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Terheijden en Wagenberg huis-aan-huis bezorgd.
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Terheijden:  Bibliotheek Terheijden, ‘Toptiekske,
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Drukkerij Drukkerij Boonen
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GEZONDHEID
Algemeen noodnummer  112
Huisartsenpost Oosterhout 0162 - 435 000
Tandarts (buiten werktijden) 0162 - 424 024
Pastorale zorg   06 - 514 900 11
Bloedafname SHL Terheijden Schepenhof Fysio 
    Schepenhof 21 Terheijden
    maandag-woensdag-vrijdag,  
                8.00-10.00 uur, vrije inloop
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  alleen op afspraak
 contact   srw.drimmelen@surplus.nl 
Schuldhulpverlening  076 - 502 7788
SWO    0162 - 451 894
POLITIE
Algemeen nummer  112
Politie Zeeland/West-Brabant 0900 - 8844
    www.politie.nl
Wijkagenten   B. Coppens en M. de Vries
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: elke woensdag,
    grijs:  13/07
          Wagenberg groen: elke vrijdag, 
    grijs: 15/07
Ophalen oud papier  09/07
Ophalen plastic             Terheijden  22/06  
    Wagenberg  24/06
OVERIGE
Bibliotheek Terheijden  di. en vr.. 14.30 - 17 .00 u,   
    wo. 12.30 - 17.00  u
Woonvizier   0162 - 679 800

10e EDITIE  DRIMMELENSE1DAAGSE

Na 2 jaar corona is het eindelijk zo-
ver, en kan op zondag 3 juli 2022 de 
Drimmelense1daagse weer worden 
gelopen. Deze wandeltocht werd t/m 
2019 georganiseerd door Johan v/d 
Vlist en Lia Commeren waarna wij, 

Stichting “De Zevende Hemel”, de organisatie hebben overge-
nomen! 
De wandeltocht van ca 30 km loopt door de kernen en het 
buitengebied van de gemeente Drimmelen (Terheijden, Made, 
Drimmelen, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Wagenberg) 
Dit jaar hebben wij gekozen voor 3 start/rustplaatsen: café De 
Zevende Hemel in Terheijden, Den Domp in Lage Zwaluwe 
en Ons Dorpshuys in Drimmelen. Ook is er voor de deelne-
mers uit de gemeente Drimmelen de mogelijkheid om vanuit 
huis te starten (geef dit aan via e-mail drimmelense1daagse@
gmail.com). 

Er kan gestart worden tussen 08.00 uur en 10.00 uur vanuit de 
3 bovenstaande adressen. De deelname is gratis en het route-
boekje + stempelkaart ontvang je bij de start/stempellocatie. Bij 
de start/stempellocaties is EHBO aanwezig. Dit jaar hebben wij 
geen medailles. Van tevoren inschrijven zou fijn zijn maar kan 
ook op de startlocatie. Deelname aan deze mooie wandeltocht 
is geheel op eigen risico en wij als organisatie gaan er van uit 
dat de verkeersregels in acht worden genomen en dat eventueel 
afval in afvalbakken wordt gedeponeerd. 
Voor meer inlichtingen zie www.drimmelense1daagse.nl of mail 
drimmelense1daagse@gmail.com. 
Wij wensen alle deelnemers veel wandelplezier en een zonnige 
dag.

ZOMERVERMAAK

De veelbelovende activiteiten van Zo-
mervermaak staan weer voor de deur. 
Het aantal inschrijvingen blijft nog wat 
achter in vergelijk met vorige jaren. 
Vandaar dat iedereen de mogelijkheid 
heeft om na de vermelde deadline van 
8 juni ook nog te kunnen inschrijven 

voor welke activiteit dan ook.  Vanwege vakantie krijgt u dan wel 
pas na 25 juni bericht over wat en hoe. Let wel:  vol = vol.
Wij zijn ervan overtuigd u een gevarieerd,  leuk en leerzaam 
programma te kunnen bieden bij ons 10-jarig bestaan. Laat u 
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zich niet afschrikken door aanmelding op de duidelijke website 
www.zomervermaak-terheijden.nl als u wat minder goed thuis 
bent op de computer of laptop.  Er is altijd wel iemand bereid 
om u digitaal bij te staan. Nieuwe dingen leren komt trouwens 
uw brein ook nog eens ten goede en nooit te oud om te leren, 
toch. 
Maar niet getreurd, u kunt zich  ook nog gewoon aanmelden 
door te bellen naar 06 48257682 of een berichtje te sturen via
e-mail: zomervermaakterheijden@gmail.com. Iemand aanklam-
pen van de Stichting kan natuurlijk ook altijd. Geen reden dus 
om niet deel te nemen aan zoveel zomervertier. 
Wat wel belangrijk is om te vermelden bij inschrijving: de naam 
van uw bank voor de betaling en uw telefoonnummer  voor het 
geval wij u terug moeten bellen. Dit is voor de organisatie van 
groot belang voor een soepele en vlotte verwerking van alle 
gegevens. 
Wij rekenen weer op onze vaste bezoekers en hopen nog meer 
nieuwe gezichten te zien. U zult niet de eerste en zeker niet de 
laatste zijn die zegt:  “Dit had ik al veel eerder moeten doen”.
Tot dan! 
Stichting Zomervermaak

DIT GEBEURDE IN 1922

Honderd jaar geleden kende Wagenberg ook al verenigingen. 
Naast o.a. de voetbalclub, de fanfare en de schietverenigingen 
waren er twee andere verenigingen waarover in 1922 het vol-
gende in de krant te lezen was.
Met Pinksteren werd een wedstrijd ringsteken gehouden met 
fietsclubs uit Wagenberg, Made, Helkant en Hooge Zwaluwe. 
Organisator was ‘Rijwiel Vereeniging Eendracht en Volharding’ 
met als thuisbasis het café van De Ridder in de Withuisstraat. 
Naast enkele medailles werden ook “particuliere prijzen” uit-
gedeeld. 

De duiven van ‘Postduivenvereniging Juliana’ waren naar 
Frankrijk gebracht. En na ongeveer 7½ uur vliegen waren die 
thuisgekomen. De meeste namen van de winnaars waren inwo-
ners van de Withuisstraat en omgeving, ofwel  ‘t Vissers-hoeks-
ke’. Ook deze vereniging was thuis in het café van De Ridder. 
In Vlasselt-boekje 118 is het zogenaamde “duiven-melken” uit-
gebreid beschreven door Piet Schets en Leo  Vermeulen.
In het voorjaar was brand ontstaan in de Terheijdense kunstwol-
fabriek aan de haven, het ‘bullen-fabriek’ van De Beer. Er werd 
op dat moment gewerkt en “door het spoedig en hulpvaardig 
optreden van den machinist A. Damen, met nog een paar werk-
lieden en enkele buurtbewoners” was de brand snel geblust. Dit 
meldde de krant op 11 maart. Maar op 7 december, in de late 

EN  TOEN GEBEURDE...
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avond, brak daar weer brand uit. De brandweer kon niets meer 
doen dan “het nathouden van belendende gebouwen”. Meer 
over deze bijzondere industrie, en ook andere oude ambachten, 
is te zien in  Vlasselt-boekje 133 (2011).

En eind maart 1922 was er een “merkwaardig natuurver-
schijnsel te bezichtigen in het hotel van Bastiaan Lievens”, des-
tijds het Hof van Holland waar nu de Polderstraat begint. 
Toen werd de kerktoren voorzien van nieuwe leien. De leidek-
ker had in een van de galmgaten een vogelnest met daarin een ei 
ontdekt.  Aldus de Bredasche Courant van 31 maart. 

Helaas werd de van nieuwe leien voorziene toren al in het najaar 
door een grote brand getroffen. De hele kerk is toen uitgebrand.
Johan van der Made

BELANGRIJK NIEUWS  VAN UW 
HUISARTS 

Vrijdag 1 juli 2022 zijn huisartsenpraktijken Onder de Torens 
en Dokters & Co GESLOTEN in verband met een landelijke 
staking.
Voor spoedeisende hulpvragen kunt u van 08.00-17.00 uur te-
recht bij de Huisartsenpost Oosterhout die voor deze gelegen-
heid de deuren opent. Deze is te bereiken onder nummer 0162 
435000.
Huisartsen houden op vrijdag 1 juli een actiedag om te protes-

teren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard 
gaande werkdruk. Dat gebeurt op initiatief van huisartsencomi-
tés  ‘Help, de huisarts verzuipt!’ en ‘De bezorgde huisarts’ samen 
met artsenorganisaties LHV en VPH.

OPEN DAG CENTRUM  VOOR  VITALITEIT

Het Centrum voor Vitaliteit nodigt u graag uit voor hun Open 
Dag op 18 juni a.s.  Tussen 10.00 uur en 13.00 uur bent u van 
harte welkom voor een interessant programma, met o.a. koffie, 
demonstraties, loterij waarbij gratis behandelingen te winnen 
zijn, u kunt alles bekijken en bij iedereen terecht voor vragen 
over gezonder worden of blijven. Het exacte programma vindt 
u in de advertentie verderop in Rondom de Toren. 
Het Centrum is gevestigd in de Fresiaflat 1 in Made. In een 
sfeervol en modern verbouwde benedenverdieping, goed be-
reikbaar en toegankelijk voor iedereen, kunt u kennismaken met 
de diverse hulpverleners die hun ruimte hebben in dit prachti-
ge Centrum. Hulpverleners op vrijwel alle gebieden wat betreft 
mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit zijn hier actief. Denkt 
u aan fysiotherapie, psychosociale coaching, diëtist, ergotherapie, 
logopedie, revalidatiearts, hulpmiddelen, natuurgeneeskunde, os-
teopathie en steunkousen. 

“Een heel palet is bij ons vertegenwoordigd,” zo vertelt een en-
thousiaste Lise Arcoite. Zij is, als eigenaresse van fysiotherapie-
praktijk GeriaFit, de initiatiefneemster en voortrekker van het 
Centrum voor Vitaliteit. “In 2020 enthousiast open gegaan, maar 
door corona was er een lastige start. Als je nu, 2 jaar verder,  ziet 
dat we 13 specialistische hulpverleners onder één dak hebben, 
met allemaal dezelfde passie: samen persoonlijke zorg leveren 
en samenwerken, dan maakt me dat erg tevreden en trots!” 
“En natuurlijk,” zo vervolgt Lise, “gebruiken we elkaars exper-
tise en indien nodig verwijzen we naar elkaar door en hebben 
we overleg. Op deze manier houd je ook mensen in kaart en 
zo proberen we het leven leuker en gemakkelijker te maken 
voor cliënten. Mensen kunnen rechtstreeks terecht bij ons. 
Een verwijskaart van een huisarts is meestal niet noodzakelijk; 
mocht dat wel zo zijn, dan vertellen we dat natuurlijk. Bovendien 

ZAKELIJK NIEUWS
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worden de meeste behandelingen betaald door de zorgverzeke-
raars!” Ze vult nog aan dat in hun samenwerking veel aandacht 
is voor de volgende gezondheidszaken: Aanhoudende Licha-
melijke Klachten, Centraal Neurologische aandoeningen, Ou-
derdomsklachten, Longaandoeningen en Psychosociaal Welzijn. 
Algemene gegevens
Centrum voor  Vitaliteit, Fresiaflat 1, 4921 LA Made.  
Tel.:  0162 680234,  e-mail:  info@centrumvoorvitaliteit.nu,  
website:  www.centrumvoorvitaliteit.nu. 
Deze Open Dag is beslist een aanrader. Het kan interessant zijn 
voor uzelf of familie en vrienden, want mensen uit de hele regio 
zijn van harte welkom!
Christ  Verdaasdonk

EHBO-CURSUS

Beste inwoners van Terheijden, zoals eerder 
aangegeven gaat de EHBO-vereniging uit Ter-
heijden medio september starten met een 
nieuwe EHBO-cursus. De cursus is gratis en 
er zijn nog plekken beschikbaar. Op maan-
dagavond 27 juni organiseren wij een in-
loopavond voor geïnteresseerden. De avond 
start om 19.30 uur en wordt georganiseerd in 

café De Harmonie in Terheijden. Tijdens deze avond praten we 
je bij over wat je mag verwachten van de cursus. Ben je geïnte-
resseerd? Kom dan zeker naar deze inloopavond en meld je aan 
via info@ehboterheijden.nl. 

ZIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Chauffeurs en vrijwilligers voor de dagbesteding van 
Patske & De Smoutebol
Patske & DeSmoutebol is een dagbesteding in Made voor men-
sen met Niet Aangeboren Hersenletsel, licht verstandelijke be-
perking, lichamelijke beperking en psychosociale problematiek.
Zij zijn hard op zoek naar vrijwillige chauffeurs die in de och-
tend een cliënt thuis willen ophalen en rond 16.00 uur weer 
naar huis willen brengen. Je rijdt met eigen auto en ontvangt 
hiervoor een onkostenvergoeding. 
Daarnaast is er ook plaats voor één of twee vrijwilligers om te 
assisteren bij de dagactiviteiten. En ze zoeken een ‘schaak-
maatje’ voor de vrijdagochtend. 
Meer informatie over de dagbesteding en de activiteiten die zij 
bieden is te vinden op de website www.dagbestedingmade.nl.
Creatieve vrijwilligers gezocht voor ‘Creatief ontmoe-
ten’ van Surplus Welzijn

VAN  ALLES  WAT
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Iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur wordt door Surplus 
Welzijn ‘Creatief ontmoeten’ georganiseerd bij Woonvizier in 
Made (Middelmeede 40). Bij deze activiteit is iedereen welkom! 
Met of zonder ervaring, maakt niet uit. Onder het genot van een 
praatje en een kop koffie worden de mooiste dingen gemaakt. 
Diverse creatieve vormen komen aan bod zoals schilderen, 
houtbranden etc..
Surplus Welzijn zoekt sociale creatievelingen die het leuk 
vinden om hierbij als vrijwilliger een handje te komen helpen. 
Jouw tijdsbesteding is altijd in overleg. Dus ook als je niet iedere 
woensdag kunt, ben je van harte welkom. 
Wil jij jouw vrijwilligersvacatures ook in de schijnwer-
pers? 
Neem dan contact op met het Vrijwilligers Informatiepunt
Op www.vrijwilligerswerkdrimmelen.nl vind je alle actuele va-
catures. 
Voor organisaties: Hier kun je zelf vacatures voor vrijwilligers 
plaatsen.
Voor vrijwilligers: Hier kun je zoeken naar mogelijkheden. 
Wil je meer weten of een gesprek? Laat het weten! 
Dit kan via email vip@swodrimmelen.nl en telefoon 0162 
451894.

TIJDELIJKE  VERHOGING ONKOSTENVER-
GOEDING  VAN ANWB  AUTOMAATJE

De ANWB heeft besloten om de tijdelijke verhoging, de on-
kostenvergoeding voor de chauffeurs, om te zetten naar een 
vaste prijs van € 0,35 cent per kilometer voor de resterende 
maanden van 2022. 
Wilt u chauffeur of deelnemer worden van AutoMaatje Drim-
melen? Neem contact op via 0162 748739 (en spreek de voice-
email in) of via automaatje@swodrimmelen.nl.
We blijven u graag van dienst!

DRAAG BIJ  AAN EEN  TOEKOMST 
ZONDER MS
Collecte Nationaal MS Fonds

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan 
langs de deuren of komen online in actie 

voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onder-
zoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant! 
MS is zenuwslopend 
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel 
verschillende gezichten kent, maakt het MS Fonds momenteel 
duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend.’ In de 
campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en  Wil te zien. Zij ver-
schillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar 
hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. 
De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben 
ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? 
Kunnen we wel aan kinderen denken?” En Najat (43) liep voor 
haar diagnose vier keer per week hard.  Momenteel is haar been 

zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik 
probeer wel veel te wandelen met on-
dersteuning van een wandelstok of mijn 
man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien wat 
er met hen gebeurd is sinds ze de diagno-
se MS kregen. 
Opbrengst is hard nodig 
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de 
collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve 
onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. 
Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collec-
tanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele 
honderden online gaan collecteren. 
Collectant gemist? 
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie 
over op NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collectebus aan op  www.digicollect.natio
naalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren.

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 worden gezet. Hebt u een nieuwswaardige mededeling 
zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl.
Terheijdenloop 2022

Na twee jaar géén Terheijden-
loop werd het nu écht weer 
tijd. De Terheijdenloop ging op 
zondag 22 mei weer van start 
bij de Kleine Schans. Vijf jaar 
geleden is dit mooie hardloop-
evenement voor jong & oud 
weer opgepakt.  Voor elke 

hardloopfanaat behoort deze dag gewoon in de jaarlijkse eve-
nementenlijst. In samenwerking met I Love Traaie genoten de 
deelnemers en toeschouwers ook dit jaar van de vier prachtige 
routes in de natuurlijke omgeving. 
Sterrenkunde – deel 3

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 ooit 
is gebeurd en nog steeds ge-
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beurt? Samen met Jan Budding gaat Joost Pieterman op zoek 
naar antwoorden. In deze aflevering zijn we op bezoek bij de 
Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch.
Wandel4daagse Made

Op 15 mei ging de Wandel-
4daagse Made van start met 
een muzikale warming up. Het 
werd een echt feestje van maar 
liefst 4 dagen lang en een gezel-
lige afterparty.  Wij waren met 
onze camera’s van de partij en 
maakten een impressie.

Afscheidsinterview met wethouder Jan-Willem Stoop
Op dinsdag 26 april werd af-
scheid genomen van wethou-
der Jan-Willem Stoop. Joost 
Pieterman sprak uitgebreid 
met hem in het Puzzelbad 
Terheijden over de tijd waarin 
hij werkte als wethouder.  We 
zullen hem missen in onze ge-

meente en wij danken hem voor de bijzonder prettige samen-
werking met ons in de afgelopen 10 jaar.
Het verhaal van Lilian

De gemeente Drimmelen wil 
dat iedereen die dat wil, op 
een gelijkwaardige manier mee 
kan doen aan de Drimmelen-
se samenleving. De gemeente 
probeert daarom meer begrip 
te laten ontstaan voor mensen 
met een zichtbare of onzicht-

bare beperking. Daarvoor werd aan Omroep Drimmelen ge-
vraagd om individuele filmpjes te maken van mensen met een 
beperking in de hoop dat er op deze manier in zijn algemeen-
heid veel meer begrip ontstaat. In deze aflevering ziet en hoort 
u het verhaal van Lilian.
Scholensportdag

Bewegen is gezond en dat 
vindt onze jeugd ook. Het 
was dan ook weer een 
feestje op de scholensport-
dag 2022. Op de velden van 
Madese Boys deden kin-
deren van basisscholen De 
Lage Weide, Den Duin en 

De Stuifhoek uit Made, De Elsenhof uit Wagenberg en ‘t Kla-
verblad uit Drimmelendorp mee aan sporten als verspringen en 
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WANDEL4DAAGSE  WAGENBERG

Dank je wel Gerard van Vugt!
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hardlopen.  Wij waren er bij.
Beelden Made - deel 2
Graag nemen wij u mee op een 
interessante tour langs de vele 
standbeelden en monumenten 
in de gemeente Drimmelen. 
Hoe vaak komen wij als inwo-
ners van de gemeente Drim-
melen niet in ons eigen dorp of 
1 van de 5 anderen? Ontelbare keren! En elke keer weer rijden 
of lopen wij, zonder echt nog te kijken, langs al die standbeelden 
en monumenten, die daar overal staan. Samen met de gemeente 
Drimmelen willen wij als Omroep Drimmelen daar graag iets 
aan doen. In deze miniserie geven wij ruimschoots aandacht aan 
alle kerkdorpen met hun eigen specifieke beelden en monumen-
ten. Deze keer ziet u deel 2 over de beelden in Made. 
Muziek in de regio-Mades Meezingkoor
In onze serie ‘Muziek in de 
regio’ ziet en hoort u deze 
keer het Mades Meezing-
koor. Na 2 jaar stilte ging het 
Mades Meezingkoor op 10 
april weer helemaal los in de 
Korenbeurs, tijdens het suc-
cesvolle jaarlijks meezingfestijn.  Wij maakten opnames en laten 
u in deze aflevering het nummer ‘Als de zon schijnt’ horen en 
zien.
Wie we zijn en waar u ons kunt vinden
Wij zijn uw lokale omroep in de gemeente Drimmelen. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers maakt programma’s voor radio, tv 
en kabelkrant. Leuk en informatief om naar te kijken en te luis-
teren, maar nog leuker is het om zelf daaraan mee te werken. 
Wij zijn daarom altijd op zoek naar radiomakers, presentatoren, 
cameramensen, editors, technici en redacteuren. Misschien iets 
voor u? Kom dan eens met ons praten. Ervaring is niet nodig; wij 
leren het u graag. Onze contactgegevens vindt u op de website 
www.omroepdrimmelen.nl.
Wekelijks nieuwe televisie items op Ziggo kanaal 42 / KPN, 
XS4ALL en Telfort kanaal 1476/ Telfort, Edutel, Fiber.nl en Stipte 
kanaal 2170. Uitzending gemist of kunt u ons thuis niet ontvan-
gen? Bezoek ons YouTube kanaal, of onze website en Facebook-
pagina.
De radiozender is 24 uur per dag te beluisteren via 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.

DAG  VAN DE  JONGE MANTELZORGER

Op 8 juni werden onze helpende helden in het zonnetje gezet. 
Ondanks het weer konden de jonge mantelzorgers genieten van 
leuke activiteiten bij Polderevents in  Wagenberg. 
Jürgen Vissers sprak een 
mooi woordje over het 
belang van mantelzorgers 
en hoe goed ze het doen. 
Daarna konden de jonge-
ren hun energie kwijt in al-
lerlei soorten spellen. Van 
stormbaan,  naar voetbal 
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en tag rugby.
Op het einde werd er nog gezellig met zijn allen een frietje 
gegeten en konden ze elkaar leren kennen. Wij vonden het een 
geslaagde middag en hopen dit nog een keer te kunnen organi-
seren!
Ben jij ook een jonge mantelzorger en wil je een volgende keer 
mee doen met zo’n activiteit? Meld je dan bij SWO Drimmelen 
aan als jonge mantelzorger!

‘WE DOEN HET SAMEN’

Waar ik in het verleden voor dit blad al bij een makelaar op 
bezoek ben geweest, kom ik nu aan de verhuurzijde van de wo-
ningmarkt. Het is zo´n 20 jaren geleden dat ik zelf de sleutel 
van een huurappartement mocht ontvangen. De verhuurder 
was voor mij een partij op afstand, een naam op mijn reke-
ningafschrift. Ik gun menigeen een woonplek in onze gemeente, 
maar ik kan ook zo direct wel een handvol belemmeringen in 
deze markt opnoemen. Het is dan ook een mooi moment om 
te informeren hoe een woningcorporatie in ons gebied hiermee 
omgaat:  Woonvizier te Made staat voor vandaag op de agenda.
Hartelijk
Woningcorporaties wekken bij mij de indruk van een omvang-
rijke, gelaagde omgeving. Een bastion, om het in termen van ge-
bouwen te benoemen. Het is goed dat ik tijdens deze gedachten 
ondertussen de site alvast verken, want daarop kijken blije ge-
zichten mij tegemoet en succesverhalen in prettig leesbare tek-
sten geven mij een eerste positieve indruk. Het eerste contact 
met communicatieadviseur Brigitte Dankelman verloopt prettig 
en kort daarna loop ik op een dinsdagochtend het mooie pand 
aan de Middelmeede binnen. Dit klinkt exclusiever dan het is: 
Het is namelijk goed bereikbaar en door iedereen in de ochtend 
zonder afspraak te bezoeken.
‘Out of the box’
Langs helderglazen muren en lichte tinten in het interieur kom 
ik in de kamer van directeur-bestuurder Ellen van Beijster-
veld-Niels. De sfeer is ontspannen en de eerste woorden ervaar 
ik als ontwapenend. ‘Het gaat niet om mij, we doen het nadruk-
kelijk samen’ en daar zit ik dan met mijn persoonlijk gerichte 
vragen op papier. Ik zie het als een kans om het gesprek anders 
in te steken en meer te richten op de rol die Woonvizier in de 
maatschappij heeft. Wat je doet, straalt immers op je af en het 
draagt een deel van jouw persoonlijkheid mee. 
Ellen vertelt verder dat ze trots is op de medewerkers. Zij vor-
men als het ware de bouwstenen, verdeeld over 3 afdelingen: 
Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Ideeën mag iedereen in-
brengen, op alle vlakken. ‘Out of the box’ denken is hier geen 

vlotte term, maar levert daadwerkelijk resultaten op die uitein-
delijk in het voordeel van de huurder zullen werken. Binnen 
deze muren worden de circa 3.000 eigen huizen beheerd, of 
eigenlijk gekoesterd. 
Verbindend
De onderscheidende kracht van Woonvizier is divers. Laat ik dit 
uitleggen door te beginnen bij de klanten. Het betreft mensen 
die moeite hebben om op eigen kracht een woonruimte te zoe-
ken: lagere inkomens en mensen met een zorgbehoefte. Ellen 
licht toe hoe Woonvizier zich daarbij verdiept in het probleem 
van de klant. Dit vraagt om vertrouwen en er volgt maatwerk als 
er specifieke behoeften moeten worden ingevuld in een woning. 
Het gaat om het woonplezier en dat is de som van kwaliteit 
voor een passende prijs. Ik merk aan Ellen dat het haar aan het 
hart gaat om dit goed te doen en dat zij dit ook uitdraagt in de 
vele taken waarin zij bemiddelt en overlegt met de partijen in de 
markt, zoals gemeenten en huurdersverenigingen.
Dat het niet ophoudt bij de stenen, blijkt uit de aandacht die 
Woonvizier schenkt aan de leefbaarheid. De buurtbeheerder 
en opzichters, evenals de actieve huurdersvereniging zorgen er 
mede voor dat de wijk leefbaar blijft. En buurtinitiatieven wor-
den door Woonvizier ondersteund.
Verduurzamen
Voordat ik de technische kant van dit onderwerp beschrijf, wil ik 
starten met een citaat dat ik las van een klant: ‘Er is goed nage-
dacht om alles zo duurzaam en zuinig mogelijk te maken. Het is 
ongelofelijk dat er zoveel moeite is gestoken in een huurwoning 
in deze tijd.’ Woonvizier realiseert zich dat de energierekening 
een belangrijk deel van de woonkosten bedraagt. Er wordt daar-
om fors ingezet op duurzaamheid.  Allereerst wordt de ‘schil’ 
van de woningen aangepast, met het doel om energie te bespa-
ren. Dit gebeurt middels isolatie van daken, muren én vloer. De 
vervolgstap is de energievoorziening door installaties te moder-
niseren, bijvoorbeeld middels hybride pompen. Dat vraagt om 
inspanningen en keuzes maken. Denk maar eens aan de huidige 
inflatie en krapte en anderzijds de tijdslijnen waarmee de lande-
lijke overheid een sprint lijkt te hebben ingezet qua duurzaam-
heid. En dat binnen de begroting door de huuropbrengsten goed 
in te zetten waarmee Woonvizier ook op de lange termijn deze 
maatschappelijke rol kan blijven invullen.

Ruim bemeten
Bij interviews neem ik meestal ook een moment om met de ge-
sprekspartner het bedrijf te verkennen, om een verdere indruk 
te krijgen en foto’s te maken. Dat laatste heeft Brigitte tijdens 
het gesprek gedaan, wat nieuw voor mij was in deze column. 
Ik heb nu het gevoel dat ik de vele informatie en indrukken uit 
het gesprek moet laten bezinken. Het is dan prettig om nog 

DE ZIEL VAN DE ZAAK
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wat naar de toon en bescheidenheid van Ellen te luisteren. Ze 
verklaart dat ze haar kantoor wat te ruim vindt en de trap wat 
statig: ‘Het is net alsof je hier als tv-ster van afdaalt’. Het plan 
is dat het personeel van Woonvizier straks wat meer als een 
geheel en direct op de begane grond is te zien.  ‘Als we hartelijk 
willen zijn en willen verbinden, dan werkt dat toch het beste als 
je elkaar in de ogen kunt kijken’, aldus Ellen.

EEN NIEUW BEGIN

16 maart 2022 was het zover, er waren nieuwe verkiezingen 
en dat is altijd weer spannend in afwachting van de uitslagen.  
De uitslagen had ik zoals alle kandidaten graag in het gemeen-
tehuis af willen wachten, maar ondanks dat ik maanden aan een 
stuk alle drukte had vermeden (zelfs carnaval in februari/maart 
overgeslagen),  sloeg het noodlot toe en zat ik met corona thuis. 
Kiezers bedankt 
Gelukkig waren er 115 kiezers die mij een voorkeurstem heb-
ben gegund, niet voldoende voor een voorkeurszetel, maar ik 
voelde me wel gewaardeerd voor het werk dat ik de afgelopen 
4 jaar heb gedaan. Lijst Harry Bakker is weer de grootste partij 
in de gemeente Drimmelen en daardoor heb ik toch weer een 
zetel in de gemeenteraad gekregen.
Openbare ruimte
Binnen de fractie van de Lijst Harry Bakker mag ik me, net als 
in de vorige coalitieperiode, weer inzetten voor de onderwer-
pen in de openbare ruimte zoals woningbouw, wegen, openbaar 
groen e.d. Deze periode ga ik me ook sterk maken voor allerlei 
zaken die met sport te maken hebben.
Natuurlijk blijf ik ook een aanspreekpunt voor uw ideeën en 
advies in de ruimste zin van het woord.
Democracity

Na de verkiezingen heb ik het voorrecht gehad om bij 5 ver-
schillende basisschoolgroepen aanwezig te zijn terwijl zij hun 
stad Democracity gingen inrichten.
Bij het spel Democracity, dat gespeeld wordt in de raadzaal van 
het gemeentehuis, zijn de leerlingen de gemeenteraad. Ze wor-
den ingedeeld in partijen, verzinnen een eigen naam, schrijven 
een partijprogramma met bijbehorende slogan en maken zelf een 
indeling: voorzitter, secretaris, woordvoerder en fractieleden. 
De partijen gaan daarna een fictieve stad inrichten. Dit ge-
beurt door met elkaar in debat gaan, te lobbyen bij andere 
partijen en uiteindelijk te stemmen, waarbij er regelmatig ge-

juicht wordt als hun onderwerp de meerderheid heeft gehaald. 
Op het einde van het spel mochten de leerlingen aan de aanwe-
zige raadsleden vragen stellen.
Mijn ervaring is dat de leerlingen genoten hebben van dit spel. 
Sommige leerlingen spraken mij zelfs tijdens de scholensportdag 
nog aan,  met de mededeling dat het zo leuk  was geweest.
Ton de Bok,  Lijst Harry Bakker

GEMEENTENIEUWS

ACTUEEL
Gezocht: leden voor de gemeentelijke Monumenten-
commissie
Hebt u affiniteit met de plaatse-
lijke monumentenzorg, gevoel 
voor het algemeen belang en 
een oplossingsgerichte hou-
ding? Dan bent u misschien wel 
één van de 3 commissieleden 
die wij zoeken. De Monumen-
tencommissie, of Commissie 
Omgevingskwaliteit zoals het 
gaat heten, is een onafhankelij-
ke groep van deskundigen. Zij 
adviseren de gemeente op het 
gebied van welstand en monu-
menten. Met oog voor kwaliteit 
en historie beschermt de commissie waardevolle objecten en 
gebieden, zodat bijzondere en karakteristieke plekken in onze 
gemeente behouden blijven. De bijeenkomsten zijn om de week 
en duren ongeveer 3 uur.  U krijgt per bijeenkomst een vergoe-
ding. 
Meer weten of solliciteren? Kijk dan op www.drimmelen.nl,  
zoekwoord ‘monumentencommissie’.
Eerste windmolen windpark  A16 Klaverspoor
De bouw van windpark A16 
Klaverspoor is afgelopen week 
opeens heel goed zichtbaar 
geworden. De eerste molen is 
opgebouwd. Dit gebeurde blad 
voor blad met een zware en 
hoge hijskaan, de bladen wegen 
elk 15.000 kilo en hangen op 
142 meter hoogte.
Wethouder Jürgen Vissers 
(Energietransitie) ging pools-
hoogte nemen bij de bouw. De 
bouwers van Vattenfall gaven 
tekst en uitleg. Daarna ging 
hij ook even langs bij een van 
de ‘buren’, de voorzitter van 
het bewonersplatform Binnen 
Moerdijk. Dit behartigt de be-
langen van de omwonenden 

GEMEENTE

Raadslid Ton de Bok in Democracity

POLITIEK

Wethouder Jürgen Vissers neemt 
een kijkje bij het hijsen.
Foto: Marcel Otterspeer

Vervolg op pagina 16
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van het windpark. Het windpark is namelijk tot stand gekomen 
na een heel lang proces met veel overleg met omwonenden.  
De windmolens zijn een belangrijke stap op weg naar de doel-
stelling om in 2050 alle energie in Brabant duurzaam op te wek-
ken. Op Drimmelens grondgebied komen in totaal 8 windmo-
lens langs de A16 te staan. Kijk voor meer informatie op de 
website www.windparkklaverspoor.nl.                  
Overlast hondenpoep
De laatste tijd ontvangen we 
veel meldingen over honden-
poep. Als hondenbezitter is het 
belangrijk om op een aantal za-
ken te letten: ruim hondenpoep 
meteen op en laat de hond 
binnen de bebouwde kom 
aangelijnd (met uitzondering 
van losloopgebieden). Ga voor 
meer informatie naar https://
drimmelen.nl/hondenbeleid.
BEKENDMAKINGEN 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wagenberg,  Vogelstraat 23A: Herbouwen van veldschuur.
Terheijden, achter Schuivenoordseweg 15:  Trafo windmolen De 
Noord.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wagenberg, Brouwerijstraat 41:  Plaatsen van een dakopbouw.
Wagenberg, Zuidveren 1A:  Bouwen bedrijfsloods (herbouw).

COMMISSARIS  ONTVING 
PROFIELSCHETS BURGEMEESTER 

Donderdagavond was de commissaris 
van de Koning aanwezig bij een bijzon-
dere vergadering van de gemeenteraad 
van Drimmelen. Hierin overhandigde 
de vertrouwenscommissie de profiel-
schets die is opgesteld namens de ge-
meenteraad. De profielschets wordt 
gebruikt voor de selectie van de nieu-
we burgemeester. 
Opvolger 
Burgemeester Gert de Kok maakte bekend dat hij in decem-
ber stopt als burgemeester.  De gemeenteraad streeft ernaar 
dat nog dit jaar een nieuwe burgemeester aantreedt. Een eerste 
stap hiervoor is het opstellen van een zogeheten profielschets: 
welke eigenschappen en kwaliteiten zijn belangrijk voor de bes-
te nieuwe burgemeester? Een vertrouwenscommissie heeft na-
mens de gemeenteraad deze profielschets opgesteld en heeft 
ook inwoners hierover 
geraadpleegd. 
Vacature
Nadat de profielschets 
is overhandigd kan de 
commissaris van de 
Koning de vacature 
openstellen. Vervolgens 
worden kandidaten 
geselecteerd op basis 
van de profielschets en 
volgen er gesprekken 
met kandidaten. De be-
noeming van de nieuwe 
burgemeester is waar-
schijnlijk eind  2022. Foto: Ilse  Wolf



17Rondom de Toren 2022

HUURDERSVERENIGING, GEMEENTE EN 
WOONVIZIER MAKEN AFSPRAKEN OVER 
WONEN

Huurdersvereniging Woonbelang, de 
gemeente Drimmelen en Woonvizier 
ondertekenden vorige week de pres-
tatieafspraken over Wonen in de ge-
meente voor de komende 5 jaar. 
Wat dragen zij in die periode bij aan 
de betaalbaarheid van het wonen in 
de gemeente Drimmelen en hoe zor-

gen zij met elkaar voor voldoende, geschikte woningen met oog 
voor duurzaamheid en leefbare wijken? De afspraken over deze 
thema’s legden partijen vast in 
de Prestatieafspraken Drim-
melen 2022-2026. 
Voldoende, duurzame en betaalbare woningen
Woonvizier streeft ernaar om tot 2026 netto 100 nieuwe wo-
ningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Iets dat wethou-
der Schuitmaker gunstig stemt:  ‘Er moet vooral flink gebouwd 
worden om aan de behoefte te kunnen voldoen’. Alle nieuw-
bouwwoningen zijn volledig gasloos en bijna energieneutraal. Dit 
draagt meteen bij aan de betaalbaarheid van deze woningen. ‘En 
door het gematigd streefhuurbeleid en de gematigde, jaarlijkse 
huurverhoging plus de duurzaamheidsingrepen zorgt Woonvi-
zier ervoor dat ook de woonlasten van bestaande woningen 
acceptabel blijven’, aldus Ellen van Beijsterveldt, directeur-be-

stuurder van Woonvizier. 
Leefbare wijken
Ook blijven partijen zich inzet-
ten voor een goed woon- en 
leefklimaat, vanuit de gedachte 
dat de huurders met plezier 
moeten kunnen wonen in een 

prettige en veilige woonomgeving. Dat doet Woonvizier bij-
voorbeeld door in te zetten op buurtbeheer, door Dorpsgericht 
Werken voort te zetten en een bijdrage te blijven leveren aan 
diverse netwerkoverleggen. Woonvizier werkt hierin nauw sa-
men met o.a. politie, zorg- en welzijnsinstellingen,  jongerenwerk 
en andere instanties om de leefbaarheid, veiligheid en sociale 
betrokkenheid in de dorpen te versterken. De huurdersvereni-
ging, die opkomt voor de belangen van huurders en woning-
zoekenden in de gemeente, is blij met de goede samenwerking. 
‘We zien zeker nieuwe kansen’, aldus Henk Dudok, die namens 
Woonbelang de prestatieafspraken ondertekende.
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VIJF HEILIGEN PAROCHIE 
Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Terheijden
E-mail: terheijden@naardekerk.nl

Vieringen door de week en in het weekend
Zaterdag 18 juni 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger: 
pastoor R. van Bronswijk.  Koor: Drie-Koren. o.l.v. Dhr. H. Ver-
gouwen. Orgel: Dhr.  J. van Opdorp.
Zaterdag 25 juni 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring. Voorganger: pastoraal medewerker G. v.d Korput. Koor: 
Anthony Singers.
Openingstijden parochiekantoor
Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is geopend op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,  tel. 076  5931216. U kunt 
dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een ge-
sprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. 
In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact opnemen 
met telefoonnummer 06 51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-
gingen in uw gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de 
gemeentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw,  verhuist u binnen het dorp of 
gaat binnen uw gezin iemand zelfstandig wonen? Laat het dan 
a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR 
Terheijden via tel.  076  5931216 of via e-mailadres terheijden@
naardekerk.nl.  U bent van harte welkom.

KOERSTRUI IN DE KERK
Verhalen achter wereldberoemde wielertricots

Op zondag 21 augustus 2022 gaan de 184 
renners van La Vuelta na de start van de derde 
etappe met de fiets aan de hand door de Grote 
Kerk Breda. Tijdens de Ronde van Spanje maakt 
de adrenaline in hun lichaam even plaats voor 
stilte en bezinning. Een aantal renners steekt 
ook een kaars op ter herdenking van de wereldwijde corona-

slachtoffers. In de aan-
loop naar dit sleutel-
moment van La Vuelta 
in Breda presenteert 
de Grote Kerk Breda 
vanaf 1 juli een bij-
zondere, authentieke 
tentoonstelling met de 
grootste verzameling 
wielertricots ter we-
reld van de Brabant-
se verzamelaar Henk 
Theuns: Koerstrui in 
de Kerk. 

IETS  VERDER  VAN DE  TOREN

KERKEN

Henk  Theuns tussen een deel van zijn 
wielertricot verzameling
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Een verrassende en kleurrijke tentoonstelling voor jong 
en oud
Mart Smeets zegt over Henk Theuns: “Werkelijk ge-wel-dig! Ik 
kan niets anders zeggen: wat een waanzinnig fantastische ver-
zameling!” De collectie bevat 7000 wielertricots waarvan de 

absolute toppers op 
een eigentijdse, crea-
tieve manier worden 
getoond in de Grote 
Kerk Breda. 
De selectie van de 
tentoonstelling is 
gemaakt door ont-
werper Jan Konings 
en oud-wielrenner 
en journalist John 
den Braber. Naast de 
bijzondere wielertri-
cots staan de verha-

len die erbij horen centraal. Marieke Wiegel, directeur van de 
Grote Kerk Breda is er trots op om in het kader van La Vuelta 
Holanda een bijzondere tentoonstelling te presenteren: “De 
verbinding tussen de populaire wielersport en religie is geen 
vreemde. Het wielertricot is als de relikwie van deze sport. Het 
wordt dan ook door menig fan met enthousiasme verzameld. 
Het is geweldig de collectie van de Brabantse verzamelaar Henk 
Theuns in de aanloop van La Vuelta Holanda in de Grote Kerk 
Breda een erepodium te bieden.”
Speciaal ontwerp voor het nieuwe tricot van La Vuelta 
Holanda 
De rode trui voor de eerste drie etappes in Nederland (La Vu-
elta Holanda) wordt in opdracht van de gemeente Breda en La 
Vuelta Holanda ontworpen door de Nederlandse modeontwer-
per Mattijs van Bergen. Deze unieke nieuwe Nederlandse rode 
trui én alle historische rode truien van de Ronde van Spanje 
krijgen binnen de tentoonstelling een ereplaats in de Mariakapel.
Twaalf oud-profwielrenners geportretteerd
Fotograaf Ari Versluis en styliste Ellie Uyttenbroek maken spe-
ciaal voor Koerstrui in de Kerk een nieuwe Exactitudes waar-
voor 12 bekende oud-professionele wielrenners poseren in hun 
historische en iconische wielertricot. Deze twaalf levensgrote 
beelden zullen prominent in de kerk worden tentoongesteld. De 
serie ‘Exactitudes’, een samentrekking van de woorden ‘exact’ 
en ‘attitude’ omvat een groot aantal beelden van verschillende 
sociale groepen die door fotograaf Ari Versluis en styliste Ellie 
Uyttenbroek systematisch zijn gedocumenteerd. De bijzondere 

foto’s van de oud-wiel-
renners worden aan de 
collectie toegevoegd. 
Wielerpreken in juli 
en augustus
De tentoonstelling 
Koerstrui in de kerk 
kent een vol en rijk pu-
blieksprogramma. Tij-
dens de wekelijkse 
wielerpreek op zondag 
deelt een bekende Ne-
derlander zijn of haar 
wielerpassie met het 
publiek. 
Henk Theuns, Jan Ko-
nings en John den Bra-
ber zullen gedurende 

de tentoonstelling rondleidingen verzorgen. Speciaal voor kin-
deren is er een actief programma waar zij onder begeleiding 
actief werken aan speciale wielerbuttons van La Vuelta Holanda. 
100 dagen fietsen en feest
Koerstrui in de kerk maakt deel uit van het La Vuelta Holanda 
programma ‘100 dagen fietsen en feest’. Tot en met de etappe-
dag op 21 augustus zijn er alleen al in Breda meer dan dertig 
activiteiten en festiviteiten in relatie tot wielrennen, fietsen en 
de Spaans-Bredase historie (zie welkominbreda.nl).

Rondom de Toren wordt bezorgd op 
woensdag of donderdag.

Geen RdT in uw brievenbus? 
Mail liesbeth@rondomdetoren.nl

of bel 076 5932137.
Graag uw naam, postcode en huisnummer vermelden.

Tom Simpson Wielertricot

Ruben Klink in opdracht van Breda Marketing
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