
4Spraakvermaak 5Triathlon 18Omroep Drimmelen

Tweewekelijks informatiemagazine - jaargang 45 nummer 1076 - 9 februari 2022 - oplage: 3650 stuks



2 jaargang 45 nummer 1076

Colofon
Rondom de Toren is een tweewekelijkse uitgave en wordt in 
Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
Secretariaat  Hoevenseweg 18 4845 PD Wagenberg
  076 - 593 1952
Extra exemplaren
Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
  Jürgen en Carolien van Dongen
Wagenberg Bakkerij Léon van Dongen, Plexat
Online bereikbaarheid
Website: www.rondomdetoren.nl
Facebook: facebook.com/rondomdetoren
Drukkerij Drukkerij Boonen
Bezorgklachten   liesbeth@rondomdetoren.nl  
                            of  076 - 593 2137
Volgende editie 1077
Inleveren van kopij: info@rondomdetoren.nl
Advertentiebeheer: advertentie@rondomdetoren.nl
Meer informatie over advertenties: 06 538 920 35
Inleveren kopij en advertenties uiterlijk 16-02-2022, 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: 16/02, grijs: 23/02
          Wagenberg groen: 18/02, grijs: 25/02
Ophalen oud papier  12/02
Ophalen plastic           Terheijden  16/02  Wagenberg 18/02
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.  14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

AURORA, HET NOORDERLICHT,  MET 
VOCAAL MANNENKWINTET OLGA 
VOCAL ENSEMBLE

Jubileum
Onze 45-ste serie Theeconcerten moest 
heel speciaal worden. Vandaar dat we 
een poging waagden om het Olga Vocal 
Ensemble, in 2018 ‘ontdekt’ bij Podium 
Witteman, naar Terheijden te halen. Dat 
is gelukt!!
Gelukkig kan het theeconcert op 20 fe-
bruari doorgaan, al mogen we helaas veel 

te weinig publiek toelaten.  Let op, de aanvangstijd is 16.15 uur!
Olga Vocal Ensemble 
Het internationaal samengestelde ensemble bestaat uit de zan-
gers Matthew Lawrence Smith (Londen), Jonathan Alexander 
Ploeg (Hilversum), Arjan Lienaerts (Sittard), Pétur Oddbergur 
Heimisson (Reykjavík) en Philip Barkhudarov (Moskou). 
Het ensemble steekt oude tradities in frisse jasjes met een flinke 
dosis humor en enthousiasme (en een rode fluitketel als mas-
cotte). De vijf zangers beheersen ook de bijzondere techniek 
van het boventoonzingen. 

Programma:  AURORA
‘Mystieke klanken uit noordelijke landen’ is het thema van dit 
a-capellaconcert. In een wereld waarin de mens verder uit el-
kaar groeit, geïsoleerd door stress en afleiding, zoekt Olga naar 
dat wat ons dichter bij elkaar brengt. Zij zal dit op een heel 
persoonlijke muzikale manier overbrengen: verlichting in het 
donker, glinsterende harmonie, dansende stemmen, humor en 
melancholie. Dit alles is te horen in muziek uit IJsland, Estland, 
Rusland, Georgië en meer. De nummers verkennen dood, ver-
lies, wedergeboorte, hoop en vreugde.
Een greep uit het repertoire:
Volkslied uit Lapland - Dálvi duoddar luohti, Nikolay Kedrov - 
Otche Nash (Onze Vader), The Platters - Smoke gets in your eyes,  
The Junglebook - The Bare Necessities
CD
Als je tijdens het concert enthousiast bent geworden voor de 
muziek van dit bijzondere vijftal kun je de in 2021 uitgebrachte 
CD Aurora na afloop aanschaffen. 
Gezondheid
Gelukkig is er een uitstekende ventilatie aangebracht in het  
Witte Kerkje, de belangrijkste veiligheidsmaatregel. Ook hou-
den we ons aan een veilige afstand en laten we een maximum 
aantal bezoekers (na reservering) binnen.
Daarnaast zijn we verplicht om bij binnenkomst de QR-code 
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met bijbehorend identiteitsbewijs te controleren en te wijzen 
op het gebruik van een mondkapje. Bij corona-gerelateerde 
gezondheidsklachten s.v.p. thuis blijven, ook als u gevaccineerd 
bent.
Locatie:  Witte Kerkje, Hoofdstraat 1, Terheijden.
Datum en aanvangstijd:  Zondag 20 februari 2022 om 16.15 
uur.
Informatie
Website  Theeconcerten:  www.concertenwittekerkje.com/con
certen-2021-2022
Per e-mail: theeconcerten.wittekerkje@ziggo.nl
Telefonisch: 076 593 1177 (Agaath), 076 593 4434 (Babs)
Facebook  Theeconcerten:  www.facebook.com/Theeconcerten
Terheijden
Website Olga Vocal Ensemble: www.olgavocalensemble.
com
Facebook Olga  Vocal Ensemble:    www.facebook.com/olgavocal
ensemble
Entreeprijzen met abonnement € 10,-, Losse toegang € 12,-. 
Extra gift/donatie bij de uitgang of via de Rabo QR-code is zeer 
welkom.
Reserveren
Voor dit concert krijgt iedereen met een abonnement of twee- 
concertenkaart toegang. Daarnaast is plaatsing op de wachtlijst 
een mogelijkheid voor het geval er plaatsen vrijkomen of dat we 
misschien toch wat meer mensen toe mogen laten. Kort voor 
het concert zal bekend zijn wie er van de wachtlijst geplaatst 
kunnen worden. Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding. 

WAI BLIKKEN  VEURUIT    
    
Beste carnavalsvierders, 
Carnaval 2022 in 2 delen? Ja, ook in Traaie 
hebben we, in overleg met de gemeente, 
de horeca en diverse vrijwilligers, beslo-
ten dit jaar 2 keer carnaval te vieren! 
Een aantal grotere carnavalsactiviteiten 
kan nu niet doorgaan. Het gaat dan om 
activiteiten die we normaal gesproken organiseren in aanloop 
naar carnaval. Zeker is dat de kinderbingo, het sauwelweekend 
en het inschrijven voor de grote optocht helaas niet doorgaan.
Maar niet getreurd, we zorgen er sowieso voor dat er carnaval 
in huis is! Op zaterdag 19 februari geven we persoonlijk bij 
iedereen de krant af. Uiteraard op gepaste afstand vragen we 
ook om een bijdrage voor het Traais carnaval!
Deel 1 van carnaval 2022 vieren we in het weekend van 25, 
26 en 27 februari 2022.
Een echt Traais carnavalsfeest zoals we gewend zijn zal het niet 
worden. Zowel de grote optocht als de kinderoptocht zullen in 
het carnavalsweekend van februari niet gaan plaatsvinden. We 
hebben onze trouwe optochtdeelnemers gevraagd of dit later 
in het jaar een optie is. 
Op dit moment kunnen we in ieder geval laten weten dat er dit 
jaar sowieso op zaterdag een online evenement georganiseerd 
gaat worden. In samenwerking met de Gouwe en verschillende 
‘local mystery guests’ gaan we zorgen dat je thuis online een 
geweldige carnavalsmiddag én -avond kunt beleven! Dus zoek je 
vrienden op, nodig zo veel mogelijk mensen als toegestaan bij je 
uit en doe mee.  Daarnaast nodigen we ook mensen uit om hier 
bij aanwezig te zijn, want dat kan, coronaproof, dus gaan we dat 
ook zeker doen! 
Op zondag gaan we voor alle families en verenigingen weder-
om diverse carnavalswandel- en puzzeltochten door het dorp 
organiseren.  Zeker is ook dat Boer Klaos dit jaar weer over
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ons zal waken, de Oelewappers gaan ervoor zorgen dat hij in 
carnavalsweekend op het Dorpsplein staat. 
Natuurlijk gaat er nog meer gebeuren;  dat willen we heel graag, 
dus de carnavalsactiviteiten zullen zeker worden uitgebreid in 
het Schraansersrijk. 
Deel 2 van carnaval 2022
We willen onze nieuwe Prins(es) met een groots feest onthullen 
en hopen dat dit snel wél kan! We hebben het echte carnavals-
feest voor klein en groot, met elkaar in volle kroegen, met een 
DJ of kapelmuziek, verkleed én uitgedost, enorm gemist! 
In overleg met de horeca, De Cour en de gemeente hebben 
we besloten om in het weekend van 24, 25 en 26 juni een 
feestweekend mét carnavalsactiviteiten te organiseren! Een 

extra carnavalsfeest met ver-
schillende vertrouwde én nieu-
we zomerse activiteiten in het 
Schraansersrijk. Heb je ideeën 
of wil je meedenken hierover, 
graag, neem gerust met ons 
contact op.
De gezondheid van ons alle-

maal staat voorop; we willen veilig en met een goed gevoel car-
naval vieren! We hebben genoeg veuruit geblikt dus gaan we 
eind juni 2022 deel 2 van carnaval 2022 nog extra vieren!  
Met carnavaleske groet,  TCV De Schraansers

VERKOOP SEIZOENKAARTEN SPRAAK-
VERMAAK  VAN START

Vrijdag 11 februari start de verkoop van seizoenkaarten 2022-
2023.  Spraakvermaak, de talkshow waarover gesproken wordt, 
gaat haar 16e seizoen in en zal vanaf oktober 2022 tot en met 

maart 2023 elke tweede zondag van de 
maand plaatsvinden in De Gouden Leeuw 
in Terheijden.  Voor een bedrag van € 19,50 
kunt u er dan elke maand bij zijn. 
Verkoop via de website van Spraakver-
maak
Op de website www.spraakvermaak.nl kunt 
u  vanaf vrijdag 11 februari 14.00 uur uw seizoenkaart(en) ko-
pen. U klikt op de daar afgebeelde seizoenkaart 2022-2023, vult 
uw persoons- en adresgegevens in en u betaalt direct door mid-
del van Ideal.  De door u gekochte kaart wordt (als u in de ge-
meente Drimmelen woont) thuis bezorgd.  Woont u elders, dan 
ontvangt u de kaart per post.
Verkoop aan de zaal
U kunt uw seizoenkaart(en) ook direct kopen en meenemen bij 
café-restaurant De Gouden Leeuw,  Raadhuisstraat 13,  Terheij-
den op vrijdag 11 februari, tussen 14.00 en 16.00 uur en 
op zaterdag 12 februari, tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
Uw persoons- en adresgegevens worden genoteerd en betaling 
is uitsluitend per PIN.  Volgens de huidige coronaregels is een 
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mondkapje verplicht en zal uw QR code worden gecontroleerd.
Ons advies is om niet te lang te wachten met het aanschaffen 
van uw seizoenkaarten. Op is op!

HANDBALVERENIGING MIXED-UP 2000
Verslag  Algemene  Ledenvergadering 

Eind 2021 vond de ALV van Handbalver-
eniging Mixed-up 2000 plaats. Helaas niet 
zoals gepland en gewild live met alle leden 
en het bestuur tezamen,  maar vanwege 
de geldende maatregelen met slechts 4 

bestuursleden die plaatsnamen achter hun laptop en de leden 
die vanuit huis digitaal aansloten.
De online ALV was nog maar net door voorzitter Ronny ge-
opend, toen deze plots bruut werd verstoord door twee van 
onze jeugdleden, Rick en Femke, welke met twee grote juten 
zakken vol met cadeautjes de ruimte binnen kwamen lopen. 
‘Sinterklaas is geweest!’, riepen 
ze in koor.  Onze goedheiligman 
had de geplande Pietentraining 
met de jeugd helaas moeten af-
zeggen maar was de kindjes dus 
niet vergeten. Wat bleek: voor 
ieder kind een mooi  T-shirt 
met het logo van Mixed-up 
2000 erop!
Na deze korte onderbreking werd de online ALV voortgezet 
met ongeveer 35 leden die zich inmiddels aangesloten hadden. 
De punten die dit jaar besproken werden waren o.a. het groei-
end aantal jeugdleden en de leuke activiteiten die gedurende het 
hele jaar met hen zijn gedaan. Ook werd er besproken dat er 
helaas een aantal volwassen leden was afgehaakt, wat we ergens 
best begrijpen gezien de rare tijd waar we nu in zitten en dat je 
daardoor niet kunt trainen en/of spelen zoals gewend. Bedankt 
werd Cora Vrolijk voor haar vele jaren inzet met betrekking 
tot het bijhouden van de ledenadministratie. Cora draagt deze 
taak nu over aan haar eigen dochter, Iris Vrolijk. Het financiële 
verslag werd toegelicht door penningmeester Bjorn en andere 
standaard thema’s die gedurende een ALV aan bod dienen te 
komen, kwamen ter sprake. 
Na de rondvraag werd de ALV afgesloten met het jaarlijkse 
spreekwoordelijke ‘toetje’; dat waar iedereen op zat te wachten: 
de alom bekende Mixed-up loterij!!  Alle leden hadden weer 
goed hun best gedaan met het verkopen van de loten uit de 
boekjes die gesponsord werden door Mien van Sportcafé Drie-
dorp, maar liefst 90 prijzen werden bij elkaar gezocht door Adje 
en het Heren 1-team van onze vereniging, alle prijzen werden 
gesponsord door lokale ondernemers waaronder de hoofdprijs, 

een herenfiets, beschik-
baar gesteld door Janssens 
Tweewielers te  Wagen-
berg! Na eerst alle ande-
re prijzen te hebben ver-
geven was het tijd om de 
hoofdprijs te verloten. En 
de gelukkige winnaar van 
deze herenfiets was: dhr. 
H. Lievens! Meneer Lie-
vens. namens Mixed-up en 
Janssens Tweewielers veel 

fietsplezier gewenst, we hopen dat u van fietsen houdt!
Er rest ons als bestuur niets anders dan iedereen te bedanken 
die onze digitale ALV heeft gevolgd en met name onze sponso-
ren welke geheel belangeloos een prijs ter beschikking hebben 
gesteld.  Super bedankt en tot volgend jaar. 
Met sportieve groet, namens het bestuur van Mixed-up 2000, 
Ronald Lievens

TRIATHLONORGANISATIE  IN 
JUBELSTEMMING

In jubelstemming want: de vooruit-
zichten zijn (nog) goed dat het door 
mag gaan, dat we eindelijk onze han-
den uit de mouwen mogen steken, 
er zijn al meer dan 500 ingeschre-
ven atleten en last but not least: het aantal Terheijdense deel-
nemers is nog nimmer zo groot geweest. Er waart een nieuw, 
gezond virus in en om  Terheijden:  het triathlonvirus.
Op de 2e zondag van juni, oftewel 12-6-2022, zal omstreeks 
8.30 uur het eerste startschot gelost worden voor de 38e editie 
van de triathlon van Terheijden.  Als eersten worden de mannen 
en vrouwen van de langste afstand losgelaten.  Zij gaan 2500 me-
ter zwemmen om daarna 4 ronden van 20 km te fietsen. Daarna 
worden de fietsschoenen verwisseld voor de loopschoenen en 
gaan ze de afsluitende 20 km lopen.
Het 2e startschot klinkt om 8.45 uur voor de 1/8 afstand: 500 
meter zwemmen, gevolgd door 1 rondje van 20 km fietsen en 
het afsluitend looponderdeel van 5 km.
Rond de klok van 11.30 uur zijn de atleten van de halve afstand 
bijna allen klaar met fietsen en zijn die van de achtste al gefi-
nisht.  Tijd dus om het fietsparcours wederom te vullen met de 
mensen van de kwart afstand.  In 2 series van elk 175 worden zij 
weggeschoten voor hun 1000 meter zwemmen, 40 km fietsen 
en 10 km hardlopen.
En ja, dan moet ik het nog hebben over die besmette mensen 
uit Terheijden. Meer dan 40 mensen hebben het triathlonvirus 
opgelopen.  Tien ervan hebben het goed te pakken. Zij gaan voor 
de langste afstand. Maar liefst 5% van het aantal starters op de 
kwart komt uit  Terheijden maar de “opstapgroep” scoort fan-
tastisch met 14 atleten (= 10%) op de achtste afstand.

Omcirkel alvast die datum op uw kalender, noteer in agenda 
en smartphone. Enige overlast kunnen wij niet uitsluiten om-
dat straten enige tijd afgesloten moeten worden om een veilige 
doorgang te creëren voor onze deelnemers. Om deze dag veilig 
te laten verlopen hebben we dus ook uw hulp nodig. Plan uw 
bezoek naar u of naar elders liefst niet op de 12e maar kom 
gezellig kijken of wellicht nog beter: kom helpen.  Wij hebben op 
deze dag meer dan 150 vrijwilligers nodig! Een donatie voor uw 
vereniging of club? Lever vrijwilligers! Voor aanmelding of info 
kunt u een mailtje/appje sturen naar gdepeijper@gmail.com of 
06 28800804.
Sportieve groeten, Stichting Triathlon Evenementen Midden & 
West-Brabant

SPORT
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ZEN HET NIEUWE  JAAR DOOR

Hoe ben jij 2022 gestart en hoe ga jij hem 
door? Op zondag 13 februari kan je bij ons 
tegen een kleine vergoeding onder het genot 
van een drankje verschillende soorten yoga 

uitproberen. 
Zo kan je uit-
vinden wat jij nodig hebt om zen 
het nieuwe jaar door te gaan! 
Dit yoga-evenement is voor alle 
leeftijden en niveaus toeganke-
lijk.  Tijdens dit evenement staan 
onze yogadocenten klaar om al 
jouw vragen te beantwoorden 
en je kennis te laten maken met 
de verschillende soorten yoga 
en de positieve effecten.

Programma zondag 13 februari
Locatie: Fuse, Bredaseweg 47, Terheijden
10.00 - 10.30 uur: Yoga Workout (Power)
10.30 - 11.00 uur: Flow Yoga (Vinyasa)
11.00 - 11.30 uur: Easy Flow Yoga
11.30 - 12.00 uur: Yin Yoga
Aanmelden via www.dansschoolfuse.nl/zenhetnieuwejaardoor.

START TO RUN BIJ B-FIT  TERHEIJDEN!
Wegens succes herhaald! 

Wil jij in het voorjaar heerlijk 5 km 
kunnen hardlopen? Wil je eindelijk 
eens meedoen aan de Terheijden-
loop op zondag 22 mei? Of wil je 
misschien toch met dat uitgestelde 
goede voornemen starten maar lukt het je niet alleen?
Dan hebben wij van B-FIT  Terheijden goed nieuws voor je! 
Want wij zullen op zondag 6 maart opnieuw starten met een 
StartToRun.  De vorige edities waren een groot succes en daar-
om geven wij iedereen nogmaals de kans om die 5 km aan te 
tikken. 
Samen in een kleine groep ga jij op je eigen niveau aan de slag. 
Naast de gezamenlijke wekelijkse training krijg je veel persoon-
lijke coaching en advies, een B-FIT loopshirt, een eigen loop-
schema en veel motivatie van de andere deelnemers.
Op zondag 8 mei of zondag 15 mei (afhankelijk van meivakan-
tie) houden wij ons eigen hardloopevenement (coronaproof!) 
waar jij die 5 km gaat lopen en je eerste hardloopmedaille gaat 
verdienen.
We starten bij een minimum 
van 5 deelnemers en wan-
neer er genoeg animo is zal er 
een tweede groep bijkomen 
op woensdag.  De training 
op zondag is 10 weken lang 
van 10.15 uur tot 11.15 uur.  
Vertreklocatie is De Cour in  
Terheijden. Kosten voor het 
traject zijn € 99,- voor leden 
van B-FIT en € 129,- voor 
niet-leden, dit is inclusief coa-
ching, loopshirt, loopschema 
en medaille. 
Aanmelden kan heel makkelijk 
door een mail te sturen naar 
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info@bfitterheijden.nl.  Wil je graag nog meer informatie of heb 
je vragen? Mail ons gerust. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in om weer met een mooie 
groep aan de slag te gaan en iedereen te helpen om fit en ge-
zond te worden/blijven!

DE  NATIONALE  VRIJWILLIGERSPRIJS 
Laten zien waar je trots op bent!

Vrijwilligersorganisaties kunnen zich 
dit jaar weer nomineren voor de Na-
tionale  Vrijwilligersprijzen 2022. Het 
thema waarmee je dit jaar in de prij-
zen kunt vallen is  ‘Trots op je team!’. 
Met ‘teamtrots’ als thema kunnen vrij-
willigersteams een korte vlog opne-
men en uploaden via www.vrijwilligers
prijzen.nl.  Ontstaan als ode aan de 
vrijwilliger wil de Nationale Vrijwilli-
gers prijzen aan Nederland laten zien 
hoe impactvol en mooi vrijwillige in-

zet is. 
Wanneer vrijwilligersorganisaties meedoen met deze prijzen 
creëren ze bewustwording en waardering voor vrijwillig iets 
doen voor iets waar hun hart naar uitgaat. Daarnaast maken ze 
kans op een prijs van maar liefst € 15.000,-.  Organisaties kun-
nen tot 1 maart hun korte vlog insturen.  
Meer informatie en over hoe je jouw vrijwilligersorganisatie 
kunt aanmelden is te vinden op  www.vrijwilligersprijzen.nl.

IETS  VOOR  JOU?

Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele vaca-
tures.  Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor vrijwilli-
gers plaatsen.  Voor vrijwilligers: Hier kun je zoeken naar moge-
lijkheden.  Wil je meer weten of een gesprek? Laat het weten via 
email vip@swodrimmelen.nl of telefoon 0162 451894.
We zoeken:
Begeleiders van activiteiten in de huiskamers van  An-
tonius Abt in Terheijden
Antonius Abt is een woonzorgcentrum in Terheijden waar wo-
nen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het is een centrum waar 
mensen met een lichte tot zware en complexe zorgvraag samen 
kunnen wonen in gezellige appartementen,  kleinschalige woon-
groepen en aanleunwoningen. 
Antonius Abt heeft diverse mogelijkheden voor het doen van 
vrijwilligerswerk. Zo is men op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om de activiteitenbegeleidster te ondersteunen bij 
het doen van kleinschalige activiteiten met de bewoners 
in de huiskamers.
Bijvoorbeeld op woensdagochtend helpen met bloemschikken, 
op vrijdagochtend ondersteunen bij de bingo of het spelen van 
allerlei spelletjes met de bewoners. Ook zoeken zij vrijwilligers 
die het leuk vinden om iets creatiefs met de bewoners te doen, 
bijvoorbeeld schilderen. 
Vrijwilligers voor SOVAK in Terheijden
Door kleine dingen te doen het grote verschil maken in het 
leven van mensen met een beperking? 
SOVAK is er voor iedereen die een (verstandelijke) beperking 

OPROEPEN

Cor Franken

Frans Snoeren

Susan de Smit

Diana de Jager

Anita Dudok Shu-kwan Man
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heeft. Bij SOVAK is het mogelijk om te wonen, te werken, te 
leren of mee te doen met activiteiten.
SOVAK heeft diverse mogelijkheden voor het doen van vrijwil-
ligerswerk. 
Zij zijn o.a. dringend op zoek naar zelfstandige vervoersvrijwil-
ligers die cliënten willen vervoeren naar het werk, de dagbeste-
ding of hun hobby/sportactiviteit. 
Voor een lieve dame in Terheijden is SOVAK op zoek naar een 
creatieve vrijwilliger. Iemand die het leuk vindt om haar uit te 
dagen en samen met haar een fijne tijd te hebben. Deze cliënte 
houdt van gezelligheid en geniet ontzettend van de tijd en aan-
dacht die zij kan krijgen. Zij is 56 jaar en heeft het syndroom 
van Down. 
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwer-
pers? Neem dan contact op met het Vrijwilligers Infor-
matiepunt.

‘ONGELOOFLIJK  WAT ER KAN’

Het zal een 20 jaren geleden zijn dat ik 
voor de eerste keer voor het gebouw 
van poptempel Paradiso stond om een 
concert te bezoeken.  Van Amsterdam 
kan ik mij niet veel herinneren, maar 
de avond was mooi en ik was een 
week vervuld van het idee zoiets te 
hebben beleefd in een voormalig kerk-

gebouw.  Vandaag parkeer ik mijn fiets in de Hoofdstraat van 
Terheijden voor een interview in het Witte Kerkje.  Specifieker: 
bij de stichting voor de exploitatie van dit gebouw. Hierbij zal 
ik proberen niet te bevooroordeeld over te komen, want het is 
moeilijk om geen fan te worden van deze plek.
‘De eerste steene aan deze kerk’
Het eerste gevoel van trots ontstaat als je het jaartal leest bo-
ven de ingang, die herinnert aan de start van de bouw: 1809.  
Dat was ruim een halve eeuw eerder dan het moment waar-
op een groep vrijzinnige protestanten het gebouw betrok wat 
nu Paradiso is. Vervolgens werd het in oktober 1967 door een 
groep hippies gekraakt om een eigen club te hebben. Dat is het 
verhaal van het Amsterdamse gebouw,  mocht u het idee krijgen 
destijds nieuws te hebben gemist uit uw eigen gemeente.
Aan de zijingang word ik verwelkomd door de heren Jan Vonk 
en Wim Mooijekind, beiden bestuurslid van de stichting.  Vooraf 
wist ik dat dit interview een ander vertrekpunt zou hebben. Eer-
dere bezoeken bracht ik immers aan ondernemers, mannen en 
vrouwen die een organisatie draaiende houden om zichzelf en 
vaak ook anderen van een broodwinning te voorzien. Prachtig 
en onmisbaar. 
Ook hier vind ik mensen die zich inzetten voor een gezamenlijk 
doel, maar is het vrijblijvender.  Voor een organisatie die handelt 
uit liefde voor,  maar ook uit noodzaak om dit erfgoed te behou-
den. Het is immers helaas geen uitzondering dat kerkelijke ge-
bouwen een teruglopend aantal bezoekers kennen. Onderhoud 
van een kerk is een kostbaar iets en men is soms erg creatief in 
het bedenken van een 2e bestemming voor dit religieus erfgoed. 
Perspectief
Het gesprek gaat gelukkig over wat er wel mogelijk is en over 
het verleden. Een mooie link is de term ‘Kerkje’, dat is bijna lief-
kozend gekozen, alsof het persoonlijk kan worden gekoesterd. 

Het verkleinwoord wordt nu nog gebruikt omdat de gebouwen 
klein van omvang zijn, veelal passend bij de grootte van de pro-
testantse gemeenten. Nog wat verder terug: Ons Witte Kerkje 
is een zogenaamd Lodewijkskerkje, waarvoor het geld werd ge-
schonken door koning Lodewijk Napoleon,  broer van de be-
kendere Napoleon Bonaparte. Diens ruimhartige werkbezoek 
in het voorjaar van 1809 door Noord-Brabant en Zeeland be-
helsde een opdracht om in totaal 28 protestantse kerken te 
laten bouwen, waarvan zevenduizend gulden als budget ten gun-
ste kwam aan onze Gereformeerde Gemeente. Inmiddels zijn 
we ruim 200 jaren verder.  Een jubileum dat overigens prachtig 
is gevierd in 2009 met een reconstructie van het genoemde 
werkbezoek aan het dorp. 
Gevraagd naar het meest trotse moment uit zijn bestuurster-
mijn, verwijst Jan Vonk mij naar YouTube waar het filmpje kan 
worden herbeleefd (‘Terheijden 1809’). Met recht een kijktip. 
Ongelooflijk
Het doet mij goed om Jan en Wim te horen vertellen wat de 
plannen zijn,  nu de luiken van de maatschappij weer verder open 
mogen. Beiden spreken namens een bestuur van in totaal 7 le-
den en een hele schare aan vrijwilligers voor vele gebieden. Die 
worden dankbaar vermeld en de taken zijn goed verdeeld. Het 
gebouw is dienstbaar aan het dorp. Dat is wekelijks voor kerk-
diensten, als Muziek & Kunst Podium, maar bijvoorbeeld ook als 
stembureau tijdens de verkiezingen. Met de kerk als eigenaar en 
de ideële gedachten van de stichting als uitgangspunt moeten 
de activiteiten passend zijn bij het gebouw. Huwelijken, uitvaar-
ten en stijlvolle concerten bezetten daarmee een groot deel 
van de agenda, maar ook aanvragen voor tentoonstellingen en 
workshops worden met interesse beoordeeld door de Stichting.  

Indruk
Hoe dat dan tot stand komt en eruit ziet, daar wil ik meer van 
weten. De ruimte achter het kerkelijk deel is multifunctioneel, 
oogt fris en er zijn tekenen zichtbaar van de aanstaande uitbouw. 
‘Loop maar even mee en ervaar de sfeer’, zo word ik uitgeno-
digd om vanaf de achterzijde van het kerkgebouw naar binnen 
te lopen.  Je merkt, voelt, dat de lucht hier vol is van wat er in 
ruim 200 jaren heeft plaatsgevonden en hoopvol over wat er 
weer mag en staat te gebeuren. Zoiets vind je niet snel in een 
moderne concert- of theaterzaal. Artiesten worden bij binnen-
komst vaak even stil. Foto’s geven een beeld vooraf, maar de 
ruimte maakt indruk. Daarbij komt dan nog de licht- en geluids-

DE  ZIEL  VAN DE  ZAAK
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installatie die de optredens ondersteunen,  waar Jan en  Wim 
hoog over opgeven en het ziet er inderdaad solide en netjes 
uit. Eigenlijk moet ik het woord kerk minder vaak gebruiken in 
deze tekst. Geloofshuis is passender. Naast het geloof in God en 
Christus, ook het geloof van het woord, gesproken en gezongen. 
En het geloof in de ander en in jezelf,  dat hier voeding en ruimte 
krijgt.
Thuisgekomen neem ik nog eens de agenda door.  Ik verheug me 
op de veelzijdige ‘Open Road Sessions’, klassieke theeconcerten 
en lees dat zelfs Lenny Kuhr is geboekt. De Grande Dame van 
het Nederlandse Chanson trad vorig jaar op tijdens het Song-
festival in Rotterdam, staat deze maand in Paradiso en op 27 
maart in Terheijden. Daar mogen we als Terheijden en als Muziek 
& Kunst Podium Witte Kerkje trots op zijn!

CAB IS DUIDELIJK: CAMERATOEZICHT 
HELPT  VOOR EEN  VEILIGER DRIMMELEN
Stop met onnodig slopen van andermans eigendommen!

Weet u het nog? 
In 2016 is de busroute door de 
kern Terheijden verplaatst naar 
de Zeggelaan. In eerste instan-
tie zou er ook een halte ter hoogte van de Abtslaan komen, maar 
dat ging niet door. De CAB heeft zich met een aantal bewoners 
ingespannen om ervoor te zorgen dat deze bushalte weer te-
rugkwam. Gelukkig bleek uit tellingen dat deze opstapplaats erg 
populair was en hebben we de gemeente kunnen overtuigen. 
Vandalisme
Helaas kregen wij op 1 
januari een foto door-
gestuurd van een bewo-
ner waaruit bleek dat 
de ruiten van het bus-
hokje eruit lagen. Blijk-
baar vindt een aantal 
personen het erg leuk 
om ruiten te vernielen. 
Erg stoer hoor… Blijf 
toch gewoon met je 
poten van andermans spullen af! 
Cameratoezicht
Regelmatig krijgen wij de vraag van inwoners waarom de ge-
meente geen camera’s plaatst bij openbare gelegenheden waar 
veel vernielingen plaatsvinden. Het antwoord is simpel: er is 
geen politieke meerderheid voor het plaatsen van camera’s. Al-
leen de CAB en VVD zijn hier voor,  maar een voorstel van ons 
werd door de andere partijen weggestemd.  Alle andere partijen 
hebben het over privacy.… en dat die geschaad wordt. Of via 
betere voorlichting….  alsof dat nog helpt bij dit soort gasten.
De CAB vindt dit allemaal onzin. Wij willen echt niet heel de 
gemeente vol gaan hangen met camera’s. Alleen op de meest 
kwetsbare plekken waar veel vernielingen plaatsvinden of over-
last is van drugshandelaren. En zegt u nu zelf,  hebt u het nog in 
de gaten dat er overal camera’s hangen als u met het openbaar 
vervoer reist of gaat winkelen in de stad? Nee toch. Daarom wil-
len wij camera’s op dit soort plekken. Steun ons hierin en stem 
in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen op lijst 3. 
CAB:  Voor een veiliger Drimmelen. Lokaal, praktisch 
en duidelijk.
Fractie Combinatie Algemeen Belang

POLITIEK
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KANDIDATEN CAB STELLEN  ZICH 
PERSOONLIJK  AAN U  VOOR

De jeugd heeft de toekomst!
De gemeenteraad is een plek waar belangrijke beslissingen wor-
den genomen. Beslissingen die ons allen aangaan. Beslissingen 
over ouderenhuizen, landbouwgrond, speelplekken etc.  De 
mensen die in de gemeenteraad zitten hebben dus een grote 
verantwoording voor de inwoners van de gemeente Drimme-
len. Ik ben van mening dat er een onjuiste verdeling is van jong 
en oud in de huidige gemeenteraad. Ik wil graag de algemene 
belangen behartigen van de jeugd en jongvolwassenen.  Dit is 
een van de redenen waarom ik me verkiesbaar heb gesteld voor 
de aankomende verkiezingen.
Een klein stukje over mijzelf

Ik ben Twan Looije (Made), ik 
ben 23 jaar oud.  Ik ben een 
echt verenigingspersoon. Zo 
zet ik mij bijvoorbeeld graag 
in als vrijwilliger bij de Made-
se Boys en ben ik in de Sinter-
klaasperiode druk bezig met 
het blij maken van de jongste 
jeugd. Ik heb bij meerdere 
horecagelegenheden in de ge-
meente gewerkt. Dus de kans 
is groot dat ik u wel eens een 
kopje koffie, colaatje of een 

lekker biertje heb geserveerd. Ik heb bijna mijn bachelor Civiele 
Techniek behaald en deze kennis wil ik ook gebruiken bij de 
gemeenteraad.
Bij de aankomende verkiezingen zult u mij op plek 4 (lijst 3) zien 
bij Combinatie Algemeen Belang. Een jonge gast in de politiek 
is niet uniek. Maar dit zal wel zorgen voor een frisse blik op de 
plannen en de toekomst van onze mooie gemeente. 
Onderwerpen die ik erg belangrijk en interessant vind zijn na-
tuur/leefomgeving, het verenigingsleven, sport en duurzaamheid. 
In de aankomende jaren wil ik mij in gaan zetten voor een scho-
nere en recreatieve Biesbosch, meer mogelijkheden om te spor-
ten in de gemeente en het verbeteren van verkeersonveilige 
wegen.
Combinatie Algemeen Belang heeft in de afgelopen jaren al veel 
bereikt. Zo hebben zij mede ervoor gezorgd dat er meerdere 
speel(bos)voorzieningen aangelegd zijn, de bomen in de Markt-
straat in Made behouden bleven, glasvezel in heel Drimmelen 
is aangelegd en de grootschalige zonnevelden rondom Hooge 
Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg zijn tegen gehouden.
Vindt u dit goede en belangrijke onderwerpen en ziet u ook in 
dat de jeugd de toekomst heeft? Stem dan 16 maart op mij: 
lijst 3, nummer 4,  Twan Looije.

UW LOKALE  VVD,  EVEN VOORSTELLEN

Onlangs is de kandidatenlijst voor de VVD 
Drimmelen vastgesteld voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 
Dit jaar staan er maar liefst 50 aanpakkers 
op de kandidatenlijst die staan te popelen 
om er voor te zorgen dat iedereen zich 

thuis voelt in Drimmelen,  #ThuisinDrimmelen.
Maak kennis met Jack Rasenberg en Mario Ruis. Deze toppers 
gaan de kar trekken voor Wagenberg en Terheijden.
Jack Rasenberg, nummer 3
Ik ben Jack Rasenberg, 56 jaar oud, geboren in Wagenberg en 

daar woon ik nog steeds met mijn vrouw.  Wij hebben 2 kinde-
ren die beide gesetteld zijn.
Ik werk als teamleider bij ge-
meente Breda, waar ik een bij-
drage lever aan het onderhoud 
van de totale openbare ruimte. 
Ik ben sinds 2014 raadslid van 
de lokale VVD,  waar ik o.a. 
woordvoerder ben van on-
derwerpen als Ruimtelijke Or-
dening, de Omgevingswet, de 
Energietransitie en onderhoud 
van de openbare ruimte.
In mijn vrije tijd heb ik lange 
tijd actief gevoetbald en zet ik 
mij in als vrijwilliger bij  VCW. 
Daarnaast hou ik van muziek luisteren en af en toe een concert 
of festival bezoeken.  We trekken er graag op uit om te genieten 
van onze vakanties en we zijn erbij als er activiteiten georgani-
seerd worden. Kortom: zoveel mogelijk genieten van het leven.
Ik wil me blijven inzetten voor de gemeente Drimmelen en in 
bijzonder voor Wagenberg.  Aankomende verkiezingen vind je 
mij op plaats 3 van de lokale VVD.  Je kunt op mij rekenen!
Mario Ruis,  nummer 4
Ik ben Mario Ruis en woon van jongs af aan in Terheijden. In het 
dagelijks leven werk ik als programmeur bij een internet-bureau 
in Breda waar ik me vooral bezig houd met de ontwikkeling van 
e-commerce systemen. 
Mijn vrije tijd besteed ik graag 
aan buiten zijn en sporten. Je 
vindt me bij SV Terheijden en 
regelmatig bij muziekvereniging 
De Harmonie, als toeschouwer. 
Ook is de kans groot dat je mij 
zwemmend, fietsend of hardlo-
pend in het buitengebied aan 
treft. Genieten van het leven 
tijdens feesten of evenementen 
doe ik ook graag. 
Sinds 2019 ben ik betrokken 
bij de lokale VVD waarbij ik 
momenteel burgerlid ben en 
mijzelf graag richt op sport en veiligheid. Ik heb gewerkt in de 
meest verre oorden en oorlogsgebieden. Ik weet hoe belangrijk 
het is om een veilig thuis te hebben. Een dorp waar je veilig over 
straat kan, waar je je geen zorgen hoeft te maken of een familie-
lid wel of niet thuiskomt. Ik heb gezien wat oorlog en spanning 
met mensen doen, daarom kan ik me goed inleven in moeilijke 
thuissituaties, onveilige situaties op straat en georganiseerde 
misdaad. Hierdoor koester ik nog meer wat we in onze dorpen 
hebben opgebouwd. 
Daar wil ik me met alles wat ik in me heb voor inzetten.  Daar-
om sta ik op plek 4 van de lokale VVD,  en wil ik vragen of je mij 
wilt steunen in die missie!

HART  VOOR DRIMMELEN
PvdA Drimmelen heeft hart voor de schoolgaande jeugd 

Leo Krischer, al ruim 40 jaar 
lid van PvdA, is voor de aanko-
mende gemeenteraadsverkie-
zingen verkiesbaar voor PvdA 

Drimmelen. Op plaats nummer 6 zet hij zich in voor veiligere 
fietsroutes voor onze schoolgaande jeugd. 
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Terheijden
Leo:  “Ik was 17 jaar raadslid 
in de gemeente  Terheijden en 
Drimmelen en ben nog steeds 
actief bij PvdA Drimmelen. 
Sinds 1975 woon ik in Terheij-
den en vind dat er meer aan-
dacht moet zijn voor fietsers 
en met name de schoolgaande 
jeugd.” 
Veel scholieren maken gebruik 
van de fietsroute van Made via 
Terheijden naar Breda. Daar 
zijn nogal wat situaties die aan-
dacht vragen. Oversteken van de Hoofdstraat in Terheijden, ko-
mende van de Munnikenhof, is gevaarlijk tijdens de ochtendspits. 
Het schuine stoepje ter hoogte van de bushalte is bij de eer-
ste gladheid de plek waar fietsers onderuitgaan. Het zou goed 
zijn als daar bij de gladheidsbestrijding extra aandacht voor is. 
De gladheidsbestrijding van de gemeente Breda eindigt aan de 
Terheijdense kant van de Witte Brug, de strooiploeg van onze 
gemeente dient daarop aan te sluiten. Bij de oversteekplaats Ter-
heijdenseweg/Bredaseweg, komend uit Breda, moeten fietsers 
tweemaal oversteken.  Het blijft een onoverzichtelijke situatie. 
Crullaan Made
Ook in de andere dorpen zijn er verkeerssituaties die voor fiet-
sers gevaarlijk en onoverzichtelijk zijn. Onlangs is de Crullaan in 
Made aangepakt door de gemeente Drimmelen. Nu er nieuw 
asfalt in ligt wordt er veel te hard gereden hetgeen al tot veel 
klachten heeft geleid.  PvdA Drimmelen gaat hierover de verant-
woordelijke wethouder aanspreken. Verder wil PvdA Drimme-
len de komende periode de bocht bij de  AH in Made aanpakken. 
Hierover ontvangen we al jaren klachten van inwoners.
Snelle en veilige fietsroutes
Om de belangrijkste fietsroutes te verbeteren wil PvdA Drim-
melen snelle en veilige fietsroutes in de gemeente Drimmelen 
aanleggen. Niet alleen de aanleg is belangrijk. Ook moet er 
meer aandacht zijn voor het voorkomen van ongelukken. De 
groendienst moet hegjes laag houden en automobilisten moe-
ten bewuster worden gemaakt van de gevaren bij de oversteek-
plaatsen. Zo kunnen onze scholieren veilig van en naar huis toe 
fietsen. 
Meer over onze plannen lees je in ons verkiezingsprogramma 
Hart voor Drimmelen:  www.drimmelen.pvda.nl. 
Leo Krischer

WWW.RONDOMDETOREN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RONDOMDETOREN
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LIJST HB HEEFT EEN  AANTREKKELIJK 
VERKIEZINGSPROGRAMMA

De politieke vereniging Lijst Harry Bakker heeft met een alge-
mene ledenvergadering het programma en de kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Drimmelen vastgesteld.
Het duidelijke verkiezingsprogramma ‘(T)huis in Drimmelen’ is 
door de leden akkoord bevonden. Een solide basis om in Drim-
melen vanuit de mensen de goede dingen te doen. Opvallend 
is naast de forse ambitie qua woningen (200 per jaar verdeeld 
over de dorpen en doelgroepen maar zeker ook in prijs) ook de 
mooie invulling van de openbare ruimte. Betere en veilige wegen 
en voetpaden, meer bloemenmanden en ook geveltuintjes en 
oplaadpunten. Voor de zorg meer aandacht voor de mens zelf 
en het ruim en sociaal uitleggen van de soms rechtlijnige regels.
Financieel blijft een lage lastendruk het uitgangspunt, zodat ie-
dereen in onze mooie blauw-
groene gemeente Drimmelen 
mee kan doen!
Er is na het aanwijzen van Har-
ry Bakker als lijsttrekker een 
goede en evenwichtige top 11 
uitgekomen op een totaal van 
ruim 30 mensen die op de 
lijst staan. Alle raadsleden uit 
verschillende dorpen en ach-
tergronden wilden door en 
brengen hun ervaring in. Jonge 
nieuwkomer is Suzan Damen 
uit Terheijden, die voor het bui-
tengebied een belangrijke rol 
wil spelen. Er staat een sterk 
team opgesteld wat zich wil in-
zetten voor de samenleving in Drimmelen.
De huidige fractievoorzitter Riebert  Verheugen staat op plek 2, 
gevolgd door de alom aanwezige Ton de Bok uit Made. Na de 
vertegenwoordiging uit Lage Zwaluwe,  Wagenberg en Drim-
melen staat de bekende Jan-Willem Stoop op de 10e plaats. Een 
mooie mix van jong en oud,  man/vrouw, ervaring en kwaliteit!
De Lijst Harry Bakker heeft momenteel 5 raadsleden in de coa-
litie en 2 wethouders. Met een goed verkiezingsresultaat hopen 
we weer een goede en positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
de mooie toekomst van Drimmelen.
1. Harry Bakker,  Terheijden
2. Riebert  Verheugen, Made
3. Ton de Bok, Made
4. Wilma van Beurden, Drimmelen
5. Ton  Verhoeve, Made
6. Loes Cornel, Lage Zwaluwe
7. Suzan Damen,  Terheijden
8. Corrie Looman-Pals, Wagenberg 
9. Peter Reniers,  Wagenberg
10. Jan-Willem Stoop,  Terheijden
11. Hans van den Bersselaar, Made 

EVEN  VOORSTELLEN……..

Hoi, ik ben Monique van der  Vorst, geboren en getogen in Wa-
genberg en alweer 10 jaar wonend in  Terheijden met mijn zoon, 
dochter en ons katje Skippy.  Muziek, toneel en bewustzijn staan 
centraal in mijn leven.

Als ervaringswerker voelt het als een missie om me via de Lijst 
Harry Bakker in te zetten voor 
de medemens, voor wie het le-
ven (even) niet makkelijk gaat. 
Als ‘kwetsbare’ burger weet ik 
hoe het is om buiten de maat-
schappij te vallen. Het is dan 
niet gemakkelijk om een plekje 
te vinden in deze snelle, drukke 
maatschappij, door o.a. stigma 
en minder financiën, hoe je je 
best ook doet. Met alle gevol-
gen van dien. 
Soms beland je in een negatie-
ve spiraal waar je moeilijk uit-
komt. Het systeem maakt het 
mensen niet altijd makkelijk om in alle rust te herstellen,  wat de 
ontwikkeling kan remmen en waardoor je weer in ontwrichten-
de situaties kunt belanden. 
Samengevat streef ik ernaar dat geweld, misbruik en eenzaam-
heid taboe worden.  Alsook het stigma t.o.v. de psychiatrie, LHB-
TI-community,  afkomst en geloof.  Iedereen is gelijk en mag 
zichzelf zijn met zijn/haar talenten en uitdagingen. Dat maakt 
ieder mens juist uniek en geeft kleur aan de gemeente. Alle ta-
lenten mogen benut worden. 
Creativiteit heeft een positieve uitwerking op het welzijn van 
mensen. Dit heb ik gezien bij mijn vrijwilligerswerk bij verschil-
lende herstelinstanties, zoals de dak- en thuislozenopvang, maar 
nu ook bij  ‘t Abt,  SOVAK en Raffy, waar ik muziek maak. Muziek 
verbindt!  Creativiteit mag toegankelijker worden voor ieder-
een.
Ik ben graag een lichtpuntje en hoopgever voor mensen. Dit doe 
ik al via mijn Facebookpagina Mo Bublé’s world (www.facebook.
com/mobublesworld), zie ook Instagram, YouTube). Je bent van 
harte welkom op mijn pagina!
Op naar meer verbinding, bewustwording en creativiteit in onze 
mooie gemeente Drimmelen.
Stem je op mij?
En dankjewel Harry, voor het sociaal betrokken mens dat je 
bent! Je geeft hiermee een stem aan mij en aan vele mensen.
Groetjes, Monique van der Vorst

SAMEN DRIMMELEN PRESENTEERT 
KIESLIJST MET LIJSTTREKKERSDUO 
Ervaring en vernieuwing

De kieslijst is klaar en ‘des SAMENs’ sa-
mengesteld. Met leden uit alle kernen en 
ook uit iedere kern leden op de kieslijst 
wist SAMEN Drimmelen, sinds de op-

richting anderhalf jaar geleden,  uit te groeien tot een volwaar-
dige politieke partij. Met tieners, twintigers, dertigers, veertigers, 
vijftigers, zestigers en zeventigers op de kieslijst; een geweldige 
prestatie. 
Met de bovenste kandidaten: Femke, Ankie en Corina, bezit 
SAMEN veel ervaring; met Johan, Kees, Regina en Danny veel 
vernieuwing. Door te kiezen voor het lijsttrekkersduo Femke 
en Johan komt ervaring en vernieuwing sámen in SAMEN. De 
volgorde van onze kieslijst is samengesteld op advies van een 
Raad der Wijzen. Een tweemansraad van ervaren senioren en 
beiden géén lid van de partij.  Dit om alle schijn van belangen 
weg te nemen en integriteit te waarborgen. 
Een onafhankelijke Raad der Wijzen en een lijsttrekkersduo, nog 

 Lijsttrekker Harry Bakker
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nooit vertoond in – en uniek voor – de gemeente Drimmelen. 
SAMEN als woord én manier van politiek voeren is eveneens 
uniek.  Waar iedere partij beweert te luisteren naar inwoners,  is 
dat in de praktijk ver te zoeken. SAMEN wil en zal als een denk-
beeldige trechter politiek bedrijven. Inwoners leveren input, in 
de trechter bepalen we sámen een standpunt, aan het eind van 
de trechter is dát hetgeen wat onze raadsleden in de raad zul-
len uitdragen. Zo bedrijf je politiek, zo maken we Drimmelen 
mooier.  Sámen.
1) Femke Selders (Made)
2) Johan van der Vlist (Lage Zwaluwe)
3) Kees van Meel (Made)
4) Regina Visseren (Lage Zwaluwe)
5) Ankie van Wezel (Terheijden)
6) Danny Visseren (Lage Zwaluwe)
7) Corina Tak (Fijnaart) beoogd wethouderskandidaat
8) Anja Damen (Wagenberg)
9) Ado Schellekens (Terheijden)
10) Evie van Bragt (Made)
11) Annette Bolleboom (Drimmelen)
12) Bianca van Geloof (Zevenbergschen Hoek)
13) Richard van der Keijn (Hooge Zwaluwe)
14) Els van Meel (Made)
15) Hanneke Manders (Made)
16) Anton Tak (Fijnaart)
17) Luitgarde van Meel (Made)
18) Jan van Vliet (Terheijden)
19) Cor Selders (Made)

Onze speerpunten
* SAMEN is echt sámen (jij bepaalt het hè? Niet wij).
* Dierenwelzijn (beleid invoeren, daarna wat we erin opnemen,    
   welzijn van dieren voorop).
* Maatwerk per kern (één aanspreekpunt per kern, dorpsraden  
   in ere herstellen).
* Jeugd (nadruk op alcohol- & drugspreventie. Belonen beter  
   dan straffen, mét jeugd praten).
* Ouderen (nadruk op zorg, wonen & welzijn op vernieuwende  
   manier, samen mét ouderen).
* Inkoopbeleid en gemeenschappelijke dienstverlening (waar  
   mogelijk alleen lokaal).
* Wonen, werken, verkeer (snelheid écht en anders aanpakken,  
   ontsluiting vóór bouwplannen).
* Sociaal maatschappelijk (betaalbaar is een loze kreet, ook mi- 
   nima/kwetsbaren tellen mee).
* Duurzaamheid & energie (niet zelf het wiel uitvinden, dorpsi-
   nitiatieven ondersteunen).



15Rondom de Toren 2022

Voor meer informatie én ons complete verkiezingsprogramma 
kijk je op www.samendrimmelen.nl. Daar vind je ook een écht 
gesproken versie, dus géén blikkerige computerversie, van het 
verkiezingsprogramma. Over uniek gesproken, ben jij dat ook? 
Stem dan16 maart op SAMEN Drimmelen, lijst 7!
Contact algemeen: samendrimmelen@gmail.com, contact be-
stuur: bestuursamendrimmelen@gmail.com. 
Namens het bestuur van SAMEN Drimmelen, 
Els van Meel, secretariaat

SAMEN NAAR EEN NOG BETER 
DRIMMELEN…

Heb je ook meegedaan met de nationale tuinvogeltelling? Een 
half uurtje gingen we zitten en keken we wat voor soort vogel-
tjes er in de tuin kwamen.  Als een rare vogel zat ik voor het 
raam en wilde ik de vogels lokken. Niet te dicht bij het raam, an-
ders zouden ze van me schrikken en kwamen ze helemaal niet. 
Ik zat net toen de eerste koolmeesjes zich te goed kwamen 
doen. Ze smulden van het voer dat ik had gestrooid en ik no-
teerde:  3 koolmeesjes. Na hun buikjes te hebben gevuld kwa-
men er twee pimpelmeesjes. Ik zag zowaar ook nog een vink, 
een paar mussen en een heggenmus. Of was dat ook een huis-
mus?  Ik noteerde: onbekende vogel, want zo precies weet ik het 
ook niet.  Familie duif kwam ook nog langs: een houtduif en twee 
tortelduiven. Het half uur was voorbij, mijn telling was gedaan, 
de resultaten kon ik opsturen. 
Zuinig moeten we zijn op zulke wondertjes van de natuur.  SA-
MEN moeten we ervoor zorgen dat we van deze beestjes kun-
nen blijven genieten. 
Dat betekent dat er ook regels moeten zijn. Regels die ervoor 
zorgen dat vreemde vogels niet de kans krijgen om de natuur 
aan te vallen. Iedere gemeente zou een beleid moeten opstellen 
hoe we met de natuur moeten omgaan. Welke bomen en strui-
ken horen er in onze omgeving?  Welke dieren trekken deze 
planten aan? Niet zo maar wat planten zetten om op te vullen, 
‘als het maar groen is’,  als de taxussen in de Ploegstraat in Made. 
Nee,  je moet bedenken: hoe houden we de natuur in evenwicht, 
zodat we kunnen blijven genieten van de insecten en vogels om 
ons heen. 

En Femke, op de foto, zoekt ook hiernaar. Zij staat voor een 
beleid op het gebied van dierenwelzijn. En zij trekt een hele rij 
‘vreemde vogels’ met zich mee, want SAMEN gaan we dit voor 
elkaar krijgen in Drimmelen. Dat weet ik zeker, want Femke 
staat op 1 en ik op 3. 
Groeten,  Kees   www.samendrimmelen.nl

HERINNERINGEN  AAN DE  
WATERSNOOD  VAN 1953
Verteld door Loes van Duuren-Kanters

Een schoenendoos gevuld met oude foto’s en onbekende ne-
gatieven. Mijn broer Wim ontdekte hierin onbekende beelden 
over de watersnood. Deze deden mij weer terugdenken aan 
die nacht van 31 januari op 1 februari, toen de dijken braken 
en Zeeland en West-Noord-Brabant onder water kwamen te 
staan.

Wij woonden in de Lage Weg en onze straatnaam bleek te klop-
pen. Wij zouden zeker onder water komen te staan. We moes-
ten snel weg.  Aan die nacht heb ik hele duidelijke herinneringen 
overgehouden.
Ik sta in de woonkamer met mijn zus Lia. We zijn uit bed ge-
haald. Het is rumoerig en druk. Ik heb mijn pyjama aan, zeegroen 
met zwarte stippen. Mijn jas gaat over mijn pyjama, muts op en 
schoenen aan. Buiten staat een grote vrachtauto van Moeren-
hout. Ik word daar samen met mama en Lia in getild. Het was 
heel hoog. We rijden langs het Zandplein (nu Dorpsplein). Het 
staat er vol auto’s en overal zijn militairen. We gaan zolang bij 
opa en oma in de Belcrum (in Breda) wonen. Ik mag daar ook 
naar de kleuterschool. Ik zit bij juf Ansje en ik weet nog precies 
hoe ze eruit zag.  6 februari.  Ik ben jarig! 5 jaar! Ik mag trakteren. 
Oranje babbelaars.

Ik weet niet wanneer we zijn teruggegaan. Wel weet ik dat we 
met de bus gingen en bij De Gouden Leeuw uitstapten. We gin-
gen eerst naar schoenmakerij Verheijen ernaast. Ik kreeg daar 
nieuwe rubberen laarzen.
Het water was thuis nog niet helemaal weg.  Achter op het land 
dreef een hele dikke koe.
‘s Nachts zie ik een zaklamp op de overloop! Controle!!!! We 
mochten daar nog niet slapen.

EN  TOEN GEBEURDE...

Femke, onze nummer 1, zoekt nog naar alle soorten vogels. Ook vreemde.
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ERFGRENS?

De gemeente Drimmelen wil een einde maken aan CiCo  Veri-
cado ofwel onze vogeltuin aan de Schans in  Terheijden.
Het verhaal:
Mijn naam is Ado Schellekens en ik woon al heel mijn leven (57 
jaar inmiddels) in mijn ouderlijk huis aan Schansstraat 14 in Ter-
heijden. De Schansstraat grenst aan de z.g. Kleine Spinolaschans 
uit de tachtigjarige oorlog met Spanje.
Op mijn elfde jaar ben ik begonnen met mijn eerste volière (heb 
het van mijn vader overgenomen en we deden het indertijd ook 
echt samen) met vogels en inmiddels heb ik een bijzondere col-
lectie vogels hier in 4 verblijven zitten. Op de Facebookpagina 
CiCo Vericado zijn vele foto’s en filmpjes terug te vinden van 
wat hier zoal zit.  Toch een kleine greep uit de collectie:  Von der 
Deckens-tokken, hamerkopooievaars, koereigers, kerkuil, juffer-
kraanvogels, Indische dwergooruilen, 2 soorten pauwfazanten 
en zo kan ik even doorgaan.

Omdat vanuit de eeuwen heen de erfgrens tussen de Schans en 
mijn erf (en ook van alle andere bewoners van de Schansstraat 
en Molenstraat) dwars door onze tuinen loopt, is de gemeente 
nu voornemens om alles wat maar enigszins onder een bouw-
werk kan vallen te verbieden in onze tuinen, met zeer grote 
consequenties voor mij en de rest van de bewoners. De reden 
is dat onze tuinen aan dezelfde regels moeten voldoen als het 
bestemmingsplan voorschrijft van de Schans, wat een histo-
risch monument is.  Inmiddels ligt er een officieel besluit onder 
dwangsom van € 5000,- als de volières niet op korte termijn 
worden afgebroken. Deze hobby is mijn levenswerk. 
Omdat ik inmiddels arbeidsongeschikt ben, is dit extra mijn ver-
zetje en ze willen nu alles van mij afpakken.  We zijn juist een 
attractie voor vele mensen die op het wandelpad van die Schans 
lopen en regelmatig mogen mensen die echt interesse hebben, 
bij ons op het erf komen kijken.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit politiek correct is en een 
plaatselijke partij als Lijst Harry Bakker met droge ogen hier 
achter kan staan.  Toch is dat zo blijkbaar, want Harry zelf is wet-
houder hier. Zo ga je toch niet met mensen om en toch zeker 
niet net voor verkiezingen, zou je denken.
Meer bewoners straks de dupe
Ik verwacht dat ik niet de enige ben die de dupe wordt van deze 
regels. Ook bij mijn buren en andere bewoners aan deze kant 
van de Schansstraat en bij de Molenstraat loopt de eigendoms-
grens dwars door de achtertuin.  Veel bewoners hebben op ge-
meentegrond een schuurtje of ander bouwwerk staan, volgens 
mij ook de buurman die het handhavingsverzoek heeft gedaan. 
Zo snijdt hij zichzelf in de vingers.
Tijd voor actie en hopen dat er een  menselijke kant te vinden is 
binnen de gemeente, want ik weet me geen raad meer nu. 
Met vriendelijke groet,  Ado Schellekens

LEZER IN DE PEN

14 februari
Valentijnsdag!

Op maandag 14 februari is Restaurant Ripasso 
geopend voor de meest romantische dag van 
het jaar. Komt u genieten van een heerlijk diner 
met uw geliefde?

Aankomst tussen 18 en 18.30 uur.
We serveren een heerlijk 5 gangen diner inclusief 
bruisend aperitief en koffieservies voor € 69 p.p.

PERSONEEL GEVRAAGD!

Interieurverzorg(st)er (6/8 uur per week)
Ondersteuning gevraagd voor het onderhoud 
van ons restaurant en andere ruimtes.

Afwashulp (vanaf 15 jaar, oproepkracht)
Voor vrijdag en/of zaterdag en af en toe 
doordeweeks. Afwassen, opruimen van schone 
spullen en andere schoonmaak werkzaamheden. 
Mogelijkheid tot doorgroeien naar bediening.

Stuur een email naar info@restaurantripasso.nl.
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MIJLPALEN  ZIJN ER OM SLINGERS  AAN 
OP  TE HANGEN!

De eerste paal voor de kelder 
naast de Energiebrouwerij ging 
woensdag 2 februari de grond 
in! In totaal werden twaalf palen 
ruim 18 

meter de grond ingeboord. In de kel-
der brengen we straks met de stroom 
van Windmolen De Noord de warmte 
voor het  Traais Warmtenetwerk op de 
juiste temperatuur. En dit jaar gaat deze 
duurzame warmte naar de eerste hui-
zen!
Zo’n bijzonder moment laten we niet 
zomaar voorbijgaan. Alle medewerkers 
van Nijkamp Aanneming en Rasenberg 
Terheijden -die op het terrein werk-
zaam zijn- hebben we getrakteerd op 
een  Traais worstenbroodje.  En vrijwilligers van het  Traais Ener-
gie Collectief maakten er gelijk een feestje van en hingen slin-
gers op! Deze spontane actie toverde bij iedereen een glimlach 
op het gezicht!

MEER DAN 1.9 MILJOEN  DE-PUNTEN 
VOOR DE  VOEDSELBANK
De inzamelactie van DE-waardepunten voor 
koffie voor  Voedselbank Breda is dit jaar 
weer een groot succes geworden. Meer dan 
1.9 miljoen punten, goed voor bijna 4.000 
pakken koffie, is het resultaat. 
In de supermarkten van Jumbo en van Albert 
Heijn in de regio Breda hebben van 22 november tot 17 januari 
de DE-punteninzameldozen gestaan, waarin het winkelende pu-
bliek haar DE-punten kon deponeren.  Terheijden, dat ook tot 
het voorzieningsgebied van Voedselbank Breda behoort, heeft 
hierin een groot aandeel gehad. In de Jumbo supermarkt in de 
Hoofdstraat in  Terheijden werd in de inzameldoos bijna 10% 
van alle punten gedeponeerd. 
Leden van twee Bredase Lionsclubs hebben de DE-inzameldo-
zen geplaatst en deze regelmatig geleegd om daarna de punten te 
kunnen tellen. Op 20 januari werden alle ingezamelde DE-waar-
depunten, verpakt in vier kartonnen dozen, officieel overgedra-
gen aan Voedselbank Breda, waar de voorzitter de heer Joost 
Bauwens ze in ontvangst nam.  De Voedselbank verzorgt de ver-
zending van de dozen naar Douwe Egberts.  In maart volgt dan 
de aflevering van de pakken koffie aan de Voedselbank. 
De Voedselbank is erg blij met de koffie, waarmee ze weer wat 

extra’s kan doen voor haar klanten. De  Voedselbank is de Bre-
danaars en de inwoners van Terheijden dan ook erg dankbaar 
voor de ruimhartig gedoneerde DE-waardepunten.  
De Bredase actie, die deel uitmaakt van een grote landelijke 
Lionsactie, is opgezet en werd uitgevoerd door de Lionsclubs 
Breda De Zuidelijke Baronie en Breda Host.  

VERENIGING  VAN SENIOREN TERHEIJDEN

Eindelijk konden we weer starten met 
onze activiteiten. Gelukkig is de tempera-
tuur in De Cour op een aangenaam ni-
veau gekomen.
Activiteiten

1 keer in de maand is er een bingo in De Cour.  Indien mogelijk 
2 keer per maand is er de competitie Koersbal. 2 keer in de 
maand wordt er gekaart (rikken en jokeren).
Verder hebben we nog andere leuke activiteiten dit jaar n.l. 
Glow-golf in Rucphen, een busreis, een hilarische middag, bow-
ling en een workshop paasstukjes maken.
De  Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 1 april 2022.
Daarnaast hopen we ook dat de kerstshow eindelijk eens door 
kan gaan,  maar hierover later een bericht.
We zijn ook weer begonnen met het biljarten: op maandag de 
Dongemond-competitie en ook de mogelijkheid om vrij te bil-
jarten. Op dinsdag en donderdag de 
onderlinge competitie Libre en op 
woensdag de onderlinge competi-
tie Driebanden.
Op vrijdag  28 januari zijn de lakens 
van de 3 biljarts vervangen door 
‘Dekkers biljarts’ waardoor we met 

e e n 
s c h o -
ne lei 
kunnen 
starten. 
A a n -
melden 
om lid te worden van de vereniging 
is natuurlijk altijd mogelijk. 
Opgeven kan bij onze ledenadmi-
nistratie via Joes Staszek,  tel. 06 
12491535  of per e-mail  la@vvster
heijden.nl.

TERUGBLIK

VAN  ALLES  WAT

Overdracht van de ingezamelde DE-punten door de Lions 
aan de heer Joost Bauwens, voorzitter van Voedselbank Breda (rechts). 

De foto is gemaakt door Henk van Westenbrugge.
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OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten 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. 
Sterrenkunde - deel 1 
Vandaag de dag in 2022 weet 
de wereld al heel wat over het 
heelal. Maar wat weten wij, als 
leken, van alles wat er in die 
oneindige ruimte om ons heen 
ooit is gebeurd en nog steeds 
gebeurt? Samen met Jan Bud-
ding gaat Joost Pieterman op zoek naar antwoorden.
Gezond en wel - Baas over je blaas
In onze rubriek  ‘Gezond en 
Wel’ vertellen deskundigen 
u wetenswaardigheden over 
veel voorkomende klachten 
en geven u tips. In deze afleve-
ring vertelt Miëlle Stoop-van 
Alphen, bekkenfysiotherapeut, 
hoe u de baas kunt worden en blijven over uw blaas.
Dag van de ode aan de Zorg
Op 25 januari was het de Dag 
van het werkplezier in de zorg, 
dit jaar omgedoopt tot ‘Dag 
van de ode aan de Zorg’. In 
de Wijngaerd werd deze dag 
stilgestaan bij dit waardevolle 
zorgvak. De Wijngaerd toonde 
haar dankbaarheid aan al haar medewerkers door een proeverij 
door en een tegoedbond van Greenz & Grainz. Marcel Raafs 
maakte er een verslag van. 
Koop lokaal Terheijden
In Terheijden is de actie ‘Eet, 
drink en koop lokaal  Terheij-
den’ gestart. De eigenaar van 
de nieuwste winkel in dit dorp, 
Jip van Dijk van Nono’s Boe-
tiek, kreeg als eerste onderne-
mer een raamsticker met het 
speciaal hiervoor ontwikkelde kooplokaallogo. Wethouder Lie-
ke Schuitmaker overhandigde deze samen met de Terheijdense 
ondernemer Kathleen van Gorp. De tekst van de kooplokaal-
campagne luidt  ‘Eet, drink en koop lokaal. Dat houdt Terheijden 
speciaal.’  Wij namen een kijkje.

BELASTINGSERVICE DRIMMELEN

Hulp nodig bij het invullen van 
de belastingaangifte en nie-
mand in uw omgeving kan u 
hierbij helpen? Dan staan de 
belastinginvullers van KBO en 
SWO voor u klaar. Zorg dat u de juiste formulieren bij de hand 
heeft, zodat de belastinginvuller u zo goed mogelijk kan helpen.
Tijdens het invullen van uw belastingformulieren wordt tevens 
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gekeken of u ook in aanmer-
king kunt komen voor zorg-
toeslag en/of huurtoeslag. 
Maar ook of de hoogte van 
de toeslagen nog klopt. 
Voor het invullen van de aan-
gifte wordt een bijdrage ge-
vraagd van maximaal € 12,-. 

Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn,  bespreek dit dan s.v.p. 
met de belastinginvuller.
Wilt u gebruik maken van de belastingservice, dan kunt u contact 
opnemen met SWO via telefoonnummer 0162  451894.

KOM LANGS EN GENIET  VAN MOOIE 
MOMENTEN BIJ  THEEK 5! 
Weer kinderactiviteiten bij  Theek 5 Made! 

We starten het nieuwe jaar weer met 
superleuke activiteiten voor diverse 
leeftijden. Lees je even mee? 

Mini –Theek voor kinderen van 0 – 2 jaar
Tot de zomervakantie organiseren we tweemaandelijks van 
10.30 tot 11.15 uur een Mini-Theek, elke keer met een ander 
leuk thema. De eerstvolgende 
Mini-Theek is op woensdag 16 
februari met het thema ‘Dikkie 
Dik’.
Ontdek hoe je met spelletjes, 
liedjes en boekjes veel plezier 
beleeft samen met je kind. We 
geven allerlei tips en je kunt 
ervaringen uitwisselen met an-
dere (groot)ouders en verzor-
gers.
Kinderen tussen 0 en 2 jaar 
en hun (groot)ouders of ver-
zorgers zijn van harte welkom 
op deze vrolijke en informatie-
ve ochtend bij Theek 5 Made.  
Voor exacte data en aanmel-
den, kijk even op www.theek5.nl/activiteiten.
Voorleespret voor kinderen van 2 – 4 jaar 
Iedere laatste woensdag van de maand is er weer Voorleespret 
bij Theek 5 Made. Van 10.30 tot 11.00 uur wordt er voorgelezen 
aan kinderen tussen 2 en 4 jaar. Elke maand vertellen we een 
ander verhaal. Soms iets grappigs, een volgende keer misschien 
wel iets spannends of over een thema zoals de winter of vakan-
tie. Vaak doen we ook iets leuks tijdens Voorleespret. Zo is het 
steeds weer een verrassend en leuk moment voor de kinderen 
en hun (groot)ouders of begeleiders. Jullie zijn van harte wel-
kom om te komen luisteren naar een mooi verhaal. 
Kom langs bij onze Durf  Te Vragen-balie voor ouders 
en kinderen. Stel al je vragen op het gebied van lezen 
en mediagebruik van je kinderen aan onze specialisten. 
Heeft jouw kind moeite om een leuk boek te vinden? Gaat het 
leren lezen bij je kind niet zo gemakkelijk en wil je tips om het 
lezen plezierig te maken? Wil je weten welke boeken of apps 
er geschikt zijn voor jouw dreumes? Bibliotheek Theek 5 be-
antwoordt al je vragen op het gebied van digitale media, onze 
boekencollectie en leesplezier voor kinderen van 0-12 jaar.
Onze Durf Te Vragen-balie vind je iedere woensdag van 14.00-
15.00 uur in onze vestiging Made.
Voorleespret en de Mini-Theek zijn gratis.

Aanmelden voor de activiteiten is i.v.m. een beperkt aantal 
plaatsen verplicht. Meld je aan via www.theek5.nl/activiteiten.

EEN GOEDE START  VOOR PEUTERS MET 
VVE-INDICATIE BIJ KIBEO

Elk kind verdient een goede start op de basis-
school. Sommige kinderen hebben daarbij een 
extra steuntje in de rug nodig.  Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE) biedt extra begelei-
ding aan peuters. Alle Kibeo vestigingen in de 
gemeente Drimmelen werken met Peuterstart, 
VVE-gecertificeerde programma’s die peuters stimuleren in hun 
ontwikkeling.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau van de GGD 
wordt de ontwikkeling van een kind besproken. Blijkt hieruit dat 
een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan komt een kind in 
aanmerking voor VVE. Een kind ontvangt dan een VVE-indicatie 
van de jeugdarts of verpleegkundige. 
In de gemeente Drimmelen zijn alle Kibeo vestigingen VVE-ge-
certificeerd. Peuters met een VVE-indicatie kunnen zo in hun 
vertrouwde omgeving extra ondersteuning krijgen. Eveline Bos, 
directeur Brabant, Kibeo:  “Wij zijn ontzettend blij met deze 
ontwikkeling en de steun die de gemeente Drimmelen ons hier-
bij geeft. Elk kind mag rekenen op alle aandacht. Zowel kinderen 
die een steuntje in de rug nodig hebben als kinderen die behoef-
te hebben aan extra uitdaging.”
Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ont-
wikkeling
Bij Kibeo worden peuters met een VVE-indicatie met ‘Peuter-
start’ spelenderwijs extra gestimuleerd in hun ontwikkeling, 
door getrainde pedagogisch medewerkers. Dit kan zijn op het 
gebied van taal of beginnend rekenen, maar ook bij sociaal-emo-
tionele of motorische vaardigheden, zoals leren vriendjes te 
maken, op de beurt te wachten of zichzelf aan te kleden. De 
activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en het dagritme 
van het kind en zijn afgestemd op leeftijd en de ontwikkeling. De 
pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van het kind 
op de voet. Hierdoor weten zij precies waar een kind behoefte 
aan heeft en geven het kind altijd de juiste hoeveelheid uitdaging 
door de activiteiten daarop af te stemmen. Ook ouders worden 
nauw betrokken, dit heeft een positieve invloed op het ontwik-
kelproces van het kind. Zo kan het kind een goede start maken 
op de basisschool.

“Wij willen een gemeente zijn waar alle kinderen succesvol op 
kunnen groeien en waar zij hun talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: alle 
kinderen verdienen een gelijke kans. Wij zijn blij dat Kibeo op 
alle vestigingen een VVE-aanbod realiseert. Ook in de kleine 
kernen kunnen kinderen met een VVE-indicatie gebruikmaken 
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van het educatieve aanbod. Dichtbij een vertrouwde plek voor 
ouder en kind” aldus Claudia van Lent, coördinator Voor- en 
Vroegschoolse Educatie,  gemeente Drimmelen.
Over Kibeo
Kibeo is een kinderopvangorganisatie in Zuidwest-Nederland 
waar kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en het ondersteu-
nen van ouders voorop staat. De pedagogisch medewerkers 
werken elke dag met plezier op de 150 vestigingen verspreid 
over Zeeland, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, Bra-
bant en Barendrecht.

ST. DORPSRAAD  WAGENBERG
Verslag vergadering 26 januari 2022

Allereerst willen wij nog van de 
gelegenheid gebruikmaken om 
alle inwoners van de gemeente 
Drimmelen en in het bijzonder 
van Wagenberg, een voorspoedig 
en gezond 2022 toe te wensen. 
Laten we hopen dat we de beper-
kingen, die ons wegens corona 

dagelijks hinderen, snel achter ons kunnen laten.
Omdat de maatregelen het weer toelaten hebben wij direct een 
vergadering gehouden en willen wij hiervan de belangrijkste za-
ken met u delen.
Allereerst wil de Dorpsraad Elly Prinse hartelijk danken voor 
haar bijdrage als lid de afgelopen jaren. Daarnaast hebben zich 
3 aspirant-leden aangemeld: Bart Reniers, Arie Diepstraten en 
Pim van Batenburg. 
Op de vergadering waren ook aanwezig wethouder Jürgen Vis-
sers en Roxanne Heijmans (Groen Drimmelen), Gijs Broeders 

(CDA),  alsmede Cor en Martijn  Verschuren. Deze laatste 2 
personen kwamen een belangrijk agendapunt presenteren: ont-
wikkeling van het bouwplan Hofstad.
Aannemersbedrijf Verschuren heeft samen met STROOM Ar-
chitecten een bouwplan ontwikkeld en ingediend bij de gemeen-
te voor het realiseren van 15 duurzame woningen, ingepast in 
een groen, ecologisch en biodivers kader aan de Hofstad te Wa-
genberg.
Het is een uniek woningbouwproject waarin 10 vrijstaande wo-
ningen en 5 starterswoningen zijn omringd met veel groen,  na-
tuur en een scala aan kleine natuurelementen.  Het principever-
zoek om daar te mogen bouwen is na overleg met de gemeente 
ingediend. Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact 
opnemen met Aannemersbedrijf  Verschuren via    martijnenmo
niek@outlook.com.
Een belangrijke vraag die werd gesteld, en die voor elk bouw-
project binnen Drimmelen geldt: Hoe kunnen we de mooie 
bouwplannen realiseren voor de inwoners van Wagenberg? Of 
bouwen we ook voor belangstellenden van buiten ons dorp? 
Wettelijk is dit niet te regelen:  het is een vrij recht om een 
huis te kopen of te huren in de plaats naar eigen keuze. Hierbij 
mogen geen privileges worden gesteld.
Wethouder Jürgen Vissers gaf aan dat men in de gemeente bezig 
is met een paraplu-nota voor een woonplicht bij aankoop van 
een woning ofwel de koper dient minimaal een x-aantal jaren 
zelf in de gekochte woning als hoofdverblijf te blijven wonen. 
Wilt u kans maken om in aanmerking te komen voor een wo-
ning in Wagenberg, meldt u zich dan bij de ontwikkelaar zodat u 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.  Voor de Verlengde Els
akker kunt u zich al inschrijven via www.verlengde-elsakker.nl.
Daarnaast is met wethouder  Vissers uitgebreid gesproken over 
de huisvesting van vluchtelingen, statushouders,  arbeidsmigran-
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ten en seizoenarbeiders. De gemeente heeft ook hiervoor di-
verse regelingen vastgelegd. Zomaar huisvesten van mensen die 
tot een van deze categorieën behoren, gaat niet zonder toe-
stemming (c.q. vergunning) van de gemeente. Meer hierover 
vindt u op de website van de gemeente.
Binnen  Wagenberg is de Goeiestoepkesroute in volle gang. 
Voetpaden zijn verbeterd en de zitbanken zijn op diverse plaat-
sen vernieuwd.
Tot slot hebben we van firma Delta vernomen dat de glasve-
zelvoorziening vanaf maart 2022  binnen Wagenberg geacti-
veerd gaat worden.
Een datum voor een volgende vergadering is nog niet vastge-
steld. Onder voorbehoud denken we aan 16 maart, maar we 
zullen de definitieve datum weldra bekendmaken.

VOORBEREIDING BOUW  WINDPARK 
ZONZEEL  VAN START

In 2022 worden tussen knooppunt 
Zonzeel en de Mark zes windmo-
lens gebouwd. Deze molens horen 
bij de 28 windmolens die Provincie 

Noord-Brabant langs de A16 realiseert. Van de zes molens bij 
Zonzeel zijn er vijf in handen van de ontwikkelaars Eneco en 
Pure Energie. Eén molen is toegekend aan het Traais Energie 
Collectief. De bouwvoorbereiding voor Windpark Zonzeel is in 
januari van start gegaan.
Aanleg wegen
Wie goed heeft opgelet zag al sinds afgelopen zomer activiteit 
op de bouwlocaties.  Toen ging de voorbelasting van de grond 
voor de kraanopstelplaatsen van start. In januari is ook de aan-
leg van de routes van de openbare weg naar de bouwplekken 
begonnen. Een aantal van deze wegen is tijdelijk en alleen nodig 
voor het transport van de benodigde materialen. Deze wegen 
worden na de bouw weer afgebroken. Om de molens in de toe-
komst bereikbaar te houden wordt ook een aantal blijvende 
verbindingswegen aangelegd. De aanleg van de routes naar de 
molen van het Traais Energie Collectief gaat begin maart van 
start. Naar verwachting zijn alle wegen begin juli klaar. 
Heiwerk
In februari start het heiwerk voor de fundering van de windmo-
lens.  Per molen duurt dit ongeveer vijf dagen. De molen van het 
Traais Energie Collectief is eind maart als laatste aan de beurt. 
Traaise windmolen
Van de molen van het Traais Energie Collectief worden inwo-
ners, bedrijven en organisaties uit  Terheijden samen eigenaar. 
De stroom die de molen opwekt gaat via een eigen kabel naar 
de Energiebrouwerij aan de Schansstraat. Zo kan de molen ruim 
2.800 Terheijdense huishoudens rechtstreeks voorzien van lo-

kaal opgewekte, duurzame energie. Terheijdenaren kunnen de 
stroom afnemen via de Traaise Energie Maatschappij, het lokale 
energiebedrijf van het collectief.  Volgens planning draaien de 
molens van Windpark Zonzeel eind 2022.

START BOUW  21 APPARTEMENTEN 
ROMBOUTSSTRAAT  
Extreem duurzaam volgens BENG-normen 

Vorige week vond op het 
bouwterrein op de hoek van 

de Romboutsstraat en de  Van Gilslaan in Made de officiële start 
plaats van de 21 nieuwbouwappartementen. Met deze extreem 
duurzame en levensloopbestendige woningen levert  Woonvi-
zier wederom een bijdrage aan het oplossen van het woningte-
kort in de regio. 
Unieke locatie
Directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt-Niels: ‘Na een 
lange tijd van voorbereidingen kunnen we eindelijk van start 
met de bouw van deze appartementen. Dit woningtype is een 
mooie aanvulling binnen Made en de locatie is prachtig. Bewo-
ners wonen hier straks door groen omgeven met de winkels op 
steenworp afstand. Door de BENG-eisen die voor deze bouw 
van toepassing zijn, realiseert Zwaluwe Bouw hier niet alleen 
woningen waar een grote behoefte aan is,  maar bovendien waar 
bewoners bijna energieneutraal kunnen wonen.’  

Wethouder Stoop van de gemeente Drimmelen vult aan:  ‘Sa-
men met Woonvizier zijn we tot een heel mooi plan gekomen 
op deze locatie waar straks een groen parkje voor de buurt zal 
komen. Het is mooi om te zien dat er op veel plekken gebouwd 
wordt in onze gemeente en dat ook de sociale huurwoningen 
hier onderdeel van zijn. Het was een snelle procedure met een 
warm welkom van de buurt.’
Bijna energieneutraal 
Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 
1 januari 2021 moeten voldoen aan de strenge eisen voor Bij-
na Energie neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien o.a. 
voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei.  Het betreft 
een nieuwe manier van werken, ontwerpen en uitvoeren in de 
bouw. Deze nieuwe eisen zijn er om nieuwe woningen en ge-
bouwen energiezuinig te maken en duurzame nieuwbouw toe 
te passen. Voor bewoners betekent dit niet alleen een lagere 
energierekening, maar ook meer wooncomfort. De verwachting 

ZAKELIJK NIEUWS

Directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt-Niels van Woonvizier 
en wethouder Stoop van Volkshuisvesting van de gemeente Drimmelen.
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is dat de woningen eind dit jaar worden opgeleverd. 
Woonvizier is een betrokken woningcorporatie met ca. 3.000 
woningen in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk. Met 20 col-
lega’s werken wij vanuit Made aan goed en betaalbaar wonen 
voor mensen met een beperkt inkomen. 

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

Vieringen door de week en in het weekend 
Op zaterdagavond is er voorlopig GEEN viering om 
19.00 uur in onze H. Antonius Abtkerk.
Zondag 13 februari 11.00 uur: Eucharistieviering. Extra col-
lecte t.b.v. Goederenbank De Baronie. Voorganger: pastoor R. 
van Bronswijk. Orgel: dhr. J. Horbach. Zang: dhr. H.  Vergouwen.
Zondag 20 februari 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgan-
ger: pastoor R. van Bronswijk. Zang: Herenkoor  Terheijden/Wa-
genberg.
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.
Contact met het pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van het 
pastoraal team van de Vijf Heiligen Parochie, pastoor Ronald van 
Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u 
dan niet dit te doen. Dit kan telefonisch via het parochiesecre-
tariaat, telefoonnummer 0162 682303 of via e-mailadres info@

naardekerk.nl.  Wij maken graag tijd vrij voor contact met u.
Digitale nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
De Vijf Heiligen Parochie geeft een tweewekelijkse digitale 
Nieuwsbrief VHP uit. Mocht u de digitale Nieuwsbrief VHP wil-
len ontvangen, neemt u dan contact op met ons parochiesecre-
tariaat via info@naardekerk.nl.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Praten over ongewenst seksueel grens-
overschrijdend gedrag
De uitzending van BOOS over misstanden bij tv-programma The 
Voice heeft veel los gemaakt. Maar wat als u een ervaring hebt 
waar u over wilt praten?  Wat er ook gebeurd is, u staat niet 

alleen. Voor hulp of een luisterend oor 
kunt u terecht bij Blauwe Maan. Blauwe 
Maan biedt al ruim 30 jaar professionele 
hulp aan na seksueel misbruik. De hulp is 

er voor slachtoffers, zowel mannen als vrouwen, en hun naasten 
(partners of familie). De hulp is gratis, er is geen wachtlijst en 
het mag anoniem. 
Vragen? Neem dan contact op met Angela Tode: angela.tode@
surplus.nl of Michelle van Steen: michelle.vansteen@surplus.nl. 
Of bel met de hulplijn van Blauwe Maan, 013  543 75 01. Het 
kantoor van Blauwe Maan zit in Tilburg, maar er wordt ook hulp 
aangeboden in de gemeente Drimmelen. Meer informatie is te 
vinden op www.blauwemaan.nl. 
Aanleg Windpark Zonzeel bij A16 van start 
Vorige week is de aanleg gestart van de toegangswegen en de 
heiwerkzaamheden voor de bouw van Windpark Zonzeel. Dit 
duurt naar verwachting tot half april. Omdat deze werkzaam-
heden niet dichtbij woningen 
plaatsvinden, zal de overlast tot 
het minimum beperkt blijven. In 
de week van 21 februari begint 
het heien voor de fundering 
van de windmolens. Hierdoor 
kan er tijdelijk geluidshinder 
ontstaan voor de directe om-
geving. 
Windpark Zonzeel bestaat uit 
6 windturbines. Het is een pro-
ject van Eneco, Traais Energie 
Collectief en Pure Energie. Het windpark is onderdeel van het 
project Windenergie A16. De bouw van de windmolens wordt 
eind 2022 afgerond. De windmolens leveren dan naar verwach-
ting ruim 16,5 kWh per jaar per windmolen op. Dat betekent 
dat het windpark jaarlijks ongeveer 30.000 huishoudens van 
energie kan voorzien.   
De ontwikkelingen rondom het Windpark Zonzeel kunt u vol-
gen op de website www.windparkzonzeel.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief.
Inwoners uitgenodigd mee te praten over betaalbaar-
heid duurzame energie
In februari en maart gaan gemeenten in de regio  West-Brabant 
in gesprek met inwoners over hoe de energierekening betaal-
baar blijft. Nu en straks als we overstappen naar duurzame ener-
gie. De overheid wil dat er in 2050 geen aardgas meer gebruikt 
wordt in Nederland.  Waar onze warmte vandaan komt gaat 
dus de komende jaren veranderen. Hoe gaan we dit bereiken 

KERKEN

GEMEENTE
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en hoe houden we dit betaalbaar? Hiervoor 
werken 16 West-Brabantse gemeenten, 
waaronder Drimmelen samen met de Pro-
vincie en Waterschappen in de zogeheten 
Energieregio. Dit gesprek wordt gevoerd in 
de vorm van een burgerforum. 

Uit alle postcodes in de regio zijn met een steekproef 10.000 
postcodes getrokken. Deze postcodes krijgen een uitnodiging in 
de bus met de vraag om mee te doen aan dit forum. In Drimme-
len komt dit neer op 592 huishoudens. Mensen die een uitnodi-
ging ontvangen en mee willen doen kunnen zicht tot 10 februari 
aanmelden via www.brabantpraat.nl.
Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt daaruit een groep 
van 200 - 225 mensen samengesteld die met elkaar een zo goed 
mogelijke afspiegeling van de regio vormen. Deze groep zal, ver-
deeld over 6 bijeenkomsten met 30 tot 40 personen, advies 
uitbrengen over de plannen in de regio rondom de energietran-
sitie. 
Als u deelneemt kost het in totaal 1 dagdeel, volledig verzorgd, 
op een bijzondere locatie in de regio. Maar belangrijker nog: als 
u deelneemt draagt u bij aan de inhoud van de Regionale Energie 
Strategie. Die moet antwoord geven op de vraag hoe de ener-
gierekening van de toekomst, en dus ook die van u, betaalbaar 
blijft.
Bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg, Bosakker 21:  bouwen van een carport.
Terheijden, Zeggelaan 15:  het kappen van 1 boom. 
Terheijden, Munnikenhof 15:  plaatsen van 8 units voor tijdelijke 
huisvesting arbeidsmigranten.
Terheijden, Zeggelaan 73:  verbreden van de inrit.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 
Wagenberg, Postweg 27:  het bouwen van een berging.
Terheijden, Bergen 39:  het kappen van 1 conifeer ivm nieuw-
bouw, slechte conditie en meerdere afgestorven toppen, her-
plantplicht van 1 boom.
Terheijden, Gagelveld 4:  het kappen van 1 es, het kandelaberen 
van 1 tulpenboom,  herplantplicht van 1 boom.
Verlengingsbesluit
Terheijden, Munnikenhof 1:  het milieu neutraal wijzigen van de 
inrichting.
Tijdelijke verkeersmaatregel
7 februari t/m 15 maart:  parkeerverbod Oranjeplein Terheijden 
vanwege mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek 
borstkanker.

Cees Mureau 

Met grote bewondering en respect 
hebben wij je afstand zien nemen van 

alles wat je dierbaar en lief was. 
We hebben je los moeten laten 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, 

't is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe, 
maar op 'n keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 
Toon 

weduwnaar van 

Rietje Mureau- van Groesen 

De afscheidsdienst heeft in besloten 
kring plaatsgevonden. 

5Terheijden, 7 november 1932 
† Made, 1 februari 2022 

Annette en Toon 
Ad en Jenny 

Thieu en Josephine 
Nills en Ria 

Marco 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Cornelis Everardus 

Degenen die ik lief heb, 
verlaat ik 

om degenen die ik lief had, 
terug te vinden. 

Correspondentieadres: 
Egstraat 4. 4921 ZW Made 

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.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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Linksonder: Frans Snoeren,  Rechtsonder: Leny Peemen (vrijwilligers aan het werk in natuurgebied Linie van de Munnikenhof)


