zou het liefste met 
anderen van mijn leeftijd,  mag iets ouder of iets jonger, een 
groepje vormen.  Wat ik leuk vind om te doen is fietsen, wande-
len, lekker koken of iets bakken bijvoorbeeld een cake. Ook vind 
ik het leuk om in een moestuin te werken. Vind jij dit ook leuk? 
Reageer dan op deze oproep, dan neem ik contact met je op.
Ik zoek een scrabblemaatje
Graag zou ik om de twee à drie we-
ken samen met iemand willen scrab-
belen. Ik hou van taal, lees ook veel. 
Ik zoek iemand, het liefst een vrouw, 
die ook in Terheijden woont en om 
de beurt aan huis of indien wense-
lijk alleen bij mij thuis, wil scrabbelen. 
Leeftijd is niet van belang. Hou jij ook van scrabbelen en wil je 
dit samen met mij gaan doen, reageer dan op deze oproep dan 
neem ik contact met je op.
Wil je reageren op deze oproepjes, bel dan naar SWO 0162  
451894 of kijk op de website www.samenisleukerdrimmelen.nl. 
Kijk voor alle oproepen op www.samenisleukerdrimmelen.nl. 
Wil je via de website reageren op een oproep of zelf een op-
roep plaatsen, dan moet je een account aanmaken en kun je 
zelf aan de slag gaan. Ben je niet zo computervaardig, dan kan je 
oproep of reactie ook via SIL lopen. Neem dan contact op via 
0162  451894.

BESTE  MEDEBEWONERS  VAN 
GEMEENTE DRIMMELEN

Er is iets wat mij al langere tijd opvalt en waar ik toch even mijn 
mening over wil geven.

Op de parkeerplaats bij Jumbo Terheijden zijn 2 
parkeerplaatsen, welke apart zijn gekenmerkt 
door borden.
Dit bord links lijkt bij iedereen wel bekend: par-
keerplaats voor mindervaliden.  Zover mij is op-
gevallen, is dit duidelijk.

Maar dan heb je nog dit bord: ouder + kind genoemd. Dit zijn, 
evenals bovenstaande parkeerplaatsen, net 
iets bredere parkeerplaatsen dan de “nor-
male”. Echter lijkt dit niet duidelijk te zijn of 
het interesseert sommigen niet. Het gebeurt 
regelmatig dat er bedrijfswagens geparkeerd 
staan en zelfs personenauto’s, waar nergens 
te zien is dat men een baby/kind bij zich heeft 
waardoor je meer ruimte nodig hebt om uit 
te stappen. 
Ik heb het nog nooit meegemaakt dat de parkeerplaats hele-
maal vol was, zodat je je auto nergens kwijt kon, dus ik vind het 
tegenover de mensen, die de “speciale” parkeerplaatsen nodig 
hebben, niet bepaald sociaal en meedenkend. 
Misschien zullen de mensen die een volgende keer hiervan ge-
bruik willen maken,  nog een keer erover nadenken of het daad-
werkelijk de juiste parkeerplaats voor hen is. 

LEZERS IN DE PEN
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VRIJWILLIGERS  VAN DRIMMELEN 
BEDANKT!

Op 7 december was het Nationale  Vrijwilligersdag.  Op deze 
dag worden vrijwilligers extra in het zonnetje gezet.
Ook in de gemeente Drimmelen zetten jaarlijks heel veel men-
sen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. 
Graag willen wij hen hiervoor ontzettend bedanken! 
Beste vrijwilligers, bedankt voor jullie tomeloze inzet in 
het afgelopen jaar in de gemeente Drimmelen. 
Jullie zijn goud waard! 

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in de gemeente Drim-
melen? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatie-
punt (vip@swodrimmelen.nl, 0162 451894). Of kijk voor open-
staande vacatures op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl.

GEWIJZIGDE  OPENINGSTIJDEN BIJ 
THEEK 5  TERHEIJDEN

Vanaf januari 2022 veran-
deren de openingstijden van 
de bibliotheek in  Terheijden.
Als  Theek 5 in het nieuwe jaar 
haar deuren opent,  zien we 

weer uit naar jullie bezoek. Maar let op, want de openingstijden 
van Theek 5  Terheijden veranderen. 
Met de nieuwe openingstijden sluiten we beter aan bij de 
schooltijden en behoeften van onze klanten.  De 
gemeente is hierover geïnformeerd.  
Vanaf  4 januari  2022 is bibliotheek  Theek 5  Ter-
heijden geopend op dinsdag en vrijdag van 14.30 tot 
17.00 uur.  En op woensdag zijn we wat langer open, 
namelijk van 12.30 tot 17.00 uur. 
Onze medewerkers ontvangen je graag op de nieu-
we openingstijden.  
Tot ziens bij  Theek 5!

DOE DE GRATIS LEK CHECK  VAN  TEC

Het Traais Energie 
Collectief helpt graag 
iedereen in Terheijden 
om energie te bespa-
ren. 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? 

VAN  ALLES  WAT
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Bijna 100 aanmeldingen 
Inmiddels hebben bijna 100 bewo-
ners zich aangemeld voor de gratis 
lek check.  Weet je nog niet pre-
cies wat het is? Scan de QR-code 
met de fotocamera van je telefoon, 
open de link die verschijnt en be-
kijk onze korte video waarin we 
uitleggen wat een lek check is. 
Ook voor huurders
Ook als huurder kan je je aanmel-
den voor de gratis lek check. Wij 
zullen de bevindingen en mogelijke oplossingen dan vooral rich-
ten op wat je als huurder zelf kan doen. 

Cadeaubon t.w.v.  € 50,-
De gemeente geeft gratis ener-
gie-bespaar-cadeaubonnen ter 
waarde van € 50,- weg. Deze kun 
je online besteden, inwisselen 
bij Hubo in Made, bij vestigingen 
van Gamma, Praxis en Karwei. Je 
kunt een cadeaubon aanvragen via 
https://regionaalenergieloket.nl/
drimmelen/cadeaubon of scan de 
QR-code. Let op: wees er snel bij 
want OP=OP! (maximaal 1 cadeaubon per adres). 
Aanmelden gratis lek check
Ga naar www.traaisenergiecollec
tief.nl/lekcheck of scan de QR-co-
de en vul het aanmeldformulier in.
Het uitvoeren van de lek check zal 
een halve dag in beslag nemen. Je 
loopt met één van onze lek chec-
kers 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 

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

info@harmonieterheijden.nl
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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.

HERFST PERSPECTIEF  
Prachtige kleuren!

De afgelopen periode hebben wij, leden van Fotogroep Per-
spectief, de opdracht gekregen foto’s te maken met als thema 
“Herfst”.  Velen van ons zijn, gewapend met camera en diverse 
lenzen,  het bos ingetrokken om mooie plaatjes te maken. 
En dat is gelukt ook. Sommigen hebben zelfs de koude grond 
getrotseerd en zijn met hun buik op een grote plastic zak gaan 
liggen om die wondermooie, maar hele kleine, paddenstoelen 
haarscherp in beeld te brengen. Door tien leden zijn in totaal 
28 prachtige foto’s ingestuurd. Het werd dus moeilijk om de 
mooiste foto eruit te kiezen. 
Uiteindelijk ging Gerrie Polak uit Lage Zwaluwe met de eer 
strijken.  Haar foto, een kleurrijk beeld met een bijzonder mooie 
lichtinval, krijgt het predicaat “Foto van de maand”. 
Herfst in dit geval. 

Hoewel de activiteiten van Fotogroep Perspectief vanwege 
de beperkende maatregelen rondom corona op een laag pitje 
draaien, zijn er nog steeds nieuwe leden welkom. Aanmelden 
kan door te mailen naar secretaris@fotogroepperspectief.nl.

SENIORWEB  TERHEIJDEN

Cursus  ‘Doe meer met digitale overheid (DigiD)’ 
Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale 
loketten en dat zal de komende jaren alleen maar verder toene-
men.  Maar ondertussen is nog niet iedereen vertrouwd met het 
regelen van deze zaken op de 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, een samenwerking tussen Surplus  Welzijn en 
Theek 5, komen al deze onderwerpen ruimschoots aan de orde. 
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Er wordt gewerkt 
in kleine groepen 
van maximaal acht 
deelnemers onder 
leiding van deskun-
dige gecertificeerde 
docenten.
Er wordt gestart 
op woensdag 5 ja-
nuari 2022 en de 
daarop volgende 
data zijn 12, 19 en 26 januari 2022.  Telkens van 9.30 uur tot 
11.30 uur in huiskamer D’n Hartel (voormalige pastorie) aan de 
Hoofdstraat 2 in  Terheijden.
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.
Spreekuur SeniorWeb weer open
Met ingang van dinsdag 4 januari 2022 is het spreekuur in 
de huiskamer D’n Hartel aan de Hoofdstraat 2 in  Terheijden 
(voormalige pastorie), de ‘Digitale Vraagbaak’, weer geopend. 
Een samenwerking tussen Surplus  Welzijn en SeniorWeb  Ter-
heijden waar iedereen gratis – lid of geen lid van SeniorWeb – 
terecht kan met vragen over of problemen met hun smartpho-
ne, tablet, laptop/PC,  e-reader, e-mailen of het omgaan met de 
digitale wereld/overheid (DigiD).  Vrijwilligers van SeniorWeb 
staan je tijdens dit spreekuur te woord en helpen je op weg. 
Neem gerust je apparatuur mee en vergeet de snoeren niet. 
Je bent welkom iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
Opgemerkt wordt dat de dan geldende RIVM coronaregels van 
kracht zijn waaronder het dragen van een mondkapje bij bin-
nenkomst en de anderhalve meter afstand. 
Website: www.seniorweb.nl/terheijden, telefoon: 06 22324517,
e-mail: seniorwebterheijden@gmail.com.
Graag tot ziens en vriendelijke groet, 
Jan van Vliet, John Huijbregts en Jacques Raat (docenten/vrijwil-
ligers SeniorWeb  Terheijden)

ANWB  AUTOMAATJE HELPT OOK BIJ 
EEN  BOOSTERPRIK!

Heeft u een oproep gehad van de GGD 
voor de boosterprik, maar kunt u niet zelf 
naar de vaccinatielocatie komen? 
ANWB AutoMaatje kan helpen!
Voor meer informatie of het aanvragen van 
een rit (minimaal 2 dagen van tevoren) naar de vaccinatieloca-
tie kunt u op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur bellen naar 
ANWB AutoMaatje Drimmelen, 0162 748739 of een email stu-
ren naar  automaatje@swodrimmelen.nl.
Samen komen we er wel!
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FOTO  VAN DE MAAND

Dit is de foto van de maand december van 
fotoclub Dinasa. 
De fotograaf is Nanny van der Laag.

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beel-
den uit van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende 
actualiteiten van en voor Drim-
melen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijn-
werpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@
omroepdrimmelen.nl. 
600 jaar Biesbosch – deel 1
De Biesbosch be-
staat 600 jaar. Reden 
genoeg om hieraan 
aandacht te besteden. 
Deze aflevering werd 
opgenomen vanaf een 
boottocht door de 
Biesbosch. Bernhart 
Theeuwen van de 
erfgoedvereniging presenteert  hierin,  aan de hand van (oud) 
beeldmateriaal, het ontstaan van de Biesbosch.
Over smaak valt….
In dit muziekprogram-
ma vertellen inwoners 
van onze gemeente 
over hun favorieten 
muziek. De presen-
tatie is in handen van 
Johan Marijnissen. 
Tijdens de vorige uit-
zending gaf Anton Se-
geren het stokje door 
aan Ellen van der  Vlist.  Zij gaat in gesprek met Johan Marijnissen 
over haar favoriete muziek.
Dorpsgericht werken
Iedere maand kunt u kijken naar onze rubriek Dorpsgericht 
werken. Dorpsgericht werken gaat om het bevorderen van 
leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.  Coördinator 
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Lilian Lambrechts zal u in deze rubriek voorzien van informatie 
over actuele zaken die hiermee samenhangen. Dit keer heeft zij 
een gesprek met Arlette Koreman van Theek 5 over het Infor-
matiepunt Digitale Overheid.
De May Kwist

De May Kwist zit 
erop! De boeken zijn 
intussen allemaal na-
gekeken, alles is in de 
computer ingevoerd 
en de ranglijst van de 
nummers 1 tot en met 
78 is bekend. Helaas is 
het eindfeest van 11 

december in de Amerhal uitgesteld,  maar dat gaat ongetwijfeld 
nog komen.  Wij wilden u de beelden die zijn gemaakt van de 
May Kwist, niet langer onthouden. Met beelden van de start, 
de opdrachten, de vragen en niet te vergeten……. de clips die 
de deelnemers maakten. Vanaf deze week te zien bij Omroep 
Drimmelen.
Toerveldrit  Terheijden

Wielervereniging Ter-
heijden organiseerde 
ook dit jaar weer een 
toerveldrit. De deel-
nemers konden kie-
zen voor een afstand 
van 25, 35, of 55 km. 
Wij maakten beelden 
van de tocht door de 

mooie omgeving van Terheijden.  Joost Pieterman sprak met de 

organisatie en deelnemers.  Opnieuw werden sportieve presta-
ties geleverd door de wielerfanaten in een vooral gezellige sfeer. 
Muziek in de regio
De Theeconcerten in het Witte Kerkje Terheijden zijn op 3 ok-
tober weer van start gegaan. Het 1e concert was meteen een 
voltreffer.  We zagen en hoorden de celliste Astrid Schijns en de 
gitarist Álvaro Rovira Ruiz, een prachtige combinatie. Het ple-
zier en de muzikaliteit spatten ervan af. Natuurlijk geniet je het 
meest van een live concert, maar even terugblikken is ook een 
feest. In deze uitzending kunt u het nummer Nonina van Piazollo 
horen,  uit hun concert  ‘Van Barok tot Argentijnse Tango’.
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 web-
site 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 ontvangen? Bezoek 
ons  YouTube kanaal, of onze website en Facebookpagina.
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.
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TEAM  TERHEIJDEN 4
Street League Drimmelen

Street League Drimmelen, team Terheijden 
4, heeft naast vele voetbaluren op woens-
dagmiddag ook hard gewerkt aan de maat-
schappelijke opdracht. Thomas, Tom, Jurre, 
Milan, Tijn, Vic, Sophie en Yfke vonden dat 
de bewoners van het Antonius Abt in Ter-
heijden wel wat extra “warmte” konden 

gebruiken in deze tijd.  Koffie rondbrengen,  cake en koekjes 
bakken en daar uitdelen en koffie drinken met de bewoners 
kon door corona allemaal niet meer, dus hebben ze wat anders 
verzonnen. 

Dat resulteerde in mooie creatieve creaties, waarmee ze willen 
dat elke bewoner er warmpjes bijzit met kerst. Meer dan 60 
kerstkaarten zijn er geschreven en meer dan 60 waxinelichtjes 
zijn er gemaakt. 

De mensen van het  Abt 
vonden dit initiatief ontzet-
tend lief en stelden alles in 
het werk om dit uitdeelmo-
ment speciaal te laten verlo-
pen.  Veiligheid en gezondheid 
voorop, vonden deze kanjers, 
dus de bewoners zaten warm 
en veilig binnen en de kinde-
ren stonden buiten in de kou. 
De kinderen hadden zelfs 
sterretjes meegenomen om 
dit moment nog specialer te 
maken en vanaf afstand lieten 
ze de creaties zien. De bewoners genoten zichtbaar. Als dank 
kregen de kinderen nog wat lekkers namens het Abt. 
Namens Terheijden 4 voor iedereen gezellige en warme 
feestdagen.
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KARATEVERENIGING  TERHEIJDEN 
HEEFT ER 5 DAN-GRADEN BIJ!!

De coronamaatregel die het kabi-
net af heeft gegeven dat café’s, res-
taurants maar ook sportscholen 
van 17.00 uur tot 05.00 uur dicht 
moeten, viel koud op ons dak. Want 
op vrijdagavond 3 december rond 
de klok van 20.00 uur zouden de 
dan-examens van TOtaal Sö-gö kara-
te starten.
Na overleg met de dan-examencommissie en De Cour hebben 
we het gelukkig kunnen verzetten naar zaterdag 4 december.
Die zaterdagmorgen om 11.00 uur stonden onze karateka’s 
klaar in de dojo van De Cour in Terheijden. Drie van deze kan-
didaten gingen voor hun eerste dan (zwarte band),  één karateka 
voor zijn 3e dan en één voor de 4e dan.
Na een jaar lang hard trainen (soms wel tot 5 keer in de week!) 
hebben zij hun examen laten zien aan 8 examinatoren. En met 
succes: alle 5 deelnemers geslaagd voor hun examen!
Enkele pluspunten vanuit het evaluatierapport van de examina-
toren:
* Ondanks dat er geen van de kandidaten een wedstrijdachter-
grond heeft, waren de spirit en drive bewonderingswaardig. 
* Het plezier en beleving! 
* We hebben genoten met een gevoel van bewondering.  
* Inzet, doorzettingsvermogen, zeer waarneembaar dat er 
FLINK getraind is.”
Mooie woorden die in het evaluatierapport staan en waar de 
kandidaten zeker trots op mogen zijn.

Op de foto v.l.n.r.  Engelbert de Wit-1e dan, Michael  Vervoort-1e 
dan, Thomas de Wijs-1e dan, Taco van der Dussen-3e dan en 
José van den Diepstraten-4e dan.
Namens bestuur en leden:  Van harte gefeliciteerd met het halen 
van jullie dan-graad!
Voor inlichtingen over Karatevereniging Terheijden, zie onze 
website www.karate.nl of facebook:  Shotokan Karatevereniging 
Terheijden.

SPORT
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vv

NET VOOR DE LANDING

IN VOLLE VLUCHT
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Foto’s van:

1. Frans Snoeren
2. Gerard van Vugt

3. Peter Couweleers
4. Anita Dudok

5. Adje Vermeulen
6. Shu-kwan Man

7. Elly Bloemendaal
8. Leni Pals

9. Frans Snoeren
10. Cor Franken

11. Toos van Boxsel

1

9

8

7

6

53

2

11
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DRUMBAND O.V.U. 1959-1972 (2)

Een hoogtepunt in 1963 was wel de taptoe op Koninginnedag. 
In het jaarverslag van O.V.U. is hierover vermeld:  “De 1e taptoe 
door fanfare en drumband is zéér goed geslaagd en heeft ook 
naar buiten ’n goede indruk gemaakt. De drumband had nogal 
verloop. Zij telt momenteel 31 leden en 7 leerlingen.  Totaal 38.” 
En er werd vrolijk meegedaan aan dauwtrappen en de rondgang 
van Sinterklaas.
Op 30 april 1964 kreeg de drumband een nieuw uniform. 
In de krant werd hierover het volgende geschreven: “Het was 
werkelijk een imposant gezicht dit mooie korps in slagorde 
te zien opgesteld en daverend klonk de eerste mars, op voor-

beeldige wijze uitgevoerd. 
Mevrouw Welten-van Minder-
hout, die met haar dochter de 
kostuums vervaardigde, mocht 
bijzondere dank en waarde-
ring in ontvangst nemen. De 
prachtige kolbakken zijn ge-
heel vervaardigd door drie 
meisjesleden n.l. Annie  Vrolijk 
en Elly en Ria Rombouts, een 
werk dat bewondering ver-
dient.” 
Fanfare en drumband brach-
ten weer een goed verzorgde 
taptoe, aldus het jaarverslag. 
Daarbij was ook het majoret-
tepeloton “The Gold Stars” uit 
Bergen op Zoom. 
“Terug komende op de gang 
van zaken in 1964 zei nog vermeld dat we op 19 december 1964 
onze avond hebben gehouden in de Harmoniezaal ter gelegen-
heid van ‘t 5 jarig bestaan der drumband.  Aan 17 leden kon de 
gouden ster worden uitgereikt. Dit waren de leden die vanaf de 
oprichting lid van de drumband zijn geweest.”
In 1965:  “Met de drumband zijn we dit jaar 10x naar België 
geweest, met de traditionele reis naar  Wieze.” 
“In 1966 werd ook op 30 april wederom een taptoe gehou-
den.  De belangstelling van de zijde van de bevolking was echter 
minder dan de voorafgaande jaren. De drumband ging 9x naar 
België. Zij behaalde daar goede successen en in Schaarbeek zelfs 
’n mooi vaandel.” 

EN  TOEN GEBEURDE....
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In de zomer van 1966 speelde de drumband, samen met O.V.U. 
en de harmonie van Terheijden, voor “het verfraaide gemeente-
huis”.  Secretaris Gerard Damen schreef hierover in de krant. 
In de daaropvolgende jaren daalde het aantal leden. In het jaar-
verslag van 1969 staat hierover: “Wat betreft het ledenaantal 
van de drumband was ook in 1969 weer veel verloop. Enige 
goede leden bedankten. Momenteel telt de drumband 18 leden 
en 14 leerlingen.  Totaal 32.” 
Vanaf 1 april 1970 werd niet meer gerepeteerd in Plexat, maar 
in ‘De Schuur’ (nu Bij Bas). In het jaarverslag over 1972 werd 
vermeld:  “Allereerst even onze drumband.  Het gehele jaar 
1972 is de drumband sluimerende geweest en hierover is niets 
te vermelden.”
Johan van der Made

AANVOERDER LIJST HARRY BAKKER IN 
DRIMMELEN GEEN  VERRASSING

De lijsttrekker is inderdaad Harry Bakker,  de huidige wethou-
der van o.a. Financiën.
Een ervaren persoon die goed weet wat er onder de mensen 
leeft en dit ook uitdraagt in het beleid van de gemeente. 
Enthousiast, betrokken en duidelijk.

“Samen met collega-wethouder Jan-Willem Stoop en de raads-
fractie voert de Lijst Harry Bakker al geruime tijd een solide, 
succesvol en open beleid, zodat er veel bereikt kan worden voor 
de samenleving”, zegt voorzitter Otte Strouken. “Wij hopen dat 
dit succes zich voortzet zodat Drimmelen stabiel, gezond en 
aantrekkelijk blijft. 

POLITIEK

vervolg op pagina 26
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Het verkiezingsprogramma ‘Thuis in Drimmelen’ is bijna klaar 
en hierin zal de nadruk worden gelegd op eerlijkheid, goede 
zorg en meedoen voor iedereen. Ook willen we nog een bos 
aanleggen na het succes van het (B)oerburgerbos. Dat heeft veel 
losgemaakt en een beleving op gang gebracht”, vervolgt de voor-
zitter.  “Daarnaast moet het sociaal loket als breed vangnet voor 
onze inwoners en bedrijven ondersteunen bij mindere tijden én 
perspectief bieden! De kandidatenlijst zal bestaan uit een mix 
van de huidige mensen uit de fractie aangevuld met nieuwko-
mers, waarbij alle dorpen vertegenwoordigd zijn.”
Als de lokale partij van Drimmelen hoopt de Lijst Harry Bakker 
weer op een fors mandaat van de kiezers (gemiddeld scoort de 
LHB zo’n 1/3 van de stemmen).

WAAR DE LIJST HARRY BAKKER 
GELUKKIG  VAN  WORDT

Investeren
In ons mooie Drimmelen investeren we in de gemeente, haar 
inwoners en bedrijven en instellingen.  We proberen het zo goed 
mogelijk te doen en vooral te luisteren naar wat u wilt.  De Lijst 
Harry Bakker heeft in het afgelopen jaar diverse malen om uw 
mening gevraagd, een mooie flyer huis-aan-huis verspreid en we 
zijn continu voor u bezig geweest. In de raadszaal van het ge-
meentehuis, maar vooral daarbuiten. Dat is onze kracht en dat 
blijven we de komende periode natuurlijk doen! 
Wat ons (nog steeds) gelukkig maakt.
* De rotonde voor café Hof van Holland in Made. Ondanks 
oppositie van veel andere partijen blijkt deze rotonde toch al 
enkele jaren tot ieders tevredenheid te functioneren.  Wij den-
ken dat de verkeerslichten inmiddels vergeten zijn.
* De waterpartij op het Molenplein, ook al een daverend succes. 

Kwam uit de koker van onze Loes van Zwieten. Loes is inmid-
dels naar Breda verhuisd en wat gebeurt er: Breda krijgt ook 
een waterpartij op de Markt. Inmiddels is besloten ook water-
partijen in Lage Zwaluwe en Terheijden te realiseren (en daar 
worden wij en veel bewoners ook gelukkig van).

* Glasvezel in het buitengebied wordt op dit moment uitgerold 
en onze wethouder Harry Bakker heeft ook alle kernen (grote 
en kleine) mee laten nemen.
* De Hanging Baskets zijn een zodanig succes dat de Lijst Harry 
Bakker geïnitieerd heeft dat in 2022 (en hopelijk volgende jaren) 
deze bloemtuilen weer terugkeren.
* Het plan Dorpshart van Made wordt, ook door de inspannin-
gen van onder andere onze wethouder Stoop,  binnenkort door 
de raad op de rit gezet.
* De geplande woningbouw wordt gerealiseerd en enkele groot-
schalige nieuwe plannen zijn in een afrondende fase.

In verband met het coronavirus is ons kantoor lange tijd gesloten 
geweest. Ondanks de coronamaatregelen bent u weer van harte welkom. 
Let wel op onze aangepaste openingstijden en bereikbaarheid.

Voor algemene vragen over huren of het doorgeven van een reparatieverzoek 
kunt u op elk gewenst moment een e-mail sturen naar info@woonvizier.net.

Liever persoonlijk contact ?
U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantenservice 
op telefoonnummer 0162 – 67 98 00
▶   tussen 9.00 en 16.00 uur maandag t/m donderdag
▶   tussen 9.00 en 12.00 uur vrijdagochtend
                            

Wij zijn weer 
geopend!

Komt u 
liever naar 

ons kantoor?
                           Dat kan! Iedere ochtend van 

maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur kunt u voor

uw algemene vragen of het door-
geven van een reparatieverzoek

zonder afspraak bij ons binnenlopen.
Een afspraak maken op een ander 

 tijdstip kan ook! Ook na 12.00 uur bent 
u van harte welkom bij ons op kantoor. 

Wij vragen u wel vriendelijk om hiervoor 
telefonisch een afspraak te maken. 

Wij komen bij u langs!
Wilt u liever dat wij bij u langskomen?

Ook dat kan. Laat het ons weten en we 
maken een afspraak.

WOONVIZIER Bezoekadres:  Middelmeede 40, 4921 BZ  Made www.woonvizier.net

We helpen
u graag!

Een ritje met onze Maxbolide, dat kan!
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Ook maken we meer nieuw beleid. E.e.a. kunt u vinden in ons 
verkiezingsprogramma waar nu de laatste hand aan gelegd wordt. 
Vraag een digitale kopie aan op ons onderstaand mailadres.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de Lijst Harry Bakker of zelf actief 
worden? Graag!  Dat kan via www.lijstharrybakker.nl,  via mail 
informatie@lijstharrybakker.nl of bel 06 47472569.
Een rit maken in onze F1 super-bolide? Neem contact op met 
Ton de Bok via bovenstaand mailadres.
Ton  Verhoeve, gemeenteraadslid  Lijst Harry Bakker 

GROEN DRIMMELEN 

Ad van Oosterhout op nummer 9
In 1975 ging ik (samen met Jo-
pie) in Wagenberg wonen en 
we werden vrij snel lid van de 
Vooruitstrevende Partij (VP). 
Deze progressieve partij maak-
te in de voormalige gemeente 
Terheijden tot de herindeling 
(in 1997) soms deel uit van het 
college van B & W.  Na de herin-
deling vormden we met D66 
één fractie, kozen als nieuwe 
naam ‘Groen Drimmelen’ met 
als achtervoegsel  VP/D66. En 
we leverden tot op heden vrij-
wel steeds een wethouder.  Van 
1994 tot 2002 was ik raadslid in  

Terheijden en Drimmelen. Speerpunten waren toen (en zijn dat 
nu nog steeds): wonen en werken en een sociaal beleid met 
zorg en aandacht voor natuur en milieu.  Als pensionado kan ik 
terugkijken op een boeiende werkzame periode bij Avans Ho-
geschool en haar voorgangers. Vanaf de start (november 2007) 
maak ik deel uit van de organisatie en redactie van zondagmid-
dagcafé Spraakvermaak. 
Ik sta vol overtuiging op de lijst van Groen Drimmelen. Welis-
waar niet direct verkiesbaar, maar op deze manier ondersteun 
ik van harte de nieuwe generatie die zich de komende tijd gaat 
hardmaken voor een vooruitstrevend, duurzaam en mooi Drim-
melen. 
Gerry Jansen-Smits op nummer 10
Woonachtig in Terheijden, bijna 25 jaar werkzaam geweest als 
secretaresse bij SOVAK en ruim 
10 jaar lid van Groen Drimme-
len.  Politieke interesse is mij van 
huis uit meegegeven.
Waarom Groen Drimmelen? 
Binnen de partij is respect voor 
elkaars mening en er wordt al-
tijd op inhoud gediscussieerd en 
besluiten genomen. De punten 
die mij aangespreken zijn o.a.: 
- duurzaamheid (staat nr. 1), 
- behoud van natuur, 
- iedereen doet mee, 
- voorloper in de energietran-
sitie, 

Het team van 
Notariskantoor Terheijden 

wenst u prettige 
feestdagen en een 

voorspoedig 2022!



28 jaargang 44 nummer 1073

- het aankopen van bouwgronden door de gemeente waarop 
klimaatneutrale woningbouw wordt gebouwd voor alle doel-
groepen, 
- goed onderwijs en gelijke kansen voor elk kind.
Dit zijn slechts enkele partijpunten waar Groen Drimmelen 
voor staat. Samen met de jongere verkiesbare kandidaten op de 
lijst, ga ik hier graag een bijdrage aan leveren.

HOE MAKEN  WE DRIMMELEN NOG 
MOOIER?
Overpeinzingen van een SAMEN-lid

Op 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan kun je kiezen hoe je wilt 
dat de gemeente Drimmelen 
zal worden bestuurd. 
Maar hoe kun je er nu voor 
zorgen dat er zoveel moge-
lijk naar alle inwoners van onze gemeente wordt geluisterd bij 
het nemen van besluiten? Dus ook naar jouw stem?  We bestu-
ren SAMEN de gemeente. Dus hoe meer mensen er gaan stem-
men, des te meer meningen er meegenomen worden. Niet alle 
mensen hebben dezelfde mening over bepaalde onderwerpen.
De gemeente Drimmelen bestaat uit 6 kerkdorpen en 3 ge-
huchten.  Alle neuzen staan soms een andere kant uit.  Zie daar 
maar eens één organisatie van te maken.
Wij van SAMEN Drimmelen doen ons best om naar al die idee-
en te luisteren en deze mee te nemen naar het gemeentehuis. 
Heb je al mensen van SAMEN zien staan in de verschillende 
dorpen?  Veel mensen kwamen daar al met ons praten.  En heb je 
de grote SAMEN-ideeënbussen al zien staan? Deze week staan 
ze nog in de Dorpsstraat in Drimmelen en aan de Korteweg in 
Hooge Zwaluwe.  Denk mee en stop er je briefje in!
Alle partijen, en dit zijn er nu 8,  zullen zeggen dat ze naar alle 
inwoners luisteren, maar is dit ook zo? Enkele voorbeelden:  
Alle partijen roepen dat er verschillende soorten huizen moe-
ten worden gebouwd: starterswoningen, duurzame woningen, 
levensloopbestendige woningen, koopappartementen, huurap-
partementen, sociale huurwoningen, woonzorgwoningen en 
ga zo maar verder.  Wij, de SAMEN-leden, vinden dat er voor 
iedereen geschikte woonruimte moet zijn. Dat willen we voor 
elkaar krijgen. 

Alle partijen houden ook van de natuur, net zoals SAMEN. 
Maar de verschillende partijen staan daar niet altijd hetzelfde 
in. SAMEN Drimmelen gaat weer een beetje verder: Naast de 
zuurstof die wij van de bomen en planten krijgen horen ook 
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de dieren erbij.  Wij willen echt diervriendelijk zijn.  Wij willen 
rekening houden met alle dieren, van heel groot tot heel klein. 
Zonder dieren kunnen mensen niet bestaan. Zij zorgen ervoor 
dat wij te eten hebben. Dus moeten wij denken aan hun welzijn! 
Dit willen we in een beleid terug laten komen. Landelijk alleen is 
niet voldoende, ook in Drimmelen is het nodig.
SAMEN zullen we het voor elkaar krijgen. 
Doe je mee: samen.drimmelen@gmail.com.  Je bent welkom!

SAMEN  DRIMMELEN,  ECHT  VOOR 
IEDEREEN! 
Samen wonen en samen geld uitgeven

Alle 27.000 inwoners van Drimmelen staan er voor,  alle par-

tijen roepen erover: SAMEN willen we dat iedereen naar zijn 
zin kan wonen in onze gemeente. Dit willen we voor jong en 
oud, snel en langzaam.  En ja hoor:  op donderdag 2 december 
was dit een van de aandachtspunten in de opinieronde van de 
gemeenteraad.
‘Opinieronde?’, horen wij je zeggen..... Kunnen wij niet altijd 
onze mening geven? Nee, dat kan niet altijd. 
SAMEN Drimmelen legt het je uit: 
De heilige donderdagen van de gemeente zijn verdeeld in een 
terugkerend rondje: Donderdag 1 is de informatieronde, don-
derdag 2 is de opinieronde, donderdag 3 is de bezinningsdag 
en donderdag 4 de raadsvergadering, waarin vaak beslissingen 
worden genomen. 
Donderdag 2 december was zo’n opinieronde, een vergadering 
waarin iedere bewoner van de gemeente zijn mening kan geven 
over het onderwerp van de avond. 
Punt 1: De samenstelling van een ‘adviescommissie omgevings-
kwaliteit’,  een nieuwe commissie door de nieuwe omgevings-
wet van volgend jaar.
Punt 2, en hierover willen we wel even wat kwijt: Het voorstel 
is een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen. Het 
gaat over het wonen van mensen in onze gemeente die niet zo 
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met een aantal ande-
re gemeentes, waaronder Breda, wordt er een samenwerking 
voorgesteld op het gebied van beleid, financiering, inkoop en 
organisatie op het gebied van beschermd wonen.
Schuilt hier geen gevaar in, zit er geen addertje onder het gras? 
Wij willen graag dat onze mensen in onze gemeente blijven wo-
nen, dat de hulp voor hen uit onze dorpen komt en dat we niet 
meer moeten gaan betalen, doordat er grotere gemeentes bij 
aangesloten zijn. In de gemeente Drimmelen zijn ook heel capa-

Wij gaan op onze kop staan voor onze gemeente
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bele organisaties als SWO en 
SURPLUS en nog vele andere 
goed functionerende clubs.
Onze voorzitter,  je weet wel, 
die met die SAMEN-kleu-
ren-haren heeft hier donder-
dag 2 december een pleidooi 
voor gehouden.
Met SAMEN Drimmelen wil-
len we dit goed in de gaten 
houden,  net zoals ons geld 
dat wordt uitgegeven:  Las je 
ook dat het Dorpshart Made 
al 4 ton extra gaat kosten? 
Wij waarschuwden hier al 
eerder voor! 
Ben je ook zo’n kritische 
meedenker,  kom erbij:  samen.drimmelen@gmail.com.
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht. 

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

Op zaterdagavond is er voorlopig GEEN viering om 
19.00 uur in onze H.  Antonius  Abtkerk.
De pastores en het bestuur van onze Vijf Heiligen Parochie 
hebben besloten, dat er iedere zondagochtend om 11.00 uur 
in onze H.  Antonius  Abtkerk in  Terheijden een viering zal zijn. 
Vieringen door de week en in het weekend (voorlopig)
Zondag 19 december 11.00 uur: woord- en communievie-
ring. 4e zondag van de Advent.  Voorganger: pastoraal werker 
mevr. G. van der Korput. 
Ook Eerste Kerstdag is er om 11.00 uur een viering in onze 
kerk.
Op Tweede Kerstdag zal de kerk ’s middags open zijn van 
14.00 uur tot 15.30 uur om de kerststal te bezichtigen.
In het weekend van Oudjaar en Nieuwjaar is er geen 
viering.
Wij hopen u te zien in deze toch moeilijke tijd van wat wel en 
niet mag….
Coronamaatregel
Bij binnenkomst in de kerk a.u.b. mondkapje op, als u zit mag 
het mondkapje af en bij het verlaten van de kerk het mondkapje 
weer 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 

KERKEN

Wij trappen niet overal in met 
SAMEN Drimmelen
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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.

‘HIER BEGINT DE ZEE’
Campagne  tegen plasticsoep in de oceaan

Met het plaatsen van de eerste 
tegel met ‘Hier begint de zee. 
Niets ingooien a.u.b.’ erop, start 
een campagne die mensen er be-
wust van maakt dat een gedeelte 
van wat je in het riool gooit, uit-
eindelijk in de zee terecht komt. 
Het is een initiatief van de Rotary 
Geertruidenberg. Voorzitter Ron 
van Dinteren plaatste donderdag-

middag samen met waterwethouder Jan-Willem Stoop de eer-
ste tegel in Drimmelen.  In totaal liggen er straks 30  antiplas-
ticsoeptegels in de dorpen van Drimmelen. 
Europees project

Met de campag-
ne ‘Hier begint 
de zee. Niets 
ingooien a.u.b.’ 
brengen Rota-
ryclubs onder 
de aandacht dat 
elke plek in de 
bebouwde kom 
het begin van de 
zee is als het om 
vervuiling gaat. 
Voorzitter Ron 
van Dinteren: 
“Een van onze 

leden kwam met het plan voor onze club om dit ook in deze 
regio te doen.  Er worden dan wel allerlei acties bedacht om 
onze zeeën schoon te maken maar we moeten natuurlijk bij 
het begin beginnen, namelijk niets op de grond of in het putje 
te gooien,  zodat er ook niets via het riool  of op een andere 
manier naar de zee kan stromen.” 
Niet in het putje
Wethouder Stoop is blij met de actie van de Rotary:  “Afval dat 
op straat belandt, komt via putten in het riool. Het flesje, het 
chipszakje, de koffiebeker, het lege frietbakje, sigarettenpeuken, 
het waait sloten en watergangen in.  En zo komt een deel van 
het zwerfvuil via onze rivieren uiteindelijk terecht in zee. Dan 
is het een onderdeel van de wereldwijde vervuiling:  de plas-
ticsoep. En je kunt dat eenvoudig voorkomen door afval niet op 
straat, niet in het putje, maar in de afvalbak te gooien. De zee 
begint dus niet pas aan het strand,  maar hier,  vlak bij huis.” 

GEMEENTE

Foto Rotary Geertruidenberg
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Stoeptegel voor de 
deur?
Rotaryclub Geertrui-
denberg wil deze actie 
ook graag toegankelijk 
maken voor eenieder 
die zich de beelden van 
de plasticsoep aantrekt 
en iets wil doen aan be-
wustwording. 
Wil  jij met je bedrijf of buurt ook graag deze stoeptegel voor 
de deur? Neem dan contact op met Peter  Verschuren via 
peterverschuren1972@outlook.com of  met Nick Simonis via 
nick@simonis.nu.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Hondenbeleid
Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om de poep van uw 
hond op te ruimen. Zo houden we het samen schoon.  Verspreid 
over de kernen zijn verschillende afvalbakken en poepbakken 
(speciaal voor honden) te vinden waar u de poep in kunt gooien. 
Zo hoeft u er niet lang mee rond te lopen. Met een zakje bij de 
hand bent u snel klaar.  Bij dierenspeciaalzaken kunt u ook spe-
ciale zakjes en andere opruimmiddelen kopen.

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te 
lijnen, met uitzondering van losloopgebieden. Deze losloopge-
bieden hebben we ingericht, omdat het fijn is om uw hond los 
te laten lopen. Een sprintje in de buitenlucht of lekker ravotten 
met andere honden, zo blijft uw viervoeter gezond en gelukkig! 
Op de gemeentelijke website www.drimmelen.nl/hondenbeleid 
vindt u het volledige artikel over het hondenbeleid en vindt u 
een overzicht van de aangewezen hondenlosloopgebieden.
Boostervaccinatie
De boostervaccinatie is gestart. Een boostervaccinatie is be-
doeld als oppepper om de bescherming op peil te houden en 
draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het corona-
virus. 
Sinds 19 november 2021 worden mensen van 80 jaar en ouder 
uitgenodigd om de extra prik te halen. Het doel is om zoveel 
mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan 
te kunnen bieden. Ook ontvangen inmiddels de eerste mensen 
van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en mede-
werkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 
jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten een 
boostervaccinatie.  Vanaf 3 december 2021 krijgen mensen met 
het downsyndroom een uitnodiging. Nadat deze groepen aan 
de beurt zijn geweest, kan iedereen die jonger is dan 60 jaar 
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een boostervaccinatie krijgen. Dit gaat van oud naar jong (tot 
18 jaar).
Meer informatie over de boosterprik kunt u vinden op de web-
site van de Rijksoverheid en op www.rivm.nl/covid-19-vaccina-
tie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie. 
Melden vuurwerkoverlast
Regelmatig krijgt de gemeente meldingen van vuurwerkoverlast. 
Wat mag wel en wat mag niet en wanneer maakt u een melding 
van overlast?
We kunnen vuurwerk onderscheiden in 3 categorieën: 
• Vuurwerk dat het hele jaar afgestoken mag worden en te koop 
is bij bijvoorbeeld supermarkten, tuincentra en speelgoedwin-
kels. Dit vuurwerk is klein maar kan flink roken, knettert en 
knalt (zacht) tot het maximaal toegestane volume. Toch gaan 
veel meldingen van vuurwerkoverlast over deze categorie. Dit 
soort vuurwerk mag het hele jaar door verkocht en afgestoken 
worden (categorie F1) .
• Vuurwerk dat particulier verkocht wordt en normaal alleen 
tijdens de jaarwisseling afgestoken mag worden. Het bekende 
knal- en siervuurwerk (categorie F2).
• Bedrijfsmatig groot vuurwerk dat we bij pretparken en vuur-
werkshows zien. Hier moet een vergunning voor worden aan-
gevraagd (categorie F3). 
Dit jaar geldt er net als vorig jaar een vuurwerkverbod op de 
tweede en derde categorie (F2 en F3).  Vuurwerk van de eerste 
categorie (F1) mag afgestoken worden maar mag geen overlast 
of gevaar veroorzaken. Gebeurt dit toch dan geeft u dit door via 
het Meldpunt van de gemeente. Deze melding komt vervolgens 
bij een medewerker van Handhaving (BOA). Er wordt niet altijd 
direct overgegaan tot actie, handhavers in onze gemeente zijn 
niet 24/7 beschikbaar. Verder komt het vaak voor dat de ver-
oorzaker niet meer aanwezig is op de gemelde overlastlocatie. 
Toch is het belangrijk deze meldingen te blijven doen. Zo krijgt 
de gemeente een goed beeld van de mate van overlast en is het 
makkelijker op de gemelde locaties en tijden te surveilleren. 
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Melden kan via:
* De gemeentelijke app (te downloaden via www.drimmelen.nl, 
zoekwoord ‘app’)
* De website www.drimmelen.nl/meldpunt
* Telefonisch: 140162
* Acute meldingen geeft u door aan de politie via 0900  0844 en 
bij gevaar belt u 112.
Energie A16, overzicht windmolens Drimmelen

De komende periode worden er windmolens gebouwd in onze 
gemeente.  Ze komen langs de A16 te staan.  Hiermee dragen 
we bij aan het opwekken van schone energie. De verwachting 
is dat de windmolens eind 2022 draaien.  Benieuwd waar de 
windmolens precies komen, van wie ze zijn en welke lokale par-
tijen er meewerken? Scan de QR-code op het kaartje of ga naar 
www.energiea16.nl. 
Rattenoverlast 
Nu de winter weer in aantocht is zoeken ratten andere onder-
komens. Vaak trekken zij richting de bebouwde kom om daar 
eten en “onderdak” te vinden. De gemeente krijgt regelmatig 
meldingen binnen over de aanwezigheid van ratten. Het is daar-
bij voor de melder soms onduidelijk om welke soort rat het 
gaat, wat er aan preventie kan worden gedaan en wie verant-
woordelijk is voor de bestrijding van de rat. Op onze website is 
alle praktische informatie over rattenoverlast te vinden:  www.
drimmelen.nl/rattenoverlast en www.drimmelen.nl/ongedierte-
ratten-plaagdieren.

Deeltaxi tijdens de feestdagen
Gezellig samen met familie of vrienden de feestdagen doorbren-
gen: dat kan. Gewoon met deeltaxi.
• Tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) rijden deeltaxi’s 
tot 01.30 uur ’s nachts. 

• Op oudjaarsavond en -nacht 
rijden deeltaxi’s tot 22.00 uur 
en tussen 00.45 en 2.00 uur.  
De deeltaxicentrale bij  PZN 
is bereikbaar op dezelfde mo-

menten dat er gereden wordt.
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• Op nieuwjaarsdag wordt er gereden van 07.00 uur tot 01.30 
uur. 
Wilt u tijdens de kerst reizen met deeltaxi? Boek dan uw rit 
vóór 21 december.  Wij vervoeren u dan op het gewenste tijd-
stip. Let op: vanaf 22 december nemen wij geen reserveringen 
of wijzigingen in ritten meer aan voor kerst.  Vanaf deze datum 
kunnen wij dus geen vervoer garanderen. 
Wilt u op oudjaarsavond of -nacht reizen met deeltaxi? Boek 
dan uw rit vóór 31 december 18.00 uur.
Ook voor nieuwjaarsdag ontvangen wij uw reserveringen graag 
ruim op tijd.
Bel het reserveringsnummer 088 - 076 10 00 om uw ritten voor 
de feestdagen te boeken. Natuurlijk kunt u uw ritten ook via de 
website of MijnTaxiApp reserveren. Daarmee houdt u ook zicht 
op uw eerder gemaakte ritten. 
De tarieven voor Deeltaxi 
West-Brabant zijn gekoppeld 
aan het provinciale bustarief. 
Deze tarieven worden jaarlijks 
verhoogd op basis van prijsontwikkelingen. In de tabel vindt u de 
voorlopige tarieven 2022.

Sociale begeleiders betalen hetzelfde instaptarief als Wmo-klan-
ten. Daar bovenop betaalt de sociale begeleider 1 keer het 
Wmo-kilometertarief.
Onderzoek naar ervaringen met de Wmo (Wet maat-
schappelijke ondersteuning): resultaten 2020 én nieuwe 
werkwijze vanaf nu
De gemeente Drimmelen onderzoekt elk jaar de ervaringen van 
inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de  Wmo. Met dit 
bericht praten we u bij over de resultaten van vorig jaar (2020). 
Daarnaast vertellen we u graag meer over hoe we het onder-
zoek vanaf nu doen. Dat gaat namelijk iets anders dan andere 
jaren. 
Aan het onderzoek over het jaar 2020 deden 352 inwoners 
mee, die gebruik maken van de Wmo. De samenvatting van de 
resultaten van het onderzoek is te vinden op www.drimmelen.
nl/onderzoek-naar-ervaringen-met-de-wmo.
Daarin staat bijvoorbeeld dat de deelnemers over het algemeen 
zeer tevreden zijn over het regelen van de ondersteuning (ge-
middeld rapportcijfer 7,9). Ook de ondersteuning zelf scoort 
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goed (gemiddeld een 8,1).  Dat zijn natuurlijk mooie cijfers, maar 
we willen het graag nog beter doen. De informatievoorziening 
over waar iemand precies terecht kan en waarvoor,  heeft daar-
om onze blijvende aandacht. Dat geldt ook voor het vergroten 
van de bekendheid van bepaalde mogelijkheden, zoals de cliënt-
ondersteuner (www.drimmelen.nl/onafhankelijke-clientonder
steuner-de-wmo). 
Normaal gesproken stuurden we na afloop van het (kalender)
jaar 1 vragenlijst. Daarin vroegen we naar het eerste contact 
met de gemeente. Maar ook naar het regelen van de onder-
steuning en hoe de ondersteuning uiteindelijk bevalt. Soms zat 
er een jaar tussen het eerste contact met de gemeente en de 
vragenlijst. Dat is best lang.  We willen graag eerder van inwo-
ners horen hoe zij iets ervaren. Dit zorgt ervoor dat we ook 
tussendoor onze dienstverlening kunnen verbeteren als dit no-
dig is. Daarom gaan we op meerdere momenten vragen naar 
ervaringen van inwoners. Dat noemen we continu meten. 
In 2021 starten we met het continu meten van ervaringen met 
de Wmo.  We sturen voortaan 2 verschillende vragenlijsten over 
de ervaringen met de Wmo in onze gemeente:
- 1 vragenlijst ‘Toegang’: ieder kwartaal sturen we deze vragen-
lijst aan inwoners die dat kwartaal een melding hebben gedaan 
bij de Wmo.  We vragen naar hun ervaringen rondom het rege-
len van ondersteuning.
- 1 vragenlijst Kwaliteit: 1 keer per jaar sturen we een vragenlijst 
aan inwoners die een voorziening of ondersteuning vanuit de 
Wmo hebben gekregen.  We vragen naar de kwaliteit van de 
zorg/ondersteuning en of deze aansluit bij de behoefte.
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Heeft u vragen over het onderzoek of over de Wmo? Kijk dan 
op www.drimmelen.nl/sociaal-loket. Of neem contact op met 
het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen via telefoonnum-
mer 140162.
BEKENDMAKINGEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Schansstraat 17, 4844AR  Terheijden, 2021-000344:  Het bou-
wen van een elektrahuis en installatiekelder. Ingekomen d.d. 22-
10-2021. 
Postweg 27, 4845CK Wagenberg, 2021-000360: Het bouwen 
van een berging. Ingekomen d.d. 25-10-2021.
Munnikenhof 21, 4844PK  Terheijden, 2021-000352: Het plaat-
sen van 2 recreatie-units. Ingekomen d.d. 24-10-2021.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Lageweg 14, 4844AH Terheijden, 2021-000133: Het vergroten 
van de dakkapel aan de voorzijde van de woning. Besluitdatum: 
23-11-2021.
Polderstraat 3, 4844BG Terheijden, 2021-000033: Het opbou-
wen van 2 appartementen op een bestaand kantoorgebouw. Be-
sluitdatum: 18-11-2021
DORPSGERICHT  WERKEN
Dorpsgericht wer-
ken gaat om het be-
vorderen van leef-
baarheid, veiligheid 
en sociale betrok-
kenheid. Hiervoor werkt de coördinator dorpsgericht werken 
samen met bewoners, woningcorporaties, politie en straathoek-
werker.  Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@drimmelen.nl. U kunt 
haar ook volgen via twitter: @LilianDrimmelen.
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 www.theboxsystem.nl | info@theboxsystem.nl | +31 (0)162 - 46 09 99

 
Van modulaire, circulaire verbouwingen  
naar monsterlijke overwinningen!

Om een sterke club nog sterker te maken moet ook buiten 
het veld worden gekeken. En dat heeft SV Terheijden gedaan 
met onder andere compleet nieuwe modulaire kleedruimtes! 
 
Wij hopen de spelers alle comfort en extra motivatie
mee te geven om elke wedstrijd te knallen. 
 
Nu zijn jullie aan zet!

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toe namens het team van THEBOXSYSTEM.

DE CIRKEL IS ROND MET SV TERHEIJDEN!
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VERDER  VAN DE TOREN

KANYE  WEST,  BOWIE EN  FAURÉ OP 
HET  AUTOMATISCH SPEELWERK  VAN 
DE GROTE  TOREN BREDA 

Sinds kort klinkt er nieuwe muziek uit de Grote Toren van 
Breda.  Er zijn 4 nieuwe melodieën geprogrammeerd op het 
automatisch speelwerk; voor elk kwartier één. Deze korte me-
lodietjes zijn oorspronkelijk bedoeld als waarschuwing voor 
een aankomende  uur-,  halfuur- of kwartierslag en klinken sinds 
1511 over de stad. 

Het trommelspeelwerk 
kan met 60 hamers 37 
klokken bedienen. Som-
mige klokken hebben 
dan ook 2 hamers aan 
de buitenkant, om snel-
lere passages mogelijk 
te maken. De klepels, 
hangende ín de klokken, 
zijn voor het handspel, 
waarmee de in totaal 
55 klokken worden be-
diend. De beiaard wordt 
elke dinsdag en vrijdag 
bespeeld door stadsbei-
aardier Paul Maassen, tij-
dens de markt. Hij zette 
samen met monteurs 
van de firma Rasenberg, 
500 noten op het trom-

melspeelwerk.
T/m 9 januari 2022 is er in de Grote Kerk een tentoonstelling, 
getiteld “Museum of the moon”.  Om daar op aan te sluiten 
zijn 3 van de 4 melodietjes rond dit thema bewerkt voor het 
automatisch carillon. 
Dit klinkt er momenteel over de stad:

•  hele uur: “Apres un Rève” - Ga-
briel Fauré
• kwart over: “Starman”- David 
Bowie
•  half:  “Hijo de la luna” - Mecano
• kwart voor:  “Moon” - Kanye 
West (vandaag de dag door on-
der de naam  “Ye”)
De spotify-playlist met de ori-
ginelen vindt u op https://open.
spotify.com/playlist/7i2PLd8P-

WAsottPHmAXrng?si=8c-
c0f6dff6394030.
In mei 2022 worden er 
nieuwe melodieën op het 
automatisch carillon gezet. 
Verzoekjes zijn welkom, en 
kunnen worden aangedra-
gen via www.torenbreda.nl. 

Foto mcvmagazine
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Naturelly
Wenst jou

Bredaseweg 41 Terheijden

Voor cursus, workshop of consult

06-25008806

Hele gezellige feestdagen, genieten van 
elkaar en van al het heerlijks wat op tafel komt!

En voor 2022 gezondheid en lekker in je vel!

www.naturelly.nl

‘MUSEUM OF  THE MOON’ LANDT IN DE 
GROTE KERK BREDA

Dit jaar biedt de Grote Kerk Breda haar bezoekers tijdens de 
feestdagen een extra bijzondere ervaring. De zon op het Mid-
deleeuwse houten paneel dat het hemelgat - het hoogste punt 
van de kerk - afsluit, krijgt t/m 9 januari 2022 gezelschap van 
Museum of the Moon.
Museum of the Moon

Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunste-
naar Luke Jerram. Deze maan, met een doorsnede van 7 meter, 
bestaat uit zeer gedetailleerde hoge resolutie-beelden van het 
maanoppervlak die door NASA zijn gemaakt. Op een schaal van 
1:500.000 zie je elk detail van de oppervlakte van de maan op 
de - van binnenuit verlichte - sferische sculptuur. De installatie 
Museum of the Moon is een combinatie van beeld,  licht en 
geluid.  Dan Jones,  die verschillende awards heeft ontvangen 
zoals de BAFTA en de Ivor Novello Award,  tekende voor de 
bijbehorende soundscape.
Een bijzondere beleving voor jong en oud
Museum of the Moon is een bijzondere beleving voor iedereen, 
van jong tot oud. De Grote Kerk Breda biedt niet alleen de 
ervaring van het kunstwerk Museum of the Moon, maar organi-
seert ook een divers publieksprogramma dat specifiek rondom 
het thema ontwikkeld is. Denk aan sterren en planeten spotten 
vanaf de toren van de Grote Kerk Breda onder begeleiding van 
gidsen van sterrenwacht Tivoli, bijzondere concerten, zondag-
ochtend-yogasessies onder de maan en een aantal kindermid-
dagen, waarin kinderen een raket of planetarium leren maken. 
Daarnaast zijn er lezingen van onder andere Govert Schilling,  de 
bekende freelance wetenschapsjournalist en publicist op het ge-
bied van sterrenkunde en ruimteonderzoeken, en Marjolijn van 

Museum of the Moon by Luke Jerram. Ely Cathedral, UK, 2019. 
Photo (c) James Billings
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Heemstra, schrijfster van ‘In lichtjaren heeft niemand haast’,  het 
nieuwe non-fictieboek over haar zoektocht naar meer ruimte 
in ons leven, dat dit voorjaar verschenen is. Filmhuis Breda biedt 
in dezelfde periode een speciaal over dit thema samengesteld 
filmprogramma aan.
Museum of the Moon en de Grote Kerk Breda

Vanuit een historisch perspectief past Museum of the Moon 
perfect binnen de gotische monumentale bouwstijl van de Gro-
te Kerk Breda. Museum of the Moon is geïnstalleerd onder het 
‘hemelgat’ in het vieringgewelf onder het hoogste punt van de 
kerk, dat afgesloten is met een Middeleeuws houten paneel 
waarop de zon is afgebeeld.
De voor Breda belangrijke familie  Van Polanen had in hun fami-
liewapen drie wassende manen. Deze familie heeft het kasteel 
van Breda laten bouwen en is ook belangrijk geweest voor de 

Grote Kerk Breda bij volle maan, foto © JPWFoto



45Rondom de Toren 2021

financiering van de bouw van de Grote Kerk Breda. Dankzij het 
kapitaal van de Van Polanens en later de Nassaus kon de Gro-
te of Onze-Lieve-Vrouwekerk in de 15de eeuw worden uitge-
bouwd in de prachtige stijl van de Brabantse gotiek. 
De hoge en lichte architectuur van de kerk, die zo karakteristiek 
is voor de gotiek, was een poging van de mens om richting de 
hemel te reiken. De fascinatie voor het ‘hogere’, de hemel boven 
ons, is van alle tijden. Pas in de 20ste eeuw is de mens erin ge-
slaagd om werkelijk op de maan te landen. Met de geavanceerde 
beeldtechnieken die in de 21ste eeuw steeds verder ontwikkeld 
zijn, beschikken we nu over kwalitatief hoogwaardig beeldma-
teriaal van de maan, dat gebruikt kon worden voor het creëren 
van Museum of the Moon. 
Gratis te bezoeken
Museum of the Moon is elke dag van de week geopend en is 
overdag gratis te bezoeken.  
Tickets voor alle extra activiteiten rondom Museum of the 
Moon zijn  verkrijgbaar zijn via grotekerkbreda.nl.
Openingstijden 
T/m 9 januari 2022:  maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, 
zondag 13.00 - 17.00 uur. Gratis toegang.
Check het programma op www.grotekerkbreda.nl.
De Stichting Grote Kerk Breda werkt voor Museum of 
the Moon samen met:
* Luke Jerram Ltd – het bureau dat de kunstenaar vertegen-
woordigt en dat de tour van Museum of the Moon coördineert. 
De Engelse kunstenaar Luke Jerram is een multidisciplinaire 
kunstenaar. Hij maakt beelden en installaties en realiseert ‘live 
art’ projecten. Hij woont en werkt in Engeland en is als kunste-
naar al meer dan 22 jaar internationaal actief. Geïnspireerd door 
het grote verschil tussen hoog- en laagwater in zijn woonplaats 
Bristol begon Jerram zijn onderzoek naar de maan en de invloed 
van de maan op het tij.  Dit leidde tot het kunstwerk TIJ.  In 2019 
is Luke Jerram benoemd tot “Fellow of the Royal Astronomical 
Society”. 
* KNVWS West-Brabant - De vereniging voor weer– en ster-
renkunde KNVWS West-Brabant is er voor iedereen die be-
langstelling heeft voor meteorologie en astronomie. 
* Stichting Sterrenwacht Tivoli - Sterrenwacht Tivoli in Ou-
denbosch is gevestigd in het voormalige Jezuïetenklooster te-
genover de Basiliek van Oudenbosch op de plaats waar ooit 
de allereerste Volkssterrenwacht van Nederland is ontstaan, 
genaamd Simon Stevin. Sterrenwacht Tivoli is een authentieke 
volkssterrenwacht, waarbij de nadruk wordt gelegd op educatie 
en kennisoverdracht.
* Filmhuis Breda - Filmhuis Breda is een culturele ontmoetings-
plek in het centrum van de stad, met arthouse film als motor. Zij 
organiseren in het kader van Museum of the Moon een filmpro-
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gramma rondom de maan.
Voor uitgebreide informatie over Museum of the Moon in de 
Grote Kerk Breda: www.grotekerkbreda.nl/museumofthemoon
Mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Gemeente Bre-
da, BredaMarketing, Ondernemersfonds Breda en Zeiss BV. 

Museum of the Moon by Luke Jerram. Cork Midsummer Festival, UK, 2017

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
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Dit is de laatste Rondom de Toren van 2021.

Op woensdag 12 januari is de eerstvolgende 

uitgave waarvoor de kopij en de advertenties 

tot uiterlijk 5 januari 

aangeleverd kunnen worden.

Veel dank aan iedereen die een bijdrage

heeft geleverd aan weer een jaar RdT:

onze inzenders van kopij en foto’s, onze 

lezers, bezorgers en onze drukkerij.

Onze bijzondere dank aan onze 

adverteerders voor jullie bijdrage aan 

Rondom de  Toren. 

Zonder jullie zou ons blad niet op deze 

manier kunnen blijven bestaan.

Wij hopen ook in 2022 weer op jullie steun 

te kunnen rekenen.

Het team van Rondom de Toren 

wenst iedereen fijne feestdagen 

en een goed en gezond 2022!



Pedro van Beers


